
Het houdt vooral oudere ACP-leden 

bezig: PENSIOEN. Een belangrijk 

thema voor de komende 

verkiezingen in ons land. Ook van 

belang voor jongeren. De ACP heeft 

de verschillende politieke 

standpunten voor je op een rij 

gezet.
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AOW > Door de verhoging van de AOW-

leefijd werken veel ouderen langer 

door. Dat is belangrijk en goed; zo 

kunnen zij hun kennis en ervaring 

inzetten en overbrengen op jongere 

collega's.

> AOW voldoet nu de leeftijd 

verhoogd is en gekoppeld is aan de 

levensverwachting, op termijn 

helemaal betalen uit belastingen op 

basis van draagkrachtbeginsel.

> Noodzakelijke verhoging van de 

AOW-leeftijd naar 67 jaar en daarna 

gekoppeld aan de 

levensverwachting. Mensen kunnen 

zelf beslissen wanneer ze de AOW 

laten ingaan, eerder of later. Dat 

heeft dan effect op de hoogte van de 

uitkering.

> De AOW als basispensioen wordt 

fors verhoogd. Hierdoor heeft ook 

iedereen zonder of een klein 

aanvullend pensioen voldoende 

inkomen.

> Recht op flexibele AOW-leeftijd 

waarmee mensen op 65 jaar kunnen 

stoppen met werken. Mensen die 

langer doorwerken bouwen een 

hogere AOW-uitkering op. AOW-

premie wordt ook geheven op 

vermogen en bij directeuren/groot 

aandeelhouders (box 2 en 3).

> AOW-leeftijd op 65 jaar. > De overheid kan helaas niet 

beloven om pensioenkortingen één 

op één te compenseren door 

verhoging van de AOW. 

> AOW-leeftijd op 65 jaar. > Je kunt ervoor kiezen om je AOW-

uitkering later te laten ingaan, al dan 

niet in deeltijd.

> AOW-leeftijd terug naar 65 jaar, je 

betaalt geen AOW-premie als je een 

AOW-uitkering krijgt, structurele 

verhoging welvaartsvaste AOW-

uitkering.

> Geen korting op de AOW-uitkering 

als de AOW-er een familielid of 

vriend in huis neemt om deze te 

verzorgen.

> Er komt geen mantelzorgboete. Tegen invoering van de 

mantelzorgboete.

> Geen mantelzorgboete voor AOW-

ers.

Toekomstig pensioenstelsel > Behoud van het goede: solidariteit 

tussen generaties, collectief 

arbeidsongeschiktheids-  en 

nabestaandenpensioen en een 

uitkering zolang je leeft regelen.

> Er komt een persoonlijk 

pensioenpotje, de verplichte 

deelname en collectieve risicodeling 

blijft behouden, gepensioneerden 

worden door de veranderingen niet 

in hun koopkracht geraakt.

> Persoonlijke pensioenpot, vrijheid 

om te kiezen voor pensioenopbouw 

die past bij voorkeuren, wensen en 

levensstijl. Maar sommige zaken kun 

je beter collectief regelen, daarom 

verplichten fiscaal aantrekkelijk 

sparen.

> Iedereen gaat individueel sparen 

en collectief beleggen. Hierdoor 

worden risico's gedeeld. 

> Geen individuele potjes. Het 

pensioenstelsel blijft collectief, alle 

werkenden sparen mee, risico's 

worden gedeeld. Door niet meer uit 

te gaan van een gegarandeerde 

uitkering kunnen de regels waaraan 

pensienfondsen zich moeten houden 

minder streng worden. Omdat het 

risico voor werkgevers hierdoor ook 

kleiner wordt, wordt van hen een 

extra bijdrage aan herstel gevraagd. 

> Pensioenen wel indexeren. > Er is een toenemende behoefte 

aan meer maatwerk voor en door 

gepensioneerden. Individuele 

pensioenpotten zouden daarvoor 

een oplossing kunnen bieden. 

Behouden moet blijven: collectief 

beleggen en gezamenlijke 

risicodeling van levensverwachting, 

arbeidsongeschiktheid en laattijdig 

overlijden.

> Beschermen van de pensioenen 

van ouderen en toekomstige 

pensioenen van jongeren.

> Een eigen pensioenpot wat 

collectief kan worden beheerd, 

waardoor risico's gedeeld kunnen 

worden en je geen ingewikkelde 

beleggingskeuzes hoeft te maken als 

je dat niet wilt.

> Het huidige pensioenstelsel blijft 

bestaan, solidariteit en collectiviteit. 

Geen kortingen meer en wel 

indexeren.

> Op basis van waar je werkt, ben je 

aangesloten bij een pensioenfonds.

> Je moet je aansluiten bij een 

pensioenfonds, je kiest zelf bij 

welke.

> Je moet je aansluiten bij een 

pensioenfonds, je kiest zelf bij 

welke.

> Je kunt zelf kiezen bij welk 

pensioenfonds je pensioen opbouwt.

> Aanpassen: meer persoonlijk 

pensioen met maatwerk waarbij 

voor jongeren meer risico kan 

worden genomen, omdat zij nog een 

lange periode van opbouw voor de 

boeg hebben. 

> Opheffen van de doorsneepremie; 

als je jong bent kun je minder 

premie betalen, omdat het geld nog 

lang kan groeien. Dit vraagt wel een 

goed overgangstraject met het zo 

goed mogelijk verdelen van lusten 

en lasten.

Overgang van het oude naar het 

nieuwe stelsel moet zorgvuldig gaan 

en met oog voor alle generaties.

> Opbouw van pensioenzekerheid: 

hoe dichter je voor je pensioen staat, 

hoe zekerder de uitkering. 

> Er wordt niet langer herverdeeld 

tusen generaties via de 

doorsneesystematiek. Aan de 

generatie die wel de lasten heeft 

gehad, maar nog niet de baten moet 

tegemoetgekomen worden.  De 

kosten van de overgang moeten 

eerlijk verspreid worden over 

verschillende generaties.

> Pensioenfondsen mogen rekenen 

met een hogere rente om vast te 

stellen hoeveel geld ze  nodig  

hebben om te kunnen voldoen aan 

toekomstige verplichtingen 

(rekenrente omhoog).

> De doorsneepremie wordt 

afgeschaft, dat vraagt een zorgvuldig 

overgangsbeleid.

> De rekenrente gaat naar 4 procent 

of wordt vastgesteld op basis van 

gerealiseerd rendement.

> Als het pensioen ingaat, is het 

onder voorwaarden ook mogelijk om 

dit te gebruiken voor wonen of zorg.

> Een persoonlijk potje maakt het 

mogelijk dat een deel van het geld 

ook kan worden gebruikt voor het 

aflossen van de hypotheek. Dit 

ontlast gezinnen in het spitsuur van 

hun leven.

> Meer flexibiliteit, bijvoorbeeld bij 

aanvang pensioen 10 procent van de  

pensioenpot in een keer laten 

uitbetalen of de hypotheek aflossen 

in plaats van pensioenpremie 

betalen.

> Het wordt mogelijk om pensioen in 

te zetten voor het aflossen van de 

eigen woningschuld. Bij 

pensionering moet het mogelijk 

worden eenmalig een deel van de 

aanspraak op te vragen. 

> Je kunt een deel van je pensioen 

bij aanvang van je pensioen in een 

keer opnemen, bijvoorbeeld om 

(een deel van) de hypotheek (van je 

kinderen) af te lossen.

> Pensioen is opgebouwd door 

werkgevers en werknemers, alleen 

zij kunnen hierover beslissen, geen 

Europese inmenging. Ook gevolgen 

van beleid Europese Bank voor 

Nederlandse pensioenen aankaarten 

in Europa.

> Verlagen van het maximum, 

waaronder men verplicht moet 

sparen.

> Beperken fiscaal vriendelijk sparen 

voor pensioen voor mensen met een 

hoog inkomen.

> Het inkomen vanaf waar je 

pensioen opbouwt gaat omlaag 

(verlaging franchise). Over het 

inkomen tot 2 keer modaal wordt 

verplicht pensioen opgebouwd. 

Daarboven vrijwillig. 

Pensioenopbouw over inkomen tot 

100.000 euro is fiscaal vriendelijk.  

> Het percentage waartegen 

pensioenpremie aftrekbaar is (fiscaal 

vriendelijk sparen voor pensioen) 

wordt gemaximeerd.

> Er komt een vaste premie, 

waardoor het voor werkgever en 

werknemer duidelijk is hoeveel geld 

er naar pensioen gaat. Je wordt ook 

niet meer verrast door verhoging 

van de premie. Je kunt zelf kiezen 

om daarnaast nog extra te sparen. 

> Europa moet van onze pensioenen 

afblijven.

Pensioen - overig > Deelnemers van pensioenfondsen 

moeten kunnen meepraten en -

beslissen bij belangrijke besluiten, 

pensioenfondsen moeten duidelijker 

communiceren, ook over hun eigen 

kosten.

> Pensioenfondsen worden mede 

beoordeeld op de sociale en 

milieurisico's die zij met hun 

beleggingen lopen.

> 20 procent van de 

pensioenfondsbeleggingen moeten 

worden gedaan in Nederland. 

> Pensioenfondsen moeten 

openheid van zaken geven over hun 

kosten.

Pensioen - inkomen Een deel van de ouderen is in de 

afgelopen periode onevenredig 

getroffen door het beleid van het 

kabinet. Het CDA ziet het als plicht 

om deze groep ouderen met een 

klein pensioen substantieel te 

compenseren voor de opgelopen 

achterstand.

> Ieder jaar kijken hoe de koopkracht 

van ouderen met een laag inkomen 

zich ontwikkelt en zonodig 

bijspringen.

> Veel ouderen worden nu getroffen 

in hun koopkracht door 

pensioenkortingen, terwijl ze geen 

mogelijkheid hebben dat op te 

vangen omdat ze al gestopt zijn met 

werken. Voor hen komt er een 

gerichte belastingverlaging.

Disclaimer 1: Dit document bevat 

een korte samenvatting die voor 

rekening komt van de ACP. Check 

volledige verkiezingsprogramma's 

voor de nuances.

Disclaimer 2: Wij hebben ons 

uitsluitend gebaseerd op teksten 

van de verkiezingsprogramma's en 

niet op standpunten die 

bijvoorbeeld in andere notities of 

debatten zijn ingenomen.


