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plekie aan de tafel van de SER

Het nieuwe verhaal

van Beeld & Geluid

ffi Gepensioneerden eisen een



,WE HEBBEN DE POLITIEK O P G E Z O C H T I

Gepensioneerden wi I len
Vijf jaar geleden stapte een groot aantal verenigingen van gepensio-

neerden uit koepelorganisatie NVOG uit onvrede over het beleid.

De stem van gepensioneerden moest meer en beter gehoord worden.
Daarom richtten ze een nieuwe koepel op: de KNVG, Koepel van

Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden. Deze koepel, waarbij
ook VGOmedia is aangesloten, wilde zichtbaarder, activistischer zijn.

door Joke Licher

at is zeker gelukt, vindt Joep Schouten

voorzitter ad interim van de KNVG Hij

nam vorig jaar het

overleg platform pensioen

met jongerenorga n isaties

over het pensioenstelsel.

We ziln in gesprek met

SE R-voorzitter Ma riëtte

Hamer over een plek

voor gepensioneerden. "

Aan tafel in de SER

Als het om pensioenen

en een nieuw pensi-

oenstelsel gaat, zijn

alle ogen gericht op de

SER waarin werkgevers,

werknemers en door de

maaÍ de

rentegeuoeliglteid
YaÍr het huidig* systeem is

het grote probleem'

'Niet de stijgende
aen§aerwacbting

kroon benoemde deskundigen zitting hebben.

Maar niet de gepensioneerden. Schouten wil

aa nsch u iven in de twee

SER-commissies die zich

buigen over het pensioen.

"Daar wil ik aan tafel."
ln de SER is nog heel wat
zend i ngswerk te verrichten

want de KNVG is geen

voorstander van het uitge-

lekte SER-voorstel voor een

nieuw pensioenstelsel. Dat gaat uit van indivi-

duele pensioenpotjes waardoor iedereen beter

ziet wat hij of zij heeft gespaard. Het pensioen-

fonds belegt het potj e, zonder tussenkomst

van de deelnemer.

Het kan voor jonge deelnemers interressant zijn

te kiezen voor een risicovollere beleggingsmix.

Als het goed gaat, levert dat een hoog rende-

ment op; valt het rendement tegen, dan is er

nog tijd genoeg die tegenvaller op te vangen.

Wanneer de pensioendatum in zicht komt,

wordt het individuele potje overgeheveld naar

een collectieve pot met minder beleggingsrisi-

co. Pas dan krijgt de deelnemer duidelijkheid

over de hoogte va n ziln pensioenuitkering.

stokje over van Martin

van Rooijen die nu in de

Tweede Kam er zi| voor

5O-Plus. "We hebben de

politiek opgezocht" , zegï

hij "De media weten ons

te vinden. We praten in

het onlangs opgerichte

le
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aan tafel bij de SER
Keuzevrijheid
" lk ben niet per se tegen individualisering,

maa r wel tegen een 'one-size-f its-a ll'-stelsel

zoals de SER voorstell" , zegt Schouten. Hij pleit

voor een kaderwet die de sociale partners per

pensioenfonds de vrijheid geeft eigen keuzes

te maken. "Dat is beter dan kiezen voor één

systee

De keuzevrijheid moet van Schouten ook

gelden voor de wijze van opbouw. De ene

bedrijfstak is de andere niet en afhankelijk van

bijvoorbeeld de leeftijdsopbouw en de mobi-

liteit zal de ene sector kiezen voor een indivi-

duele opboUW, de andere voor een opbouw

zoals dat nu gebeurt met een doorsneepremie.

Daarbij betalen jong en oud gedurende de

hele opbouwfase jaarlijks dezelfde premie en

bouwen ziljaarlijks evenveel rechten op.

De SER is nog niet uitgediscussieerd over het

voorstel, maar het nieuwe kabinet wil er wel

mee aan de slag. Wat de voorgestelde indivi-

dualisering betekent voor de gepensioneerden

van nu, is niet duidelijk. " Of het van invloed is

op gepensioneerden, hangt af van de manier

waarop de huidige regeling wordt omgezet

in een systeem van individuele potjes. Laat je

alleen de jongeren daarmee beginnen, dan is

die invloed nihil. Je kan ook kiezen voor een

breuk in de oude rechten. Maar ik verwacht

niet dat alle oude rechten worden omgezet in

individuele spaarpotten. "

Levensverwachting
De herziening van het pensioenstelsel wordt

gepresenteerd als onvermijdelijk omdat de

levensverwachting blijft stijgen en het pen-

sioen niet meer te betalen zou zijn. Maar

niet de stijgende levensverwachting maar de

rentegevoeligheid van het huidige systeem is

het grote probleem, vindt Schouten. De rente

bepaalt voor een belangrijk deel de dekkings-

graad, de mate waarin een fonds kan voldoen

aan zijn verplichtingen. "De KNVG heeft

daar een alternatief voor: de macro-stabiele

rentevoet, een systeem dat ook in de SER al

eens besproken is. " Voor het bepalen van de

dekkingsgraad wordt dan gekeken naar het
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verwachte rendement van de beleggingsmix

van de pensioenfondsen. Daa r ziln parameters

voor. Van het verwachte rendement trek je de

inflatie af en dan heb je een stabiel beeld van

het vermogen van een pensioenfonds om aan

al ziln toekomstige verplichtingen te voldoen.
" Da n kom je hoger u it da n n u " zegï Schouten.
"Een pensioenfonds dat geen 2o/o rendement

uit zijn beleggingen weet te halen, kan beter

zijn deu ren slu iten . "

Jong en oud
Jongeren zouden de rekening gepresenteerd

krijgen a ls het h u id ige stelsel geha nd haafd

blijft. Schouten gelooft daar niet in. "lk zou

best jong willen zijn nu. De jongere van nu

heeft een hogere levens-

verwachting dan ik en de

pensioenfondsen hebben

enorme buffers. " Schou-

ten wil af van de beeld-

vorming dat jong en oud

in de pensioend iscussie

tegenover elkaa r staa n .

" Er is veel moddergooi-

erij geweest. Jongeren

voelen zich gepakt door

Jongeren willen niet dat hun opa gekort wordt
en ouderen willen ook voor hun kleinkinderen

een goed pensioen. "

Het gesprek is op gang gekomen en gefacili-

teerd door oud-staatssecretaris Jetta Klijnsma

van Soci ale Zaken, die daarvoor van Schouten

alle lof krijgt. "Wij hebben de huidige minister

van Sociale Zaken, Wouter Koolmees, dringend

verzocht ermee door te gaan. "

Samenwerking NVOG
De KNVG werkt inmiddels vaak eendrachtig

samen met de NVOG. "We delen veel stand-

punteff" , àldus Schouten. Door de afsplitsing

vijf jaar geleden is de NVOG wakker geschud

en treedt zil ook voortvarender naar buiten.

"Wij ziln naar elkaar toege-

groeid. "

"Scheidingen blijven een

tijdje doorzeuren. Maar het

is goed dat we in staat ziln

geweest over onze eigen

schaduw heen te springen.

lk persoonlijk zou geen

bezwaar hebben tegen een

nieuw huwelijk. Maar ik wil

niet te hard van stapel lo-

:.ren 
dat de samenwerkingde ouderen en vice versa. ln de media maar

ook in de politiek wordt almaar gesproken van

de botsende belangen tussen jong en oud. Dat

is fnuikend. Dan krijg je tegenstellingen die er

niet horen te zijn in een pensioenfonds. Het

ondermijnt de mogelijkheid tot een gezamen-

lijk oordeel te komen. "

Schouten is dan ook heel blij met het overleg

in het Platform Pensioen dat begin dit jaar is

opgericht. Daarin gaan jong en oud met elkaar

in gesprek. Namens de gepensioneerden zitten

onder meer de KNVG en de ANBO aan tafel.

Namens de jongeren de jongerenbonden van

FNV en CNV. "ln het platform kijken we of we

tot een gezamenlijk oordeel kunnen komen

over pensioenen. Het is goed voor de beleving.

Dus geen huwelijk maar wel een vaste relatie.

Er wordt gewerkt aan een samenwerkings-

verband. "We hebben allebei een bescheiden

budget. Doe je meer dingen samen, dan krijg
je meer armsl ag." Als het aan Schouten ligt,

komt dat samenwerkingsverband er dit jaar

nog . "Dan kan ook gewerkt worden aan mijn

opvolging. Want ik ben uitdrukkelijk voo rzitter

ad interim. En daar zit wel een tijdslimiet aan."

'Er is veel

geweest,

Jotgeren rroelen zich

gepfuht door de oudereÍr
en vice Yersd

pen en het risico

een knauw krijgt.

moddergooierij


