
Slotbijeenkomst Pensioendialoog: Hoe ziet de toekomst eruit? 
 

Op 19 januari organiseerde het ministerie van Sociale 

Zaken  de slotbijeenkomst van De Nationale Pensioen-

dialoog. Op uitnodiging van dit ministerie, werkte de 

Unie KBO daaraan mee. Bestuurslid Joop Beugelsdijk 

was daar onze woordvoerder. Hij is er niet gerust op: 

“Een waardevaste oudedagsvoorziening is nog ver weg.” 

 

Ons huidige pensioenstelsel is - volgens velen - op de lange duur financieel niet houdbaar. 

Veel mensen en vooral zelfstandigen bouwen op dit moment geen of weinig pensioen op. 

Opgeteld bij de veranderende arbeidsmarkt, zijn dat de redenen waarom staatssecretaris 

Jetta Klijnsma zich oriënteert op een aanpassing van het pensioenstelsel. 

Voordat Klijnsma komend voorjaar komt met een Hoofdlijnennotitie, verzamelt ze de ideeën 

van o.a. maatschappelijke organisaties. Waaronder die van de Unie KBO. Op 19 januari 

kwamen veel van deze ideeën ter sprake tijdens de slotbijeenkomst van De Nationale 

Pensioendialoog in Nieuwegein.  

Grote verschillen bij ouderen 

Joop Beugelsdijk was bij de slotbijeenkomst van De Nationale Pensioendialoog: “In 

paneldiscussies kwamen de belangrijke onderwerpen ter sprake. Denk aan keuzevrijheid, 

betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening, solidariteit, duidelijke informatieverstrekking 

en de veranderende arbeidsmarkt.” Het viel hem op dat er wel heel algemeen over ouderen 

wordt gesproken: “Terwijl er juist grote verschillen zijn in inkomen, gezondheid, koopkracht 

en vermogen. Veel ouderen hebben een onvolledige AOW, geen of weinig aanvullend 

pensioen en hoge zorgkosten. Dat hoor je in de discussies te weinig terug.” 

Volgens de KBO moet de dialoog ook gaan over de AOW en het arbeidsongeschiktheids- en 

nabestaandenpensioen. Bovendien moeten raakvlakken met wonen en zorg aan de orde 

komen. 

KBO-penningmeester Beugelsdijk vindt dat er verkeerde keuzes worden gemaakt. Neem het 

recent ingevoerde nFTK (financiële toetsingskader). “We bouwen zoveel zekerheden in dat 

veel gepensioneerden van nu indexatie wel kunnen vergeten.”  

Hoofdlijnennotitie 

Hoe nu verder? De opbrengst van de dialoog, plus advies van SER, CPB en SCP, leiden naar 

een Hoofdlijnennotitie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarin staat een aantal 

mogelijke beleidsvarianten waaraan het pensioenstelsel aangepast zou kunnen worden. De 

notitie gaat dit voorjaar naar de Tweede Kamer. De Unie KBO zal de stukken uiteraard 

nauwkeurig bestuderen en de belangen van haar leden behartigen. Joop Beugelsdijk: “We 

blijven van mening: een goed pensioen is een waardevast pensioen voor alle generaties”. 
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