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Voorgestelde pensioenstelsel zet klok 100 jaar terug
KBO-Brabant, zelfstandige belangenvereniging van 120.000 senioren, en de
Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen (NBP) veroordelen de doorzichtige
goed-nieuws-show waarmee het kabinet en vertegenwoordigers van
werkgevers en werknemers een onuitvoerbaar wetsvoorstel proberen te
verkopen aan de Nederlandse bevolking. Het beoogde nieuwe pensioenstelsel is
een oplossing voor een probleem dat niet bestaat, maar creëert wél een
heleboel problemen.
Nu het wetsvoorstel ‘Wet toekomst pensioenen’ naar de Tweede Kamer is gestuurd,
kunnen we met zekerheid stellen dat er op geen enkel wezenlijk onderdeel is geluisterd
naar de storm van protest en kritiek op het beoogde nieuwe pensioenstelsel. Bestaande
pensioenrechten van mensen worden ingevaren, maar hun individuele bezwaarrecht
wordt uit de wet geschrapt. De individualisering van pensioenen wordt op
onverantwoorde wijze doorgezet en dat wordt ons allen gepresenteerd door een verenigd
front van politiek, toezichthouders en sociale partners. Helaas hebben landelijke
belangenverenigingen van werknemers en gepensioneerden te lang mee gepolderd,
daarmee de suggestie wekkend dat er draagvlak in de samenleving is voor een dergelijke
pensioenstelselherziening.
Het schrappen van het individuele bezwaarrecht had voor de Raad van State,
onafhankelijk adviseur van de regering over wetgeving, een show-stopper moeten zijn.
Experts EU-pensioenrecht hebben het invaren zonder individueel bezwaarrecht immers
als zeer twijfelachtig aangemerkt, maar helaas blijkt ook de RvS weinig geleerd te
hebben van de recente dwalingen in de toeslagenaffaire.
Er is bij grote delen van de Nederlandse bevolking, werkend en gepensioneerd,
onwetendheid over de gevolgen van de pensioenstelselherziening. Bij degenen die zich er
wel in hebben verdiept bestaat er forse weerstand. Bij beide geledingen overheerst een
basaal wantrouwen, onder meer door de gewiekste wijze waarop tóen het
Pensioenakkoord en nú het wetsvoorstel aan het publiek is ‘verkocht’. Het grote
probleem in het huidige stelsel, de rekenrente die al 13 jaar indexatie van
pensioen(opbouw) in de weg staat, wordt met deze stelselherziening niet opgelost. Wel
komen er nieuwe problemen bij. Zo houdt het wetsvoorstel bijvoorbeeld geen rekening
met de vermoedelijk langdurige en forse inflatie die nu reeds is ingezet.
Terwijl Rutte IV de handen vol zou moeten hebben met het aanpakken van alle crises
van deze tijd, volgt dit kabinet hetzelfde heilloze pad dat het Verenigd Koninkrijk eerder
is ingeslagen. Pensioenexpert Jelle Mensonides: “Inmiddels weten we uit het buitenland
wat een stelselherziening kan betekenen. Het Verenigd Koninkrijk is Nederland een
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tiental jaren voorgegaan met de introductie van individuele pensioenproducten. De
feitelijke pensioenresultaten vallen sterk tegen. De onvrede hierover heeft inmiddels
geleid tot pleidooien om het stelsel weer aan te passen.”
KBO-Brabant en de NBP zijn twee bonden die zich al jaren verzetten tegen de
voorgenomen pensioenstelselherziening, onder meer door een bodemprocedure tegen de
Nederlandse Staat. Hopelijk gaan meer partijen, in de Kamer en daarbuiten, inzien dat
het voorgestelde pensioenstelsel de klok honderd jaar terugzet.

Voetnoot voor de redactie:
KBO-Brabant telt circa 120.000 leden die in 281 lokale Afdelingen zijn vertegenwoordigd.
De KBO werd meer dan 70 jaar geleden in Brabant opgericht en KBO-Brabant behoort tot
de drie grootste seniorenverenigingen in Nederland. Daarnaast is het de grootste
vereniging in de provincie Noord-Brabant.
De Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen (NBP) is een onafhankelijke vereniging die
al sinds 1919 opkomt voor de pensioenbelangen van (toekomstig) gepensioneerden.
Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met:
• Wilma Schrover, directeur KBO-Brabant
e-mail: wschrover@kbo-brabant.nl, telefoon: 06-53561214
• Ronny van der Maaten, NBP
e-mail: ronnyvandermaaten@gmail.com, telefoon: 06-23227135

