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Pensioenachtbaan
Het broze herstel van de dekkingsgraad van de

van pensioenfondsen in rap tempo verslech-
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terd; eind juni van dit jaar bedroeg de dek-

van de kredietcrisis is weer ongedaan ge-
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de kredietcrisis losbarstte, was er eveneens

fondsen opnieuw in zwaar weer. De dekkings-

sprake van een forse daling van de dekkings-
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graad, zij het dat de situatie toen een stuk
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Figuur 1: Waardoor is de dekkingsgraad sinds
begin 2008 gedaald?

aanwezige vermogen. Er is binnen de huidige
regelgeving sprake van een dekkingstekort als
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houden als er sprake is van een risicovolle
portefeuille. Voor een fonds met een gemiddel-

Een nominaal toetsingskader

de portefeuille ligt de vereiste dekkingsgraad

Op 1 januari 2007 is met de invoering van de

op lange termijn op ongeveer 130%.
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voor pensioenfondsen (FTK) in werking getre-

precies de nominale verplichtingen matchen.
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doorgaans ver in de toekomst. Om de waarde

pensioenaanspraken onvoorwaardelijk toezeg-

van het eigen vermogen te kunnen bepalen,
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zetten pensioenfondsen de marktwaarde van

der is dat pensioenfondsen sterk gericht zijn op

het belegde vermogen af tegen de dagwaarde

het bewaken van de één-jaars nominale dek-

van de pensioenverplichtingen. Het berekenen

kingsgraad. De solvabiliteitstoets kijkt namelijk
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gebeurde in het verleden tegen een vaste re-

re kant hebben pensioenfondsen een reële

kenrente van 4%. Onder het FTK dienen pensi-

ambitie; de doelstelling is om pensioenen te

oenfondsen hun verplichtingen te waarderen

laten meestijgen met de prijs- dan wel loon-

tegen de nominale rentetermijnstructuur.3 Dat

ontwikkeling. Vanuit het perspectief van de

betekent dat de rekenrente afhangt van de
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looptijd van de pensioenverplichtingen en de
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fondsen om het beleggingsbeleid aan te passen

ontwikkeld en eveneens op marktwaarde was

om de nominale dekkingsgraad te beschermen.

gebaseerd (De Jong en Pelsser, 2010). Het

Een extreem voorbeeld hiervan is Liability Dri-

gevolg was dat de waarde van de pensioenver-

ven Investment (LDI) waar de beleggingen

plichtingen sterker is gaan fluctueren, omdat
de rentetermijnstructuur per periode sterk kan

1

Het begrip ‘onvoorwaardelijk’ is misleidend, omdat
de Pensioenwet fondsen verplicht om nominale aanspraken te korten als er sprake is van een dekkingstekort zonder realistische kans op herstel.
2
Het opgebouwde nominale pensioen van deelnemers tot veertig jaar heeft op de ingangsdatum naar
verwachting circa de helft van de koopkracht verloren als er tussentijds niet wordt geïndexeerd.
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verschillen (zie figuur 2).
3
De rentetermijnstructuur is een set van rentes voor
iedere looptijd. Voor de bepaling van de rentetermijnstructuur gebruikt de toezichthouder (DNB) de
Europese swaprentes. Bij deze renteswaps wordt de
6-maands EURIBOR (de rente waartegen banken elkaar geld uitlenen) uitgeruild tegen een vaste rente.
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met de nominale marktrente. Het eigen ver-

Figuur 2: De rentetermijnstructuur
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De afgelopen jaren is de rentetermijnstructuur

die een negatieve correlatie hebben met de

en swaptions.
Figuur 3: Pensioenfondsen zijn aanzienlijk
meer in aandelen gaan beleggen
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stijgt de (markt)waarde van de pensioenverplichtingen. Voor een gemiddeld pensioenfonds
resulteert een rentedaling van 1% in een toename van de opgebouwde pensioenverplichtingen met 17% (Pensioenthermometer, 2011).
Een dergelijke rentedaling wordt onvoldoende
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daalt. Het voorstel in het nieuwe pensioenakkoord is om de verplichtingen opnieuw te gaan
waarderen tegen een vaste rekenrente, namelijk het verwachte gemiddelde langetermijnrendement. Dat is echter niet zonder gevaar,
want het gebruik van een te optimistische discontovoet kan desastreus uitpakken voor de
financiële positie van pensioenfonsen op lange
termijn. In plaats daarvan is het beter als DNB
een rekenrente verplicht stelt die is gebaseerd
op een langjarig voorschrijdend gemiddelde
van de risicovrije marktrente (bijvoorbeeld de
Europese swaprentes of de 10-jarige rente op
overheidsobligaties), maar wel met een afslag
om de discontovoet conservatief te maken.

De nadruk die pensioenfondsen leggen op risicobeheer resulteert echter niet snel in een optimale beleggingsmix voor de lange termijn. Op
de lange termijn hebben pensioenfondsen namelijk een reële doelstelling: het veilig stellen
van de koopkracht van pensioenen van de deelnemers. Om dat te bereiken beleggen pensioenfonsen niet alleen in risicoarme obligaties, maar
bijvoorbeeld ook in aandelen. Bij een dergelijke
reële ambitie past het om de verplichtingen te
waarderen tegen de reële rente. Maar doordat
indexatie bij de meeste pensioenfondsen geen
harde toezegging is, mag de nominale rente
worden gebruikt om de dekkingsgraad te bepalen. Bij het afdekken van het nominale renterisi-

De beleggingsmix
De beleggingsmix van pensioenfondsen is de
afgelopen decennia steeds meer in de richting
van aandelen en derivaten verschoven. Met de
komst van het FTK in 2007 is de groei van het

co blijft de reële dekkingsgraad echter nog
steeds blootgesteld aan inflatieschokken. Bij een
positieve inflatieschok blijft de waarde van de
verplichtingen immers gelijk, terwijl de waarde
van langlopende obligaties aan de activazijde

percentage aandelen in de portefeuille wel
afgevlakt. Sinds de introductie van het FTK
bewegen pensioenverplichtingen namelijk mee
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Volgens de Fisher vergelijking kan de nominale
rente worden geschreven als een optelsom van de
reële rente en de inflatie: i=r+π.
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van de balans daalt. Het beleggingsbeleid van

nominale dekkingsgraad teveel nadruk, terwijl

pensioenfondsen zit dus gevangen tussen twee

het nastreven van een waardevast pensioen

doelstellingen. Op korte termijn proberen fond-

leidend zou moeten zijn. Dat laatste vergt het

sen de één-jaars nominale dekkingsgraad te

nemen van risico, zelfs als de dekkingsgraad

beschermen, terwijl op lange termijn de reële

laag is. Het huidige pensioenstelsel biedt daar

doelstelling leidend is.

onvoldoende ruimte voor. Het nieuwe pensioenakkoord biedt die ruimte wel door de pen-

Naar een reëel kader

sioenuitkeringen expliciet afhankelijk te maken

De huidige lage dekkingsgraad dwingt pensi-

van de beleggingsresultaten, maar is weer niet

oenfondsen opnieuw om met een dynamisch

helder over hoe er wordt omgesprongen met

strategisch beleggingsbeleid de nominale dek-

dekkingstekorten en –overschotten. Een nieuw

kingsgraad te beschermen. Een duur beleid dat

akkoord dient helder vast te leggen welke ge-

ook nog eens procyclisch kan werken. Op lange

neraties of deelnemers eigenaar zijn van een

termijn willen pensioenfondsen echter vooral

dekkingsoverschot en hoe er wordt omge-

een goed rendement behalen en daarvoor is

sprongen met mee- en tegenvallers. Het ver-

een bepaalde mate van risicotolerantie onont-

dient aanbeveling om schokken over een rela-

beerlijk. Daarom zou het goed zijn als pensi-

tief korte periode af te rekenen met huidige

oenfondsen hun nominale garanties loslaten en

deelnemers, omdat anders de verleiding te

de hoogte van pensioenen expliciet afhankelijk

groot is om tegenvallers door te schuiven naar

maken van mee- en tegenvallers. Dat is pre-

de toekomst.

cies wat het nieuwe pensioenakkoord beoogt te
doen. Bovendien bevriest het nieuwe akkoord
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in principe de hoogte van pensioenpremies.
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een dalende verhouding tussen het aantal werkenden en het aantal gepensioneerden zijn
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premies niet langer een geschikt instrument
om tegenvallers mee op te vangen (DNB,
2011). Wel is het van fundamenteel belang dat
duidelijk wordt hoe de mee- en tegenvallers
over de verschillende generaties worden verdeeld. In het pensioenakkoord is echter niet
helder vastgelegd welke generaties of deelnemers eigenaar zijn van een dekkingsoverschot
(Bovenberg en Mehlkopf, 2011). Bovendien is
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Conclusie
In het huidige pensioenstelsel wordt te krampachtig omgesprongen met de solvabiliteitstoets. Daardoor krijgt het beschermen van de
5

Zie voor een uitgebreide discussie ons Themabericht Pensioenakkoord voor de toekomst? (2011/15).
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