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VIER VRAGEN WAT MERKEN GEPENSIONEERDEN EN WERKENDEN VAN DE 
VERSOEPELING VAN DE PENSIOENREGELS? 

Fonds met de minste nood profiteert 
 

“Ik krijg mailtjes van jongeren die zeggen dat dit een oorlogsverklaring is”, Theo Kocken Hoogleraar 
Risicomanagement. 

“Versoepeling is niet alleen gokken op renteherstel, maar vooral de rekening doorschuiven”, 
Lex Hoogerduin Ex-directieled DNB 

 
Van onze verslaggever Frank van Alphen 

 
Hoef ik me nu geen zorgen meer te maken 
over een korting op mijn pensioen?  
Nee, het effect van de hogere rente waarmee 
pensioenfondsen mogen, rekenen, verschilt van 
fonds tot fonds.  
Fondsen die diep in het rood staan met een 
dekkingsgraad van minder dan pakweg 93 % 
hoeven helemaal niet te hopen op verlichting.  
Als hun dekkingsgraad met 5 procentpunt - en dat 
is een optimistische schatting - stijgt, gaan de 
verlagingen door. Ze worden hoogstens iets 
afgezwakt.  
Fondsen moeten koste wat kost eind 2013 een 
dekkingsgraad van 105 procent hebben. Om dat te 
bereiken, moeten ze eind dit jaar ten minste de 
100 procent hebben gehaald. Het enige lichtpuntje 
voor probleemfondsen is dat een tweede korting 
wellicht iets lager zal uitvallen. 

 
Welke fondsen profiteren het meest van de 
versoepeling?  
Ironisch genoeg profiteren fondsen die dit steuntje 
het minst nodig hebben het meest. omdat de rente 
met looptijden boven de 20 jaar stijgt, merken 
pensioenfondsen met relatief jonge deelnemers 
het meest van de nieuwe rekenregels. Deze 
fondsen, bijvoorbeeld Pensioenfonds Zorg & 
Welzijn, hebben immers veel verplichtingen met 
lange looptijd. 
Vergrijsde fondsen met veel ouderen - denk aan 
ABP of de metaalfondsen PME en PMT - hebben 
veel minder profijt van de hogere lange rente. 
Deze fondsen moeten een groot deel van de 
pensioenen de komende decennia uitbetalen. De 
rente voor die verplichtingen blijft even laag als in 

het huidige systeem. 
 
Hoe werkt de verhoging van de rente?  
De rente voor 20 jaar blijft gelijk aan de rente zoals 
die nu wordt gehanteerd.  
Die rente is afgeleid van marktrente op obligaties 
met looptijden tot 20 jaar.  
De rente met langere looptijden wordt omhoog 
getrokken.  

Idee daarachter is dat er geen goed functionerende 
markt is voor de rente met looptijden van tientallen 
jaren.  

Bij het verhogen van de rente is 4,2 % (de Ultimate 

Forward Rate) de stip aan de horizon waar de lange 

rente langzaam naartoe groeit.  

Deze stip is een optelsom van de verwachte reële 
rente (2,2 %) en de verwachte inflatie (2 %).  
In principe blijft deze rente lange tijd ongewijzigd. 

 
Staat iedereen ondanks het geringe effect 
toch te juichen over de versoepeling? 
Nee, diverse economen en pensioenexperts uiten 
scherpe kritiek op de versoepeling van de regels. 
'Versoepelen pensioenregels door Kamp om 
korten te voorkomen, is niet alleen gokken op 
renteherstel, maar vooral de rekening 
doorschuiven', twittert hoogleraar Lex Hoogduin. 
 Volgens het ex-directielid van DNB zet de 
nieuwe rente de deur wagenwijd open voor 
manipulatie, omdat de opslag op de rente niet 
wordt vastgesteld door de markt.  
In die zin is de opslag te vergelijken met de Libor 
die door banken wordt vastgesteld en die niet 
betrouwbaar blijkt te zijn. 
 Ook hoogleraar risicomanagement Theo 
Kocken is een tegenstander van de kunstmatig 
verhoogde lange rente. 
'Als fondsen hierdoor niet hoeven te korten, blijft er 
te weinig over voor jongeren', zegt Kocken. 'Ik krijg 
mailtjes van jongeren die zeggen dat dit een 
oorlogsverklaring is.' 

Kocken maakt zich ook zorgen over de gevolgen 
van de versoepeling voor de financiële markten. 
'Fondsen worden gedwongen massaal de 
twintigjaarsrente af te dekken.  Dat zijn voorspel-
bare trends waar hedgefondsen gretig op 
inspelen.' 

 
Kocken wordt gesteund door het Centraal 
Planbureau. Dat schreef eerder naar aanleiding 
van de kunstmatig verhoogde rente dat die kan 
leiden tot onevenwichtigheden op de financiële 
markten. 

 
 


