
De heer Gijs van Dijk (PvdA): 

Dank u wel, voorzitter. Ik moet beginnen met een compliment aan de heer Van Rooijen en aan 
50PLUS voor dit initiatief. De pensioenen zijn echt hét thema van de komende tijd. Ik zei het net al 
en het is ook in interrupties naar voren gekomen. Zij zijn van enorm belang voor zo veel mensen 
en voor de koopkracht van zo veel mensen. En er zijn zorgen. Dit initiatief waarderen wij dus zeer. 
Wellicht weet niet iedereen dat, maar de heer Van Rooijen en ik gaan nog wat langere tijd terug, 
vanwege andere vroegere rollen. Ik zal niet eindeloos gaan terugblikken, maar in 2013 hebben wij, 
ik vanuit de vakbeweging en de heer Van Rooijen vanuit de KNVG, gezamenlijk met jongeren- en 
ouderenorganisaties en met de Stichting van de Arbeid, dus werkgevers en werknemers, een 
aantal spelregels en uitgangspunten opgesteld voor een nieuw pensioenstelsel dat meer ruimte 
geeft, dat minder rentegevoelig is en dat pensioenfondsen meer ruimte geeft om op langere termijn 
te beleggen en dus ook betere pensioenen te creëren. Dat was een groot goed. Waarom? Je 
merkt het nu ook in de debatjes: omdat het heel snel gaat over de verschillen tussen jong en oud. 
Toen, in 2013, is het ons gelukt: een breed draagvlak voor de uitgangspunten van het nieuwe 
pensioenstelsel, door jongeren- en ouderenorganisaties, werknemers en werkgevers. Dat is voor 
de Partij van de Arbeid de basis voor de nieuwe pensioenplannen en zo zullen wij ze ook altijd 
beoordelen. In die uitgangspunten stond — en dat is in dit debat al meerdere keren gewisseld — 
dat de solidariteit tussen oud en jong moet blijven bestaan en dat zowel jongeren, ouderen als 
werkenden het vertrouwen zouden moeten hebben dat ze het pensioen dat ze opbouwen ook 
samen zullen delen, dat ze er samen sterker van worden en dat ze er ook als individu beter van 
worden. Daarom waardeer ik deze tussenpoging die 50PLUS nu doet. 

Maar wat mij betreft is dit een voorproefje. Het nieuwe kabinet heeft aangekondigd dat de 
pensioenen onder druk staan. Er liggen een aantal uitgangspunten voor en ook, heel terecht, een 
uitnodiging aan de sociale partners. Mijn vraag is wel hoever die ruimte gaat. Ik heb die vraag ook 
aan de coalitiepartners gesteld. Ik kan niet geloven dat wij een nieuw pensioenstelsel gaan 
vormgeven zonder het draagvlak van werknemers en werkgevers; alleen al omdat zij in al die 
pensioenfondsen zitten, maar ook omdat dit geld is van werknemers en werkgevers. Dat is mijn 
brede oproep. Ik zie dit als voorproefje. Voor de debatten in de komende maanden zal dat voor mij 
ook het belangrijkste uitgangspunt zijn: het draagvlak van werknemers en werkgevers is 
essentieel; zonder draagvlak geen pensioenherziening. 

Voorzitter. Het is al gezegd: bij veel mensen is de onzekerheid groot. Kortingen dreigen, indexatie 
blijft achterwege. Dat is voor mensen die nu een pensioen genieten een directe klap in de 
portemonnee, maar het is ook voor de toekomstige gepensioneerden een grote klap; laten we dat 
niet vergeten. Ook al die werkenden die nu geen pensioen opbouwen, die al een laag 
opbouwpercentage hebben vanwege eerdere bezuinigingen daarop, hebben die indexatie hard 
nodig. We zullen dus moeten streven naar een stelsel dat veel minder rentegevoelig is. 50PLUS 
doet nu het voorstel om alvast wat aan die rekenrente te doen. Wat mij betreft past dat in de hele 
brede stelseldiscussie, waarin we kijken hoe we een stelsel kunnen vormgeven dat veel minder 
rentegevoelig is en waarin we niet hoeven rekenen met die risicovrije rente. Kan de heer Van 
Rooijen daar wat meer toelichting over geven? Waarom is er niet voor gekozen om daar nu alvast 
naar te kijken? De heer Van Rooijen stelt voor om de rekenrente te verhogen, maar zoals we in die 
gezamenlijke jong-en-oudverklaring al hebben gesteld, betekent dat ook iets voor de nominale 
garantie die het stelsel nu nog kent. Hoe zien de heer Van Rooijen en 50PLUS die verhouding? Er 
wordt nu een andere rekenrente gehanteerd. De Partij van de Arbeid ziet dat ook, maar dit 
betekent wel iets voor de aard van het stelsel: dat kan namelijk niet als je met nominale garanties 
blijft rekenen. Hoe zien 50PLUS en de heer Van Rooijen dat?  

Ik heb nog een aantal vragen aan de heer Van Rooijen en 50PLUS. De invloed van de ECB 
vanwege het monetaire beleid uit Europa is heel duidelijk. Kan 50PLUS dit nader specificeren? Zijn 
er ook andere invloeden op die lage rente en, zo ja, hoe halen we die effecten uit elkaar? Ten 
tweede: waar is die 2% op gebaseerd? Op de huidige dekkingsgraden en de impact daarop, of is 
het een bodem, die nu vrij laag wordt gesteld, ervan uitgaande dat je daarmee weinig risico 
neemt? Het CPB geeft aan, evenals andere partijen, dat er inderdaad enige generatie-effecten 
zijn. Zou de heer Van Rooijen ook daarop zijn licht kunnen laten schijnen? Hoe ziet hij die 
effecten? Mevrouw Van Brenk geeft aan dat het generatieneutraal is, maar het CPB spreekt wel 
van een marge tussen -1% en 1%. Kan de heer Van Rooijen daarop ingaan?  



Zijn er wat 50PLUS betreft ook bijzondere economische omstandigheden denkbaar, waarbij een 
bodemrente te rechtvaardigen is zonder monetaire verruiming van de ECB? Vervolgens is mijn 
vraag — ik heb deze net ook al gesteld — of de indieners het ermee eens zijn dat de rekenrente 
moet samenhangen met de hardheid van de toezeggingen.  

Ten slotte: zijn de indieners het ermee eens dat toezeggingen ook niet langer risicovrij zijn, als we 
de risicovrije rente niet gebruiken als discontovoet? Mijn excuses voor de technische woorden, het 
is mijn vorige beroep. En wat betekent dat dan voor de communicatie met mensen die nu sparen 
voor hun pensioen?  

Ik eindig waar ik begon. Dit is hét politieke debat voor de komende tijd. De Partij van de Arbeid 
hecht aan draagvlak, van werkgevers, werknemers, van jong en oud. 
Dank u wel. 

De voorzitter: 
Een interruptie van mevrouw Van Brenk.  

Mevrouw Van Brenk (50PLUS): 
Ik begrijp dat de PvdA veel vragen heeft; dank daarvoor. Dat betekent dat u het voorstel goed 
bestudeerd heeft. Kunt u aangeven hoe de PvdA staat tegenover dit initiatief, in het licht van het 
feit dat miljoenen mensen straks gekort dreigen te worden? Kunt u daar nog iets meer beeld en 
geluid bij geven? 

De heer Gijs van Dijk (PvdA): 
Dank voor de vraag. Wij wachten natuurlijk nu eerst de antwoorden af. Dit is de eerste termijn. Ik 
stel niet voor niets een aantal vragen, ook om 50PLUS de ruimte te geven om een en ander nader 
toe te lichten. Als je de rekenrente verhoogt, betekent dit ook iets voor de vorm van je contract. Ik 
heb daar een specifieke vraag over gesteld. We kennen nu een garantiestelsel, waarin mensen 
100% terugkrijgen van wat ze inleggen. Daar zit die risicovrije rente aan vast. Ik ben heel erg voor 
een minder rentegevoelig stelsel. Dat was ik in mijn vorige hoedanigheid en nu ook. Hoe rijmt 
50PLUS het verhogen van de rekenrente met het behouden van het huidige garantiestelsel? 
Volgens mij is dat het voorstel dat voorligt. 

Mevrouw Van Brenk (50PLUS): 
50PLUS is op dit moment helemaal niet bezig met de stelseldiscussie. Dit initiatief stelt een 
correctie voor op de manipulatie door Europa. Dat is het enige wat we hier doen. Het is echt heel 
sec. We kijken echt naar dit kleine stukje. We willen een correctie voor het feit dat Draghi aan de 
knoppen zit, niet meer en niet minder. De minister heeft al aangekondigd dat hij graag voortgang 
wil maken. We gaan dus graag straks … 

De voorzitter: 
En uw vraag aan de heer Van Dijk? 

Mevrouw Van Brenk (50PLUS): 
Het gaat erom dat er een vraag wordt gesteld over het stelsel, maar daar hebben we het vandaag 
niet over. We hebben het vandaag echt over ons initiatiefvoorstel. We gaan dus straks graag met u 
in debat, maar we vragen u om niet op het stelsel te reageren, maar op ons initiatiefvoorstel. 

De heer Gijs van Dijk (PvdA): 
Dit voorstel komt voort uit de grote zorg van mensen over mogelijke kortingen en het wegblijven 
van indexatie. Dit is net ook even gewisseld met GroenLinks: ik denk dat het huidige ftk, dus de 
huidige spelregels rond pensioenen, echt wel ruimte biedt. Mochten we in 2020 niet al een nieuw 
stelsel hebben dat op een andere manier wordt vormgegeven, zoals het uitsmeren van de 
verplichtingen, dan biedt dit dus ook ruimte. Het sec verhogen van de rekenrente past volgens mij 
niet bij de aard van het huidige contract, maar binnen de huidige spelregels, binnen het huidige 
contract, ben ik wel op zoek naar mogelijkheden om de kortingen te voorkomen, mocht het zover 
komen. 


