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Uit deze tabel blijkt dat bij 24% pensioenpremie over de pensioengrondslag (PG) de toezegging van het pensioen maximaal  

€ 131,25 per jaar mag bedragen. De dekkingsgraden in het rood in de tabel zijn onder de 100% en in groen boven de 100%.  

De jaarlijkse pensioentoezeggingen van respectievelijk € 150, € 175, € 185, € 200 en € 225 moeten volgens de tabel dus 

verlaagd worden naar een niveau van een kostendekkende pensioentoezegging van € 131,25  per  jaar. In dat geval zal de 

opbouw na 40 jaar niet een voorwaardelijk geïndexeerd pensioen van € 7.000 zijn, maar slechts een geïndexeerd pensioen 

van  € 5.250 . M.a.w. de pensioenfondsen worden mede door deze foutieve handelswijze op lange termijn door de te hoge 

toezeggingen leeggezogen.  

Ook  is hierbij nog geen rekening gehouden met het statistisch gegeven dat vrouwen langer blijven leven.  

Omdat de uitwerking van deze tabel is gebaseerd op Cohort 2010 mannen die 65 jaar zijn geworden (CBS). 

Uit de boven vermelde tabel blijkt dat  indien de kostendekkende pensioenpremie juist was vastgesteld, blijkt dat deze voor 

de voorwaardelijk geïndexeerde pensioentoezegging bijna rente onafhankelijk is.  
  

Het is daarom onbegrijpelijk dat de FNV, CNV, ANBO,  groep G500, JOVD, Jonge Democraten en Ilja Boelaars 

bovenstaande gegevens niet aan hun achterban verstrekken. 
 

Ilja Boelaars schrijft  in zijn FD artikel 12 juni 2013 het navolgende: 

Jongeren zijn bij het huidige kabinetsplan rond fiscaal maximale opbouw weer onevenredig de pineut.  

Het kabinet moet flink bezuinigen. Het wil daarom onder andere de fiscale ruimte voor pensioenopbouw flink verlagen. 

Maandag 10 juni 2013 bleek tijdens de hoorzitting over dit thema in de Tweede Kamer dat dit plan onevenredig negatieve 

gevolgen heeft voor jongeren. Eigenlijk niemand is er blij mee, echter een goed alternatief kwam niet ter tafel. Dat is er 

echter wel: schaf het fiscale voordeel gewoon helemaal af. 

 

Hierbij gaat hij volledig voorbij aan het feit dat vooral jongeren sinds het invoeren het middelloonsysteem extra toezeggingen 

hebben gekregen in hogere opbouwpercentages ten koste van bestaande pensioendeelnemers.  

Ook zal door het voorgestelde ontbreken van fiscaliteit de netto 32 procent kostendekkende pensioenpremie een bruto 

pensioenbijdrage gevraagd worden van 53 procent van de PG om netto te kunnen storten voor de kostendekkende 

pensioenpremie  van 32 procent. Hij kan dan zeker zijn achterban uitleggen als lid van de Jonge Democraten waarom D66 de 

volgende uitspraak heeft gedaan met betrekking het korten van pensioenen op  http://www.aectueel.nl/nieuws/112/  
 

Zie voor onderbouwing op: http://vdab-talent.nl/50-PLUS/65-PLUS-Pensioen.pdf  
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