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De politieke behandeling van de Wet Toekomst Pensioenen is inmiddels begonnen. Hoewel er in het 
parlement een ruime meerderheid lijkt te zijn voor het voorstel is het toch afwachten of er niet op 
een of meer punten iets aan het voorstel veranderd moet worden voordat het kan worden 
ingevoerd. Het is te hopen dat de besluiten snel zullen vallen zodat de pensioenfondsen, maar ook 
wij als deelnemers en gepensioneerden, binnenkort weten waar we aan toe zijn en wat het nu 
precies gaat betekenen. 
De voorbereidingen binnen ons fonds gaan in ieder geval gestaag door en als 
Verantwoordingsorgaan worden we daarbij volop betrokken. Dit alles toewerkend naar het moment 
waarop wij een formeel advies moeten geven over een paar belangrijke besluiten die het bestuur 
moet nemen. Een belangrijk criterium bij de overgang naar een nieuw pensioenstelsel is de 
evenwichtigheid als het gaat om de effecten van de overgang op alle geledingen. Voorkomen moet 
worden dat bepaalde (leeftijds)groepen deelnemers of gepensioneerden er ten opzichte van andere 
groepen er onevenwichtig op vooruit of achteruit gaan. Het Verantwoordingsorgaan kijkt op dit 
moment met name naar de manier waarop het bestuur bij de toekomstige besluiten die 
evenwichtigheid bewaakt en hoe wij als Verantwoordingsorgaan daar tegen aan kijken. Zoals ook al 
in eerdere berichten aangegeven laten we ons daarin bijstaan door een externe, onafhankelijke 
deskundige. 
 
U weet dat de door de deelnemers ingelegde pensioenpremie belegd wordt om het vermogen van 
het fonds te laten groeien en daardoor de pensioenen zo hoog mogelijk te maken. Bekend is dat 
beleggen risico’s met zich mee brengt: meer risico’s geeft de kans op hoger rendement maar ook een 
grotere kans dat het fout gaat. Daarom is het voor het bestuur van het fonds fijn om te weten hoe de 
deelnemers en gepensioneerden aankijken tegen het nemen van risico’s. Om die reden worden er 
met zekere regelmaat onderzoeken gehouden onder deelnemers en gepensioneerden. In het kader 
van de (verwachte) overgang naar het nieuwe stelsel wordt er in het voorjaar van 2023 weer een 
risicobereidheidsonderzoek gehouden. Gegeven het belang daarvan roepen wij u op aan dat 
onderzoek mee te doen als u kunt. 
 
In de afgelopen periode is er hier en daar wat commotie geweest over de wijziging per 1 januari a.s. 
van de zogenaamde flexfactoren. Dat zijn de factoren waarmee gerekend moet worden als u besluit 
om op een vroeger tijdstip dan de pensioenrichtleeftijd van 68 jaar met pensioen te gaan. Door die 
wijziging kan het in sommige gevallen beter zijn om nog in 2022 met pensioen te gaan en niet te 
wachten tot 2023. En dus moet het mogelijke effect van de wijziging van de flexfactoren goed 
bekend zijn bij de deelnemers die van plan zijn binnenkort met pensioen te gaan. Het bestuur heeft 
het Verantwoordingsorgaan geïnformeerd over de acties die het fonds heeft ondernomen om alle 
mogelijke betrokkenen te informeren. Het fonds is daar naar onze mening goed in geslaagd.  
 
In de afgelopen jaren maakte de lage rentestand binnen de geldende regels het niet mogelijk de 
pensioenen fatsoenlijk te indexeren. En zeker nu de inflatie torenhoog is zou een behoorlijke 
indexatie meer dan welkom zijn. Mede door de hogere rentestand is de dekkingsgraad in het 
afgelopen jaar goed gestegen. We zijn met u dan ook zeer benieuwd welke besluit het bestuur in het 
najaar neemt over de indexatie per 1 januari a.s. 
 
Reactie, vragen, opmerkingen, suggesties? Mail ons: verantwoordingsorgaan@railov.nl 
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