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'Rekenrente stuwen
doet jongeren p[n'
door lliels Rigter
en Thiis Rösken

DEil HAAG o Pensioenfond-
sen met onderdekking
hoeven niet snel een ver-
hoging van de rekenrente
te verwachten. Het CPB
waarschuwt dat een in-
greep pensioenen van
jongeren hard kan raken.

Dat staat in een rapport
dat staatssecretaris Klijns-
ma van Sociale Zaken maan-
dag presenteercle. Zo haalt
het Centraal Planbureau
plannen van de SP, SoPlus
en PW onderuit. Die willen
de rekenrente verhogen
door een on-
dergrens aan te
brengen. Krijgt
de rekenrente

Staatssecnearis Klijnsma {§ZW wil nist aan veràoging van rente.
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{f§"f,f§l sioenen voor jongere gene-
raties. Kiijnsma voelt er dan
ook niets voor. ,Zowel oud
als jong moet op een goed
pensioen kunnen rekenen."

De SP en 5oPlus zijn niet
onder de indruk. SP-Kamer-
lid Ulenbelt hekelt het ef,
fect van de lage rekenlente:

"Voor de crisis hadden fond-
sen c6oo miljard in kas en
was er geen probleem met
dekkingsgraden. Nu wel,
terwijl ze €r4oo miljard in
kas hebben. Je moet je niet
rlik rekenen, maar ook niet
arm." 5oPius-partijleider
Ifuol noemt de CPB-conclu-
sies 'absurd'. Hij verwacht
kleinere effecten omdat hii
denkt dat rentes weer gaan
stijgen. Krpl stelt dat verho-
ging naar zx niet negatiefis
voor Jongeren, maar zorgt

voor een 'minder extreem
voordeel voor jongeren'.

De WD noemt de reken-
rente verhogen'leven op de
pof' en PvdAer Kerstens
ziet de verhogingsplannen
als desastreus voor jonge-
ren en ]ater ook het stelsel.
D66-Kamerlid Van Weyen-
berg: ,Natuurldk willen ge-
pensioneerden dat pensioe-
nen meestijgen met prijzen,
maar ze willen ook dat dit
niet ten koste van kinderen
en kleinkinderen gaat.'

Hoewel fondsen direct uit
onderdekkingsproblemen
zijn met een rentebodem,
zien ze aanpassing niet zit-
ten. ABP-voorziLLer Corien
Wbrtmann zei zaterdag in
DFT dat we niet aan één
knop moeten draaien, maar
het hele stelsel moeten her-
vormen. Ook bpBouw (al
een gezonde actuele dek-
kingsgraad É no,3.z,), vindt
dat "het CPB toont. dat de re-
kenrentesystematiek grote
behoedzaamheid vraagt. Je
kunt niet zomaar die knop
aanraken." PME (Metaleiek-
tro) weet niet wat de rente
de komendejaren doet en is
,geen voorstander van een
rnaatregel die mogelijk leidt
tot verschillen tussen deel-
nemers van verschillende
generaties."

Het PMT (Metaal en Tech-
niek) wil wel een hogere re-
kenrente en wil net als
5oPIus het tarief corrigeren
voor'rentedrukkende' ef-
fecten van het ECB-beleid.
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teren veel hui-
dige deelnemers, maar kan
dat iemand die net geboren
is, uiteindelijk 3o,8v" pensi-
oen kosten, aldus het CPB.
Bij een zsa-bodem kan het
r5ra pensioen schelen. Ook
als die tijdelijk is, hebben ei-
genlijk alleen deelnemers
geboren voor 196o prof{t.

Pensioenfondsen moeten
om hun toekomstige bezit-
tingen en verplichtingen te
waarderen rekenen met een
tarief afgeleid van markt-
rentes. Die rekenrente be-
draagt nu zo'n r,Bryo. Die ren-
Le zorgt dat pensioenfond-
sen bij vollere kassen en
aardige rendementen, toch

in onderdekking (te lage
dekkingsgraden) verkeren.
Een rekenrente die hoger is
waardeert toekomstige ver-
plichtingen lager, dus ziin
huidige bezittingen sneller
genoeg, ofmeer dan genoeg.

Een procentpunt reken-
rente kan bli pensioenfond-
sen de dekkingsgraad met
zo'n t2 procentpunten doen
stijgen of dalen. Kunstmati'
ge verhoging zou misschien
zelfs indexatie mogelijk ma-
ken{bii Doyo rràS dat), een
inÍlatiecorrectie die deelne-
mers ai jaren niet kregen.

Maar dat gaat volgens het
CPB dus ten koste van pen-


