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Een rechtstaat sterft in stilte
Een krant van en voor 3 miljoen gepensioneerden + 8 miljoen werkende deelnemers aan de pensioenfondsen. Een platform voor
informatie-uitwisseling binnen het netwerk van pensioendeskundigen en –geïnteresseerden en een actiekrant om de afbraak van het
pensioenstelsel te stoppen. Al de genoemde feiten en cijfers zijn verifieerbaar in openbare bronnen.
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Deze heren gijzelen uw pensioenen en
willen het beste stelsel in de EU slopen

Klaas Knot

Wouter Koolmees

Wopke Hoekstra

De 12 jaar financiële terreur tegen 3 miljoen gepensioneerden met een
lage rekenrente heeft al gezorgd voor 25 % (pensioen)koopkrachtverlies. En dat terwijl het vermogen van de pensioenfondsen nu
€ 1.700 mld. bedraagt. De nog werkende deelnemers aan de fondsen
hebben nog niet in de gaten wat er dreigt te gebeuren met hun
pensioenen.
Het huidige, gemanipuleerde beeld van de dekkingsgraad van de fondsen De
pensioenfondsen zijn de afgelopen jaren in de problemen gekomen door het beleid
van de Europese Centrale Bank. Doordat de ECB op grote schaal
staatsschulden opkoopt, zijn de rentes op leningen enorm gedaald. Dit komt omdat deze
grote financier op de markt is gekomen, waardoor de banken met meer vertrouwen lenen
en tegen een lager rentepercentage leningen kunnen aanbieden.
Door dit kunstmatige, lage rentepercentage zijn de pensioenfondsen in de hele EU de
klos. Immers, zij baseren hun toekomstige vermogen op investeringen.
Pensioenfondsen vergroten hun huidige vermogen door middel van premies die bij
werkgevers geïnd worden. Deze inkomsten worden vervolgens geïnvesteerd om het

toekomstige vermogen te vergroten. Doordat de rente op lenen en sparen laag ligt
neemt de zgn. rekenrente voor het berekenen van de contante waarde van de
toekomstige verplichtingen –op papier- ook af. In Nederland is die nu door de DNB
bepaald op een absurd lage 0,082%.
De pensioenfondsen zijn verplicht de rekenrente te gebruiken om de contante
waarde van de pensioenverplichtingen in de toekomst te bepalen. Hoe hoger de
rekenrente, hoe hoger de dekkingsgraad en vice versa. Door het beleid van de ECB
ligt de rekenrente nu enorm laag. Hierdoor moeten de pensioenfondsen er van
uitgaan dat het toekomstige vermogen minder toeneemt en zullen de huidige en
toekomstige pensioenuitkeringen lager moeten worden om te blijven voldoen aan de
verplichte dekkingsgraad en de toekomstige verplichtingen.
De DNB legt deze onbegrijpelijke sitiatie uit met een heel simpel voorbeeld:
“Stel, je zegt iemand toe over 10 jaar 100 euro te betalen. Je kunt dan nu 100 euro
in een kluis leggen. Maar je kunt ook geld op een spaarrekening zetten. Dan krijg je
elk jaar rente van de bank. Daardoor hoef je nu geen 100 euro in te leggen maar
een kleiner bedrag. Stel bijvoorbeeld dat de rente 1% is, dan hoef je nu maar EUR
90,53 op je rekening te zetten. Hoe hoger de rente, hoe minder je nu op je rekening
hoeft te zetten. Stel dat de rente 2% is, dan heb je nu maar 82,05 euro nodig.
Bijna een tientje minder dus.”
De werkelijke situatie
Dit aan de pensioenfondsen opgelegde, wurgende keurslijf vindt echter geen enkele
rechtvaardiging in de werkelijkheid nu het rendement op andere beleggingen buiten
beschouwing wordt gelaten:
1. Onder de Pensioen- en spaarfondsenwet – de voorganger van de huidige
Pensioenwet – gold het systeem van een vaste rekenrente van maximaal 4%,
zowel voor de berekening van de pensioenpremies als voor de vaststelling
van de toekomstige pensioenverplichtingen. De actuariële
waarderingsgrondslagen waren hierbij het uitgangspunt.
2. Met de invoering van de Pensioenwet – per 1 januari 2007 – werden voor de
vaststelling van de pensioenverplichtingen de actuariële
waarderingsgrondslag en de vaste rekenrente vervangen door het begrip
‘marktwaardering’, dat voor de vaststelling van de pensioenverplichtingen
betekende dat met een risicovrije rekenrente (van thans 0,082%) gerekend
diende te worden.
3. De rekenrente voor de pensioenverzekeraars is veel hoger: nu 3,6%.
4. De verplichting voor de fondsen om met deze –kunstmatige, politiek
ingegeven- rente te rekenen heeft in veel gevallen –op papier- een krappe of
te lage dekkingsgraad tot gevolg. Daardoor is er nu al 12 jaar niet
geïndexeerd of zelfs gekort.
5. De werkelijkheid is al jaren dat het belegd vermogen van de fondsen door de
beleggingen op de beurzen gemiddeld nog steeds goed rendeert: gemiddeld
6% per jaar. Door de werkelijke rendementen in de jaarverslagen te negeren
plegen de besturen van de betrokken fondsen, de accountants en de
actuarissen valsheid in geschrift. Er liggen al maanden tientallen aangiften bij
het Openbaar Ministerie.

6. Als men vandaag de dag de pensioenverplichtingen zou berekenen op
actuariële grondslag, dat zou de rekenrente ca. 2,7% bedragen. Ervan
uitgaande dat per procentpunt verschil de dekkingsgraad van
pensioenfondsen met 15 à 20%-punten stijgt of daalt, zou dat voor een fonds
als het ABP leiden tot een reële dekkingsgraad van ca. 140%
(zie https://www.abp.nl/over-abp/financiele-situatie/actuele-financiele-situatie/)
7. Die werkelijkheid in cijfers stond ook vermeld in de vorige Pensioenkrant: de
jaarlijkse premieontvangsten zijn vrijwel gelijk aan de uitbetalingen en het
vermogen van de fondsen is het laatste decennium door goede rendementen
tot ongekende hoogte gestegen: € 1.700 mld. Onze buurlanden kijken met
afgunst naar deze riante positie.
Hoeveel is € 1.700 mld.? Heel veel, voor een klein land met 17 miljoen inwoners.
Om een idee te geven over de omvang van dit pensioenvermogen moet het in
perspectief worden geplaatst:
•

Nederland bezit 47% van het totale pensioenvermogen van de lidstaten van de EU;

•

Omvang van de rijksbegroting in 2021: uitgaven € 336 mld. Overheidsschuld: € 502 mld.

•

Omvang beoogd steunfonds EU: € 1.700 mld.

•

Investering regering Biden in de infrastructuur van de VS: € 1.960 mld.

•

Omvang staatspensioenfonds Japan (Government Pension Investment Fund:
€ 1.400,- mld. (128 mln. inwoners)
Totale vermogen van de Belgische burgers: € 1.700 mld.

•

En dit goed belegd en goed renderend vermogen zou niet voldoende zijn om
(geïndexeerde) de pensioenen voor een lengte van jaren te waarborgen? De praktijk
bewijst het tegendeel: het pensioenstelsel heeft bijv. de kredietcrisis van 2018
glansrijk doorstaan. Het pensioenstelsel staat er goed voor, zo wordt overtuigend
aangetoond in het artikel van emeritus-hoogleraar Bernard van Praag in Mejudice
van 3 juli 2020 (zie: bronnen).
Conclusie De huidige ontwikkelingen zijn desastreus. Er ligt nu een
wetgevingswanproduct op tafel. Zie bijv. het oordeel in de brief van het
Adviescollege Tegengaan Regeldruk (ATR) van 12 februari 2021. Oorzaak:
manipulatie van de feiten, jarenlange framing (“stelsel voldoet niet meer”), onkunde
bij de volksvertegenwoordigers, gebrek aan dualisme, gemarchandeer met de
vakbonden en “pensioenbewusteloosheid” bij en misleiding van de deelnemers
(rechthebbenden).
Volgende aflevering: De beleidsontwikkeling binnen het pensioennetwerk: een
ongehoorde belangenverstrengeling tussen overheid, bedrijfsleven en wetenschap.
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