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R e t r eft : Spaarf onds AOW

Geacht College,

ïnmiddels geniet i.k nu sinds ongeveer anderh alf jaar van AOW. IK heb me allang gerealiseerci
dat de vergrijzíng in ons land, de infrede van de baby-boomers, waartoe cok ik behocr, in de

AOW en de toegenomen levensverwachting een sterke toename van de AoW-uitkeringen ten
gevolge zou hebben. Ik troostte mij echter met cle wetenschap dat we in 1,998 het Spaarfonds
AOIV in het leven hadden geroepen en dat we, dus ook ik, vanuit ons belastinggeld vanaf 1998
jaarliiks daarin een bedïag van enkele miljarden €'s gestort hadden om daalmee t.z.t. de en dus
ook mijn AOW-uitkeringen mede te financieren. Naar ik heb begrepen hebbeÍï "r^re" op 1 januari
2012 het Spaarfonds AOW (voortijdig) opgeheven, waarmee dus ilr éón keer het totale daarin
gespaarde bedrag van, naaÍ ik heb begrepen, (afgerond) € 50,9 miljard - ter vrije beschikki*g -
beschikbaar kwam.
Ik heb gezien dat de Algemene Rekenkamer toezicht hield op de jaarlijkse correcte afdracht
vanuit de Schatkist aan het Spaarfonds AOW en de verslaggeving van en door het Spaarfonds
AOW van de ontvangen bijdragen en de belegging van het gespaarde veÍmogen. Ais laatste
vond ik uw Rapport dd. 18 mei 2011" over de verslaggeving van en door het Spaarfonds over
2010. lJw bevinclingen warerïr aldus uur rapport, dat alles prima en keurig in orde was, dat de
in 2010 (wettelijk) vereiste storting uit de schatkist in het Spaarfonds van hoofdsom en rente
van {afgerond} € 5,1 miljard had plaatsgevonderï, en dat het Fonds inmiddels gevuld was met
(afgerond) € 45,5 miljard, welk veÍmogen geheel belegd was in staatsschulden van en bij de
Nederlandse Staat {een prima solide belegging uiteraarrJ). (Opvallend is dat ik nergens een rcp-
port van de Algemene RekenkameÍ vond met uw bevindingen over 2011.)
Op 1 januari 2A12 is dus, overeenkomstig door de Regering, na verkregen wettelijke instem-
*itg van Eerste en Tweede Kamer, genomen besluit het Spaarfonds AOW opgeheven. Dat
betekent dat de beleggingen van het Spaarfonds van inmiddels (afgerond) € 50,9 miljard, geheel
en al bestaancle uit staatsschulden van en bij de Nederlandse Staat, op dat rnoment geheel zijn
overgedragen aan de Nederlandse Staat en dat dus, het kan rdEt anders, op dat moment uiter-
aard de staatsschuld van de Nederlanrlse Staat in een keer met dat zelfde bedrag van € 50,9 mil-
jard daalde.

Ik leg u te mijner geruststelling dat alles goed verlopen is, nu de volgende vragen voor:
1.

U constateert in uw rapport over 2010 dat de storting vanuit de Schatkist aan het Spaarfonds
€ 5,1 miljard bedraagt en dat dit bedrag; keurig als bate bij het Spaarfonds is verantwocrd. Dat
betekent uiteraarcl dat daartegenover een even grote uitgave door de Nederlandse Staat aan het
Spaarfonds was van dezelfde € 5,L miliard.
Kunt u Írul bevestigen dat in cie Jaarrekening van de Nederlandse Staat over z?ffi deze
uitgave/kostenpost van € S,L miljard is opgenornen? Kunt u mij bevestigen dat deze€5,'L mil-
jard dus ook was begrepen in het veelbesproken "begrotingstekort" dat dan al c{an niet binnen
de voorgeschreven {Europese) norm van S% vanhet Bruto Nationaal Product viel?

2.

U constateert in uw rapport oveï 2010 dat het Foncl"s eind 2A1A gevuld was met (uitsluitend)
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beleggingen van in totaal € 45,5 miljard in staatsschulden van en bij de Nederlandse Staat. Dat
betekent uiteraard dat daartegenoveÍ een even grote schuld van de Nederlandse Staat aan het
Spaarfonds bestond van dezelfde € 45,5 miljard.
Kunt u mij bevestigen dat in de jaarrekening van de Nederlandse Staat over 2010 deze sóuld
van € 45,5 miljard aan het Spaarfonds AOW is opgenomen? Kunt u mij bevestigen dat deze
€ 45,5 miljard dus ook was begrepen in de veelbesproken "Nationale Schuld" die dan al dan niet
binnen de voorgeschreven (Ëuropese) norm van -tig(?)% van het Bruto Nationaal Product viel?

.)-

Ik vond nergens een rappot met uw controlebevindingen betreffende het SpaarÍonds AOW
over 2011. Ongetwijfeld zult u, gezien het grote bedrag van inmiddels € 5O9 miljard, het Spaar-
fonds over 2011 gecontroleerd hebben.
Kunt u mij dan hetzelÍde als hierboven onder L en 2 genoemd inzake 2010 ook bevestigen over
2011?

4.
Het Spaarfonds AOW is dus op 1 jartloan 2012 opgeheven. Dat betekent een aÍdracht van en
door het Spaarfonds van € 5O9 miljard aan de Nederlandse Staat Dat betekent uiteraard dat
daartegenover een even grote ontvangst en batepost was door en voor de Nederlandse Staat.
Kunt u mij bevestigen dat in de Jaarrekening van de Nederlandse Staat over 2012 deze ont-
vangst/batepost van € 50,9 miljard is opgenomen? Kunt u mij bevestigen dat deze € 50,9 mí-
jard dus ook was begrepen in het veelbesproken "begrotingstekor0' dat dan al dan niet binnen
de voorgeschreven (Europese) norm van 37o van het Bruto Nationaal Product viel?

5.

Het SpaarÍonds AOW is dus op 1 januan 2012 opgeheven en de totale beleggingen van het
Spaarfonds, zijnde € 5O9 miljard, zijn aalt de Nederlandse Staat overgedragen. Deze beleggin-
gen bestonden geheel uit staatsschuld van en bij de Nederlandse Staat Dat betekent uiteraard,
het kan niet anders, dat op datzelÍde moment uonzeu Na"or"le fthuld meteen drastisch ver-
minderde met deze zelÍde € 50,9 miljard.
Kunt u mij bevestigm dat in de Jaarrekening van de Nederlandse Staat over 2012 deze vermin-
dering van de Staatsschuld klip-en-klaar verwerkt is en dat onze Nationale Schuld uit dien
hooÍde eind 20T2 € 50,9 miljard lager is dan aan het einde van 2011? Kunt u mij bevestigen dat
deze € 5Q9 rniljard lagere schuld dus ook was begrepen in de veelbesproken "Nationale Schuld"
die dan al dan niet birmen de voorgeschreven (Europese) norm van -tig(?) % van het Bruto Nati-
onaal Product viel?

Graag verneem ik birmenkort uw reactie.

Met vriendelijke groet en hoogachting,
Een meelevende burger,
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