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Financiële problemen bij pensioenfondsen? Die zijn er helemaal niet, zegt actievoerder Paul 
Vermaseren van FNV Senioren.
Namens 48.000 bezorgde gepensioneerden van FNV Senioren stuurde Paul Vermaseren (72) een 
brandbrief naar zijn voorzitter Han Busker. Die onderhandelt in de Sociaal-Economische Raad over 
een nieuw pensioensysteem en de senioren vertrouwen het voor geen meter. 
Uit pure ’bezorgdheid en wantrouwen’ zetten zij nu de FNV-voorman onder druk. Vrijdag is er een 
intern pensioenoverleg. Vermaseren hoopt dat daar meer duidelijkheid komt. ’Het zal wel knallen.’ 
 
Waarom is deze actie nodig? 
„Wij horen wel eens wat uit de SER. Dat maakte ons bezorgd en wantrouwig. Wij horen dingen die 
wij binnen onze bond niet hebben afgesproken. De FNV heeft nog niet eens zo heel lang geleden 
een pensioenvisie opgesteld en daar gaan wij vanuit. Daarom schrijven wij aan de FNV-voorzitter 
dat we geen fundamentele verandering van het pensioenstelsel willen. Die is niet in het belang van 
werknemers en gepensioneerden.” 
 
Wat is de kern van uw bezwaar tegen de pensioenplannen? 
„Nu belooft ons stelsel een bepaald pensioen na je werkzame leven. Maar men wil overstappen 
naar een systeem waarbij de premie vaststaat maar de uitkomst voor je pensioen niet. Dat staat 
haaks op wat we binnen de FNV hadden afgesproken.” 
 
Wat is het probleem dan? 
„Als er iets gebeurt, gaat dat altijd op kosten van werknemers en gepensioneerden. Zij lopen het 
risico dat hun pensioen lager is dan verwacht. Van oudsher echter was het pensioen een zaak van 
werkgever en werknemer samen. Nu is het nog zo dat als een pensioenfonds in zwaar weer 
terecht komt de werkgever moet bijstorten. Het moet natuurlijk niet zo worden dat werkgevers zich 
helemaal terugtrekken.” 
 
Alle risico’s liggen dan bij werknemers en gepensioneerden? 
„Ja, daar komt het op neer.” 
 
U bent bang dat de FNV voor zo’n verslechtering tekent? 
„Wij wantrouwen onze mensen in de bond. Ze menen het misschien wel goed, maar ze gaan door 
en doen dingen zonder voldoende gebruik te maken van de kennis en ervaring die er zit in de bond 
zelf.” 
 
Die vakbondsbestuurders weten niet waar ze het over hebben? 
„Je moet er niet teveel goeds van verwachten. Vakbondsonderhandelaars zijn er op de eerste 
plaats om overeenstemming te bereiken. Dan leggen ze dat voor aan hun achterban en moeten ze 
applaus krijgen en zo maken ze carrière in de vakbond. Dat betekent dat dingen tegen elkaar 
worden uitgeruild die niet altijd zo gewaardeerd worden door de mensen.” 
 
Veel politici en pensioendeskundigen willen van pensioen een individueel potje maken 
waaraan jongeren ook niet meer bovenmatig veel bijdragen. Dat is toch goed? 
„Op dit moment heeft iedereen al een eigen pensioenpotje. Uw pensioen is niet gelijk aan het 
mijne. De pensioenen worden nu ook al individueel bijgehouden. Dat jongeren nu betalen voor 
ouderen van nu is niet waar. Jongeren betalen weliswaar relatief wat meer premie, maar zij zijn in 
wezen solidair met zichzelf als ze ouder zijn.” 
 



Als je op je 45e zzp’er wordt, heb je wel al die jaren teveel premie betaald. 
„Dat is waar. Maar moet je het hele pensioenstelsel daarvoor op z’n kop zetten? Dat is nogal 
draconisch. Dan kun je beter zzp’ers bij zijn pensioenfonds laten blijven.” 
 
Het vertrouwen in ons pensioen is zo laag dat veel jongeren niet meer mee willen doen. Zij 
zijn bang dat anders moeten betalen terwijl er voor hen straks niks meer is. Dan holt het 
systeem zichzelf uit. 
„Dat is frame dat wordt opgezet van verschillende kanten dat heel makkelijk te weerleggen valt. 
Jongeren betalen niet voor de ouderen, jongeren betalen voor zichzelf. Het pensioensysteem is 
een spaarsysteem.” 
 
De financiële positie van pensioenfondsen is belabberd. Er moet toch íets gebeuren? 
„De manier waarop de dekkingsgraden worden berekend is kunstmatig. De nieuwe regels die 
daarvoor zijn vastgesteld zijn volgens mij de grootste politieke blunder van de afgelopen jaren. 
Want daardoor lijkt de financiële positie slecht. Maar we hebben 1400 miljard euro op de plank 
liggen!” 
 
U beweert dat de pensioenfondsen geen financieel probleem hebben? 
„Op dit moment is er nauwelijks een financieel probleem.” 
 
Nu is er overdracht van jong naar oud, van man naar vrouw, van arm naar rijk. Dat is toch 
veel te complex? Een individueel potje is wel zo simpel. 
„Natuurlijk, dat kan. Maar denk niet dat het je maar 1 cent meer pensioen oplevert. Het is juist 
duurder om te administreren.” 
 
Het helpt misschien wel om mensen weer vertrouwen te geven in hun pensioen. 
„Het gedaalde vertrouwen komt voornamelijk - het spijt me zeer - door het beeld dat de pers 
schetst. De media vertellen mensen dat het een oneerlijk systeem is, terwijl het dat niet is.” 
 
Bent u bang dat uw eigen vakbondsonderhandelaars het ook niet snappen? 
„Daar zijn wij wel een klein beetje bang voor. Daarom schrijven wij in die brief op welke 
onderwerpen wij bang zijn dat onze onderhandelaars uit de bocht vliegen.” 
 
Heeft u al reacties gekregen op uw actie? 
„Ja, best veel. Nagenoeg allemaal positief. Natuurlijk ook wat zure reacties. Mensen die zeggen: 
die ouderen willen vasthouden aan het feit dat jongeren voor hun betalen. Dat is helemaal niet 
waar. Wij vinden het heel belangrijk dat onze kinderen en kleinkinderen een goed pensioen 
krijgen.” 
 
U schrijft in die brief dat bewezen is dat het huidige stelsel toekomstbestendig is. Een 
batterij pensioenexperts is het daar absoluut niet mee eens. 
„Er is een evengrote batterij die dat juist bevestigt. In de SER zitten geleeerden die al een tijd 
roepen dat het anders moet. Van hen kun je niet meer verwachten dat ze nog openstaan voor 
andere meningen. Maar oud-hoogleraar Bernard van Praag zegt ook dat het onzin is om ons 
pensioensysteem te veranderen. Het is nu eenmaal zo dat de rest van de wereld vindt dat wij een 
goed pensioenstelsel hebben.” 
 
Heeft voorzitter Busker al gereageerd? 
„Ja, bij monde van zijn pensioenbestuurder Tuur Elzinga. Er staan in zijn brief dingen waar wij 
buitengewoon wantrouwig over zijn. Mooie formuleringen om ons te paaien. Daar trappen we niet 
in.” 
 
Moet de FNV stoppen met onderhandelen in de SER? 
„Nee, je moet daar wel onderhandelen. Maar ze moeten het team onderhandelaars aanpassen. 
Namens de senioren zit er iemand in de SER maar die mag niet meepraten. Tegen ons wordt 
gezegd: jullie vormen niet de hele FNV. Dat is zo, maar met 180.000 leden vormt FNV Senioren 
wel de grootste groep.” 



 
Bent u niet te laat met dit protest? 
„Er is nog niets naar buiten gebracht. Wij hebben al een paar keer gevraagd aan het bestuur om te 
vertellen hoe het ervoor staat. Maar er gebeurde niets. Daarom hebben we deze openbare brief 
geschreven. Nu begint het eindelijk te leven in de bond. Aanstaande vrijdag heeft de FNV een 
pensioenvoorlichtingsdag gepland, dan zal het wel knallen.”


