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Korten op pensioen 

EEN STUKJE VAN JE PENSIOEN AF.  
Over een jaar (dwz april 2013) zetten 103 pensioenfondsen het mes in het pensioen 

van 7,5 miljoen 'klanten'.  Zeven prangende vragen over deze ongekende 
maatregel. Tekst: Reinout van der Heijden 

 

1. WAAROM IS KORTEN NODIG? 
 Veel pensioenfondsen staan er nog steeds 
beroerd voor - hun vermogen is veel te laag om het 

pensioen van hun deelnemers in afspraken die de 
pensioenfondsen jaren terug graad van minstens 
105%. Dat niveau is nodig om in  de toekomst te 

kunnen uitbetalen. Door maatregel hopen ze dat de 
verhouding tussen die twee, ook wel de 
dekkingsgraad genoemd, weer verbeterd. 

 Het korten is het directe gevolg van 
afspraken die de pensioenfondsen de hebben 
gemaakt met De Nederlandsche Bank (DNB). Begin 

2009 hebben de meeste fondsen snijden in de 
pensioenrechten noodzakelijk een herstelplan bij de 
toezichthouder ingediend. Zij hebben zich er 

destijds toe verplicht binnen vijf jaar uit te komen 
op een dekkingsgraad van 105%. 
 Dat niveau moeten ze dus vóór 1 januari 
2014 halen. Anders is snijden in de pensioenrechten 

noodzakelijk. 
 Snijden wil zeggen dat het fonds het tegoed 
verlaagt dat het in de toekomst moet uitkeren. Stel, 

een pensioenfonds heeft een vermogen van € 105 
miljoen en voor € 110 miljoen aan pensioenrechten 
(in prijzen van nu). . Door 10% te korten, worden 

de pensioenrechten verlaagd naar € 100 miljoen. 
Als daar € 105 miljoen vermogen tegenover staat,  
is de dekkingsgraad 105%. Dat is precies genoeg 

om te garanderen dat alle pensioenrechten in de 
toekomst uitbetaald kunnen worden. 
 Gepensioneerden voelen de schade direct in 

hun portemonnee, terwijl anderen alleen op papier 
de dupe zijn. Maar actieve werknemers worden 
soms nog zwaarder getroffen, namelijk als het 

pensioenfonds tegelijkertijd besluit de pensioenop-
bouw te beperken en/of de premie te verhogen.  
 Een premieverhoging bijvoorbeeld gaat vaak 

ten koste van een jaarlijkse stijging van de 
cao-lonen.  
Bovendien moeten werknemers die na 31 december 

1954 geboren zijn, langer doorwerken. 
 
2. WAAROM NU Al SPREKEN OVER  

KORTING? FONDSEN HEBBEN TOT 2014 OM 
ORDE OP ZAKEN TE STELLEN.  
 Het korten begint al op 1 april 2013, DNB 

vindt namelijk dat pensioenfondsen moeten 

ingrijpen zodra duidelijk wordt dat zij het doel - een 
dekkingsgraad van 105% - niet gaan halen.  
Voor korten geldt een wachttijd van een jaar;  

de fondsen moeten hun klanten een jaar van te 
voren over het ingrijpen  informeren.  
Begin 2012 evalueren de pensioenfondsen of korten 

daadwerkelijk nodig is. 
 De korting per 1 april 2013 kan lager 
uitvallen, maar niet hoger. De korting bedraagt dan 

maximaal 7%. Maar dat kan later meer worden als 
het pensioenfonds in kwestie eind 2013 nog niet op 
een dekkingsgraad van 105% zit. 

 De pensioenfondsen die nu nog niet hebben 
aangekondigd dat ze gaan korten, snijden op zijn 
vroegst per 1 januari 2014 in de pensioenrechten. 

 
3. HOE GROOT IS DE SCHADE?  
 Dat hangt af van de hoogte van het 
aanvullende pensioen. Een gepensioneerde tevoren 

over het ingrijpen informeren. Vooral die via zijn 
voormalige werkgever € 10.000 aan gepensioneer-
den moeten zich erop kunnen pensioen ontvangt, 

gaat er bij 7% korting niet hetzelfde percentage in 
inkomsten op achteruit.  
Zijn inkomen daalt met ruim 3,5%.  

Dit omdat hij niet alleen werknemerspensioen krijgt. 
Dit pensioen wordt aangevuld met bijna hetzelfde 
bedrag aan AOW. 

 Korten betekent ook dat er niet 
gecompenseerd wordt voor de inflatie. Deze 
zogenoemde indexatie blijft in de meeste gevallen 

al sinds 2009 achterwege, zodat de koopkracht 
feitelijk harder daalt dan het aangekondigde 
kortingspercentage. 

 Er is ook goed nieuws: de AOW stijgt mee 
met de inflatie. Bovendien wordt die vanaf 2013 
nog eens met 0,6% per jaar verhoogd. 

Een pensioenfonds kan op een later tijdstip 
besluiten de korting ongedaan te maken als er 
genoeg vermogen is.  

 

Bij het ABP, dat per 1 april 2013 waarschijnlijk met 
0,5% gaat korten, werkt het als volgt: eerst worden 

de pensioenrechten tot het oude peil hersteld, 
daarna wordt de extra premieverhoging geschrapt 
en pas daarna komt de indexatie aan bod.  
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Het ABP laat nu nog in het midden of gepensioneer-
den later compensatie krijgen voor de uitkeringen 
die zij vanaf hefmoment van korten zijn misgelopen. 

De meeste pensioenfondsen zullen waarschijnlijk op 
dezelfde manier handelen als het ABP, maar dat zijn 
ze niet verplicht 
 

4. WAAROM KOMEN PENSIOENFONDSEN 
GELD TEKORT? 
 Dit komt vooral door de lage marktrente.  

Sinds 2007 is deze sterk gedaald en de levensver-
wachting is flink toegenomen. Beide leiden tot een 
lagere dekkingsgraad, omdat hierdoor de 

verplichtingen stijgen: er is meer vermogen nodig 
voor de uitkeringen in de toekomst.  
Het is net als bij sparen: bij een lage rente moet je 

meer spaargeld inleggen om later een bepaald 
kapitaal te bereiken. 
 Het huidige vermogen is niet het probleem, 

want daarmee gaat het prima. Eind 2011 hadden de 
pensioenfondsen in totaal € 875 miljard in kas, ruim 
€ 100 miljard meer dan eind 2007 toen de krediet- 

en eurocrisis nog niet hadden toegeslagen.  
 De pensioenfondsen hebben een prima 
beleggingsresultaat behaald als gevolg van de 

lagere rente. Bij een dalende rente stijgen de 
koersen van de obligaties en rentederivaten waarin 
de pensioenfondsen beleggen.  

 Maar als de rente in de toekomst stijgt, gaat 
het vermogen weer omlaag. De goede rendementen 
die de pensioenfondsen nu behalen, zijn dus niet 

houdbaar. 
 Het is al met al een genuanceerd verhaal. 
En wie zegt dat de rente gaat stijgen? We leven in 
onzekere tijden. De bevolking vergrijst, de 

economische groei neemt af en de rente zou nog 
weleens lange tijd laag kunnen blijven. 
 

5. KUNNEN WE DE FONDSEN NIET BETER 
OPHEFFEN EN ZELF VOOR ONS PENSIOEN 
ZORGEN? 

 Dat zou vooral voor ouderen grote gevolgen 
hebben. Nederland heeft een pensioenstelsel dat is 
gebaseerd op solidariteit tussen generaties. Hoeveel 

pensioen je jaarlijks opbouwt hangt niet af van je 
leeftijd maar van je salaris.  
Voor iedere € 5000 aan inleg per jaar ontvang je, 

ongeacht je leeftijd, een pensioen recht van 
bijvoorbeeld € 400 per jaar vanaf je 65e.  
Dat heet de doorsneepremie. 

 Bij een individueel pensioen werkt het 
anders. Om een uitkering vanaf je 65e op te 
bouwen van € 400 per jaar, hoef je als jonge 

werknemer bij een pensioenverzekering of de 

moderne variant daarvan, de Premie Pensioen 
Instelling (PPI), op individuele basis bijvoorbeeld 
maar € 3000 per jaar in te leggen en als oudere 

werknemer € 7500. 
 Zo'n benadering zou wellicht beter passen 
bij de verschillende generaties. Jongeren het ben 
vaak minder te besteden en tonen minder interesse 

voor pensioen. Overigens, steeds meer pensioen-
fondsen gaan al die kant op. 
 

6. MIJN PENSIOENFONDS (SHELL) KONDIGT 
AAN DE REGELING TE VERANDEREN. WAT 
MERK IK DAARVAN?  

 Shell stapt over naar een 'beschikbare 
premieregeling' waarmee iedereen voor eigen risico 
een pensioen bij elkaar spaart. Alleen nieuwe 

werknemers die vanaf 2013 bij Shell in dienst 
komen, krijgen zo'n individueel pensioen.  
 Ook bij andere pensioenfondsen komt zo'n 

regeling in beeld, omdat de werkgevers een einde 
willen maken aan de stijgende premies.  
Dit pensioen maakt het voor werknemers lastiger 

van tevoren te plannen op welke leeftijd ze kunnen 
stoppen met werken.  
 Onderzoek van adviesbureau Towers Watson 

Canada uit oktober 2011 wees uit dat Canadese 
werknemers met een individueel pensioenplan hun 
pensioen steeds verder moeten uitstellen. Terwijl zij 

eind 2007 nog op hun 60e met pensioen konden, 
was de uittreedleeftijd in 2011 opgelopen naar 67 
jaar. 

 

Waarschijnlijk zullen meer bedrijven kiezen voor 
verschillende pensioenregelingen voor oude en 

nieuwe werknemers.  
Dat zet uiteindelijk de oude regelingen onder druk, 
als steeds minder mensen hierin deelnemen, 

 
7. KAN IK EROP REKENEN DAT DE AOW 

BEHOUDEN BLIJFT? 
 Het is onvoorstelbaar dat de AOW afgeschaft 
wordt. Het kabinet kiest op dit moment eerder voor 

het tegenovergestelde. De komende jaren, van 
2013 tot 2028, gaat de AOW-uitkering juist extra 
omhoog met 0,6% per jaar. De besparing wordt 

gezocht in langer doorwerken. 
 
Sinds 2011 is wel de trend ingezet dat rijke 

gepensioneerden via de houdbaarheids-
bijdrage meer belasting gaan betalen.  
 
 

  



2012 04 01 Consumenten Geldgids Pensioen 7 vragen over korten op pensioenen 

 

3 

Op www.mijnpensioenoverzicht.nl  kun je inloggen met 
je DigiD en zien hoeveel pensioen je later ontvangt, 
zowel bruto als netto.  
De website geeft een incompleet beeld, omdat die geen 
rekening houdt met de 'houdbaarheidsbijdrage'.  
 
Mensen die op en na 1 januari 2011 op hun 65e met 
pensioen gaan, betalen die bijdrage om de steeds 
duurder wordende AOW in stand te houden.  
Over een steeds groter deel van hun inkomen betalen zij 
niet het verlaagde belastingtarief voor 65-plussers 
(24,05%), maar het normale tarief van 42%.  
 
De inkomensgrens van het lagere tarief stijgt voor 
oudere gepensioneerden (van vóór 1946) ieder jaar mee 
met de inflatie. Voor de jongere groep van na 1945 is die 
stijging 'slechts' driekwart.  
 
In 2011 lag de grens tussen de tweede en de derde 
betastingschijf voor 65-plussers op €33.485 en voor 
'jongeren' op € 33.436. Een verschil van € 49.  
'Nieuwe' 65plussers betalen over dit verschil niet 
24,05%, maar 42% belasting. Per jaar is dat € 8 meer.  
 
Omdat de indexatie (om de inflatie te compenseren) in 
de toekomst steeds voor maar 75% wordt toegepast, 
neemt het verschil tussen de oude en de nieuwe grens 
van de derde schijf alsmaar toe.  
 
Het effect is berekend in de tabel hiernaast, die ook het 
verschil toont tussen een lage inflatie van 1,5% en een 
hoge inflatie van 3%. 
 

 
 

http://www.mijnpensioenoverzicht.nl/

