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Bovensectoraal
Pensioenen
De laatste stap binnen het programma van de ECB heeft de rente waarmee de pensioenfondsen hun
verplichtingen moeten berekenen wederom verder omlaag gebracht. Gevolg is dat de
dekkingsgraden verder omlaag zijn gegaan; voor ABP en PFZW zelfs onder de kritische dekkingsgraad.
Zonder positieve ontwikkelingen op dit vlak (beleggingsresultaten maar vooral de rente!) zal dit gaan
leiden tot kortingen per 2017.
Contrasterend aan het bovenstaande is dat het ABP rijker dan ooit is; “het geld klotst tegen de
plinten op”. Deze onbevredigende situatie heeft geleid tot vragen vanuit de politiek, nadat ook de
vakcentrales waaronder de VCP hier aandacht voor hadden gevraagd.
Concreet is een oplossing de zgn. “rekenrente” te verhogen in ieder geval zolang het programma van
de ECB voortduurt. In het verleden werd immer uitgegaan van een vaste rekenrente (toen 4%). Zelfs
al zou maar worden uitgegaan van een rekenrente van 3% zou dat al een enorme verlichting
betekenen (elk procentpunt rekenrente scheelt 12% dekkingsgraad).
De CMHF stelt alles in het werk om de dreigende kortingen, die het gevolg zijn van een
onrechtvaardig financieel toetsingskader, te voorkomen. De sleutel hiervoor ligt bij de politiek, die dit
toetsingskader - uit te voeren door DNB – heeft vastgesteld.

SER-advies
De SER buigt zich momenteel over een advies over de toekomst van ons pensioenstelsel dat een
verkenning moet opleveren van mogelijk nieuwe modellen. De huidige problematiek van dreigende
kortingen als gevolg van het huidige stelsel met het daarbij behorende toetsingskader speelt daarbij
zeker een rol. Anders gezegd: als er niks verandert dreigt een voortdurende situatie van kortingen.
De modellen zullen laveren tussen het huidige model van beloftes van aanspraken (defined benefit;
DB) en modellen waarbij een premie wordt gestort waarbij de uitkomst van het daadwerkelijke
pensioen onzeker is (defined contribution; DC).
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Het huidige model loopt gelet op het bovenstaande tegen zijn grenzen aan. Een individueel potje
waarbij elke werknemer het verder maar uitzoekt, levert daarentegen aantoonbaar slechtere
uitkomsten op. De VCP heeft enige tijd geleden al gesteld voorstander te zijn van een DC-stelsel met
voldoende solidariteitskenmerken om pech- en geluksgeneraties te voorkomen.
Het advies wordt april/mei verwacht.

Sectoraal
Het overleg wil in een aantal sectoren die wel direct onder de werking van de
Loonruimteovereenkomst vielen niet vlotten. Het gaat hierbij o.a. over grote sectoren als PO/VO
maar ook over de UMC’s en waterschappen.
Als gevolg van de perikelen destijds tussen de diverse partijen is ondertussen een verklaring
opgesteld, waarin het kabinet samen met de centrales van overheidspersoneel de sectoren oproept
uitvoering te geven aan de Loonruimteovereenkomst.
Deze oproep geldt naast de VSO-sectoren voor alle werkgevers die onder het ABP vallen.

Vereniging
IPAP
Er heeft de afgelopen jaren een aanzienlijke vergrijzing plaatsgevonden op de werkvloer. Als gevolg
daarvan is de verwachting dat het ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid zullen toenemen. In dit
licht is het wellicht verstandig voor eenieder die nog meer dan 2 jaar te gaan heeft voor zijn
(vroeg)pensioen een arbeidsongeschiktheidsverzekering (IPAP) af te sluiten bij Loyalis. De premie
bedraagt minder dan een procent (zie www.loyalis.nl).

2.3

Nieuws te melden?
Heeft u nieuws voor deze Nieuwsbrief of voor op de CMHF-website?
Wij horen het graag van u. Stuurt u s.v.p. uw mail naar akleffens@cmhf.nl met als onderwerp
Nieuwsbericht.

Deze en vorige CMHF-nieuwsbrieven zijn ook in pdf-formaat via de CMHF-website te downloaden.
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