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Minister gaat regels voor pensioenfondsen aanpassen 

Kamp: korting op pensioenen beperken 
Van onze verslaggever GijS Herderscheê, DEN HAAG, 23 augustus 2012 

 
Het kabinet wilde regels voor pensioenfondsen 
aanpassen. De dreigende verlaging van de 
opgebouwde pensioenen van werknemers en 
gepensioneerden zal daardoor worden beperkt.  
Dit heeft minister Henk Kamp (VVD) van Sociale 
Zaken donderdag 23 augustus 2012 
aangekondigd. 
 
Kamp reageert daarmee op het uitlekken van een 
reeks vertrouwelijke memo's van zijn ambtenaren. 
Daarin staat dat bij ongewijzigd beleid de komen-
de twee jaar het opgebouwde pensioen van 12,6 
miljoen deelnemers - zowel werkenden als 
gepensioneerden - met gemiddeld 8,2 procent zal 
dalen.  
Omdat sommige werknemers bij een aantal 
fondsen pensioen hebben opgebouwd, gaat het in 
totaal om iets minder dan 12,6 miljoen personen. 
 

De pensioencrisis is acuut geworden door de lage 
rente. Pensioenfondsen moeten volgens de regels 
van het ministerie van Sociale Zaken met die rente 
rekenen.  
Daarnaast spelen de lage beurskoersen en de 
gestegen levensverwachting een rol. 
Kamp noemt het 'zeer waarschijnlijk' dat veel 
pensioenfondsen de komende jaren de 
pensioenen moeten verlagen.  

Hij hoopt met de maatregelen de kortingen 
'enigszins te beperken'.  
Hij wil de rente waarmee de pensioenfondsen 
moeten rekenen, aanpassen. Niet langer de lage 
dagkoers, maar een hogere rente. 
Daarmee verbetert de financiële positie van de 
fondsen, waardoor ze minder op de pensioenen 
hoeven te korten.  
Ook hoeft de pensioenpremie dan minder 
omhoog. 
 
Kamps ambtenaren stellen in de memo's voor de 
rente voor pensioenfondsen en verzekeraars vast 
te stellen op 4,2 procent voor een periode van 20 
tot 60 jaar.  
De korting op de pensioenen zou dan gemiddeld 
lager uitvallen: 6 procent,  
En veel minder deelnemers aan pensioenfondsen 
worden dan getroffen: 
5,6 miljoen in plaats van 12,6 miljoen. Bovendien 
hoeft de pensioenpremie gemiddeld nauwelijks te 
stijgen. 
 

Kamp wil nog niet zeggen aan welk percentage 
hij denkt. 
 

 

 

Vijf vragen. OVER VERLAGING PENSIOEN 
 

De bijl gaat in de pensioenen, blijkt uit memo's van 
Sociale zaken. Maar wat als de crisis straks 
voorbij is? 
 
1. Gaan onze pensioenen zeker omlaag en met 
hoeveel?  

Dat de pensioenen stevig omlaag zullen gaan, 
was bekend. Alleen was onduidelijk met hoeveel.  
Uit geheime memo's van ambtenaren van Sociale 
Zaken blijkt dat bij ongewijzigd beleid het pensioen 
van 12,6 miljoen deelnemers met gemiddeld 8,2 
procent omlaag gaat.  
Bij het ambtenarenpensioenfonds ABP is dat zelfs 
15 procent en sommige experts houden rekening 
met kortingen tot 25 procent bij enkele andere 
bedrijfstakfondsen. Maar helemaal zeker is het 
allemaal nog niet.  
 
Uiteindelijk hangt veel af van de waarde van de 
beleggingen eind dit jaar en de regels die dan 
gelden voor het berekenen van het vermogen van 
pensioenfondsen. 

 

2. DUS wat de nieuwe Kamer na 12 september 
met de zogeheten rekenrente gaat doen, is 
allesbeslissend?  
Ja. Minister Kamp van Sociale Zaken wil dat het 
huidige kabinet nog in september nieuwe regels 
afkondigt. Als de pensioenfondsen de rekenrente 
mogen verbogen (dus bij hun berekeningen van 
toekomstige pensioenen ervan uit mogen gaan dat 
ze een hogere rente krijgen op hun beleggingen 
dan de huidige marktrente van 2 procent), zal de 
korting minder groot zijn. 

De ambtenaren denken aan een rente van 4,2 
procent.  

Maar uiteindelijk zal de Tweede Kamer in de 
nieuwe samenstelling erover moeten beslissen. 
De SP en de PVV zijn grote voorstanders van een 
boekhoudkundige aanpassing door het verhogen 
van de rekenrente. Andere partijen zijn 
sceptischer. D66 wil bijvoorbeeld dat de fondsen 
gewoon van de marktrente blijven uitgaan. 
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3. Wat gebeurt er als de economie weer 
aantrekt?  
Dan wordt het minder erg met de kortingen.  
De rente zal stijgen en ook de andere beleggingen 
van de fondsen (aandelen, vastgoed) zullen meer 
geld opleveren.  
Maar het, is niet zo dat de kortingen dan van de 
baan zijn. Daarvoor is bij veel fondsen een te groot 
gat ontstaan, ook als gevolg van de toegenomen 
levensverwachting. 
 

4. Komt het iedereen slecht uit dat dit nieuws 
in deze campagnetijd op straat ligt?  

Nee.  
De pensioenfondsen, in dit geval de werknemers 
er, de werkgevers, hebben haast, omdat ze in 
oktober 2012 al de aanpassingen voor het jaar 
2014 moeten gaan bepalen.  
De minister heeft er ook belang bij, omdat hij 
graag de mening van alle partijen wil horen. 
Daarnaast willen al die partijen de burgers laten 
wennen aan het feit dat ze in de toekomst een 
lager pensioen krijgen.  
 
De kiezers zullen graag van de campagne-
voerende politici willen horen wat zij ervan vinden.  
 
Alleen de lijsttrekkers zullen er minder blij mee 
zijn. Zij branden hun vingers niet graag aan het 
pensioendossier. 
 

5. Hoe zit het ook alweer met die rekenrente en 
de solidariteitsdiscussie tussen de oudere en 
jongere werknemers?  

Als de rekenrente wordt verhoogd, betekent het 
dat de huidige generatie gepensioneerden minder 
hoeft in te leveren en dat de rekening wordt 
overgeheveld naar de mensen die net, of nog niet 
zo lang premie betalen.  
 
Dus jongeren lopen het risico dat de pot bijna leeg 
is als zij met pensioen gaan. 
 
Als de rente zo laag blijft als nu en er grof wordt 
gekort, ontstaat het grootste gat bij ouderen die nu 
eenmaal meer pensioen hebben opgebouwd. 
 

 
 

Peter de Waard 
 
 
NB: JD: Dick Sluimers, bestuursvoorzitter van de  APG-groep, 
denkt hier anders over. Juist de lage (dag - reken-)rente leidt 

tot lagere dekkingsgraden, non-indexatie en afstempeling, 
óók voor de jongeren , alsmede en een neiging tot zoveel 
mogelijk ‘rrisicovrij’ beleggen.  
Pensioenverplichtingen zijn volgens hem niet risicovrij, want 

zo worden gefinancierd uit de rendementen op beleggingen. 
Sluimers wijst  demogelijkheid van diverse ‘rekenrente-
methoden’, waaronder op dit moment de IFRS (International 
Financial Rate Standard), die rekening houdt met een zekere 

risico-opslag en daarom als rekenrente-methode beter past 
bij het risicoprofiel van pensioenfondsen.  
Deze IFRS-methode komt nu uit op een hoogte van 3 %. 
 
Zie artikelen Volkskrant van 2 en 11 augustus 2012. 
Jaap Dijkema 

 

 
 
 
 
 

 


