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advies StAr m.b.t. herstelplannen

Geachte heer Kamp,
Als vertegenwoordiger van alle ouderen in Nederland met een aanvullend pensioen,
stelt de CSO, de koepel van ouderenorganisaties, er prijs op u ons standpunt te
geven over het voorstel van de Stichting van de Arbeid, u gedaan per brief d.d.
19 oktober jl.
Al geruime tijd kan de financiële situatie bij de pensioenfondsen in Nederland zich
verheugen in enorme aandacht in politiek en pers. Of deze aandacht gebaseerd is op
feiten of op beeldvorming laat ik maar in het midden. Zeker is dat eenieder die zich
met deze materie bezighoudt er verstandig aan doet niet met elk haastig voorstel
mee te gaan.
De Stichting van de Arbeid stelt voor om het verhogen van de pensioenpremie die
voortkomt uit herstelplannen van pensioenfondsen uit te stellen. De redenering van
vakbonden en werkgevers is dat herstel beter ten laste van de gepensioneerden kan
gebeuren dan dat de werkgevers daaraan moeten bijdragen. Effect van het voorstel
is dat langdurig gepensioneerden met korting op hun pensioen en/of langdurig niet
indexeren worden opgezadeld.
Deze redenering gaat voorbij aan het feit dat 1/3e van de mensen die een AOWuitkering hebben geen of een zeer klein aanvullend pensioen hebben. Daarop korten,
waar soms al een paar jaar niet geïndexeerd is, snijdt er hard in. Het regeerakkoord
toonde al dat de gemiddelde Nederlander er in de komende jaren ¼% op achteruit
gaat en de 65 plussers ¾%. Daar zou het effect van de voorstellen van de StAr nog
bovenop komen.
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Een tweede groep gepensioneerden die in beeld moeten zijn bij het beoordelen van
de voorstellen van de StAr, zijn de mensen in Nederland die beschikken over een
aanvullend pensioen boven de € 10.000,-. Bij deze groep is er sprake is van een
achteruitgang van de koopkracht van 2% over de laatste tien jaar, terwijl bij werkende
tweeverdieners nog een koopkrachtverbetering van 2 tot 4% werd geconstateerd.
(Bron: Nibud)
Als de premie van actieven nu wordt gedempt, heeft dat als gevolg op de korte
termijn dat de betreffende fondsen zich minder snel zullen herstellen en dat
indexering voor gepensioneerden nóg weer verder zal worden uitgesteld.
Het is ons standpunt dat de premie de ambitie moet hebben voldoende te zijn voor
het dekken van de aanspraken. De ambitiedekkende premie bevat de premie voor de
nieuwe aanspraken van de actieven plus de indexatieambitie over die aanspraken
plus een opslag voor de buffers op basis van de vereiste dekkingsgraad. Indien
minder wordt betaald moeten de aanspraken dienovereenkomstig worden verlaagd.
Premiekorting is slechts mogelijk in die mate, dat de betaalde premie hoger is dan
nodig voor de nieuwe aanspraken plus indexatieambitie over die aanspraken plus
buffers. Dat is nu zeker bij de onderhavige fondsen niet het geval.
Wij achten het onacceptabel dat gepensioneerden nóg meer worden getroffen door
maatregelen dan nu al het geval is. Additionele aantasting van pensioenen is niet
verdedigbaar. Wij verzoeken u dan ook niet in te gaan op de voorstellen van de
Stichting van de Arbeid. Gaarne zijn wij bereid dit standpunt in een nader gesprek toe
te lichten.

Hoogachtend,

drs. G. van Soest
voorzitter

