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 betreft Verzamelbrief pensioenonderwerpen 
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Geachte heer Koolmees,  

 

Naar aanleiding van de evaluatie van de op 1 januari 2015 in werking getreden Wet aanpassing fi-

nancieel toetsingskader (Wft) hebt u toegezegd1 de Kamer te informeren over de uitkomsten van 

het overleg met pensioenfondsen en toezichthouders over de in de evaluatie van de Wft gesigna-

leerde knelpunten. In de Verzamelbrief pensioenonderwerpen van 24 april 20192 wordt gerefereerd 

aan het onderzoek dat op verzoek van de Eerste Kamer is uitgevoerd naar de mate waarin de met 

de Wet aanpassing financieel toetsingskader beoogde effecten zijn gerealiseerd3. Dit onderzoek 

geeft aan dat het merendeel van de respondenten kanttekeningen plaatst bij de technische vormge-

ving van de haalbaarheidstoets, de berekeningswijze van de reële dekkingsgraad en de reikwijdte 

van de beleidsdekkingsgraad.  

 

Op grond van het overleg met pensioenfondsen en toezichthouders komt de regering tot de conclu-

sie dat de definitie van de reële dekkingsgraad aanpassing behoeft, in het bijzonder dat de indexa-

tiekasstromen niet langer met het verwachte aandelenrendement, maar met de rentetermijnstruc-

tuur (RTS) verdisconteerd zouden moeten worden. De leden van de PvdA-fractie menen dat inzage 

in de mate van koopkrachtbehoud op fondsniveau hiermee niet gediend zou zijn, aangezien de RTS 

geen indicatie is van de verwachte beleggingsopbrengsten (in de verzamelbrief wordt abusievelijk 

louter van “verwacht aandelenrendement” gesproken). Graag ontvangen de leden van de PvdA-frac-

tie een nadere toelichting op dit punt. De leden van de CDA-fractie sluiten zich aan bij dit verzoek. 

 

De leden van de commissie zien uw reactie – bij voorkeur binnen vier weken - met belangstelling 

tegemoet.  

 

Hoogachtend, 

 

   

Prof. dr. A.H.G. Rinnooy Kan 

Voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

                                                
1 Toezegging T02574 (Kamerstukken I 2017/18, 33972, AD, p. 15). 
2 Kamerstukken I 2018/19, 32043, O en bijlagen. 
3 Onderzoek aangeboden op 8 maart 2018 (Kamerstukken I 2017/18, 33972, AC en bijlage) naar aanleiding van 
de motie-Ester (Kamerstukken I 2014/15, 33972, L). 

 


