
    

  

KNVG en NVOG: geen 

pensioenakkoord zonder 

instemming van de ouderen. 
 

De koepelorganisaties van gepensioneerden, KNVG en NVOG, 

zullen geen pensioenakkoord accepteren, zonder dat ook de 

gepensioneerden daarmee hebben ingestemd. 

 

Juridische actie 

Dat hebben ze minister Koolmees laten weten naar aanleiding 



van de berichten, dat werkgevers en vakbeweging het op 

groten lijnen eens zijn over hervorming van het pensioenstelsel. 

KNVG en NVOG zeggen, dat ze een akkoord, waarover 

gepensioneerden zelf niet hebben kunnen meepraten, 

desnoods juridisch zullen bestrijden. 

 

Pensioenhervorming kost miljarden 

Beide ouderenorganisaties maken zich zorgen over de plannen 

om de doorsneepremie af te schaffen. De kosten van deze 

maatregel bedragen 60 miljard. Daarbij vallen de kosten in het 

niet, die de overheid zal moeten maken om het verhogen van 

de AOW-leeftijd te vertragen, zoals werkgevers en werknemers 

het kabinet willen voorstellen. 

Hier leest u het volledige persbericht: www.knvg.nl 

 

Ook de vakcentrale VCP is kritisch. 

In het uitgelekte conceptakkoord over de herziening van het 

pensioenstelsel ligt volgens de Vakcentrale VCP teveel het 

accent op verlaging van de AOW-leeftijd en de regelingen voor 

vroegpensioen. Daardoor is er te weinig aandacht voor de 

bezwaren die kleven aan de afschaffing van de 

doorsneesystematiek.. 

 

Wie betaalt de rekening? 

De VCP vreest, dat de negatieve gevolgen van het afschaffen 

van de doorsneepremie niet opwegen tegen de voordelen. 

Afschaffen van de doorsneesystematiek wordt overwogen, 

omdat deze manier van rekenen jongeren zou benadelen. Aan 



 

het afschaffen zit een stevig prijskaartje, dat niet alleen bij de 

werkenden neergelegd mag worden, vindt de vakcentrale. Ook 

de overheid moet bereid zijn een deel van de kosten voor haar 

rekening te nemen. 

 

 

PENSIOEN 

 

 

  

 

Wie wint en wie verliest?  

 

Welke partijen hebben belang bij het pensioenakkoord-in-wording van 

werkgevers en werknemers en wie levert in? De pensioenwebsite 

Loon voor Later maakte deze voorlopige verlies- en winstrekening. 



 

 

Lees het artikel op: Loon voor later 

  
  

 

  

Gepensioneerden krijgen de 

rekening van Europees beleid. 
 

De Nederlandsche Bank heeft een deel van de pensioenfondsen 

gewaarschuwd. Als er niet snel een rentestijging komt, lopen veel 

pensioenfondsen de kans dat ze vanaf 2020 moeten korten op de pensioenen, 

ondanks het feit dat de Nederlandse economie floreert. 3 Miljoen pensioenen 

verkeren in de gevarenzone. Het gaat vooral om de ambtenarenpensioenen en 

pensioenen in de zorg en de metaal. 

 

Pensioenregels werken tegen 

Niet dat het er met de pensioenfondsen in werkelijkheid zo slecht voorstaat. Er 

is volop geld in kas. De waarschuwing heeft te maken met de 

pensioenrekenregels, die DNB als toezichthouder namens de overheid moet 

http://www.loonvoorlater.nl/nieuwsberichten/wie-wint-en-wie-verliest-met-dit-pensioenakkoord.aspx


 

toepassen. Daarin speelt de risicovrije marktrente een belangrijke rol. Als die 

laag is, staan pensioenfondsen er volgens deze rekenrekels slecht voor. Zou 

die rente stijgen, dan verbetert in theorie de positie van de pensioenfondsen. 

 

Welk belang geeft de doorslag? 

Voor het al dan niet stijgen van de rente is het van groot belang wat de 

Europese Centrale Bank doet. Die heeft de afgelopen jaren op grote schaal 

overheidsschulden opgekocht, waardoor de rente is gedaald. Goed voor 

bijvoorbeeld een land als Italië, dat een grote staatsschuld heeft, maar slecht 

dus voor de Nederlandse gepensioneerden. Mario Draghi, president van de 

ECB, die moet beslissen over het afbouwen van dit opkoopprogramma en zo 

een stijging van de rente mogelijk moet maken, is zelf een Italiaan. Halsreikend 

wordt uitgekeken naar zijn besluit: stoppen met het opkopen van staatsschuld 

zou voor de Nederlandse economie en gepensioneerden het beste zijn, maar 

daarmee maakt Draghi zich in eigen land niet populair. 

 

Meer lezen over dit onderwerp? 

 

De Volkskrant: "Wat Draghi ook doet, hij is sowieso te laat." 

Meer informatie over de situatie rond de Nederlandse pensioenen: 

De Volkskrant: "DNB: verlaging pensioen dreigt ondanks herstel." 

 

 

ZORG 

 

 

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/wat-draghi-ook-doet-hij-is-sowieso-te-laat~be211a4f/
https://www.volkskrant.nl/economie/pensioenen-aan-de-beterende-hand-maar-massale-verlaging-dreigt-nog-steeds~b39f5d86/


  

 

Meer invloed voor ouderen. 
 

De inspanningen van KNVG en NVOG om vertegenwoordigers van ouderen 

toe te laten tot de ledenraad van verzekeraars, is beloond met een succes. 

 

Leo Kool, vice-voorzitter van de Commissie Zorg, Wonen en Welzijn van 

KNVG-NVOG, is benoemd in de ledenraad van Zilverenkruis. 

 

  

 

Copyright © KNVG 2017, All rights reserved. 

 

Redactie: Ferd Claassen, John Schroer, Stef Verf, Ton Verlind 

Samenstelling: Ton Verlind Media 

(Social) Media: CorporateLives 

 

U kunt ons mailen via: 

secretariaat@knvg.nl 

 

unsubscribe from this list    update subscription preferences  

 

  
 

  

https://loonvoorlater.us10.list-manage.com/unsubscribe?u=39bf1ca871e5911aaf096aec1&id=a520561a90&e=%5bUNIQID%5d&c=bc08ff52f9
https://loonvoorlater.us10.list-manage.com/profile?u=39bf1ca871e5911aaf096aec1&id=a520561a90&e=%5bUNIQID%5d


 
 


