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De pensioenfondsen geven er in
hun herstelplannen blijk van niet
door te hebben dat de wereldeco-
nomie grondig aan het wijzigen
is. Alle fondsen schuiven de pro-
blemen door naar de toekomst.
De huidige gepensioneerden wor-
den zo veel mogelijk ontzien, en
vutters zelfs helemaal. ABPgaat
daarnaast de premie verhogen,
e~ Pensioenfonds Zorg en Wel-
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De pensioenfondsen geven er in
hun herstelplannen blijk van niet
door te hebben dat de wereldeco-
nomie grondig aan het wijzigen
is, Alle fondsen schuiven de pro-
blemen door naar de toekomst.
De huidige gepensioneerden wor-
den zo veel mogelijk ontzien, en
vutters zelfs helemaal. ABPgaat
daarnaast de premie verhogen,
en Pensioenfonds Zorg en Wel-
zijn doet onbekommerd voor-
spellingen over 2024. De les van
de huidige crisis, dat de econo-
mie zich niets aantrekt van voor-
spellingen, is niet aangekomen
bij de fondsbesturen. Fondsen
willen nog steeds de gepensio-
neerden niet alleen compenseren
voor de inflatie, maar zelfs voor
de - veel hogere-loonstijging.

Ondertussen worden de uitke-
ringen gewoon doorbetaald waar-
door de tekorten alleen maar op-
lopen. Net als bij de versobering
na de dotcomcrisis, de langduri-
ge overgangsmaatregelen van de
vut, de verhoging van de AOW-
leeftijd, draaien jongere werkne-
mers op voor de kosten. De fond-
sen komen hiermee weg omdat,
ze in hun herstelplannen met on-
realistische rendementen wer-
ken. Tegen de tijd dat de fondsen
wel echte maatregelen moeten
nemen, moet er veel harder wor-
den ingegrepen. Jongeren zullen
weer de klos worden aangezien
die niet vertegenwoordigd zijn
aan de cao-tafels en in de pen-
sioenfondsbesturen.

Door het naar voren schuiven
van de problemen gaan sociale
partners ook de principiële vraag
uit de weg naar de toekomst van
ons pensioenstelsel, dat steeds
meer weg krijgt van een pirami-
despel. Jongeren hebben er on-
derhand niets meer te zoeken. De
zekerheid waar pensioenfondsen
zo graag mee schermen geldt al-
leen voor ouderen. De vraag is of
jongeren niet veel beter af zijn.
met een eigen privé-pensioenpot
naast de AOW. Zo'n potje is welis-
waar gevoelig voor de aandelen-
beurzen, maar dat weet j e van te
voren. Nu bieden de pensioen-
fondsen schijnzekerheid.
Martin Pikaart, voorzitter Alter-
natief voor Vakbond
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