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Onderwerp: Visie Seniorenorganisatie op nieuwe pensioenstelsel

Geachte leden van de Vaste Kamercommissie Sociale Zaken en
Werkgelegenheid,
De organisaties verenigd in de Seniorencoalitie (ANBO, KBO-PCOB, Koepel
Gepensioneerden en NOOM) maken zich ernstig zorgen over de
parlementaire behandeling van de Wet Toekomst Pensioenen. Een
koopkrachtig pensioen dreigt niet te worden behaald, waarmee de centrale
belofte van het pensioenakkoord wordt gebroken. Dat is voor de
Seniorencoalitie, die tot nog toe de WTP positief-kritisch benaderde,
volstrekt onaanvaardbaar. Het draagvlak onder gepensioneerden wordt
op die manier volledig verkwanseld. Wij roepen u op: Doe het zo niet!
Het ergert de Seniorencoalitie dat met subtiele taaltrucjes de
koopkrachtbelofte plots wordt afgezwakt. Het sterkste voorbeeld: het gaat
niet om een koopkrachtig maar om een koopkrachtiger pensioen. Dat is
een volstrekte misinterpretatie. Als die belofte in 2019 zo was gedaan, had
de Seniorencoalitie het pensioenakkoord onmiddellijk afgewezen.
De Seniorencoalitie is er ook van overtuigd dat zorgvuldigheid boven
snelheid noodzakelijk is om het wantrouwen tegen de nieuwe wet niet
verder te voeden. De wijze waarop de voortzetting van het debat is
doorgezet zorgt voor nog meer onrust onder de drie miljoen ouderen, die
direct afhankelijk zijn van hun pensioen. Op veel punten is de WTP niet rijp
voor invoering. Onze oproep: Stel zorgvuldigheid voorop en verleng
de AMvB Motie Van Dijk zolang het nodig is zodat indexatie in deze
tijden van hoge inflatie eerder haalbaar blijft.
De Seniorencoalitie onderstreept nog eens het belang van een goede
governance. Wij wensen een sterkere positie bij het hoorrecht en
vinden een adviesrecht voor geledingen noodzakelijk.
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Verder is niet of nauwelijks aandacht besteed aan de problematiek van de
regels voor inhaalindexatie. Vandaag hebben de grote fondsen hun
indexatie over 2022/2023 bekendgemaakt. Die blijft sterk achter bij de
inflatie. Pensioenfondsbesturen zijn voorzichtig in verband met het invaren,
maar (aanstaand) gepensioneerden betalen de rekening. De achterstand
loopt snel en flink op. Gepensioneerden, die al op meer dan 20 procent
achterstand staan, kunnen definitief naar dat geld fluiten, omdat
inhaalindexatie in de komende jaren met de huidige regels volstrekt
onmogelijk is. Daarom: schrap de regels voor inhaalindexatie
tijdens het transitie-FTK.
Wij hopen dat u het belang van een breed draagvlak onderkent. Wij wijzen
u in dit verband ten overvloede op de brief van het College voor de
Rechtspraak, die vreest voor een tsunami aan klachten. Dat wijst erop
dat de belangrijke doelstelling van de opeenvolgende regeringen,
het herstel van vertrouwen jammerlijk niet wordt gehaald.
Voor nadere informatie staat John Kersten u graag namens
de Seniorencoalitie te woord.
Met vriendelijke groet,
De Seniorencoalitie
ANBO
KBO-PCOB
Koepel Gepensioneerden
NOOM

Anneke Sipkens (directeur-bestuurder)
Ingrid Rep (directeur)
John Kerstens (voorzitter)
Jeanny Vreeswijk-Manusiwa (coördinator zorg en
welzijn)
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