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Geachte heer Koolmees,
Namens de gezamenlijke ouderenorganisaties in Nederland willen wij u graag het volgende
berichten.
U heeft een afspraak staan met het platform jong/oud op 20 november. Wij kunnen dan met u van
gedachten wisselen over de huidige financiële situatie van de pensioensector. Echter, u heeft
aangekondigd rond die datum ook mede te delen of en hoe u denkt eventuele kortingen te
voorkomen. Daarom willen wij in deze brief onze standpunten nadrukkelijk onder uw aandacht
brengen.
U heeft de Tweede Kamer toegezegd om te kijken of ‘onnodige’ kortingen op pensioenen kunnen
worden voorkomen. Het bleef in de vergaderingen een open einde op welke wijze het woord
‘onnodig’ zou moeten worden uitgelegd.
In het pensioenakkoord is in elk geval afgesproken niet meer de MVEV als uitgangspunt te kiezen,
maar de dekkingsgraad van 100 procent waarop in het pensioenakkoord wordt gestuurd.
Uit het debat met de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben wij mogen opmaken dat
ook de kritische dekkingsgraad feitelijk zijn waarde heeft verloren. Immers, ook de VEV komt in het
nieuwe pensioenstelsel te vervallen, waarmee het herstelplan zijn functie verliest.
Sinds het sluiten van het pensioenakkoord in juni van dit jaar, is de situatie op de financiële markten
drastisch veranderd – en voor pensioenfondsen verslechterd. De negatieve rentes zijn een novum
voor West-Europa.
Het is volstrekt onduidelijk wat een langdurig lage of zelfs negatieve rente betekent voor ons kapitaal
gedekte pensioenstelsel. De RTS beweegt zich rond het nulpunt en het lijkt ons onmogelijk om
binnen de huidige financiële kaders het pensioenstelsel overeind te houden.
U heeft op vragen uit de Tweede Kamer toegezegd hiernaar een onderzoek te zullen laten instellen.
U heeft dat in uw ‘roadmap’ nader vastgelegd. Met u zijn wij buitengewoon geïnteresseerd in de
uitkomst van dit onderzoek.
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Welke aanpassingen nodig en gewenst zijn, zal uit de studie moeten blijken. Dat u de studie heeft
toegezegd onderstreept dat er een uitzonderlijke economische situatie bestaat. En uit de eerdere
position papers van de Pensioenfederatie blijkt dat een groot aantal pensioenfondsen niet kan
voldoen aan de vermogenseisen uit het financieel toetsingskader.
De dreigende korting op acht miljoen pensioenen gecombineerd met een dreigende verhoging van
de pensioenpremie met tientallen procenten zorgt voor veel onrust onder werkenden en
gepensioneerden. Wij vrezen dat het benodigde vertrouwen in en draagvlak voor het nieuwe stelsel
onder druk komen te staan. Te meer daar de vermogens van de pensioenfondsen op recordhoogten
verkeren.
Wij dringen er daarom op aan dat u uw bevoegdheid op basis van artikel 142 van de Pensioenwet
aanwendt om in elk geval premies niet te verhogen en pensioenrechten niet te verlagen tot de door
u aangekondigde rapportages hebben geleid tot heldere antwoorden op de indringende
economische vragen die voorliggen.
Hartelijke groet,

Namens de gezamenlijke seniorenorganisaties,
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