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Voorstel voor verbetering economie aan dr. L.F. Asscher, politiek leider van de 
PvdA en fractievoorzitter van de PvdA in de TK 

           
          2 september 2020 
 
Geachte heer Asscher, 
De PvdA heeft op haar website de terechte vraag gesteld Hoe nu verder na corona? 
In aansluiting daarop wordt door de Stichting Pensioenbehoud voorgesteld om de 
macro én micro economie op één aspect te verbeteren door middel van de 
pensioenuitkeringen van pensioenfondsen aan gepensioneerden. De belegde 
middelen die nodig zijn om de pensioenen te kunnen financieren in een 
kapitaaldekkingsstelsel, zijn in de private handen van de pensioenfondsen. Bij vrijwel 
geen enkel pensioenfonds is de afgelopen 12 jaren de pensioenuitkering 
geïndexeerd voor de huidige circa 3 miljoen gepensioneerden. Als voorbeeld het 
ABP, de gemiste indexatie t/m 2019 bedraagt maar liefst 19,1%. Daarboven is voor 
velen in bedrijfstakpensioenfondsen  hun pensioen in 2013 en 2014 zelfs tot wel 7% 
gekort. Een enorme achteruitgang in koopkracht die zit opgepot in de belegde 
middelen van pensioenfondsen van circa €1.600 miljard. 
 
Ons voorstel is dat de PvdA het mogelijk maakt dat de pensioenen in 2021 weer 
worden geïndexeerd. Het totaal aan pensioenfondsuitkeringen bedroeg volgens DNB 
in 2019 een bedrag van circa €32 miljard. Indien er in 2021 slechts twee percent 
indexatie zou worden gegeven, is dat een bedrag van €638 miljoen aan extra 
besteedbaar inkomen voor de 3 miljoen gepensioneerden en vermoedelijk €638 
miljoen aan extra bestedingen in de economie. Het gaat daarbij om slechts 0,04% 
van de belegde middelen. Daar profiteren ook de werkende jongeren van door een 
beter pensioen bij hun pensionering.  
 
Die indexering komt ten laste van de private pensioenfondsen en levert géén last op 
voor de rijksoverheid. Omdat gepensioneerden in het algemeen weinig sparen van 
hun pensioen zou een aanzienlijk deel van de bestedingen als BTW inkomen weer 
terugvloeien naar de overheid. Bovendien zou een deel als extra inkomstenbelasting 
weer worden afgedragen. Een win-win situatie voor 3 miljoen kiezers én voor de 
overheid evenals voor het algemeen vertrouwen in ons pensioenstelsel. Zou u als 
PvdA zich hiervoor willen inspannen? Bij voorbaat dank.  
 
Tot nader overleg gaarne bereid via telefoonnummer 0653161656, 
met vriendelijke groet, 

 
Erik L. Daae 
voorzitter Stichting Pensioenbehoud 
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