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Het al jaren voortslepende chaotisch pensioendebat vormt een 

bedreiging voor de sociale en economische rust in ons land.  Angst, onwetendheid en 

starheid overheersen in dit  debat, waarin jongeren en ouderen onnodig tegen elkaar worden 

uitgespeeld. Alle betrokkenen dienen zich te realiseren dat een breed gedragen 

pensioensysteem een van de fundamenten is van een beschaafde samenleving. Dat zei 

KNVG-voorzitter Martin van Rooijen dinsdagavond tijdens een pensioendebat in de Rode 

Hoed in Amsterdam.  Het debat werd gehouden naar aanleiding van een veelbesproken 

opiniestuk van Volkskrantjournaliste Yvonnne Hofs.    

Volgens Van Rooijen is een breed draagvlak onder een aangepaste pensioenregeling binnen 

bereik gekomen nu staatsecretaris Klijnsma van Sociale Zaken bereid is zich te beperken tot 

de invoering van één pensioensysteem in plaats van twee naast elkaar bestaande systemen. 

De staatssecretaris volgt daarmee het breed gedragen advies, dat 12 september werd 

gegeven door De Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie, FNV-Jong, CNV Jongeren, 

CSO, (Unie KBO, PCOB, NVOG en Noom), ANBO, FNV Senioren en KNVG.  

‘Het is een helse toer geweest om alle partijen op één lijn te krijgen,’ volgens van Rooijen. 

‘Oude structuren zaten goed overleg veel te lang in de weg. Vandaag ziet iedereen hopelijk 

iedereen wel in, dat de pensioenkwestie niet alleen geregeld kan worden door werkgevers 

en werknemers samen. Twee jaar hebben wij als koepel van gepensioneerden achter de 

schermen hard gestreden om gehoord te worden. Eerst stonden we op het menu, maar 

vandaag zitten we mee aan tafel, net als de jongeren. Dat is een absolute voorwaarde voor 

het verkrijgen van breed maatschappelijk draagvlak in zo’n gevoelige kwestie’. 

Van Rooijen pleitte voor het hanteren van één uniforme rekenrente door de 

pensioenfondsen. ‘Het huidige financiële toetsingskader hanteert drie verschillende 

rekenrentes naast elkaar: een voor het berekenen van de voorzieningen (dekkingsgraad), 

een voor de premieberekening en een voor overdracht van rechten bij overstrap naar een 

ander pensioenfonds. Wij pleiten voor een lage, vaste en  uniforme rekenrente zonder 

termijnstructuur. Hiermee kunnen twee doelen worden bereikt: nagenoeg 100% garantie 

voor de nominale uitkering en inprijzing van een indexatieambitie.’ (Bron: KNVG) 


