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Koepel Gepensioneerden:
- besluit tot aanpassing van de rekenrente
onvoldoende
- miljoenen gaan rechten inleveren zonder
noodzaak
- de economie komt verder in het slop
- vertrouwen wordt niet hersteld
De Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG) ziet in
de beslissingen van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de
rekenrente voor toepassing bij de berekeningen van de dekkingsgraad van
pensioenfondsen aan te passen een gebaar in de goede richting maar
onvoldoende en niet effectief genoeg.
Het probleem dat de minister probeert op te lossen kent een aantal oorzaken die
niet worden betrokken in de beschouwing. Het enige dat de Minister oplost met zijn
beslissing is de onlogische inverse structuur van de toegepaste rente op een langere
termijn dan 20 jaar.
Het probleem is de extreem lage rente als zodanig. De rente die Nederland nu kent
ligt lager dan ooit in de laatste vierhonderd jaar is voorgekomen. Deze lage rente
kent drie oorzaken:

-

manipulatie van de geldhoeveelheid door de ECB,
manipulatie van de rente door de banken

-

en het safe haven effect van Duitsland, Nederland en enige andere
Noordeuropese landen, waardoor overbodige liquiditeiten een tijdelijke
vluchthaven vinden in deze landen ook al is de rente die geboden wordt
extreem laag of zelfs negatief.

Deze oorzaken hebben geen enkele relatie tot het beleid van pensioenfondsen die
hun nog steeds groeiende vermogen beleggen, zowel gespreid over
beleggingsproducten als gespreid over de wereld. Daarom is een forsere correctie
dan nu wordt voorgesteld noodzakelijk.
Het gevolg van het voorliggende besluit is dat nog steeds aanzienlijk moet worden
gekort op inkomens van gepensioneerden en op de pensioenrechten van nog
werkenden. Juist op het moment dat de Nederlandse economie een
bestedingsimpuls nodig heeft, de staatskas tekorten heeft en het aan
consumentenvertrouwen ontbreekt, gaan miljoenen in Nederland er als gevolg van
dit besluit op achteruit. Het resultaat zal zijn: minder bestedingen, minder
belastinginkomsten en minder vertrouwen.
De KNVG heeft voorgesteld een onafhankelijke Commissie Rekenrente in te stellen
en te vragen met voorstellen te komen. Dat voorstel is begin september naar de
minister verzonden en staat na de beslissingen van vandaag nog recht overeind.
Drs. Martin van Rooijen, voorzitter van de KNVG, concludeert dan ook : “De
minister heeft wel de problemen goed in kaart gebracht, maar een
allesomvattende, duurzame oplossing helaas nog niet gevonden”.
De KNVG gaat het voorstel nu onder de aandacht brengen van de informateurs bij
de beraadslagingen over een nieuw kabinet.
De Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden vertegenwoordigt
gepensioneerden van grote en middelgrote ondernemingen, overheid en media. De KNVG
vertegenwoordigt 80.000 gepensioneerden van 24 verenigingen en indirect meer dan een miljoen
mensen. Tot de oprichters behoren de verenigingen van gepensioneerden van Tata Steel, DOW,
AKZO/Nobel, DSM, Océ , DE Masterblenders 1753 (Douwe Egberts), Heineken, Unilever, Ardagh
Metal Packaging, Hunter Douglas, IBM en VGOmedia.
Met de KNVG willen deze verenigingen professioneel te werk gaan bij de behartiging van belangen
van gepensioneerden bij beleidsmakers, de politiek, de toezichthouders, de sociale partners en
andere stakeholders. De belangenbehartiging betreft vooral mensen met een aanvullend bedrijfstakof ondernemingspensioen en omvat uiteindelijk een groot deel van de drie miljoen gepensioneerden
in Nederland.
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