Pensioen………………..
Is dit een hersenspinsel? Of heeft het meer van een ingezonden stuk?
Laat ik beginnen met u allen een Gezegend en Gezond 2012 toe te wensen.
Ons pensioen!! Daar wil ik iets over kwijt…over al de verhalen, al die negatieve
verhalen vooral. Volgens mij worden wij, als gepensioneerden, op een grandioze
manier in de maling genomen. Want wat doet ons de das om? De manier waarop de
dekkingsgraad van de pensioenen berekend wordt!! Dat kan en moet anders.
Beleggingen en rente spelen hierbij een belangrijke rol. Dat het resultaat van de
beleggingen terugloopt is te begrijpen. Dat kan in de hand gehouden worden door
slim te beleggen, en is meestal een kwestie van de lange adem. Daar heeft ieder pensioenfonds, naar ik hoop,
vakbekwame mensen voor in dienst.
Maar nu de rente. Tot, ik meen 2006, is gerekend met een vast percentage van 4%. Daarna is men overgestapt naar
het rekenen met een variabele rente. Maandelijks publiceert De Nederlandse Bank de rente- termijnstructuur
(RTS) die gehanteerd moet worden bij de vaststelling van de pensioenverplichting (VPV). Omdat de RTS vrijwel
constant wijzigt, verandert ook de VPV.
Lekker handig rekenen!! Zeker als je weet dat een pensioenfonds vandaag het geld moet hebben voor iemand die
over 40 jaar met pensioen gaat. Voor een hele lange termijn denken dus, wat heel wat denkvermogen vraagt, en dat
berekenen met een rente die daar niet voor geschikt is. Puur natte vingerwerk volgens mij en daarom worden die
berekeningen zo ingewikkeld gemaakt dat niemand er nog wijs uit kan en er dus ook niets meer van snapt. Dat is
linke soep, en we moeten maar hopen dat die niet gaat overkoken, want we kennen de oorzaak van de huidige
crisis. Juist ja…… producten op de markt brengen waar niemand meer wijs uit kan. Ook de bedenkers niet!
De dekkingsgraad van mijn pensioenfonds was in één maand gezakt van 97.9 naar 97.0.
De rente steeg licht, maar de rendementen van de beleggingen waren wat minder. Ik heb
gevraagd mij te vertellen wat nou precies het effect was van rente en beleggingen apart.
Die vraag heb ik drie keer moeten stellen. Die mensen zijn namelijk zo gewend
ingewikkeld te denken dat ze kans zien om op een eenvoudige vraag een verkeerd
antwoord geven. Maar misschien snap ik het als toch redelijk denkend mens niet zo goed.
Terug naar de rente. Waarom is het systeem van rekenen met vaste rente (4%) eigenlijk los gelaten? Het waarom
blijft onduidelijk! Er wordt verwezen naar de IFRS standaard. IFRS staat voor International Financial Reporting
Standards. Dat zijn internationaal afgesproken boekhoudregels o.m. bedoeld voor grote internationaal opererende
en op de beurs genoteerde bedrijven. Dat die bedrijven op dezelfde manier hun boekhouding moeten voeren is te
begrijpen. Echter….voor zo ver ik het weet is geen enkel pensioenfonds “beurs” genoteerd, dus kunnen wij wel
met onze eigen Nederlandse regels de boeken bijhouden.. Werk dus voor minister Kamp en DNB .
De rente waar nu mee gerekend wordt is historisch laag en wordt door onze bestuurders graag laag gehouden om de
economie te stimuleren. Alleen, wij ….. de gepensioneerden zijn hier wel de dupe van.
Eén procent renteverschil geeft ongeveer 15 procentpunten verschil op de dekkingsgraad.
Even rekenen: - rekenrente 2.5 %, dekkingsgraad 95%
- rekenrente 4%, dekkingsgraad 107 % Kassa!!
Laat u vooral niet gek maken door al die negatieve verhalen. Het is boekhoudkundig op te lossen. Daar moeten we
ons hard voor maken. Maar hoe doen we dat? We hebben weinig om onze eisen kracht bij te zetten. Alhoewel……
als nu eens iedere gepensioneerde een weekje “vergeet” z’n vrijwilligerswerk te doen. Nederland zou dan zeker op
z’n kop staan !
Maar dat doen we niet. Zo zijn we niet opgevoed. Zorgen voor elkaar, solidariteit, dat zit
er bij ons ingebakken. En dus maar hopen dat onze (vermeende?) financiële deskundigen
een beetje oog hebben voor de ouderen. Wellicht dat dan het tij keert en we terugkeren
naar een meer realistische berekening van de dekkingsgraad van onze pensioenen.
Denkt u nu vooral niet dat ik een sombere ouwe man aan het worden ben. Het tegendeel
is waar. Ik voel me nog kiplekker, maar ik moest het alleen effe kwijt.
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