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Ons land worstelt al jarenlang met de oplossing van twee 
grote sociale problemen: de totstandkoming van een aanvullend 
pensioenstelsel naast de AOW dat teminste waardevaste pensioen
aanspraken garandeert en de totstandkoming van verantwoorde, 
betaalbare woonlasten. Het "Pensioen/woningplan D'66" bepleit 
een oplossing van deze beide sociale problemen in onderlinge 
samenhang met als technisch verbindingsmiddel de indexleningen. 

GEBREKEN PENSIOENSTELSEL 

De huidige pensioenregelingen kennen - afgezien van die 
voor ambtenaren en politici (!) - geen afdwingbare waardevaste 
of welvaartsvaste pensioenaanspraken. Wel wordt veelal ge
streefd naar toeslagen om de oudedagbesparingen en de uitke
ringen te beschermen tegen koopkrachtverlies door inflatieo 
In hoeverre dit streven slaagt is grotendeels afhankelijk van 
de vraag of het beleggingsbeleid van de desbetreffende pen
sioeninstelling succesvol is of niet. Het komt voor dat pen
sioenfondsen in een paar jaar tijd al hun reserves verspelen 
door beleggingsverliezen, zonder dat er van wanbeleid gespro
ken kan wordeno Het is n.lo moeilijk om zonder al te grote 
ri·sico 1 s en speculaties in onze economie beleggingsprojecten 
te vinden die een rendement opleveren waardoor het pensioen
vermogen tenminste tegen inflatie beschermd wordt. 

Een ander belangrijk bezwaar van het bestaande pensioen
stelsel is gelegen in het feit dat verandering van werkkring 
vaak ernstige nadelen oplevert met betrekking tot de pensi
oenaanspraken als men daarbij verplicht naar een ander pen
sioenfonds moet overgaan. In het algemeen worden de nominale 
pensioenaanspraken van degenen die een pensioenfonds verlaten 
hebben, de zgno slapers, niet meer aangepast aan de waarde
daling van de guldeno Wanneer deze nominale pensioenrechten 
later tot uitkering leiden zijn zij daarom veelal sterk in 
waarde verminderd. Wanneer iemand zijn hele leven lang bij 
pensioenfondsen was aangesloten met een pensioen van 70 % 
van het laatstverdiende loon (incl. AOW) in het vooruitzicht, 
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dan kan dit door driemaal van werkkring te veranderen uit
eindelijk teruglopen tot circa 35% (incl. AOW) van het laat
ste loon. Vele oudere werknemers durven vandaag de dag daarom 
niet meer van baas te veranderen. Dat is een moderne vorm van 
slavernij! 

De problemen van ons pensioenstelsel worden voor een 
belangrijk deel veroorzaakt door het ontbreken van een risico
loze, waardevaste beleggingsmogelijkheid voor de besparingen 
voor onze oudedagsvoorzieningen. 

GEBREKEN HUUR- EN WOONLASTEN BEREKENING 

De bestaande financieringsmethoden voor eigen woningen 
zowel als huurwoningen kennen als regel een hoge nominale ren
te die tevens een vergoeding bevat voor het verlies van koop
kracht van de hoofdsom door inflatie. Daarbij ontstaan meestal 
annu!teiten (som van rente en aflossing per jaar), die in gul
dens gelijk blijven of dalen, en waarvan de koopkracht als ge
volg van de inflatie in ieder geval snel daalt. Dit heeft weer 
tot gevolg dat de annuïteiten bij de bestaande methoden om uit
eindelijk een redelijk reëel rendement (rendement na aftrek 
van de inflatiecompensatie) te verkrijgen, gedurende de eerste 
jaren zeer hoog moeten zijn. Gedurende die eerste jaren be
vatten de kapitaalslasten dan als het ware reeds een vergoe
ding voor de inflatie die pas in latere jaren zal optredeno 

Hierdoor worden de kostendekkende woonlasten en huren 
van de huizen meestal gedurende de eerste jaren van bewoning 
onverantwoord hoog en in latere jaren relatief laag. Dit 
leidt weer tot te hoge woonlasten voor bewoners van nieuwe 
woningen, hoge subsidielasten voor de overheid en huurharmo
nisatieproblemen. Ook in het nieuwe, het vorig jaar ingegane 
systeem van dynamische kostprijsberekening voor huurwoningen 
wordt onvoldoende aan deze bezwaren tegemoetgekomen. Welis
waar worden in deze kostprijsberekening oplopende annu!teiten 
verwerkt, maar dit gebeurtttoch nog op een wijze dat de kapi
taalslasten de eerste jaren te hoog worden berekendo Bovendien 
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is het erg moeilijk voor particuliere huurwoningen en voor 
eigen woningen leningen met oplopende annuïteiten te verkrij
gen. Ook in het nieuwe systeem blijven dus: te hoge woonlasten 
voor nieuwe woningen,hoge subsidies en huurharmonisatiepro
blemen. 

Een aangepaste financieringsvorm waarbij de werkelijke 
kapitaalslasten jaarlijks in de kostprijshuur kunnen worden 
opgenomen, ontbreekt1 

INTRODUCTIE INDEXLENINGEN 

In 1970 kwam men in D'66-kring tot de conclusie dat de 
beide genoemde sociale problemen in onderlinge samenhang op
gelost kunnen worden door de introductie van indexleningen. 

Bij indexleningen ontvangt de belegger een bescheiden 
vergoeding, een zgno re~le rente van bij voorbeeld ~ %o Daar
naast wordt ieder jaar achteraf het nog af te lossen deel van 
de lening verhoogd met het percentage van de inflatie, zodat 
uiteindelijk de koopkracht van het uitgeleende bedrag en de 
afgeloste bedragen precies gelijk iso Bij toepassing van deze 
leningsvorm wordt het mogelijk jaarlijks de werkelijke kapi
taalslasten in de kostprijshuur en de woonlasten op te nemen 
zonder schatting of speculatieo Belangrijk is dat in dat ge
val de kostendekkende aanvangshuur aanmerkelijk lager (gemid
deld ongeveer 35%) komt te liggen dan bij het nieuwe in 1976 
ingegane systeem van dynamische kostprijsberekening, hetgeen 
leidt tot lagere vraaghuren, lagere subsidies en een lager 
huurharmonisatiepeil. 

Door de toepassing van indexleningen zal een waardevaste 
beleggingsmogelijkheid ontstaan, waardoor de opbouw van oude
dagsvoorzieningen, die ook bij verandering van werkgever waar
devast blijven, een stap dichterbij komto In feite is dit 
doel alleen te bereiken via belegging in indexleningen, al
thans wanneer men concentratie van beheersmacht in één mam
moetpensioenfonds afwijst en de weduwen- en oudedagsvoorzie
ningen niet afhankelijk wil maken van het wel en wee van de 
onderneming of bedrijfstak, waaraan men vroeger zijn beste 
krachten heeft gegeven (denk bij voorbeeld aan de mijnwerkers
pensioenen). 
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HET PENSIOEN/WONINGPLAN 

In de Stichting van de Arbeid is overeenstemming bereikt 
tussen werkgevers- en werknemersorganisaties over de invoering 
van een aanvullende pensioenplicht naast de AOW. n•66 wil 
hieraan uitvoering geven door de invoering van een "Pensioen/ 
Woningplan" voor de gehele bevolking gericht op de totstand
koming van aanvullende pensioenen door middel van een alge
meen spaarsysteem. Enkele hoofdkenmerken van dit plan zijn: 

de overheid stelt jaarlijks een minimum pensioenbesparing 
(een gedeelte van de arbeidsbeloning) vast, die door ieder
een, werknemer of zelfstandige, moet worden gespaard; de 
rechten op aanvullend pensioen zullen voor iedereen evenre
dig zijn met het op deze wijze bijeengebrachte "spaarloon"; 
bij volledige deelnemingstijd zal dit inclusief de AOW glo
baal een pensioen van 70% van het laatst verdiende arbeids
inkomen (tot een bepaald maximum) opleveren; voor de lagere 
inkomensgroepen ligt dit percentage hoger; de spaarder kan 
onder bepaalde voorwaarden op zijn verzoek vóór zijn 65ste 
levensjaar op basis van het gespaarde bedrag een pensioen 
ontvangen (flexibele pensionering); 
de overheid opent de mogelijkheid - eventueel via de Rijks
postspaarbank -om het gespaarde kapitaal door middel van 
indexatie waardevast of welvaartsvast te doen beheren, waar
bij dan een geringe rente respectievelijk geen rente wordt 
vergoed; 
iedereen heeft vrijheid van keuze ten aanzien van de spaar
en verzekeringsinstelling, de spaarmethode en de uitkerings
methode (verbod verplichte koppeling: werkkring pensioen
fonds); aanwijzing van de besturen van de betrokken instel
lingen door de spaarders en verzekerden; 
de besparingen voor oudedagsvoorzieningen worden aangewend 
voor financiering van woningbouw en woningverbetering (zo
wel huurwoningen als eigen woningen) en eventueel van so
ciaalculturele bouwprojecten met waardevast)ge!ndexeerde 
leningen tegen een lage, ma~r re~le rente;1 
een nieuwe huurberekening 2Jwordt ingevoerd gebaseerd op 
deze nieuwe financieringsmethode gekoppeld aan indexering 

1) Het Pensioen/woningplan kan in principe ook uitgevoerd wor
den met welvaartsvast geïndexeerde leningen en welvaarts
vast geindexeerde huren, zoals Drs. AoC. de Goederen 
bepleito 

2) De adjunct-directeur van het Bouwcentrum, de heer Nierstrasz 
noemt dit een "re~le" kostprijshuurberekening. 
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van de huren, waardoor de aanvangslasten van woningen lager 
kunnen worden dan bij het huidige, in 1976 ingevoerde 
systeem; 
iedereen heeft het recht van de spaar- en verzekeringsin
stelling, die zijn of haar pensioenbesparingen beheert, 
deze gelden in de vorm van een hypotheek terug te lenen 
voor de aankoop van een eigen huis, tegen een rente die 
iets hoger is dan die welke op het spaargeld wordt vergoed 
de buitensporig hoge pensioenrechten volgens de pensioenwet 
voor politieke ambtsdragers (ministers, staatssecretarissen, 
Tweede Kamerleden, gedeputeerden en wethouders) worden ver
minderd tot het peil van de ambtenaren. 

NADERE TOELICHTING 

Door het "Pensioen/woningplan" van ])'66 krijgt de rege
ring de beschikking over een belangrijk instrument om de nati
onale besparingen op te voeren en de conjunctuur te beïnvloe
deng Het bevordert bovendien de arbeidsmobiliteit omdat nie
mand bij overgang naar een andere werkkring kan worden ge
dwongen naar een andere spaar- of verzekeringsinstelling over 
te gaan en daardoor nadelen ten aanzien van zijn pensioenaan
spraken te aanvaarden. Hierdoor orordt de "pensioenslavernij" 
voor oudere werknemers afgeschaft. De bestaande pensioenre
gelingen (inclusief die voor ambtenaren en politici) zullen 
in dit systeem ingebouwd moeten worden. 

Volgens het p~an zal waardevaste indexering van de hu
ren plaatsvinden.1J De meeste huurders zullen de redelijk
heid hiervan inzien: de huren worden hierdoor immers niet 
re~el verhoogd; er vindt een aanpassing plaats aan het waar
deverlies van de gulden door inflatie. Maar door in guldens 
uitgedrukt meer huur te betalen maken zij het tevens mogelijk 
waardevaste pensioenaanspraken te verwezenlijken (opbouw pen
sioenrechten en aanpassing reeds ingegane uitkeringsrechten)o 
In het voorgestelde systeem zal verder in de latere jaren voor 
een woning geen of vrijwel geen huurharmonisatie vereist zijn. 

De orde van grootte van de hoeveelheid aangeboden bespa
ringen voor oudedagevoorzieningen en de voor woningbouw en 
wonineverbeterine eevraagde hoeveelheid financieringsmiddelen 

1) Het Pensioen/woningplan kan in principe ook uitgevoerd 
worden met welvaartsvast geïndexeerde leningen en wel
vaartsvast ge!ndexeerde huren, zoals Drso A.C. de Goederen 
bepleit. 
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blijkt ongeveer gelijk te z~Jno In perioden waarin er een 
overschot mocht blijken te zijn kunnen daaruit ook andere 
bouwwerken met een sociaal doel~ bijvoorbeeld ziekenhuizen of 
scholen, gefinancierd worden met indexleningen. In perioden 
met een tekort voor woningfinanciering behoort de overheid 
het evenwicht te herstellen door het verlenen van rijksvoor
schotten op indexbasis. Perioden met overschotten zijn echter 
het meest waarschijnlijko 

PERSOONLIJK EIGEN WONINGBEZIT 

D1 66 vindt bevordering van persoonlijk eigen woningbezit 
en gemeenschappelijk bezit van woningen gewenst om tot een 
zeer vergaande vorm van democratisering van het wonen te komen. 
Het Pensioen/woningplan vormt een krachtig middel daartoe om
dat hierdoor op ruime schaal de mogelijkheid ontstaat hypo
theken te verkrijgen op indexbasis met lage aanvangskapitaals
lasteno De kapitaalslasten worden daarna niet re~el verhoogd; 
de annuïteiten worden aangepast aan het waardverlies van de 
gulden door inflatie. Dit systeem is vooral voor jonge gezin
nen van grote betekenis: de woonlasten groeien dan als het 
ware mee met hun inkomen. 

Daarnaast behoort volgens D'66 een ruime verlening van 
hypotheekgaranties door de overheid plaats te vinden voor de 
aankoop van nieuwe en bestaande woningen alsmede een invoering 
van individuele woonsubsidies voor eigenaar-bewoners. Deze 
laatste moeten toegekend worden volgens vergelijkbare normen 
als de individuele huursubsidiese 

De eigenaar-bewoner beslist zelf over de indeling, af
werking en aankleding van zijn woning. De eigen woning kan 
hierdoor door de bewoner zelf beter aan de speciale gezinsbe
hoeften worden aangepast. Dit biedt ook meer mogelijkheden 
voor eigen creatjviteit. De eigenaar-bewoner is daarbij niet, 
zoals de huurder, afhankelijk van een huisbaas. Hij kan als 
regel niet tegen zijn wil uit zijn buis gezet worden. Hij be
slist in principe zelf over het wel of niet slopen. Dit alles 
geeft een sterke vrijheidsbeleving, een grotere woonvrijheido 
Bovendien vormt de eigen woning een belangrijke bijdrage aan 
de bezitsvorming en vermogensspreiding. 

7 



COOPERATIEF WONINGBEZIT 

Bij huurders bestaat deze woonvrijheid in het algemeen 
veel mindera Daarom moet de afhankelijkheid van de bewoners 
als gevolg van de huurverhouding zoveel mogelijk worden ver
minderd door invoering van een beheersstructuur waarin de 
voordelen van het persoonlijk eigen-woningbezit tot hun recht 
komen, nalo een vorm van "bevmnerszelfbestuur". Hiertoe be
hoort de huurverhouding afgeschaft te worden door op grote 
schaal omzetting van woningbouwverenigingen, woningbouwstich
tingen en particuliere huurverhoudingen in coöperatieve ver
enigingen van eigenaar-bewoners mogelijk te maken. Groepen 
van huurders dienen daarvoor een aankooprecht te krijgen. 

De bewoners zijn bij deze vorm van bewonerszelfbestuur 
eigenaar van hun woning. Zij betalen geen huur, maar een maande
lijkse service vergoeding voor de kapitaalslaten en het gezamen
lijk onderhoud. Voor de inkomstenbelasting worden de bewoners 
gelijkgesteld met de afzonderlijke eigenaar-bewoners, zodat zij 
voor dezelfde faciliteiten in aanmerking komeno Bij verhuizing 
is de vereniging verplicht tegen taxatiewaarde het te verlaten 
huis te kopeno Voor het huis waarheen verhuisd wordt krijgt men 
met hypotheekgarantie van de overheid automatisch 100% finan
ciering, waarvoor de nieuwe vereniging zorgt. 

De nieuwe verenigingen van eigenaar-bewoners behoren- in 
tegenstelling tot de meeste woningbouwcorporaties thans - ieder 
slechts een beperkt aantal woningen te omvatten (enkele blokken 
huizen; kleinschaligheid). Ze kunnen ook in stadsvernieuwings
gebieden een belangrijke rol spelen. 

KORTOM 

Het Pensioen/woningplan, sleutel tot voor velen nog on
bereikbare waardevaste pensioenen en betaalbare huurhuizen; 
motor van voor velen nog onbereikbaar persoonlijk of coöpera
tief eigen woningbezit~ Waar wacht de regering nog op? 
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