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Geacht Kamerlid, 

 

Op woensdag 19 februari 2020 vindt het AO Pensioenonderwerpen plaats. In deze brief 

vraagt seniorenorganisatie KBO-PCOB graag uw aandacht voor een aantal zaken: niet-gebruik 

van de AIO, lagere pensioenuitkeringen, de pensioenadministratie en voor een 

tussenoplossing in aanloop naar de invoering van het nieuwe pensioencontract.  

 

1. Niet-gebruik van de AIO 

Kortgeleden was KBO-PCOB aanwezig bij een door de Kamer georganiseerd 

rondetafelgesprek over het rapport van de Algemene Rekenkamer over het niet-gebruik van 

ouderenregelingen. Tijdens dat gesprek hebben we aangedrongen op een actieplan om zo 

het niet-gebruik van de AIO terug te dringen. We vragen de minister onderzoek te doen naar 

het verbeteren van koopkrachtregelingen (ook in de fiscale sfeer) en naar de belemmeringen 

die de uitwisseling van noodzakelijke gegevens nu nog onmogelijk maken. Ook dringen we 

aan op manieren om deze belemmeringen weg te nemen, samen te werken met 

seniorenorganisaties die dichtbij ouderen staan en het niet-gebruik vervolgens jaarlijks te 

monitoren.  

 

We willen u vragen deze voorstellen voor te leggen aan de minister. Daarnaast horen we 

graag meer over de status van de gesprekken tussen de G4-gemeenten en de minister over 

het niet-gebruik van de AIO.  

 

2. Lagere pensioenen  

Sinds eind januari ontvangt KBO-PCOB dagelijkse diverse telefoontjes en mailtjes van 

senioren over de hoogte van hun netto pensioenuitkering. Door een verhoging van de eerste 

schijf van 18,75% naar 19,45% houden mensen enkele euro’s tot tientjes per maand minder 

pensioen over. Zij worden daar, zo lijkt vooralsnog het geval te zijn, bij de belastingaangifte 

over 2020 voor gecompenseerd. De gevolgen van deze inkomstendaling voelen deze 

mensen echter nu en komen bovenop jarenlang uitblijvende indexatie.  

KBO-PCOB wil u vragen deze actuele koopkrachtproblematiek aan te kaarten bij de minister 

en hem te vragen naar oplossing die ervoor zorgt dat gepensioneerden niet tenminste een 

jaar moeten wachten op correctie via de aangifte inkomstenbelasting. 

 

3. Pensioenadministratie  

In de afgelopen periode is onder gepensioneerden ongerustheid ontstaan over de juistheid 

van de hoogte van hun pensioen. Fouten in pensioenadministraties hebben ertoe geleid dat 
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er soms pensioen moest worden terugbetaald, met financiële problemen voor individuele 

gepensioneerden tot gevolg. KBO-PCOB is positief over het feit dat minister samen met de 

pensioensector een aantal afspraken heeft gemaakt die de pensioenadministraties moeten 

verbeteren en de zekerheid van mensen over de hoogte van hun pensioen moeten vergroten. 

Tegelijkertijd geeft de minister in zijn brief van 31 januari jl. ook aan dat hij “geen goed 

zicht heeft gekregen in de mate waarin risico’s en fouten in de pensioenadministratie zich 

structureel voordoen of dat het steeds incidenten betreft”.  

 

KBO-PCOB pleit er daarom voor om, in aanvulling op de al in gang gezette acties, 

diepgaander onderzoek uit te voeren en zo in kaart te brengen of er sprake is van op 

zichzelf staande incidenten of dat hier structurele problemen aan ten grondslag liggen. Met 

de resultaten van een dergelijk onderzoek kan vervolgens bepaald worden of extra acties of 

aanvullende wetgeving noodzakelijk is. Duidelijkheid over en vertrouwen in de juistheid van 

de hoogte van het pensioen zijn van groot belang, zeker bij de overgang naar een nieuw 

stelsel.  

 

4. Tussenoplossing  

KBO-PCOB is momenteel als lid van de klankbordgroep betrokken bij de uitwerking van het 

nieuwe pensioencontract. Ondanks dat er goede stappen worden gezet richting dat nieuwe 

contract, zal de daadwerkelijk invoering ervan nog jaren op zich laten wachten. Dat betekent 

ook dat - ondanks de goede rendementen van veel pensioenfondsen - indexatie nog ver weg 

is. Sterker, zonder maatregelen vergelijkbaar met die genomen in november 2019 is ook 

korting niet ondenkbaar.  

 

KBO-PCOB meent dat er, om vertrouwen in het pensioenstelsel niet nog verder te doen 

wegzakken, nagedacht moet worden over een tussenoplossing. Wilt u de minister vragen of 

hij hier al plannen voor heeft? Wat vindt hij bijvoorbeeld van het eerder door FNV geopperde 

en door KBO-PCOB gesteunde voorstel om pensioenfondsen die gaan overstappen op een 

nieuw contract de ruimte te geven om te indexeren als dat onder de nieuwe regels mogelijk 

zou zijn?
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KBO-PCOB vraagt u bovenstaande punten te betrekken bij uw inbreng voor dit AO. Eventuele 

vragen van uw zijde beantwoorden wij vanzelfsprekend graag. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Manon Vanderkaa, 

Directeur KBO-PCOB 
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