ICBO-Brabant

BELANGENVERENIGING VAN SENIOREN

betalen van pensioenpremies, het gezamenlijke pensioenvermogen nog steeds
doorstijgt zolang het jaarlijks rendement op dit vermogen minimaal 2 tot 2,5 procent
is. Het langjarig gemiddelde rendement is nooit lager geweest dan 6 procent. Een
stevige meerderheid in de Tweede Kamer hoort, ziet en zwijgt al twaalf jaar lang over
deze onrechtvaardigheid, die ons inziens grenst aan gelegaliseerde onteigening. Met
het onlangs voorgelegde conceptwetsvoorstel Wet toekomst pensioenen wordt de
schrijnende situatie van bevriezen en korten vooralsnog slechts voortgezet.
Onlangs verzochten diverse pensioenbelangenorganisaties de Tweede Kamer om via
een parlementaire ondervraging grondig te onderzoeken wat er is misgegaan in de
uitvoering van het huidige pensioenstelsel sinds de invoering van de nieuwe
Pensioenwet in 2007. Op 3 februari 2021 is dit verzoek aan de orde geweest in het
procedureel overleg van de vaste commissie SZW en over het verkiezingsreces getild.
Wij hopen van harte dat de nieuwe Tweede Kamer dit verzoek zo spoedig mogelijk na
installatie wel zal willen behandelen. Erg gerust zijn we daar echter niet op, getuige de
reacties van politieke partijen op de vraag of zij bereid zijn het verzoek om een
parlementaire ondervraging inzake het pensioenstelsel te steunen*. In de jongste
uitgave van ons ledenmagazine Ons maken we de tot nu toe schrale balans op.
B edoeld artikel treft u hier aan: https://www.onsmagazine.nl/2021/02/22/pensioenen/
Hoewel KBO-Brabant, belangenvereniging van 125.000 senioren, niet tot de directe
indieners van het verzoek om een parlementaire ondervraging behoort, steunen we het
verzoek wel. En dat zouden de 150 politici die straks onze volksvertegenwoordiging in
de Tweede Kamer gaan vormen - ongeacht hun persoonlijke overtuiging en/of de
coalitie- of oppositiestatus van hun partij -, eveneens moeten doen. Aan een onder
(aankomend) gepensioneerden breed gedeeld gevoel van gelegaliseerde onteigening,
zou een zichzelf respecterende parlementarier nooit voorbij mogen gaan zonder
serieus onderzoek te willen doen naar de gegrondheid daarvan.
Wij wensen u succes bij de komende verkiezingen en hopen behandeling van het
verzoek begin april te mogen verwachten.
Vriendelijke groet,

Leo Bisschops,
voorzitter

Stephan Vermeulen,
secretaris

In afschrift aan:
Demissionair minister Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tweede Kamer

*

Alleen politieke partijen die op het moment van schrijven van dit artikel op tenminste een zetel in de
peilingen stonden zijn om een reactie gevraagd.

