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Geachte heer Koolmees, 

 

Pensioenfonds Kappers zit zoals vele pensioenfondsen in een moeilijke situatie. De sociale partners van de 

kappersbranche, ANKO, FNV Mooi en CNV Vakmensen, sturen u deze brief om u te vragen als minister met 

sociale partners te werken aan een oplossing van het nog uit te werken pensioenakkoord en de dramatische 

lage rente. Wij schetsen u in deze brief onze precaire situatie.  

 

Pensioenfonds Kappers is zeer rente gevoelig. Dit in verband met de lage gemiddelde leeftijd van de 

deelnemers en daarmee de lange duration van de voorziening. De huidige stand van zaken is desastreus voor 

de dekkingsgraden van de pensioenfondsen, nadrukkelijk ook, die van Pensioenfonds Kappers. Voor de 

pensioenpremie en/of de pensioenopbouw zijn de gevolgen groot. Tot slot gaat dit gevolgen hebben voor het 

draagvlak van de pensioenregeling. Om uw inzicht te vergroten willen wij graag een aantal cijfers van 

Pensioenfonds Kappers met u delen: 

 

Beleidsdekkingsgraad ultimo augustus: 96,0%  

Actuele dekkingsgraad ultimo augustus: 93,4%  

Premiedekkingsgraad: 58% 

In 2013 en 2014 is er in totaal 9,8% gekort 

Verwachte korting begin 2020: 3,5% (als gevolg van het niet halen van het herstelplan 2020) 

Verwachte korting begin 2021: 11% (als gevolg van het niet voldoen aan het minimaal vereist eigen vermogen 

na 5 jaar) 

 

Wij verwachten de uitwerking van het pensioenakkoord met name op de onderwerpen doorsneepremie en 

aanpassing van de UFR grote verdere verslechteringen met zich mee brengt voor ons Pensioenfonds 

Kappers. 

 

De sociale partners staan nu voor een keuze. Binnen het huidige wettelijk kader kan de huidige premie 

gehandhaafd worden. Tegelijkertijd staat er door de lage premiedekkingsgraad en de verwachte korting druk 

op evenwichtige belangenbehartiging voor de deelnemers in het pensioenfonds.  

Indien de premiedekkingsgraad naar 100% wordt bijgesteld, betekent dit een verhoging van meer dan 50% 

van de premie. Een andere optie is het verlagen van de pensioenopbouw. De toekomstige pensioenopbouw 



 
  
  

 
  

van werknemers zal dan met meer dan 50% worden verlaagd. Is het uit te leggen dat in 5 jaar tijd door 

dalende rente en wijzigende regelgeving een premie met 50% verhoogd of een opbouwpercentage met 50% 

verlaagd dient te worden? 

 

De gevolgen van bijvoorbeeld de keuze van een hogere premie, heeft consequenties voor de koopkracht van 

werknemers, de winstgevendheid van onze kapsalons en de arbeidsmarkt. Het verlagen van de opbouw  

heeft tot gevolg dat werknemers niet meer 80% van hun middelloon kunnen opbouwen in 42 jaar. Terwijl dit 

toch een van de doelen was van het pensioenakkoord. Bovendien hebben wij de grote zorg dat bij een stijging 

van de premie, een daling van opbouw en een verwachte korting het draagvlak onder het stelsel in onze 

achterban rap wegvalt. Wij kunnen niet uitleggen aan onze deelnemers en werkgevers indien zij drie keer de 

rekening gaan betalen:  

• hun pensioenpremie gaat omhoog,  

• hun pensioenopbouw naar de toekomst gaat omlaag en  

• hun opgebouwde pensioen kan worden verlaagd.  

 

Daarnaast staan we vlak voor een grote verandering van het pensioenstelsel. Een pensioenstelsel waarmee 

een structurelere oplossing van het pensioenprobleem is gepercipieerd. Wij verzoeken u dan ook om op zeer 

korte termijn een oplossing te vinden in overleg met werkgevers- en vakorganisaties voor deze problematiek.  

Zoals in de aanhef aangegeven geldt deze situatie niet alleen voor ons Pensioenfonds Kappers. Begin 

september is de Kamer, aan de hand van een position paper, in gesprek geweest met de Pensioenfederatie. 

In het position paper wordt bovenstaande uitgebreid toegelicht en benadrukt dat de zorgelijke situatie voor alle 

pensioenfondsen geldt.  

 

We vinden het belangrijk om onze zorgen met u te delen en roepen u op om actie te ondernemen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Wijnand van Unen  Marga Patijn    Willem Kruithof 

Directeur ANKO  Voorzitter FNV MOOI  Bestuurder CNV Vakmensen 

 

 

Bijlage: Position paper Pensioenfederatie over lage rente – sept2019 

 

 

C.C. 

- Politieke partijen 

- FNV, CNV en MKB Nederland 


