
Het betrekkelijke van 
Koopkrachtplaatjes  

 



Statistiek versus persoonlijk 

 Koopkrachtplaatjes gaan uit van standaardpersonen met 
standaard consumptiepatroon 
 

 De werkelijke persoonlijke situatie kan daarvan sterk afwijken 

 Door persoonlijke preferenties 

 Door stapeling inkomens effecten 

 Door wijziging persoonlijke situatie 



Indexatie pensioenen 

 Koopkracht AOW o.b.v. minimaal de netto-netto koppeling aan 
het minimumloon  

 Koopkracht aanvullend pensioen door indexatie 

 Koopkracht totaal pensioen (AOW + Aanvulling) is voor iedere 
gepensioneerde verschillend doordat de verhouding 
AOW/Pensioen per gepensioneerde verschillend is 

 Ouderen leveren als eerste en wellicht als enigen echte 
koopkracht in 

 Goede verhouding 1e en 2e pijler is van groot belang 



Nibud onderzoek geeft veel inzicht 

 Koopkracht voor ouderen is sterk afhankelijk van woon- en 
gezondheidssituatie 
 

 Achterblijven koopkracht ouderen  
is structureel probleem 
 

 Situatie heel gedifferentieerd (diffuus)  
door verschillend beleid gemeenten 
 

 Meer coördinatie in beleid noodzakelijk 



Nibud onderzoek koopkracht 2015-2016 



Betrekkelijkheid van koopkrachtplaatjes 
Naast de Nibud Koopkrachtplaatjes geeft de dynamische 
koopkrachtontwikkeling weer een geheel ander beeld….  



Ons Beleid 

1. Verbetering inzicht in vrije bestedingspatroon ouderen 
Uitgangspunt: Nibud onderzoek 
 

2. Herstel indexatievermogen pensioenfondsen 
Dit vraagt om ‘exceptionele tijdelijke maatregelen’ 
 

3. Vernieuwende vormen  
van pensioen-wonen-zorg 
 

4. Alle pensioenvermogen veilig stellen 

 



Indexatievermogen Pensioenfondsen 

 Indexatie staat onder druk 

1. Strenger Financieel Toetsingskader; lage rekenrente 

2. Afname buffers doordat feitelijke premie kleiner is dan  
ongedempte premie (begroot tekort € 70 mld in 2021) 
 

 Onze oproep aan Mevr. Klijnsma tot nu toe 

1. Feitelijke premie moet gelijk zijn aan ongedempte premie 
(grondslagen premie = grondslagen verplichtingen) 

2. Verzwaring FTK en verlaging UFR is onverantwoord en 
haalt indexatieperspectief weg 
 



Analyse 

 FTK Pensioenfondsen zwaarder dan Solvency-II Verzekeraars 

 FTK Zekerheid blijft schijnzekerheid 

 Nederland heeft het strengste pensioenstelsel ter wereld 

 Niet alleen is indexatie uit beeld, ook pensioenkortingen 
dreigen als gevolg van het strenge FTK 

 Aanhoudend premiedruk vanuit overheid 

 Premieverhoging lijkt politiek/maatschappelijk onhaalbaar 

 Ook al zou de ongedempte kostendekkende premie worden 
betaald, dan leidt dat nog niet tot extra indexatieperspectief 

 In plaats van noodzakelijk premieverhogingen dreigen nu 
opbouwkortingen of zelfs pensioenkortingen 

 

 

 



Analyse in Beeldvorm 



Overwegingen en Vraag 

 De opvattingen van alle betrokken partijen over de invulling 
van een nieuw pensioenstelsel lopen nog sterk uiteen 

 Invoering nieuw pensioenstelsel gaat nog vele jaren duren 

 Gevolg is dat onverkorte handhaving van onze huidige 
standpunten leidt tot  

1. Geen indexatieperspectief de komende 10 a 15 jaar 

2. Dreigende pensioenkortingen en lagere pensioenopbouw 

 

Vraagstelling:  
hoe kunnen we, vasthoudend aan ons principe van ‘gelijke 
grondslagen voor premie en verplichtingen’ voorkomen dat 
pensioenen niet meer geïndexeerd of zelfs gekort worden? 

 

 



Antwoord, Oplossing, Voorstel 

Sta gedurende de komende jaren in afwachting van invoering 
van de beoogde stelselwijziging toe dat zowel de premies als de 
verplichtingen worden vastgesteld op basis van het ‘verwachte 
rendement’. 

 

Discussie 
 

 

 



Stellingen 

 

1. Besluitvorming over nieuw stelsel zal nog lang duren (5 à 10 jaar)  

2. Premie en voorziening dienen op gelijke waarderingsgrondlagen 

vastgesteld te worden.  

3. Een pragmatische oplossing die ook de komende 5 à 10 jaar tot een zekere 

mate van indexatie leidt, is beslist noodzakelijk.  

4. Om indexering mogelijk te maken, is het verantwoord om zowel de premie 

als voorziening te bepalen op basis van 'verwacht rendement'.   


