Van: KNVG, NOOM, NVOG, PCOB, UNIE KBO
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Mevrouw drs. J. Klijnsma
Postbus 90801
2509 LV Den Haag
9 september 2015
P.C./MVE/2015.446
Hooggeachte mevrouw Klijnsma,
Bijgaand treft u de brief 'Voorstel herstel indexatieperspectief deelnemers en gepensioneerden
Pensioenfondsen' aan, die wij in het overleg met u gisteren 8 september, aankondigden.
Wij stellen het zeer op prijs dat u in dit overleg aangaf onze reactie mee te zullen nemen in het onderzoek dat
wordt gedaan naar de gevolgen van de huidige lage rente en het besluit van DNB om de UFR aan te passen.
In uw brief van 8 september jl. over dit onderwerp, geeft u aan dat het onderzoek inzicht geeft in de gevolgen
van de aanpassing van het financieel toetsingskader, de veranderde marktomstandigheden en het besluit over
de UFR, voor de dekkingsgraad, de premie en de pensioenrechten en - aanspraken. N.a.v. onze brief zouden
wij daar ook graag de indexatiecapaciteit bij willen betrekken, d.w.z. dat wordt nagegaan in welke mate de
indexatie van pensioenfondsen wordt verminderd en vertraagd als gevolg van de genoemde maatregelen
(FTK, veranderde marktomstandigheden en besluit UFR) o.b.v. van de uitgangspunten (o.a.
looninflatie) zoals genoemd in het advies van de Commissie parameters.
Graag lichten we, al of niet op ambtelijk niveau, onze brief toe en beantwoorden we eventuele vragen.
Met onze brief beogen wij een kritisch constructieve bijdrage te leveren aan de lopende pensioendialoog.
Wij hebben vertrouwen in uw open en constructieve aanpak en zien uit naar uw reactie aan de Tweede Kamer
op 7 oktober aanstaande.
Hoogachtend,
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