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Geachte Heer Koolmees,  
 
Onlangs heeft u de opdracht aan en de benoeming van de leden van de Commissie Parameters 
bekendgemaakt. In de afgelopen jaren zijn zeer heftige discussies over de te hanteren discontorente 
gevoerd en deze worden nog steeds gevoerd, zowel voor wat betreft de verplichtingen als voor de 
vast te stellen premie. De discontorente wordt als een van de pijnpunten van het huidige stelsel 
gezien. Het verkrijgen van een zeer gedegen advies over de discontorente binnen een internationale 
context is van groot belang voor het vertrouwen in welk pensioenstelsel dan ook. Wij hebben 
inmiddels van u begrepen, dat de genoemde commissie strikt beperkt is tot het huidige nFTK en niet 
naar alle elementen van de discontorentediscussie zal kijken.  
 
Voor een nieuw stelsel is de keuze van de te hanteren discontorente, mede in het licht van het te 
verwachten meer onzekere karakter van dit stelsel ten opzichte van het huidige, essentieel. Daarom 
verzoeken wij u met klem op korte termijn een commissie in te stellen om u te adviseren inzake de 
vaststelling van een adequate discontorente met en zonder zekerheidseis en passend bij het feit dat 
het merendeel van de beleggingen van de pensioenfondsen buiten Nederland plaatsvindt, dan wel 
de opdracht aan de commissie Parameters uit te breiden om met een advies op dit punt te komen. 
Een heldere analyse met duidelijke conclusies van een dergelijke commissie en advies aan u zal het 
draagvlak inzake de invoering van een nieuw stelsel sterk vergroten. Hoe sneller dit advies op tafel 
ligt, hoe groter de kans op een oplossing in de pensioendiscussie. 
 
Bij deze aanvullende opdracht achten wij het essentieel, dat aandacht geschonken wordt aan het feit 
dat pensioenen langlopende aanspraken zijn. Deze aanspraken zijn bovendien allesbehalve zeker. 
Daarbij moet bovendien de vraag gesteld worden of pensioenen wel moeten worden gewaardeerd 
op basis van de huidige dekkingsgraadmethode en liquidatiewaarde. Deze wijze van waarderen heeft 
enorme impact op de aan te houden buffers en indexatiemogelijkheden. Hiernaast mag er ook geen 
sprake meer zijn verschillende rentes voor verplichtingen en premie. De huidige praktijk laat 
onacceptabele effecten zien. 
 
Daarnaast valt nog het volgende op te merken: Slechts 15-20% van het vermogen is belegd in 
Nederland. Daarom is expliciete aandacht en deskundigheid voor internationale beleggingsaspecten 
in de commissie een absolute vereiste. Daarbij hoort dan ook dat de commissie haar advies ter 
onderbouwing van de te hanteren discontovoet mede opstelt in het perspectief van een 
internationale vergelijking van discontorentes. 
 
Verder zouden wij graag met u in gesprek willen komen over de wijze van besluitvorming inzake de 
discontorente. Volgens verschillende deskundigen, zoals onlangs bleek bij een hoorzitting van de 
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vaste commissie SZW, kan deze discontorente niet worden gebaseerd op een economische theorie, 
waardoor vaststelling van de discontorente per definitie al een bediscussieerbare keuze is. Overigens 
neemt de minister gehoord de Commissie Parameters, het besluit over de parameters en de 
discontorente en is dit de facto een politieke beslissing. 
 
Gezien de grote maatschappelijke impact van de voorstellen van de Commissie Parameters en de 
eventueel aanvullende commissie, die specifiek naar de te hanteren discontorente kijkt, vinden wij 
ook, dat de taakopdracht aan en de wijze waarop de commissie wordt samengesteld, breed 
gedragen moet worden. Wij betreuren dat hier vooraf geen overleg heeft plaats gevonden met zowel 
sociale partners als jongeren- en ouderenorganisaties. Wij verwachten dat dit bij een aanvullende 
opdracht of aanvullende commissie wel zal gebeuren. 
 
Tenslotte vertrouwen wij er op dat seniorenorganisaties samen met jongerenorganisaties en sociale 
partners als volwaardige overlegpartners betrokken zullen worden in het pensioenoverleg om te 
komen tot een nieuw pensioenstelsel. 
 
Wij willen ook over het bovenstaande graag met u van gedachten wisselen. 
 
Met vriendelijke groeten 
 
Besturen van  
 

 

KNVG  NVOG  KBO-PCOB 

                                                            
Joep Schouten  Jaap van der Spek  Manon Vanderkaa 

Voorzitter  Voorzitter  Directeur 
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