
De	brief	van	Koolmees	
28 februari 2019 

Na het mislukken van het pensioenoverleg heeft minister Koolmees zijn plannen voor 
het pensioen op 1 februari in een brief aan de Tweede Kamer uiteengezet. 
Kernpunten in deze brief zijn: 

• Afschaffen van het systeem van doorsnee premie en gelijke opbouw voor 
iedereen 

• Invoeren van individuele pensioenrekeningen 

• Verplicht leeftijdsafhankelijk en per individuele deelnemer beleggen. 

• geen wijziging van de rekenrente 

De plannen van Koolmeeszijn niet alleen van belang voor de werkenden die nog 
pensioen opbouwen, maar ook voor de gepensioneerden.  

De	doorsnee	premie	
Nu betaalt iedereen hetzelfde percentage premie en krijgt ook iedereen dezelfde 
pensioenopbouw (1.875%). Koolmees vind dit oneerlijk omdat de premie van 
jongeren langer belegd kan worden en dus meer pensioen op zou moeten leveren. 
Hij wil dat jongeren , bij dezelfde premie,  meer pensioenopbouw krijgen en mensen 
van 45+ minder. In eerste instantie is dit voor de gepensioneerden niet van belang, 
zij bouwen immers geen pensioenrecht meer op. Maar er is een probleem. Als je nu 
de doorsnee opbouw afschaft, dan krijgen de actieven tussen de 45 en 67 jaar 
minder pensioenopbouw, terwijl zij in hun jonge jaren niet het voordeel van een hoger 
opbouwpercentage hebben gehad. Compensatie voor deze groep zou voor heel 
Nederland een bedrag tussen 50 en 100 miljard kosten. Dat is ongeveer 5% van het 
pensioenvermogen in Nederland.  Minister Koolmees is niet van plan om hier ook 
maar één cent aan bij te dragen. In zijn brief schrijft hij dat dit maar uit de reserves 
van de pensioenfondsen betaald moet worden. Dat betekent dat de 
gepensioneerden mee moeten betalen, terwijl zij nu juist helemaal geen partij zijn bij 
dit probleem. De gepensioneerden hebben immers de hele cyclus van teveel betalen 
als je jong bent en te weinig betalen als je ouder dan 45 bent, al doorlopen. Zij 
hebben dus uiteindelijk geen voordeel gehad van doorsnee premie maar krijgen wel 
de rekening voor het afschaffen.  

Verder hebben de meeste fondsen helemaal geen reserves waaruit ze die 
compensatie zouden kunnen betalen. Als ze die wel hadden zou er wel wat 
ruimhartiger geïndexeerd worden. Het bedrijfstak fonds voor de Metalectro, PME, 
had eind 2018 een dekkingsgraad onder de 104%. De overgangskosten uit de 
fondsreserve halen zou dan tot gevolg hebben dat er meteen 5% gekort moet 
worden op de lopende pensioenen. Voor andere grote fondsen als PMT, ABP en 
Zorg en Welzijn geldt hetzelfde.  Het Thales fonds heeft een hogere dekkingsgraad, 
maar 5% extra verlies betekent dat er voor de komende 5 tot 10 jaar niet 
geïndexeerd kan worden.   
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Individuele	pensioenrekeningen	
Minister wil individuele pensioenpotjes in plaats van een collectief systeem zoals we nu 
hebben. De afgelopen 5 jaar is er in de SER gestudeerd op een aantal pensioenvarianten. 
Daar kwam iedere keer uit dat een systeem van collectieve aanspraken bij de zelfde kosten 
meer pensioen en meer zekerheid oplevert dan de individuele potjes. Vandaar dat 
werkgevers en vakbonden het idee van individuele potjes hebben afgewezen. Voor de 
gepensioneerden is de vraag hoe de bestaande pensioenpot moet worden verdeeld.  
Koolmees wil individuele potjes om vermogensoverdracht tussen de generaties te 
voorkomen. Maar de afgelopen 10 jaar is er door de dalende rente heel veel vermogen van 
de oudere generatie naar de jongeren verschoven.  Als er individuele potjes ingevoerd 
moeten worden omdat men solidariteit tussen de generaties verkeerd vindt,  dan is het 
redelijk dat de vermogensoverdrachten van oud naar jong van de laatste jaren worden 
teruggedraaid. 

Leeftijdsa9hankelijk	beleggen	
Bij individuele potjes hoort ook het leeftijdsafhankelijk beleggen. Veel in aandelen voor de 
jongeren vanwege het hogere verwacht rendement. En vooral in obligaties voor de 
gepensioneerden vanwege de grotere zekerheid. Maar als er voor de gepensioneerden 
alleen nog in " veilige "  obligaties, met een rendement tussen 0% en 1.5% belegd mag 
worden  zit indexatie er voor de gepensioneerden niet meer in. De indexatie wordt immers 
betaald uit het rendement op de aandelen belegging. Op de lange termijn is indexatie veel 
belangrijker dan het risico op een pensioenkorting. Het Thales fonds heeft in 2013,  3.5% 
gekort. Maar over de hele periode van 2009 tot 2018 is er nog 17% achterstand in de 
indexatie opgelopen.  

Rekenrente	
Minister Koolmees wil pas praten over de rekenrente als hij op de andere punten zijn zin 
heeft gekregen. Nu moeten de pensioenfondsen rekenen alsof zij in de toekomst niet meer 
dan 1.5% rendement halen, terwijl het gemiddelde over de afgelopen 25 jaar ruim boven de 
6% heeft gelegen. Als je aanneemt dat je vrijwel geen rendement haalt over de beleggingen, 
wordt het pensioen erg duur. Met de pet als werkgever van de ambtenaren op, vond 
Koolmees dit ook. Voor het berekenen van de pensioenpremie mogen de fondsen daarom 
uitgaan van een veel hoger rendement, zodat de premie laag blijft. Maar aan het einde van 
het jaar eist de Nederlandse Bank dat dit premietekort uit de fonds reserve wordt bijgepast. 
Op die manier wordt een deel van de pensioenopbouw voor de actieven, door de 
gepensioneerden betaald.  

Van alle landen in Europa hanteert Nederland de laagste rekenrente voor de 
pensioenfondsen.  De commerciële levensverzekeraars vallen onder Europese 
toezichtsregels  en mogen wel met een hogere rente rekenen. 

Acties	18	maart	
De gezamenlijke vakbonden en ouderen organisaties hebben een actiedag gepland voor een 
beter pensioenstelsel. Dit is op maandag 18 maart op een aantal verschillende locaties in 
Nederland, voor onze regio in Arnhem. De belangrijkste actiepunten zijn: 

• AOW leeftijd op 66 jaar houden 

• indexatie voor iedere generatie 

• pensioen voor iedereen, dus ook voor flexwerkers en ZZP-ers. 
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