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Omtzigt: ‘Nominaal pensioen is casinopensioen’
Olaf Boschman
07 maart 2017

Een nominale toezegging is niets waard als de inflatie sterk oploopt, aldus
CDAKamerlid Pieter Omtzigt. De term casinopensioen is dan ook eerder van
toepassing op het nominale contract, dan op het reële contract uit het
pensioenakkoord van 2011, vindt hij.
Omtzigt zei dit maandag op een bijeenkomst van de Kring van
Pieter Omtzigt | Foto HH
Pensioenspecialisten. ‘Met terugwerkende kracht moeten we toch een klein beetje
beschaamd zijn richting Agnes Jongerius. Het pensioen dat ze voorstelde, dat uitging van
een reëel pensioen, was geen casinopensioen. Het nominale pensioen is het casinopensioen.
Zeker met het huidige ECBbeleid, dat kan leiden tot een lange periode van forse inflatie.
Dan is het fijn dat je een nominale toezegging hebt over dertig jaar, maar als die niets meer
waard is, dan heb je er echt helemaal niets aan.’
Op de bijeenkomst stipte Omtzigt ook het risico aan van hoge renteafdekking als de ECB
het huidige ruime monetaire beleid afbouwt. ‘Het is belangrijk goed te kijken hoeveel
renteafdekking op welke termijn we willen hebben en of het financieel toetsingskader
daarin wel het juiste doet. Als we straks een tijdje inflatie krijgen en we hebben alles netjes
afgedekt, dan zijn we dat gedeelte van de portefeuille in zijn geheel kwijt.’
Hij sprak verder de wens uit de er na de stelselherziening één pensioencontract overblijft.
‘Als er drie varianten naast elkaar blijven bestaan en de politiek daar nog een eigen
favoriete variant aan toevoegt, dan krijgen we enorme uitvoeringsproblemen.’ Hij wees
erop dat het huidige stelsel met zijn twee varianten al knelt als mensen bij een
levensevenement van de een naar de ander moeten overstappen.
Overigens gaat zijn voorkeur uit naar een collectief contract. ‘Ik ben heel erg tegen
individuele potjes’.
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