
Pensioenvisie Klijnsma: hoofdlijnen goed, uitwerking spannend 

De ouderenorganisaties Unie KBO, NOOM, NVOG en PCOB vinden de 

hoofdlijnennotitie van staatssecretaris Klijnsma over het toekomstig 

pensioenstelsel een kansrijk startpunt voor verdere discussie. 

Directeur Manon Vanderkaa: “Wel wordt de uitwerking voor 

gepensioneerden nog spannend.”  

We stemmen als samenwerkende ouderenorganisaties in met de uitgangspunten van 

Klijnsma: risico’s van beleggen en ‘lang leven’ met elkaar delen, deelnemers zicht laten 

hebben op de opbouw van hun eigen pensioen, overdraagbaarheid pensioenen bij 

zelfstandig werken of wisseling van werkgever en doorbeleggen ook na pensionering. 

Andere positie van generaties 

Over de doorsneesystematiek is veel te doen in de media. De organisaties zullen de 

opvatting van de staatssecretaris dat de lasten van de transitie geleidelijk, transparant en 

evenwichtig moeten worden gespreid over alle belanghebbenden, kritisch volgen. Al eerder 

gaven de organisaties aan dat gepensioneerden, die gedurende hun pensioenopbouw al 

meer en minder dan de doorsneepremie hebben bijgedragen, wat betreft die 

doorsneeproblematiek niet meer direct ‘belanghebbend’ zijn. De organisaties zijn vanuit hun 

sociale verantwoordelijkheid echter bereid daarover in debat te gaan.  

In gesprek met sociale partners en Klijnsma  

Momenteel zijn we in gesprek met de Stichting van de Arbeid en met jongerenorganisaties. 

Mede aan de hand van onze gezamenlijke discussienota ‘Individueel, solidair en op 

premieovereenkomst gebaseerd stelsel’. De staatssecretaris gaf al eerder aan deze 

discussienota, waarvan delen te herkennen zijn in haar hoofdlijnennotitie, interessant te 

vinden. Na het zomerreces gaan we met haar in gesprek.  

Herstel vertrouwen door eenvoud en goede uitleg 

“Het vertrouwen in het pensioenstelsel is te herstellen als een pensioenstelsel eenvoudiger 

en beter uit te leggen is”, aldus de staatssecretaris. De ouderenorganisaties delen deze 

opvatting. Ten slotte stelt het ons gerust dat de staatssecretaris blijft kiezen voor een stevig 

pensioenfundament via de AOW. “Ouderen zijn erbij gebaat als de ontwikkeling van hun 

inkomen en koopkracht in de pas loopt met die van anderen generaties. Dat was de 

afgelopen jaren duidelijk niet het geval”, aldus Manon Vanderkaa.  
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