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Veel pensioenfondsen moeten waarschijnlijk gaat korten op de pensioenen in 2013. Of 

het korten ook echt doorgaat, wordt pas in de zomer van 2012 duidelijk, zo laat 

Minister Kamp weten in een reactie op een brief van Abvakabo FNV.  

Het korten zal waarschijnlijk moeten omdat de dekkingsgraden (een indicatie voor de 

vermogenspositie) van de fondsen onder de wettelijk verplichte 105 procent uitkomt.  

Kamp schrijft in zijn reactie: ‘Het kabinet zal rond de zomer van 2012 in overleg treden met 

de Stichting van de Arbeid en de Pensioenfederatie. Mede op basis van dit overleg en 

advisering door De Nederlandse Bank, zal het kabinet bezien of en op welke wijze het 

beoogde nieuwe toetsingskader op evenwichtige wijze kan worden betrokken bij de 

vaststelling van de premiestelling voor 2013 en de eventueel in dat jaar door te voeren 

kortingen.’  

Met het nieuwe toetsingskader doelt Kamp op de nieuwe spelregels rondom het berekenen 

van de dekkingsgraden. De dekkingsgraden van pensioenfondsen zijn gebaseerd op 

dagelijks schommelende rentestanden. Abvakabo FNV pleit er al geruime tijd voor om van 

dit systeem af te stappen. Ook de overheid erkent dit nu en wil in de zomer van 2012 kiezen 

voor een nieuwe waarderingsmethodiek om de dekkingsgraden te berekenen. Het komt er 

naar verwachting op neer dat pensioenfondsen voortaan kunnen rekenen met een stabielere 

rente waardoor de problemen voor veel pensioenfondsen minder groot zijn. Korten is dan in 

veel gevallen niet nodig.  

Waarnemend voorzitter Corrie van Brenk van Abvakabo FNV vindt de reactie van Kamp een 

stap in de goede richting, maar nog niet voldoende. Van Brenk: ‘Minister Kamp geeft aan hij 

pensioenfondsen mogelijk niet wil dwingen om te korten op de pensioenen. Eindelijk eens 

verstandige taal, maar de minister neemt dat besluit pas in de zomer van 2012. De 

pensioenfondsen moeten al hun deelnemers echter in januari op de hoogte stellen van 

eventuele kortingen. Daarmee zaait de minister in onze ogen onnodig paniek.’  

 

 


