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      De Vaste Commissie van SZW van de   
      Tweede Kamer der Staten-Generaal  
      Postbus 20018 
      2500 EA DEN HAAG 
 
 
Betreft: inbreng voor hoorzitting op 31 maart 2011 
 
        Wassenaar, 2 maart 2011  
 
Zeer geachte leden van de Commissie SZW, 
 
Naar aanleiding van de TV-uitzending Het verdwenen pensioengeld van Zembla op  
5 februari 2011 zou het bestuur van de Stichting Pensioenbehoud het volgende 
onder uw aandacht willen brengen. Deze uitzending heeft tot veel commotie 
aanleiding gegeven bij onze begunstigers, bij de 2 miljoen gepensioneerden met een 
aanvullend pensioen en verder bij vele nog actieve werknemers, die zich in staat van 
meer of minder paniek afvragen of zij nog wel het pensioen zullen krijgen, waarvoor 
zij hun leven lang verplicht en in goed vertrouwen gespaard hebben. 
 
Wij juichen het toe dat uw commissie aan deze materie op korte termijn een 
hoorzitting gaat wijden. Het valt ons echter op dat de door u te horen deskundigen op 
één na, de heer F. Bosch, komen uit de kringen die in hoge mate verantwoordelijk 
zijn geweest voor het de laatste decennia gevoerde pensioenbeleid. Men kan 
moeilijk van hen verwachten dat zij hun eigen beleid kritisch zullen bezien. Wij 
vrezen dat het zal neerkomen op een bijeenkomst waarin ‘slagers hun eigen vlees 
keuren’, gekoppeld aan een schervengericht t.a.v. de heer Bosch. 
 
Wanneer u mocht denken dat deze hoorzitting de druk wel van de pan zal halen, 
moeten wij u teleurstellen. De uitkomst van deze hoorzitting zal volstrekt 
ongeloofwaardig zijn. 
 
Zonder ons achter de schattingen van de heer Bosch te scharen, want daarvoor zijn 
de onzekerheden en het gebrek aan informatie te groot, lijkt het toch wel zeker dat 
door te lage premies en wellicht soms onoordeelkundig beleggingsbeleid de huidige 
pensioenreserves ver zijn achtergebleven bij wat vereist zou zijn voor het 
waarmaken van de beloften aan en verwachtingen van veel gepensioneerden. 
 
Wij zouden u erop willen wijzen dat door het niet altijd betalen van kostendekkende 
premies aan de Nederlandse pensioenfondsen in de periode 1990 tot 2007 volgens 
deskundige wetenschappers volgens hun publicaties het verloren pensioenvermogen 
een bedrag van circa 75 miljard euro zou bedragen, wellicht zelfs 150 miljard euro.  
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Pas sinds de inwerkingtreding van de Pensioenwet op 1 januari 2007 zijn kosten-
dekkende premies wel verplicht. 
 
Dat bedrag dient in verhouding te worden gezien tot het totaal aanwezige pensioen-
vermogen in die periode. Ultimo 1989 bedroeg het gehele Nederlandse pensioen-
vermogen volgens DNB 170 miljard euro. Ultimo 2006 bedroeg datzelfde vermogen 
704 miljard euro. Het gemiste pensioenvermogen door niet-kostendekkende premies 
is dus aanzienlijk in relatie tot het totale pensioenvermogen, (mede) waardoor de 
huidige te lage dekkinggraad van de fondsen is ontstaan. Wij hebben het dan niet 
eens over de ambitie, voor velen een toezegging, van een inflatie- of welvaart- 
geïndexeerd pensioen. 
 
Ons inziens dienen  de vraagtekens zo spoedig mogelijk opgehelderd te worden en 
dat kan slechts door een onderzoek van onafhankelijke deskundigen, waarvoor 
waarschijnlijk aan het buitenland gedacht moet worden, omdat bijna alle 
Nederlandse deskundigen op de een of andere wijze zijn verbonden met het tot nu 
toe gevoerde beleid en dus hun geloofwaardigheid verloren hebben.  
Een dergelijk onderzoek zou dan de basis moeten vormen voor een parlementaire 
enquete naar deze kwestie, die voor een zeer groot deel van de huidige actieve en 
post-actieve bevolking van levensbelang is. 
Dat onderzoek dient niet zozeer om schuldigen aan te wijzen, als wel om er lering 
voor de toekomst uit te trekken. 
 
Tevens zouden wij u dan ook willen verzoeken te bewerkstelligen dat bij de 
behandeling van het wetsvoorstel voor de nieuwe pensioencontracten de 
gepensioneerden niet de dupe worden van dit in het verleden ontstane probleem 
waaraan zij part noch deel hebben gehad en evenmin zeggenschap over hebben 
gehad.  
Ons inziens is een forse verhoging van de premie de enige oplossing om het 
aanvullend pensioensysteem op langere termijn te stabiliseren. Hierbij past geen 
maximalisatie van de premie op ca. 20 %, zoals sociale partners nu bepleiten. 
Trouwens, in de jaren ’60 en ’70 lag het premiepercentage bij b.v. het ABP ook 
boven de 20%. Het simpele feit van de stijgende levensverwachting zal dan immers 
automatisch leiden tot een verschrompelend aanvullend pensioen. Tegen de 
achtergrond van een AOW die in de komende decennia moet versoberen gezien de 
veranderende demografische verhoudingen, is dat geen aanlokkelijk perspectief. Het 
behoud van de opgebouwde vaste pensioenrechten is waar de gepensioneerden 
recht op hebben.  
 
Namens het bestuur, 
 
hoogachtend, 
 
 
 
mr Erik L. Daae  
voorzitter 
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