
Wat is er met ons Pensioen 
aan de hand?

Inleiding voor de leden KBO-Goirle door Joop Blom.
Voormalig lid directie Interpolis.

Vanuit het bestuur van NVOG/KNVG.
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            Wat zijn de NVOG en KNVG?

•  De Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden 
en de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden 
verzorgen de behartiging van de belangen op het terrein van 
pensioen, zorg, welzijn en wonen van 84 aangesloten verenigingen  
van gepensioneerden, waaronder KBO Brabant, Philips , Rabobank , 
Achmea en vele anderen, naar de overheid en andere instanties .
• Zij hebben samen bijna 300.000 leden.
• NVOG en KNVG fuseren  per 1 januari 2020 tot één

nieuwe organisatie: Koepel Gepensioneerden. 
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            Hoe zit het pensioensysteem 
                             in elkaar?
• 1e pijler: De AOW, welvaartsvast en gebaseerd op het minimumloon,  op basis 

van 50 jaar(2 % per jaar) inwonerschap van Nederland na je 15e verjaardag. 
Premie 17,9 % over max. inkomen van Euro 33.813 (2019) te betalen tot de 
ingang van de AOW. 

   Het tekort (ongeveer 33%) wordt betaald uit de belastingopbrengsten!!! 
• 2e pijler: Een toegezegd pensioen door de werkgever, ondergebracht bij een 

pensioenfonds (bedrijfstak- of ondernemingspensioenfonds of een verzekeraar). 
• 3 pijler: Wat men zelf ervoor spaart, bv. een  eigen huis en 
  spaargeld. Zelfstandigen hebben geen 2e pijler , zij moeten 
   alles  zelf sparen ( met fiscale compensatie).
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             Wat zijn de problemen? (1)
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             Wat zijn de problemen? (2)
                De levensverwachting van een 65 jarige 

                                                     Man               Vrouw
                        1960:                13,9 jaar        14,9 jaar
                        2019:                18,2 jaar        20,9 jaar
 
• Dit betekent dat toen u premie betaalde in 1960 men berekende dat als u 

65 jaar zou worden u nog gemiddeld 13,9 jaar te leven had , terwijl toen u 
65 jaar werd dit nu 18,2 jaar is, een gezondheidswinst van 4,3 jaar of wel  
bijna 30 % langer, waarvoor geen premie is betaald! 
• Uiteraard is ook de sterfte onder 65minners behoorlijk afgenomen door 

betere medische mogelijkheden en betere levensstijl. 
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            Wat zijn de problemen? (3)
                     Marktrenteontwikkeling. 
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                 Hoe wordt (werd) het 
                  pensioen  berekend?
•  Op dit moment door ieder werkjaar een percentage (1,5 tot 2,0 % 

(afhankelijk van de afspraken) van het inkomen van dat jaar onder 
aftrek van  de AOW ( de zgn. franchise) toe te kennen. Dit is de zgn. 
middelloonregeling  (vroeger was dit een eindloonregeling).
• Vroeger was dit gegarandeerd, maar nu is in de Pensioenwet 

vastgelegd dat er een korting kan plaatsvinden als het 
   vermogen van het pensioenfonds 4 jaar achtereen 
  onder de 104% van het actuarieel benodigde 
   vermogen is gekomen.  
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        Hoe wordt de premie berekend.

• De premie is een percentage van het loon, te betalen door en vastgesteld door 
werkgevers en werknemers in overleg met het pensioenfonds. Hierbij wordt 
rekening gehouden met actuarieel vastgestelde “sterftetafels” en op dit moment nog 
(steeds) 4 % rente opbrengsten over de gehele levensduur! (Uitzonderingen zijn 
mogelijk) Dit zijn dus niet de  werkelijke  benodigde premie, maar een zgn. 
omslagpremie.
•  Algemeen: Het pensioenvermogen wordt in de werkzame periode gevormd door 
30% premieopbrengsten en 70 % rente opbrengsten.
•  De premie die nu betaald wordt door werkenden is thans opveer 60 % van de 

werkelijk benodigde premie door de lage rentestand! 
• Individuele premie en pensioentoezegging zijn dus 
  onafhankelijk van elkaar!! 
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Berekening benodigd vermogen van
           een pensioenfonds. 

Voorschrift Nederlandse Bank:
•  Hiervoor moet, naast de modernste actuariële sterftetafels, de zgn. “risicovrije rente”  worden gebruikt 

als opbrengst. Deze wordt maandelijks vastgesteld en bedraagt nu 0,7 % De laagste in Europa!
• Deze is meestal lager dan de werkelijke beleggingsopbrengsten van een pensioenfonds. 
• Deze extra rente werd vroeger gebruikt voor indexering  (in de vorige eeuw zelfs om niet benodigde 

premie terug te geven !). Nu moet deze worden gebruikt om de premietekorten en de stijgende 
levensduur op te vangen! Dit is daar onvoldoende voor! 
• Totaal vermogens van alle pensioenfondsen thans ongeveer 1500 miljard (was 10 jaar geleden nog750 

miljard Euro!). Hiertegenover staat een wel een gemiddeld lager benodigd vermogen, maar het verschil 
is te klein. 
•  Als de toegestane risicovrije rente in België (2,7%) zou mogen worden
   gebruikt zou dit een vermindering van het benodigd vermogen betekenen 
   van 30 %  en alle problemen rond de indexering zouden zijn opgelost!!! 
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 Hoe kan het dat na 2009 de meeste
 pensioenen niet meer zijn verhoogd?
• Pensioen is in de afgelopen jaren veel duurder geworden!
• Eén oorzaak is de stijging van de overlijdensleeftijd.
• Een tweede oorzaak is de rentestand:
• Om over 20 jaar 100 Euro uit te keren moet nu 91 Euro in kas zitten!
• Dat was 10 jaar geleden 40 Euro!
• Dat was 20 jaar geleden 29 Euro!
• Dat was 30 jaar geleden 20 Euro!   
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           Kortingen op alle pensioenen. 

•  Als bescherming van de rechten van alle deelnemers (werkenden en 
gepensioneerden) van een pensioenfonds heeft de overheid bepaald dat als 
4 jaar achtereen de dekkingsgraad van een pensioenfonds onder de 104 % is 
geweest, er een korting moet worden toegepast op alle pensioenen ter 
bescherming van de  rechten in de toekomst. De korting mag over 10 jaar 
verdeeld worden ( bv. een korting van 3 % , ieder jaar 0,3 % tot de 3 % is 
bereikt !)
• Op dit moment , als er niets gebeurt, zal per 1-1-2020 2 miljoen 

gepensioneerden en 6 miljoen werkenden met een korting te maken krijgen.
• De gepensioneerdenorganisaties en vakbonden proberen 
   deze korting  te voorkomen!    
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                    Aantal pensioenfondsen.. 
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                        Dekkingsgraad.
• De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen van het pensioenfonds tot alle 

financiële verplichtingen in de toekomst.
• Dekkingsgraden:
Bedrijfstakpensioenfondsen:
 1 juli’19:    ABP 96,1 %, Zorg 94,8%,  Metaal 97,4%,  Bouw  110,8%
 1 sept’19: ABP 89%,      Zorg 90%,     Metaal 91,5% ,  Bouw  105,6%
Ondernemingspensioenfondsen:
 1 juli:   Rabo 107,8%, Achmea 116,3%, Philips 116,5%, Shell 123,2%.
 1 sept: Rabo ?,            Achmea 110.3%, Philips 110 % ,  Shell 117 %
Er mag wettelijk pas geïndexeerd worden als het pensioenfonds een dekkingsgraad heeft van 
130%, gedeeltelijke indexering mag vanaf 100% , kortingen komen aan de orde als 4 jaar 
achtereen dekkingsgraad onder de104,2% is gescoord. 
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                  Pensioenakkoord 2019.
• Voor werkenden: vervallen van het zgn. doorsnee premiesysteem.
• Iedere werkende krijgt dan pensioen voor het premiebedrag dat hij  bijdraagt. Dit heft 

het premietekort op! 
• Dus ieder krijgt het pensioen waarvoor hij/zij premie heeft betaald. 
   Kosten 60 miljard Euro. Wie betaalt dit? Nog niet bekend.
• Helaas (nog) geen verhoging van de rekenrente.
• Een nieuw pensioenstelsel moet beter aansluiten bij 
   de ontwikkelingen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt.
• Pensioen moet meer persoonlijker worden, wel met collectieve deling van overlijdens- 

en langleven risico’s en beleggingen/opbrengsten. 
• Een uitgebreide stuurgroep met werkgroepen gaan het akkoord in het najaar uitwerken.
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         Wat gaat het pensioenakkoord            
  voor gepensioneerden opleveren (1)? 
•  Op dit moment nog onzeker en niet te voorspellen. Een stuurgroep met subgroepen gaat binnenkort 

aan het werk.
• De discussie over de risicovrije rente is moeilijk. De Nederlandse Bank eist  nog steeds een maximale 

risicovrije rente, ook in het nieuwe systeem. De gepensioneerdenorganisaties vinden dit onjuist  
• Er gaat een zgn. bodemprocedure lopen tegen de staat der Nederlanden bij de rechter omdat wij 

vinden dat de Nederlandse pensioenwetgeving in strijd is met de Europese richtlijnen. Uitkomst 
onzeker en lange procedure! 
• De pensioenzekerheid komt te vervallen, afhankelijk  van de financiële situatie van het 

pensioenfonds kan het pensioen jaarlijks 
    worden verlaagd of verhoogd. Hierdoor zijn geen extra 
   voorzieningen voor tegenvallers meer nodig 
   (nu minimaal 30 %), waardoor ook ruimte voor indexering 
kan ontstaan.
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          Wat gaat het pensioenakkoord 
   voor gepensioneerden opleveren(2)?  
•  Werkenden krijgen ieder jaar een deel van hun pensioen toegekend  

voor de premie die zij hebben betaald. Er zijn dus geen premie 
tekorten meer aan te vullen uit de beleggingsoverschotten!
• De vakbonden hebben voor hun leden en alle werkenden wel iets 

bereikt, maar vergaten de gepensioneerden!!!!
•  Er zal voor 1-1-2021 nog veel worden gediscussieerd en gepubliceerd. 

De seniorenorganisaties zijn klaar voor hun inbreng hierin. 
  Vraag is of het pensioenakkoord de huidige problematiek
  overleeft!!!!!
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                                Vragen ?

                                       Stel ze mij.
                          Bedankt voor uw aandacht.
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