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Geachte heer van Kent, 

 

Op woensdag 16 oktober vindt het AO Pensioenonderwerpen. In deze brief vraagt 

seniorenorganisatie KBO-PCOB graag uw aandacht voor de dreigende kortingen op 

pensioenen. 

 

Kortingen 

Zoals het er nu naar uitziet, worden in 2020 8 miljoen pensioenuitkeringen gekort. Een voor 

zowel gepensioneerden als werkenden ronduit beroerde ontwikkeling, die bovendien ook 

nog eens onnodig is. 

Dat komt grotendeels door de rekenrente, die als een loden last is voor de pensioenfondsen 

en maakt dat zij zich arm moeten rekenen. Naast dat zij volgend jaar moeten korten, kunnen 

zij kunnen al jaren niet meer indexeren. Dat heeft ertoe geleid dat de waarde van het 

pensioen van menig gepensioneerde in de afgelopen tien jaar met 15 tot 20 procent 

achteruit is gegaan. Gegeven de goede rendementen die pensioenfondsen al jaren achtereen 

noteren,  is dat voor gepensioneerden bijzonder zuur. De onrust en boosheid hierover onder 

onze leden neemt hierover toe. Zij begrijpen terecht niet dat pensioenfondsen moeten doen 

alsof zij nauwelijks rendement noteren, terwijl het tegenovergestelde het geval is. 

 

Werkenden 

De lage rekenrente heeft vanzelfsprekend ook gevolgen voor de pensioenen van werkenden. 

Pensioenfondsen zijn hierdoor gedwongen enorme bedragen opzij te zetten voor de opbouw 

van pensioenen. In reactie op schriftelijke vragen van de heer Omtzigt bevestigde de 

minister van Sociale Zaken dat wie nu 91 euro inlegt, daar over 20 jaar 69 euro koopkracht 

voor terugkrijgt (plus indexatie of minus kortingen). Ondertussen gaan de afspraken uit het 

Pensioenakkoord en de aanwijzingen van de Commissie Dijsselbloem wel zorgen voor extra 

premiestijgingen of een fors lagere opbouw. 
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Realistische rekenrente 

Dergelijke gevolgen zouden wellicht iets makkelijker te accepteren zijn wanneer de 

rekenrente waarmee gerekend wordt een realistische is. Maar in een recent opiniestuk in het 

Financiële Dagblad toonden hoogleraren Hoogduin en Eijffinger
1

 aan – en zij zijn niet daarin 

de eersten - dat dit geenszins het geval is. De kapitaalmarktrente is geen afspiegeling van de 

vraag- en aanbodverhoudingen op de wereldkapitaalmarkt en kan ook niet als 

‘marktconform’ worden betiteld, zo betogen zij. Een rekenrente van 2,5 tot 3 procent zou 

een stuk realistischer zijn, aldus Hoogduin en Eijffinger.  

 

Koopkrachtig pensioen 

Bij de presentatie van het Pensioenakkoord werd aangegeven dat ons pensioen eerlijk, 

transparant en ook koopkrachtig zou moeten worden. Om dat laatste – nu en in de toekomst 

- te realiseren, is volgens KBO-PCOB aanpassing van de rekenrente naar een prudent niveau 

noodzakelijk. In lijn met de vier grote pensioenfondsen én de veertig ondertekenaars van de 

brief Ons pensioenstelsel verdient beter van 13 oktober jl. pleiten wij ervoor bij het 

vaststellen van de rekenrente ook een deel van het verwachte rendement mee te nemen.  

 

Wij hopen van harte dat u deze boodschap en ons verzoek wilt overbrengen aan de minister. 

Alvast heel hartelijk dank en een goed debat toegewenst.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Manon Vanderkaa, 

Directeur KBO-PCOB 
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 https://fd.nl/opinie/1314946/kapitaalmarktrente-is-niet-marktconform-en-geen-basis-voor-de-rekenrente 


