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VERKIEZINGSSPECIAL 

Welke partij is het best 

voor pensioen en AOW 

Komende maandag (14 maart ), dinsdag en 

woensdag mogen we stemmen voor de 

gemeenteraden. Daar gaat het niet over het 

pensioeninkomen, doordat de plaatselijke belangen 

voorop staan. Toch is het van belang in het 

achterhoofd te houden welke partijen de belangen van 

senioren het meeste meewegen. In het algemeen: de 

partijen die een goede zorg het hoogst in het vaandel 

hebben, trekken die lijn door naar pensioen en AOW.  

Laten we eerst kijken hoe over de AOW wordt 

gedacht.  

Verhoging AOW: Dit wordt bepleit door de ‘linkse’ 

partijen PvdA, SP, GroenLinks, alsmede – niet 

verbazingwekkend – 50Plus. 

Flexibele AOW-leeftijd: Waar de ‘linkse’ partijen 

(PvdA, SP, PvdD, GL en D’66) in bepaalde 

toonaarden hun liedjes zingen voor eerder stoppen 

met werken, daar komen de meer conservatieve 

broeders in de politiek (CDA, SGP, FvD, VVD) met 

wensen om met behoud van pensioen langer te 

kunnen doorwerken.  

AOW leeftijd 65 jaar: PVV, 50Plus en SP, PvdA en 

Forum: na 40 – 45 jaar werken mag je met pensioen. 

U ziet, geen van de partijen had het vorig jaar in de 

verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamer over 

de koppeling van de AOW aan het minimumloon. Die 

koppeling bestaat sinds de invoering van het 

minimumloon (zie kader hiernaast).  

(zie verder pag. 2)  

 

 

Kabinetskwartet 

onderaan door AOW 

ontkoppelingsplan 

We zetten VVD, D’66, CDA en 

CU onderaan. Hun voorstel 

om de koppeling van de 

AOW aan het minimumloon 

los te laten tekent hun 

standpunt ten opzichte van 

de ouderen. Gelukkig 

vervulde onze Eerste Kamer 

haar taak van 

zorgvuldigheid. Eensgezind 

werd door de oppositie het 

kabinetsvoorstel naar de 

prullenbak verwezen. 

Waarover gaat de discussie 

van de koppeling van de 

AOW aan het minimumloon?  

Principieel gaat het er om, 

dat het minimumloon het 

loon is waarmee je op 

minimale basis kunt 

rondkomen. Het idee van de 

koppeling is, dat als een 

minimumloner in de AOW 

komt, hij geen stap terug 

hoeft te doen. Nu is het 

minimumloon (2021 netto 

1.729 Euro per maand) een 

fractie hoger dan de 

gehuwden AOW (1.715 Euro) 

en het kabinet wilde dat gat 

groter maken. Verder blijft 

het systeem hetzelfde. 

  

 



Grote verschillen in meningen 

over pensioenen 

Ons pensioeninkomen bestaat uit AOW en pensioen. 

Waar de AOW via premies van de werkenden wordt 

opgebracht, sparen werknemer en werkgever samen 

voor het pensioen van de eerste. Dit stelsel met 

pensioenfondsen, is heel wat ingewikkelder dan dat 

van de AOW. Vandaar dat politici, uit angst de vingers 

te branden, hierover vaak minder concreet zijn.  

Over indexeren spreken alleen 50Plus en 

GroenLinks zich duidelijk uit. Dat is een recht, stellen 

beiden, dat uitgaat van compensatie voor 

prijsstijgingen, indien dat mogelijk Is. Daarbij pleit 

50Plus als enige ook voor indexatie over de (vele) jaren 

waarover geen prijscompensatie is uitgekeerd. Dit jaar 

leek de SP zich aan te sluiten bij deze visie, 

ingefluisterd door o.a. Martin van Rooijen, lid van de 

Eerste Kamer voor 50Plus.  

Over pensioenopbouw: De PvdA en 50Plus merken 

op, dat de rekenrente meer gericht moet zijn op de in 

de praktijk behaalde rendementen. Buffers moeten niet 

de huidige deelnemers in pensioenfondsen benadelen. 

Bloemlezing. Het getuigt van meer betrokkenheid bij 

het maatschappelijk gebeuren dan van kennis, wat de 

partijen verder hebben te melden.  

VVD en D’66 vinden dat je tijdens je werkzame leven 

een deel van je pensioenpot moet kunnen opnemen. 

Over het resterende pensioen maken ze zich geen 

zorgen. De CU verwacht alle heil van het nieuwe 

pensioenstelsel, maar staat daarin alleen. De PvdA 

abstraheert van proeftijden en dergelijke bij de stelling 

dat je  werkdag pensioen moet opbouwen. Forum: 

Deelname aan een pensioenfonds moet vrijwillig zijn 

(haalt pensioenfondsen en pensioenverzekeraars door 

elkaar). SGP: Iedereen moet inzicht krijgen in zijn of 

haar pensioenpot (gebeurt al, kan eenvoudiger). 

50Plus haalt een illusie van stal met een 13e maand 

voor AOW’ers. GroenLinks: Bij een goed pensioen 

moet je AOW premie betalen (wat is een goed 

pensioen?). SP: Gepensioneerden moeten 

zeggenschap hebben bij pensioenfondsen (er zijn meer 

belanghebbenden dan gepensioneerden). De variant 

van D’66 hierop: Deelnemers moeten invloed hebben. 

op beleggingsbeleid 

(dat hebben ze al) CDA 

en VVD herhalen wens 

voor pensioenopbouw 

voor ZZP’ers. VVD wil 

maatwerk pensioenen 

(toont dat ze het verschil 

tussen een 

pensioenverzekeraar 

en een pensioenfonds 

niet zo scherp ziet). Het 

CDA tenslotte vindt dat 

er een deeltijdpensioen 

moet komen: van 5 jaar 

voor de pensioenleeftijd 

minder werken en 

minder loon en vast een 

beetje pensioen. Zie 

filmpje over pensioen 

https://youtu.be/roM0RfkF

qhk 
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