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Chatvragen pensioendebat 3 maart 2021 
 
 
Tijd 13:53:18 
Waarom moet het beste pensioenstelsel ter wereld op de schop, met het risico dat er over 10 
jaar een parlementaire enquête gehouden moeten over de teloorgang van het eens zo 
glorieuze pensioenstelsel. De onvolkomenheden van het huidige pensioenstelsel zijn allemaal 
binnen het huidige systeem aan te passen en op te lossen. Daar is geen stelselwijziging voor 
nodig, die bizar ingewikkeld is, software matig onuitvoerbaar, kostbaar in de uitvoering en de 
leeftijd cohorten tegen elkaar opzet. 
 
Mijn grootste bezwaar is dat de minister onvoldoende onderzocht heeft of de 
onvolkomenheden niet binnen het bestaande pensioenstelsel opgelost kunnen worden, 
waarbij de Nederlandse Bank een cruciale rol speelt door ijzerenheinig vast te houden aan de 
risicovrije rente en weigert mee te werken aan het hanteren van een prudente rekenrente 
afgeleid van het rendement in de fondsen. De minister laat zijn oren hangen naar wat De 
Nederlandse Bank voorschrijft. Het gevoel bekruipt je dat er weer opnieuw een 
overheidsinstantie met hulp van de minister haar eenzijdige kijk op de situatie doordrukt, in 
dit geval de pensioenen, zonder dat de volksvertegenwoordiging zich verdiept in de materie, 
zich niet vergewist van haar controlerende taak en zich kritiekloos laat leiden door een 
overheidsinstantie in dit geval De Nederlandse Bank. 
 
To all panelists: Waarom doet de partij 50plus ook mee? Klein partijtje, altijd ruzie. 
 
To all panelists: Pensioenen worden de laatste jaren niet verhoogd, ook niet vanwege stijging 
van prijzen. 
Ik zie achter Evert Jan een verkiezingsposter hangen. Dat lijkt me niet erg correct. 
Wie van de inleiders weet hoeveel geld gepensioneerden gemiddeld zijn misgelopen 
vanwege het achterblijven van prijscompensatie? 
 
To all panelists: Een absoluut getal s.v.p. 
 
To all panelists: wat vind u van het buiten werking stellen van het individueel bezwaarrecht. 
Zou het niet beter zijn om als aangeslotene een projectie voor het mediaan scenario, een 
goed en een slecht weer scenario van het pensioenfonds te krijgen voor het geval je niet 
overstapt naar het nieuwe stelsel en dezelfde projecties voor het geval je wel overstapt. Dan 
kan iedere aangeslotene zelf besluiten wat hij of zij doet. 
 
To all panelists: Transparantie wordt vaak gebezigd. Voor het controleren van je pensioen is 
er geen informatie. Worden er fouten gemaakt dan is dit niet te controleren. Waarom wordt 
er geen info gegeven hoe je pensioen is berekend? 
 
zijn alle politieke partijen uitgenodigd? 
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To all panelists: De generatie die recent de pensioenleeftijd heeft bereikt heeft meerdere 
jaren bijgedragen aan de VUT regeling voor de mensen die voor hen met pensioen gingen.  
Wordt hiervoor gecompenseerd bij wet in de transitie? 
 
To all panelists: Het gaat inderdaad over iedereen en niet alleen over de gepensioneerden. 
 
To all panelists: Goed om te horen dat Gijs van Dijk ook opkomt voor oudere met een klein 
pensioen of zelfs zonder pensioen. NOOM, het Netwerk van Organisaties van Oudere 
Migranten, hoopt dat dit voor alle kandidaat Kamerleden geldt. 
 
To all panelists: Het pensioenakkoord is dit wel een goed akkoord. En als jullie denken van 
wel waarom 
 
Evert Jan zegt dat het CDA volledig achter het pensioenakkoord staat. Maar de CDA-senioren 
zijn behoorlijk kritisch. Hoe kan dat? 
 
To all panelists: Als ervaren investeerder zie ik dat de rekenrente niet de reden is dat we onze 
pensioenen wellicht moeten verlagen. Wel zie ik dat de rendementen van bij voorbeeld over 
de laatste 28 jaar sterk achterblijft met de rendementen die te behalen zijn. Daar wil ik over 
spreken. Het nieuwe stelsel is dus NIET de oplossing 
 
de renteontwikkeling trekt zich niets aan van een overgang naar een nieuw stelsel. Wat 
lossen we dan op? 
 
To all panelists: De rendementen van pensioenfondsen zijn NIET GOED 
 
To all panelists : Pensioenen zijn niet gelijk gebleven!!! 
 
to All panelists : 0,3 % koopkrachtstijging voor ouderen is een aalmoes 
 
to All panelists : ABP haalt maar 7 % per jaar. En denkt dat het omlaag gaan door lagere 
rentes uit obligaties. Weg dus uit obligaties 
 
to All panelists : fijn dat meneer van Asselt het pijnpunt ziet van het niet indexeren 
gedurende de afgelopen 15 jaar. Terwijl de pensioenfondsen feitelelijk jaarlijks zeer goede 
rendementen draaien? 
 
to All panelists : Het minimumloon naar 14 euro per uur dat zet zoden aan de dijk ook voor de 
AUW 
 
to All panelists : maar wat doet het CDA er aan? 
 
to All panelists : Waarom zoveel zeggenschap bij sociale partners over premie terwijl hun 
prioriteit veel nadrukkelijk ligt bij actuele  loonsverhoging.?  
 
to All panelists : Dat er niet geïndexeerd kan worden is te wijten aan verschillende factoren, 
de meeste zijn niet beïnvloedbaar. Er is er echter een en dat is de gedempte kostendekkende 
premie. Waarom wordt die mogelijkheid niet onmiddellijk onmogelijk gemaakt want het is 
mede een methode om de indexatiemogelijkheid te beperken. Dit geldt zeker wanneer de 
premie wel toereikend is maar gedeeltelijk in een depot voor actieven wordt gestort om die 
te kunnen indexeren wanneer de DG het niet (gedeeltelijk) toestaat. 
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to All panelists : We willen niet korten, dus we willen wel indexeren. 
 
to All panelists : Door de corona zal de levensverwachting afnemen en al afgenomen zijn. 
Wordt dit middels indexering rekening gehouden in de wet die de transitie geregeld en wel 
specifiek voor de mensen recent met pensioen zijn gegaan? 
 
to All panelists : Van Asselt zegt:  de pensioenen zijn jaren gelijk gebleven, maar de kosten zijn 
wel sterk omhoog gegaan in de afgelopen 15 jaar!! De lage rente is al een ramp, maar 
waarom stelt DNB nog strengere eisen daar bovenop strenger dan alle andere landen in 
Europa?? 
 
to All panelists : waarom bijna alle risico naar de werknemers overgeheveld 
 
to All panelists : Hoe moet ik de mooie woorden van Gijs van Dijk begrijpen als in de praktijk 
al 2 keer tegen de motie van 50 plus is gestemd om de rekenrente op een prudente 2% te 
zetten. 
 
To all panelists: Waarom is de rekenrente niet goed is eenvoudige taal aub 
 t  Everyone : Inderdaad 
 
to All panelists : Rente is niet de enige factor. Pens. fondsen realiseren zeer goede 
rendementen. Daar wordt - ten onrechte - geen rekening mee gehouden bij de vaststelling 
van de techn. voorzieningen. IORP I en II vereisen actuariële waarderingsgrondslagen + in 
beschouwing nemen van de rendement. De PW is niet in lijn met geldend EU-recht. 
 
to All panelists : Veel jonge partijvertegenwoordigers aan het woord. Is hierbij geen 
belangenverstrengeling aanwezig 
 
to Everyone : De huidige methode van berekening van de contante waarde van toekomstige 
verplichtingen in een DB pensioenregeling is niet goed. Door de lage rekenrente op basis van 
UFR (Ultimate Forward Rate) sinds 2007, hebben we een te hoge waardering van de 
verplichtingen en een te lage dekkingsgraad. Deze UFR rekenrente staat in geen verhouding 
tot het historische en te verwachten toekomstige rendement van de beleggingen van de 
premie inkomsten. De kostendekkende premie wordt wel berekend op basis van het veel 
hogere verwachte rendement. Dit is dus een mismatch.  
 
Door de lage dekkingsgraad kunnen de pensioenen al jaren niet meer meegroeien met de 
prijsontwikkeling. Een koopkracht verlies van gepensioneerden van tientallen procenten is 
het gevolg. 
 
Terwijl het totale vermogen in de pensioenfondsen met zo’n 17 miljard het hoogste is in de 
wereld en ruim voldoende om de toekomstige pensioenen te kunnen uitkeren. 
 
In het pensioenakkoord wordt de UFR rekenrente niet meer toegepast. 
 
to Everyone : Mijn vraag is of in de aanloop naar het pensioen akkoord alvast de UFR 
rekenrente kan worden afgeschaft en de verplichtingen op een andere manier kunnen 
worden gewaardeerd, in lijn met de methode van bepaling van de kostendekkende premie, 
dus met in achtneming van het verwachte, maar prudente toekomstige rendement op de 
beleggingen. 
 
to Everyone : Waarom vinden politici dat ze zich met pensioenfondsen (stichtingen die geld 
van deelnemers beheren) moeten bemoeien? 
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to  All panelists : 7 % is veel te laag. 
 
to  All panelists : Zou het niet logisch zijn om de condities voor de berekening van de DG ook 
te gebruiken voor de berekening van de premie? 
 
to  All panelists : WAAROM ?? is de rekenrente niet goed. Graag steekhoudende argumenten 
in het kort weergegeven. 
 
to  All panelists : from aad Kleijn. Goede vraag van Gerard Keet. 
 
to  All panelists : Het is verplicht opgelegd privé spaargeld dat is een arbeidsvoorwaarden. 
Daar wordt voor gewerkt en elke maand gewoon uitbetaald aan de werknemers die onder 
een Cao valt. Daar kunnen de vakbonden met de werkgever over onderhandelen en daar 
zijn ze voor ingehuurd. Het privé geld is namelijk van de werknemers die zijn de 
eigenaars van dat geld. Het wordt dan het ook alweer verplicht premie betaald aan 
het niet gekozen pensioenfonds. Daar is voor de werknemer geen enkele inspraak 
over. Dus ook de werkgevers zijn niet de eigenaren van het pensioengeld. Het is een 
onvervreemdbaar eigendomsrecht van de eigenaar die het alweer verplicht inlegt. 
Het is niet van de regering het is ook niet van het FNV. Ook niet van de DNB. ook is 
het niet van hoogleraren enz. Het is een onvervreemdbaar eigendom van de 
deelnemers in de pensioenfondsen. 
Hoe kunt u verklaren dat de regering hier over de pensioen wet artikel 83 buiten werking 
stelt om het eigendom te onteigenen. 
 
to  All panelists : Waarom heeft het ene pensioenfonds wel een goede dekkingsgraad en de 
ander niet? 
 
to  All panelists : Pensioenfondsen bepalen toch zelf of ze wel of niet meedoen aan deze 
transitie 
 
to  All panelists : uitstekend verwoord door Jos... , 100% eens en Gerard ook deze 
vraag/constatering 
 
to  All panelists : Ik vind dat politici maar eens een onderzoek moeten doen naar het 
rendement van pensioenfondsen. Ik heb pensioen van ABP en Unilever. Wat blijkt dat 
Unilever altijd betere rendementen haalt. 
 
to  All panelists : Zijn partijen bereid om IORP II alsnog correct om te zetten in de PW, nadat 
daarin eerst de onjuiste uitgangspunten - zoals marktwaardering, verhandelbaarheid van 
pens.verpl. het bewust niet opnemen van een karakter voor CDC-regelingen zijn verwijderd? 
 
All panelists : Heeft dat nog iets te maken met beleggingen op lange termijn? 
to  Everyone : Pensioenfondsen bepalen toch zelf of ze wel of niet meedoen aan deze 
transitie. 
 
to  All panelists : Wat doen alle partijen aan het geven van een stem aan de gepensioneerden 
in het debat  CU zegt er wat over  maar zijn  er concrete voorstellen voor amendementen in 
de conceptwetgeving? 
 
to All panelists : Ik wil ook mee praten als gepensioneerde. 
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to  All panelists : nut & noodzaak voor een nieuw stelsel ontbreekt. Wie het beste stelsel ter 
wereld afbreekt tgv een ander (modieus) stelsel, krijgt per definitie een inferieur stelsel terug. 
 
to  All panelists : In het pensioenakkoord 2019 is afgesproken te onderzoeken om het 
moment van uittreden te koppelen aan bijvoorbeeld 45 dienstjaren....hoe staat men hierin. ik 
begrijp dat het rijk hier geen voorstander van is... 
 
to  Everyone : Gepensioneerden zijn ook lid van de vakbonden. In de FNV maakt de sector 
senioren (gepensioneerden) 18% van het ledenparlement. 
 
to  Everyone : Ik vermoed dat 95% van de Nederlandse bevolking geen idee heeft wat de 
nieuwe pensioenregeling inhoudt. Hoe gaan we dat deel zodanig van informatie voorzien 
zodat iedereen snapt wat de consequenties zijn? 
 
to  All panelists : Wat doen we aan het feit dat het geld nu al bij de pensioenfondsen over de 
plinten klotst ook volgens deskundige Prof. van Praag 
 
to  All panelists : Ben ik het helemaal mee eens 
 
All panelists : Ik vrees dat je gelijk hebt Jos 
 
to  All panelists : Misschien is het ook mogelijk iets te zeggen over dat naast de dekkingsgraad 
de Nederlandse bank nog een 16 % daar boven op doet aan dekkingsgraad voordat er 
geïndexeerd mag worden. Dus pas bij 120 % i.p.v. 104 %. Onwezenlijk maar waar. 
 
to  All panelists : Terug naar de jaren 70tig 
 
to  All panelists : rentegevoeligheid in het nieuwe contract is hetzelfde als in het huidige 
stelsel. 
 
to  All panelists : hoezo goed pensioenakkoord, er is nog nooit zoveel onduidelijkheid, 
complexiteit en opgetrokken mistgordijnen geweest, terwijl ons huidige stelsel floreert gelet 
op de goed gevulde pensioenpotten!! 
 
to  All panelists : Waarom wordt Netspar door de pensioen fondsen betaald. Die bepaalt wat 
de rekenrente moet zijn. Ik vindt ongekende bemoeienis. Het is aan de pensioen fondsen 
waarom doet de regering dat het geld van hun is. Wat het niet is het is prive geld van de 
deelnemers. 
 
to  All panelists : onzin lage rente, Die is opgelegd door de Nederlandse Bank. 
to  Everyone : kunnen de politici eens schetsen wat het nu concreet zonder moeilijke termen 
voor een nederlands burger betekent 
 
to  All panelists : Naar uitspraak van minister Koolmees mogen de gepensioneerden mee 
praten over de implementatie van het nieuwe pensioenakkoord op voorwaarde dat ze een 
vereniging hebben. Voor vele kleine pensioenfondsen of fondsen met weinig 
gepensioneerden is een vereniging niet goed mogelijk. Waarom wordt niet de 
vertegenwoordiger in het BO of het VO toegelaten tot dat overleg. Uiteindelijk zijn die 
afgevaardigd door de gepensioneerden. 
 
to  All panelists : Je kunt al sinds 1990 zien wat er voor jou is gereserveerd 
 
to  All panelists : Er is meer dan genoeg geld in de pensioenpot om te indexeren. 
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to  All panelists : in de pens. overeenkomst van het ABP met soc. partners afgesloten in de 
pensioenkamer staat (art 2) dat de pensioenregelingen zijn uitkeringsovereenkomsten. 
 
to  All panelists : Het nieuwe pensioenstelsel is wel begrijpelijk. Ik ben benieuwd wanneer het 
mij duidelijk wordt. Dit zou een grote winst zijn voor d deelnemers. 
 
to  All panelists : Ik zelf heb helemaal geen vertrouwen in de VVD daar zijn al genoeg 
schandalen bij die partij. 
 
to  All panelists : Als er een individueel pensioenvermogen komt, wi ik ook iets te zeggen 
hebben over de beleggingsstrategie 
 
to  Everyone : De overgang van eindloon naar middelloon moest vanwege de kosten. Het is 
de overheid die de rekenrente vaststelt; lager dan elders in Europa. Het is de overheid die de 
VUT onderuit heeft gehaald. Het is de overheid die de doorsnee premie en opbouw (gelijk 
percentage ongeacht te leeftijd) afschaft. Het is de overheid die de belofte van een regeling 
voor zware beroepen niet nagekomen is. Kennelijk is dit de VVD ontgaan. 
 
to  All panelists : eigen potjes, minder solidariteit. Gevaar Brussel zegt: opengooien en de 
markt op. Nu hoeft dat niet want solidariteitsprincipe is uitgangspunt. 
 
to  All panelists : allemaal voor dat akkoord .. hoor ik ...is er garantie dat het na de enorme 
verlaging in koopkracht dit positief zal uitvallen....de 200 pensioenfondsen zullen het weer 
interpreteren  op hun manier..zijn er garanties.. 
 
to  All panelists : in het nieuwe stelsel zou iedereen een eigen "potje" hebben. Er zou een 
moeilijke overgangsfase komen immers een aantal pensioenen lopen al. 
 
to  All panelists : Als er zo veel begrip is onder de partijen voor de onvrede die er al langere 
tijd is onder gepensioneerden vanwege uitblijven van indexering terwijl de politiek daar al zo 
lang niets concreet aan heeft gedaan, wat kunnen we dan voor de komende tijd verwachten? 
 
to  Everyone : waarom dan nu niet en straks wel geïndexeerd worden? Wie financiert dat 
dan, en waarom kan dat nu niet? 
 
to  All panelists : WVP is toch een stelsel met individuele potjes 
to  Everyone : VVD: We halen buffers eruit naar individueel bepalen van de reservering. Die 
buffers zijn opgebouwd door de huidige gepensioneerden. Persoonlijk is met jaarlijkse 
rendementen van 7-8%  is 2x wat nu is  
 
to  All panelists : op de website van het ABP vermeldt het fonds het volgende: De hoogte van 
uw pensioen staat niet vast. 
Het is mogelijk dat uw pensioen niet met de prijzen meegroeit. De volgende factoren spelen 
daarbij onder meer een rol: 
• Mensen worden gemiddeld steeds ouder. Pensioen moet daardoor langer worden 
uitbetaald. 
• Een lage rente maakt pensioen duurder. ABP heeft daardoor meer geld nodig om 
hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen. 
• De resultaten van beleggingen kunnen tegenvallen. 
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to  All panelists : Is het bekend dat een aow-er met een inkomen van € 37.372 tot € 48.184 
het hoogste effectieve belasting betaald van 55,304 % i.v.m. de afbouw van de 
heffingskortingen? 
 
to  Everyone : Omdat nu van een lage rekenrente uitgegaan moet worden en dat straks niet 
meer het geval is en uitgegaan mag worden van rendement zei het een voorzichtige 
inschatting van het rendement. 
 
to  Everyone : toegezegd. Dus wordt het niet indexeren gebruikt voor de nieuwe systematiek 
en de jongeren. 
 
to  Everyone : het wordt tijd dat de rendementen van de fondsen mee gerekend mogen 
worden naar de door een fonds gebruikte rekenrente bv de helft van de afgelopen tien jaar 
mag gebruiken voor de volgende vijf jaar als rekenrente 
 
to  All panelists : Ik wil als gepensioneerde, maar ook als ervaren investeerder graag spreken. 
Kan dat? 
 
To all panelists : Volgens Koolwees (in tv programma OP1, 16 dec 2020:) totaal 
pensioenmiddelen: 1800 miljard. En ik voeg toe die berg stijgt er komt meer binnen dan dat 
er uit gaat. 
 
to  All panelists : wat zijn de grootste risico's  bij het invaren, zijn er bepaalde groepen die de 
dupe worden in dit traject? 
 
to  All panelists : ABP voert m.a.w. pensioenregelingen uit die zij NIET is overeengekomen 
met soc. partners. De regelingen die zij wel uitvoert, zijn in strijd met de PW (art. 10). hoe 
kijken partijen daar tegen aan? 
 
to  Everyone : Niet-indexeren is in reële termen ook omlaag gaan. 
 
to  Everyone : waarom baseren op rekenrente en niet op rendement pensioenfondsen 
 
to  All panelists : Gepensioneerden zijn inderdaad lid van vakbonden.. Bij CAO 
onderhandelingen zijn ze echter niet betrokken. En juist daar worden afspraken gemaakt over 
premiehoogte, invaren van pensioenen, enz. 
to  All panelists : daar hebben we geen virus voor nodig! Tijdens een goede economie werd 
ook niet geïndexeerd. 
 
to  Everyone : Dat is DE GROTE vraag inderdaad 
 
to  All panelists : Wie beheert nu het pensioen geld toch niet de politici, het is geld van 
werknemers neem aan dat het zo blijft. Henk Koopmanschap lid van vhom 
 
to  Everyone :  Eigenpotjes mag niet genoemd worden V.Dijk eerst moeten de kosten 
,nieuwsysteem ed. nog verrekend worden. In de nieuwe wet, eerst alle kosten er af, 
(miljarden) dan evenwichtig  wat dat ook moge betekenen het restant onder iedere 
deelnemer verdelen. 
 
to  All panelists : Wat wil de Pvda deze partij heeft alles onder leiding van Asscher en Klijnsma 
alles afgebroken en trekt nu de grote broek aan. Het is ongekend hoe zij de pensioen leeg 
roven. Het is met name die partij dir het TFK en die buffers zo opschroefde dat er geen enkele 
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indexatie verkrijgen kan worden ondanks de zeer hoge rendementen van de 
pensioenfondsen. 
 
to  All panelists : Bijzonder, dat de sprekers doen alsof niet indexeren iets anders is dan 
korten!! In de praktijk betekent het hetzelfde, minder koopkracht. 
 
to  All panelists : Waarom wordt niet met terugwerkende kracht de hoogte van het eigen 
potje niet berekend .? Dat betekent dat iedereen weet wat hij heeft bijgedragen , duidelijk is 
hoe het rendement van het potje was, dus het vermogen van ieder is duidelijk.  Het met 
terugwerkende kracht berekenen geeft ook geen discussie tussen jongeren en ouderen. Het 
kapitaal van de pensioenfondsen komt dan toe aan degenen die hebben bijgedragen. 
 
To Everyone : Kosten? 
 
to  All panelists : Wat is nu eigenlijk het probleem van huidige stelsel? 
 
to  All panelists : Helaas geen enkele partij die de schuldige aanwijst van ellende: DNB.- 
 
to  All panelists : Huisman Jongeren betalen op dit moment te weinig premie 
 
to  Everyone : Waar komt de stelligheid vandaan dat de overgang naar het nieuwe stelsel 
miljarden kost. Volgens mij is dat niet zo. Kosten worden ook veroorzaakt door de 
overheidsbeslissing het gelijke percentage opbouw af te schaffen. 
 
to  All panelists : Begrijpen de bestuurders het pensioenstelsel zelf wel. 
 
to  Everyone : Ik wil graag spreken over de historisch lage rendementen van de 
pensioenfondsen. Dat is de echte reden dat we met de rekenrentes niet uitkomen. het 
nieuwe pensioenstelsel is daar geen oplossing voor. daar wil ik over spreken 
 
to  All panelists : Aanpassen van huidig stelsel aan veranderde arbeidsmarktomstandigheden 
is geen reden om het beste stelsel in te ruilen voor een inferieur nieuw stelsel. 
 
to All panelists : Het pensioenakkoord is geen oplossing van een probleem, het 
pensioenakkoord is het probleem!. 
 
to  All panelists : Is er iemand die mij kan verklaren waarom de overheid, minister Koolmees, 
zich bemoeit met de afspraken die ik/wij met mijn/onze werkgever hebben gemaakt toen 
deze mij/ons een pensioentoezegging deed waarvoor hij/zij, zo werd ons verteld, zich had 
zeker gesteld door zich aan te sluiten bij een z.g. pensioenfonds. 
 
to  All panelists : niet met terugwerkende kracht indexeren?????? door wie zijn de 
gigantische buffers opgebouwd en wie lopen er al ca 20% indexatie mis, dat zijn niet de 
jongeren die over 60/80 jaar een pensioen gaan krijgen!! 
 
to  Everyone : Er is al jaren te weinig premie betaald zegt DNB (premiedekkingsgraad ver 
onder de 100%). 
 
to  Everyone : Ik ben ook benieuwd naar de inschatting van de kosten voor alle firmaatjes en 
instituten die hun expertise kunnen gaan inzetten voor de transitie. En wat dat per 
gepensioneerde gaat kosten. 
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to  Everyone : Hoeveel draagt de overheid bij , overheid die het nieuwe stelsel persé wilde 
moet zich nu ook verplicht vullen om in de kosten bij te dragen en niet alles op de 
DEELNEMERS afwenden!! 
 
to  All panelists : Wij willen indexatie! 
 
to  Everyone : Korting dreigde eind 2020 voor ABP en PFZW door rekenrente. Zelfs 2020 
rendement van 6%. Potten stromen over. Niet te verkopen. Er is 1 vraag relevant: rekenrente 
nu vervangen door andere rendementsberekening en indexeren ja of nee! 
 
to  All panelists : er is niet jaren tekort premie betaald, er is door DNB al jarenlang gesleuteld 
aan de rekenrente 
 
to  All panelists : Waarom moeten de pensioenfondsen trouwens de transitiekosten van 100 
miljard euro betalen? 
 
to  All panelists : De DNB berekent dekkingsgraden onjuist: op 1/1?? Bij ABP in 2019: 16,5% 
hogere voorziening, dus lagere dekkingsgraad? Zelfs met de rentedaling niet te verklaren!! 
 
to  Everyone : Onrecht uit het verleden kun je niet in de doofpot (weer een doofpot) stoppen. 
 
to  All panelists : Als je zelf pensioen opgebouwd hebt d.m.v. gewoon sparen wordt je dubbel 
gepakt door negatieve rente te betalen bij de bank en het betalen van belasting in Box 3. Ook 
het afschaffen van de ouderen heffingskorting in Box 3 heeft zeer nadelige uitwerking voor je 
eigen opgebouwde pensioen 
 
to  All panelists : leg mij uit hoe de overheid zich daar tussen heeft kunnen dringen met een 
invloed die het kennelijk rechtsgeldig maakt gemaakte afspraken niet te hoeven nakomen. 
to  All panelists : pensioen betekent letterlijk inkomens verzekering.. laat dat uitgangspunt 
blijven.. het is geen fooienpot 
Everyone : Zeer eens met Freek Mink: “Korting dreigde eind 2020 voor ABP en PFZW door 
rekenrente. Zelfs 2020 rendement van 6%. Potten stromen over. Niet te verkopen. Er is 1 
vraag relevant: rekenrente nu vervangen door andere rendementsberekening en indexeren ja 
of nee!” Ja!!! 
 
to  All panelists : Wat gebeurt er as er in het nieuwe pensionstelsel, waar verzekeraars een 
groet rol spelen, wanneer een verzekeraar failliet gaat? 
 
to  All panelists : Hij bedoelt een casino pensioen waar bemoeid de VVD mee het is niet hun 
geld. 
 
to  All panelists : niet iedereen leeft nog 60 jaar 
 
to  All panelists : Rekenrente naar 3,5 % NU! 
 
to  All panelists : Ik als gepensioneerden willen ook ,mee groeien met de indexatie. 
 
to  All panelists : Ook tijdens een goede economie is niet geïndexeerd. 
 
All panelists : Werkenden ook niet geïndexeerd van actieven? dat ligt er welk 
pensioensysteem overeen is gekomen. Middel loon ja eind loon nee. 
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to  All panelists : indexatie van nog werkenden hoef je pas te betalen als ze met pensioen 
gaan. 
 
to  All panelists : DNB laat premies stijgen vanaf 1.1.21 op basis van 'bestaande' 
renteregeling...Dus, veel te laag rendement, en dus ook minder pensioen voor de komende 
generaties. DNB is geen toezichthouder maar een egoïstische potter! 
 
to  All panelists : Ja het moet uit dezelfde pot van 1700-1800 miljard. De kosten zijn vast lager 
dan de transitiekosten, de it kosten etc. 
 
to  All panelists : uitkeren over 60/80 jaar is nu niet relevant, niemand kan zo ver in de 
toekomst kijken 
 
to  All panelists : Wat vindt u ervan dat de regering de fondsen dwingt om in negatief 
renderende (staats) obligaties te beleggen waardoor ook de rekenrente laag blijft? 
 
to  All panelists : Als er met het huidige geld die in de pensioenfondsen zit kan zonder extra 
inleg 40 jaar pensioen worden uitbetaald en geïndexeerd! Die transitie is volslagen onnodig! 
 
to  Everyone : Komt er een moment dat de toehoorders ook kunnen spreken? Deze verhalen 
van de politici kennen we al lang.  Ik wil spreken over het beleggingsrendement. Dat is vele 
malen belangrijker dan de rekenrente. Beleggingen moeten veel meer opleveren per jaar dan 
de rekenrente. Ik spreek als investeerder. Peter van den Elzen 
 
to  All panelists : Ik begrijp niet dat werkgevers akkoord zouden zijn met een hogere premie 
terwijl die lager zou kunnen zijn 
 
to  All panelists : Leg het gewoon uit zodat we het begrijpen. 
to  Everyone : Garanties zijn allang verdwenen 
 
to  All panelists : eens Peter, 
 
to  All panelists : De garanties zijn niets waard als pensioenen nu ook la gekort worden 
 
to  All panelists : Heeft de Hr Huisman onder een steen gelegen met de opmerking verleden 
achter ons laten, dit is wel makkelijk z'n opmerkingen zeker voor de gepensioneerden reeds 
achterstand van 19%. 
 
to  All panelists : Van Dijk heeft het over garanties in het huidige stelsel. Welke garanties? 
 
to  All panelists : Het gaat niet alleen om ouderen, het gaat om het NIE T indexeren van het 
spaargeld van jonger en. Juist zij worden de dupe!!! 
 
to  All panelists : laat toehoorders vragen stellen ja..misschine sneller de verschillen duidelijk 
 
to  All panelists : meten met 2 maten: lage rekenrente voor verplichtingen en hogere rente 
voor premies . blijft u dat onrecht steunen? 
 
to  All panelists : op naar 2000 miljard in de pensioenpotten en 'onvermijdelijke' kortingen. 
Bizar! 
 
to  All panelists : Deelnemers van de pensioenfondsen zijn de eigenaars niet de Pvda en dat is 
iedereen niet alleen de gepensioneerden. 
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to  All panelists : het is geen debat  nou 
 
to  Everyone : Aow is een uitkering van de overheid voor de ouderen en heeft m.i. niet te 
maken met een door deelnemers tijdens hun werkzame leven opgebouwd aanvullend 
pensioen. 
 
to  All panelists : DNB moet z.s.m. vervangen worden door de AFM. Ook 'nieuw 
pensioencontract' blijft vaag over prognose-rendement. Maar verhoogt zelf de 
pensioenpremies op basis van veel te lage rekenrente.... 
 
to  Everyone : AOW stijgt al voldoende mee met de inkomens ontwikkeling. Voorkomen van 
kortingen door verlagen van buffer naar 90% is lapmiddel. Oplossing is afschaffen van lage 
rekenrente. 
 
to  All panelists : Deze transitie  is gewoon een bezuinigingsoperatie want de overheid als 
werkgever hoeft straks ook geen werkgeversdeel van de pensioenpremie meer te betalen. 
Dat deel van de loonsom wordt gewoon als bezuiniging ingeboekt! 
 
to  All panelists : pensioenfondsen zouden zgn weten(glazen bol ?) wat zij over 60/80 jaar 
moeten uitkeren aan de huidige jongeren en baseren daar de CW met een belachelijk lager 
rekenrente  op, terwijl de rendementen van de pensioenfondsen beduidend hoger zijn. 
Niemand gaat beleggen tegen de waarde van de rekenrente die DNB bepaalt. 
 
to  Everyone : 1700 Miljard!!! (ik was 2 nullen vergeten…) 
 
to  Everyone : AOW oplossing "verhogen" is een oneigenlijke maatregel: heeft de overheid te 
veel geld? WE hebben door de corona al vele tientallen miljarden extra schuld gekregen. Wel 
op tegen als de pot te groot is. Dan moeten we via de belasting de indexering terug betalen! 
Belachelijk! 
 
to  All panelists : AOW generiek verhogen terwijl de fondsen beschikken over meer dan 
voldoende vermogen om mensen hun zelf gespaarde aanvullend pensioen geïndexeerd uit te 
keren. Hoe bedenk je het in tijden waarin werkend en werkgevend Nederland het zwaar voor 
hun kiezen krijgen? 
 
to  All panelists : Rekenrente is volledig kunstmatig.  Kijk wat ieder in de loop der jaren heeft 
bijgedragen + het rendement dat dat die jaren heeft opgeleverd . Dat is mijn pensioenpot 
waar de uitkering uit kan plaatsvinden. Bij mijn pensioen zit er een bedrag in mijn pot. Dat 
bedrag is gek op 
 
to  All panelists : het is een gotspe dat Van Dijk op voorhand uitgaat van de komst een nieuw 
stelsel. Een stelsel dat nog meer in strijd is met IORP II dan de huidige PW 
 
to  Everyone : pensioen is uitgesteld loon derhalve direct indexeren 
 
to  Everyone : Als het kabinet in 2 dagen een spoedwet door de beide kamers kan jassen, kan 
de tweede kamer ook het initiatief nemen om de rekenrente af te schaffen! 
 
to  Everyone : De opbrengst uit belastingen op ingegane pensioenen is hoger dan de AOW 
kosten stijgen. 
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t  All panelists : Hr. v. Asselt en van Dijk snappen dat het onbegrijpelijk is dat 
pensioenfondsen grote rendementen opleveren, terwijl er geen indexatie plaatsvindt. 
Waarom niet meteen deze fictieve rekenrente afschaffen en baseren op werkelijke 
opbrengsten? 
 
to  All panelists : kopkracht...gaat omhoog...neen.. kosten gaan harder omhoog 
 
to  All panelists : geen verschuiving van oud <-> jong ??? en waarom moeten de opgebouwde 
buffers dan toch aangesproken worden tgv toekomstige gepensioneerden 
 
to  Everyone : Hoor weinig over indexeren tijdens de transitiefase. 
 
to  All panelists : verhoogde pensioenen zijn goed voor de gepensioneerden, de samenleving 
(economische doorstart NL) en zelf voor de schatkist. Via verhogen pensioenen activeren we 
die dooie berg pensioenmiddelen. Kansen voor het hele land! 
 
to  Everyone : Het Rijk heeft meermalen, mogelijkheden benut om uit bv. ABP pot, geld a. 
niet op tijd te betalen, ( transitie Defensie naar ABP ) en nadien nog een keer een paar miljard 
uitgenomen besluit. Dus het Rijk heeft iets terug te betalen. 
 
to  All panelists : Hoe bereiden de politieke partijen zich voor op de komende parlementaire 
enquête "hoe heeft het toch zo mis kunnen gaan met de pensioenen" 
to  Everyone : Tot nu toe is er een massief verzet van de meerderheid in het parlement tegen 
het verhogen van de rekenrente. 
 
to  All panelists : Rekenrente afschaffen kan niet, pensioenfondsen moeten toekomstige 
verplichtingen inschatten. De DNB-wet wordt echter door hen zelf opgerekt. Waarom nooit 
geen onderzoek naar info. die ze rondsturen over dekkingsgraden? Op foute dekkingsgraden 
worden al jaren verkeerde artikelen geschreven en nu een fout pensioencontract opgesteld. 
REKEN het NA!! 
 
to  Everyone : Hulya Kat praat algemeen en levert geen zinnige bijdrage. Zet de rente op 2,5 
% 
 
to  All panelists : en waarom is dat in godsnaam? 
 
to  All panelists : Er komt meer binnen dan wordt uitgekeerd aan verplichtingen en dat is al 
jaren zo dus waarom zo moeilijk over rekenrente te verhogen  
 
to  All panelists : Ook de projectie rente is niet goed: jongeren beleggen (25-35 jaar) risicovol 
om ‘ een grote boost’ aan hun pensioenkapitaal te geven. Maar wat niet mee wordt 
genomen: jongeren van 25 - 35 krijgen vaak niet eens vast werk waarmee ze spaargeld 
kunnen opbouwen. Werkelijkheid is dus dat juist deze jongeren opgezadeld worden met een 
enorm pensioengat dat ze nooit meer in kunnen lopen. Dus dit akkoord is niet alleen slecht 
voor ouderen maar VOORAL voor jongeren! Daar gaat het niet over in de debatten. En 
mevrouw D66 moest zich realiseren dat haar pleidooi (ongehinderd door al te veel kennis zo 
lijkt mij) kant noch wal raakt. Zoals het nu op papier staat is het een gevaar voor iedereen. 
 
to  All panelists : Aad Kleijn VGV PvdA wil AOW gebruiken om onmacht overgang goed te 
regelen te camoufleren. Aanspraken zijn dan voorgoed verloren 
 
to  All panelists : De rekenrente kan hoger dan 2,5 % het kan makkelijk naar 3,5 % 
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to  Everyone : Komen attendee’s ook nog aan het woord? Ik hoor te weinig echte nieuwe 
oplossingen. Zo kan ik net zo goed iets anders gaan doen.  
 
to all panelists : Ik ben bang dat ONS geld naar de verzekeringsmaatschappijen gaat 
 
to  Everyone : Kan Sander Huisman met zijn algemeen gepraat de spreektijd ontnomen 
worden? 
 
to  All panelists : bij verhoging van projectierendement gaat de dekkingsgraad omhoog! 
 
to  Everyone : Woordkeuze: zwaar weer door rekenrente is suggestief en niet gepast! 
 
to  All panelists : Al jaren lang vindt er een overdracht plaats van oud naar jong. Omdat de 
premie inleg van jong wordt berekend met 
 
to  All panelists : Waarom kon vroeger wel gemakkelijk geïndexeerd worden en nu niet meer? 
Het is toch eenvoudiger om de irreële rekenrente te veranderen dan een nieuw 
pensioenstelsel op te bouwen? 
 
to  Everyone : Rekenrente heeft niks te maken met verschuiving tussen generaties! 
 
to  Everyone : Door de lage rekenrente is er al een verschuiving van oud naar jong. 
 
to  Everyone : projectierendement versus rekenrente: oude wijn in nieuwe zakken. Wat lost 
het op? 
 
to  All panelists : projectierendement is prima tijdens de transitie rekenrente zo snel mogelijk 
wegwezen 
 
All panelists : Van Asselt: 
 
to  All panelists : Als Koolmees zelf belegt tegen de rekenrente zou ik hem aanraden toch 
eens met goed renderende pensioenfondsen te gaan praten, want zo kan hij zijn eigen 
pensioenpotje wel vergeten en wordt het elke dag brood met jam en pindakaas en 1x de 
week een stukje vlees 
 
to  All panelists : Rekenrente is objectieve norm??!! 
 
to  Everyone :  D66 Niemand mag erop ACHTERUIT gaan. Door geen indexatie gaan de we er 
alle dagen op ACHTERUIT. Koopkr. maatregelingen een wassen neus, wordt dool lok. lasten 
weer weggepoetst. 
 
to  Everyone : Het moet toch mogelijk zijn om correct ingelegde premies en rendementen toe 
te rekenen aan de gepensioneerden 
 
to  All panelists : Wat een onzin! 
 
to  All panelists : wanneer leren politici dat zij zich aan het gelden recht moeten houden. Het 
geldend pensioenrecht is vervat in de EU-richtlijn IORP II. De PW is daarmee in strijd. 
 
 to  All panelists : Je betaalt premies, die redeneren en je krijgt een fatsoenlijk pensioen. Wat 
is daar ingewikkeld aan? 
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to  All panelists : Het zou goed zijn als op het pensioenoverzicht de inkomensdaling tot uiting 
komt. Dat is wel zo eerlijk. 
 
to  Everyone : D66 geeft tenminste eerlijk toe dat ze geen verstand hebben van pensioenen. 
De rest blijft doorteuten. Ik haak af want dit brengt ons helemaal niets. 
 
to  All panelists : Wat is de reden van de VVD om zich te verzetten tegen het verhogen van de 
rekenrente. Het is geen geld van de VVD het is privé geld. Wat is de ware reden? 
 
to  Everyone : Eerlijk en Dijselbloem is niet aan de orde als de rekenrente niet houdbaar is. Dit 
is de reden waarom de politiek niet meer als betrouwbaar wordt gezien! 
 
to  Everyone : 104% -> 90% is lapmiddel! 
 
to  All panelists : Dit webinar  is niets meer of minder dan een promotie van het 
sloopakkoord! 
De ene leugen na de andere en niets over de belangen van de weknemers en de risico's die 
werknemers moeten dragen. 
 
to  Everyone : Beleggingsrendement en te verwachten beleggingsrendement is vele malen 
belangrijker dan rekenrente. Dan worden pensioenfondsen, hun bestuurders en 
toezichthouders ten minste afgerekend op hun werk dat ze voor de hele bevolking doen. Nu 
leggen ze aan niemand verantwoording af 
 
to  Everyone : huisman en kat hebben eigenlijk geen inhoudelijke inbreng 
 
to  Everyone : Lage rekenrente is verplaatsing van geld van oud naar jong. Te lage premies is 
ook een verplaatsing van geld van oud naar jong 
 
to  All panelists : ook hier blijkt dat politiek niet is vooruitzien maar vooruit schuiven.... 
 
to  All panelists : mooi voorbeeld mevrouw Kat wil eerder stoppen met werken ze is pas 
begonnen met werken na  haar studie even kijken naar die jongens en meisjes die al op hun 
16 de zijn gaan werken. 
 
to  All panelists : Idioot dat werkgevers boetes moeten betalen als pre-pensioen niet kan 
worden uitgekeerd. Echter, de opgespaarde pensioenrechten over meer jaren verdelen is 
gewoon terecht! Alleen de DNB wil alles in de pot houden... 
 
to  Everyone : Ik ben al 12 jaar niet geïndexeerd en ik heb het 
 
to  Everyone : Maatregelen worden gepresenteerd alsof we dat autonoom kunnen 
vaststellen. Is dat echt zo, of vallen we ook hier onder Brusselse eisen. Ik heb zelf de indruk 
dat we langzaam een europees stelsel worden ingewurmd, ten koste van onze pensioenen. 
 
to  All panelists : @ huisman en kat hebben eigenlijk geen inhoudelijke inbreng 
Klopt inderdaad 
 
to  All panelists : Zo het idee dat de politiek in de verdediging zit draaien dezelfde plaat af  
 
to  Everyone : Je moet ook uit obligaties gaan !!!! 
 
to  All panelists : het rendement op aandelen is beduidend hoger dan de rekenrente!! 
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to  Everyone : wat abrengt dit een vertrouwen in de politiek!! 
 
to  Everyone : Roald van der Linde praat veel te algemeen. Lever GEEN bijdrage, 
 
to  All panelists : je inleg in een pensioenfonds is ongeveer 1/5 van je loon/inkomen. Dat 
moet toch genoeg zijn. 
 
to  All panelists : Stop toch eens over het kopen van obligaties. Dat kost de gepensioneerden 
en de werkenden veel geld! 
 
to  Everyone : Als het technisch is, dame en heren, probeer het dan duidelijk en concreet te 
communiceren  
to  Everyone : Je moet beleggen in NASDAQ aandelen. Dan hadden we een riant pensioen 
gehad. 
 
to  Everyone : Bijdrage van Martin Nijkamp 50+ is prima. 
 
to  Everyone : > “Lage rekenrente is verplaatsing van geld van oud naar jong. Te lage premies 
is ook een verplaatsing van geld van oud naar jong”     Nee, het is een verplaatsing van geld 
van uitgekeerd pensioen, naar geld in de pot. Jong houd dezelfde rechten, maar d pot wordt 
niet later geheel aan jong uitgekeerd. 
 
to  Everyone : Roald: onzin. Je moet niet beleggen in obligaties 
 
to  All panelists : Teveel wordt jong en oud gebruikt en tegen elkaar opgezet. Pensioen is 
solidariteit. 
 
to  All panelists : Obligaties staan nu zo goed als op nul. 
 
to  All panelists : 50 plus heeft binnen zijn partij al verschillende uitgangspunten...Van Rooi en 
lijsttrekker.. 
 
to  All panelists : pensioenfondsen  hebben al een mix in hun belegd vermogen en we mogen 
uitgaan van experts op financieel gebied die zich daar mee bezig houden 
 
to  Everyone : Geen van de politici is blijkbaar een echte investeerder en blijft in 
algemeenheden hangen 
 
to  All panelists : Alle pensioenen rekenen nog steeds met een franchise gebaseerd volledig 
AOW en er is nog steeds geen rekening gehouden met de verzelfstandiging van de AOW 
waardoor de AOW gehalveerd is 
 
to  All panelists : De heer Van der Linde, en eigenlijk alle politici aan tafel, praten over het 
tweede pijler pensioen alsof fondsen toebehoren aan de politiek. Dat is niet zo. 
 
to  All panelists : Niemand zal geld voor later opzij leggen als er een rente van minder dan 1% 
is bij een bestaande inflatie. dat is geld weggooien. Dat zou geen normaal denkend 
pensioenfonds doen ! ik in ieder geval niet 
 
to  Everyone : Mike Blom heeft gelijk. 
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to  Everyone : Het vermogen is opgebouwd door inleg van deelnemers en is daarmee ook het 
vermogen van die deelnemers. De politici blijven maar spelen met het geld dat van die 
deelnemers is. Deelnemers die willen beschikken over hun eigen geld. Vreemd dat men in die 
algemeenheden blijft hangen. 
 
to  All panelists : het is toch vreemd dat door de VVD wordt vergeten dat de werkende een 
loonsverbetering hebben gehad in de laatste jaren van ongeveer 10 tot 15 % dus daar heeft 
wel indexatie plaatsgevonden. de senioren hebben er geen % bij gekregen en heel veel lasten 
zijn rigoureus veel heel zijn  gestegen denk maar aan de gezondheidszorg 
to  Everyone : We gaan toe naar nieuw systeem in 2026:  nu al 20 jaar geen indexering, dan 
nog 5 jaar erbij.  Onhoudbaar. Dat zullen de partijen die indexering blokkeren merken in het 
stemgedrag! 
 
to All panelists : Obligaties word door de DNB opgelegd aan de fondsen te moeten kopen. Dat 
kost miljoenen en de regering krijgt gratis geld en de fondsen worden ronduit bestolen 
waarom die verplichting? 
 
To Everyone : Eens met Freek 
 
t  Everyone : Marga. volgens mij heeft in haar Adviesrol vaak een sturende werking voor de 
Beleggingen en Obligaties!! 
 
to  All panelists : Helemaal eens Luud….gewoon diefstal van inkomen 
 
to  All panelists : Er wordt gesproken over jong die over 40 jaar ook "oud" zijn en dan ook niet 
wegkomen zonder naar jong te kijken voor allen die nog geboren moeten gaan worden.  
 
to  Everyone : Spijker op de kop: vd Spek! 
 
to  All panelists : Het nieuwe stelsel brengt veel meer onzekerheid dan het huidige stelsel, Het 
huidige stelsel heeft door de decennia grote zekerheid gegeven en alleen door de fictieve 
rekenrente van bijna 0 % brengt de schijnbare  onzekerheid 
 
to  All panelists : Hoe kom je aan een betrouwbare projectie rendement. Wie bepaalt dat??? 
 
to  Everyone : ! Kunnen we ter zake komen aub over het implementeren vd Wet toekomst 
pensioenen? Het zg 'invaren'? Het is al door de Kamer dus... Als ouderenorganisaties moeten 
kijken naar hoe we de belangen van de huidige gepensioneerden beter kunnen borgen: 
pensioen is mijn eigen uitgestelde loon. In de onderhandelingen naar het nieuwe 
pensioencontract toe zijn we nauwelijks betrokken. Bij het transitietraject is het niet veel 
beter. Het voorgestelde 'hoorrecht' is volstrekt ontoereikend. De arbeidsvoorwaardelijke 
partijen kunnen het standpunt vd gepensioneerden zonder meer naast zich neerleggen.  Wat 
gaan we daar aan doen?  
 
to  Everyone : Het idee dat degenen die de lage rekenrente en daarmee niet indexeren 
hebben bewerkstelligd, het zullen merken in de verkiezingen, is tot nu toe niet uitgekomen. 
VVD, CDA, merken er niks van. 
 
to  Everyone : Merkwaardig dat pensioenfondsen verplicht kunnen worden om obligaties in 
hun pakket op te nemen als het rendement daarop zodanig is dat niemand met enig verstand 
dit als investering gaat gebruiken 
 
to  All panelists : Angst is een slechte raadgever! 
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to  Everyone : Vele gepensioneerden zo ook ik zelf zijn al 12 jaar niet meer geindexeerd en 
dat scheelt mij nu 
 
to  Everyone : Marga Ik vergeet de adviseur te noemen. Ik bedoelde natuurlijk DNB 
to  All panelists : De huidige pensioenregelingen hebben het karakter van CDC-regelingen. 
Daarbij liggen - zoals door het ABP wordt vermeld op zijn website - de risico's voor 
rendementen en langer leven bij de deelnemers. Kortom: pensioenfondsen zijn 
beleggingsfondsen voor rekening en risico van de deelnemers. 
 
to  All panelists : Niet te veel rekenen. binnen de pensioenberg, svp, leidt maar tot scheve 
ogen. Solidariteit is uitgangspunt. Je hebt nu eenmaal mee- en tegenvallers in het leven. 
 
to  All panelists : Als de premies nu gestopt worden groeit het pensioenvermogen door!! 
 
to  Everyone : DNB is doorgeschoten en moet terug in het hok 
 
to  Everyone : Zal ik Sander Huisman em mevr. Kat mijn persoonlijke berekening sturen inleg+ 
rendement /2 = uitkering!? 
 
to  All panelists : en de huidige gepensioneerden dan die al ca 20% indexatie missen? 
Jongeren hebben nog ruim de tijd om geld te sparen voor pensioen 
 
to  All panelists : Dreiging kortingen volkomen onterecht. 
 
to  Everyone : Bij goede investeringen kan projectierendement met gemak naar 5%. 
pensioenfondsen en hun bestuurders moeten worden afgerekend op behaalde rendementen 
vergeleken met bij voorbeeld de NASDAQ, S&P 500 etc. Dan komen we heel anders uit. 
 
to  All panelists : Mw Kat heeft hier geen bal verstandvan 
 
to  Everyone : Politieke lijnen mogen als je de politici hoort kennelijk dus gewoon in strijd zijn  
met de feiten 
 
to  Everyone : D66 ontkent dat er verschuiving van oud naar jong plaatsvindt. D66 is een van 
de partijen die voor het afschaffen van de gelijke opbouw van pensioen is onder het mom dat 
anders de jeugd te kort komt. De werkelijkheid is heel anders. 
 
to  All panelists : Als mijn pensioen berekend wordt op wat ik in de loop der jaren heb 
ingelegd + het rendement dat die inleg in de praktijk heeft opgeleverd zou mijn pensioen nu 2 
maal zo hoog zijn 
 
to  All panelists : Meneer van Asselt denkt dat de pensioenen gelijk zijn gebleven. Daarvoor 
heb je economie gestudeerd. 
 
to  All panelists : Te weinig premie betalen voor pensioen is als gaan sparen voor een auto 
van 30.000 en maar 2250 euro per jaar wegleggen voor een periode van 10 jaar en nog 
verwachten dat de auto dan gekocht kan worden. 
 
to  All panelists : In de kern is de PW met list en bedrog door het parlement gekast. Het 
parlement is dus misleid. Herstel de bewust aangebrachte misvattingen en zet IORP II correct 
om in de gewijzigde PW. Dan kan het broddelwerk van Koolmees naar de prullenbak. 
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to  Everyone : Te weinig premie betalen voor pensioen is als gaan sparen voor een auto van 
30.000 en maar 2250 euro per jaar wegleggen voor een periode van 10 jaar en nog 
verwachten dat de auto dan gekocht kan worden. 
 
to  All panelists : Op dit moment komt de jeugd niets te kort, het zijn de gepensioneerden die 
al jaren achteruit hollen. 
 
to  Everyone : Day is onzin van het CDA. Het collectief stelsel betekent ook dat NIEMAND ZICH 
VERANTWOORDELIJK VOELT. IS ER OOIT EEN BESTUURDER VAN EEN PENSIOENFONDS 
AFGETREDEN VANWEGE TE LAGE RENDEMENTEN? Peter van den Elzen 
 
to  All panelists : De gedempte premie heeft er voor gezorgd dat er te weinig wordt ingelegd 
voor het pensioen. Omdat toch met de lage rekenrente wordt gerekend voor de 
verplichtingen gaat dit ten koste van het pensioenvermogen  nu al ruim 100 miljard!! 
 
to  All panelists : Ik luister al een hele tijd naar deze bijeenkomst echter wat is mis dat het om 
prive geld gaat en dat deze partijen volstrekt niets met deze problemen een oplossing biedt. 
Ik hoop oprecht dat deze partijen gedecimeerd worden. 
 
to  Everyone : Van de rekenrente van de laatste jaren is de rechtmatigheid nooit vastgesteld. 
En zijn eerder tekenen van het tegendeel. Zie mijn analyse "Vonnis Rb Den Haag 10.2.2021: 
en de rekenrente dan?". 
 
to  All panelists : en wie gaat die compensatie ophoesten? 
 
to  All panelists : Hoe? 
 
to  Everyone : Het parlement schaft de gelijke opbouw af. De opbouw bij jong wordt hoger en 
bij ouder lager. De kosten die gemaakt moeten worden om te voorkomen dat mensen van 45 
jaar en ouder benadeeld worden doordat tijdens het spel de spelregels gewijzigd worden, 
zouden door overheid gedragen moeten worden. De overheid wijzigt immers de regels. Vraag 
D66 wie betaald de compensatie. 
 
to  Everyone : D66: compensatie met terugwerkende kracht!? 
 
to  Everyone : Dit is zonde van mijn tijd. Levert echt niets op. 
 
to  All panelists : Compensatie zal wel alleen voor de oudere werknemer zijn 
 
to  All panelists : Pensioenen worden uit gemeenschapsgeld dus bijgespijkerd?? D66?? woow 
dank 
 
to  All panelists : Idioot ingewikkelde pensioenverhalen vergroten de kloof tussen het 
'pensioenwereldje' en de mensen waar het om gaat: mensen die pensioen opbouwen of met 
pensioen zijn. 
 
All panelists : laten we eerst beginnen met het afschaffen van het meten met twee maten, 
oftewel voor de dekkingsgraad wordt met het zelfde percentage gerekend als wat voor de 
premieberekening wordt gehanteerd 
 
to  All panelists : compensatie? 
 
to  All panelists : Huisman is ook weer eens oneerlijk aan het discussieren. 
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to  Everyone : Reactie op D^^: er op achteruitgaan Of achteruitgang vanaf nu? 
 
to  Everyone : De nadelen voor mensen van 40 jaar en ouder komen niet door het 
pensioenstelsel maar door een beslissing van de overheid/parlement. 
 
to  All panelists : Mevr. Kat bedoeld volgens mij geen achteruitgang van het nominale 
pensioen op moment invaren 
 
to  Everyone : wie gaat die compensatie dan betalen?of gaat dan weer uit de enorme pot en 
gaat het dus wel van oud naar jong 
 
to  All panelists : Meneer Huisman heeft alleen begrip voor de jongere! 
 
to  All panelists : Erken dat de PW niet deugt (bewust zo ingestoken) en dat de oplossing van 
Koolmees minder is dan een schaamlap voor de onwettige situatie - want: strijdig met IORP II 
-  die door de PW is gecreëerd. 
 
to  Everyone : Hoe serieus nemen politici hun gepensioneerden en degenen die na hen 
komen  eigenlijk? 
 
to  Everyone : De rendementen op de aandelenmarkten zijn al jaren mede door de LAGE 
RENTE ontzettend hoog. Dus gepensioneerden en werkenden moeten daarvan profiteren 
 
to  All panelists : meneer Huisman, de gepensioneerden krijgen al jarenlang te kort! en 
kunnen niets meer opbouwen, sterker nog hun ingelegde gelden worden nu gebruikt voor 
jongeren 
 
to  All panelists : Pensioen straks met toeslagen??... 
 
to  All panelists : Er is voortdurend onbalans: mijn oudere broers en zussen gingen vroeg en 
met prachtige regelingen met pensioen. Ik moest gewoon mijn tijd uitdienen. Het leven kent 
mee- en tegenvallers. 
 
to  All panelists : Klopt solidariteit! 
 
to  All panelists : HUISMAN SLORDIG: miljoenen NEE miljarden verschoven. 
 
to  All panelists : ABP heeft ca. 500 Miljard aan vermogen op 31/12/19, krijgt ca. 11 Miljard 
aan premies en betaald net meer dan 11 Miljard aan pensioenen. Enorm rendement! 2 
Conclusies: meer dan 40 jaar pensioen in kas, dus dekkingsgraad kan nooit 92 zijn. En ook 
geen tekort aan premies. REKEN het NA! 
 
to  All panelists : Richt ook aub vraag aan Gijs van dijk 
 
to  All panelists : dat heb ik nu al 4x gehoord van mevr Kat 
to  Everyone : Kunnen Kat en vander Linde hun partij reclame weghalen? Dit is toch geen 
reclameblok voor politieke partijen? 
 
to  Everyone : Hoe denkt u deze compensatie te regelen, mevrouw Kat? Waarom komt dat nu 
pas aan de orde? 
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to  Everyone : D66 vergeet dat niet indexeren ook achteruitgang betekent. Inflatie gaat 
gewoon door. 
 
to  All panelists : Kopkracht is al jaren voor gepensioneerden achteruit gegaan ..komende 
jaren niet meer mevr Kat? 
 
to  All panelists : Mevr Kat moet er misschien een kundig partijlid bijhalen 
 
to  All panelists : koopkracht 
 
to  All panelists : ik heb ruim 49 jaar gespaard voor mijn  pensioen nu wordt ik daarvoor 
gestraft 
 
to  All panelists : al die partijen aan er niet uitkomen! 
 
to  All panelists : mw Kat : de gepensioneerden gaan er al jaren op achteruit ! wanneer komt 
die compensatie dan ? 
 
to  All panelists : Achtergronden laten staan. Dan is het tenminste duidelijk namens welke 
partij ze spreken. We mogen toch wel weten van welke partij ze zijn? 
 
to  All panelists : Aad Kleijn VGV Niet indexeren staat gelijk aan korten. 
 
to  All panelists : Ik wil jaarlijkse indexatie even groot als de inflaties, ik wil 20% 
inhaalindexatie en ik wil eenmalig een herstelindexatie (te weinig ontvangen pensioen de 
afgelopen jaren) en ik wil dast mijn pensioenfonds sociaal maatschappelijk belegt tegen 
normaal rendement, zeg 4%. 
 
to  All panelists : D66 spreekt over compensatie. D66 wil echter ook de inkomstenbelasting 
van gepensioneerden fors verhogen tot een bedrag van 5 miljard! Zie v Weijenberg in de NRC 
van 29 juni 2020.   
 
to  Everyone : VVD denkt hier heeeeel korte termijn. Pensioenfondsen werken laaaaange 
termijn 
 
to  All panelists : Het wensdenken van de 'pensioenrovers' kent werkelijk geen grenzen. 
 
to  All panelists : Hoe zit het met de hoge leeftijdsverwachting! Wanneer is de massale sterfte 
van de naoorlogse geboortegolf. Die komt ooit. 
 
to  All panelists : als we een normale rekenrente van 3 tot 4 % hanteren schieten de 
dekkingsgraden ver boven de 100/119% 
 
to  All panelists : Niemand er op achteruit gaan, is een loze kreet. De jarenlange niet 
uitgevoerde indexatie kan niet worden gecompenseerd. Werkgevers en werknemers betalen 
pensioenpremie en vanuit de gespaarde pot wordt straks het aanvullend pensioen betaald. In 
de totale pensioenpot zit ruim 1600 miljard. De politiek heeft steeds geroepen dat het goed 
komt, maar de betrouwbaarheid laat wel te wensen over. 
 
to  Everyone : VVD: indexeren op rekenrente is voor zorg welzijn en overheidsmedewerkers 
niet van toepassing! 
 
to  Everyone : Marga. Die 95% is nog geen wet!! 
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to  Everyone : Waarom kan de verhoogde rekenrente niet Nu ingevoerd worden. We hebben 
1700 miljard in kas! 
 
to  All panelists : De huidige rekenrente van ca. 0,5 % is idioot laag, maar de DNB en min. 
Koolmees houden zich strak. Het is wet, heren & dames politici! Zelfs in Europees verband 
fout. 
 
to  All panelists : waar is het geld gebleven wat de politiek uit de pensioen heeft gestolen in 
het verleden 
 
to  All panelists : eens Philip 
to  All panelists : De leugen van Koolmees en Knot! 
 
Klaas Knot zit dus op een geleende stoel. Want die 2112 miljard zijn niet van hem of de 
Nederlandse Bank. Dat is eigendom van de pensioenfondsen die het geld van hun 
deelnemers dienen te beheren en te beleggen en wel op een zodanige wijze, dat de 
gepensioneerden hun uitgestelde loon kunnen ontvangen en de actieve deelnemers hun 
pensioenaanspraken zien stijgen. Wie de kretologie die thans gebezigd wordt heeft bedacht 
moet dringend op zijn verstandelijke vermogens worden onderzocht of heeft een dubbele 
agenda. Het feit dat de gepensioneerden nog niet uit hun stoel komen is vanwege de 
ingewikkeldheid van de discussie, die zeer bewust moeilijker wordt gemaakt dan noodzakelijk 
en tevens het feit dat men in het verleden gewend was aan het gezegde "Afspraak is 
Afspraak" en maar niet kan of wil begrijpen dat het simpelweg "je aan je woord houden" in 
het geschiedenisboek thuishoort en blijkbaar niet meer van deze tijd is. 
 
Pensioen is niet ingewikkeld als men naar de kasstromen kijkt. 
 
to  All panelists : dat kan toch gebruikt worden voor indexering   
 
to  All panelists : Gijs: Wat vind u van zgn. fiscalisering van stijging AOW? Zou voor AOW 
hogere belastingstelsel van 34% gaan gelden? 
 
to  All panelists : van Dijk...en AOW en pensioenen compenseren....weer flink uit gaan geven 
..? Kan dat echt? 
 
to  All panelists : Naast Nijkamp heeft ook van Dijke een helder verhaal vind ik 
 
to  All panelists : en dat is diep te betreuren dat jist 50% akkoord i met het nieuwe 
pensioenakkoord dat nog bol staat van de onduidelijkheden 
to  Everyone : AOW extra verhogen: oneigenlijke maatregel; dit is echt politiek. Belachelijk als 
de pot over stroomt. 
 
to  All panelists : Eens met Van Dijk. Veel migrantenouderen hebben alleen maar een 
onvolledige 
 
to  All panelists : Rekenrente is volledig kunstmatig,  Rendement is keiharde werkelijkheid. NB 
ruim 7% over tientallen jaren . waar moeten we dan rekening mee houden ? 
 
to  All panelists : in 2020: er kwam binnen aan pensioenpremies bij de fondsen: 39 miljard; er 
ging uit aan pensioenuitkeringen 34 miljard. OK, heeft niets met elkaar te maken (het is geen 
omslagstelsel), maar is wel zo. 
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to  All panelists : De AOW moet omhoog voor die mensen die niet het geluk hebben van een 
hoog aanvullende pensioen. 
 
to  All panelists : Ik hoor veel informatie. Rekenrente wel/niet afschaffen en indexeren. Juist 
dat laatste is opportuun om door te pakken. We wachten hierop al te lang.  Gekopieerd: We 
gaan toe naar nieuw systeem in 2026:  nu al 20 jaar geen indexering, dan nog 5 jaar erbij.  
Onhoudbaar. Dat zullen de partijen die indexering blokkeren merken in het stemgedrag! 
 
to  Everyone : Onafhankelijk bestaat niet. 
 
to  Everyone : Dat niet iedereen in een pensioenfonds zit, komt door de neo-liberale politiek 
Mensen uit de zorg die ineens hun eigen werk konden gaan doen als ZZP'er zonder pensioen. 
Daardoor komt er ook minder geld binnen in de pensioenfondsen. Alle problemen in het 
pensioenstelsel zijn veroorzaakt door politiek keuzen. Als sinds 2004 zit Rutte te sleutelen aan 
het slopen van ons pensioenstelsel. E.e. a verergerd door PvdA Klijnsma. 
 
to  All panelists : Een dan via de lijn van een hoger minimumloon zodat ook de werkende 
armen profiteren 
 
to  Everyone : Evenwichtig = de gepensioneerden een plaats aan de transitie- 
onderhandelingstafel geven!! 
 
to  All panelists : AOW moet stijgen, maar D'66 wil de AOW fiscaliseren. Dat gaat niet samen. 
Bovendien komt fiscaliseren van de AOW neer op 2x de prijs vragen voor 1 product: de AOW-
uitkering. Commerciële verzekeraars zouden dit ook wel willen voor hun pensioen-/lijfrente-
producten. 
 
to  All panelists : Van Dijk heeft gelijk. Veel migrantenouderen hebben alleen AOW en klein 
pensioen, en vaak is de 
 
to  Everyone : Gepensioneerden zijn lid van vakbonden. Bij FNV 18%. 
 
to  All panelists : Ik begin langzaam te begrijpen waarom gegevens over het pensioen niet 
goed uitgelegd kunnen worden. Pensioendeelnemers worden voor dom versleten. 
 
To Everyone : IK GEEF DIT OP. DE POLITICI GAAN DIT ECHT NIET OPLOSSEN. LAAT ERVAREN 
INVESTEERDERS SPREKEN. DIE BEGRIJPEN HET ECHT. DIT IS EEN TUNNELVISIE 
to  All panelists : aow ook niet volledig. Dus koopkracht reparatie prima, 
 
to  Everyone : Niet alle gepensioneerden zijn lid avn de bonden. 
 
to  All panelists : Dat niet iedereen in een pensioenfonds zit, komt door de neo-liberale 
politiek. Kan zijn Philip maar zo is het nu wel en die kun je niet aan hunlot overlaten vind ik als 
FNV-er 
 
to  Everyone : Aow verhoging v.Dijk en Kat dan gelimiteerd tot inkomen van E50.000,- 
Daarboven is het niet nodig en dan zou je het substantieel kunnen verhogen voor een 
kleinere groep. Het blijft natuurlijk heel vreemd we bepreken het nieuwe P. Stelsel en dan 
moet dat ondersteund worden door verhoging Aow. Ik dacht dat jullie het n.Stelsel een 
vertetering was, Marga 
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to  All panelists : Nemen de dame en heren de kiezer wel serieus? PvdA van 38 naar 9. De 
50plus gaat nu akkoord en in de peilingen blijven er van de oorspronkelijke 10 zetels inclusief 
de ruzies slechts enkele over. Negeren van de kiezers wordt vaak niet beloond.  
 
to  Everyone : Ook de laatste commissie parameters had geen aandacht voor evenwichtigheid 
en rechtmatigheid. Dat zat ook niet in de opdracht. De regering heeft het advies ook zonder 
enige kritiek overgenomen. 
 
to  All panelists : onafhankelijke cie kan zeker wel een goed advies geven. Het is de overheid 
die zand in  de cilinders hebben gestrooid. 
 
to  All panelists : Het is geen belangenbehartiging, maar belangenafweging! 
 
to  Everyone : Gepensioneerden is de mogelijkheid ontnomen om individueel in bezwaar te 
gaan. Dus hun belangen zijn al geschaad door Koolmees 
 
to  Everyone : Gepensioneerden aan tafel: gepensioneerden als 'stakeholder' bij hun eigen 
pensioenfonds meepraten over het invaren vh nieuwe stelsel 
 
to  All panelists : Toekomst is geen geschiedenis. Politieke spelletjes m.b.t. ons pensioengeld 
zijn niet acceptabel. De overheid heeft “rechten” op belastingafdracht van uit te keren 
pensioen en dus niet over het gespaarde kapitaal. Meer en gespreid beleggen moet mogelijk 
zijn om de groei van de pensioenpot te verbeteren. Korten op de pensioenen is achterlijk in 
de overtreffende trap. Nu stoppen met pensioenpremie en af laten lopen tot laatste 
deelnemer zijn pensioen heeft ontvangen resulteert in een rest pensioenpot die niet meer 
kan worden uitgekeerd. 
Deze rest pot zal nog zeker tientallen miljarden groot zijn. 
Zo is dat daarbij de jeugd opjutten dat er straks geen pensioen voor hen is ook verdraaien van 
de waarheid. Pensioengeld bijna op ja ja alleen als Klaas Knot van alles heeft bedacht om 
waaraan hij het kan uitgeven Europa. We hebben zuiver te maken met een alom gedoogd 
één-tweetje van Koolmees en Knot die zich het opleggen van de rekenrente illegaal hebben 
toegeëigend, plus parlementariërs die zich doof en blind houden 
 
 to  Everyone : Opnieuw een goede bijdrage van Hr Nijkamp. Betrek hem meer in de discussie. 
Zodat het niveau van de discussie omhoog gaat. 
to  All panelists : De minister heeft eigen belangen en die belangen communiceren met wat 
het EU beleid voor de toekomst is. Dat is onder meer te lezen in de partijprogramma's. Er is 
geen sprake van evenwichtigheid. 
 
to  All panelists : Kunnen de politici aangeven hoe zij denken dat die 1700 mrd is ontstaan 
(notabene na de bankencrisis in 2008) en waarom dat nog te kort is om de komende 60/80 
jaar pensioenen uit te keren,. Het grote aantal babyboomers sterft langzaam uit, de 
pandemie 2020/21 .... verlaagt de levensverwachting sterk en verlaagt de verplichtingen. De 
potten worden alleen maar groter! 
 
to  All panelists : Maar geen Dijsselbloem, geen DNB, geen door overheden, verzekeraars 
betaalde wetenschappers. 
 
to  Everyone : Het individueel bezwaarrecht zal wel overeind blijven. Overigens als je niet 
overgaat naar het nieuwe stelsel, dan blijf je onder het oude stelsel vallen, dus onder de gesel 
van de rekenrente. 
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to  Everyone : Als stemmer toets ik het standpunt van partijen als bijv.  CDA en CU aan het 
christelijke daarvan: niet liegen en eerlijk. Onevenwichtig is niet eerlijk1 
 
to  All panelists : als ik mevrouw Kaag was, zou ik niet blij zijn met mijn affiche achter 
mevrouw Kat die daar I gehinderd door enige kennis zit te raaskallen. Geen reclame voor een 
partij die een intellectuele achterban wil aanspreken... 
 
to  All panelists : Is dit Webinar echt bedoeld om duidelijkheid te geven aan de 
pensioendeelnemers. Dit mist dan zijn doel. Geen duidelijkheid. Allen maar gefilosofeer over 
evenwichtigheid. Dat veel dingen onduidelijk is wordt hier wel duidelijk. 
 
to  Everyone : Mijnheer van Dijk, de gepensioneerden zitten er niet bij! 
 
to  Everyone : Werkgevers zijn geen partij, want zij betalen alleen hun premie. Alleen 
werknemers zijn belanghebbende. 
 
to  All panelists : waar is de menselijke maat? Werkenden zien berg pensioengelden en 
moeten toch meer premie betalen, zodat huidige bestedingsmogelijkheden onnodig en 
ongewenst beperkt worden. 
 
to  All panelists : ongehinderd door enige kennis, mevrouw Kat 
 
to  All panelists : Als deze ambtenaren zich indenken dat zij nu met pensioen gaan. Hoe 
zouden zij dan reageren? 
 
to  Everyone : Zoals gezegd vakbonden hebben 18% gepensioneerden. In het inspraakorgaan 
van pensioenfondsen zitten gepensioneerden. 
 
to  Everyone : Hoeveel kosten worden in mindering gebracht bij de overgang van oud naar 
nieuw stelsel?? 
 
to  Everyone : Ik stap er nu uit. Heeft helemaal geen zin. Niets nieuws. En zeker geen richting 
die echt goed is. Er moeten meer echte experts in de politiek.  Inderdaad is diversiteit (op zich 
heel belangrijk) bij pensioenfondsen blijkbaar belangrijker dan een goed rendement. 
 
to  Everyone : Het is maatschappelijk onwenselijk om vooruit te lopen op het stelsel. Het is 
tijd dat Omtzicht en Leijten  een parlementaire enquete laten starten over het 
pensioenakkoord. Hier worden meer mensen geschaad dan in de toeslagenaffaire. 
 
to  All panelists : jongeren zijn ook werknemer en zijn vertegenwoordigd. Gepensioneerden 
worden gehoord, maar hebben geen stem. 
 
to  All panelists : van deze partijen die nu meedoen in dit Webinar hoeven we niets te 
verwachten in een nieuw te vormen coalitie denk dus goed na waar je stem naar toe gaat 
 
to  All panelists : Wees concreet en leg uit hoe een pensioen wordt bepaald en berekend. 
15:25:18 From  nicoline  to  All panelists : Helemaal terechte opmerkingen van deze spreker. 
Is mede de schuld van FNV 
 
to  Everyone : Het probleem is niet de vertegenwoordiging. Het probleem is de onzinnige 
FTK-regeling. 
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to  All panelists : Wie zitten er als gepensioneerden bij de pensioenfondsen. Jongeren hebben 
gen vertrouwen in wat er nu gebeurt. Daarom geven zij straks zelf wel een invulling aan hun 
pensioen. Dat wordt een dingetje. 
 
to  All panelists : we praten wel over mensen en geen systemen alleen.....praat graag tegen 
de mensen..en wees empathisch 
 
to  Everyone : Het is geen belangenbehartiging maar belangenafweging! 
 
to  All panelists : Precies! AFWEGING! 
 
to  Everyone : Dat moeten dan wel buitenlandse onafhankelijke deskundigen zijn. In het 
binnenland zijn ze helaas niet meer te vinden. 
 
to  All panelists : Evenwichtigheid kun je niet overlaten aan belanghebbende. Iedereen heeft 
zijn eigen belang. 
 
to  All panelists : Evenwichtige rekenrente: Zie in Europa tussen 2-3% (gemiddeld rendement) 
en geen ECB-renteswap. Dan nog de teveel gedoteerde pensioenverplichtingen door DNB 
terugboeken, dan komt weer betrouwbare info. over het 'beste pensioenfonds' ter wereld. 
 
to  Everyone : Dank je wel, in het bijzonder Gijs van Dijk, dat hij in dit debat ook aan de 
belangen denkt van degenen die geen pensioen of slechts een heel klein pensioentje 
opbouwen of hebben opgebouwd . Migranten(ouderen) zijn hierin oververtegenwoordigd. 
 
to  All panelists : Nogal logisch dat er weinig jongeren zijn die zich om pensioenen druk 
maken, de politiek ,die de pensioenfondsen heeft gemuilkorfd, maakt het onnodig complex 
met een gigantische hoeveelheid wet en regelgeving over notabene geld van 
gepensioneerden. Lees dus GEEN GEELD van de overheid, laat staan van de DNB 
to  Everyone : Jongeren worden gekleurd geïnformeerd door bepaalde partijen die zich graag 
richten op jongeren met boodschap indexering: oudere eet pensioen jongere op. Volkomen 
ten onrechte. 
 
to  Everyone : waar vinden we de mensen voor de onafhankelijke belangenafweging? Niet in 
Nederland, want daar is de pensioenindustrie een grote kliek. 
 
to  All panelists : Mee eens Lucia 
 
to  Everyone : Door de lage rekenrente op basis van UFR (Ultimate Forward Rate) sinds 2007, 
hebben we een te hoge waardering van de verplichtingen en een te lage dekkingsgraad. Deze 
UFR rekenrente staat in geen verhouding tot het historische en te verwachten toekomstige 
rendement van de beleggingen van de premie inkomsten. De kostendekkende premie wordt 
wel berekend op basis van het veel hogere verwachte rendement. Dit is dus een mismatch. 
 
to  All panelists : Klopt. 
 
to  Everyone : niets nieuws onder de zon  dag 
 
to  All panelists : Haak af, veel gepraat het gaat steeds over de mensen die niet meebeslissen. 
 
to  Everyone : @ Lucia , tja, wie niet of weinig  heeft deelgenomen aan  pensioenopbouw kun 
je ook niets uitbetalen. 
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to  Everyone : hoe kunnen serieuze politieke partijen dit type niet -kennishebbers afvaardigen 
terwijl het over een zeer groot deel van de bevolking gaat en over ongelooflijk veel geld, 
Schandelijk 
 
to  All panelists : Pensioenfonds en politiek zij 2 verschillende kampen. Aangezien er 1700 
miljard in kas zit, mag je toch aannemen dat we geindexeerd kunnen worden? Sinds de 
politiek een greep in de kas heeft gedaan (onze centen!)  en de pensioenfondsen allerlei 
regels oplegt en nu ook nog vanuit regels uit Brussel, waar onze centen naar toe zijn gegaan 
(PvdA!!) worden de problemen alleen maar veroorzaakt door de bemoeienissen van de 
politiek. Net als vanmiddag gaat het niet meer over ons pensioen maar over een politiek 
verhaal. Er is vanmiddag weer veel gepraat maar weinig gezegd! Ik ben van mening dat de 
pensioenfondsen het best zelf kunnen regelen. 
 
to  All panelists : Omdat 70% van de gelden in pensioenfondsen van ouderen zijn, zouden 
zeker de ouderen aan de overlegtafel vertegenwoordigd moeten zijn. 
 
to  Everyone : Helaas komen we zo niet verder. Politici blijven hangen in hun statements. Hier 
schieten we niets mee op 
 
to  Everyone : Voor deze groep is verhogen minimumloon en verhogen van de Aow van groot 
belang in in hun levensonderhoud te kunnen voorzien 
 
to  All panelists : Ik sluit mij aan. ANBO heeft goede inbreng maar de politiek heeft een 
verborgen agenda en wil niet anders. 
 
to  All panelists : Het gezwatel over rekenrente kan stoppen als met beseft dat 
marktwaardering voor de vaststelling van de techn. voorzieningen een volstrekt fout 
uitgangspunt is. Actuariële grondslagen, rekening houdend met rendementen, - zoals die 
voor de premieberekening wel worden toegepast, dienen ook voor de techn, voorzieningen 
worden toegepast. Het was DNB die de foute uitgangspunten voor de PW heeft aangereikt. 
Lees het  PALMNET-rapport (recent  niet meer te vinden op de website van DNB). Volledige 
titel: PALMNET: een Pensioen Asset en Liability Model voor Nederland. Afdeling 
Wetenschappelijk Onderzoek DNB 
Onderzoeksrapport WO nr. 760 
April 2004 
 
to Everyone : Pensioen, is en blijft allereerst uitgesteld salaris, Pensioenfondsen zijn 
organisaties die het ingelegde geld beter zou renderen. Ik lees hier nergens dat de politiek 
hier iets mee van doen moet hebben. Er wordt nu gekonkeld en geregeld, zodat enige 
blaaskaken en klaplopers vat proberen te krijgen op geld, waarvoor een oudere gewerkt 
heeft.  Ik vertrouw in de politiek maar 1 persoon en dat is juist de Persona non grata. P 
Omzigt. De rest is gepeupel en criminelen. 
 
to  All panelists : all over een teleurstellend1 1,5 uur! 
 
to  All panelists : pappen en nathouden bedankt 
to  All panelists : weinig uit gekomen 
to  All panelists : Goed debat, uitstekende vertegenwoordiging! 
to  Everyone : Niveau van dit debat is bedroevend idd 
to  Everyone : Wanneer zijn we eindelijk rijp voor een 2e schijf pensioen tot bv 2,5 keer 
modaal als verplicht omslagstelsel? 
to  Everyone : Johan Leeuwenkuijl: Dank voor deze quote! 
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to  All panelists : Ik wil graag de link ontvangen naar de opname en ook de tekst van de chat. 
Ik wil ook graag weten hoeveel mensen hier aan mee gedaan hebben. 
To Everyone : JA, dit was een verloren uurtje. Ik had beter in de tuin kunnen gaan werken 
to  Everyone : 50+ bijdrage was prima.   Bedankt 
to  All panelists : Bedankt 
to  All panelists : Wat gebeurd er met alle vragen 
to  All panelists : Dank u 
to  Everyone : Het gaat hier niet om een politiek issue, maar om de belangen van de 
gepensioneerden en degenen die na hen omen.  
to  All panelists : Waarom is niet ingegaan op de reacties van de deelnemers? 
to  Everyone : Wat een tegenvaller geen enkel groter inzicht gekomen wat politie willen 
Marga 
to  Everyone : Voel me als oudere zwaar bestolen, door de manier waarop mijn geld wordt 
afgepakt. 
To Everyone : Ik vond de de chat boeiender dan de sprekers! 
to  All panelists : Voor spek en bonen meegedaan zoals altijd. 
to  All panelists : heeft iemand nog een stemadvies? 
to  Everyone : boeiender 
to  All panelists : meten met 2 maten 
to  Everyone : Dhr. Nijkamp wist waar hij over praatte. 
to  All panelists : De vragen waren goed, maar de antwoorden waren helaas ontwijkend. 
to  Everyone : PvdA en 50+ waren de uitblinkers! 
to  Everyone : de rest minder 
 
 
15:29:44 From  Pensioendebat 2021  to  Everyone : Dank voor uw aandacht 
15:30:07 From  Pensioendebat 2021  to  Everyone : We gaan nu de chat sluiten. 
All panelists : Helaas werden de gerichte vragen van de panelleden in Culemborg zeer 
ongericht beantwoord. 
to  All panelists : Volgende keer ingaan op alle vragen van de deelnemers thuis 
to  All panelists : Goede vragen/opmerkingen van het panel! 


