PENSIOENEN

Gepensioneerden zeer
bezorgd over periode
tot aan nieuw stelsel
Martine Wolzak
Amsterdam

Gepensioneerden vrezen alsnog forse pensioenverlagingen in de jaren tot aan het nieuwe pensioenstelsel, dat uiterlijk 1 januari
2026 zal worden ingevoerd. Ouderenorganisaties pleiten daarom, in aanloop naar het
Kamerdebat van deze week, voor een overgangsregime dat de kans op kortingen verkleint.
Een vergelijkbaar pleidooi hielden FNV en
pensioenfondsen al tijdens de onderhandelingen over de uitwerking van het pensioenakkoord. Desondanks zijn daar nog geen afspraken over. Komend jaar moeten werkgevers,
werknemers en kabinet daarom opnieuw om
de tafel, om te bepalen wat de regels worden
voor pensioenfondsen in de overgangsperiode,
die tot uiterlijk 1 januari 2026 duurt.
Bij de huidige wetgeving moeten de komende jaren mogelijk miljoenen pensioenen omlaag. De dekkingsgraden van grote pensioenfondsen, zoals ABP, Zorg en Welzijn, PME en
PMT, liggen door de lage rente tot circa 20%
onder het vereiste niveau. Kans op indexatie
— een verhoging van pensioenen om de koopkracht op peil te houden — is er daardoor nauwelijks.
Dat is ‘volstrekt onaanvaardbaar’, schrijft
ouderenbond Anbo in een brief aan de Tweede Kamer, die morgen met de minister debatteert over de pensioenhervormingen. ‘Een van
de doelstellingen van kabinet en sociale partners is het herstel van vertrouwen, maar dat
vertrouwen wordt op weg naar het nieuwe stelsel juist verloren.’
De Koepel van Gepensioneerden waarschuwt dat ouderen die rond de kredietcrisis
met pensioen gingen, straks overlijden zonder ooit indexatie te hebben gehad, na een
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forse verlaging van hun pensioenen en zonder proﬁjt van de pensioenhervorming. ‘Voor
dit probleem moet een oplossing komen’. De
Koepel wil daarom dat gepensioneerden ook
betrokken worden bij het overleg over het overgangsregime.
Voor het komende jaar geeft Koolmees pensioenfondsen wel de mogelijkheid kortingen
nog een keer uit te stellen, zolang hun dekkingsgraad aan het einde van dit jaar boven de
90% staat. Maar bij de huidige standen dreigen
bij een aantal grote fondsen dan alsnog kortingen van 3% tot 5%. Over de periode 20222026 is nog niets afgesproken, en zonder een
stijging van de dekkingsgraden zouden pensioenen dan nog eens met 10% tot 15% omlaag moeten.
De kans op verlagingen wordt nog vergroot
door de verwachte aanpassing van de manier
waarop De Nederlandsche Bank de rekenrente
berekent. Als gevolg van het advies van de commissie Parameters verdwijnt de opslag die nu
nog op de marktrente zit (de zogeheten ultimate forward rate) volgend jaar grotendeels.
Dan kan de rekenrente en daarmee de dekkingsgraad van pensioenfondsen verder dalen.
De Anbo wil nu dat pensioenen de komende
jaren alvast verlaagd en verhoogd worden ‘als
zou het nieuwe stelsel al van kracht zijn’. In het
nieuwe stelsel speelt de rente een veel kleinere rol en mogen fondsen rekenen met een verwacht rendement, waardoor kortingen kleiner
zouden worden en de kans op indexatie groter. De ouderenbond pleit er ook voor dat gepensioneerden compensatie krijgen voor hun
gemiste indexatie, die nu al kan oplopen tot
circa 20% koopkrachtverlies van het pensioen.
DNB wil nog niet vooruitlopen op de ruimte
die pensioenfondsen hebben om de komende
jaren soepeler om te gaan met pensioenverlagingen of indexatie, zegt directeur Tjerk Kroes
vandaag in het FD. ‘Dat gesprek moeten we
het komende jaar nog voeren en we moeten
de rekensommen maken’. De uitkomst van
die sommen zal bovendien per pensioenfonds
verschillen, verwacht hij. Kroes waarschuwt
dat er waarschijnlijk geen ruimte is voor inhaalindexatie voor gepensioneerden. ‘Ik kan
me op dit ogenblik moeilijk voorstellen dat
daar veel geld voor over zal zijn.’
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