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‘Indexering sneller mogelijk maken in belang
van werkenden, slapers en gepensioneerden’

Ouderenorganisaties eisen terugdraaien
verlaging rekenrente, stoppen met
premiedemping en verlaging van buffereisen
De gezamenlijke ouderenorganisaties in Nederland (KNVG, NVOG, PCOB, UNIE KBO en NOOM)
roepen staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op maatregelen te nemen
om de jaarlijkse aanpassing van de pensioenen aan de gestegen prijzen (indexering) sneller
mogelijk te maken. Daarvoor is nodig, dat in de wet wordt vastgelegd dat deelnemers aan de
pensioenfondsen minimaal een niet gedempte kostendekkende premie betalen, indexering bij
meevallende resultaten eerder mogelijk wordt door lagere buffereisen en dat de onlangs
ingevoerde strengere rekenrentemethode wordt teruggedraaid. De ouderenorganisaties
waarschuwen het kabinet dat voortzetting van het huidige ‘onverantwoorde beleid’ op termijn tot
claims op de pensioenfondsen en de overheid kan leiden.
Terugdraaien verlaging
De ouderenbonden zijn verontwaardigd over het besluit van De Nederlandsche Bank (DNB) van 15
juli jl. om de verplichte rekenrente voor de pensioenfondsen (de zgn. Ultimate Forward Rate) zonder
enige vorm van overleg of vooraankondiging te verlagen van 4,2% naar 3,3%. Zij vragen
staatssecretaris Klijnsma deze maatregel onmiddellijk terug te draaien. De verlaging van deze
verplichte lagere rekenrente vertaalt zich in een lagere dekkingsgraad van de pensioenfondsen,
waardoor de pensioenen nog minder en nog langer niet geïndexeerd kunnen worden, en de premies
verhoogd moeten worden. Ze verwijten de staatssecretaris en DNB ook dat deze maatregel is
genomen op een zeer ongunstig moment.
Evenwicht
De ouderenbonden willen dat er hetzelfde beleid gaat gelden voor de vaststelling van de premies als
voor het vaststellen van de uitkeringen. ‘Om dezelfde redenen dat pensioenen niet geïndexeerd
mogen worden onder de 110% dekkingsgraad, dient in de wet verankerd te worden dat er in deze
situatie geen sprake kan zijn van een gedempte premie.’
Als een pensioenfonds zelfs moet overgaan tot korting op de pensioenen dan moet de
kostendekkende premie verhoogd worden met een herstelopslag, zodat de tekorten op een
evenwichtige wijze worden verdeeld over alle betrokkenen: actieve deelnemers, slapers en
gepensioneerden.

13 miljard euro tekort
De jaarlijkse premiekorting (‘gedempte premie’) die de meeste pensioenfondsen sinds de invoering
van de strengste rekenrentemethode in Europa toepassen, gaat volgens de ouderenorganisaties ten
koste van het eigen vermogen van de pensioenfondsen. Hierdoor loopt de nu al beperkte
indexatiecapaciteit van de pensioenfondsen nog verder terug. Deze wijze van handelen is in strijd
met de principes van ‘evenwichtige belangenafweging’ en verstoort ook het generatie-evenwicht
binnen het pensioenfonds. Door de toegestane premiedemping is het vermogen van de
pensioenfondsen eind dit jaar naar verwachting al 13 miljard euro lager dan het bij een niet
gedempte kostendekkende premie had moeten zijn.
Verlaging buffereisen
Met de invoering van het nieuwe financiële toetsingskader (FTK) per 1 januari en de nu nog strengere
rekenrentemethode wordt er geen rekening mee gehouden, dat de pensioenuitkeringen eerder
zullen worden gekort dan in de oude methode. Daarom eisen de ouderenorganisaties dat bij de
berekening van de vereiste buffers hiermee rekening gehouden gaat worden. Dan kunnen de
buffereisen verlaagd worden en ontstaat er meer ruimte voor indexatie.
Verlaging Ultimate Forward Rate
De organisaties hebben er geen begrip voor dat verzekeraars hun verplichtingen mogen berekenen
met een rekenrente (UFR) van 4,2% en de pensioenfondsen moeten rekenen met 3,3%. De UFR voor
verzekeraars en pensioenfondsen zou, net als voor elke andere financiële instelling, gelijk moeten
zijn.
Overleg met staatssecretaris
In een gemeenschappelijke brief aan staatssecretaris Klijnsma zeggen de ouderenorganisaties, dat
het niet-indexeren niet alleen leidt tot lagere pensioenen voor de actieven, de zogenaamde slapers
en reeds gepensioneerden, maar ook tot negatieve gevolgen voor de economie door lagere
bestedingen. De organisaties hebben hun brief gisteren aangekondigd in een regulier gesprek met de
staatssecretaris. De staatssecretaris heeft daarin aangegeven dat ze de reactie van de
ouderenorganisaties mee zal nemen in het onderzoek naar de gevolgen van de huidige lage rente en
het besluit van DNB om de UFR aan te passen. De resultaten van dit onderzoek zullen op 7 oktober
worden gepresenteerd aan de Tweede Kamer.
Nadere informatie:
 De volledige tekst van de brief aan de staatssecretaris is te vinden op de sites van de betrokken
organisaties
 Voor nadere informatie zijn beschikbaar:
- Jaap van der Spek, voorzitter NVOG; M: 06-22445140
- Martin van Rooijen, voorzitter KNVG; M:-06-52342050.
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