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Bijlage :  Bezwaren en zorgpunten vanuit Sectorraad Senioren FNV ten aanzien  
               van de WTP genoemd. 

De bezwaren waren als volgt: 

1. Individuele potjes 

De wet gaat uit van individuele pensioenpotjes tot in de uitkeringsfase. De risicodeling 
tussen alle deelnemers wordt daardoor aanzienlijk minder dan in het huidige stelsel. 
Dit leidt er toe dat er voor de gepensioneerden grotendeels in laag rentende 
staatsleningen belegd moet worden. Het zal duidelijk zijn dat een belegging in 
staatsleningen onvoldoende rendement op levert om de inflatie te kunnen 
compenseren. Individuele potjes betekenen ook dat de beleggingsrendementen 
ongelijk over de leeftijdsgroepen worden verdeeld. In dit stelsel is het mogelijk dat de 
ene leeftijdsgroep wel indexatie krijgt en de andere niet. 

2. Geen inflatiebescherming 

Deze pensioenwet is ontworpen in een tijd van lage inflatie en dalende rente. 
Uitgangspunt voor het zogenaamde beschermingsrendement is rente afdekking. Maar 
dat beschermt niet tegen inflatie. 

3. Afschaffen doorsnee systeem 

In het nieuwe pensioenstelsel worden de doorsnee premie en doorsnee opbouw 
afgeschaft. Deelnemers van 45 jaar en ouder bouwen daardoor minder pensioen op 
dan in het huidige stelsel. Daarvoor moeten ze gecompenseerd worden, maar noch de 
regering, noch de werkgevers willen hiervoor betalen. In de wet wordt voorgesteld om 
dit probleem met een greep in de pensioenkassen op te lossen. Dit gaat meer kosten 
dan het uitkeren van de al 13 jaar achterstallige indexaties. En nu de rente begint te 
stijgen kunnen de kosten oplopen tot meer dan 100 miljard. (CPB-studie 2014) 

4. Verdelingsvraagstuk 

Het huidige pensioenvermogen moet opgedeeld worden in individuele potjes. Volgens 
de wet moet dat gebeuren op basis van de dekkingsgraden die zijn uitgerekend met 
huidige risico vrije rente. Maar het hele pensioenstelsel wordt nu juist gewijzigd omdat 
iedereen erkent dat de risicovrije rente geen goed beeld geeft van de toekomstige 
pensioenverplichtingen. Het is te verwachten dat de vermogensverdeling tot 
langdurige geschillen en processen zal leiden. 

5. Governance 

Rond 40% van het pensioenvermogen is van de gepensioneerden. Toch hebben deze 
deelnemers niets te zeggen over de transitie naar het nieuwe stelsel. Alle beslissingen 
worden genomen door de werkgevers en vakbonden. Voor de gepensioneerden is er 
alleen een hoorrecht, maar er is geen luisterplicht voor de andere partijen. In de 
wettelijke 
bestuursorganen van de pensioenfondsen hebben de gepensioneerden doorgaans 
minder dan 1/3 van de zeggenschap. Daarom pleiten wij voor versterkte rechten voor 
gepensioneerden.. 

6. Achterstallige indexatie 
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Over de afgelopen 13 jaar is er meer dan 20% indexatie achterstand ontstaan. In het 
wetsontwerp wordt niets gezegd over het inlopen van deze achterstand. 

7. Uitlegbaarheid. 

Het nieuwe systeem is ingewikkelder dan het oude. 

 

 

In het alternatieve voorstel voor de WTP wordt aan deze bezwaren in hoofdlijnen 
tegemoet gekomen.  

 


