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Geachte Leden,
Als ouderenorganisaties hebben wij u de laatste jaren diverse brieven geschreven over de
huidige pensioenproblematiek, die zowel de pensioenopbouw van de actieven als de
koopkracht van de gepensioneerden zwaar raakt met alle (toekomstige) gevolgen van dien.
Het beeld dat bij onze organisaties is ontstaan, is dat zowel het kabinet als de Tweede
Kamer met onze inbreng tot nu toe weinig of niets hebben gedaan. Deze week behandelt u
het wetsontwerp van uw collega Van Rooijen verder. Het steunen van dit wetsontwerp is in
ieder geval een eerste, maar nog onvoldoende grote stap om het risico van mogelijk korten
en daarmee het onnodig verder aftakelen van pensioen en pensioenopbouw te voorkomen.
Pensioenfondsen hebben gemiddeld genomen anderhalf procent rendement nodig om aan
alle aanwezige verplichtingen nu en in alle toekomende jaren te voldoen. Het rendement op
beleggingen is de afgelopen 20 jaar, ook volgens de toezichthouder zo’n 6,5% geweest. Dus
ruim voldoende om een zekere marge boven de huidige RTS toe te staan.
De op te bouwen en ingegane pensioenen hebben de afgelopen jaren een
indexatieachterstand opgelopen van rond de 15%, waar naar verwachting conform de
voorspellingen van het CPB de komende 5 jaren nog zo’n 9% extra achterstand bij komt.
Het overgrote deel van de pensioenfondsen verwacht namelijk de komende 5 jaren niet of
nauwelijks te kunnen indexeren. Dit heeft een geweldig negatief effect op de
pensioenopbouw van actieven en de koopkracht van gepensioneerden.
De evaluatie van het FTK gaat niet in op de nominale zekerheidseis en de daarmee
samenhangende verplichte discontering van pensioenverplichtingen o.b.v. risicovrije rente,
de zogenaamde Rentetermijnstructuur (RTS). In onze ogen een gemiste kans. De
zekerheidseis wordt geenszins waargemaakt en het blijven nastreven daarvan heeft alleen
maar tot nog grotere onzekerheid geleid. De huidige RTS is zeer fluctuerend met steeds
wisselende dekkingsgraden als gevolg (in een half jaar zelfs meer dan 6
dekkingsgraadpunten). Bovendien is de huidige rentesystematiek conjunctuurcyclus
versterkend.
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Al acht jaar wordt er gestudeerd op een nieuw pensioenstelsel en wederom is er een
patstelling. Als gepensioneerden worden wij hiermee gegijzeld. Wij mogen niet meepraten
maar staan door de effecten hiervan wel op het menu. Veranderingen in het FTK worden
tegengehouden tot er een nieuw stelsel is. Bizar genoeg omdat men vreest dat een eerlijker
rekenrente het motief om een nieuw stelsel in te voeren goeddeels wegneemt. Dat nieuwe
stelsel komt maar niet, met steeds meer dalende koopkracht voor gepensioneerden tot
gevolg. Dit kan niet langer. Nu de economie aantrekt en de werkenden daar van beginnen
te profiteren, wordt het tijd dat het kabinet er voor zorgt dat ook de gepensioneerden daar
– net als de werkenden - van kunnen profiteren in de tweede pensioenpijler. Wij vragen de
Tweede Kamerleden daar krachtig het kabinet op aan te spreken. Tijdens de recessie
hebben de gepensioneerden evenzeer moeten inleveren. Nu moet er ook voor hen het
herstel komen. Een eerste kleine stap in die richting is het aannemen van het wetsontwerp
Van Rooijen. Wij verwachten echter nog meer van u!
Wij zijn gaarne bereid om deze brief verder bij u te komen toelichten.
Met vriendelijke groet,

Joep Schouten
Voorzitter KNVG

Jaap van der Spek
Voorzitter NVOG

Kopie Minister Koolmees
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