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Politiek ruïneert ons pensioen
In 2004 zei de toenmalige staatssecretaris van Sociale
Zaken, Mark Rutte, “dat ons pensioen bij de pensioenfondsen onvoorwaardelijk is”. Die onwaarheid is de basis
geworden voor de Pensioenwet 2007. Op basis daarvan is
een Financieel Toetsingskader geformuleerd, dat pensioenfondsen verplicht gebruik te maken van de “risicovrije”
rekenrente, in plaats van maximaal 4%.
Vanaf de invoering van de Pensioen- en Spaarfondsenwet
(1952) kon iemand een goed pensioen opbouwen. De
premies van werkgever en werknemer gingen in de
collectieve
kas
van
de
niet-winst
beogende
pensioenfondsen. Door de kosten laag te houden en goede
rendementen te boeken op de beleggingen (5-7 %), konden
de pensioenen - op een enkele uitzondering na - elk jaar met
de prijsstijging worden verhoogd.
…Ouderen willen ook
een toekomst…
Daarbij is het van belang te
beseffen, dat pensioen een
uitgestelde loonbetaling is. De
werkgever heeft doorgaans
minimaal de helft van de
premie
betaald.
De
werknemer
betaalde
de
andere helft. Over het totale premiebedrag werd geen
belasting betaald. Daarom wordt over het pensioen
loonbelasting geheven.
Al vanaf de eerste jaren werd de dekkingsgraad berekend.
Die geeft aan of een pensioenfonds rijk genoeg is om zijn
toekomstige verplichtingen aan te kunnen. Dat gaat zo: je
berekent hoeveel pensioen een (net startende) deelnemer
in het fonds kan ontvangen als het vermogen van je fonds
elk jaar met 4% (de rekenrente) of minder stijgt. Dat
pensioen moest 70% zijn van zijn loon op 65-jarige leeftijd,
dat op eenzelfde manier werd berekend.
Zie verder pag. 2
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Indexatie
makkelijk te
betalen
Voor de pensioenfondsen
is het financieel een fluitje
van een cent om de
inflatie over 2021 te
compenseren voor zowel
de mensen die nog
sparen voor hun pensioen
als de gepensioneerden.
Het kost ze “slechts”
ongeveer 1,75 miljard
Euro. Gemiddeld zakt de
dekkingsgraad van de
pensioenfondsen
daardoor met niet meer
dan 0,1 procent.
Zie verder pag. 3

Geen overdadige reserves nodig
vervolg Politiek ruïneert pensioen
Anders dan nu, hoefde niet het hele
eindbedrag voor het pensioen tevoren in
kas te zijn bij het fonds. De werknemer en
zijn baas zouden immers nog heel veel
jaren pensioenpremie betalen. Het bleek
mogelijk voor de fondsen, dat zij uit de
rendementen elk jaar weer zowel de
pensioenen als pensioenen waarvoor nog
werd gespaard een vergoeding voor de
inflatie konden geven (indexatie).
Desondanks groeiden de vermogens
van de pensioenfondsen als kool,
waardoor de dekkingsgraden tot grote
hoogten opliepen. Het geheim hiervan
is, dat het een sociale, collectieve en
solidaire regeling was. De risico’s
werden gedeeld en er ontstonden geen
pech of geluk generaties. De premies
bleven daarbij binnen zeer redelijke
grenzen. Internationaal werd ons
pensioenstelsel als het beste ter wereld
beschouwd.
In 2007 werd een streep gehaald door het
systeem om een vaste rekenrente te
gebruiken voor de stijging van de premies
en die voor de toekomst. Sindsdien wordt
60 jaar in de toekomst gerekend met de
“risicovrije” rente door De Nederlandsche
Bank (DNB). Omdat die niet bestaat, is de
Rente Termijn Structuur bedacht. De rente
daarvan is volgens DNB momenteel
ongeveer
0,6%.
Daarmee
groeit
rekenkundig het fondsvermogen. In de
praktijk is dat met 5-7%. Om bij een zo lage
rente genoeg geld in kas te hebben voor
later,
moeten
de
vermogens
nu
duizelingwekkend hoog zijn. Daarmee
wordt het voor de fondsen erg moeilijk om
de dekkingsgraad zo hoog op te voren, dat
de mensen die nu gepensioneerd zijn
gecompenseerd kunnen worden voor de
prijsstijgingen.

Een aantal kleinere pensioenfondsen is al
meerdere jaren in staat de indexatie toe te
passen, maar geen van de grote fondsen
(op de Bouw na) zijn daartoe in staat. Dit
betekent, dat miljoenen gepensioneerden
en werknemers (maar die voelen het nu
nog
niet)
sinds
2008
niet
zij
gecompenseerd voor de prijsstijgingen. In
enkele gevallen moesten zelfs in 2013 en
2014 de pensioenen worden verlaagd.
Dit heeft ertoe geleid, dat de mensen die in
2008 al gepensioneerd waren de
koopkracht van hun pensioen met zo’n
25% hebben zien dalen. De werknemers
kregen die prijscompensatie ook niet
bijgeschreven, waardoor zij als ze met
pensioen gaan een lager bedrag ontvangen
dan waarop zij hadden gerekend.
Stop politieke bemoeizucht
Hiermee is gepensioneerden en mensen
die nog sparen voor hun bedrijfspensioen
groot onrecht aangedaan. In 2007 ging de
politiek
zich
bemoeien
met
een
pensioenstelsel, dat met glans alle kritiek
kon weerstaan. Het is het beste als deze
bemoeizucht stopt. Pensioenen en de
aanspraken voor de toekomst daarop
verdienen het, dat wordt teruggegrepen op
het oude systeem. Dat werkte goed. Als
dat, en daarmee de indexatie, ook over alle
jaren vanaf 2008, weer in ere wordt
hersteld, is dat goed voor iedereen. De
gepensioneerden kunnen dan tezamen
zo’n 43 miljard Euro tegemoet zien,
waarvan ruwweg 15 miljard als belasting
naar de schatkist gaat. Op de
pensioenrekeningen van de werknemers
wordt dan zo’n 100 miljard bijgeschreven.
En wat is, zeg nou, die uit te keren 150
miljard op een vermogen van alle
pensioenfondsen samen van zo’n 2.000
miljard per eind 2021? Zowel in 2020 als
2021 stegen de vermogens van de fondsen
met een kleine 200 miljard Euro…
Zetten wij ons allen in voor het herstel
van deze onrechtvaardigheid?

Deze grafiek laat zien hoe het vermogen van de pensioenfondsen groeit volgens de starre
berekeningen van oud-minister Koolmees (Sociale Zaken), bij een historische rekenrente
van 3,5% en de werkelijkheid die de beleggers van de pensioenfondsen realiseerden

Prijscompensatie is voor iedereen voordelig
Indexatie makkelijk te betalen
De pensioenfondsen in Nederland beheren samen 2.000 miljard Euro (2,5 keer alles
wat in Nederland wordt verdiend in een jaar). Dat was in 2007 nog 700 miljard. Toen
was dat ruim voldoende om
1. de gepensioneerden hun pensioen te betalen en
2. zowel de gepensioneerden als de nog werkenden die sparen voor hun pensioen
volledig elk jaar te compenseren voor de gestegen prijzen.
In 2007 waren er ruim 2,7 miljoen
gepensioneerden. Dat is nu 33% meer met
3,6 miljoen. Het gemiddelde pensioen dat
zij ontvingen bleef gelijk: 500 Euro per
maand, of 6.000 per jaar. Dat betekent, dat
aan de gepensioneerden vorig jaar 21,6
miljard Euro werd uitgekeerd, tegen 16,2
miljard in 2007. Vanaf 2008 worden de
pensioenen niet meer geïndexeerd. Eerst
als gevolg van de financiële crisis, later
door zeer strenge eisen van de overheid,
uitgevoerd door De Nederlandsche Bank.

Van eind 2007 tot 1 januari 2022 is de totale
inflatie 25 procent (cumulatief). Dat
betekent, dat iemand die in 2008 500 Euro
pensioen per maand ontving, nu 625 Euro
zou moeten ontvangen. De beste man of
vrouw heeft dus, als hij of zij al die tijd
gepensioneerd
was,
door
overheidsingrijpen een verlies geleden van
circa 21.000 Euro. Zo heeft iemand die al
die jaren 1.000 Euro pensioen per maand
opstreek, een verlies geleden van 42.000
Euro.

Het aantal mensen dat over al die jaren een
verlies leed van 125 Euro per maand is
echter beperkt tot ongeveer 500.000.
Samen hebben zij bij volledige indexatie
10,5 miljard tegoed.
Dat betekent, dat zo’n 3,1 miljoen mensen
een lagere “vordering” hebben op de
pensioenfondsen.
Laten
we
een
gemiddelde nemen van 7 jaar en
gemiddeld 10.500 aan niet uitgekeerde
prijscompensatie. Voor hen gaat het om
32,55 miljard en dat is een serieus bedrag!
In totaal dus ongeveer 43-45 miljard, van
de 2.000 miljard aan belegd vermogen.
Als de prijsstijging over 2021 (2,8%) geheel
wordt
gecompenseerd
is
daarmee
gemiddeld 14,00 Euro per persoon
gemoeid, ofwel 43,4 miljoen Euro per
maand voor alle pensioenfondsen samen.
Dat is over heel 2022 520 miljoen Euro.

Daar komt echter ook indexatie van de nog
werkenden bij. Daarbij gaat het om 10,2
miljoen mensen. Voor hen gaat het om het
al gespaarde bedrag en een eenmalige
uitkering van 2,8% extra. Bij een gemiddeld
gespaard bedrag van 5.250 Euro komt dat
neer op 147 Euro per persoon. Dat vergt
1,5 miljard. In totaal is dus met de indexatie
over vorig jaar ongeveer 2 miljard Euro
gemoeid.
Conclusie: Herstel van de indexatie is voor
de pensioenfondsen een fluitje van een
cent. Voor de Staat is indexatie voordelig:
ongeveer 40% van het bruto uitgekeerde
bedrag moet als belasting en sociale
premies worden afgedragen. Indexatie
over meerdere jaren kan voor een aantal
fondsen een probleem zijn. Dit kan worden
ondervangen door achterstallige indexatie
gespreid uit te betalen door de fondsen die
dat kunnen, waarbij hun dekkingsgraad niet
onder de 105% mag komen.

Twee op de drie pensioenfondsen kunnen indexeren
Van de 187 Nederlandse pensioenfondsen zijn er circa 150 in staat de pensioenen en
aanspraken van gepensioneerden werknemers te indexeren over 2021. Daarbij zijn 66
fondsen die dit voor het eerst sinds 2007 weer kunnen doen. De betrokkenen mogen
maximaal 20% van het aantal procentpunten boven de 110% vergoed krijgen, zoals bij
PGB (dekkingsgraad 111,5%) 15% van 1,5% = 0,23%, of 23 cent per 100 Euro pensioen…
We hebben het hier over geld van de 10,5
miljoen gepensioneerden en werknemers
die voor hun pensioen sparen. Maar het
ministerie
van Sociale Zaken en De
Nederlandsche Bank beslissen daarover.
Het herstel van de pensioenindexatie is een
gevolg van enerzijds de zeer gunstige
ontwikkeling van de beleggingen in 2021 en
anderzijds het verlagen van de drempel
waarbij fondsen hun deelnemers voor de
prijsstijging mogen compenseren, van 110
naar 105% van het vermogen gedeeld door
de toekomstige pensioenen. Vorige maand
werd daartoe in de Tweede Kamer een
motie aangenomen.
Grootsten nog niet rijk genoeg
Het is overigens tekenend, dat vier van de
vijf
grootste
fondsen
nog
geen
prijscompensatie kunnen uitkeren. Dat zijn

ABP (ruim 3 miljoen belanghebbenden),
Zorg en Welzijn (2,9 miljoen), Metaal en
Techniek (1,4 miljoen) en Metalektro
(625.000). Deze vier fondsen verenigen
ongeveer 2 miljoen van de 3,6 miljoen
gepensioneerden.
Met
een
veilige
dekkingsgraad van 118,2% kon de Bouw
(780.000) als vierde fonds in grootte ook
vorig jaar al indexeren.
Hoewel zij allen kunnen en willen
indexeren, mogen de gepensioneerden en
actieve deelnemers in 38 fondsen nog niet
de vlag uitsteken. De vermogens van hun
fondsen liggen nu tussen de 5 en 10
procent boven het bedrag dat zij moeten
hebben om de komende 60 (!) jaar
pensioen te kunnen uitkeren. Die
vermogens van alle fondsen samen stegen
het afgelopen jaar met ongeveer 10% tot

boven de 2.000 miljard Euro (vorig jaar
1.807 miljard).

Goed pensioen groet mee
“Een goed pensioen, is een pensioen dat
mee kan groeien”, zegt Ger Jaarsma,
voorzitter van de Pensioenfederatie. “Maar
zover is het nog niet. Vier grote fondsen
kunnen nog niet indexeren (ABP, Zorg en
Welzijn, Metaal en Metalektro). Die tellen
zo’n 2 miljoen gepensioneerden, plus 6
miljoen mensen die daar voor hun pensioen
sparen.
“Al deze belanghebbenden staan buiten het
overleg over hun recht op het inkomen
waarvoor zij hebben gewerkt en gespaard.
Dat is een zaak van de pensioenfondsen,
werkgevers en vakbonden. De politiek
heeft onterecht de verantwoordelijkheid
naar zich toe getrokken met de
Pensioenwet 2007 en de financiële crisis
(2008-2011)”, aldus mr. Erik Daae,
voorzitter
van
de
Stichting
Pensioenbehoud.
Rechtszaak tegen de Staat
Mr. Daae wijst er op, dat zijn stichting
samen met KBO-Brabant een rechtszaak
tegen de Staat heeft aangespannen, om de
rechtmatigheid te betwisten van het zeer
strikte regime om verhogingen van de
pensioenen tegen te gaan. “Wij hebben het
beste stelsel in de wereld, maar de
pensioenfondsen moeten zich kunstmatig
arm rekenen door een buitensporig lage
rente voor de toekomst te hanteren en dat
voor 60 jaar. Nergens in de wereld zijn de
eisen zo gericht op verarming van de
gepensioneerden.”

