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Zeer geachte Voorzitter en leden van de vaste commissie Sociale Zaken en werkgelegenheid 
van de Tweede Kamer, 

 

Sinds 2008 hebben de grote pensioenfondsen geen indexatie meer op de pensioenen 
kunnen toepassen, omdat de rekenrente te laag was om aan de vereiste dekkingsgraad te 
kunnen voldoen. Het gevolg hiervan is dat de koopkracht van gepensioneerden flink is 
gedaald, omdat die nu gemiddeld 20% indexatie achterloopt. Intussen stijgt de inflatie wel 
door. In november 2021 kwam de inflatie volgens het CBS zelfs uit op meer dan 5%. En dat 
terwijl de hoogte van het pensioen dus exact hetzelfde is gebleven. En ook de werkenden 
bouwen door deze, kunstmatig, laag gehouden rekenrente veel minder pensioen op. 
 
In de periode van 2008 tot en met 2021 is het vermogen van de pensioenuitvoerders 
gegroeid naar een bedrag van ongeveer 2000 miljard euro. Daarvan is het leeuwendeel 
ondergebracht bij pensioenfondsen. Deze groei is met name veroorzaakt door het 
rendement op de beleggingsportefeuilles van de pensioenuitvoerders. 
 

De regering en sociale partners zijn een nieuw pensioenstelsel aan het ontwikkelen om de 
problemen van korten op de pensioenen door de lage rekenrente te kunnen voorkomen. De 
uitwerking is nu in de maak. Dit nieuwe stelsel zou per 01-01-2026 van start moeten gaan. In 
dit stelsel gaat men uit van de, door de pensioenfondsen, behaalde beleggingsrendementen. 
Bij voldoende rendement kunnen pensioenfondsen pensioenen verhogen en bouwen de 
werkenden meer pensioen op.  
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Uw Kamer heeft op 16 november 2021 ingestemd met het verlagen van de 
beleidsdekkingsgraad naar 105%, wat een eerste stap in de goede richting is. Een tweede 
stap is het gebruik maken van een prudente reële rekenrente voor het bepalen van de 
hoogte van de pensioenen. Naar het zich laat aanzien gaan we de ingangsdatum van 01-01-
2026 niet halen. De worst die de gepensioneerden is voorgehouden verschuift verder in de 
tijd. Daarom verzoeken de Gezamenlijke Officieren Verenigingen en de Middelbare en 
Hogere Burgerambtenaren bij Defensie (GOV|MHB) u om voor de periode van 01-01-2023 
tot de datum van het ingaan van het nieuw pensioenstelsel, over te gaan naar een andere 
rekenrente, namelijk het rekenrendement van 1,5%. Dat is naar de huidige verwachting het 
projectierendement waarmee vanaf 2026 de pensioenfondsen in het nieuwe kapitaalstelsel 
op prudente wijze de premie en in samenhang daarmee de verwachte pensioenen 
vaststellen. 

 
Gelet op de enorme groei van het pensioenvermogen in de afgelopen jaren zal de aan dit 
rekenrendement gekoppelde indexatie geen schade aan de fondsen toebrengen. De 
verhouding tussen de opgebrachte premie en de uitbetaalde pensioenen is voldoende in 
evenwicht.  
 
De leden van de GOV|MHB hebben in de Algemene Ledenraad van 17 december 2021 
besloten deze brief aan u te schrijven om te vragen of u de indexatieachterstand in uw 
besluitvorming betrekt en ervoor zorgt dat we de achterstand inlopen.  
 
In afwachting van uw besluitvorming,  
 
Hoogachtend, 
        

 
 
KLTZ R.O.P. Pulles EMSD    LKOL N. van Woensel EMSD 
Voorzitter GOV|MHB     Vicevoorzitter GOV|MHB 
Voorzitter KVMO     Voorzitter NOV 


