Overgangsperiode
Het is niet onlogisch dat het Kabinet de overgangsregeling voor een aangepast FTK
invult voor de periode van 2022 tot de datum van invoering van het nieuwe stelsel.
Voor de situatie per 1 januari 2021 zijn immers al maatregelen getroffen die lijken
afdoende te zijn om althans voor verreweg de meeste fondsen kortingen te
voorkomen.
Net als voor de transitie zelf hanteert het Kabinet ten onrechte voor de
overgangsperiode de rts* nog steeds als basis voor de na te streven minimale
dekkingsgraad. Deze wordt voor het moment van de transitie vastgesteld op 95%*.
Wij eisen dat tot een andere benadering wordt gekomen willen wij de plannen op
hoofdlijnen kunnen blijven ondersteunen.
1. Zowel voor de na te streven dekkingsgraad op het moment van transitie, als
gedurende de overgangsperiode, dienen pensioenfondsen het
projectierendement* dat zij hanteren voor de premieberekening ook te mogen
hanteren voor de berekening van de dekkingsgraad. Voor het moment van
transitie zou die dan op minimaal 105 (in plaats van 95) kunnen worden
gesteld.
2. Boven een dekkingsgraad van 105, op deze wijze berekend, kan dan conform
de voorstellen van het Kabinet door pensioenfondsen gedurende de
overgangsperiode worden geïndexeerd. Wat ons betreft met een maximum
van de prijscompensatie. Met daarbij een toeslag van maximaal 2% voor
deelnemers en gepensioneerden met een indexatie achterstand.
Op deze wijze kan worden bereikt dat enerzijds een vloeiende lijn kan ontstaan voor
een aanpassingsbeleid voor de jaren van de transitieperiode en de periode direct
volgend op de invoering van het nieuwe stelsel. Bovendien wordt zo een betere
invulling aan het begrip evenwichtigheid bereikt en wordt tegemoetgekomen aan het
bezwaar dat grote groepen van gepensioneerden in de huidige Kabinetsplannen
alsnog gedurende de komende 5 jaren in de kou blijven staan. En daarmee voor een
deel nooit meer van de veranderingen zullen kunnen genieten.
* rts: rente termijnstructuur is het door de toezichthouder vast te stellen renteniveau
waarmee de fondsen de verplichtingen moeten berekenen.
* De 95 % dekkingsgraad als minimum op het moment van transitie is gekozen als
een veilig niveau waarbij ook na invoering van het nieuwe stelsel in de toekomst
kortingen die hun oorsprong vinden in het verleden kunnen worden voorkomen
*projectierendement is per pensioenfonds verschillend en is afhankelijk van het
beleggingsbeleid van het fonds. Het ligt voor veel fondsen ongeveer tot 1,5% hoger
dan de rts en wordt gehanteerd voor de premieberekening.

