KNVG: Pensioenoorlog tegen nieuwe pensioenstelsel
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Er is geen nieuwe Pensioenwet en geen nieuw pensioenstelsel nodig om de problemen met de
pensioenen op te lossen. Het veelgeprezen Nederlandse pensioenstelsel staat nog steeds fier overeind. Alle
maatregelen die nodig zijn om de pensioenfondsen gezond te maken, kunnen binnen de bestaande Pensioenwet
worden doorgevoerd. Het verzet tegen een nieuw pensioenstel zal dan ook tot de hoogste Nederlandse en
Europese rechter worden doorgevoerd. Dat zei Martin van Rooijen, voorzitter van de Koepel van Nederlandse
Verenigingen van Gepensioneerden en oud-staatssecretaris van Financiën, vandaag op een symposium van de
politieke partij 50Plus over pensioen.
De sociale partners en de regering sturen er met een nieuwe pensioenwet op aan, dat er straks twee
pensioensystemen naast elkaar bestaan. Met de nieuwe pensioenwet wordt het mogelijk met terugwerkende
kracht bestaande pensioenrechten te onteigenen en onder te brengen in een nieuw pensioenstelsel. Van
Rooijen: ‘Dat is ontvreemding van eigendom, diefstal op klaarlichte dag, in een democratisch jasje.’
De KNVG zal samen met de andere grote pensioenkoepel NVOG een ‘juridische pensioenoorlog’ voeren tegen
het nieuwe pensioenstelsel. De twee organisaties vertegenwoordigen samen direct 300.000 ouderen en
indirect 3 miljoen. ‘Als we allemaal een kopje koffie minder drinken is er voldoende budget voor een langdurige
strijd, ook al zal niet iedere gepensioneerde van vandaag de uitslag nog meemaken’, aldus Van Rooijen. De
beide organisaties hebben eerder al de Stichting Pensioenfatsoen opgericht, die dient als oorlogskas.
De nieuwe pensioenwet is volgens de KNVG-voorzitter gebaseerd op de angst kort na de crisis en heeft geen
enkel maatschappelijk draagvlak. ‘Bij het begin van de financiële crisis is door de sociale partners het beeld
geschetst dat ons pensioenstelsel in het gedrang zou komen. Die angst is niet terecht gebleken. De
pensioenfondsen hebben ook de afgelopen jaren enorme winsten gemaakt en de pensioenpotten zijn voller dan
ooit.’
Van Rooijen voorspelt dat jongeren, actieven en gepensioneerden volgend jaar vertwijfeld zullen staren naar
onbegrijpelijke teksten van pensioenfondsen, die hen vragen om een schier onmogelijke keuze te doen tussen
twee verschillende pensioensystemen. ‘In wanhoop en paniek lezen en herlezen ze straks onbegrijpelijke brieven,
brochures en miljoenen verslindende advertenties. Het gaat een drama worden, waarvoor de verantwoordelijken
straks niet weg kunnen lopen.’
De KNVG ontkent niet dat dat er sinds de financiële crisis een nieuwe werkelijkheid ontstaan, die om
aanpassingen binnen het bestaande stelsel vraagt, maar niet om het optuigen van een heel nieuw
pensioenstelsel. Van Rooijen: ‘De pensioentrein raast door als een razende door druk bewoond gebied en de
sociale partners en de overheid missen alle noodsignalen. Wij blijven alarm slaan. Nog is het niet te laat. Politiek
wordt wakker. Ouderen laat u horen. Ouderenorganisaties laat u niet uiteen spelen en werk nog beter samen.
Achttien maanden hebben we nog om bij zinnen te komen’

