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PENSIOENEN KORTEN MAAR WEL GRAAIEN
IN DE PENSIOENPOT: ECHT WAAR? 
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TOCH VERLAAGD
Afgelopen jaar zagen we dat de mees-
te pensioenen wéér niet meestegen 
met de prijzen. Maar de ramp is nog 
groter: als er niets verandert dreigen 
de pensioenen van miljoenen mensen 
verlaagd te gaan worden. 

PENSIOENEN OMLAAG?  
IK DACHT HET NIET!
Veel mensen maken zich zorgen over hun pensioenen in deze tijden. Gepensioneerden gaan er al meer 
dan tien jaar op achteruit doordat de pensioenen niet meestijgen met de prijzen. In de zomer van 2019 
is er een pensioenakkoord gesloten tussen de werkgevers, de vakbonden en de regering. De belofte:  
de pensioenen zullen door het pensioenakkoord niet verder omlaag gaan.

WAAROM GING DE SP NIET AKKOORD  
MET HET PENSIOENAKKOORD? 
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WAT KAN IK DOEN? 
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VERPLICHT ARM REKENEN?
De SP zal de regering, de vakbonden 
en de PvdA en GroenLinks herinne-
ren aan hun beloftes. Maar dat is niet 
genoeg. Er moet echt wat veranderen. 
De pensioenfondsen hebben meer dan 
1500 miljard euro in de pensioenpot-
ten. Maar door het systeem moeten 

ze zich verplicht arm rekenen. Het 
pensioen akkoord moet daarom worden 
opengebroken. Er moeten nieuwe af-
spraken worden gemaakt zodat de regels 
waarmee pensioenfondsen nu moeten 
rekenen van tafel gaan. Zodat er weer 
zicht komt op indexatie en de pensioen-
kortingen definitief van tafel gaan! •

FEIT 

In tien jaar tijd zijn de 
pensioenreserves meer 
dan verdubbeld. Eind 
2009 waren ze bijna 
664 miljard euro, aan 
het begin van 2020 
1560 miljard euro.
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PENSIOENGRAAIERS

1. WUIJSTER
APG (pensioenuitvoerder)

 682.649 euro (2019)

2. VAN OLPHEN
APG (pensioenuitvoerder)

613.315  euro (2019)

3.  VELZEL
PGGM (pensioenuitvoerder)

531.000  euro (2019)

4. MOSMAN
APG (pensioenuitvoerder)

494.219 euro (2019)

5. STEENPOORTE
APG (pensioenuitvoerder)

 494.219 euro (2019)

6. ROELOFSEN – 
VAN DIERENDONCK

APG (pensioenuitvoerder)
482.180 euro (2019)
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Premier Rutte kreeg in 2019 166.000 euro per jaar

Terwijl de pensioenen afgelopen jaar niet 
meestegen met de prijzen, bestaan de lonen 
en vergoedingen van de bestuurders van 
pensioenfondsen en pensioen-uitvoerders 
weer als vanouds uit honderdduizenden 
euro’s. APG-bestuurder Wuijster kreeg bijna 
7 ton op zijn bankrekening gestort en daar-
bovenop nog een ‘vergoeding’ van 130.000 

euro. Het gaat hier om geld van werk-
nemers én gepensioneerden  waar deze 
bestuurders zichzelf rijkelijk mee belonen. 
Alle graaiers uit deze lijst krijgen meer dan 
onze minister-president. Waarom?

SP: STEL GRENZEN!
De beloningen van pensioenbestuurders 

moeten maximaal gelijk worden aan de 
beloning van de minister-president. Net als 
in de zorg en bij de woningcorporaties blijkt 
telkens weer: als je het aan de markt over-
laat, slaan de bestuurders aan het graaien. 
Als bestuurders zelf geen grenzen kunnen 
stellen, wil de SP dat de politiek hen grenzen 
oplegt.

 7. Hoogers Pensioenuitvoerder MN 411.000

 8.  Boomkamp Pensioenuitvoerder PGGM 389.000

 9. 4 bestuurders  Pensioenuitvoerder TKP 313.500 

 10. van den Doel Pensioenfonds PMT 272.115

 11. Beuken Pensioenfonds ABP 268.507

 12. Verjans Pensioenfonds ABP 254.104

 13. Uijen Pensioenfonds PME 252.391

14. Andringa Pensioenfonds PME 247.680

15. Borgdorff Pensioenfonds PFZW 239.000

16. Vermeij Pensioenfonds PME 177.199

17. Rieter Pensioenuitvoerder MN 175.000

2019
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‘LET WEL:  
DE AOW-LEEFTIJD BLIJFT STIJGEN’
Na meer dan een jaar onderhandelen  
hebben de onderhandelaars van  
vakbonden samen met de werkgevers en 
het kabinet een pensioendeal gesloten. 
Helaas lijkt het erop dat deze verdere  
uitwerking van het pensioenakkoord 
ervoor gaat zorgen dat onze pensioenen 
nog meer mee gaan meebewegen met de 
financiële markten. SP Tweede Kamerlid 
Bart van Kent: ‘We gaan van het beste 
pensioenstelsel ter wereld naar een  
onzeker gokpensioen.’
 

Vóór dat er een akkoord werd gesloten 
waren er 3 eisen van de vakbonden en de 
SP. Op tijd kunnen stoppen met werken, 
pensioenopbouw voor flexwerkers en 
ZZP’ers én pensioenen die meestijgen met 
de prijzen. De SP ziet daar te weinig van 
terug en vindt dat er voor een rechtvaardig 
pensioen meer nodig is dan deze deal.
 
Er is besloten dat de AOW-leeftijd blijft 
stijgen, alleen iets minder snel. En er zijn 
wel mogelijkheden om eerder te stoppen 
met werken, maar echt harde afspraken 
zijn daar niet over gemaakt volgens Bart 
van Kent. ‘De gevolgen hiervan zijn niet te 
overzien, mensen gaan deze verslechte-
ringen betalen met hun lichaam. Wij 
vinden dat de AOW-leeftijd niet omhoog 
moet, maar juist omlaag en mensen met 
zwaar werk moeten ook eerder kunnen 
stoppen met werken. Dat is een kwestie 
van beschaving. Over een pensioen-
opbouw voor ZZP’ers is er al helemaal  
niks geregeld. Wat dat betreft krijgt de deal 
dus een dikke onvoldoende’
 
Maar wat is er dan besloten over  
de pensioenen?
Bart van Kent: ‘Onze pensioenen worden 
straks nog afhankelijker van de markt. De 
eis om pensioenen mee te laten stijgen 
met de prijzen lijkt inmiddels helemaal 
overboord gekieperd. We zien nu juist 
hoe onzeker de financiële markten zijn, 
daar de pensioenen nog afhankelijker van 
maken is zeer onverstandig. Pensioenen 
zullen iets eerder stijgen als het goed gaat 

maar ook sneller dalen als het niet goed 
gaat. Pensioenen worden dus onzekerder.’
 
Uitpuilende pensioenpotten
Van Kent vervolgt: ‘De pensioenpotten 
puilen nu al uit maar de pensioenen laten 
meestijgen met de prijzen lijkt verder weg 
dan ooit met het nieuwe systeem dat er 
komt. Door de huidige rekenregels moeten 
pensioenfondsen zich nu arm rekenen, ter-
wijl de gemiddelde rendementen hoog zijn. 
De oplossing hiervoor ligt dus niet in een 
ander systeem, maar in het aanpassen van 
de rekenregels. De SP heeft altijd gepleit 
voor andere rekenregels zodat pensioenen 
minder snel met de markt gaan meebe-
wegen en er meer rekening kan worden 
gehouden met de behaalde rendementen. 
Op deze manier kunnen pensioenen weer 
meestijgen met de prijzen en zijn pensioen-
verlagingen van tafel. En dat is nodig, want 
sommige gepensioneerden zien al meer 
dan 12 jaar hun pensioen niet meestijgen 
met de prijzen en hebben zelfs verlagingen 
voor de kiezen gekregen. Het is onaccep-
tabel dat dit in de pensioendeal wéér niet 
geregeld is’
 
Maar we hebben toch het beste  
pensioenstelsel ter wereld?
Van Kent: ‘Precies! Daarom lijkt het ons 
verstandig om onze pensioenen niet weg te 
geven aan de markt. Met een paar aanpas-
singen zorgen we voor een solidair stelsel 
voor jong en oud waarmee iedereen op tijd 
kan genieten van een fijne oude dag. Laten 
we daar afspraken over gaan maken’.

In de pensioendiscussie wordt vaak een 
tegenstelling tussen jong en oud gecre-
eerd. Onterecht, zeggen de jongeren van 
ROOD, jong in de SP. We moeten stop-
pen met de zogenaamde strijd tussen 
generaties. Jongeren willen niet dat hun 
opa’s en oma’s telkens gekort worden op 
hun pensioen. Die vinden op hun beurt, 
dat er genoeg huizen gebouwd moeten 
worden voor hun kleinkinderen. Het is 
niet wij tegen zij. De SP staat voor een 
solidaire samenleving. Bij de SP zijn de 
pensioenstandpunten dan ook geen ver-
kiezingsstunt. Een fatsoenlijke oude dag 
hoort bij onze manier van denken.

GEEN 
GENERATIESTRIJD
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Sluit je nu aan bij onze beweging en word Vriend voor Rechtvaardigheid. 
Je ontvangt dan belangrijk nieuws van Lilian en de SP. En je krijgt een gratis 
welkomstpakket thuisgestuurd! 

Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel op naar: SP, Antwoordnummer 407, 3800 VB Amersfoort

naam  

email 

telefoon 

postcode  huisnummer 

  Ik wil lid worden van de SP

Na jaren dreigen de meeste pensioenen 
weer niet mee te stijgen met de prijzen. 
Er dreigen zelfs verlagingen. De meeste 
politici willen er maar niets tegen doen. 
De SP wel!

Wilt u ook dat de rekenregels worden 
aangepast zodat pensioenverlagingen 
voorkomen kunnen worden? Bent u ook van 
mening dat de pensioengraaiers een halt  
moet worden toegeroepen? Vindt u ook dat  
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We leven in een prachtig land. Daar werken we samen elke dag heel hard 
aan. Bedrijven maken hierdoor flinke winsten. Maar die winst gaat niet naar 
hogere lonen of investeringen in de samenleving. Die winst gaat vooral naar 
aandeelhouders. Dat is niet rechtvaardig.
 
In ons mooie land bezit de rijkste 10% van de mensen maar liefst twee derde van 
al ons vermogen. Dat betekent dat 90%, van bouwvakker tot verpleegkundige, 
het moet doen met de rest. Het gevolg hiervan is dat van alle rijke Westerse 
landen, alleen in de Verenigde Staten de ongelijkheid in vermogen groter is dan  
in ons land.
 
Hoeveel mooier zou ons land kunnen zijn als we samen deze ongelijkheid aan 
zouden pakken? Als we dat wat we samen verdienen ook eerlijk verdelen? Als de 
zorg weer over mensen gaat in plaats van over centen? Als een betaalbaar huis 
een recht is in plaats van een luxe? Als we goed zorgen voor onze natuur in plaats 
van grote vervuilers hun gang laten gaan?
 
Verandering is nodig en is mogelijk. Samen kunnen we die verandering tot stand 
brengen. Samen kunnen we opstaan voor een rechtvaardige samenleving.  
Doe je mee?

Lilian Marijnissen
Fractievoorzitter SP

TIJD VOOR 
RECHTVAARDIGHEID

OP DE HOOGTE BLIJVEN?
de AOW-leeftijd niet verder mag stijgen? 
Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief! Daarin 
houden we u op de hoogte van het laatste 
pensioennieuws en al onze acties. Vraag ook 
meteen de gratis speciale pensioeneditie 
aan van Spanning, het tijdschrift van ons 
Wetenschappelijk Bureau. Dan ligt deze 
binnenkort bij u in de bus. Hierin vindt u nog 
veel meer informatie over onze standpunten 
en ideeën voor een goed pensioen voor 
iedereen.  

Ga snel naar:  
www.rechtvaardigheid.nl/pensioenen

Wilt u zelf deze pensioenkrant verder 
verspreiden onder uw familie, vrienden of 
medebewoners? Of heeft u een vraag of 
opmerking die u bij ons kwijt wilt? 
E-mail ons dan via pensioen@sp.nl


