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Koepels van gepensioneerden waarschuwen onderhandelaars:

Laat nieuw pensioenstelsel
gepaard gaan met voordelen
Het is niet verstandig plannen voor een nieuw pensioensysteem vergezeld te laten gaan met
uitzicht op een lager pensioen. Het vertrouwen in de pensioenen is al op een laag niveau. Het is
logischer plannen voor een nieuw pensioenstelsel te introduceren met enkele concrete
voordelen. Dat schrijven de voorzitters van de twee koepels van gepensioneerden in ons land
vandaag in een artikel in het dagblad Trouw.
De voorzitters van de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG) en van
de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG) adviseren de
onderhandelaars bij de kabinetsformatie vooral ook te onderzoeken hoe zij het vertrouwen in het
pensioenstelsel kunnen herstellen. Ze pleiten er voor in de komende kabinetsperiode de verhoging
van de AOW-leeftijd te vertragen (slechts twee maanden stijging per jaar in plaats van de
voorgenomen vier maanden per jaar) en te komen tot een gezond evenwicht tussen het aantal
gewerkte jaren en het aantal AOW-jaren. ‘We pleiten niet voor een terugkeer naar de oude AOWleeftijd van 65 jaar, maar we willen er wel met nadruk op wijzen dat Nederland in de Europese Unie
koploper is met de verhoging van de AOW-leeftijd’, aldus Joep Schouten (KNVG) en Jaap van der
Spek (NVOG).
De voormannen van de KNVG en de NVOG roepen de onderhandelaars op af te zien van verdere
beperking van de belastingvrije pensioenopbouw, zoals Groen Links en D66 bepleiten. Werknemers
met een bruto jaarsalaris van meer dan 100.000 euro mogen sinds kort hun pensioenpremie boven
dit bedrag niet meer van de belasting aftrekken. Groen Links wil deze grens verlagen tot 74.000 euro
en D66 tot 54.000 euro. ‘Als pensioenpremies niet fiscaal afgetrokken kunnen worden leidt dat
gegarandeerd tot lagere pensioenen en op termijn ook tot lagere belastingopbrengsten’.
Noot voor de redactie:
- Het volledige artikel van de beide voorzitters staat op de sites van KNVG (www.knvg.nl) en
NVOG (www.gepensioneerden.nl)
Voor nadere informatie is beschikbaar:
 Jaap van der Spek, voorzitter NVOG: 06-22445140
- Joep Schouten, voorzitter KNVG: 06-51837180

