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PENSIOEN IN BEWEGING! 
KLAAR VOOR DE TOEKOMST?

In de pensioendiscussie gaat het vaak wel óver u, maar wordt de discussie gevoerd zónder u. De FNV vindt het juist 

wel van belang de mening van pensioendeelnemers over hún pensioen te horen. In ‘Pensioen in beweging’ staat 

daarom niet de opvatting van een select groepje pensioendeskundigen centraal, maar de voorkeuren van de mensen 

zelf. Zo’n 5.000 mensen, leden en niet-leden, hebben zich uitgesproken over de toekomst van het pensioenstelsel. 

De uitkomsten van dit traject vormen de basis van deze FNV-pensioenvisie ‘Samen delen, een sterke keuze’. 

Deze pensioenvisie is een initiatief van de commissie pensioenen van het FNV Ledenparlement. Het is de uitkomst 

van een breed discussietraject met duizenden mensen, leden en niet-leden, langs diverse kanalen. Er zijn 15 lokale 

bijeenkomsten, van Amsterdam tot Heerlen en van Groningen tot Goes, georganiseerd. Daarnaast zijn er een brede 

enquête onder de leden, een peiling van FNV Jong onder ROC-scholieren en een online discussie met een steekproef 

onder werkend Nederland gehouden. 

In deze toekomstdiscussie is gekeken naar maatschappelijke ontwikkelingen met invloed op uw pensioen. Hoe ont-

wikkelt de arbeidsmarkt zich en welke gevolgen heeft dit voor de pensioenopbouw? En neemt bijvoorbeeld het 

aantal mensen met flexibele contracten en ZZP’ers fors toe. Kan iedereen straks, in de wetenschap dat de politiek 

de ruimte om pensioen op te bouwen beperkt, nog wel voldoende pensioen opbouwen? En wat is voldoende? Hoe 

ontwikkelt het aanvullend pensioen zich ten opzichte van de AOW? Ook is er een ontwikkeling van kostwinners naar 

tweeverdieners, die in praktijk echter vaak ‘anderhalf verdieners’ blijken. Daarnaast zijn er duidelijk meer alleen-

staanden dan vroeger. Al deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor het pensioenstelsel. Mensen worden gemid-

deld genomen steeds ouder, maar de groei van de levensverwachting van lager opgeleiden blijft ver achter bij het 

gemiddelde. Het is de vraag of er voldoende aandacht is voor bijvoorbeeld die verschillen in levensverwachting. En 

dan is er nog de keuzevrijheid, iets wat op allerlei terreinen voorkomt. Denk bijvoorbeeld aan de zorgverzekering of 

de keuze in energiemaatschappijen. Wat zijn de gewenste keuzemogelijkheden bij pensioen en worden de bestaande 

mogelijkheden al voldoende gebruikt? En zo nee, waarom niet? Staat het beginsel van solidariteit ter discussie, of 

zijn jongeren bereid daaraan bij te dragen, of is de doorsneepremie niet meer van deze tijd?

Vele vragen dus rondom het pensioenthema, een thema dat dus volop in beweging is. Dat bleek ook in het discussie-

traject, daar kwam duidelijk naar voren dat het onderwerp pensioen bijzonder leeft. Er is volop discussie over het 

delen van risico’s, de hoogte van het pensioen, de premie en de indexatie, het bieden van keuzemogelijkheden en de 

(on)mogelijkheden van de relatie tussen pensioen, zorg en wonen.

Gijs van Dijk

Pensioenbestuurder FNV
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EEN GOED PENSIOEN VOOR 
IEDEREEN
GEEN PECH- EN GELUKGENERATIES!

Pensioen is in de eerste plaats uitgesteld loon en daarom een arbeidsvoorwaarde. Pensioen is het eigendom van de 

(gezamenlijke) deelnemers. Pensioen maakt onderdeel uit van het arbeidsvoorwaardenoverleg en is daarmee nadrukke-

lijk dus geen financieel product. Door bovenop de AOW een deel van het loon te sparen voor de oude dag, zorgen we 

voor voldoende inkomen voor later. Hierdoor kunnen we onze levensstandaard na pensionering redelijk vasthouden en 

wordt de kans op armoede verkleind.

De FNV streeft gemiddeld naar een pensioen van 70% bruto van het verdiende loon voor de modale werknemer met een 

volle pensioenopbouw. Voor lagere inkomens wil de FNV een pensioen van boven de 70%. Om dit mogelijk te maken is 

een opbouw nodig van 2 procent middelloon per jaar in de huidige situatie. Om dit streven te bereiken is de uitkerings-

overeenkomst de meest passende vorm. Dit heeft dan ook nadrukkelijk de voorkeur van de FNV. Voor zowel een uitke-

ringsovereenkomst als een collectieve premieovereenkomst geldt dat het indexatierisico zoveel mogelijk moet worden 

beperkt. Een individuele premieovereenkomst is niet geschikt door het grote risico dat het streven niet wordt behaald.

De FNV wil een langere levensverwachting voor jongere generaties opvangen door één jaar langere levensverwachting 

te compenseren met ongeveer een half jaar langer werken. Daardoor kan de pensioenpremie stabiel blijven voor nieuwe 

generaties. In de huidige AOW en in de fiscale regels voor pensioenen is door de overheid vastgelegd dat één jaar langer 

leven, de AOW en de aanvullende pensioenleeftijd ook met één jaar worden gecompenseerd. Daardoor wordt het arbeids-

leven steeds langer en blijft de pensioenperiode gelijk, dit heeft als gevolg dat de pensioenkosten door een langere 

levensverwachting steeds verder dalen. 

De fundamenten van ons pensioenstelsel zijn sterk. Dat komt mede door de solidariteit tussen én binnen generaties, 

tussen mannen en vrouwen, en tussen gezonde en zieke werknemers. De meeste mensen ontvangen bovenop hun AOW 

een aanvullend pensioen. De waarde van de uitkering is vaak vier of vijf keer de premie-inleg. Dat komt omdat wij ons 

pensioen samen goed regelen. Voor een pensioenuitkering van bijvoorbeeld 1.000 euro is er circa 200 euro premie 

betaald. Hoewel er geen garantie bestaat dat deze verhouding in de toekomst precies gelijk blijft, is de conclusie helder: 

pensioensparen loont! 

HOE IS PENSIOEN OPGEBOUWD?

Bron: APG, 2011

Premies 20%

Rendement opbouwfase 37%

Rendement uitkeringsfase 43%

20%

37%

43%
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Het Nederlandse pensioenstelsel is een voorbeeld voor veel andere landen. Niet alleen omdat we veel gespaard 

hebben voor onze oude dag. Maar vooral omdat we in staat zijn gebleken in te spelen op veranderende omstandig-

heden. De vakbeweging heeft een grote rol gespeeld in de ontwikkeling van ons pensioenstelsel en is mede verant-

woordelijk voor het goed onderhouden daarvan. Toch zijn verbeteringen mogelijk. De FNV blijft daarom werken aan 

een toekomstbestendig, inflatiebestendig en generatiebestendig pensioen. Dat vraagt om een langetermijnvisie en 

niet om een pensioen gebaseerd op dagkoersen.

Pensioen is in beweging. Mensen worden gemiddeld ouder, premies stijgen en dalen, indexaties blijven achter en 

pensioenen worden soms gekort. Het kabinet versobert de opbouwmogelijkheden voor pensioen door het belasting-

voordeel op pensioensparen te beperken en een deel van de werkenden bouwt geen of veel te weinig aanvullend 

pensioen op. Er zijn aanwijzingen dat het aantal werkenden dat pensioen opbouwt zelfs afneemt door een stijgend 

aantal flexibele contracten, de afkoop van kleine pensioenen en de toename van het aantal ZZP’ers. Voor een effec-

tief pensioenstelsel is het van essentieel belang dat alle werkenden voldoende pensioen kunnen opbouwen. De FNV 

constateert dat een groot deel van de FNV-achterban zich ernstig zorgen maakt over de kwaliteit en kwantiteit van 

het pensioen. Er zijn niet alleen zorgen over het pensioen voor de huidige generatie, maar vooral ook over het 

pensioenperspectief van toekomstige generaties. Er is een toenemende onzekerheid over de uiteindelijke pensioen-

uitkomst en pensioendatum.

Voor de FNV staat voorop dat we geen pech- en gelukgeneraties willen, maar een goed pensioen voor jong en oud. 

We delen risico’s om te voorkomen dat sommigen de jackpot cashen en anderen berooid achterblijven. Als het huidige 

collectieve stelsel wordt ingeruild voor een puur individuele regeling, dan gooien we het kind met het badwater weg. 

Een geheel individuele regeling leidt onherroepelijk tot pech- en gelukgeneraties. De stand van de beurzen bepaalt 

direct de hoogte van de uitkering. Die kan zomaar (veel) hoger of lager uitvallen. In de VS zijn voorbeelden bekend 

van waardedalingen van meer dan 50% van individuele pensioenportefeuilles. Daarbij heeft de rentestand op het 

moment dat een pensioenuitkering wordt gekocht, grote invloed op de kostprijs van pensioen. Hoe lager de rente 

waarop een pensioen wordt berekend, hoe hoger de kostprijs.

Gemiddeld bestaat het inkomen na pensionering voor de helft uit de AOW, en voor de helft uit aanvullend pensioen. 

Het merendeel van onze leden vindt dit goed in balans. De verschillende risico’s zijn hiermee optimaal gespreid. Maar 

uit internationale vergelijkingen blijkt duidelijk dat het staatspensioen (de AOW) in Nederland relatief laag is en het 

aanvullend pensioen hoog. Voordeel is dus dat er in Nederland al veel voor het pensioen is gespaard en dat ons land 

daarmee de kosten van de vergrijzing goed kan opvangen. Op het zelfde moment leidt de hoge kapitaaldekking 

via het aanvullend pensioen tot meer afhankelijkheid van financiële markten. We hebben dit ervaren tijdens de 

financiële crisis. Rentestanden die steeds lager werden hebben geleid tot schommelingen in de premies en 

pensioenuitkeringen. De verhouding tussen de omslaggefinancierde AOW en het kapitaalgedekte, aanvullende 

pensioenstelsel is in beweging. Als er niets verandert dan zal het aandeel van de AOW in het totale pensioen dalen. 

Wij willen dat pensioen in stabieler vaarwater komt. Een toekomstbestendig pensioenstelsel kent een goed even-

wicht tussen pensioen (AOW) op omslagbasis en aanvullend pensioen op kapitaalbasis. Het bewaken van een goed 

evenwicht tussen AOW en aanvullend pensioen vraagt om een geleidelijke verbetering van het niveau van de AOW 

uitkering. Dit past in een situatie, rond 2030/2040, waarin de demografie (de leeftijdssamenstelling van de bevol-

king) geleidelijk steeds stabieler wordt.
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Een goed pensioen voor de toekomst kan niet zonder een goed wettelijk toetsingskader. De FNV streeft naar pensi-

oenregelingen waarin solidariteit en collectiviteit behouden blijven, waarin voldoende ruimte is voor eigen keuzes en 

flexibiliteit, en waarin de lusten en de lasten evenwichtig worden verdeeld over generaties. Een evenwichtige bena-

dering betekent ook dat positieve en negatieve schokken in de aanspraken evenwichtig over generaties worden 

gespreid. De FNV streeft naar een geïndexeerd pensioen. De wettelijke regels moeten dit ook mogelijk maken. Nog 

meer dan voorheen zullen fondsen duidelijk moeten maken welke ambitie ze hanteren ten aanzien van indexatie en 

zekerheid. De fondsen zullen de deelnemers hierover duidelijk informeren en bij betrekken. In het bestaande, maar 

ook in de door het kabinet op 25 juni 2014 voorgestelde aanpassing van het wettelijk toetsingskader (bekend als 

FTK), schiet het zekerheidsstreven door. Hierdoor gaat voor de meeste pensioenfondsen indexatie, in ieder geval 

voor de komende jaren, nagenoeg onmogelijk worden. Bovendien gaan de regels nog steeds uit van een té rentege-

voelige benadering. Dat werkt op lange termijn negatief uit voor de inflatiebestendigheid van het stelsel. Dit heeft 

geleid, en zal blijven leiden tot grote schommelingen in de pensioenverplichtingen en daarmee in het pensioenresul-

taat. In combinatie met de herstelplannen op korte termijn, leidt dit tot onnodige economische instabiliteit. Daarbij 

wordt de rente sterk beïnvloed door het monetaire beleid van de Europese centrale bank (ECB). De rente is hierdoor 

geen zuivere marktrente. Een grotere stabiliteit is nodig voor een eerlijke behandeling tussen de generaties en het 

vertrouwen in het pensioenstelsel. In 2012 werd door de SER geadviseerd om een macro stabiele discontovoet 

(rekenrente) in te voeren die voor zowel de waardering van de pensioenpremie, als voor de pensioenverplichtingen 

geldt. Generaties moeten in aanspraken en betaalde premies zoveel mogelijk gelijkwaardige pensioenen krijgen.

Bron: pensioenmonitor, Totta, 2014

Meneer A; 
Bouwt pensioen op in

economisch goede tijden

Ze moeten evenveel 
pensioen krijgen 

88%

Meneer A moet meer  
pensioen krijgen 

4%

Weet ik niet 

9%

Meneer B; 
Bouwt pensioen op in

economisch slechte tijden

WAT VIND JIJ?

= + ?
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SAMEN DELEN, EEN STERKE 
KEUZE

Het delen van kosten en risico’s tussen deelnemers onderling, en tussen deelnemers en werkgevers, levert kosten-

voordeel en daarmee een beter pensioen voor deelnemers op. Het pensioenstelsel kent verschillende vormen van 

risicodeling en solidariteit: tussen mannen en vrouwen, gezonde mensen en arbeidsongeschikten, met nabestaanden 

en wezen. Deze vormen worden door onze leden als gewenst gezien, ze zijn het meer dan waard om overeind te 

houden. Dit betekent dat het arbeidsongeschiktheidspensioen en het nabestaandenpensioen onderdeel dienen uit te 

maken van de pensioenregeling. Door de toenemende mobiliteit op de arbeidsmarkt is het van belang dat grote ver-

schillen tussen regelingen worden verkleind. Er bestaat in een vergrijzende samenleving discussie over de mate van 

solidariteit tussen generaties. Uit het discussietraject en andere onderzoeken blijkt duidelijk dat de bereidheid groot is 

om risico’s samen te blijven delen. De FNV wil dat deelnemers begrijpen dat geld voor hun pensioenaanspraken in de 

pensioenpot is gereserveerd, dit met het oog op de huidige en de toekomstige uitkeringsaanspraken. Pensioenfond-

sen moeten helder aangeven hoe de opbrengsten en de kosten worden verdeeld in goede én in slechte tijden. Ook 

moeten pensioenfondsen kiezen voor een beleggingsmix die past bij het risicoprofiel van het fonds. Daarbij spelen 

de leeftijd en de voorkeuren van deelnemers een rol. 

Een verplicht en collectief pensioenstelsel levert per saldo grote voordelen op. De ervaring in binnen- en buitenland 

leert dat zonder verplicht pensioensparen de pensioenen veel te laag uitkomen. Dit komt omdat het belang van 

pensioen aan het begin van de loopbaan vaak zwaar wordt onderschat, en het op latere leeftijd niet meer mogelijk is 

om de gaten die eerder zijn gevallen alsnog te dichten. Collectiviteit maakt het ook mogelijk om een goed rendement 

te maken tegen aanvaardbare kosten. 
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‘WITTE VLEKKEN’: 
(SCHIJN)ZELFSTANDIGEN

Een groeiende groep zelfstandigen bouwt geen of veel te weinig pensioen op. Uit het discussietraject en uit andere 

onderzoeken blijkt dat verschillend wordt gedacht over de wenselijkheid om pensioenopbouw voor zelfstandigen 

verplicht te stellen. Een ruime meerderheid van de deelnemers aan de discussiebijeenkomsten gaf aan dat iedereen, 

ZZP’er of werknemer, op enige wijze verplicht een pensioen zou moeten opbouwen. Uit de discussie volgde wel de 

nuancering dat het sterk afhangt van het type zelfstandige. Een deel van de ZZP’ers is heel goed in staat om voor 

zichzelf te zorgen. Maar voor vele anderen, mensen die noodgedwongen ZZP’er zijn, denk bijvoorbeeld aan alfa-

hulpen en andere zelfstandigen die opereren in een zeer concurrerende markt, blijkt het niet altijd mogelijk om de 

kosten van het pensioen in het uurtarief te verwerken. Als het verplicht wordt gesteld dat deze ZZP’ers pensioen 

opbouwen, dan kunnen zij de pensioenpremie ook in hun tarieven verwerken. Dit voorkomt oneerlijke concurrentie 

op arbeidsvoorwaarden, het voorkomt dat ZZP’ers later in de armoede terecht komen en het voorkomt dat de kosten 

op de samenleving worden afgewenteld. Een optie zou zijn om ZZP’ers deel te laten nemen aan een bedrijfstak-

pensioenfonds, dan wel aan een eigen fonds voor zelfstandigen.

Mensen die via een Payrollbedrijf worden betaald werken vaak langdurig in de sector. Dat pleit ervoor om deze 

mensen verplicht hun pensioen te laten opbouwen bij het bedrijfstakpensioenfonds van de bedrijfstak waarin ze 

werken. Ook dit voorkomt oneerlijke concurrentie en een mogelijke armoedeval na pensionering.

De fiscale faciliteit voor ZZP’ers om over een deel van de winst geen belasting te betalen, vanwege een (fictieve) 

opbouw van een kapitaal voor de oude dag, de FOR (fiscale oudedagsreserve), blijkt in de praktijk in ieder geval niet 

goed te werken. Deze reserve kan nu worden gebruikt zonder pensioen op te bouwen en kan daarmee zelfs leiden 

tot een forse belastingclaim op de pensioendatum zonder dat hier een pensioeninkomen tegenover staat. 

Een basispensioenregeling voor iedereen bovenop de AOW, net als bijvoorbeeld het basispakket in de zorgverzeke-

ring, zou alle werkenden de zekerheid kunnen bieden om aanvullend pensioen op te bouwen. De komende maanden 

zullen we dit nader uitwerken.

Dan zijn er anno 2014 nog steeds werkgevers die ervoor kiezen om geen pensioen aan te bieden aan hun werkne-

mers. Mensen met veel tijdelijke baantjes krijgen onevenredig vaak te maken met afkoop van hun pensioenrechten. 

Mensen die steeds pensioen opbouwen in kortdurende of kleine deeltijdbaantjes zullen pensioneren zonder 

pensioen, omdat het pensioen na afloop van zo’n tijdelijk dienstverband telkens wordt afgekocht. 

Wat de FNV betreft is dit onacceptabel, ook deze witte vlekken moeten worden voorkomen. De FNV pleit er daarom 

voor om de afkoop van kleine pensioenen zoveel mogelijk te beperken en eventuele wachttijden af te schaffen.
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WAT MENSEN WILLEN KIEZEN
Omdat niet iedereen dezelfde voorkeuren heeft, vindt de FNV dat er ook voldoende ruimte moet zijn om binnen 

fondsen eigen keuzes te maken.

Dit betreft in ieder geval de keuzes om zelf de pensioenleeftijd te kiezen, of het ouderdomspensioen en het partner-

pensioen onderling uit te ruilen. Of om bijvoorbeeld te kiezen voor een hoger pensioen aan het begin van de pensioen- 

periode, en dus een lager pensioen in de periode daarna. Keuzes maken bevordert het pensioenbewustzijn. 

Tegelijkertijd moeten mensen die niet kunnen óf willen kiezen, kunnen rekenen op een standaard goed pensioen.

Bron: pensioenmonitor, Totta, 2014

KIEZEN VOOR DEELTIJDPENSIOEN
De FNV is voorstander van de keuzemogelijkheid om pensioen in deeltijd op te nemen. Dit kan zorgen voor een 

geleidelijke overgang van werk naar vrije tijd. In de meeste pensioenregelingen is de mogelijkheid om in deeltijd met 

pensioen te gaan al opgenomen. Veel mensen geven aan hier gebruik van te willen maken. Toch wordt deze moge-

lijkheid nog relatief weinig gebruikt. De FNV wil dat pensioenfondsen de mogelijkheden voor deeltijdpensioen helder 

communiceren. Ook moeten organisatorische belemmeringen om gedeeltelijk met pensioen te gaan en gedeeltelijk 

te blijven werken worden opgeheven. Dit vraagt van werkgevers in veel bedrijven en instellingen om een omslag in 

het denken over oudere werknemers.

€€

Standaard pakket, van mensen met 
verstand van pensioen en beroep

Gezamenlijke pot geld, 
risico’s worden gedeeld

Eigen pot geld, mee- en tegenvallers 
voor eigen rekening

Zelf informatie zoeken 
en keuzes maken

52% 34%

63% 26%

WAT HEB JE LIEVER?
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KIEZEN VOOR FLEXIBEL PENSIOEN
Er zijn grote verschillen in de voorkeuren, de levensverwachting en de arbeidspatronen van mensen. De FNV wil dat 

mensen zoveel mogelijk zelf kunnen beslissen wanneer ze uittreden. Daarom is in veel pensioenregelingen al de 

mogelijkheid opgenomen om op een zelf te kiezen datum met pensioen te gaan. De FNV wil dat dit in alle pensioen-

regelingen mogelijk wordt gemaakt. Opmerkelijk is dat in de AOW nog altijd geen fl exibiliteit mogelijk is. De overheid 

blijft wat dit betreft jaren achter bij de pensioenfondsen. Dit benadeelt mensen met een relatief lage levens-

verwachting die soms voor een groot deel van hun inkomen van de AOW afh ankelijk zijn. De FNV pleit ervoor om de 

AOW net als het aanvullend pensioen fl exibel te maken, zodat mensen een echte keuze kunnen maken die past bij 

hun eigen situatie. 

KIEZEN VOOR PASSENDE PENSIOENHOOGTE
Veel jongere gepensioneerden willen reizen, hebben substantiële vaste woonlasten of hebben soms nog extra 

kosten in verband met kinderen. Ze hebben behoefte aan een groter pensioeninkomen in de eerste jaren na hun 

pensionering. Andere gepensioneerden willen juist als ze wat ouder zijn een groter pensioeninkomen, zodat ze in 

staat zijn om bijvoorbeeld eventuele ziektekosten te betalen. De FNV wil dat mensen de hoogte van hun pensioen-

uitkering zelf kunnen kiezen. Hiervoor geldt een maximale bandbreedte om te voorkomen dat mensen noodzakelijke 

uitgaven niet meer kunnen doen. 

KIEZEN VOOR EXTRA PENSIOENOPBOUW
Veel mensen bouwen met een standaardregeling verplicht pensioen op via een bedrijfstakpensioenfonds of een 

ondernemingspensioenfonds. Het op te bouwen pensioen in de collectieve regelingen staat door wettelijke maat-

regelen sterk onder druk. Onze leden geven aan dat het belangrijk is om binnen die collectiviteit een goed pensioen 

op te bouwen. Desondanks kunnen er mensen zijn die meer pensioen wensen of nodig hebben, bijvoorbeeld door 

pensioenbreuken in het verleden. Voor deze groep dient de mogelijkheid om via het pensioenfonds in de tweede 

pijler extra pensioen op te bouwen breed te worden ingevoerd. Pensioenfondsen dienen de mogelijkheid breed te 

communiceren zodat deelnemers kunnen profi teren van de schaalgrootte van fondsen, in plaats van relatief dure 

individuele regelingen. 

Bron: pensioenmonitor, Totta, 2014

FNV-LEDEN WILLEN VOORAL HOOGTE EN LEEFTIJD VAN PENSIOEN ZELF KUNNEN KIEZEN

Deeltijdpensioen

Extra pensioen opbouwen

AOW- en pensioenleeftijd

40%

36%

33%

55%

56%

58%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

• Het is voor mij noodzakelijk om hier zelf over te kunnen beslissen.
• Ik zou het fijn vinden om hier zelf over te kunnen beslissen.
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KIEZEN VOOR VERANTWOORD BELEGGINGSBELEID
Veel pensioenfondsen hebben beleid gericht op maatschappelijk verantwoord beleggen en worden ook steeds actie-

ver als het gaat om verantwoord beleggingsbeleid. Deelnemers geven ook duidelijk aan dat ze van het pensioen-

fonds een verantwoord beleggingsbeleid verwachten en dat zij daarover een mening hebben. De voorkeuren van 

deelnemers moeten vertaald worden in het te voeren beleggingsbeleid. De FNV wil dat pensioenfondsen de voor-

keuren van deelnemers onderzoekt en nadrukkelijk betrekt bij het beleggingsbeleid, zodat de invloed van deelnemers 

op het beleggingsbeleid toeneemt. Uiteraard blijft het bestuur verantwoordelijk en heeft het verantwoordings-

orgaan hierin een bijzondere positie. Een aantal fondsen kan de transparantie op het gebied van verantwoord 

beleggen verhogen door aan te geven waarin wordt belegd. 

KEUZES MOGEN NIET TEVEEL KOSTEN
Veel mensen willen wel keuzes maken, maar niet als dit betekent dat dit leidt tot hoge(re) kosten. Individueel beleg-

gen leidt al snel tot hoge transactiekosten en risico’s die ten koste gaan van het pensioen. Daarom wil de FNV vooral 

de gezamenlijke invloed van deelnemers op het beleggingsbeleid vergroten, zodat individuele deelnemers kunnen 

profiteren van de rendementen van gezamenlijke beleggingen. Hierdoor ontstaat een goed evenwicht tussen de 

zeggenschap van deelnemers en collectieve voordelen.

Bron: pensioenmonitor, Totta, 2014
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DOORSNEEPREMIE

Er is momenteel in de pensioenwereld veel discussie over de zogeheten doorsneepremie. Iedere werknemer betaalt, 

ongeacht zijn of haar situatie, de doorsneepremie. De doorsneepremie is dus onafhankelijk van de leeftijd. 

De echte kostprijs is echter voor jonge werknemers lager dan voor oude werknemers. Dat komt doordat de pensioen-

premie voor een jonge werknemer langer kan worden belegd, dan de pensioenpremie die voor een oude werknemer wordt 

betaald. De premie die nodig is voor jongeren is dus eigenlijk lager en voor ouderen juist hoger. Door de doorsneepremie 

wordt voorkomen dat de leeftijdsopbouw van een bedrijf of instelling leidt tot concurrentie door de pensioenkosten. Dit 

voorkomt dat bedrijven met veel oudere werknemers worden geconfronteerd met torenhoge pensioenkosten.

De doorsneepremie leidt tot een herverdeling over de loopbaan. In de eerste jaren tot 46 jaar wordt teveel premie 

betaald (of te weinig opgebouwd) en in de laatste jaren juist te weinig. Dit is geen probleem als je je hele leven aan 

een verplicht gesteld fonds deelneemt. Een jonge werknemer wordt namelijk vanzelf een oude werknemer en dan 

wordt hij gecompenseerd voor die relatief hoge premie op jonge leeftijd. Sinds het bestaan van de pensioenregelin-

gen in Nederland is dit principe alom aanvaard. De doorsneepremie is door de FNV altijd gezien als een belangrijk 

onderdeel van de solidariteit binnen een fonds. Het systeem heeft altijd goed gewerkt, maar door sommigen wordt 

daar nu anders over gedacht. Er wordt dan vooral gewezen op mensen die op latere leeftijd ZZP’er worden, of werk-

loos raken. Zij zouden per saldo een nadeel kunnen hebben. Ook de FNV ziet dat arbeidspatronen veranderen en dat 

er sprake is van generatiedenken. De discussie is breder dan het jong-oud vraagstuk. Deze systematiek heeft 

bijvoorbeeld ook verschillende uitkomsten voor lager en hoger opgeleiden en het betreft de concurrentie op arbeids-

voorwaarden.

De vraag is of dit reden genoeg is om af te stappen van de doorsneepremiesystematiek. De doorsneepremie is welis-

waar ingevoerd in een tijd van meer stabiele arbeidspatronen maar de argumenten die toen golden zijn nog steeds 

relevant. Ongeveer 60% van de FNV-leden is best bereid om na te denken over een (geleidelijke) overgang maar 

realiseert zich wel dat de (nadelige) gevolgen op enige manier moeten worden gecompenseerd. Daarbij denken de 

leden aan een verbetering van de indexatie, dan wel een verhoging van de AOW-opbouw.  

Als mogelijkheid om tot een beperking van de doorsneesystematiek te komen wordt wel de zogeheten ‘degressieve 

opbouw’ genoemd. Jongeren bouwen meer pensioen op en de opbouw daalt met het stijgen van de leeftijd. Nadeel 

van een dalende opbouw is dat dit werken op hogere leeftijd ontmoedigt, latere (her)intreders zullen onvoldoende 

pensioen kunnen opbouwen. Ook wordt de pensioenopbouw op jonge leeftijd dan heel erg bepalend voor het pensioen-

resultaat. De relatie tussen pensioen en laatste loon wordt zodoende (nog) veel verder losgelaten. Een andere optie 

is een stijgende premie bij een gelijkblijvend opbouwpercentage. Het probleem hierbij is dat dit oudere werknemers 

juist weer relatief duur maakt. Beide effecten zijn onwenselijk juist nu de pensioenleeftijd is verhoogd en ouderen 

dus langer aan het werk moeten blijven. Het compenserende positieve effect op de werkgelegenheid van jongere 

werknemers zal beperkt blijven, omdat hun arbeidsaanbod minder gevoelig is voor loonhoogte. En als een overgang 

naar een ander systeem al aan de orde is, dan zal er ook een oplossing moeten komen voor ouderen. Je kunt deze 

groep niet zomaar hun perspectief ontnemen. Het CPB heeft berekend dat bij het veranderen van dit systeem, de 

zogeheten transitiekosten ongeveer 100 miljard euro bedragen, terwijl de huidige premies zo’n 35 miljard per jaar 

bedragen. Een snelle overgang van het systeem zou leiden tot een pechgeneratie, de generatie tussen de 30 en 60 

jaar, die de dubbele lasten voor de kiezen krijgt. Dit vraagt om het verbeteren van het indexatievooruitzicht en het 

geleidelijk verbeteren van de opbouw, bovenop de huidige AOW.
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Wat de FNV betreft mag een overgang naar een ander systeem er nooit toe leiden dat een specifieke groep alleen 

opdraait voor de rekening. Het is de vraag of en hoe een transitie generatieneutraal kan plaatsvinden. 

De FNV trekt conclusie dat wij nu niet zover zijn dat we afstand willen én kunnen nemen van de doorsneesystematiek. 

Voor een zorgvuldige afweging over een eventuele (geleidelijke) overgang naar een andere systematiek, dienen alle 

mogelijke gevolgen en eventuele oplossingen goed in kaart te worden gebracht, Die inventarisatie gaat de FNV de 

komende maanden maken. Zodra de resultaten hiervan bekend zijn, zullen wij de interne discussie en meningsvorming 

over dit onderwerp continueren. 
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INDEXEREN MAAKT VERSCHIL
Houdt uw pensioen zijn waarde? Uit alle onderzoeken blijkt dat mensen veel waarde hechten aan zekerheid. Een 

geïndexeerd pensioen biedt meer zekerheid over de waarde van het pensioen in de toekomst. Mensen willen geen 

pensioen dat jaarlijks wordt opgegeten door de stijging van de prijzen. Zonder indexatie (meestijgen met lonen of 

prijzen) kan de koopkracht van het pensioen, ook wel pensioenresultaat genoemd, aan het einde van de loopbaan de 

helft lager uitvallen. Dit inflatierisico leidt tot meer onzekerheid. Een goed pensioen betekent een geïndexeerd pen-

sioen en dat heeft zijn prijs. De FNV wil daarom dat in de kostendekkende premie daar rekening mee wordt gehou-

den. De FNV wil een pensioencontract waarin een beleid kan worden gevoerd gericht op zoveel mogelijk bestendige 

indexatie (dus een hogere ambitie dan een nominaal pensioen). Dit moet niet worden gehinderd door een spagaat 

die dwingt tot nominaal sturen. De ruimte die vrijvalt door het verkleinen van de fiscale ruimte (Witteveenkader) 

moet worden ingezet om de indexatiemogelijkheden te vergroten. Ondanks de politieke ingreep op het Witteveen- 

kader (bezuiniging tot 1,875%) vindt de FNV dat een verantwoord Witteveenkader 2% per jaar moet bedragen. 

Alleen dan kunnen de indexatievooruitzichten op de middellange termijn substantieel worden verbeterd. Zo blijven 

de pensioenen voor jong en oud op peil. 

Bron: PGGM, 2010
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PENSIOEN, ZORG EN WONEN

De oudedagsvoorziening is breder dan het pensioen alleen. Goede en toegankelijke zorg en betaalbare woonlasten 

zijn ook van groot belang voor een prettige oude dag. Ook een mogelijke partner met inkomen of vermogen, en even-

tuele eigen besparingen of beleggingen spelen een rol bij de financiële situatie in de pensioenperiode. Woon- en 

zorgkosten zijn voor veel mensen de belangrijkste kostenposten. Pensioen is vooral bedoeld voor een levenslange 

uitkering na de pensioendatum. Een fatsoenlijke pensioenuitkomst betekent dat er in elk geval voldoende pensioen 

is om alle kosten na de pensioenleeftijd te kunnen betalen. 

Voor zorg geldt dat juist de relatief dure ouderenzorg in de laatste levensfase een vrijwel onmogelijk individueel 

verzekerbaar risico is. Sparen voor deze zorg is lastig omdat je niet weet hoeveel je moet sparen. De AWBZ als volks-

verzekering is mede opgericht om deze kosten collectief te verzekeren. Hierdoor wordt voorkomen dat zorgkosten 

op latere leeftijd zo veel stijgen dat deze niet meer uit het pensioen kunnen worden betaald. De FNV ziet dan ook 

weinig mogelijkheden voor het combineren van pensioen en zorg. Wel levert een goed pensioen een belangrijke 

bijdrage aan de zorgkosten. Gepensioneerden betalen belasting en zorgpremies over hun aanvullend pensioen. Dit 

zal door de verdere vergrijzing nog verder toenemen.

Voor wonen geldt dat lage woonlasten bijdragen aan de netto bestedingsruimte na pensionering. Daarbij moet 

rekening gehouden worden met het feit dat een derde van de bevolking in een huurhuis woont en dat zij de 

komende jaren te maken krijgen met stijgende woonlasten, door huurstijgingen die ver boven de inflatie uitkomen. 

Ook mensen die op latere leeftijd een hypotheek afsluiten kunnen te maken hebben met hoge woonlasten. Deze 

groepen zijn nog sterker afhankelijk van een goed geïndexeerd pensioen. Veel woningeigenaren hebben een 

substantieel pensioenvermogen en tegelijkertijd hoge hypotheekschulden. Op dit moment bestudeert het kabinet 

een voorstel dat de inzet van maximaal 30% van de pensioenpremie voor het aflossen van de eigen woning mogelijk 

maakt. Inzetten van de pensioenpremie heeft belangrijke nadelen:

1. Het is duur; het is fiscaal nadelig en levert minder rendement op.

2. Risicovol; het pensioen wordt afhankelijk van het eigen huis dat in prijs kan dalen.

3. Ondermijnt de solidariteit; mensen die een eigen huis kopen kunnen bijvoorbeeld uit een pensioenfonds stappen, 

voor een huurder geldt dat niet. 

4. Leidt tot ongelijke behandeling; de rekening komt terecht bij jongeren die geen huis kunnen kopen.

5. De kosten worden afgewenteld; mensen die niet aflossen krijgen de rekening gepresenteerd door een hogere 

pensioenpremie en hogere uitvoeringskosten. 

6. Het biedt bovendien geen afdoende oplossing voor het probleem; de premie is vaak onvoldoende om aan de 

 restschuld te voldoen. 

7. Ook is het een bom onder de verplichtstelling; Pensioendeelnemers die hier gebruik van maken kunnen rekenen 

op een pensioen dat tot 30% lager uitvalt.

De leden van de FNV geven dan ook massaal aan niets te zien in dit voorstel.

Op dit moment staat ongeveer een derde van het aantal huizen ‘onder water’. Dit betekent dat de hypotheekschuld 

hoger is dan de waarde van het huis. Vooral jonge mensen hebben hier last van omdat ze niet hebben kunnen profi-

teren van de stijgende huizenprijzen in het verleden. Er moet een goede oplossing komen voor mensen met grote 

restschuldproblemen die willen of misschien moeten verhuizen, omdat ze (ander) werk kunnen vinden, een gezins-

uitbreiding hebben, of zijn gescheiden of ontslagen. 
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Dit kan als eerste door de gebruikelijke aftrekbaarheid van de hypotheekrente over dertig jaar ook toe te passen op 

restschulden (nu beperkt tot tien jaar). De vraag is of pensioen hier een rol bij kan spelen? In verschillende landen 

zijn de schotten tussen pensioenvermogen en hypotheekschuld gedeeltelijk weggenomen. Het is daarbij van groot 

belang dat mensen niet een groot deel van hun pensioen op het spel zetten. Dit geldt zeker nu de pensioenopbouw 

door het beperken van het Witteveenkader en door de achter-

blijvende indexatie toch al flink is versoberd. 

Een mogelijke combinatie van pensioen en wonen kan worden gezocht in een vorm die het pensioen zelf zoveel 

mogelijk overeind houdt. Bijvoorbeeld door het inzetten van een beperkt deel van het opgebouwde pensioen-

vermogen als onderpand. Als er geen beslag wordt gelegd, verandert er niets aan het pensioeninkomen van mensen. 

Wel kunnen mensen profiteren van lagere woonlasten door de lagere hypotheekrente. Het tijdelijk inzetten van het 

pensioenvermogen kan ook een oplossing zijn voor mensen met een restschuldprobleem. Het zal duidelijk zijn dat dit 

behoorlijk wat vragen oproept, want wat als er wel beslag volgt, wordt dan het pensioen aangetast? Een meerder-

heid van de FNV-ers heeft aangegeven dat pensioen voor pensioen bedoeld is, en dus niet om problemen op de 

huizenmarkt op te lossen. Pensioen en andere vormen van de oudedagsvoorziening dienen in samenhang te leiden 

tot een voldoende netto inkomenspositie na de pensioendatum.



16

KOSTEN PER DEELNEMER

De kosten per deelnemer zijn in Nederland relatief laag. Gezamenlijk beleggen in een grote collectiviteit is van 

belang voor een goed pensioenresultaat en om de kosten per deelnemer laag te houden. Tegelijkertijd lopen de 

kosten per deelnemer van pensioenfondsen soms flink uiteen. Ook de kosten van verzekeraars zijn veel hoger dan 

die van grote bedrijfstakpensioenfondsen. Onderzoek van de Erasmus Universiteit laat zien dat de kosten voor ver-

zekeraars tot wel 6 keer zo hoog zijn dan die van grote bedrijfstakpensioenfondsen. 

SCHAALVOORDELEN PENSIOENFONDSEN

  Levensverzekeraars Pensioenfondsen

  Bedrijfskosten en brutowinst Bedrijfskosten

% van brutopremise 23,9 4,4

% van totale activa 2,35 0,15

Bron: Fieke van der Lecq e.a., EUR, 2006

Grote fondsen zijn gemiddeld minder kwijt aan kosten dan kleine fondsen. En dat levert meer pensioen op voor 

hetzelfde geld: 0,25% minder kosten over het belegd vermogen, levert 7,5% meer pensioen op aan het eind van de 

loopbaan. Het is van groot belang dat pensioenfondsen de kosten van externe vermogensbeheerders zoals boven-

matige bonussen zoveel mogelijk beperken, zodat de opbrengsten ten goede komen aan de deelnemers. Bestaande 

contracten met externe beheerders die ongewenste bepalingen bevatten dienen kritisch tegen het licht te worden 

gehouden. Dit vraagt om meer coördinatie en een gezamenlijke inzet van pensioenfondsen om samen meer inkoop-

macht te organiseren. Uiteraard dient het beloningsbeleid van pensioenfondsen en –uitvoerders zelf beheerst en 

duurzaam te zijn. Dit betekent dat de beloning aan de top in een redelijke verhouding staat tot de laagstbetaalde in 

de organisatie en ook rekening houdt met het beloningsniveau van het deelnemersbestand.

De FNV wil dat er meer aandacht komt voor de problemen van werknemers die vallen onder verzekerde regelingen. 

In Nederland zijn er maar liefst 30.000 verzekerde regelingen. Ook hele kleine regelingen met hoge uitvoerings-

kosten per deelnemer. Vaak is dit gebruikelijk als het gaat om uitkeringsovereenkomsten. Maar als het om beschik-

bare premieregelingen gaat, dan zijn die vaak heel instabiel. Deze kunnen nog sterk worden verbeterd.

De FNV verwacht dat het aantal fondsen de komende jaren nog zeker zal halveren. Met minder fondsen is ook minder 

vaak waardeoverdracht van het ene naar het andere fonds nodig. In grote fondsen wordt de solidariteit tussen én 

binnen generaties versterkt, risico’s beter gespreid en de professionalisering versterkt. Een aantoonbaar betere 

service of communicatie aan deelnemers kan meer kosten rechtvaardigen, maar ook dan moeten deze aanvaardbaar 

zijn. Met het oog op de lagere kosten voor deelnemers wil de FNV sturen op verdere schaalvergroting. Tegelijk dient 

de waardeoverdracht tussen fondsen te worden vereenvoudigd. Ook is het gewenst dat de verschillen tussen de 

regelingen kleiner worden (bijvoorbeeld door een keuze voor een lage franchise, of het verbeteren van de opbouw 

van het partnerpensioen), zodat het overstappen tussen regelingen bij het vinden van nieuw werk voor deelnemers 

nog gemakkelijker kan verlopen.
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CONCLUSIES

Deze pensioenvisie is gebaseerd op de uitkomsten van het discussietraject ‘Pensioen in beweging’. Uit dit traject is 

gebleken dat er onder mensen een sterke voorkeur bestaat voor het samen delen van risico’s waarbij ook werk-

gevers hun rol blijven spelen. Voor de FNV staat voorop dat we geen pech- en gelukgeneraties willen, maar een goed 

pensioen voor jong en oud. 

• Het huidige collectieve stelsel moet in stand blijven, een individueel stelsel is ongewenst. In collectieve regelin-

gen is het mogelijk om risico’s beter samen te delen en vallen de kosten substantieel lager uit.

• Door het Nederlandse pensioenstelsel continu verder te ontwikkelen en aan te passen aan de veranderende 

arbeidsmarkt kunnen de voordelen van het stelsel nog beter benut worden. Door samen kosten en risico’s te blij-

ven delen en daarbinnen eigen keuzes mogelijk te maken, worden pech- en gelukgeneraties voorkomen.

• De FNV wil dat pensioenfondsen deelnemers duidelijk maken hoeveel geld er in de pensioenpot is gereserveerd, 

met het oog op de huidige en de toekomstige uitkeringsaanspraken. Dit vraagt om een jaarlijks inzicht en duide-

lijkheid over de verwachte inkomsten op de (gekozen) pensioendatum.

• Pensioenfondsen moeten helder aangeven hoe de opbrengsten en de kosten worden verdeeld in goede en in slechte 

tijden.

• Een discussie over de toekomst van ons pensioenstelsel vraagt om het beoordelen van alle onderdelen die leiden 

tot het oudedagsinkomen. Vooral over de AOW en het aanvullend pensioen, en de onderlinge verhouding ertus-

sen. Het huidige evenwicht wordt door de leden als meest wenselijk gezien. Er zijn extra inspanningen nodig om 

dit evenwicht ook in de toekomst te behouden. Om dit goede evenwicht tussen AOW en aanvullend pensioen te 

behouden is een geleidelijke verbetering van het niveau van de AOW-uitkering vereist. De FNV wil minimaal een 

welvaartsvaste AOW. Versterking van de AOW vergroot de solidariteit tussen inkomensgroepen en tussen mensen 

met en zonder aanvullende pensioenopbouw en verbetert de positie van mensen met een AOW-gat. 

• In een goed pensioenstelsel voor de toekomst kan een goed toetsingskader niet ontbreken. Het voorgestelde 

toetsingskader schiet door in het streven naar zekerheid, indexatie zal voor de meeste pensioenfondsen nage-

noeg onmogelijk worden. Bovendien gaan de regels nog steeds uit van een te rentegevoelige benadering. Dit leidt 

tot schommelingen in het pensioenresultaat. De FNV vindt dat nieuwe regels de fondsen voldoende ruimte moet 

bieden in hun beleggingsbeleid om op een generatiebestendige wijze te kunnen indexeren. En er zal nu echt eens 

werk gemaakt moeten worden van een macrostabielere discontovoet, conform het advies van de SER in 2012. 

Alleen dan krijgen we de noodzakelijke stabiliteit voor een generatiebestendige benadering en het vertrouwen in 

het pensioenstelsel.

• De FNV maakt zich ernstig zorgen over het niveau van ons pensioen. Die is door het harde bezuinigingsbeleid van 

de afgelopen kabinetten (zoals de aanpassing van het Witteveenkader) ernstig uitgehold. Niet alleen de huidige 

generatie maar vooral toekomstige generaties krijgen te maken met een verslechterd pensioenperspectief. Het 

moet mogelijk blijven om in die collectiviteit een goed pensioen op te kunnen bouwen. 
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 Een pensioen waarmee mensen na het einde van hun actieve bestaan hun levensstandaard op een redelijke wijze 

kunnen continueren en niet zijn aangewezen zijn op een krantenwijk of een moestuintje. De FNV pleit voor vol-

doende fiscale ruimte, zoals 2% opbouwpercentage en een lage franchise. 

• Het delen van kosten en risico’s in een verplicht en collectief pensioenstelsel levert per saldo grote voordelen op, 

zoals meer rendement en daarmee een beter pensioen voor deelnemers. Binnen pensioenfondsen moet voldoende 

ruimte zijn om eigen keuzes te maken. Uiteraard moeten mensen die niet kunnen of willen kiezen kunnen rekenen 

op een goed standaard goed pensioen. 

• Een groeiende groep zelfstandigen bouwt geen of te weinig pensioen op. Dit zijn bijvoorbeeld ZZP’ers die niet in 

een sterke marktpositie verkeren en niet in staat zijn om een tarief te vragen waarin een pensioenpremie is 

 verwerkt. In dat kader wil de FNV verkennen of een basispensioenregeling bovenop de AOW ervoor zorgt dat 

iedereen, werknemers en ZZP’ers, in elk geval aanvullend pensioen kan opbouwen. 

• Er is nog steeds een groep werknemers voor wie werkgevers geen pensioen regelen en een grote groep mensen 

met tijdelijke baantjes die onevenredig veel te maken krijgen met afkoop van hun pensioenrechten. De FNV vindt 

dit onacceptabel en dringt er op aan dat door regelgeving dit soort ‘witte vlekken’ worden voorkomen.

• Wanneer mensen keuzes maken blijkt dat er een brede wens is om gebruik te maken van deeltijdpensioen. 

 Organisatorische belemmeringen om hiervan gebruik te maken moeten worden opgeheven. 

• Ook willen mensen kunnen kiezen voor een flexibele AOW- en pensioenleeftijd. Aangezien de meeste fondsen al 

een flexibel pensioen aanbieden is de overheid aan zet om flexibiliteit in de AOW-leeftijd vanaf 65 jaar mogelijk te 

maken waarin rekening wordt gehouden met de verschillen in levensverwachting tussen groepen mensen.

• Binnen grenzen is het verder van belang dat mensen kunnen kiezen voor de pensioenhoogte die past bij het uit-

gavenpatroon van de levensfase binnen de pensioenperiode. Voor mensen die bijvoorbeeld door pensioenbreuken 

in het verleden, meer pensioen nodig hebben, is het wenselijk dat ze kunnen kiezen voor extra pensioenopbouw 

via het aanvullend pensioen. 

• Ten aanzien van een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid wil de FNV dat pensioenfondsen de voorkeuren 

van deelnemers onderzoeken en deze nadrukkelijk betrekken bij het beleggingsbeleid, zodat de invloed van deel-

 nemers toeneemt. Uiteraard blijft het bestuur verantwoordelijk en heeft het verantwoordingsorgaan hierin een 

 bijzondere positie. Deelnemers geven aan dat ze invloed willen hebben, maar dit mag niet leiden tot hoge kosten. Dit 

betekent dat terughoudend moet worden omgegaan met keuzes die leiden tot hoge(re) kosten voor deelnemers. 

• Het voordeel van de doorsneepremie is dat concurrentie op de arbeidsvoorwaarde pensioen wordt voorkomen. De 

doorsneepremie past vooral in een situatie van stabiele arbeidspatronen. Toch is de FNV nu niet zover ver dat we 

afstand willen nemen van de doorsneesystematiek. Alle gevolgen moeten bekend zijn en eventuele oplossingen 

goed in kaart worden gebracht, alvorens een eventuele (geleidelijke) overgang naar een andere systematiek 

 überhaupt aan de orde kan zijn. Denk daarbij aan de transitiekosten die gepaard gaan met een overgang. Voor-

 komen moet worden dat er sprake is van een pechgeneratie die hierdoor te maken krijgt met dubbele lasten. 
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• De FNV benadrukt de grote waarde van indexatie voor het pensioenresultaat en de onzekerheid als gevolg van 

het inflatierisico. Een goed pensioen betekent een geïndexeerd pensioen en dat heeft zijn prijs. De FNV wil 

daarom dat in de kostendekkende premie daar rekening mee wordt gehouden. In dat kader moet het voorgestelde 

nieuwe fiscale toetsingskader echt anders, het doorgeschoten streven naar zekerheid leidt tot lagere pensioenen. 

De kwaliteit van onze pensioenen is gebaat bij minder buffervorming en minder strenge indexatie eisen. 

• Voor de meeste mensen is een goed pensioen van belang om de vaste lasten voor wonen en zorg te kunnen 

 betalen. Pensioen is voor pensioen bedoeld is en niet om problemen op de huizenmarkt op te lossen. Pensioen en 

andere vormen van de oudedagsvoorziening dienen in samenhang te leiden tot een voldoende netto inkomens-

 positie na de pensioendatum.

• Er is voortdurend aandacht nodig voor het beheersen van de kosten per deelnemer. Verdere schaalvergroting is 

daarbij gewenst om de voordelen van collectief pensioensparen optimaal te benutten, waardoor er minder vaak 

waardeoverdracht nodig is. Door het verder beperken van de kosten van vooral externe vermogensbeheerders 

blijft meer pensioen over voor deelnemers. 

• Deze pensioenvisie is een levend document. Onderwerpen zoals het basispensioen, de doorsneepremie, keuze-

 vrijheid van deelnemers en de relatie tussen pensioen en woning worden op basis van deze pensioenvisie nader 

uitgewerkt.

TOT SLOT
De FNV wil alle leden die hebben deelgenomen aan de discussiebijeenkomsten of een van de onderzoeken in het 

traject ‘Pensioen in beweging’ hartelijk bedanken voor hun inbreng.
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