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Jongeren en pensioen: let op 
 
 
In de Volkskrant van zaterdag 4 augustus 
2012 stond een reactie van de voorzitters van 
de jonge Democraten, FNV jong en CNV 
jongeren op een interview dat ik in de 
(Volkskrant) heb gegeven over de huidige 
pensioenproblematiek.  
 

Laat ik beginnen met te zeggen dat het een 
goede zaak is dat jongerenorganisaties zich in 
deze discussie roeren. Uit onderzoek blijkt dat 
bij jongeren in ons land weinig interesse 
bestaat voor pensioenen ('ze zouden nog 
liever naar de tandarts gaan'), terwijl het 
grootste deel van hun (toekomstig) vermogen 
via pensioenfondsen wordt opgebouwd.  
Dus ook voor jongeren spelen er grote 
belangen. 

 
In dat verband heb ik aangegeven dat de 
huidige berekeningswijze van de rekenrente 
voor het vaststellen van pensioenverplich-
tingen nadelig voor jongeren kan uitpakken.  
De drie voorzitters wijzen er terecht op dat de 
huidige methode leidt tot een lage rekenrente 
en dus tot lagere dekkingsgraden, zodat er op 
korte termijn niet wordt geïndexeerd of zelfs 
wordt gekort op pensioenen.  
Daardoor blijft er meer geld in het fonds en dat 
is inderdaad gunstig voor jongeren. 
Mijn punt is echter dat dit op langere termijn 
anders kan uitpakken.  

 
Als pensioenfondsen, gericht op kortetermijn-
bescherming van hun dekkingsgraad, steeds 
meer risicovolle beleggingen vervangen door 
risicovrije beleggingen (staatsleningen), zal dat 
op termijn gaan leiden tot een lager rendement.  
En dat is juist nadelig voor diegenen voor wie 
nog lang (veertig tot zestig jaar) moet worden 
belegd en dat zijn juist jongeren.  

 
Kortetermijnvoordeel leidt dan tot een, 

aanmerkelijk groter, langetermijnnadeel.  

 
 
 

De gedachte dat pensioenfondsen geheel 
onafhankelijk zouden beleggen van de 
vigerende rekenrentemethodiek is aantoon-
baar onjuist.  
Sinds de introductie van de huidige methode 
in 2006 hebben pensioenfondsen op grote 
schaal hun beleggingsbeleid via derivaten-
constructies richting risicovrije beleggingen 
aangepast.  
Dat de fondsen in beginsel de vrijheid hebben 
dat niet te doen klopt, maar: 
de prikkels van de huidige methode zijn heel 
erg richting meer risicovrij beleggen.  
Dát is waar ik op de lange termijn voor 
waarschuw. Ook in pensioenland heeft ieder 
voordeel zijn nadeel. 

 

Tot slot nog een opmerking over het veel 
gebezigde begrip 'marktrente'.  
 

Velen denken dat dit per definitie de 
(risicovrije) marktrente op AAA-staatsleningen 
is. Dat is echter maar één rente onder de vele 
marktrentes en naar mijn mening niet de juiste 
rekenrente.  
 

Pensioenverplichtingen zijn per definitie niet 
risicovrij (want worden grotendeels 
gefinancierd uit beleggingen) en die moet je 

dus ook niet risicovrij waarderen.  

 

Zo gaat de internationale waarderingsmaatstaf 
van de IFRS uit van de rente op AA-bedrijfs-
obligaties. Daar zit een zekere risico-opslag 
in, zodat deze rekenrente beter aansluit bij het 
risicoprofiel van de pensioenverplichtingen.  
 
Deze benadering heeft het voordeel dat je aan 
beide kanten van de pensioenbalans rekening 
houdt met risico's bij het waarderen van 
balansposten.  
Dit is wat momenteel niet gebeurt en leidt tot 
een vertekening van de financiële positie van 
pensioenfondsen. 
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