Wijziging van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen in verband met
toeslag vanwege voorgenomen transitie
Hierbij wil ik graag een reactie plaatsen in verband met de internet consultatie over het FTK.
In de eerste plaats vraag ik mij af of er iemand in Nederland is, die mij uit kan leggen waarom wij zo nodig
een nieuw pensioenstelsel moesten hebben.
Wij hebben in Nederland het beste pensioenstelsel van de hele wereld, waarbij alle landen om ons heen,
in ieder geval alle landen van de Europese Unie, jaloers zijn op hoeveel geld wij in de pensioenpotten
hebben zitten.
Sterker nog, wij hebben meer geld in onze pensioenpotten zitten dan alle EU landen bij elkaar !
Het vreemde is dat er in die landen de ( aanvullende ) pensioenen jaarlijks wel worden geïndexeerd, terwijl
dat bij ons sinds 2007 niet meer het geval is.
Dat komt omdat in 2007 is bepaald dat de pensioenfondsen niet meer mochten rekenen met 4%
rekenrente, maar dienden te rekenen met de marktrente die inmiddels op 0,2 % staat.
Daardoor moesten de pensioenfondsen zich arm rekenen, terwijl zij stinkend rijk zijn.
Sinds de bankencrisis in 2008 is het pensioenvermogen bijna verdrievoudigd tot het waanzinnige bedrag
van bijna 2.000.000.000.000,00 Euro !!!!
Aangezien er door de pensioenfondsen een rendement wordt behaald van circa 7%, wordt de pensioenpot
ieder jaar groter met een bedrag van tussen de 100 en 125 miljard Euro.
Als je dan bedenkt dat er jaarlijks 34 miljard Euro aan pensioenuitkeringen wordt betaald en er 32 miljard
Euro aan pensioenpremie binnenkomt, dan hoef je geen universitaire opleiding te hebben genoten, om uit
te rekenen dat de pensioenpot alleen maar zal blijven groeien tot een waanzinnig bedrag.
Ik heb voor mij zelf uitgerekend, terwijl ik slechts lagere school heb genoten en op de avond mulo heb
gezeten, dat de pensioenen tot in lengte van dagen ( geïndexeerd ) uitgekeerd kan worden.
Daarom vraag ik mijzelf steeds af, waarom behouden wij niet gewoon het huidige pensioenstelsel met een
kleine aanpassing, bijvoorbeeld de rekenrente naar 3 ½ %.
Met het rendement wat er jaarlijks wordt gemaakt kan dit gemakkelijk, dit vanwege de goed renderende
aandelen en het inkomen uit de verhuur van de in het bezit zijnde activa.
Ik zou dan ook graag willen zien dat er besloten wordt om rekening te houden met het bovenstaande, de
pensioenen met ingang van 1 januari 2022 te indexeren en na te betalen hetgeen de gepensioneerden
tekort zijn gekomen sinds 2007.
Deskundigen ( o.a. Martin van Rooijen ) hebben becijferd dat het hier gaat om een bedrag van 42 miljard
Euro.
Dat is geld waar de gepensioneerden volgens hun CAO aanspraken recht op hebben, een waardevast
pensioen dat jaarlijks dient te worden aangepast aan de prijsindex c.q. loonindex.
Het nu uitbetalen van die 42 miljard Euro lijkt natuurlijk een gigantisch bedrag en dat is het ook.
Maar het is slechts een peulenschil in vergelijking met de pensioenpot van 2000 miljard Euro, dus slechts
2% van die gigantische pot geld.
Als men dit bedrag uit gaat keren aan allen die daar recht op hebben, dan komt er een enorm bedrag aan
geld in omloop, want de gepensioneerden kunnen weer geld uit gaan geven wat ze hiervoor niet konden.
Ik zal een kleine opsomming geven wie er allemaal mee gebaat zouden zijn in deze sombere tijd.
De middenstand, het MBK, de autobranche, de meubelbranche, de theaters, de witgoedbranche, de
reisbranche, de horeca en zo kan ik nog wel even doorgaan.
Wie er het meest bij gebaat zal zijn dat is de staatskas, want er zal circa 16 miljard a 17 miljard aan
Inkomstenbelasting binnenkomen over die 42 miljard !
BEN IK NOU ZO SLIM OF WAS MIJNHEER KOOLMEES EN ZIJN DE HEER RUTTE OF KNOT c.s. NOU ZO DOM ?

Daarmee kan gelijk de koppeling van de AOW met het minimumloon gefinancierd worden en blijft er nog
een flink bedrag over voor de staatskas om leuke dingen mee te doen.
U zult begrijpen dat ik pleit om die 42 miljard uit te keren aan de gepensioneerden die nu nog in leven zijn.
Voor 100 duizenden is dit helaas te laat en is dat niet meer mogelijk, omdat die reeds begraven zijn of
gecremeerd.
Wat nog wel kan in dat geval is, dat de nabestaanden dit nog terug kunnen zien in hun nabestaanden
pensioen.
Ik wil er nog aan toe voegen dat ik deze oproep doe namens mijzelf en namens meer dan 3 miljoen
gepensioneerden.

