Mail naar NVOG

Geacht bestuur,
Onderstaand de mail van een aantal leden van de VVSPTN aan de heer van Weyenberg.

Onderstaand bericht is ook gezonden aan de fractieleden met “pensioenen”
in hun portefeuille van D66, CDA, CU, SP en PVV.
Het bestuur van de VVSPTN ondersteund de argumenten zoals verwoord in de mail en hoopt dat
de argumenten kunnen bijdragen aan het rondetafelgesprek met de vaste
Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 3 september a.s.

Namens het bestuur.
Met vriendelijke groet,
Jan Bult
Secretaris VVSPTN
Van: Edward P. Woldendorp [mailto:e-woldendorp@home.nl]
Verzonden: maandag 18 augustus 2014 19:03
Aan: 's.vweyenberg@tweedekamer.nl'
CC: 'Henk Hemmers'; 'Henk Lamberts'; 'Edward P. Woldendorp'
Onderwerp: wetsvoorstel Aanpassing Financieel Toetsingskader(FTK)

Aan de heer S. van Weyenberg, Fractie D66, Tweede Kamer
Geachte heer van Weyenberg,
Als leden van de VVSPTN, de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de
Stichting Pensioenfonds Thales Nederland B.V.(SPTN) te Hengelo(Ov.) hebben
wijhet bovengenoemde wetsvoorstel bestudeerd.
Wij zijn tot de conclusie gekomen, dat het wetsvoorstel om de volgende belangrijke
redenen afgewezen dient te worden:
1)De aangevoerde argumenten (Commissies Goudswaard en Frijns; januari 2010)
voor de noodzaak van aanpassing van het huidige FTK zijn gedateerd en niet
overtuigend; de kans op schokken veroorzaakt door tegenvallers ligt nu anders
dan in 2009.
De pensioengerechtigde leeftijd is nu gekoppeld aan de levensverwachting, daarom
is een stijgende levensverwachting of vergrijzing niet langer een risicofactor van enige
importantie.
Niet een lage rente, maar een dalende rekenrente is een risicofactor.
De rekenrente daalde van 4,9% in 2007 tot 3,9% in 2009 en is sindsdien in 2012 tot
2,2% verder gedaald. Nogmaals zo'n daling is onmogelijk.
Het wetsvoorstel is bedoeld om schokken te dempen, maar de grootste voorzienbare
schok zal juist ontstaan door de invoering van het wetsvoorstel (zie punt 2).
2)In het wetsvoorstel wordt, voor pensioenfondsen die een herstelplan hebben lopen,
later en minder indexatie toegekend.
De Beleidsdekkingsgraad(BDG), de nieuwe UFR, de grotere vereiste buffers en de
indexatiesystematiek hebben voor een pensioenfonds in herstel ernstige gevolgen
voor de toekenning van indexatie en inhaalindexatie.
Voor gepensioneerden betekent dat direct een groot reëel inkomensverlies.
Het pensioenvermogen zal daardoor meer en sneller groeien dan nu, maar dat gaat

volledig ten koste van het reële pensioeninkomen van de gepensioneerde en van de
oudere werkende na de pensioendatum.
Door het wetsvoorstel wordt het tijdstip van inhaalindexatie zo ver naar de toekomst
verschoven dat deze gedupeerden niet meer zullen kunnen profiteren van het herstel.
Bovendien compenseert de inhaalindexatie wel indexatiekortingen maar compenseert
niet voor in het verleden geleden inkomensverliezen.
Jongeren zullen wel kunnen profiteren van het herstel en na inhaalindexatie zal de
indexatieachterstand volledig of grotendeels gecompenseerd worden, bovendien leiden
indexatiekortingen niet tot reëel inkomensverlies tijdens hun actieve periode.
In de praktijk worden de lasten en lusten dus niet gelijk over de generaties verdeeld.
Verreweg de meerderheid van de gepensioneerden is aangesloten bij pensioenfondsen,
die nu een herstelplan hebben lopen (ABP, PfZW, PME, PMT etc.).
3)Een belangrijke aanbeveling van de Commissies Goudswaard en Frijns is:
"De doelstelling om in pensioen te voorzien dat zijn koopkracht behoudt moet leidend
zijn."
Deze doelstelling wordt door het wetsvoorstel met voeten getreden.
De reële waarde van het pensioen van de huidige gepensioneerde kan door het
wetsvoorstel met 15% of meer afnemen.
Opm.: Het SPTN pensioenfonds is in herstel; dekkingsgraad eind juli 2014 is 108,4%.
Het fonds heeft dus 8,4% meer geld in kas dan voor alle toekomstige verplichtingen
nodig is.
Wij hopen, dat u tijdens de komende behandeling van het wetsvoorstel met onze
bovenstaande argumenten rekening zult houden en dit voor gepensioneerden en
oudere werkenden nadelige wetsvoorstel niet zult steunen.
Wij danken u voor uw aandacht voor onze argumenten.
Vriendelijke groeten,
Henk Hemmers Henk Lamberts Edward Woldendorp

