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Momenteel woedt een felle discussie over ons pensioenstelsel. Is het op langere termijn houdbaar en
worden de pensioenuitkeringen eindelijk weer geïndexeerd? Wat wij, leden van KBO afdeling IJsselstein,
Lopik e.o. zien, is dat de koopkracht van ouderen al jaren achteruit holt. Ook door andere, voor ouderen
zeer nadelige (fiscale) maatregelen. Wij vinden dat dat niet langer kan, zeker niet nu, volgens het Kabinet,
“alle Nederlanders in hun portemonnee gaan voelen dat het beter gaat”.
De KBO afdeling IJsselstein, Lopik e.o. dringt er bij het KBO hoofdbestuur op aan, zich indringend te
mengen in de discussie, onderstaande punten van ons over te nemen en daarmee op te komen voor het
herstel en behoud van de koopkracht van ouderen in het algemeen, en van onze leden in het bijzonder.
Pensioenspecialisten voorspellen dat als er niets verandert, het koopkrachtverlies van gepensioneerden
kan gaan oplopen tot rond de 22% in 2023. Dat laten wij toch niet gebeuren?!
1. DE AOW MAG NIET VERSLECHTEREN
De AOW is een basisvoorziening. Wie zich niet heeft aangesloten bij een pensioenfonds, of een
levensverzekering heeft afgesloten, moet daar van rond komen. Dat geldt voor ca. éénvijfde van de
ouderen. Een deel van hen leeft onder de armoedegrens. Het is onacceptabel dat zij niet mee
profiteren van economische groei.
2. GEEN STAPELING VAN LASTEN EN NADELIGE (FISCALE) MAATREGELEN
Veel ouderen zijn er de afgelopen jaren niet, hooguit nauwelijks, in (pensioen)inkomen op vooruit
gegaan. Intussen werden zij wel geconfronteerd met stijging en stapeling van lasten en nadelige
(fiscale) maatregelen. Per saldo leed het overgrote deel van de ouderen daardoor een gevoelig
koopkrachtverlies. De ‘armoedeval’ ligt op de loer! Willekeurig een paar voorbeelden:
• de verplichte zorgpremie ZWV die gepensioneerden in tegenstelling tot de werknemers zelf
moeten betalen;
• de AOW leeftijd werd verhoogd;
• verhoging van het eigen risico ziektekosten (van € 220 per jaar in 2012, naar € 385 nu);
• de omzetting van de eindloonregeling in een middenloonregeling;
• de fiscalisering van de AOW;
• de omzetting van onvoorwaardelijke pensioenrechten in voorwaardelijke rechten;
• het uitblijven van de indexering, soms zelfs pensioenverlaging;
• de “Bos-belasting” – thans, de houdbaarheidsbijdrage;
• het terugbrengen van het huurwaardeforfait voor diegenen die hun eigen huis hebben afbetaald
en dat zijn vooral ouderen;
• de voorgenomen verhoging van het lage BTW-tarief van 6% naar 9%, waarvoor met name
senioren met een laag (pensioen)inkomen onvolledig worden gecompenseerd;
• de inkomensgrens voor de zorgverzekeringswet werd verhoogd van € 33.400 naar € 54.614
(2018). De inkomensafhankelijke bijdrage ZVW werd verhoogd van 5,4% naar 5,65%.
Gepensioneerden krijgen deze premieverhoging niet gecompenseerd;
• ontvangen van toeslagen en genieten van kortingen mag niet betekenen dat een oudere er, door
hogere belasting, per saldo in koopkracht op achteruit gaat.

3. VERBETERING VAN HET PENSIOENSTELSEL
Wij vragen het KBO hoofdbestuur zich sterk te maken voor de volgende verbeteringen:
• Erkenning dat pensioengelden uitsluitend van en voor gepensioneerden zijn. De overheid mag
onder geen beding een greep doen uit de pensioenkassen
• Uit deze erkenning moet volgen, dat degenen die pensioen opbouwen en opgebouwd hebben,
daarover zeggenschap hebben. Geef hen doorslaggevende invloed in de SER, in de besturen van
de pensioenfondsen en besturen van de toezichthoudende instanties
• Pensioenfondsen moeten, binnen verruimde wettelijke grenzen, een zo hoog mogelijk, realistisch
en verzekerd rendement voor de pensioengerechtigden kunnen behalen. Hoge beheers- en
bestuurskosten (tot wel 20%, tot een totaal van € 2 miljard per jaar) hebben een nadelig effect op
het rendement. Dwing pensioenfondsen tot transparantie over hun beleggingsresultaat en hun
inhoudingen. Verbied excessieve beloningen en bonussen. Houd hierop strenger toezicht.
• Sta toe dat pensioenfondsen onderling concurreren. Geef degenen die pensioen opbouwen of
hebben opgebouwd de vrijheid zich aan te sluiten bij, of over te stappen naar, het pensioenfonds
die de beste prestatie levert (zekerheid en rendement op lange termijn).
• Verruim de mogelijkheden om pensioen op te bouwen bij een verzekeringsmaatschappij of een
andere financiële instelling
• Stimuleer dat jongere werknemers, zzp-ers en ingehuurde krachten tijdig beginnen met het
opbouwen van een pensioen, zodat zij later niet afhankelijk zijn van alléén AOW.

