
Pensioen punten ONP/AIP voor PvdA verkiezingsprogramma 2017-2021:   

We willen een rechtvaardig, betaalbaar en leefbaar pensioen voor nu en straks. Wat  houdt dit 
in? 

1. De PvdA wil een arbeidsmarkt die banen biedt die zekerheid geeft voor een vast 
inkomen, pensioen – en sociale verzekeringsopbouw voor mensen in vaste- en tijdelijke 
dienst en in flexconstructies. 

2. De PvdA wil dat de pensioenen collectief geregeld worden op basis van solidariteit.  
3. De PvdA wil het beschikbare uitkeringsstelsel met de doorsneepremie systematiek 

handhaven. Nu geen extra rekening van honderd miljard gezien de huidige tekorten en 
lage dekkingsgraden.  

4. De PvdA wil geen pensioen opbouw gebaseerd op risicovolle beleggingsrendementen. 
Beleggingsrendementen zijn nodig. Zij dienen niet risicovol en maatschappelijk 
verantwoord te zijn. Beleggen in zakelijke waarden en vastgoed is wenselijk en 
onvermijdelijk. Risico's moeten gereduceerd worden door spreiding en een zorgvuldig 
beleggingsbeleid. 

5. De PvdA wil de mogelijkheid creëren voor mensen in fysiek en/of psychisch zwaar 
belaste beroepen om vroegtijdig te stoppen met werken tegen een pensioen op minimaal 
het bestaansminimum. Bijvoorbeeld door een flexibele en versterkte AOW vorm.  

6. De PvdA is tegen pensioenverlaging. Als dit door zware economische omstandigheden 
toch nodig is, dan wordt de FTK regeling van middelen over 10 jaar gehanteerd.  

7. De PvdA is voor het onderzoeken van de mogelijkheid van gedifferentieerd indexeren ten 
behoeven handhaving van de koopkracht van pensioenen. Deze dient voor iedereen gelijk 
te zijn.  

8. De PvdA is voor het rekenen met de vaste rekenrente. Bij zwaar tegenvallend 
economisch tij, gaan we uit van de macro stabiele discontovoet die minder rentegevoelig 
is. 

9. De PvdA is voor het hanteren van een individuele verzekeringsconstructie voor 
pensioenen boven de € 75.000 bruto per jaar. Lagere pensioenen betalen zo niet mee aan 
de hogere pensioenen.  

10. De PvdA wil dat Europa geen greep kan doen uit de Nederlandse pensioen reserveringen. 
Wij zijn er geen voorstander van dat Europa Nederland oplegt om mee te doen aan het 
verzekeringsstelsel voor pensioenen en niets waard zijn koopsompolissen. 

11. De PvdA ziet dat door afschaffing van de hypotheek de huizen minder waard worden. 
Daarom geen pensioenopbouw op basis van van eigen woning opbrengsten.  

12. De PvdA gaat in gesprek met politieke partners die staan voor bovenstaande 
uitgangspunten. 


