Ik sta hier namens de koepels van organisaties van ouderen en
gepensioneerden: CSO, KNVG en NVOG
Ter ondersteuning van wat de vakbonden vinden van het nieuwe
Financiële Toetsingskader dat de regering probeert er in de Tweede
Kamer doorheen te drammen.
Waarom we hier staan: Omdat dit nFTK slecht is voor gepensioneerden,
maar vooral hun kinderen en kleinkinderen.
Slecht, omdat er de komende 10 tot 15 jaar geen indexeringen
mogelijk zijn.
Slecht, vanwege veel te hoge buffers en slecht voor de Nederlandse
economie.
Grote risico’s dat Europa zich er nu mee kan gaan bemoeien. Ik ben
een fan van Europa, maar ze moeten van de pensioenen afblijven.
Volstrekt overbodig
Pensioenfondsen hebben in de crisis via het gesloten systeem alle
problemen zelf kunnen oplossen, terwijl de banken en verzekeraars
overheidssteun nodig hadden. Nu blijken in het nFTK de eisen voor
verzekeraars lager te zijn dan voor pensioenfondsen. Dat is wel heel
merkwaardig.
Met één aanpassing van het huidige FTK zijn de problemen van te
forse kortingen gemakkelijk op te lossen. Simpel uitsmeren over 10
jaren.
Het nFTK lost de problemen van een flexibeler arbeidsmarkt en wensen
tot meer individuele keuzes niet op. Wat dat laatste betreft, de
ouderenorganisaties doen van harte mee aan de noodzakelijke en al in
gang gezette nieuwbouw van het pensioensysteem. Maar het is te gek
van woorden dat er slechts voor een korte tussentijd zo'n ingrijpend
en schadelijk FTK wordt doorgedramd.
Beste Kamerleden: Loop niet aan de leiband van verkeerde beelden van
de werkelijkheid. Durf zelf na te denken en durf te luisteren naar
wat de deskundigen uit de hele pensioenwereld zeggen.
Met andere woorden: Durf volgende week in de spiegel naar uzelf te
kijken. Om tegen uzelf te kunnen zeggen, zoals de PvdA- deskundigen
Vermeend en Van der Ploeg dat hebben verwoord: Ik heb een
historische blunder kunnen voorkomen.
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