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Aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Mevrouw drs. J. Klijnsma
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2509 LV Den Haag
Aan de Vaste Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer
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Betreft:

Brief Staatssecretaris SZW d.d. 9 oktober 2015 over de kabinetsreactie onderzoek
“gevolgen lage rente en UFR voor financiële positie pensioenfondsen”

Geachte mevrouw Klijnsma, geachte Leden,
In het door u op 9 oktober 2015 naar de Tweede Kamer der Staten Generaal gestuurde onderzoek
“gevolgen lage rente en UFR voor de financiële positie pensioenfondsen” komt helder naar voren
wat de gevolgen zijn van het mogen hanteren van een “gedempte kostendekkende premie”.
Jaarlijks wordt vanaf nu tot en met 2021 middels de feitelijk betaalde premie tussen de € 6,3 en € 9,3
miljard minder premie betaald dan na storting van deze premie volgens de
verplichtingenberekening nodig is. Als de ruimte tussen de feitelijk betaalde premie en de gedempte
kostendekkende premie in de komende jaren gebruikt wordt om een deel van de stijging van de
pensioenpremies op te vangen, hetgeen ons zeer waarschijnlijk lijkt, stijgt dit bedrag naar € 11,7
miljard. Dit zal per saldo tot in het totaal van ongeveer zo’n € 70 miljard minder premie over de in
beschouwing genomen periode leiden (circa 5% van het totale pensioenvermogen). Dit bedrag zou
gecompenseerd moeten worden door extra rendement en gaat vooralsnog volledig ten koste van
het herstelvermogen en indexatiemogelijkheden van de pensioenfondsen.
De inconsistentie van het moeten berekenen van de verplichtingen met de RTS en het mogen
uitgaan aan de premiekant van een gedempte premie blijkt hiermede. Enerzijds kunnen de buffers
niet hoog genoeg zijn volgens de huidige regeling en anderzijds worden deze met deze
premiesystematiek weer even hard onderuit gehaald. Dit zou toch niet de bedoeling van de
wetgever mogen zijn.
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Naast dit toegestane tekort leidt het in het onderzoek aangegeven verloop van de
renteontwikkeling en UFR tot een verhoging van de te betalen premies en druk op de
dekkingsgraden, waardoor zo’n 15% van de belanghebbenden moet rekenen op een korting van hun
pensioen en indexatie verder weg is dan ooit.
Dit kan toch ook niet de bedoeling zijn van een goed pensioenstelsel! Bovendien leidt zowel de
gedempte premie als de verlaagde UFR tot een directe overheveling van kapitaal van
gepensioneerden naar de jongeren. Ook dat zou niet de bedoeling mogen zijn.
Wij roepen u met klem op, zoals we bij de discussie van het nieuwe FTK ook al gedaan hebben om de
“gedempte kostendekkende premie” niet langer toe te staan, in ieder geval zo lang het gezien de
dekkingsgraad niet mogelijk is de volledige inflatie middels indexatie te compenseren.
Met vriendelijke groeten wachten wij uw antwoord af,
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