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Aan de Vaste Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
T.a.v. de griffier mevrouw H. Post 

Tweede Kamer der Staten-Generaal 
Postbus 20018 

2500 EA Den Haag 
 
Datum: 27 oktober 2022 

 
Onderwerp: Inbreng t.b.v. de plenaire behandeling van de Wet Toekomst 
Pensioenen (36067) 

 
 

 
Geachte leden van de Vaste Kamercommissie Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, 

 
De Tweede Kamer behandelt de Wet Toekomst Pensioenen volgende week 

woensdag, 2 november, in plenaire zitting.  
 
De Seniorencoalitie heeft, misschien wel als enige ouderenorganisatie, op 

weg naar een nieuw pensioenstelsel steeds een constructief-kritische 
houding aangenomen. Wij begrijpen dat vernieuwing nodig is om uit het 

huidige beklemmende FTK weg te komen. De WTP biedt echter nog steeds 
geen antwoord op de kernvraag waar het allemaal om is begonnen: een 
koopkrachtig pensioen. Wij merken op dat er steeds vaker over een 

‘uitzicht op’ een koopkrachtig pensioen wordt gesproken. Een uitzicht 
zonder enige waarde als dat doel niet kan worden bereikt. 

  
Voor ons betekent een koopkrachtig pensioen, dat bij invaren, uitgaande 
van twee procent inflatie  met 100 procent dekkingsgraad (ex mvev e.d.) 

en een beheersbaar risico van ca 30/35 procent, de koopkracht wordt 
behouden. 

 
In de som die de minister heeft voorgelegd, is echter 50 procent zakelijke 

waarden nodig om tot een koopkrachtig pensioen te komen. Dat is echter 
onwenselijk, zo niet onaanvaardbaar want dit raakt de kern van het gehele 
nieuwe pensioenstelsel. 

 
Vijftig procent zakelijke waarden past niet bij de (impliciete) lifeclycle waar 

de WTP van uit gaat. Het zou betekenen dat na pensionering er weer méér 
risico moet worden genomen. Het past evenmin bij de limitering van het 
toegestane projectierendement (35 procent zakelijke waarden).  
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Feitelijk maakt de WTP nu niet waar wat was beloofd: een koopkrachtig 
pensioen in ‘normale’ omstandigheden. Het is voor ons onbegrijpelijk dat 

het parlement deze wet zou aannemen als die niet aan de centrale 
doelstelling voldoet. Daarmee zou ook het laatste draagvlak onder 
gepensioneerden verdwijnen en daarmee ook de doelstelling van de laatste 

kabinetten: het herstel van vertrouwen in het pensioenstelsel. 
 

Ons bereiken berichten dat pensioenfondsen wel degelijk berekeningen 
kunnen aanleveren, waarin die belofte wel wordt waargemaakt. Onzes 

inziens zijn die noodzakelijk om het vertrouwen in en het draagvlak onder 
de WTP te schragen. Wij vinden het nogmaals onbegrijpelijk als het 
parlement de WTP zou aannemen zonder deze berekeningen. Wellicht geeft 

dat u ook het benodigde comfort bij steun aan de wet. 
 

Een tweede aspect is het afschaffen van de regels voor inhaalindexatie, 
die nu nog op basis van het oude FTK zijn. Dat betekent dat 
pensioenfondsbesturen niet echt prudent met indexatie kunnen omgaan, 

want wat nu niet wordt gegeven mag niet volgend jaar bij wellicht 
gunstigere omstandigheden worden toegekend. Dan is niet gegeven 

indexatie gelijk aan definitief geschrapte indexatie. 
 
Wij willen erop aandringen om die regels te schrappen en pensioenfondsen 

de vrijheid te geven om het niveau van de verhogingen zelf te bepalen aan 
de hand van de financiële toestand van het fonds. 

 
Governance 
Wij zijn blij dat verschillende fracties de positie van gepensioneerden bij 

het invaren willen versterken. Wij zijn benieuwd hoe die versterking vorm 
gaat krijgen. Wij denken dat een verplichting aan sociale partners en 

pensioenfondsbesturen om de organisaties van gepensioneerden vanaf het 
eerste moment van het iteratief proces te betrekken noodzakelijk is. 
Anders wordt het hoorrecht een lege huls. 

 
Ook zou aan de geledingen van het Verantwoordingsorgaan een 

adviesrecht moeten worden toegewezen.  
 
We denken dat deze versterkingen noodzakelijk zijn om het opschorten 

van het individuele bezwaarrecht redelijkerwijs te compenseren. 
 

Ten slotte 
Het wantrouwen tegen de WTP is flink gegroeid. Als Seniorencoalitie 
vertegenwoordigen wij zo'n 500 duizend leden. Voor het herstel van 

vertrouwen zou het positief zijn als vragen over de WTP naar deze enorme 
groep gepensioneerden helder en eerlijk kunnen worden beantwoord. 
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Wij wensen u een vruchtbaar debat toe. 

Met vriendelijke groet, 

De Seniorencoalitie 

ANBO  Anneke Sipkens (directeur-bestuurder) 

KBO-PCOB Ingrid Rep (directeur) 
Koepel Gepensioneerden John Kerstens (voorzitter) 

NOOM  Jeanny Vreeswijk-Manusiwa (coördinator zorg en 
welzijn) 


