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Onlangs heeft de toezichthouder De Nederlandsche Bank besloten om met ingang van 15 juli 2015 

een nieuwe meer actuele Ultimate Forward Rate (UFR) voor pensioenfondsen in te voeren. De invoe-
ring heeft negatieve gevolgen voor de dekkingsgraad van de pensioenfondsen en leidt ook tot een 
premiestijging voor werkgevers en werknemers. 
 
Deze maatregel heeft ook gevolgen voor de inkomenspositie van senioren/gepensioneerden. Zolang 

immers de dekkingsgraad onder het wettelijk vereiste niveau blijft, mogen pensioenfondsen niet in-
dexeren. De nieuwe UFR, maar ook de lage rentestand zorgt er de komende jaren voor dat indexeren 
voorlopig ook niet meer mogelijk is. Sterker nog, de recente maatregelen van de Europese Centrale 
Bank hebben ervoor gezorgd dat de rente extreem laag blijft. Maatregelen die bedoeld zijn om de Eu-
ropese economie vooruit te krijgen. Maar waar senioren/gepensioneerden weinig aan hebben, want 
daardoor blijft de dekkingsgraad voorlopig langdurig onder het vereiste wettelijk niveau. En dit on-
danks de goede rendementen die pensioenfondsen nu behalen. 

 
Dat het in Nederland beter gaat blijkt onder andere uit het recentelijk gesloten onderhandelaarsak-
koord voor de overheidswerknemers. Hun inkomen stijgt de komende tijd structureel. Door het invoe-
ren van een andere wijze van indexering (prijs in plaats van loon) besparen overheid en werknemers 

premie welke nu gebruikt wordt om het loon structureel te verbeteren. 
 
Alhoewel de senioren/gepensioneerden deze ontwikkeling voor de werkenden waarderen en ook toe-

juichen, zorgt het er wel voor dat er opnieuw kritiek en vraagtekens worden geplaatst bij hun eigen 
inkomensontwikkeling. Die staat immers al een aantal jaren stil en wordt ook de komende jaren niet 
door indexatie verbeterd. En dat is zuur, want ook senioren/gepensioneerden hebben te maken met 
kostenstijgingen en veranderende regelingen zoals zorgkosten en de veranderingen in de WMO. 
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Naar het oordeel van de Landelijke Groep Senioren wordt het tijd dat hiervoor aandacht wordt ge-
vraagd door CNV Connectief en de vakcentrale CNV. Aandacht van het kabinet en politiek Den Haag 
nu er plannen zijn om op Prinsjesdag een lastenverlichting aan te kondigen. Het moet toch mogelijk 
zijn om senioren/gepensioneerden te laten profiteren van een langzaam aantrekkende economie. Het 
kabinet en politiek Den Haag zouden kunnen besluiten om de AOW tussentijds aan te passen of om de 
gevolgen van de invoering van de Wet Uniform Loonbegrip te verzachten. 
 

Wij roepen CNV Connectief en de vakcentrale CNV op zich luid en duidelijk uit te spreken over een 
verbetering van de inkomenspositie van senioren/gepensioneerden. En daadwerkelijk alles in het werk 
te stellen om dit met kracht ook te realiseren. 
 

Uw reacties wachten wij met belangstelling af. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
 
 

 

        namens: 
 
 

Henk Oostinga      Bert Schuur 
Voorzitter LGB Senioren    Voorzitter CCBB 
 

 


