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Komt ons pensioen straks uit een
beleggingsfonds?
Een nieuw pensioenakkoord is in de maak. De informatie erover is
chaotisch. De eerste signalen geven hooguit een denkrichting aan.
Werknemers en gepensioneerden moeten bereid zijn beleggingsrisico’s en nog meer dan dat te lopen. Om zo de pensioenfondsen en
werkgevers meer financiële adem te geven.

Frits Bosch

“Het stelsel waarbij de pensioenuitkering in principe vast ligt,
wordt verruild voor een stelsel
met vaste premies,’’ aldus econoom Frits Bosch. Bosch schreef
onlangs een kritisch boek over
verkeerd gemaakte beleidskeuzes
in de afgelopen twintig jaar
(Zie “Vermogen fondsen had het
dubbele kunnen zijn.’’) Alle risico’s dreigen in de nieuwe opzet bij
de deelnemers te worden neergelegd. Die mogen opdraaien voor
de prijsinflatie, beleggingsrisico’s
en de gevolgen van langer leven.
Werkgevers willen zich zoveel
mogelijk ontdoen van de risico’s
die zij nu nog lopen.

tracten gaan dan op collectieve
beleggingsfondsen lijken. Deelnemers ondervinden daardoor directer dan nu de gevolgen van verlies
en winst. Zowel werknemers als
gepensioneerden. In ruil voor dit
beleggingsrisico zou een fonds
met dergelijke contracten geen
last meer hebben van de nu door
De Nederlandsche Bank verplichte
lage marktrente (kader).

Eénmalig kiezen

Deelnemers in een pensioenfonds
zouden in de nieuwe opzet éénmalig kunnen kiezen of zij willen
overstappen naar zo’n nieuw contract. Bovendien moeten zij dan
een nog onbekend deel van hun
bestaande pensioenrechten opgeven. Hoeveel is afhankelijk van de
financiële positie van zo’n fonds.

Zo moeten pensioenfondsen hun
vermogenstekorten wegwerken.
Hoe zij dit allemaal moeten gaan
uitvoeren, is een groot vraagteken. Krijgen verzekeraars hierdoor
een grotere rol? Kan dit ook voor
SPEO betekenen dat er twee soorten pensioencontracten worden
afgesloten? Geldt dit dan alleen
voor nieuwe werknemers of ook
bestaande? En hoe pakt dit dan
uit voor gepensioneerden?

Geen pensioen meer

Emeritus hoogleraar economie
prof.dr. B.M.S. van Praag wijst
er op dat hier geen sprake meer
is van pensioen volgens de letter
van de wet. In de Pensioenwet
van 2007 worden uitkeringen in
beleggingseenheden ontoelaatbaar gevonden als pensioenuitkering. Hij noemt het dan ook
onbegrijpelijk dat werkgevers en
werknemers (zonder inspraak van
gepensioneerden red.) een dergelijke regeling kunnen bekokstoven in de achterkamertjes van de
Stichting van de Arbeid.

Drastisch veranderen

Het huidige pensioensysteem, nog
maar pas vernieuwd in 2007, zou
uiterlijk 2012 drastisch moeten
veranderen. Nieuwe pensioencon-

Wat is een
swaprente
eigenlijk?
Wat houdt die zoveel door
pensioenfondsen gehekelde
lage marktrente eigenlijk
in? Experts spreken over
’swaprente’. In goed Nederlands betekent ’swap’ omruilen. Dit is het lage tarief
waartegen leningen met verschillende looptijden worden geruild met een bank als
tegenpartij. De looptijd van
deze ’swaps’ houdt pas op bij
50 jaar. Een belangrijke reden waarom De Nederlandsche Bank (DNB) dit verkoos
boven de hogere rente op
staatsleningen. Staatsleningen lopen meestal uiterlijk
30 jaar. Bovendien gaat er in
de swapmarkt meer geld om
dan in die van staatsleningen.
De swaprente staat momenteel historisch laag op 2,6%.
In 2002 lag hij op bijna 6%.
Een rekenvoorbeeld. In 2002
moest er 55,8 euro in de pensioenkas zitten om na tien
jaar 100 euro uit te kunnen
keren. Met de huidige rente
van 2,6% moet er voor elke
100 euro uitkering in 2020
(10 jaar na dato) 77,4 euro in
de pensioenkas zitten.
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Verzekeraars azen op de pensioenmarkt
Verzekeraars azen op de markt voor collectieve pensioenen, stelt
Elsevier-redacteur Remko Nods vast. Ze proberen te profiteren
van de crisis bij de pensioenfondsen door een groter aandeel in de
pensioenmarkt te veroveren.
Veel kleine en middelgrote pensioenfondsen kunnen volgens
hem de vele nieuwe eisen die de
toezichthouder stelt niet aan en
zullen hun pensioenregeling overdragen aan verzekeraars. De afgelopen tien jaar gingen volgens
toezichthouder DNB al 250 pensioenfondsen naar verzekeraars
over. Directeur Jeroen de Munnik
van pensioenbedrijf AEGON is
ervan overtuigd dat werknemers
meer keuzemogelijkheden gaan
eisen en vooral meer invloed op
de wijze waarop het pensioengeld
wordt belegd. Werkgevers willen
intussen af van de toenemende
pensioenrisico’s. Zij kunnen en
willen de risico’s niet meer dragen
en stappen daarom steeds vaker
over op regelingen waarbij zij alleen een vaste premie toezeggen.
Daardoor verschuiven de risico’s
naar werknemers en gepensioneerden. Dan mogen die ook
wel meer te kiezen hebben, aldus
Nods. Hij wijst er verder op dat

collectieve pensioenregelingen
dankzij schaalvoordelen over het
algemeen goedkoper zijn dan individuele polissen van verzekeraars.
De kosten van individuele regelingen zijn volgens hoogleraar economie Lans Bovenberg: ‘al gauw
een factor vijf hoger’. Vooral de
marketingkosten en uiteraard de
winstmarge van de verzekeraar
hakken erin.
Verzekeraars hebben in deze
woelige tijden twee dingen voor
op de pensioenfondsen. “Alle
renterisico’s worden afgedekt
en ze beleggen veel in obligaties
en weinig in aandelen”, zegt een
woordvoerder van het Verbond
van Verzekeraars. Aan het beleid
van de verzekeraars hangt een
prijskaartje. Verzekeraars zullen
meer geld kwijt zijn om de risico’s
van de lage rente af te dekken. En
die rekening wordt doorgegeven
aan de klanten, geven de verzekeraars aan.

Ingezonden brief

Solidariteit tussen jong en oud
Naar aanleiding van het stuk over de standpunten van Herman Frank in de
commissie inhaaltoeslagen wil ik het volgende opmerken. De solidariteit
tussen jong en oud staat al geruime tijd onder druk en is door de pensioencrisis nog meer onder druk komen staan. De beste manier om de solidariteit op te blazen is dat de gepensioneerden alleen maar blijven opkomen
voor hun eigen belangen zonder te willen zien door wie de rekening daarvoor betaald moet worden. En zich af te vragen of dat wel zo verstandig is.
Zolang de dekkingsgraad onder de 100 staat en de pensioenen worden wel,
zoals nu nog het geval is, volledig uitgekeerd wordt de herstelcapaciteit van
het fonds aangetast. De rekening daarvoor wordt bij de jongeren van nu
gelegd. We moeten niet verbaasd zijn dat die daar op een gegeven moment
geen zin meer in hebben. Ik zou zeggen: gepensioneerden let op uw zaak!

Jan van der Geer (voorzitter Raad van deelnemers SPEO)

COMMENTAAR
Los van ankers en zonder roer
Hoe moeten oude pensioenrechten in een nieuw pensioencontract worden ’ingevaren?’ Dat vroeg Ap Fraterman van werkgeversorganisatie VNO-NCW zich
onlangs af. Hij oppert ’verleidingstactieken’ om deelnemers over te halen naar een nieuw contract. Een ongelukkiger beeldspraak kon hij niet bedenken.
Het schip van staat is namelijk al een tijdje los geslagen van zijn oude ankers. Dus van ’invaren’ kan geen
sprake zijn. Het roer werkt namelijk ook niet meer. We
dobberen dus maar wat rond op de wereldoceanen.
En nu dreigen de pensioencontracten door een onderonsje van werkgevers en werknemers ook nog in een
lekke reddingssloep te worden meegesleept. Het doet
me ook denken aan de Griekse mythologie en de Sirenen die vanuit een ondoordringbare mist met hun verlokkelijk gezang zeelieden in het verderf probeerden
te storten. Maar mythes zijn er om te worden doorgeprikt, zult U zeggen. Terecht, maar deze mythes zijn
nog onherkenbaar. Rond ons nieuwe pensioenstelsel
hangt namelijk een ondoordringbare mist. In de verte
klinkt wel steeds duidelijker het verleidelijke gezang
van verzekeraars op. Onze pensioenmythes worden
nog onzichtbaar en onverklaarbaar gevormd in overlegorganen van werkgevers en werknemers, door elkaar tegensprekende deskundigen, vervolgens binnen
het Kabinet, en tenslotte de Tweede en Eerste Kamer.
Te vaak bekroop me het gevoel dat zelfs onze ’deskundigen’ niet meer weten waar ze het over hebben. Veel
geblaat weinig wol. Van werknemers en gepensioneerden wisten we al langer dat ze weinig begrepen van
het functioneren van ons pensioensysteem. Een systeem dat niettemin tot de besten van deze wereld is
uitgeroepen. Maar die ontbrekende kennis vertrouwden we graag toe aan lieden die het wel hoorden te
weten. Laten we ze ’stuurlieden’ noemen om in de stijl
van dit commentaar te blijven. Maar wat valt er te sturen als, van je ankers los geslagen je roer het ook al
niet meer doet?
Harry Nijhuis
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Nederland heeft het beste pensioenstelsel
Het Nederlandse pensioenstelsel staat net als vorig jaar
bovenaan in de wereldwijde
pensioenindex van
adviesbureau Mercer.
Met de voorgenomen verhoging
van de AOW-leeftijd heeft ons
land nog een hoger cijfer gekregen dan vorig jaar. De Melbourne
Mercer Global Pension Index vergelijkt pensioenstelsels in veertien landen. Zwitserland staat
tweede, Zweden derde en Japan
laatste. Landen zijn beoordeeld op
de verhouding tussen staatspensioen (zoals de AOW in ons land) en
aanvullend pensioen, het inkomen
dat het systeem biedt na pensionering en de mate waarin ouderen
werken
“In Nederland wordt het probleem

van de vergrijzing onderkend en
zoeken alle betrokken partijen
naar een oplossing”, zegt hoogleraar Barr van de London School
of Economics. Barr kwam onlangs
ook tot de conclusie dat het Nederlandse pensioenstelsel tot de
beste ter wereld behoort. ‘De
discussie in Nederland wordt gevoerd op een basis van argumenten. In andere landen is de pensioendiscussie nogal emotioneel. In
Nederland begrijpen werkgevers,
werknemers en gepensioneerden
dat het gaat over de verdeling van
de pijn en de risico’s.”

Tweehonderdste van
Ton Boogers
Hij zit bovenop het pensioennieuws. We hebben het over
Ton Boogers, mede-oprichter van de VGEO en ex-voorzitter daarvan. Inmiddels vele jaren is hij onze vrijwillige ,,hofleverancier’’
van het vele tot zeer vele nieuws dat over pensioenen in de media
verschijnt. Gezien het belang van deze informatie zette een VGEOdelegatie hem onlangs in het zonnetje vanwege zijn tweehonderdste bijdrage.

Vanaf je zestigste
leg je toe
Wat krijgt de Nederlandse burger terug voor zijn afgedragen
belastinggeld? Vanaf je zestigste kom je er het slechtst af vol- Ton leest wekelijks met een kri- sioneerden, zo niet de enige, die
tisch oog diverse dag- en week- zijn leden zo uitgebreid van pengens het Centraal Planbureau.

Pensioenfonds
Bisdommen is
zeer sterk
De rooms-katholieke kerk in
Nederland mag dan armlastig
zijn en gedwongen tot besparingen, het Pensioenfonds Nederlandse Bisdommen is een van de
sterkste in Nederland.
Met een dekkingsgraad van 128,2
procent behoort het tot de topvijf
van Nederland. En dat terwijl het
fonds door de vergrijzing binnen
de kerk meer geld uitgeeft dan er
binnenkomt.
Voorzitter Martin Frankfort van
het Pensioenfonds Nederlandse
Bisdommen zegt dat het fonds
altijd defensief heeft belegd. “Dat
betekent niet dat we nooit in aandelen hebben gedaan.”

Het CPB deed voor het eerst een
volledig historisch onderzoek naar
hoeveel iedere leeftijd profiteert
van de overheid. Ofwel, wat krijg
je terug van je ingelegde belastinggeld aan bijvoorbeeld opleidingsmogelijkheden, kwaliteit van het
openbaar bestuur of infrastructuur. Het gaat hier om een saldo
over het hele leven. Het resultaat
was dat dertigers per jaar gemiddeld € 2000 meer terugontvangen
aan overheidsdiensten dan zij aan
belasting betalen. Veertigers
€ 1800, vijftigers € 1500, zestigers
niets en zeventigers en tachtigers
leggen op de overheid toe.

bladen. Vervolgens is hij vele
uren bezig met het overtypen van
belangrijk pensioennieuws (met
bronvermelding). Deze rijke oogst
mailt hij vervolgens naar onze redactie. Voor ons is dit een belangrijke bijdrage aan de Nieuwsbrief.,
zowel qua kopij als achtergrondinformatie. Zijn bijdragen vinden
bovendien zo actueel mogelijk
hun weg naar Gerard Roza onze
website-beheerder. Deze plaatst
Ton’s meestal tweewekelijkse bijdragen in de veelbezochte rubriek
pensioennieuws. VGEO is hiermee
waarschijnlijk een van de weinige
belangenorganisaties voor gepen-

sioennieuws voorziet. Veel nietVGEO-leden bezoeken daarom
ook onze website.
Redenen genoeg voor voorzitter Jan Nefkens en Gerard Roza
om Ton met een onverwacht bezoek en enkele waardebonnen te
vereren. Helaas moest dit onverwachte bezoek ook onverwacht
snel worden afgebroken. De echtgenote van Ton moest namelijk
wegens gezondheidsprobemen
voor onderzoek naar het ziekenhuis. Wij wensen haar een spoedig herstel toe en Ton naar wij hopen nog vele bijdragen aan onze
nieuwsvoorziening.

Staatsleningen waren net zo goed als aandelen
Een belegging in langjarige
Nederlandse staatsleningen
heeft sinds 1995 hetzelfde
opgeleverd als een belegging in
Nederlandse of Europese aandelen. Zo blijkt uit JP Morgans
toonaangevende index.

,,Stel je voor: grote onderzoeksafdelingen zijn opgezet, dure krachten ingehuurd en de aandelenbeleggingen vaak uitbesteed aan
peperdure Britse of Amerikaanse
vermogensbeheerders. En dat allemaal terwijl een simpele belegging
in Nederlandse, Duitse of Ameri-

kaanse langjarige leningen zo’n
beetje hetzelfde had opgebracht,’’
stelt Maarten Schinkel vast in
NRC Handelsblad. ,,De falende
dekkingsgraden van nu worden
gepresenteerd als een natuurverschijnsel. Dat zijn ze niet. Ze zijn het
gevolg van welbewust beleid.’’
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Geleidelijk korten is beter

De soep wordt weer eens niet zo
heet gegeten als hij door minister
Donner werd opgediend. In dit geval hadden veertien pensioenfondsen moeten korten op hun pensioenuitkeringen. Inmiddels hebben
vier fondsen besloten die zware ingreep wel te doen. Tot 15% korting
in het uiterste geval. De grootste in
het gezelschap, het pensioenfonds
PME, kreeg voorlopig uitstel van
De Nederlandsche Bank (DNB).

“Kort voorzichtig op opgebouwde
pensioenrechten als een pensioenfonds in onderdekking verkeert,’’
luidt het advies van Theo Kocken.
Kocken is directeur van Cardano
die tien Nederlandse pensioenfondsen adviseert. “Kort bijvoorbeeld met 1% tot 2% per jaar”.
Dan geeft je gepensioneerden de
tijd om hun bestedingen aan te
passen, meent Kocken. Ook de
opbouw van de werkenden wordt
dan gekort. Maar die kunnen nog
bij sparen of langer werken. Met
deze aanpak verdeel je volgens
hem de rekening eerlijk over alle
deelnemers. Bovendien verbeter
je stap voor stap de dekkingsgraad van het fonds. Als het fonds
herstelt kun je weer een deel van

Theo Kocken

die korting teruggeven. Als je het
niet zo geleidelijk aanpakt, is volgens hem de kans groot dat straks
in één klap veel hogere percentages gekort moeten worden.

“De situatie is bizar. Onze bezittingen worden gewaardeerd met een marktrente die dagelijks schommelt,
terwijl we met langlopende verplichtingen over 30 of 40
jaar te maken hebben.’’

Joop van Lunteren, vicevoorzitter ABP,

Koopkrachtverlies
voor hogere
pensioenen
Vergeleken met werkenden nam
de koopkracht van mensen met
iets hogere pensioenen met circa 5% af. Gepensioneerden met
een relatief laag pensioen gingen er overigens op vooruit. Dit
blijkt uit een Nibud-onderzoek
over de afgelopen tien jaar.
Het onderzoek werd uitgevoerd op
verzoek van de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG) waarvan

Vier fondsen korten al tot 15

VGEO ook lid is. Het onderzoek
vergeleek vijf groepen: alleenstaande gepensioneerden, gepensioneerde echtparen, alleenstaande werkenden, echtparen waarbij
alleen de kostwinner werkt, en
werkende tweeverdieners.
Alleenstaande gepensioneerden
gingen er in de periode 2001 tot
en met 2010 circa 3,5% in koopkracht op achteruit, bij een aanvullend pensioen boven de 5000
euro. Daarentegen gingen mensen met een aanvullend pensioen
onder de 5000 er op vooruit. Er op
vooruit gingen ook gepensioneerde echtparen met een pensioen
van minder dan 10.000 euro.
Lag hun aanvullend pensioen boven de 10.000 euro dan verloren
ze 2% aan koopkracht.
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Het pensioenfonds van de Metalektro (PME) maakte bekend dat
DNB haar niet zal dwingen op korte termijn de pensioenrechten van
680.000 gepensioneerden te verlagen. Samen met Ballast Nedam,
GITP, Helvoet en Total maakt PME
deel uit van vijf pensioenfondsen
die expliciet weigerden de uitkeringen van hun gepensioneerden per
1 januari 2011 te verlagen.

’Perverse solidariteit’ tussen de
generaties is lariekoek
Krijgen ouderen veel te hoge
pensioenen op kosten van jongere generaties? De zogenoemde ’perverse solidariteit’ tussen jong en oud? Niet volgens
Bernard van Praag, emeritus
universiteitshoogleraar economische wetenschappen, universiteit Amsterdam.
Van Praag schrijft in De Volkskrant: “Het is tegenwoordig niet
gezellig meer om gepensioneerd
te zijn. Niet alleen worden de ouderen buiten elke besluitvorming
gehouden met betrekking tot hun
eigen pensioen, zoals bijvoorbeeld bij de recente onderhandelingen over het Pensioenakkoord,
en dreigt hun pensioen achter hun
rug te worden afgebroken, maar
nu wordt er ook nog afbreuk gedaan aan hun karakter. Zij zouden
veel te hoge pensioenen krijgen op
kosten van de jongere generaties,
zodat die, als zij aan de beurt komen voor pensioen nog maar een
schamele uitkering kunnen genieten, want de pot is leeg gegeten.
Dat heet ’perverse solidariteit.’
Allereerst dient gesteld te worden
dat een kapitaaldekkingsstelsel,
waarop onze aanvullende pensioenen zijn gebaseerd, geen omslagstelsel is zoals de AOW. In een
kapitaaldekkingsstelsel spaart in
principe elke individu zijn eigen
pensioen bij elkaar. In principe
is voor elke gepensioneerde zijn
pensioen afgefinancierd. Na zijn

Bernard van Praag

pensioen gaat hij zijn eigen spaarpot opeten.
De pensioenpremies lagen tot in
de jaren negentig op kostendekkend niveau. Daarna is het tijdperk gekomen van de Brede Herwaardering, de premievakanties,
de terugstortingen, en tenslotte
een permanente reductie van de
premies onder de veronderstelling dat door fantasievol beleggen
eigenlijk nauwelijks nog premie
betaald zou hoeven te worden.
De slotsom is dat de werker van
1950 een pensioen bij elkaar
spaarde van minder waarde maar
waarvoor hij wel een hogere
premie moest betalen dan de in
1975 geboren werker. De jongeren willen een greep doen uit de
spaarpotten van de ouderen. “Ik
sluit niet uit dat in het kader van
de solidariteit ouderen bereid zijn
de jongeren te helpen,” aldus Van
Praag, maar dan moet dat niet
worden afgedwongen onder het
valse voorwendsel van ‘perverse
solidariteit.”
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Deze vijf maken deel uit van totaal
veertien fondsen die zich van DNB
hierop moesten beraden.
Het Pensioenfonds Reclame en
Marketing van het Amsterdamse reclamebureau UbachsWisbrunJWT,
keerde het tij door over te gaan in
handen van verzekeraar Nationale
Nederlanden. Dankzij een extra
bijstorting door het reclamebureau
hoeven de pensioenen van de 652
deelnemers niet omlaag.

“Wat hebben werkgevers
nog in pensioenbesturen
te zoeken als ze geen geld
willen bijstorten in hun
pensioenfonds?’’

Rendert Algra

voorzitter vakorganisatie
De Unie.

Wat vindt u daar nou van?
,,Ervaart U het koopkrachtverlies voor gepensioneerden, 5% volgens het Nibud, als uw
persoonlijk probleem? Indien ja, waar met name’’

Gepensioneerden verliezen meer koopkracht dan
werkenden stelde het Nibud vast. De door ons geïnterviewden ervaarden dit tot op heden nog niet
als een probleem.
B.C.Bommels, Amsterdam

,,Nee, ik lig er niet wakker van, je merkt het een
beetje, een probleem is het niet. De voorzieningen in
Nederland zijn dusdanig, dat je geen honger hoeft te
leiden. Het is geen probleem, je moet wat terugschakelen. Bovendien werkt mijn vrouw nog.’’

R. Derksema, Uithoorn

,,Nee, niet op dit moment, maar je weet niet wat de
toekomst brengt, hoe de economische ontwikkeling
zal zijn. Als het slechter gaat met de inflatie, zal iedereen het merken. Nu is de inflatie laag, dus weinig
mensen merken het koopkrachtverlies. Ik persoonlijk
merk er nog niets van, als op de lange duur de pensioenen niet geïndexeerd worden, zul je het merken.

De eerste 5% merk je niet zo, het ligt er natuurlijk
aan, hoe hoog je pensioen is. Bij een lager pensioen
merk je 5% achteruitgang meer.’’

Mevr. J. Jaarsma, Amsterdam

,,Ik vind het onterecht, dat ouderen meer moeten
inleveren, ouderen worden vaak onevenredig getroffen. Persoonlijk merk ik het nog niet zo, alleen af en
toe. Ik verwacht ook dat onze pensioenen gekort zullen worden..’’

Mevr. A.J.M. Sent-Huibers, Silvolde

,,In de loop der jaren bood de overschakeling van de
gulden naar de euro geen vooruitgang. Het salaris
werd de helft, de kosten bleven op guldenniveau. De
achteruitgang door het koopkrachtverlies nu, is een
beetje voelbaar, het is niet meer zoals het was. Je
moet nu meer nadenken voor je wat uitgeeft. Niet
meer zo van, dat doe ik even. Maar wij hebben het
niet slecht, alleen moet je wel de “tering naar de
nering”zetten.’’

De interviews zijn gehouden op 3 november 2010 door Hildegund Spaargaren

Gelijk premiebedrag leidt tot
hogere premie ziektekosten

ringen van Zilveren Kruis Achmea
binnen de collectiviteit van Reed
Elsevier is 15%. De korting op de
basispremie bedraagt 10%.

Leeftijdsafhankelijke premie

Eén gelijk premiebedrag voor alle leeftijden zou bij ziektekostenverzekeraar Zilveren Kruis leiden tot een hogere premie voor 65-plussers. Dit blijkt uit navraag door VGEO bij Reed Elsevier. VGEO vroeg
zich af of 65-plussers door het huidige collectieve premiesysteem
niet benadeeld werden.
Eén premie voor alle verzekerden
binnen de huidige Elsevier-collectiviteit, zou volgens Zilveren Kruis
niet leiden tot een premie die ligt
tussen die van 65- en 65+. Hij zou
nog hoger uitvallen dan de huidige premie voor 65+verzekerden.
Dat komt doordat de verzekeraar
werkt met toerekeningsfactoren.
Deze zijn gebaseerd op ervaringscijfers over zorgconsumptie per
leeftijdsgroep per pakket. De
(dooreen)premie zal daardoor
hoger uitvallen. Dit proces zou
bovendien worden versterkt door
de jongste leeftijdsgroepen. Die
zouden in die situatie nog meer
geprikkeld worden om via een
partner, belangenvereniging of
sportclub een goedkopere (collectieve) verzekering te sluiten.

Als zij het collectief verlaten,
stijgt daardoor de gemiddelde
leeftijd binnen het collectief, en
zo uiteindelijk ook de premie.
Aldus de redenering van verzekeraar Zilveren Kruis. ”Bij deze
ontwikkeling heeft geen enkele
verzekerde baat en zo streeft het
collectief contract ook zijn doel
voorbij. Het doel van Reed Elsevier is immers het bieden van een
juiste balans tussen solidariteit en
aantrekkelijke premies voor alle
(potentiële) verzekerden binnen
de collectiviteit,“ aldus Marcella
Ortega namens Reed Elsevier.
Het huidige collectieve zorgverzekeringscontract van Reed
Elsevier met Zilveren Kruis loopt
tot en met 31 december 2011. De
korting op aanvullende verzeke-

De leeftijdsafhankelijke premie –
ofwel de premiedifferentiatie naar
verzekerden ouder en jonger dan
65 jaar -kwam tot stand op initiatief van Reed Elsevier. Daarmee
borduurde het bedrijf in feite voort
op de situatie van de particuliere
verzekering van vóór 2006.
Het driesterrenpakket is het meest

voorkomend aanvullende pakket
binnen Reed Elsevier. Daarvoor
betaalt iemand van 65- € 18,33
en een 65+ verzekerde € 20,66.
Dat verschil is volgens Reed Elsevier veel kleiner dan wanneer een
leeftijdsstaffel wordt gebruikt. In
dit laatste geval zou iemand tot
30 jaar voor dat driesterrenpakket
maar € 13,52 betalen, dus bijna
vijf euro minder per maand. Niettemin blijven de gepensioneerden
in die variant nog steeds € 20,66
betalen.

Uitleg op internet
Voor wie zijn kennis over pensioenen wil opfrissen. Gerard van Riemen,
directeur van de gezamenlijke bedrijfstakpensioenfondsen, geeft op
http://www.samenstajijsterk.nl in een aantal korte filmpjes een toelichting
op de verschillende pensioenonderwerpen die op dit moment spelen.
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Als u dit maar weet
Britten die 65 worden hoeven niet langer gedwongen met pensioen.

De Britse regering wil de verplichte pensioenleeftijd vanaf oktober
2011 afschaffen om mensen aan te moedigen langer door te werken.

Enkele FNV-vakbonden, zoals FNV Bondgenoten, FNV Bouw en ook de
vakcentrale moeten in totaal 30 miljoen euro bijstorten in hun pensioenfonds om zo de dekkingsgraad op peil te krijgen.

De Griekse regering heeft ontdekt dat honderden doden een pensi-

oenuitkering hebben gekregen. In een geval kreeg iemand die al tien
jaar dood was nog een staatspensioen.

Vier op de tien werknemers in loondienst willen dat het collectieve
pensioen flexibeler wordt, zodat zij het meer naar eigen inzicht kunnen
inrichten. Van hen is de helft bereid meer premie te betalen om eerder
te kunnen stoppen met werken. Dit blijkt uit een enquête onder 1300
mensen die TNS Nipo uitvoerde in opdracht van verzekeraar Nationale
Nederlanden.
Medewerkers van ABN Amro moeten er voortaan aan geloven: vanaf
1 januari 2011 gaan ook zij meebetalen aan hun eigen pensioen. Dat
hebben de vakbonden en de bank afgesproken.

Auteur stelt verkeerde beleidskeuzes aan de kaak.

Vermogen fondsen had het dubbele
kunnen zijn.
Het vermogen van pensioenfondsen had het dubbele kunnen bedragen. De dekkingsgraad was dan nu uitgekomen op 224. Maar
dan hadden ze niet moeten potverteren. Hun bezittingen hadden
ze bovendien moeten laten meestijgen met de verplichtingen.
Aldus econoom en beleggingsdeskundige Frits Bosch, auteur van
het onlangs verschenen boek “Risico als obsessie’’.
Het teloorgaan van het Nederlandse pensioenstelsel is volgens
hem een collectieve schuld van
de Rijksoverheid, De Nederlandsche Bank en pensioenfondsbesturen. De Rijksoverheid dreigde
in de jaren negentig via de zogenaamde ,,Brede Herwaardering’’
de ,,veel te hoge buffers’’ van
pensioenfondsen weg te belasten.
Dat leidde tot potverteren bij de
pensioenfondsen. Enorme bedragen werden terug gestort naar de
werkgevers. Bovendien werden
de premies verlaagd tot een onverantwoord niveau. Er werden
zelfs helemaal geen premies meer
afgedragen. Bosch berekende dat
deze terugstortingen en premiekortingen opliepen tot 272 miljard euro in de jaren negentig. Als
pensioenfondsen dit bedrag in kas
hadden gehouden was hun dekkingsgraad nu dus eens zo groot
geweest.

Aandelen

Maar ook De Nederlandsche Bank
gaat volgens Bosch niet vrijuit.
Die stimuleerde het beleggen in
aandelen ten koste van beleggingen in vastrentende waarden als

obligaties en leningen. Bovendien
onderschatten pensioenfondsbesturen de risico’s. Zij dachten op
basis van historische gegevens in
de toekomst te kunnen kijken via
ALM-studies. Studies die overigens werden gepropageerd door
De Nederlandsche Bank. ALMstudies zijn volgens Bosch flauwe
kul. Hij is geen voorstander van
een wiskundig model.

Reserves

Bosch berekende dat in de jaren
1989 tot 2010 de reserves van
pensioenfondsen slechts met
6 miljard toenamen. De rendementen niet meegerekend. Maar
in diezelfde periode namen de
verplichtingen met 620 miljard
euro toe. Ruim honderd keer zoveel. Natuurlijk hadden crisissen
ook hun negatieve invloed stelt
Bosch. Maar het debacle is volgens hem toch vooral te wijten
aan verkeerde beleidskeuzes.
(Dit artikel is gebaseerd op een
interview in ,,Ons Pensioen’’.
Het boek ,,Risico als een obsessie’’ is
een uitgave van FT Prentice Hall
en kost 29,95 euro)
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Frits Bosch

Klaverjassen
De taak van pensioenbesturen is in het verleden
ernstig onderschat door erkende financiële specialisten, stelt Frits Bosch vast. Ter illustratie citeert hij
Gerrit Zalm nog voordat deze minister van financiën werd. ,,Het beheren van een pensioenfonds is
helemaal niet moeilijk. Je moet zorgen dat je met
z’n vieren bent, dan kun je klaverjasssen.’’
Aldus Zalm.

Samenwerking van pensioenkoepels
Er wordt een federatie opgericht voor de koepels van pensioenfondsen.
Een drietal organisaties overkoepelt de Nederlandse pensioenwereld.
Dit zijn de bedrijfstakpensioenfondsen, de beroeps pensioenfondsen en
de ondernemingspensioenfondsen waar SPEO ook toe behoort. Al twee
jaar werkten zij nauwer samen.

Nic van Rossum: Dwars in ruste

Pensioenpaniek? Niet nodig, we
zijn het rijkste land ter wereld
Lang heb ik geaarzeld of ik nòg
een column zou moeten schrijven over pensioenen, nadat ik
vorig jaar het beleid van het
bestuur en de uitspraken van
de voorzitter van SPEO met de
grond gelijk had gemaakt. Nog
nooit is er zoveel over pensioenen gesproken en geschreven als het laatste jaar
en deze Nieuwsbrief staat er ongetwijfeld weer vol
van. Mijn standpunt is onveranderd en wat kan ik
in vredesnaam nog aan de discussie toevoegen?
Aan de andere kant, het onderwerp is zó actueel
en er wordt zóveel overdreven somberheid en onheil over verspreid dat een wat vrolijker kijk op de
situatie beslist nodig is. Natuurlijk, ook ik kan er
niet omheen dat de gemiddelde dekkingsgraad in
het rampjaar 2008 met zo’n veertig procentpunten
is gedaald, dat die dekkingsgraad bij tweederde
van de pensioenfondsen in 2007 nog boven de 130
stond, wat in dit jaar nog maar bij vijf procent van
de fondsen het geval is.
Maar dat is toch geen reden om in paniek massaal
te gaan afstempelen? Ja, de buffers zijn geslonken,
maar waren die buffers niet juist bedoeld om de
klap op te vangen als de beurzen in elkaar zouden
storten en de rente op een buitengewoon laag peil
zou staan? Statistisch is dat eenmaal in de veertig
jaar het geval. Dat herstelt zich op wat langere
termijn heus wel. Laten we nu even vergeten dat
het lot van het pensioenvermogen tijdelijk in
handen is gelegd van hedgefunds. Als het kapitaal
gedegen wordt belegd zoals vroeger, is een rendement van een procent of vijf op de lange termijn
haalbaar. En dat strijkt de zorgrimpels (die ik ook
wel heb) een stuk gladder.
Er is al veel geschreven over de idiotie om de
(toekomstige) waarde van het vermogen met een
beleggingshorizon van 50-60 jaar af te meten aan
de hoogte van de dagrente. Wie gebruikt er nu
een meetinstrument waarmee in één maand de
dekkingsgraad met vijftien punten omhoog en
omlaag kan springen? Dat kan alleen maar door
de pessimistische theorieën van De Nederland-

sche Bank, nog verergerd door de paniekzaaierij
van minister Donner.
Navelstaren met tunnelvisie, dat is het: een
levensgevaarlijke cocktail die er toe heeft geleid
dat veertig procent van de Nederlanders geen
vertrouwen meer heeft in ons pensioenstelsel, dat
verreweg het beste stelsel ter wereld is. Ons totale
pensioenvermogen (bijna 800 miljard Euro en
nog steeds groeiende) bedraagt 130% van wat wij
met zijn allen verdienen. Engeland volgt op ruime
afstand met 73% BBP, in Duitsland nauwelijks 5%
en Italië net 4%. Ons pensioenvermogen opgeteld
bij het lijfrentevermogen, spaarsaldi en overwaarde van eigen woningen, gedeeld door het aantal
inwoners, bestempelt de gemiddelde Nederlander
tot de rijkste mens ter wereld.
De meeste Eurolanden hanteren voor hun pensioenen voornamelijk het omslagstelsel: de huidige
uitkeringen worden uit huidige premies betaald,
net als bij de AOW. Hier in Frankrijk is dat bijna
honderd procent. Er is nauwelijks pensioenvermogen opgebouwd laat staan een van € 50.000 per
hoofd van de bevolking, zoals in mijn moederland:
Nederland. Integendeel, het Franse pensioenstelsel heeft nu al een jaarlijks tekort van € 38 miljard
en dat wordt door de vergrijzing elk jaar groter.
Met alle gevolgen van dien voor de staatsschuld.
Frankrijk heeft echt alle reden tot paniek over de
pensioenen. Dat heb je als je blijft vasthouden aan
het aloude socialistische ideaal: kinderen zorgen
voor hun ouders.
Landen met een grote staatsschuld hebben de
neiging om geldontwaarding aan te wakkeren
door geld bij te drukken. Dat verkleint de relatieve schuld en verschuift die naar de volgende
generaties. Als die inflatiegolf zich over Europa
verspreidt en ook Nederland overspoelt, vormt dat
een veel grotere bedreiging voor onze pensioenen
dan het niveau van de swaprente.

P.S.: Mijn emailadres voor reacties is:
n.van.rossum@wanadoo.fr
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nieuws
IN MEMORIAM

De volgende leden zijn ons ontvallen:
Rien van As, Hoofddorp
Klaas Pieter Pronk, Amsterdam.
Jochem van Bruggen, Doetinchem

VGEO-bestuur en
de redactie van

Eindredacteur
Jochem van Bruggen overleden

deze Nieuwsbrief
wensen
alle lezers
fijne feestdagen
en
een gezond
2011

Wolters Kluwer koopt deel
LexisNexis
Reed Elsevier heeft LexisNexis Duitsland verkocht aan
uitgeefconcern Wolters Kluwer. LexisNexis Duitsland
levert juridische informatie aan met name advocaten,
overheden en academici. Het bedrijf uit Münster heeft
tweehonderd werknemers. Wolters Kluwer wil de transactie voor het eind van dit jaar afronden.
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Op 4 oktober j.l. overleed in Doetinchem op zijn
geboortedag op 65-jarige leeftijd onze eindredacteur Jochem van Bruggen. De ziekte waar
hij al eerder ingrijpend tegen was behandeld
werd hem fataal. Jochem werkte vele jaren als
redacteur bij Reed Business en kende ik als oudcollega. Enkele jaren geleden belde hij me op, als
VGEO-lid en dus ook Nieuwsbrieflezer. Op de
van hem bekende onomwonden wijze zei hij zich
wat te hebben geërgerd. Over de inhoud van de
Nieuwsbrief had hij geen kwaad woord maar hij
miste de grammaticale finesse. Waarop ik hem
prompt aanbood dit voor zijn rekening te nemen.
Dit aanbod kon hij niet afslaan. Hij redigeerde jarenlang precies en met betrokkenheid. Daarvoor
ben ik hem zeer erkentelijk.
Harry Nijhuis

