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Miljoenen pensioenen in gevaar:
‘Kans op kortingen wordt heel reëel’
De pensioenen van miljoenen Nederlanders zijn in gevaar. Door de lage rente en
strengere regels dreigen de komende jaren kortingen op vele pensioenen, waarschuwen
ABP en PMT, twee van de grootste pensioenfondsen van Nederland.
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ABP en PMT vinden dat minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wouter Koolmees te
positief is over de overgang naar een nieuw pensioenstelsel in 2026. ,,Hij schetst het beeld dat
we zonder kleerscheuren overgaan naar het nieuwe pensioenstelsel. Maar ik zie dat het juist
zeer realistisch is dat we de komende jaren moeten korten op de pensioenen. Dat hoor ik ook bij
de andere grote fondsen PFZW, PME en bpfBouw’’, zegt Terry Troost, voorzitter van PMT, het
pensioenfonds voor de metaalsector.

Lees ook

Salaris stijgt, maar voor gepensioneerden ziet 2021 er minder feestelijk uitPREMIUM

De vijf grootste fondsen hebben in totaal acht miljoen deelnemers. ,,Volgens de huidige regels is
de kans op verlaging de komende jaren reëel’’, zegt Corien Wortmann, voorzitter van ABP, het
grootste pensioenfonds van Nederland. ,,Wij herkennen ons niet in het positieve beeld dat
Koolmees schetst.’’
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De financiële situatie is precair bij veel fondsen. Dit jaar hebben vrijwel alle
bedrijfstakpensioenfondsen de premie voor hun deelnemers verhoogd. Tegelijkertijd is de
pensioenopbouw bij sommige pensioenfondsen verlaagd. Deelnemers betalen meer voor hun
pensioen. En daar dreigt nog een verlaging overheen te komen de komende jaren. Zeker omdat
de regels strenger worden. Voor PMT betekent dat bijvoorbeeld dat er al 14 procent meer geld
achter de hand moet worden gehouden.

Terry Troost - werkgeversvoorzitter van Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT). © PMT

,,De afgelopen tien jaar hebben we prachtige rendementen gemaakt. De afgelopen drie jaar al
100 miljard euro. We hebben het grootste fondsvermogen ooit, maar toch kunnen we al tien jaar
lang de pensioenen niet verhogen’’, schetst Wortmann de situatie.
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In het nieuwe stelsel mogen de pensioenen wel verhoogd worden als de rendementen goed zijn.
ABP en PMT willen dat in de periode tot 2026 vast met die regels gewerkt wordt. ,,Dan weten we
zeker dat we geen onnodige kortingen hoeven door te voeren’’, zegt Troost. ,,Maar kortingen zijn
niet uitgesloten. We kunnen de pensioenen verhogen als het goed gaat, maar moeten ze ook
korten als het minder gaat. Per saldo zal het echter beter uitpakken voor onze deelnemers
verwachten wij.’’

Illustratie. © Nozzman

Wortmann roept Koolmees op om snel werk te maken van de aanpassing van de regels. ,,De
minister heeft gezegd dat hij met andere regels komt voor de overgangsperiode tot 2026. Maak
daar haast mee, dan kunnen wij onze deelnemers duidelijkheid geven.’’

De pensioenbestuurders vrezen dat het korten op de pensioenen fnuikend is voor het
vertrouwen in het nieuwe stelsel: ‘We maken al tien jaar prachtige rendementen, de
afgelopen drie jaar 100 miljard euro, maar toch hebben we al tien jaar lang de pensioenen
niet kunnen verhogen’
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De pensioenuitkeringen dreigen volgend jaar verlaagd te worden. © ANP XTRA

Pijnlijk is het zeker, dreigende kortingen op de pensioenen. Het nieuwe pensioenstelsel wordt
juist aangeprezen met het argument dat de pensioenen sneller kunnen worden verhoogd. Als
gepensioneerden en deelnemers de komende jaren met onnodige kortingen te maken krijgen zal
het wantrouwen alleen maar toenemen, vrezen de pensioenbestuurders.

De pensioenen bewegen mee met de economie,
als het goed gaat stijgen ze en als het slecht gaat
dalen ze
Corien Wortmann van pensioenfonds ABP

En de kans daarop is reëel. Afgelopen jaar ontsnapten vier van de vijf grootste fondsen op het
nippertje aan een verlaging. Maar nu de regels strenger worden (zie kader) de komende jaren is
het de vraag of de fondsen opnieuw de dans kunnen ontspringen. ,,De kans op kortingen wordt
wel heel reëel’’, zegt Terry Troost, voorzitter van PMT, het pensioenfonds voor de metaalsector.

Corien Wortmann, zijn collega bij het ABP, illustreert het met een voorbeeld. ,,Afgelopen jaar
hebben we 30 miljard euro rendement geboekt op onze beleggingen. Maar door de lage rente en
de strenge regels moeten we 50 miljard euro meer in kas houden om aan onze verplichtingen te
kunnen voldoen. We maken al tien jaar prachtige rendementen, de afgelopen drie jaar 100
miljard euro, maar toch hebben we al tien jaar lang de pensioenen niet kunnen verhogen.’’
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Tekst gaat verder onder foto.
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Corien Wortmann-Kool is bestuursvoorzitter van Pensioenfonds ABP. © Jelmer de Haas

Als de regels van het nieuwe stelsel al hadden gegolden, had het ABP de pensioenen de
afgelopen tien jaar elk jaar kunnen verhogen. En dat geldt ook voor de meeste andere fondsen.
Geen wonder dus dat er groot enthousiasme is om over te stappen naar het nieuwe
pensioenstelsel.

Fondsen wijzen op hun goede resultaten uit het verleden. Gemiddelde rendementen van 6 of 7
procent zijn geen uitzondering. Met die rendementen kunnen de pensioenen verhoogd worden in
het nieuwe stelsel. Bij deze wortel hoort ook een stok. Als de rendementen tegenvallen dan zal
een pensioen ook eerder gekort gaan worden. ,,De pensioenen bewegen mee met de
economie’’, zegt Wortmann. ,,Als het goed gaat, stijgen ze en als het slecht gaat, dalen ze.’’
Bestuurders denken dat zoiets ook gemakkelijk te begrijpen is voor de deelnemers. Nu draait de
economie al jaren goed, maar stijgen de pensioenen niet, dan is dat veel lastiger uit te leggen.

Rendementen
 De aandacht van de fondsbestuurders is nu gericht op de periode tot 2026. De pensioenfondsen

moeten werken met de huidige strenge regels. En dat doet pijn, want volgens de regels kan er zo
maar 10 tot 15 procent van de dekkingsgraad af gaan de komende jaren. En de vraag is of dat
verlies kan worden goedgemaakt met hoge rendementen op de beleggingen.

Een andere oplossing is er niet. Pensioenfondsen verhogen ook de premie voor werkenden,
maar daar zit een grens aan. De gemiddelde premie is nu al 30 procent volgens een berekening
van hetFinancieele Dagblad. De premie nog verder verhogen is niet te verkopen. Vandaar dat
PMT en ABP nu pleiten voor overgangsregels tot 2026. Ze vinden het logisch om in de
overgangsfase regels te hanteren die passen bij het nieuwe stelsel. Daarmee worden onnodige
verlagingen voorkomen. Dat zou ook goed nieuws kunnen zijn voor de gepensioneerden.
Volgens de huidige regels zit een verhoging van het pensioen er sowieso niet in. Met de nieuwe
regels houden ze nog een beetje hoop.
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