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Geachte voorzitter, 
 
Bij de Algemene Financiële Beschouwingen van 19 november jl. diende het lid Van 
Rooijen (50PLUS) een motie in.1 De minister van Financiën heeft een reactie op de 
motie toegezegd en met deze brief wordt aan die toezegging voldaan.  
 
De motie verzoekt de regering tot het instellen van een commissie van 
deskundigen, met als taakopdracht het onderzoeken van een rekenmethodiek die 
voor een deel rekening houdt met de feitelijke rendementen van pensioenfondsen. 
 
Op 11 juni jl. is reeds door een onafhankelijke commissie van deskundigen 
geadviseerd over de waardering van verplichtingen met lange looptijden.2 
Aanpassing van de rekenrente leidt tot herverdeling van pensioenvermogen 
tussen generaties en het loslaten van de objectieve marktwaardering kan de 
verplichtstelling onder druk zetten. Maar bovenal vind ik het instellen van een 
commissie onwenselijk omdat ik momenteel met sociale partners, uitvoerders, 
toezichthouders en andere deskundigen het pensioenakkoord aan het uitwerken 
ben. Dat kost tijd en vraagt een grote inspanning van alle betrokkenen. Voor de 
zomer van 2020 informeer ik uw Kamer over de uitwerking van het akkoord in de 
hoofdlijnennotitie. 
 
Vorige week heb ik aangekondigd dat ik onnodige pensioenkortingen grotendeels 
probeer te voorkomen. Ik doe dat om rust en ruimte te creëren voor de uitwerking 
van het pensioenakkoord. Tegen diezelfde achtergrond van rust en ruimte die 
nodig is voor de uitwerking van het akkoord, ontraad ik daarom de motie. 
 
de minister van Sociale Zaken  
en Werkgelegenheid, 
 
 
 
 
W. Koolmees

 
1 Eerste Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 300, AA 
2 Eerste Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 32 043, Q 


