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VIDEO 

 

"Heeft ons pensioenfonds nu wel of niet genoeg in kas?"  

Dat is een vraag die zonder twijfel bij veel van onze leden leeft. Zeker in het 

licht van de komende verandering naar een nieuw pensioenstelsel.  

Het antwoord begint bij de pensioenverplichtingen die een pensioenfonds heeft. 
Dat is simpelweg 'de plicht om de pensioenen te betalen'. Die plicht is er omdat 

op basis van de premies ─ die DSM én jullie betaald hebben ─ pensioen-

aanspraken zijn toegekend.  

Maar om de pensioenen te kunnen uitkeren moet het fonds wel beschikken over 
voldoende vermogen.  

De pensioenverplichtingen worden omgerekend tot een bedrag dat vandaag in de 
kas moet zitten, om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen. 
Dat heet contant maken. En daarbij wordt een zogenaamde rekenrente gebruikt. 
Die rekenrente is in feite het rendement, dat het fonds verwacht in de toekomst 
te kunnen maken. 

Deze rekenrente is gekoppeld aan de marktrente en wordt voorgeschreven door 
De Nederlandsche Bank. Zo is dat geregeld in de huidige Pensioenwet. 

Een voorbeeld: als er over vijf jaar 100 euro betaald moet worden en de 
rekenrente is 1%, dan moet er nu ongeveer 95 euro in kas zitten. Rekening 
houdend uiteraard met rente-over-rente. 
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Dus hoe hoger de rekenrente is, des te minder geld hoeft er in de kas te zitten. 
Maar als de rekenrente lager is, dan moet er juist meer geld in de kas zitten.  

Tot 2005 was er sprake van een vaste rekenrente: 4%.  
Deze rekenrente was dus stabiel en veranderde niet met de marktrente. 

Echter, in de afgelopen 15 jaren is de marktrente steeds verder gedaald. 
Niet voor niets wordt door de banken steeds minder rente betaald over uw 
spaarrekeningen.  

 

Eind vorig jaar was de rekenrente voor pensioenen nog maar 0,2%.  
Het gevolg van die alsmaar dalende rekenrente is, dat een pensioenfonds 

vandaag steeds meer geld in kas moet hebben, om aan haar verplichtingen ─ nu 

en in de toekomst ─ te kunnen voldoen. 
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Voor ons pensioenfonds PDN was eind 2019 het totale bedrag van de 
verplichtingen 7,3 miljard euro. Vergelijk dat eens met de verplichtingen in 
2015. Toen was dat nog 6,5 miljard euro. Een verschil van 800 miljoen euro.  

Dit alles is voornamelijk het gevolg van het verschil in rekenrente.  

Het klopt dat er veel geld in de kas van ons pensioenfonds zit.  
Eind 2019 was dat ruim 7,5 miljard euro. Dat geld wordt belegd en daarmee 
wordt geld verdiend. Rendement heet dat. 

Ons pensioenfonds heeft in de afgelopen jaren redelijke rendementen 
gerealiseerd. En dat, ondanks de lage marktrente. De rendementen van het 
fonds waren hoger dan de rekenrente, omdat er o.a. ook in aandelen wordt 
belegd. 

Bij PDN bedroeg het rendement in de afgelopen 20 jaren gemiddeld 5% per jaar.  
In 2010 bedroeg het vermogen van ons pensioenfonds bijna 5 miljard euro.  
Dat is – dankzij de beleggingen - aangegroeid tot 7,5 miljard euro in 2019. 

En let wel, in deze periode bedroeg de inflatie jaarlijks zo'n 1,7%. 
Je zou dus kunnen zeggen dat er meer dan voldoende geld moet zijn om de 
pensioenen geheel of gedeeltelijk aan te passen aan de gestegen kosten van 
levensonderhoud.  

Toch is dat niet het geval. 
Behaalde resultaten in het verleden, bieden namelijk geen garantie voor de 
toekomst. Want pensioenfondsen zijn gebonden aan wettelijk voorgeschreven 
regels. En de belangrijkste regel is, dat wordt vastgehouden aan de lage 
rekenrente. Ondanks dat ver veel hogere rendementen zijn behaald. 

Hierbij komt de dekkingsgraad om de hoek kijken.  
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Dit is onze eerste informatie rondom het nieuwe pensioenstelsel.  
Wanneer dat aan de orde is, zullen wij u zo snel mogelijk informeren over 
ontwikkelingen of u om uw mening vragen. 

Deze videopresentatie kunt u terugzien op de VDP-website (www.vdpdsm.nl).  
Ook is daar de mogelijkheid om vragen te stellen of reacties te plaatsen. 

Schroomt u vooral niet; het helpt ons! 


