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Geachte heer Koolmees, 
 
Maandag jl. had u overleg met de klankbordgroep jong/oud over de uitwerking van het 
pensioenakkoord van juni 2019. Morgen, vrijdag 19 juni, stuurt u de hoofdlijnenbrief 
pensioenen aan de Tweede Kamer. 
 
Wij willen u met deze brief op de hoogte stellen van onze opvattingen met betrekking 
tot het nieuwe pensioencontract en de weg naar dat nieuwe contract. Onze 
opvattingen zijn positief getoetst bij onze pensioengroep, bestaande uit 
vertegenwoordigers in pensioenfondsen en andere deskundige leden. 
 
Zoals wij eerder hebben aangegeven, zien wij de introductie van een nieuw 
pensioencontract als een drietrapsraket: het contract (trap 3), de transitie (trap 2) en 
de overgangsperiode (trap 1). Wij zullen de onderwerpen in deze volgorde 
behandelen en afsluiten met onze conclusie. 
 
Trap 3: het nieuwe contract 
Wij concentreren ons op het nieuwe contract met uitgebreide risicodeling, kortweg het 
nieuwe contract. Wij zijn positief over de lijnen van het nieuwe contract. Wij zijn blij dat 
de huidige rentetermijnstructuur als waardering voor de verplichtingen verdwijnt. Dat 
geldt eveneens voor het schrappen van de enorme buffers in het huidige stelsel.  
Deze benadering zorgt ervoor dat het belangrijkste doel, het koopkrachtig maken van 
pensioenen, dichterbij komt. Met  meer kans op verhoging dus – en op verlaging, dat 
realiseren wij ons. 
 
Wij zijn in beginsel eveneens positief over de wijze van toedeling van risico’s en 
rendementen, maar moeten aantekenen dat wij nog onvoldoende inzicht hebben 
gekregen in de uitkomsten voor de maatmensen, alsmede de basis van de 
berekeningen. Wij hopen daar volgende week in de aangekondigde expertmeeting 
antwoorden op te krijgen.  
 
Wij onderschrijven de benadering van de stuurgroep dat gepensioneerden slechts 
beperkt bloot kunnen staan aan risico’s en dan met name alleen om indexatie 
mogelijk te maken. Wij onderscheiden ons daarmee van de opvatting dat ouderen 
juist graag risico willen lopen, al dan niet gedifferentieerd. 
Onduidelijkheid is er met betrekking tot de werking van de solidariteitsreserve, zowel 
voor wat betreft de vulling als de toedeling.  Ook de omvang is niet strikt bepaald. Dat 
maakt het contract niet overzichtelijker. 
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Trap 2: de transitie 
De omzetting van oude in nieuwe rechten tijdens de transitie is onzes inziens 
onvoldoende helder geregeld. Deze omzetting bepaalt hoe deelnemers aan het 
nieuwe contract beginnen. Wij onderstrepen dat een eventuele omzetting op basis 
van de rts volstrekt onaanvaardbaar zou zijn. Tevens willen wij met klem onder de 
aandacht brengen dat de huidige deelnemers (actief dan wel gepensioneerd) door het 
keurslijf van het huidige financieel toetsingskader een enorme indexatie-achterstand 
hebben opgelopen. De transitie lijkt het juist moment om die achterstand te corrigeren.  
Tevens zou in de transitie moeten worden meegenomen dat de uitkomst van de 
transitie moet bijdragen aan de doelstelling van het nieuwe contract, waarbij de 
pensioenuitkomst voor verschillende generaties dezelfde moet zijn.  
Verder willen wij onderstrepen dat de huidige verplichtingen niet vergelijkbaar zijn met 
de toekomstige rechten, omdat de rts voor actieve deelnemers wegvalt.  
 
Trap 1: de overgang 
Wij hebben eerder de noodklok geluid over de overgangsperiode. De gemiddelde 
gepensioneerde is circa 75 jaar oud. De overgangsperiode is gesteld op bijna zes jaar 
(alle fondsen moeten over voor 1 januari 2026). Dat betekent dat veel 
gepensioneerden nog wel het bitter van het huidige stelsel, maar niet het zoet van het 
nieuwe stelsel mogen proeven.  
 
Daarnaast heeft u aangekondigd dat de kortingen in het huidige ftk worden verzacht: 
fondsen die boven de 90 procent dekkingsgraad staan, zouden niet hoeven te korten. 
Dat zou nu voor vier van de vijf grootste fondsen tot kortingen van circa 5 procent 
kunnen leiden. 
 
Wij hebben berekend dat alleen op basis van de te verwachten indexatie-achterstand 
miljoenen gepensioneerden hun pensioen met 35 tot 40 procent in waarde hebben 
zien afnemen. Daar zou dan bovendien nog kortingen bovenop kunnen komen. 
Dat is voor ouderen onacceptabel en u verspeelt het draagvlak onder mensen die 
geheel afhankelijk zijn van hun pensioeninkomen. 
Wij vinden dat hier een adequate oplossing voor dient te komen, waarbij de normen 
van het nieuwe stelsel leidend moeten zijn. Wij hebben begrip voor de mogelijke 
juridische consequenties, maar die wegen in de verte niet op tegen de dagelijkse 
consequenties van zelfstandig levende gepensioneerden, die met een terugtredende 
overheid steeds meer worden teruggeworpen op hun zelfredzaamheid (zie het rapport 
Bos over dit onderwerp). 
 
Conclusie 
Het nieuwe stelsel is veelbelovend en ANBO rekent erop dat de openstaande vragen 
bevredigend kunnen worden beantwoord.  
Wel merken wij op dat de teksten die ons ter hand zijn gesteld nogal vaag zijn. Veel 
kwesties worden neergelegd op de tafels van cao-partners en 
pensioenfondsbestuurders. Dat betekent dat de belangrijkste vraag uit het eerde 
gepresenteerde communicatie-onderzoek niet kan worden beantwoord: “Wat betekent 
het nieuw stelsel voor mij?” 
ANBO pleit dan ook met klem voor een duidelijk toetsingskader als default, met ruimte 
voor genoemde gremia om gemotiveerd af te wijken. 
 
Grote kwesties spelen er echter bij de transitie en de overgangsperiode. ANBO wil als 
vooraanstaande belangenvertegenwoordiger nauw betrokken zijn bij de invulling van 
de transitie en de oplossing voor de overgangsperiode. U weet als minister dat het 
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niet kan zijn ‘over u, maar zonder u’. Wij vinden dat onze betrokkenheid niet 
vrijblijvend kan zijn, gezien de grote belangen die op het spel staan.  
Het draagvlak voor de gewenste pensioenvernieuwing staat op het spel. ANBO wil 
daarin een positieve rol spelen maar moet die ruimte dan ook krijgen. De 
toezeggingen die u eerder deze week deed, waren een stap in de goede richting, 
maar vooralsnog te vaag en vrijblijvend. Wij rekenen erop een positief antwoord te 
krijgen op deze gerechtvaardigde wens. 
 
Ten slotte spreken wij de vurige wens uit dat alle betrokken partijen zich achter de 
vernieuwing van ons pensioenstelsel kunnen scharen. Na tien jaren stilstand en 
daarmee achteruitgang kunnen wij ons verder oponthoud niet permitteren. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Liane den Haan 
Directeur-bestuurder 
 
 
 
 
Voor nadere informatie: 
Willem Reijn 
Senior beleidsadviseur pensioenen 

 
 
 
 
 
  

 


