
 
 

Waarom we TEGEN het nieuwe pensioenstelsel moeten stemmen 
 
                                       
                                      Vijf thema’s deze week 
                                      Vandaag thema 5 
                                      03-07-2020 
                  Kernteam Landelijk Actiecomité Red het pensioenstelsel 
                                       
 

1 
 

WAAROM IS DE HUIDIGE REKENRENTE DE BRON VAN ALLE KWAAD? 

 
Voor 2007 was 4% de vaste rekenrente om de verplichtingen (= wat het 

pensioenfonds in de komende jaren moet betalen aan pensioenuitkeringen) 
te berekenen. Die 4% was de basis om de pensioenpremies te berekenen. 

 
In 2007 is besloten om de rekenrente te laten fluctueren met de marktrente. Dat was 
geen probleem want die marktrente was toen hoger dan die 4% en ook de vakbonden 

zagen dat wel zitten. Niemand van die “slimme” jongens hield er toen rekening mee 
dat die marktrente wel eens zou kunnen dalen en men verzuimde een ondergrens 

vast te stellen.  
 
Het liep anders. 

De bankencrisis kwam in 2008 en de marktrente daalde snel. Dat was omdat de 
overheden door de Europese Centrale Bank de rentes snel verlaagden. Ze kochten 

overheidsschulden op. Prima idee van Draghi, maar voor de pensioenfondsen funest. 
Doordat de rekenrente ver onder 4% zakte stegen de verplichtingen onevenredig. 
Men moet zich realiseren dat 1% lagere rekenrente betekent dat de dekkingsgraad 

met meer dan 15% daalt. 
En de huidige rekenrente is ongeveer 0,5 %, dus vergeleken met de oorspronkelijke 

4% is dat een verschil van 3,5%, dus qua dekkingsgraad een daling van meer dan 
50%!! Een eenvoudige oplossing was geweest die koppeling van de rekenrente en de 
marktrente los te koppelen en bijvoorbeeld weer de vaste rekenrente te nemen van 

4%. 
Dan hadden wij NU geen pensioenprobleem gehad. Het vertrouwen van de 

pensioendeelnemers in hun pensioenfonds zou onverminderd groot gebleven zijn. 
  
Wat ging er fout? 

De politiek had niet de wil om die simpele rekenregel aan te passen en de bonden 
hadden niet het lef om het met vakbondsmacht af te dwingen. In 2018, 10 jaar na de 

bankencrisis, komt Tuur Elzinga, dan portefeuillehouder pensioenen bij de FNV, met 
een oproep “KOMT IN ACTIE VOOR EEN EERLIJK PENSIOEN!”. Daarin roept hij de 
FNV-leden op, om actie te voeren voor een geïndexeerd pensioen en pensioenopbouw. 

In plaats van te kiezen voor een eenvoudige aanpassing van de rekenrente komt hij in 
juni 2019 met een pensioenakkoord, dat van alles regelt, zelfs het overboord gooien 

van ons loongerelateerd pensioenstelsel door met een premiestelsel te komen. Dat 
hebben de FNV-leden nooit gewild. 
Een volledig onnodige pensioenoperatie wordt nu voorgesteld, welke jaren gaat duren, 

miljarden pensioenvermogens aan transitiekosten vergt en volgens Koolmees zelf, de 
komende jaren nog geen indexatie gaat opleveren. Men schiet met een kanon op een 

mug! 
 

Conclusie 
De voorgestelde uitwerking van het pensioenakkoord is voor het herstel van het 
vertrouwen van de pensioendeelnemers volstrekt onvoldoende. De FNV moet zich 

voluit inzetten op behoud van het huidige beste pensioenstelsel ter wereld en met alle 
vakbondskracht de rekenrente problematiek oplossen. 

We adviseren het Ledenparlement het akkoord en de uitwerking af te wijzen. 


