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Geachte mevrouw, heer,

De situatie is bijzonder ernstig
De belangrijkste oorzaken van het tegenvallende herstel van de meeste Nederlandse
pensioenfondsen zijn de onverwacht snelle stijging van de levensverwachting en de fors
gedaalde rente. Als gevolg hiervan zijn de pensioenverplichtingen van de pensioenfondsen in
korte tijd sterk in waarde gestegen, waardoor de dekkingsgraden wederom fors zijn gedaald.
Reeds eerder is vastgesteld dat de pensioenfondsen als gevolg van de vergrijzing en de grotere
afhankelijkheid van de rendementen op de beleggingen structurele problemen ondervinden.
Het Pensioenakkoord dat de sociale partners hebben gesloten moet dan ook leiden tot aanpassing
van de pensioencontracten die vervolgens rekening houden met deze ontwikkelingen.
De grote volatiliteit van de rente geeft eveneens reden tot grote zorg. Er is sprake van een
uitzonderlijke situatie nu het renteniveau is gedaald onder het laagste niveau in honderd jaar.
Als deze tendens zich voortzet, betekent dit dat bij ongewijzigd beleid vele miljoenen deelnemers
en gepensioneerden geconfronteerd zullen worden met ofwel een forse korting op hun
pensioenaanspraken en ingegane pensioenen op korte termijn, dan wel met de aankondiging dat
zo’n korting uiterlijk per 1 april 2012 zal moeten worden doorgevoerd. Dit zal het vertrouwen in
ons Nederlandse pensioenstelsel ernstig aantasten. De toekomst van het stelsel staat hiermee op
het spel.
Nu gezamenlijk in gesprek gaan
Gezien de ernst van deze problematiek pleiten de koepels ervoor om op korte termijn met de
minister en sociale partners te overleggen over de wijze waarop met de invloed van de gestaag
dalende rente de komende tijd moet worden omgegaan. Inzet van de koepels is te voorkomen
dat louter als gevolg van de gehanteerde methodiek de pensioenfondsen door deze historisch
lage rente binnenkort massaal hun pensioenaanspraken moeten korten.

De pensioenkoepels willen geen afstand nemen van de FTK-regel dat de waardering van
pensioenverplichtingen dient te geschieden op basis van marktwaarde. Wel willen we voorkomen
dat pensioenfondsen door een op dit moment uitzonderlijk lage rentestand nu drastische
maatregelen moeten nemen, die na de herziening van het FTK, het pensioenakkoord en de
herinrichting van de pensioencontracten achteraf gezien helemaal niet nodig waren gebleken.
Korten kan nodig zijn, maar wel met verstand
Geen misverstand mag er zijn over de vraag of er in de ogen van de pensioenkoepels dan
helemaal niet gekort dient te worden op de korte termijn. Voor de fondsen met een volstrekt
onvoldoende herstelvermogen, zodanig dat deze ook als er geen sprake zou zijn geweest van
een sterk gedaalde rentevoet, niet binnen de gestelde vijfjaarstermijn kunnen herstellen zonder
toepassing van uitzonderlijke maatregelen zoals een kortingsmaatregel, is het ook naar het
oordeel van de pensioenkoepels onverantwoord om het uitstel tot 1 april 2012 te handhaven.
Daarbij zij wel opgemerkt dat daar waar door DNB wordt gesproken over fondsen waarvoor een
korting van één procent of minder al voldoende zou zijn om binnen de termijn van vijf jaar in
voldoende mate te herstellen, dit zich in de ogen van de koepels niet goed verhoudt met het
voorschrift uit de Pensioenwet dat een korting een laatste redmiddel dient te zijn. De koepels
kunnen zich niet voorstellen dat het hersteleffect van een dergelijke kortingsmaatregel niet ook
op andere wijze kan worden gerealiseerd.
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