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1. Nieuws uit de vereniging
a. Hoorzitting Commissie Sociale Zaken & Werkgelegenheid
Het belangrijkste nieuws van de afgelopen week was het optreden van Jaap van der Spek en
Martin van Rooijen bij de hoorzitting van de Commissie SZ&W op 3 september.
De stelling die werd betrokken was dat het nFTK overbodig en schadelijk is. Overbodig
want het huidige stelsel heeft getoond stevig genoeg te zijn om harde klappen op te
vangen, zij het hier en daar met pijn en moeite. Ook overbodig omdat het nFTK zich
nadrukkelijk begeeft op het terrein dat is voorbehouden aan de sociale partners.
Het is schadelijk door de stapeling van zekerheden waardoor indexatie voor langere tijd uit
het zicht verdwijnt. Slecht voor de pensioenopbouw van jongeren, slecht voor de
inkomenspositie van de senioren en dus ook slecht voor de economie. Bovendien, de
zekerheid is een schijnzekerheid: als het goed gaat met de fondsen is de zekerheid onnodig
en als het slecht gaat werkt zij niet!
b. Gesprek met Lodewijk Asscher en Jetta Klijnsma
Na lang aandringen vond (ook) op 3 september het lang verwachte gesprek plaats met de
bewindslieden van SZ&W. De minister erkende dat de gepensioneerden na 2010 fors
hebben moeten inleveren (WUL -4%!). En de kaalslag gaat ook in 2015 verder! Hogere
zorgpremie, verlaging ouderenkorting box 1, afschaffen ouderentoeslag box 3. De
geschatte achteruitgang ligt tussen de € 430 en € 700 per jaar. Daarnaast, maar dat geldt
voor iedereen, een hogere nominale zorgpremie (€ 120) en verhoging van het eigen risico
(€ 15).
c. KNVG en de pers
We worden gehoord, het is niet onopgemerkt gebleven. Naast een optreden van Martin
van Rooijen bij BNR, eerder bericht in de vorige Nieuwsbrief, wordt hij ook genoemd in de
Telegraaf van 2 september met de quote dat je in Nederland nog wel oud mag worden maar
dat het geen geld mag kosten. Ook het dagblad Trouw schenkt aandacht aan ons
standpunt. De Volkskrant van 8 september gaat in een hoofdredactioneel commentaar in
op de zienswijze van o.m. de KNVG. De krant heeft vooral bezwaar tegen de felle toon die
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wordt gebruikt. Op enigszins neerbuigende wijze stelt de Volkskrant dat "....er veel (rijke)
ouderen zijn die best wat kunnen inleveren". Rijke jongeren kennelijk niet.
Ton Heerts, de voorman van de FNV, heeft het beter begrepen. Hij is van mening dat "... de
ouderen (...) de sluitpost zijn van kabinetsbegrotingen".
d. Publieksactie
Uit de verenigingen komt met regelmaat de roep om onze leden te mobiliseren voor een
publieksactie. Het bestuur is daaraan met genoegen tegemoet gekomen door een
brievenactie via de aangesloten verenigingen te organiseren. De aangesloten verenigingen
hebben allemaal een zgn. compositiebrief ontvangen met verzoek deze door te geleiden
naar de leden van de vereniging. De leden kunnen hun eigen brief/email samenstellen om
die vervolgens door te sturen aan de pensioenwoordvoerders van de fracties in de Tweede
Kamer.

2. Indexatie Pensioen DNB
Een opmerkelijk bericht was dat het pensioenfonds van DNB de pensioenopbouw van de
actieve deelnemers heeft geïndexeerd en de uit te keren pensioenen niet. De actieven
hebben recht op een onvoorwaardelijke indexatie; inmiddels lopen de DNBgepensioneerden 9% achter op de prijsinflatie.
Een tamelijk aparte invulling van de evenwichtige behartiging van de belangen van de
verschillende bij het fonds betrokken partijen!

3. De Pensioendialoog
Uw kroniekschrijver krijgt het maar niet onder de pet. Het huis grondig verbouwen (nFTK)
en gelijktijdig een architect opdracht geven een nieuw huis te ontwerpen
(Pensioendialoog).
Niettemin, op 29 augustus was de aftrap van de Pensioendialoog. In een brief aan de Kamer
zet de Staatssecretaris SZ&W, Jetta Klijnsma, nog eens uiteen wat de 4 kernvragen zijn
waarop de Dialoog een antwoord zou moeten geven:





keuzevrijheid en maatwerk voor deelnemers
vormgeving en inrichting van de solidariteit
collectiviteit
verantwoordelijkheidsverdeling
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In 4 verschillende steden worden dialoogsessies belegd -iedereen is welkom, dus ga en laat
uw stem horenIn december wordt een slotconferentie gehouden die de Staatssecretaris de munitie moet
leveren op basis waarvan zij in het voorjaar van 2015 met een Hoofdlijnennotitie wil komen,
waarin verschillende varianten zullen worden bijgewerkt.
De KNVG heeft het rapport "Naar een nastrevenswaardig pensioen" als bijdrage ingeleverd.
Meer over de pensioendialoog: website SZ&W.
4. SWAP-rente
In augustus is de SWAP-rente gedaald naar een all time low: 1,76%. Door het 3-maandsgemiddelde zullen de effecten op de dekkingsgraad pas in november a.s. zichtbaar worden.
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PS: Uw rubrieksschrijver gaat een paar weken met vakantie. Ik ben tot medio oktober uit de lucht.

