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Inleiding 
In de huidige pensioendiscussie over het nieuwe FTK ontbreekt een duidelijk overzicht, 
welke nadelige gevolgen het huidige FTK in de afgelopen jaren heeft gehad. Deze nadelige 
gevolgen zijn in dit tussenrapport vermeld en welke verbeteringen daarom nodig zijn bij de 
invoering van het nieuwe Financieel Toetsingskader.  
 
Onderzoeksvraag  
Onderzocht  is  of  het  huidige  FTK  negatieve  gevolgen  heeft  gehad  voor  de  duurzaamheid  
van het pensioenstelsel in Nederland en om welke redenen het huidige FTK niet duurzaam 
is. Tevens is onderzocht waarom het FTK niet consistent is met de verwachte uitkomsten en 
als gevolg daarvan een pensioenfonds problemen heeft met de evenwichtige 
belangenbehartiging tussen generaties. Het huidige FTK heeft als negatief gevolg van dat 
generaties, weliswaar onbedoeld, tegen elkaar worden opgezet. Tenslotte is onderzocht 
welke gevolgen het wetsvoorstel voor het concept nieuwe FTK heeft op het huidige 
pensioenstelsel. 
  
Inhoud 
Onderzocht zijn de volgende deelvragen: 
1. Overzicht beleggingsrendement, inflatie, sterfte en rekenrente,   
2. Noodzaak van buffers, 
3. Interne vermogensoverheveling door de gedaalde RTS,  
4. Pensioenpremies en rekenrente,   
5. Historisch overzicht opbouw van pensioenaanspraken. 
 
Bevindingen 
 Onder punt 1 wordt aangetoond dat de pensioenfondsen in de afgelopen 14 jaar een 
te hoge rekenrente, circa 3,75%, voor de vaststelling van de Voorziening Pensioenverplich-
tingen, hierna VPV, hebben mogen hanteren, waardoor ook bij een redelijk netto 
beleggingsrendement van 5% in deze 14 jaren onvoldoende ruimte was voor de indexatie en 
voor de verwerking van de gevolgen van de gestegen levensverwachting.  
 Onder punt 2 wordt aangetoond dat de buffers na 2006 feitelijk werden gebruikt om 
de fluctuaties in de verplichte rekenrente, de Rente Termijn Structuur, hierna RTS, voor de 
vaststelling van de VPV, te compenseren en niet voor de daling in de waarde van de belegde 
middelen. De noodzaak van hoge buffers vervalt, indien wordt gekozen voor een prudente, 
uniforme en vaste rekenrente van 2,7%. 
 Onder punt  3 wordt  aangetoond dat  de daling van de RTS in  de laatste  5  jaar  een 
interne overheveling van het vermogen van gepensioneerden naar dat van de actieve 
deelnemers en slapers tot gevolg heeft gehad.  
 Onder punt  4 wordt aangetoond  dat  het  minimale  verschil  tussen  de  rekenrente  
voor de vaststelling van de premies en die voor de vaststelling van Voorziening 
Pensioenverplichting van 1 procentpunt in de afgelopen 5 jaar tot gevolg heeft dat de 
betaalde premie 8,8% onder de actuarieel benodigde premie was, op jaarbasis € 3 miljard. 
Uitgaande van de wettelijk voorgeschreven solvabiliteitsopslag zou dit tekort aanmerkelijk 
hoger zijn geweest, bij een solvabiliteitsopslag van 20% zou dit tekort €9,9 miljard zijn.  
 Onder punt  5 wordt aangetoond dat bij  toepassing van een prudente, uniforme en 
vaste rekenrente van 2,7% de actieve deelnemer met een modaal inkomen in een beperkte 
Witteveen  regeling  met  1,75%  opbouw  en  een  franchise  van  10/7  x  enkele  AOW,  nu  circa  
€13.600,  jaarlijks een pensioenaanspraak van € 357 verkrijgt. In de gangbare regeling van 20 
jaar  geleden,  1,75%  opbouw  en  een  hoge  franchise  van  €  23.015,  (=  10/7  x  dubbele  AOW  
minus het structurele deel), zou deze pensioenaanspraak € 192 zijn. 
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Conclusie 
In  het  concept  nieuwe  FTK  worden  twee  grote  gebreken  van  het  huidige  FTK  niet  
verholpen. Deze twee gebreken zijn: 
1. het toestaan van verschillende rekenrentes voor de premies als voor de VPV,  
2. het eisen van hoge buffers ook bij de toepassing van een prudente, i.c. risicovrije rente.  
 
Het gevolg van het eerste gebrek is dat de betaalde premie veelal verschilt van de som van 
de actuarieel benodigde premie en de vereiste solvabiliteitsopslag. Daardoor wordt voor de 
actieve deelnemers teveel dan wel te weinig premie betaald in verhouding tot hun nieuwe 
aanspraken  van  dat  jaar.  Het  tweede  gebrek  is  dat  bij  een  verandering  van  de  RTS  een  
interne overheveling van vermogen tussen groepen deelnemers ontstaat. Het gevolg van 
beide gebreken kan zijn dat deelnemers uit sommige geboortejaren hiervan profiteren ten 
koste  van  deelnemers  uit  andere  geboortejaren.  Deze  situatie  is  in  strijd  met  de  
evenwichtige belangenbehartiging. Bovendien ontstaat het risico dat deelnemers uit de 
geboortejaren, die benadeeld zijn, in juridische procedures hun tekort wensen te verhalen 
op de pensioenuitvoerder.  Deze uitvoerder kan dit tekort niet verhalen op de opgebouwde 
aanspraken en ingegane pensioenuitkeringen van de deelnemers, die teveel hebben 
geprofiteerd van deze situatie.  Dit  tekort  zal  dan waarschijnlijk  worden verrekend met  de 
opbouw van de toekomstige aanspraken van de actieve deelnemers. Deze ontwikkeling 
bedreigt de duurzaamheid van het pensioenstelsel. 
 
Indien in het nieuwe FTK zowel een prudente, uniforme en vaste rekenrente van 2,7% als 
een lage buffer van 5% voor de VPV en 5% voor de solvabiliteitsopslag op de premies worden 
verplicht, dan is een duurzaam pensioenstelsel binnen handbereik.  
 
Uitkomsten van het onderzoek naar de volgende deelvragen: 
1. Overzicht beleggingsrendement, inflatie, sterfte en rekenrente,   
2. Noodzaak van buffers, 
3. Interne vermogensoverheveling door de gedaalde RTS,  
4. Pensioenpremies en rekenrente,   
5. Historisch overzicht opbouw van pensioenaanspraken. 
 
In bijlage nummer 1 wordt de verdeling van de economische groei in de laatste 20 jaar over 
de sectoren in de samenleving vermeld. In bijlage nummer 2 is een overzicht van de heer 
drs. J.  Mensonides betreffende de rekenrentes van premies bij diverse fondsen vermeld.  
 
Punt 1: Overzicht beleggingsrendement, inflatie, sterfte en rekenrente 
Het standpunt, zoals vermeld in het concept nieuwe FTK dat de overrente van de VPV, het 
rendement boven de rekenrente (discontorentevoet), bestemd is voor de financiering van 
de indexatie van opgebouwde aanspraken i.c. ingegane uitkeringen en de aanpassing van 
de sterftetafels, is qua beginsel een terecht uitgangspunt. Het voorstel in het concept 
nieuwe  FTK  dat  alleen  dat  deel  van  de  overrente  boven  de  buffer  van  10%  hiervoor  
beschikbaar is, is bij een prudente rekenrente te beperkend.  
 
In  de  afgelopen  14  jaren  hebben  de  pensioenfondsen  en  de  toezichthouder  dit  prudente  
uitgangspunt betreffende de rekenrente niet gevolgd. Op basis van de gegevens is de 
conclusie dat de pensioenfondsen in de jaren 2000 – 2013 een te hoge rekenrente voor de 
VPV hebben gehanteerd, waardoor per saldo weinig overrente meer beschikbaar was voor 
indexatie en voor de aanpassing van de sterftetafels wegens het langleven risico. 
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Netto beleggingsrendement was in de jaren 2000- 2013: 5,0% (*) 
Prijs inflatie in deze jaren was gemiddeld:   1,7% 
Aanpassing sterfte tafels:     0,6% 
Resteert voor een reële rekenrente:    2,7% 
(*) netto  beleggingsrendement  is  het  rendement  na  aftrek  van  kosten  en  de  
 basisgegevens voor deze berekening zijn afkomstig van het CBS. 
 
In  de  jaren  2000  –  2006  was  de  rekenrente  voor  pensioenfondsen  4%,  daarna  gemiddeld  
circa 3,5%. (N.b. het laatste percentage verschilt per fonds). Duidelijk is dat de overrente in 
deze periode onvoldoende was om de indexatie en aanpassing van de sterfte grondslagen 
te financieren.  
 
Het Actuarieel Genootschap heeft in het rapport “Rekenen Op Rente”, november 1998 
voorgesteld om de rekenrente voor pensioenfondsen, zowel voor de VPV als voor de 
premies te verlagen van 4% naar 3%. De toezichthouders hadden de verzekeraars al 
verplicht  om  voor  de  nominale  contracten  over  te  gaan  naar  een  rekenrente  van  3%.  De  
regelingen van fondsen zijn feitelijk een nominaal contract plus indexatie ambitie, de juiste 
rekenrente behoort daardoor een reëel rendement te zijn.  
 Deze indexatieambitie is bij aanvang weliswaar voorwaardelijk, maar wel 
intentioneel. Bovendien wordt een eenmaal toegekende indexatie, na toekenning 
onvoorwaardelijk.  Een  logische  conclusie  lijkt  daarom  te  zijn  dat  pensioenfondsen  
zekerheidshalve hun rekenrente zouden moeten baseren op een reëel rendement, na aftrek 
van indexatie en veiligheidsgrondslagen voor technische resultaten (o.a. langleven risico).  
 
De fondsen hebben in de afgelopen 14 jaren een te hoge rekenrente gehanteerd, dit met 
toestemming van de toezichthouder. Indien de toezichthouder de fondsen in 2000 had 
verplicht om voor de rekenrente voor de VPV en voor de premies een prudent, uniform en 
vast percentage van maximaal 2,7% te kiezen, dan hadden de fondsen geen probleem 
gehad bij de uitvoering van hun pensioenregelingen. 
 
Punt 2: Noodzaak van buffers 
De staatssecretaris bepleit strengere buffers om de schommelingen in de dekkingsgraad 
wegens fluctuaties in de waarde van de belegde middelen op te vangen. De primaire 
oorzaak van deze schommelingen was echter de wijziging in de RTS, niet die in de waarde 
van de belegde middelen.  Indien de RTS daalt  van 4,5% naar  2,5%,  zoals  is  gebeurd in  de 
afgelopen 5  jaren,  betekent  dat  de VPV bij  een gemiddeld  fonds met  een duration van 18 
met 36% stijgt. Omdat de RTS met 2%-punt is gedaald, daalt de buffer van 35% naar 0%. 
 De buffers zijn dus gebruikt om de daling in de RTS te compenseren. De waarde van 
de belegde middelen en de opgebouwde aanspraken, i.c. ingegane uitkeringen zijn niet 
wezenlijk gewijzigd. Indien de pensioenfondsen een vaste, prudente rekenrente hadden 
gebruikt, bijvoorbeeld 2,7%, waren de dekkingsgraden veel stabieler geweest en waren de 
premies geleidelijk aan meegestegen en zou de dekkingsgraad van fondsen er nu veel beter 
voor staan.  
 
De fluctuaties in de belegde middelen kunnen deels worden opgeheven door de kasstromen 
van vastrentende waarden contant te maken met dezelfde rekenrente, als waarmee de VPV 
wordt berekend. Met deze techniek wordt meteen het toeslagpotentieel van de belegde 
middelen getoond. Dit toeslagpotentieel dient in een aparte voorziening te worden 
verantwoord en kan slechts bij realisatie van de overrente worden gebruikt.  
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Bij  de  overgang  van  de  RTS  naar  een  prudente,  uniforme  en  vaste  rekenrente  vervalt  de  
noodzaak van het aanhouden van grote buffers. Bovendien vervalt de aanvechting, die vele 
fondsen hebben om de fluctuaties in de RTS via swaps in te dekken. 
 
Punt 3: Interne vermogensoverheveling door de gedaalde RTS  
De staatssecretaris stelt dat binnen het huidige FTK de verschillende generaties 
evenwichtig worden behandeld. Bij de VPV geldt dat door de verschillen in de duration van 
de drie groepen deelnemers, de groep met de laagste duration, de gepensioneerden, naar 
verhouding meer bijdragen, indien VPV stijgt wegens een lagere RTS.  
 
In onderstaande tabel zijn de gevolgen voor een representatief fonds getoond van een 
daling van de RTS met 2% punt, bijvoorbeeld van 4,5% naar 2,5%. De buffer daalt van 35% 
(26%/74%) naar 0%.  
 
Groepen en hun duration Oorspronkelijk Herrekend bij een 

RTS 4,5% 
Verdeling bij  
RTS 2,5% 

Actieve deelnemers   (24,0) 32% 44% 48% 
Slapers   (23,5) 11% 15% 16% 
Gepensioneerden  (9,9) 30% 41% 36% 
Subtotaal 74% 100% 100% 
Buffer bij 4,5% RTS 26% 0% 0% 
Gehele fonds   (18,0) 100% 100% 136% 
RTS =  Rente Termijn Structuur  
 
Om het effect van de gedaalde RTS inzichtelijk te maken is in de derde kolom, “Herrekend 
bij een RTS 4,5%” de bestaande buffer van 35% evenredig toegerekend aan de drie 
Voorzieningen Pensioenverplichtingen. In de vierde kolom, “Verdeling bij RTS 2,5%”, blijkt 
de gewijzigde verhouding tussen deze Voorzieningen Pensioenverplichtingen. Het aandeel 
van  de  gepensioneerden  in  de  totale  VPV  en  daarmee  in  de  belegde  middelen  is  gedaald  
van 41% tot 36%. Door deze daling is feitelijk vermogen van de gepensioneerden 
overgegaan  naar  de  actieve  deelnemers  en  slapers.  Bij  een  daling  van  de  buffer  tot  0%  is  
indexatie niet toegestaan.  
 
De waarde van de belegde middelen en de opgebouwde aanspraken, i.c. ingegane 
uitkeringen, zijn constant gebleven. De gewijzigde verhouding tussen de drie Voorzieningen 
Pensioenverplichtingen is uitsluitend ontstaan door de gedaalde RTS. Gepensioneerden 
hebben hierdoor meer dan evenredig bijgedragen aan de gestegen (en daarmee een 
veiligere)  VPV  wegens  de  daling  in  de  RTS.  Bij  een  onverhoopt  onveranderde  lage  
rekenrente voor de verplichtingen in de toekomst zullen gepensioneerden bovendien 
middels indexatie-inhoudingen nogmaals meer dan evenredig bijdragen in de benodigde 
bufferopbouw de komende decennia. 
 
Om zowel de nominale verplichtingen te kunnen matchen als ook uitzicht te kunnen bieden 
op een op lange termijn adequate indexatie, belegt een pensioenfonds niet in vastrentende 
(gematchte) waarden per leeftijdsgroep, doch belegt zij solidair en integraal (over alle 
leeftijdsgroepen heen) in een combinatie van vastrentende en zakelijke waarden. Het 
totaalrendement dat op een dergelijke solidaire portefeuille wordt behaald is derhalve 
hoger dan het rendement dat zou zijn behaald als alleen in vastrentende gematchte 
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waarden was belegd op basis van de duration per leeftijdsgroep. Het extra rendement dat 
zo  behaald  wordt  door  het  fonds  dient  op  evenredige  wijze  ten  goede  te  komen  aan  alle  
deelnemers.  
 
Punt 4: Pensioenpremies en rekenrente  
Onder  de  Pensioenwet  (PW)  en  het  FTK  mogen  pensioenfondsen  voor  de  rekenrente  ter  
vaststelling van de premies een andere waarde gebruiken dan de voorgeschreven 
rekenrente voor de bepaling van de VPV. De DNB stelt deze laatste rekenrente vast op basis 
van een Rente Termijnstructuur.  
 
In  de  afgelopen  5  jaren  lag  de  rekenrente  voor  de  premies,  hoger  dan  de  voorgeschreven  
rekenrente. Uit ons representatief onderzoek bij een aantal grote pensioenfondsen bleek in 
de afgelopen 5 jaar dit verschil tussen de rekenrente voor de premies en de voorgeschreven 
rekenrente voor de VPV tenminste 1 procentpunt te zijn. De heer drs. J. Mensonides, onder 
meer bestuurslid bij Pensioenfonds Hoogovens en voormalig directeur vermogensbeheer bij 
ABP heeft recent in enige artikelen over hetzelfde onderwerp geschreven en zijn conclusies, 
zie bijlage 2, bevestigen de uitkomsten van dit representatieve onderzoek.  
 
In de PW zijn twee verschillende premiedefinities vermeld: de actuarieel benodigde premie 
en de kostendekkende premie. Daarnaast is ook de werkelijk betaalde premie relevant.  
 
In de berekeningen rond dit onderwerp bestaan dus drie premiebegrippen: 
a) de actuarieel benodigde premie, art. 128 lid 1a, 
b) de  kostendekkende  premie,  waarin  een  opslag  zit  van  veelal  tenminste  20%  voor  

bijdrage aan het vereiste eigen vermogen, art. 128 lid 1b, 
c) de werkelijk betaalde premie, in 2013 nationaal € 34,3 miljard. 
 
Om het tekort te berekenen is de volgende formule gebruikt: 
1. Rekenrente voor premies in de laatste 5 jaar    =   r% 
2. Rekenrente VPV in de laatste 5 jaar      =  (r-1)% 
3. Het minimale verschil tussen beide rekenrentes in de laatste 5 jaar  =   1 procentpunt 
4. Duration voor actieve deelnemers     =   24 
5. De werkelijk nationaal betaalde premie      =  € 34,3 miljard 
 
Uitkomsten van deze berekening zijn: 
1. De premie is 24% te laag vastgesteld, namelijk 1% x 24, zijnde het verschil tussen beide 

rekenrentes van 1 procentpunt  en de duration van 24 voor actieve deelnemers,   
2. De berekende premie is daarmee 76% (100%-24%) van de actuarieel benodigde premie, 
3. Bij een solvabiliteitsopslag van 20% wordt de berekende premie 91,2%, (1,2 x 76%) van 

de actuarieel benodigde premie, 
4. De betaalde premie is  per  saldo 8,8% te  laag ten opzichte  van de actuarieel  benodigde 

premie,  
5. Het tekort in 2013  is € 3 miljard, zijnde 8,8% x € 34,3 miljard. 
 
Op  basis  van  de  cijfers  is  de  conclusie  dat  dit  tekort  8,8%  van  de  actuarieel  benodigde  
premie volgens art. 128 lid 1.a PW is. De rekenrente voor de actuarieel benodigde premie is 
feitelijk de rekenrente van de VPV. Met deze laatste rekenrente worden de nieuwe 
pensioenaanspraken van dat jaar in de VPV van een fonds opgenomen. 
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Overigens  voldoet  het  fonds  hierbij  ook  niet  aan  de  eis  van  de  kostendekkende  premie,  
zoals  vermeld  in  de  PW,  artikel  128  lid  1b.  Daarvoor  had  de  premie  wegens  de  
solvabiliteitsopslag nog 20% hoger moeten liggen. Uitgaande van de kostendekkende 
premie  inclusief  de  solvabiliteitsopslag,  dan  wordt  het  tekort  nog  veel  schrijnender:  €  9,9  
miljard, de som van € 3 miljard en € 6,9 miljard (20% x 34,3 miljard). 
 
De uitleg van de staatssecretaris in de recente nota n.a.v. het verslag bij wetsvoorstel 33 972 
van 23 september 2014, pagina 37, is niet te begrijpen. Zij schrijft:  “Hoewel de regering de 
aannames van de genoemde ouderenorganisaties bij hun berekening niet kent, kan wel de 
conclusie worden getrokken dat het genoemde bedrag van € 3 miljard te hoog is ingeschat.” 
(..)  “Uit  cijfers  van  DNB  blijkt  dat  per  ultimo  2013  op  macroniveau  de  kostendekkende  
premie van fondsen die dempen met verwacht rendement zo’n € 14 miljard bedroeg, maar 
de feitelijke premie ruim € 20 miljard en die laatste is uiteraard bepalend. Hiermee slaat het 
door de ouderenorganisaties genoemde premietekort van € 3 miljard om in een overschot 
van bijna € 4 miljard euro.” 
 
De staatssecretaris heeft zich ten onrechte in haar antwoord beperkt tot de fondsen, die op 
basis van het verwachte rendement de kostendekkende premie berekenen. Het verschil 
tussen  beide  rekenrentes,  namelijk  die  voor  de  vaststelling  van  de  premie  en  voor  de  
vaststelling van de VPV doet zich voor nagenoeg alle fondsen en zorgt voor het tekort.  
 
Op de website  van DNB was deze feitelijke  premie van ruim 20 miljard  niet  te  vinden.  Bij  
navraag bij de DNB bleek echter dat de DNB deze cijfers van de staatssecretaris, een 
overschot van € 4 miljard niet kon bevestigen. Wellicht is het citaat van de staatssecretaris 
afkomstig uit een lopend DNB onderzoek naar een evenwichtige premievaststelling 2015. 
Deze gegevens zijn (nog) niet openbaar. 
  
Uitleg van deze complexe redenering aan de deelnemers van een fonds is niet eenvoudig. 
Ook bij de berekening van de premies geldt dat de toepassing van een prudente, uniforme 
en vaste rekenrente voor de vaststelling van de premies, conform de rekenrente, die 
gebruikt wordt bij de berekening van de VPV, een doelmatige oplossing is voor de huidige 
problematiek.  
 
Punt 5: Historisch overzicht opbouw van pensioenaanspraken 
In de huidige discussie over de opbouw van pensioenaanspraken wordt de aanmerkelijke 
verlaging  van  de  franchise  in  de  afgelopen  20  jaar  vaak  vergeten.  Ook  de  heer  Dr.  P.H.  
Omtzigt, lid Tweede Kamerfractie van het CDA, erkende op de recente Algemene 
Ledenvergadering van de KNVG dat de wijzigingen van de franchise in de discussie worden 
genegeerd en dat alleen de wijzigingen in het pensioenpercentage centraal staan in de 
discussie. Voor een deelnemer telt het resultaat, te weten welke pensioenaanspraak 
verkrijgt  hij  per  jaar.  In  de  hierna  volgende  tabel  zijn  de  uitkomsten  van  de  gangbare  
regelingen voor 4 perioden vergeleken, waarbij voor de vergelijkbaarheid de gegevens van 
2014, het inkomen en de franchise als standaardwaarden zijn gebruikt. 
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 Deze 4 perioden zijn: 1) voor 1992, 2) in 1995, 3) in 2014 en 4) in 2015. 
 
 Voor 1992 In 1995  In 2014   In 2015 
Salaris  34.000 34.000 34.000 34.000 
Franchise 23.015 19.301 10.940 13.600 
Pensioen grondslag 10.985 14.699 23.060 20.400 
Opbouwpercentage 1,75% 1,63% 2,05% 1,875% 
Jaarlijkse aanspraak € 192 € 240 € 473 € 383 
 
Toelichting op de franchise:  
1. € 23.015 met als basis dubbele AOW, minus correctie structureel deel, 
2. € 19.301 met als basis AOW voor een alleenstaande, 
3. € 10.940 bij een maximaal opbouw percentage van 2,05%,  huidige fiscale grens 
4. € 13.600 met als basis enkele AOW, conform nieuwe Witteveen kader 
 
Duidelijk  is  dat  de  deelnemer  met  een  modaal  inkomen  in  2015  in  een  pensioenregeling,  
ook die met de toekomstige beperkingen van het Witteveen kader nog steeds meer 
pensioenaanspraken opbouwt dan hij met een regeling van voor 1992 of van 1995 had 
opgebouwd. Het uitgangspunt binnen het concept nieuwe FTK is dat de financiering van de 
indexatie van opgebouwde aanspraken i.c. ingegane uitkeringen en de aanpassing van de 
sterftetafels geschiedt middels de overrente. Dit uitgangspunt is terecht, daarom behoort 
een fonds een prudente, uniforme en vaste rekenrente te hanteren bij de vaststelling van de 
premies en voor de bepaling van de VPV.  
 
Op grond van historische gegevens behoort deze reële rekenrente maximaal 2,7% te zijn. 
Het  gevolg  hiervan  is  echter  wel  dat  het  opbouwpercentage  bij  een  franchise  van  10/7  *  
enkele AOW, thans circa € 13.600 maximaal 1,75% kan zijn.  
 
Ook  met  dit  percentage  verwerft  een  deelnemer  met  een  modaal  inkomen  jaarlijks  in  de  
beperkte Witteveen regeling een hogere pensioenaanspraak, namelijk € 357, (=20.400 x 
1,75%) dan in een pensioenregeling, zoals deze 20 jaar geleden gebruikelijk was, toen € 192  
(=10.985 x 1,75%) 
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Bijlage 1: Verdeling van de economische groei in de laatste 20 jaar 
Het  idee  bij  veel  mensen  dat  zij  de  afgelopen  10  jaar  weinig  hebben  gemerkt  van  de  
economische  groei  is  volgens  de  DNB  terecht.  Sinds  2002  is  het  aandeel  van  de  
huishoudens in het beschikbaar nationaal inkomen gedaald van 51% naar 45%.  
 
DNBulletin van 23 juli 2013 1987 1997 2002 2012 
Bruto binnenlands product  100 100 100 100 
Afschrijvingen  -15 -14 -15 -15 
Saldo ontvangen primaire inkomens en 
inkomensoverdrachten  0 0 -1 -1 
Beschikbaar nationaal inkomen (netto) waarvan 86 86 85 84 
(1) niet-financiële vennootschappen  3 5 6 10 
(2) verzekeraars en pensioenfondsen  6 5 4 4 
(2.a) Waarvan pensioenpremies  3 3 5 6 
(2.b) Waarvan overig  3 2 -1 -2 
(3) monetaire en overige financiële instellingen  1 2 1 1 
(4) overheid (*) 22 21 23 25 
(5) huishoudens 54 52 51 45 

  
(*) = de primaire oorzaak van deze stijging is de stijging in de ziektekosten. Na 
  de privatisering zijn de ziektekosten als percentage van het Nationaal  
  Inkomen sterk gestegen.  
 
De daling van 51% naar 45% bij de huishoudens is niet gelijkmatig verdeeld over de 
huishoudens. Op voorhand kan wel een eerste inschatting worden gemaakt. Op basis van 
de nationale gegevens blijkt dat de belasting op consumptie is gestegen. De oorzaak 
hiervan is het fiscale beleid met het motto “Werken moet lonen” tot een andere verdeling 
van de belastingheffing heeft geleid. Consumptie werd zwaarder belast en inkomen uit 
arbeid minder. Gepensioneerden consumeren wel en hebben zelden inkomen uit arbeid. 
 
De logica achter dit motto is minder sterk dan veelal wordt gedacht. Nederland heeft een 
zeer groot overschot op de betalingsbalans, circa 10%. Veel andere Westerse landen 
hebben juist een tekort op de betalingsbalans. Landen zoals USA en de Verenigd Koninkrijk 
hebben zelfs een persistent tekort. Nederland kent een hoge graad participatie van 
arbeidsparticipatie, circa 44% van de bevolking werkt, zowel historisch en als internationaal 
gezien is dit percentage hoog.  
 
Een belangrijke oorzaak van de gestegen werkeloosheid in de afgelopen jaren is het gevolg 
van de politieke beslissing om de VUT / Prepensioen abrupt af te schaffen. Degenen, die in 
1949  geboren  waren,  konden  in  2011  met  pensioen.  Degene,  die  in  1950  waren  geboren,  
kunnen pas in 2015 met pensioen. Gedurende een periode van 3 jaar, 2012 tot en met 2014, 
was de uitstroom van de arbeidsmarkt veel geringer dan de instroom. Het gevolg was 
ondermeer een sterk toenemende jeugdwerkeloosheid. Dit effect zal na 2014 langzaam 
afnemen. 



©	  Jelle	  Mensonides	   07/09/2014	   1	  

Rekenrente	  voor	  de	  gedempte	  kostprijspremie	  
In	  de	  bijlage	  staat	  een	  overzicht	  van	  de	  disconteringsvoet	  voor	  de	  gedempte	  
kostprijspremie	  die	  wordt	  gebruikt	  door	  een	  aantal	  pensioenfondsen.	  Dit	  
overzicht	  is	  gemaakt	  begin	  2014,	  de	  jaarverslagen	  2013	  waren	  toen	  nog	  niet	  
bekend.	  Bekend	  is	  dat	  fondsen	  aanpassingen	  hebben	  doorgevoerd	  in	  2013.	  
De	  hoogte	  van	  de	  rekenrente	  is	  niet	  altijd	  af	  te	  leiden	  uit	  een	  jaarverslag,	  wel	  is	  
duidelijk	  of	  een	  verwacht	  rendement	  wordt	  gebruikt	  of	  een	  (gemiddelde)	  rente.	  
Gegeven	  de	  verhouding	  tussen	  de	  gedempte	  en	  zuivere	  kostendekkende	  premie	  
kan	  een	  indicatie	  worden	  afgeleid	  over	  de	  hoogte	  van	  de	  rekenrente.	  	  
Eerst	  volgt	  een	  aantal	  algemene	  opmerkingen.	  	  
	  
Enkele	  algemene	  opmerkingen:	  
1. Uit	  het	  overzicht	  wordt	  duidelijk	  dat	  de	  pensioenfondsen	  sterk	  variëren	  met	  

de	  hoogte	  van	  de	  disconteringsvoet	  voor	  de	  gedempte	  premieberekening.	  	  
2. De	  cijfers	  moeten	  met	  enig	  voorbehoud	  worden	  gebruikt	  omdat	  niet	  altijd	  

duidelijk	  uit	  het	  jaarverslag	  wordt	  welke	  rekenrente	  wordt	  toegepast.	  Soms	  
wordt	  verwezen	  naar	  de	  actuariële	  en	  bedrijfstechnische	  nota	  (ABTN).	  Die	  
zijn	  niet	  geraadpleegd.	  	  

3. Een	  pensioenaanspraak	  bevat	  twee	  componenten:	  het	  nominaal	  opgebouwde	  
recht	  en	  de	  pensioenambitie	  voor	  geheel	  of	  gedeeltelijke	  indexering.	  Of	  bij	  de	  
gedempte	  premie	  rekening	  wordt	  gehouden	  met	  een	  indexeringsambitie	  is	  
afhankelijk	  van	  het	  pensioencontract.	  Pensioenfondsen	  moeten	  in	  de	  ABTN	  
aangeven	  tot	  welke	  toeslagcategorie	  ze	  willen	  behoren	  en	  welke	  financiering	  
daartegenover	  staat.	  Die	  categorieën	  variëren	  van	  geen	  indexering	  tot	  
voorwaarde	  en	  onvoorwaardelijke	  indexering	  (de	  laatste	  komt	  niet	  of	  
nauwelijks	  voor).	  De	  financiering	  van	  de	  toeslag	  kan	  komen	  uit	  
overrendement,	  een	  bestemmingsreserve	  of	  uit	  een	  opslag	  op	  de	  reguliere	  
premie.	  (Zie	  voor	  de	  effecten	  van	  de	  toeslagambitie	  op	  de	  premie	  mijn	  ESB	  
artikel	  Het	  premiebeleid	  van	  pensioenfondsen,	  van	  30	  mei	  2014).	  	  

4. Tussen	  de	  rekenrente	  die	  wordt	  gebruikt	  voor	  de	  bepaling	  van	  de	  waarde	  
van	  de	  verplichtingen,	  de	  rentetermijnstructuur	  (RTS),	  en	  de	  
disconteringsvoet	  voor	  de	  gedempte	  premie	  bestaan	  verschillen,	  tenzij	  een	  
fonds	  de	  RTS	  ook	  gebruikt	  als	  rekenrente	  voor	  de	  premieheffing.	  Deze	  
verschillen	  komen	  uiteindelijk	  tot	  uitdrukking	  in	  het	  jaarlijkse	  netto	  
premieresultaat	  (premieopbrengst	  minus	  de	  waarde	  van	  de	  nieuw	  
opgebouwde	  rechten).	  	  

5. Om	  enige	  premiestabiliteit	  te	  bewerkstelligen	  (onder	  andere	  van	  belang	  voor	  
het	  cao	  overleg),	  heeft	  de	  wetgever	  de	  mogelijkheid	  gegeven	  van	  
rentemiddeling	  of	  van	  een	  verwacht	  rendement	  te	  gebruiken.	  Een	  belangrijke	  
veronderstelling	  daarbij	  is	  dat	  tijdelijke	  negatieve	  premieresultaten	  in	  de	  
toekomst	  worden	  gecompenseerd	  door	  positieve	  resultaten	  later	  
(intergenerationele	  solidariteit).	  Naarmate	  het	  verschil	  tussen	  de	  RTS	  en	  de	  
disconteringsvoet	  voor	  de	  bepaling	  van	  de	  gedempte	  premie	  groter	  is,	  wordt	  
een	  groter	  beroep	  op	  deze	  intergenerationele	  solidariteit	  gedaan.	  Deze	  
solidariteit	  wordt	  verder	  op	  de	  proef	  gesteld	  bij	  langdurige	  negatieve	  
premieresultaten.	  	  
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6. Het	  netto	  rendement	  (bruto	  rendement	  na	  aftrek	  van	  de	  beleggingskosten)	  
van	  een	  fonds	  minus	  de	  RTS	  kan	  worden	  aangemerkt	  als	  het	  overrendement.	  
Immers	  de	  RTS	  is	  dan	  afgefinancierd.	  Er	  blijft	  uiteraard	  een	  risico	  dat	  dit	  
overrendement	  per	  saldo	  negatief	  is	  (het	  feitelijke	  rendement	  is	  kleiner	  dan	  
de	  RTS;	  vandaar	  dat	  veel	  pensioenfondsen	  het	  renterisico	  geheel	  of	  
gedeeltelijk	  hebben	  afgedekt).	  	  
Dit	  overrendement	  kan	  worden	  gebruikt	  voor	  de	  toeslagambitie.	  Maar	  zolang	  
een	  fonds	  nog	  in	  een	  dekkings-‐	  of	  reservetekort	  zit,	  zal	  dit	  overrendement	  
(voor	  het	  overgrote	  deel)	  moeten	  worden	  gebruikt	  voor	  herstel	  van	  de	  
dekkingsgraad	  (huidig	  FTK).	  De	  financieringskosten	  van	  rente-‐	  en	  
inflatiehedges,	  voorzover	  swaps	  worden	  toegepast,	  moeten	  ook	  worden	  
bekostigd	  uit	  dit	  overrendement.	  Hetzelfde	  geldt	  voor	  andere	  kosten.	  
Kortom,	  op	  het	  overrendement	  liggen	  verschillende	  claims.	  	  

7. De	  potentiele	  omvang	  van	  het	  overrendement	  wordt	  beleidsmatig	  door	  het	  
bestuur	  bepaald	  door	  de	  keuze	  van	  de	  hoogte	  van	  de	  disconteringsvoet	  voor	  
de	  gedempte	  premie.	  Wordt	  het	  verwachte	  rendement	  gebruikt	  dan	  is	  de	  
toeslagruimte	  (zeer)	  beperkt	  zolang	  een	  fonds	  in	  een	  dekkings-‐	  of	  
reservetekort	  zit.	  	  

8. De	  financiële	  instellingen,	  banken,	  verzekeraars,	  gebruiken	  veelal	  de	  RTS	  of	  
een	  rente	  die	  daar	  niet	  veel	  van	  afwijkt.	  Sommige	  bedrijfstakpensioen-‐
fondsen	  gebruiken	  een	  hoge	  disconteringsvoet	  voor	  de	  bepaling	  van	  de	  
gedempte	  premie.	  	  
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Jaarverslag	  2012	   Rekenrente	  
gedempte	  premie	  

Opmerking	  
	  

fonds	   %	  
gemiddelde	  rentetermijnstructuur	  (RTS)	  2012	  bedraagt	  circa	  2,8%.	  Waar	  ?	  
staat,	  is	  de	  rente	  niet	  genoemd	  in	  het	  jaarverslag	  

ABP	   6.7	  
verwachte	  reële	  rendement	  3,5%	  voor	  de	  onvoorwaardelijke	  uitkeringen,	  
nominaal	  verwacht	  rendement	  6,7%	  voor	  de	  voorwaardelijke	  uitkeringen.	  	  

Z&W	   6.6	   verwacht	  rendement;	  gedempte	  premiepercentage	  is	  erg	  laag.	  	  

PMT	   3.75	   	  	  

PME	   4	   gedempte	  rentevoet	  

Vervoer	   RTS	  5	  jaar	  gem	   	  	  

Hor	  &	  Catering	   ?	   niet	  duidelijk,	  waarschijnlijk	  niet	  veel	  afwijkend	  van	  RTS	  

BPF	  Grafisch	   4.25	   Minimaal	  verwacht	  rendement	  

BPF	  Bouw	   3.5	   rente	  

BPL	  (landbouw)	   4	   rente	  

PNO	  Media	   5.5	   rendementsverwachting	  

BPf	  Archict.	  bureaus	  	   ?	   Niet	  duidelijk,	  indruk	  is	  3.5	  tot	  4%	  

UWV	   ?	   onduidelijk.	  Waarschijnlijk	  in	  buurt	  van	  5%.	  

Post	  NL	   4.5	   verwacht	  rendement	  

KPN	   5.8	   verwacht	  rendement	  

Hoogovens	   4.7	   rekenrente	  

DSM	   ?	   rekenrente,	  10	  jaars	  gemiddeld	  

Shell	   5.4	   verwacht	  rendement	  

Unilever	   5.5	   verwacht	  rendement	  
Rabo	   ?	   waarschijnlijk	  RTS	  

ABNAMRO	   rente	  -‐/-‐	  2%	  
rente	  2%	  minder	  dan	  nominale	  rente.	  Geen	  gedempte	  premie	  .Effect	  komt	  
per	  saldo	  neer	  op	  RTS.	  

ING	   ?	   waarschijnlijk	  RTS	  

Delta	  Lloyd	   3	  jaars	  RTS	   	  	  
SPMS	   4.5	   	  	  

Huisartsen	   4	   	  	  

Dierenartsen	   5	   rekenrente	  ligt	  lager	  dan	  verwacht	  beleggingsrendement	  

KLM	  vliegend	   2	   een	  vaste	  rekenrente.	  	  

KLM	  cabine	   3.5	   een	  vaste	  rekenrente.	  

KLM	  grond	   3.4	   geen	  jaarlijkse	  aanpassing	  aan	  RTS.	  

Loodswezen	   ?	  
Per	  2012	  overgestapt	  van	  rekenrente	  4%	  naar	  gemiddeld	  3	  jaars	  rente	  obv	  
RTS	  met	  looptijd	  van	  15	  jaar.	  

DNB	   ?	   Verwacht	  rendement.	  	  
Cosun	  (suiker)	   ?	   waarschijnlijk	  in	  buurt	  van	  RTS	  
TNO	   ?	   waarschijnlijk	  RTS	  
PMA	  (apotheek	  mw)	   RTS	  10	  jaar	   	  	  
Philips	   ?	   Obv	  rentecurve	  overheidsobligaties;	  ligt	  iets	  boven	  RTS	  

Ahold	   4%	   rente	  

SPF	  (spoorwegen)	   6	   lange	  termijn	  rendementsverwachting	  
PF	  	  Deloitte	   4%	   	  rente	  
Heineken	  PF	   ?	   niet	  gedempte	  nominale	  marktrente	  per	  1	  januari	  2012	  

	  
	  


