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LAGERE PENSIOENUITKERING IS DOOR SOEPELERE 
REGELS NIET VAN DE BAAN 
Pensioenfondsen mogen van minister Kamp een hogere rekenrente gaan hanteren om hun 
dekkingsgraad weer op peil te brengen. Hierdoor zou een korting op de pensioenuitkeringen niet 
nodig zijn.  
De fondsen zelf waarschuwen echter voor overspannen verwachtingen. 
Pensioenfederatie: “Een alternatieve manier van rente berekenen is goed, maar niet om 
kortingen op de pensioenen te voorkomen. 

 
Van Volkskrant verslaggever Frank van Alphen,  AMSTERDAM  

De versoepeling van de pensioenregels zal de 
aangekondigde pensioenverlagingen in veel 
gevallen niet kunnen voorkomen.  
De hogere rente waarmee de fondsen mogen 
gaan rekenen, stuwt de dekkingsgraad 
onvoldoende op. Dat blijkt uit berekeningen van 
pensioenexperts en uit commentaar van de 
Pensioenfederatie op de maatregelen die het 
ministerie van Sociale Zaken heeft aangekondigd. 
 

Minister Kamp van Sociale Zaken wil 
pensioenfondsen na de zomer van 2012 de 
mogelijkheid geven hun verplichtingen te 
waarderen met een hogere rekenrente, 
waardoor die zullen dalen. Dat leidt tot, een 
verhoging van de dekkingsgraad, de 
verhouding tussen het vermogen en de 
verplichtingen.  
Een hogere dekkingsgraad zou kunnen leiden 
tot het afblazen van aangekondigde kortingen 
door ruim honderd fondsen. Die kwamen door 

de historisch lage rente de afgelopen jaren in 
de problemen.  
 

De pensioensector doet echter zijn best de 
verwachtingen te temperen. 
 'We zijn er niet onverdeeld gelukkig mee dat 
de indruk wordt gewekt dat de kortingen nu 
goeddeels van de baan zijn', zegt een 
woordvoerder van de Pensioenfederatie, 
waarbij, vrijwel alle fondsen zijn aangesloten. 
'Dat is een te optimistische voorstelling van 
zaken.' 
De Pensioenfederatie is wel een voorstander 
van de alternatieve manier van rente 
berekenen. 
'Maar niet om kortingen te voorkomen', aldus 
de woordvoerder. 'Belangrijker is dat de 
nieuwe rente minder bewegelijk is. Daardoor 
zal ook de dekkingsgraad Minder heen en 
weer gaan.' 
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De stijging van de dekkingsgraad is vooral 
afhankelijk van het soort fonds en de stand 
van de rente op het moment van overstappen 
naar het nieuwe regime.  
Hoe lager de gemiddelde leeftijd van de 
deelnemers, hoe sterker de stijging.  
Daarnaast is het effect groter naarmate de 
marktrente lager is op dat moment. 
 
Pensioenadviesbureau Aon Hewitt heeft 
berekend dat de dekkingsgraad met 
gemiddeld – 3 procentpunt stijgt door de 
hogere rente.  
 

De gemiddelde dekkingsgraad is op dit 
moment 95 %. 
 
Voor fondsen die daaronder zitten, zet  
3 procentpunten weinig zoden aan de dijk, 
maar een fonds dat op 98 % staat, heeft er 
wel baat  bij.  

Die springt naar 101 %.  
Dat kan betekenen dat, de voorgenomen 
korting wordt afgeblazen, omdat het fonds op 
zijn herstelpad zit.  
Fondsen moeten eind van 2012 op een 
dekkingsgraad van rond de 100 % zitten. 
 
Grote fondsen, als ABP, Pensioensfonds Zorg 
& Welzijn, PME en PMT laten zeggen nog niet 
precies te kunnen berekenen wat het effect is 
van de versoepeling van de regels.  
ABP spreekt van een beperkt effect.  
 
Veel hangt af van de exacte rekenmethode, 
die in september 2012 wordt uitgewerkt. 
 
 
 

 
 


