Van: Adviescommissie postactieven UNIENFTO
Aan: de leden van het Hoofdbestuur van de UNIENFTO
Tiel, 29 februari 2016
Beste collega’s,
Tijdens de laatste vergadering van de Adviescommissie Postactieven op 23 februari is uitvoerig
gesproken over de pensioenen . Er werd grote zorg uitgesproken over de aanhoudende dreiging van
een nog verdere korting van de pensioenen. En dit terwijl de pensioenen door het jarenlang niet
toepassen van de indexatie al ongeveer 12,5 % achter lopen bij de salarissen in het onderwijs. Dat is
één achtste deel van het pensioeninkomen!
Met nadruk werd door de vergadering gewezen op het artikel van topeconoom Lex Hoogduin wat
maandag 22 februari in Trouw heeft gestaan. Hij wijst als hoofdschuldige de ECB aan. Naar onze
mening heeft ook de Nederlands Bank een groot aandeel in de besluitvorming over de lage
rekenrente die de pensioenfondsen moeten hanteren.
Dit is voor ons moeilijk te begrijpen omdat de pensioenfondsen over een gigantisch vermogen
beschikken . Ook wij weten dat er zekerheid moet zijn voor de in de toekomst uit te betalen
pensioenen. Maar naar onze mening is de verhouding tussen de huidige uitbetalingen en het
vermogen van het ABP nu wel heel erg scheef.
Enkele dagen na onze vergadering verscheen ons Tijdschrift met op pag. 13 en 14 een artikel van
Merijn Knibbe onder de titel: Ons pensioenvermogen klotst tegen de plinten op. Overduidelijk sluit
zijn mening bij ons standpunt aan.
De Adviescommissie Postactieven verzoekt u met klem over deze zaak bij de daarvoor
verantwoordelijken een duidelijk signaal van de grote ongerustheid onder de gepensioneerden af te
geven. Zo mogelijk is het sterker dit in CMHF verband te doen.
Een andere optie is om in breed CMHF verband een Forum of Symposium over deze problematiek te
organiseren. Hiervoor denken wij dan Lex Hoogduin uit te nodigen. Samen met deskundigen uit onze
centrale is dan wel een panel te vormen. Wij bevelen dit met klem bij u aan. Het gaat er om de
discussie over de pensioenen op gang te brengen.
Namens de Adviescommissie Postactieven,
Met vriendelijke groeten,
Cor Bunk, voorzitter

