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• Update SPF. 

   Dekkingsgraad 

  Key Parameters 

  Veranderingen Governance 

• Ons Pensioenstelsel…. Wat stond er op het 
spel. 
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De actuele dekkingsgraad 
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De beleidsdekkingsgraad per 31/12 is bepalend voor de Indexatie 
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Enkele actuele cijfers 

 
       

Eind 2017 Eind Q3-2018 

Vermogen  2.585 2.613 

Pensioenvoorzieningen 2.254 2.280 

Dekkingsgraad 114,7 114,6 

Beleidsdekkingsgraad 112,9 114,3 

Aantallen 

• Deelnemers 3.064 3.039 

• Slapers 3.401 3.379 

• Pensioengerechtigden 1.728 1.833 
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Veranderingen in het bestuur 

Stand van zaken: 
• Onafhankelijk voorzitter: Pascal Wolters 
• Goedgekeurd door DNB 
• Start per 1 januari 2019 

 
Verkiezingen uitgeschreven voor  
pensioengerechtigden. Twee kandidaten: 
• 1 kandidaat is herbenoemd: Willem Grin 

 
 
 

• 1 kandidaat is benoemd: Stuf Kaasenbrood 
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Veranderingen in het verantwoordingsorgaan 

     

• In het voorjaar verkiezingen uitgeschreven 

• Twee pensioengerechtigden hebben zich gekandideerd 

• Beiden zijn gekozen en inmiddels door het bestuur benoemd 
als lid van het verantwoordingsorgaan 

 

 

 

 

 

  Ed van Lamoen     Jan Hellings 
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Wat gaan ze doen met ons  
Pensioen! 

Werkgevers Vermogensbeheerders 

De Bonden 

De Media 
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Veranderingen in Ons Pensioenstelsel 

Nederland heeft een sterk pensioenstelsel. Veranderingen op de arbeidsmarkt, 
de stijgende levensverwachting, de financiële crisis en de lage rente hebben 
echter ook kwetsbaarheden van ons stelsel bloot gelegd. Verwachtingen worden 
onvoldoende waargemaakt, er zijn spanningen tussen generaties en het stelsel 
sluit niet meer aan bij de veranderende arbeidsmarkt. 

Rutte III 

In het huidige kabinet is D66 de partij die deze verandering als inzet had in de 
de coalitie besprekingen. Deze partij heeft dit ook in hun verkiezingsprogramma 
een hoge prioriteit gegeven. 
De politiek heeft het niet alleen voor het zeggen in deze problematiek. 
De Sociale partners hebben een belangrijke stem in het geheel.  
VNO/NCW, de vakverenigingen en de SER bereiden te samen een advies voor  
dat voorgelegd wordt aan de regering die dit advies kan overnemen. 
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Bijstortingsverplichting . Werkgevers willen geen verantwoordelijkheid meer 
nemen voor het pensioen van hun werknemers… Verschuiving van DB (Defined 
Benefit, vast pensioen) naar CDC (Collective Defined Contribution, Vaste 
premie).  

Waarom hebben we  
een probleem? 

Premie staat onder druk… 20 tot 25% van de loonsom is vaak te veel. 
Geen maximale opbouw meer van pensioenrechten. 

Druk op Werkgevers: 



For Internal Use Only 

Deelnemers hebben geen vertrouwen meer in Pensioenfondsen… gevoed door 
De Media bv. het VPRO programma Zwarte Zwanen (Ons geld wordt vergokt,  
Casino Beleid)  

Waarom hebben we  
een probleem? 

Onvrede Deelnemers… 

Dekkingsgraden onder druk door lage rente… geen indexatie. Treft zowel  
actieven als gepensioneerden. Kans op “korten”.  
Te veel beloofd in het verleden… Twijfel bij deelnemers 

Vertrouwen in Pensioenfondsen neemt af… 
De pensioenpot is leeg als wij aan de beurt zijn 
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Waarom hebben we  
een probleem? 

Politieke Aspecten… 

Solidariteitsproblemen tussen “jong en “oud”, hoog- en laag opgeleiden, rijk en arm… 
De “armen betalen voor de rijken” …de rijken leven langer. 

Ontwikkelingen binnen  de arbeidsmarkt passen niet meer binnen het huidige stelsel.  
ZZP’ers bouwen vaak geen pensioen meer op en vallen “uit de boot”. 

Huidig stelsel te weinig transparant voor de deelnemers.  
Politieke partijen (D66) profileren zich rondom de issue van solidariteit. 
Opportunisme viert hoogtij…Leidt tot meer verwarring. 
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Het kabinet is eruit….. 
Het heeft lang geduurd, maar de formatiepartijen zijn het eindelijk eens over 
een regeerakkoord. Op 10 oktober jl. hebben de partijleiders van VVD, CDA, 
D66 en ChristenUnie het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ 
gepresenteerd. Het kabinet Rutte-III wil samen met de sociale partners een 
stap zetten naar een nieuw pensioenstelsel. Deze vernieuwing introduceert 
een individuele pensioenpot voor de deelnemers, waarbij de bestaande 
afspraken zoals verplichtstelling en collectieve uitvoering...etc 
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Wat wil het kabinet eigenlijk…? 

D66 geeft een duidelijk beeld wat de partij wil… 
CDA en VVD zijn veel minder expliciet maar bovenstaande  
weerspiegelt in grote lijnen het standpunt van de Coalitie 
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Wat nader bekeken…. 

“Pensioen is van jezelf”…. Niet gedeeld. 
  Het eigen potje…. 

Voordelen: 

Nadelen: 

• Je ziet wat je hebt en het blijft van jou.….  €€€€€€  
• Geeft meer transparantie over wat je betaald hebt en wat het je oplevert. 

• Je ziet wat je hebt maar weet niet wat je krijgt (in pensioen uitkering). 
 
• Onduidelijk hoe je het “lang leven” risico collectief kan regelen met een 

eigen potje. Dit kan alleen als je pensioen inkoopt tegen marktrente of 
tegen een afgesproken rente …. 

     Dus onzekerheid wat het uiteindelijke pensioen wordt…. 
 
• Het begrip “Eigen Potje” suggereert dat je ermee kan doen wat je wilt …. 
      Enorm potentieel communicatie probleem 
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Wat nader bekeken….. 

Premie betalen die past bij je leeftijd…. 

Dit betekent afschaffing van de “Doorsnee Premie Systematiek”. 
De werkgever en werknemer betalen een vast % van de loonsom. De werknemer 
bouwt hiermee een vast percentage (1,875%) pensioen op onafhankelijk van leeftijd. 

Dit raakt aan het “solidariteit beginsel”… 
De inleg van een jonge werknemer rendeert langer dan de inleg van een  
oudere werknemer en bouwt daarmee met dezelfde premie meer pensioen op. 
Dat wordt uitgelegd als “de jongeren betalen voor de ouderen” 

In deze variant is er dus geen sprake  
van het opbouwen van een eigen potje 
maar van een leeftijdsafhankelijke opbouw 

Leeftijd 

Compensatie 
Last ouderen 

Doorsnee premie, vaste 
 opbouw van 1,875% 

Compensatie 
Last jongeren 

Afschaffing van de doorsnee premie is een kostbare zaak 
omdat zowel de oudere- als de jongere werknemers  
gecompenseerd moeten worden. 
De jongeren voor hun gemiste opbouw, de ouderen  
voor hun “pensioen gat” 
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Wat nader bekeken….. 

Bij begin werkende leven Offensief beleggen.  
Dus “life Cycle” beleggen.  
Dit bieden verscheidene Levensverzekering Maatschappijen al aan. 

Keuzevrijheid in beleggingsstrategie. 
In het huidige stelsel is maar een strategie mogelijk. 
Met individuele potjes kan je wel meerdere  
strategieën aanbieden 

Zelf je Pensioenfonds kiezen. 
Het is niet duidelijk wat hiermee bedoeld wordt. Wel of niet aan te sluiten  
bij een Bedrijfstak Pf?, vrije keuze deelnemer om een Pf te kiezen? 
Kan interessant zijn voor zowel de deelnemers als de Pensioenfondsen.  
Het gevaar is dat slecht presterende fondsen “leeglopen” en dat heeft desastreuze gevolgen. 
Er zijn al verzekeraars die een APF (Algemeen Pensioen Fonds) hebben gestart.  
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Wat willen de Sociale Partners.  
(Vakbonden, Werkgevers en de SER). 

SER geeft advies aan de regering…. 
alleen als er een akkoord is met de sociale partners. 
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Wat willen de Sociale Partners,  
(Vakbonden, Werkgevers en de SER). 

Afspraken sociale partners toekomst pensioenstelsel 
Er is een pakket aan maatregelen besproken dat in zijn totaliteit 
evenwichtig is en waarbij onderdelen dus niet losstaand van elkaar 
kunnen worden gezien. 
Dit pakket wordt vanwege het wenselijke draagvlak zo mogelijk in de 
vorm van een SER-advies uitgebracht, maar zonder afbreuk te doen aan 
dit pakket. Indien een SER-advies langs deze lijnen niet haalbaar lijkt, 
zijn deze afspraken tussen sociale partners de basis voor direct overleg 
met het kabinet. 
Zonder een akkoord met het kabinet over het totale pakket, is er geen 
akkoord op onderdelen en zal dit pakket, noch onderdelen uit dit 
pakket, worden gepubliceerd. Noch als SER-advies noch als akkoord in 
de Stichting van de Arbeid of anderszins. 

Met dank aan 

Het “uitgelekte” advies…  
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Het (uitgelekte) SER rapport bestaat uit 4 onderdelen: 
 
A. Een samenhangend pakket voorwaarden rondom de Pensioenleeftijd en AOW. 
       Zware beroepen discussie… 
       Dit element is een voorwaarde voor een akkoord met het kabinet. 
 
B.   Introductie van een nieuw pensioencontract…opbouw met optimale collectieve  
       risicodeling. Geeft een beter perspectief op indexatie en grote stabiliteit. 
 
C. Stringente voorwaarden voor afschaffing van de “doorsnee systematiek”.  
      Een transitie naar een leeftijdsonafhankelijke premie. 
 
D. Verbreding Basis onder de collectieve aanvullende pensioenregelingen. 
       Meedoen aan de “tweede” pijler stimuleren en toegankelijk en aantrekkelijk  
       maken voor ZZP’ers. 

Wat willen de Sociale Partners,  
(Vakbonden, Werkgevers en de SER). 

Met dank aan 
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Opvallend is dat de rem wordt gezet op de verhoging van de AOW leefttijd. 
Er wordt aangegeven dat er een dynamische model moet komen tav de AOW leeftijd. 
Een voorwaarde voor een akkoord!! 
 
Voorwaardelijke opbouw… De ambitie wordt afgesproken met de sociale partners. 
UFR blijft de basis… Dus geen vaste hogere rekenrente. (50+ wens). 
GEEN PERSOONLIJKE POTJES. 
 
Geen buffer??.. Dus snellere indexatie maar ook sneller korten. 
Schokken dempen over 10 jaar…. Geeft meer stabiliteit. 
 
Maatwerk in risicoprofielen… jong meer risico dan oud. 
 
Afschaffing doorsnee premie…. Meer opbouw aan het begin van het werkzame leven. 
Wel onder voorwaarden en compensatie voor de gedupeerden en een financieringsplan 
 
ZZP’ers kunnen in een fonds blijven… hebben meer opgebouwd in de beginjaren van 
hun loopbaan en zijn daarom beter af met deze opzet. 

Observaties… 
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De Laatste Onderhandelingen (okt 2018) 

6 elementen van de discussie 

1) De rekenrente….  
       De bonden willen de vaste hogere Europese rekenrente.  
       Koolmees en DNB zijn tegen omdat zij niet willen dat niet behaalde 
       Rendementen uitgekeerd worden.  
2) “Uitsmeren” of niet..  
       Uitsmeren kan nu al… Niet uitsmeren betekent een snelle aanpassing  
       van de opbouw en uitkeringen. Maakt de buffers in principe overbodig. 
3) Doorsnee Premie. 
       Is wel eerlijker maar wie betaalt de rekening!!?? 
4) Pensioenleeftijd.. 
       FNV wil bevriezen op 66… Keiharde Eis. 
       CNV e.a. minder snelle invoering. 
5) Achterban…. 
       Evt akkoord moet nog langs de verschillende achterbannen. 
       Vooral FNV achterban… geen verslechtering/AOW leeftijd. 
6) Politiek Draagvlak… 
       Koolmees heeft problemen met D66 en de VVD.. De Persoonlijke Potjes. 
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19/10….Onderhandelingen Mislukt 

Verregaande tegemoetkoming kabinet op… 
- Versnelde ophoging AOW leeftijd ongedaan maken 
- Dreigende kortingen afwenden 
- Minder harde koppeling levensverwachting 
- Fiscale tegemoetkoming vervroegd pension zware beroepen 
 

Bonden harde standpunten op… 
- Bevriezen AOW leeftijd op 66 jr 
- Doorsnee premie…niemand mag de dupe worden 
- Pensioenverplichting ZZP’rs 
- Zware beroepen eis… kosten voor werkgevers. 
- Definief besluit tav AOW leeftijd doorschuiven naar 2021 was  niet acceptabel 

Miljoenen Nederlanders in onzekerheid….Mislukking van de Polder  
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We wachten maar af! 
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Vragen? 


