Geachte heren,
Hartelijk dank voor uw e-mailbericht.
In het debat over de regeringsverklaring heeft de VVD gevraagd om extra naar de koopkracht van
senioren te kijken. Dit omdat de doorrekeningen van het CPB lieten zien dat bij oplopende inflatie
senioren er minder vanaf kwamen dan andere groepen. En ons streven was een evenwicht beeld met
een plus voor iedereen.
Overigens blijft de AOW gewoon meestijgen met de lonen, net zoals het in het verleden ook altijd
gebeurde. Twee keer per jaar wordt het bedrag van de AOW opnieuw vastgesteld, waarbij de
loonindex leidend is. Er zijn ook geen plannen om de AOW in die zin te wijzigen. De onrust die is
ontstaan gaat er alleen over dat de eenmalige verhoging van 7,5% van het wettelijk minimumloon nu
niet toegepast wordt op de AOW. Maar, zoals gezegd, de AOW-uitkeringen blijven dus wel gewoon
meestijgen met de lonen.
Een al langer spelend ander onderwerp is de uitblijvende indexatie van pensioenfondsen. Vanwege
de lage dekkingsgraden van pensioenfondsen kunnen veel pensioenfondsen al jaren het aanvullende
pensioen niet verhogen. Die uitblijvende indexatie van de aanvullende pensioenen is natuurlijk bij
oplopende inflatie een steeds groter probleem. Dit lag dan ook destijds bij de onderhandelingen over
het pensioenakkoord als belangrijk punt op tafel.
In het pensioenakkoord is afgesproken dat pensioenfondsen meer gaan meebewegen met de
financiële markten. Dat betekent dat aanvullende pensioenen eerder mee kunnen stijgen als het
goed gaat. Voor deze wijziging is complexe wetgeving nodig. Die ligt nu bij de Raad van State voor de
laatste wijzigingen en de verwachting is dat deze Wet Toekomst Pensioenen (WTP) eind maart naar
de Tweede Kamer komt.
Het is de verwachting dat in de loop van 2022 de wet dan aangenomen wordt zodat
pensioenfondsen, na implementatie van het nieuwe systeem, sneller de aanvullende pensioenen
kunnen verhogen.

Met vriendelijke groet,
Sophie Hermans
Fractievoorzitter VVD Tweede Kamer

