Een Generatiebestendig Pensioen Plan
1. De Vrijzinnige Partij kiest voor een pensioenstelsel in de vorm van een individueel aanvullend
inkomen bovenop het basisinkomen. Dat pensioen-basisinkomen is nu nog de AOW (de eerste
pijler). Wij willen de AOW vervangen door het Onvoorwaardelijk BasisInkomen.

2. Daarop vooruitlopend willen we de AOW flexibiliseren. De verhogingen van de AOW zijn nu
gekoppeld aan gemiddelde levensverwachtingen. Dat is een merkwaardig systeem, omdat niemand
een gemiddelde is en daar dus ook geen rekening mee kan houden. De AOW-spilleeftijd wordt
vastgezet op 67 jaar. Vervolgens zouden mensen volgens de Vrijzinnige Partij de keuzevrijheid
moeten krijgen om vijf jaar eerder of vijf jaar later met pensioen te kunnen gaan. Daarom pleit de
Vrijzinnige Partij voor een flexibele AOW-ingangsdatum.

3. Flexibilisering van ons pensioenstelsel (de tweede pijler) betekent dat aanvullende pensioenrechten
ook aan de deelnemer toegekend moeten worden, die vervolgens ook de ingangsdatum van het
pensioen zelf kan bepalen. Solidariteit binnen leeftijdsgroepen (cohorte premieopbouw),
onafhankelijkheid van de arbeidsverhouding en een betere balans tussen rechten en plichten van
individuele deelnemers en die van een pensioenfonds, vormen de uitgangspunten voor een
waardevast pensioenstelsel.

4. Een solide opbouw van het vermogen tot een verantwoorde dekkingsgraad is alleen acceptabel,
indien er meer ruimte komt voor afwegingen tot indexering als maatwerk per pensioenfonds. De
Vrijzinnige Partij kiest voor een solide basis voor de pensioenopbouw door uit te gaan van een vaste
rekenrente van 3%, met een op leeftijd gebaseerde progressieve premie. Te hoge buffers worden
afgewezen, omdat die een waardevast pensioen en het inhalen van jarenlange achterwege gebleven
indexaties in de weg staan. In de tabel bladzijde 3 laten we zien dat de keuze van de Vrijzinnige
Partij een sociale en solidaire keuze is. De gepensioneerden van nu kunnen op versterking van hun
inkomen rekenen. De gepensioneerden van morgen mogen er op vertrouwen dat hun bijdrage ook
aan hen ten goede komt.

5. Pensioenfondsen zijn gericht op het zorgen voor voldoende kapitaal om aan de verplichtingen
tegenover de deelnemers te kunnen voldoen. Invoering van door de overheid opgelegde verplichte
investeringen aan pensioenfondsen wijzen we af.
Pensioenfondsen, omdat zij maatschappelijke ondernemingen zijn, moeten zij transparantie over
hun beleggingsbeleid geven.

6. Verplichte deelname aan een pensioenfonds, zoals bepaald in een CAO van een specifieke
beroepsgroep, kan alleen plaats vinden, wanneer de pensioendeelnemer een democratisch recht
heeft op verantwoording en bijsturing. De vrije mens behoort ook de vrijheid te krijgen zijn eigen
pensioen te regelen.

7. Het pensioenstelsel in Nederland is in de basis een afspraak tussen werkgevers en werknemers om
het staatspensioen (nu de AOW, straks het basisinkomen) aan te vullen, waarbij de
randvoorwaarden door de overheid vastgesteld worden. Dat betekent tevens, dat wij iedere
bemoeienis met ons pensioenbeleid vanuit de Europese Unie afwijzen
8. Rekenkundige uitwerking pensioenplan Vrijzinnige Partij
De Vrijzinnige Partij visie leidt tot een generatiebestendig pensioenstelsel:
goed voor de ouderen van nu en goed voor de jongeren die de ouderen van morgen zullen zijn.
Hieronder staan de tabellen met de inschatting van de benodigde vermogens van gezamenlijke
pensioenfondsen indien wordt uitgegaan van een rekenrente (en daarmee minimaal
fondsrendement) van 3%. De jaarlijkse indexatie is gedurende 25 geraamd op gemiddeld 2% per
jaar en gelijk verondersteld aan de inflatie. Uitgaande van het huidige vermogen van de
gezamenlijke pensioenfondsen (1300 miljard euro) en een minimale aanwas bij 3% rendement per
jaar gedurende de komende 25 jaar kan uit onderstaande tabellen worden afgeleid dat zelfs al zou
nu reeds de dekking voor de piek aan gepensioneerden in 2041 moeten worden afgedekt, er geen
probleem zou zijn.
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