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Gepensioneerdenvrezenalsnog forsepensi-
oenverlagingen inde jaren tot aanhetnieu-
wepensioenstelsel, datuiterlijk 1 januari
2026zalworden ingevoerd.Ouderenorgani-
satiespleitendaarom, inaanloopnaarhet
Kamerdebat vandezeweek, voor eenover-
gangsregimedatdekansopkortingenver-
kleint.

Een vergelijkbaar pleidooi hielden FNV en
pensioenfondsen al tijdens de onderhande-
lingenoverdeuitwerkingvanhetpensioenak-
koord.Desondankszijndaarnoggeenafspra-
ken over. Komend jaarmoetenwerkgevers,
werknemersenkabinetdaaromopnieuwom
de tafel, om te bepalenwat de regels worden
voorpensioenfondsenindeovergangsperiode,
die tot uiterlijk 1 januari 2026duurt.

Bijdehuidigewetgevingmoetendekomen-
de jarenmogelijkmiljoenenpensioenenom-
laag.Dedekkingsgradenvangrotepensioen-
fondsen, zoals ABP, Zorg enWelzijn, PMEen
PMT, liggen door de lage rente tot circa 20%
onder het vereiste niveau. Kans op indexatie
—eenverhogingvanpensioenenomdekoop-
krachtoppeil tehouden—iserdaardoornau-
welijks.
Dat is ‘volstrekt onaanvaardbaar’, schrijft

ouderenbondAnbo ineenbrief aandeTwee-
deKamer,diemorgenmetdeministerdebat-
teertoverdepensioenhervormingen. ‘Eenvan
dedoelstellingenvankabinetensocialepart-
ners is het herstel van vertrouwen,maar dat
vertrouwenwordtopwegnaarhetnieuwestel-
sel juist verloren.’
De Koepel van Gepensioneerden waar-

schuwt dat ouderendie rondde kredietcrisis
met pensioen gingen, straks overlijden zon-
der ooit indexatie te hebben gehad, na een

forse verlaging van hun pensioenen en zon-
derprofijt vandepensioenhervorming. ‘Voor
ditprobleemmoeteenoplossingkomen’.De
Koepelwil daaromdat gepensioneerdenook
betrokkenwordenbijhetoverlegoverhetover-
gangsregime.

VoorhetkomendejaargeeftKoolmeespen-
sioenfondsenweldemogelijkheidkortingen
nog een keer uit te stellen, zolang hun dek-
kingsgraadaanheteindevandit jaarbovende
90%staat.Maarbijdehuidigestandendreigen
bij een aantal grote fondsen dan alsnog kor-
tingen van 3% tot 5%. Over de periode 2022-
2026 isnogniets afgesproken, enzonder een
stijging van de dekkingsgraden zouden pen-
sioenen dan nog eensmet 10% tot 15% om-
laagmoeten.

Dekansopverlagingenwordtnogvergroot
doorde verwachte aanpassing vandemanier
waaropDeNederlandscheBankderekenrente
berekent.Alsgevolgvanhetadviesvandecom-
missieParametersverdwijntdeopslagdienu
nog op demarktrente zit (de zogeheten ulti-
mate forward rate) volgend jaar grotendeels.
Dan kan de rekenrente en daarmee de dek-
kingsgraadvanpensioenfondsenverderdalen.

DeAnbowilnudatpensioenendekomende
jarenalvast verlaagdenverhoogdworden ‘als
zouhetnieuwestelselalvankrachtzijn’. Inhet
nieuwestelsel speeltde renteeenveelkleine-
rerolenmogenfondsenrekenenmeteenver-
wachtrendement,waardoorkortingenkleiner
zoudenworden en de kans op indexatie gro-
ter. De ouderenbond pleit er ook voor dat ge-
pensioneerdencompensatiekrijgenvoorhun
gemiste indexatie, die nu al kan oplopen tot
circa20%koopkrachtverliesvanhetpensioen.

DNBwilnognietvooruitlopenopderuimte
diepensioenfondsenhebbenomdekomende
jarensoepeleromtegaanmetpensioenverla-
gingenof indexatie,zegtdirecteurTjerkKroes
vandaag in het FD. ‘Dat gesprekmoetenwe
het komende jaar nog voeren enwemoeten
de rekensommenmaken’. De uitkomst van
diesommenzalbovendienperpensioenfonds
verschillen, verwacht hij. Kroes waarschuwt
dat er waarschijnlijk geen ruimte is voor in-
haalindexatie voor gepensioneerden. ‘Ik kan
me op dit ogenblikmoeilijk voorstellen dat
daar veel geld voor over zal zijn.’

Bij de huidige
wetgeving moeten
de komende jaren
mogelijk miljoenen
pensioenen omlaag a Pagina 12 Interview DNB
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