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Aanwezig:  
Er is niet gemeld hoeveel toehoorders er waren. Ik weet ook niet of men dat kon zien maar ik denk het wel. 
 
 
Inleiding  
 
Thema was: BIJPRATEN UITWERKING PENSIOENAKKOORD DOOR JOEP SCHOUTEN EN JAAP VAN DER SPEK 
 
Gesproken werd over de “Verkenningsvariant” van 16/6. Dit klinkt niet erg definitief. In principe kon elke 
bestuurder van een lidvereniging meekijken. Tijdens de sessie konden er via het chatkanaal vragen worden 
gesteld. Na een aantal agendapunten werden de vragen besproken. Onduidelijk hoeveel VVSPTN 
bestuursleden hebben deelgenomen. De Webinar werd uitgevoerd via ZOOM. 
 
Agenda: 

1. Aanleiding nieuwe stelsel 
2. Doelen nieuwe stelsel 
3. Basisprincipes nieuwe stelsel 
4. Toedelingsprincipe. Wie krijgt wat. 
5. Hoe pakt het voor de doelgroep (de gepensioneerden) 
6. Transitie naar nieuw stelsel 
7. Afschaffing Doorsneepremie 
8. Invaren 
9. Verdere proces 
10. Conclusies 

 
                                                                                                                                

1. Aanleiding. Aanleiding tot wijziging is dat het huidige systeem te duur is. Bovendien zijn de 
arbeidsverhoudingen de laatste jaren sterk gewijzigd. Mensen switchen sneller van baan of worden 
ZZP-er. Hiervoor is er behoefte aan een individueler en persoonlijker pensioenvoorziening. Bovendien is 
het nFTK, een aantal jaren geleden ingevoerd, bij nader inzien niet te verteren. 

 
2. Doelen. Hoofddoel was het systeem zo te veranderen dat er eerder kans is op indexering. Het nieuwe 

systeem moet generatie evenwichtig zijn en moet leiden tot een pensioenopbouw zodanig dat in de 
uitkeringsfase 80% van het middelloon wordt gewaarborgd. Het nieuwe systeem moet uitlegbaar een 
communiceerbaar zijn. De premie inleg van de actieven mag maximaal 33% zijn met een tijdelijk 
maximum van 36% voor bijdrage aan compensatie van de afschaffing doorsneepremie en vulling van 
het solidariteitsfonds. Bovendien moet de opbouw in 42 jaar werken worden gerealiseerd. 
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3. Basisprincipe. Basisprincipe zou moeten zijn minder beloven meer waarmaken. Het nieuwe 

pensioenakkoord is een premieregeling gebaseerd op collectiviteit en solidariteit onder de deelnemers. 
Het FTK wordt afgeschaft  
Solidariteit wordt verkregen door de invoering van een solidariteitsfonds dat wordt gevuld uit betaalde 
premies (tijdelijk boven maximum) en uit het overrendement. In het nieuwe akkoord spreekt men over 
pensioenvermogen. Overrendement is rendement dat hoger dan het vereiste rendement om aan 
toekomstige verlichtingen te kunnen voldoen. 
De rekenrente wordt met het FTK afgeschaft en hiervoor in de plaats komt een projectierendement. Dit 
is een voorspeld rendement wordt het benodigde pensioenvermogen (verplichtingen) wordt gebaseerd  
 
De kern is dat het projectierendement individueel wordt toegedeeld gebaseerd op de zogenoemde 
risicohouding van een individu. 
 
Na deze 3 items op de agenda was er een vragenperiode waarin de via chat gestelde vragen werden 
beantwoord. 
 
Vraag: Alles is nu gebaseerd op het pensioenvermogen. Dit zal worden belegd en groeit hierdoor 
afhankelijk van het overrendement. Hoe wordt dit overrendement aan het pensioenvermogen 
toegerekend? 
De groei van het vermogen wordt individueel vastgesteld afhankelijk van de risicohouding van een 
individu. Voor een gepensioneerde met een risicohouding van 20% betekent dit, dat 20% van het 
gemaakte overrendement wordt toegekend aan het vermogen van die gepensioneerde. Voor een 
jongeren die een risicohouding van 80% betekent dit dat deze 80% van het behaalde overrendement 
aan zijn pensioenvermogen wordt toegekend. Een pensioenfonds stelt de risicohouding in overleg met 
het individu vast. 
 
Vraag: Voldoet de nu overeengekomen verkenningsvariant aan de toetsingscriteria van de KG? 
Een toetsing is niet volledig uitgevoerd. De KG heeft 4 - A4-tjes met toetsingscriteria opgesteld en deze 
zijn nog niet allemaal getoetst.  
De vraag is alleen, als uit zo’n toetsing zou komen dat er aan een aantal criteria niet wordt voldaan wat 
gaan we dan doen. Gaan we deze verkenningsvariant dan afkeuren met het risico dat het oude akkoord 
blijft gelden en er dus gerede kans is op korting. Dit is een duivels dilemma wat de bonden ook hebben. 
 
Vraag: Wat vindt de KG in het algemeen van de VerKenningsVariant (VKV)? De KG vindt het nieuwe 
pensioenakkoord evenwichtiger dan het oude. 
 

4. Toedelingsproces. Met andere woorden wat ziet een deelnemer met betrekking tot zijn pensioen 
vermogen. Eerst de actieven. Die zien de premie inleg + toebedeeld overrendement afhankelijk van de 
risicohouding en een bijdrage uit het solidariteitsfonds. Afhankelijk van het rendement kent men dan een 
“goed weer” scenario en een “slecht weer” scenario afhankelijk van het gerealiseerde rendement. De 
actieve ziet een verwacht pensioen en de goed weer en slecht weer optie. 
 

5. De gepensioneerde (doelgroep KG). Deze heeft al een vermogen opgebouwd. Dat groeit jaarlijkse met 
het gerealiseerde overrendement met inachtneming van de risicohouding en een leeftijdsafhankelijk 
“hedge” rendement. Hierdoor ontstaat er eerder indexatie. De hoogte van de indexatie zal lager zijn. 
Ook bij negatief overrendement zal er eerder gekort worden maar deze mag weer over 10 jaar worden 
uitgesmeerd. 
 
Hierna zijn een voor een aantal pensioenen zogenaamde “Maatmens-berekeningen” uitgevoerd. Dat wil 
zeggen er is een vergelijk gemaakt tussen de uitkeringen bij de verschillende scenario’s (verwacht, 
slecht weer, goed weer) en verschillende inkomens van het huidige stelsel en het nieuwe stelsel.  
 
Ook zijn er berekeningen gemaakt voor verschillende korting situaties.  
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De details van de maatmensberekeningen staan in de sheets 10 tot en met 14 van bijgevoegde 
presentatie. 
 
De conclusie is dat het allemaal niet zoveel uitmaakt. De gemiddelde uitkeringen zullen iets hoger zijn 
en de kortingsbedragen lager. 
 
Na deze agendapunten was er weer tijd voor vragen beantwoorden. Vanwege het dunnen geluidsniveau 
waren niet alle vragen goed verstaanbaar. 
 
Vraag over compensatie 65 miljard euro. De KG beweert stellig dat de compensatie voor de transitie 
niet uit de grote pensioenpot wordt betaald maar uit tijdelijke verhoging van de premie en uit een stukje 
fiscalisatie van de overheid. 
 
Vraag: Over opbouw. De KG en de sociale partners zijn er van overtuigd dat met het nieuwe stelsel de 
80% van het middelloon in 42 jaar kan worden bereikt. 
 
Vraag: Over nabestaanden pensioen. Antwoord was dat dit voor deelnemers, die nog niet 
gepensioneerd zijn nog niet duidelijk is. Voor de gepensioneerden verandert er niets de uitkering blijft 
70% net als nu. 
 
 

6. Transitieplan . De werkgever dient een transitieplan op te stellen dat aan een aantal eisen moet 
voldoen. Een van de belangrijkst eisen is het aangeven van wat de effecten per leeftijdscohort zijn van 
de afschaffing van de doorsneepremie en van het invaren (oud/nieuw) 
Ook de uitvoerder moet wat doen. Deze moet een implementatieplan maken en een communicatieplan.  
 
Bij invaren wordt de waarde van opgebouwde rechten/de ingegane pensioenen vastgesteld. Deze wordt 
voor elke deelnemer/gepensioneerde gebruikt voor de financiering van de uitkering onder het nieuwe 
contract. Hoe moet deze waarde worden bepaald. Nu de overheid zal hiervoor methoden aandragen. 
Deze zijn (Value Based (op basis ALM) of standaard (op basis DG met uitsmering van kortingen of 
overschotten t.o.v. 100% DG) en rentes (er doen allerlei geruchten de ronde tussen 1,5 en 2,2%). Ook 
hier zal de commissie parameters weer worden geraadpleegd. De bevoegdheden van het  
verantwoordingsorgaan en het belangenorgaan (VO en BO) worden in verband hiermee verstevigd. 
Uiteindelijk zal het pensioenfonds de uitkomsten moeten goedkeuren (bestuur).Dan is er nog gesteld dat 
voor 2021 niet wordt gekort als de DG boven 90% is (regeling 2020). De vraag is wat er daarna 
gebeurd. 

7. Afschaffing Doorsneepremie. Dit wordt een vlakke premie met een degressieve opbouw. 
Alle pensioencontracten moeten worden aangepast en het mag geen (negatieve) gevolgen hebben voor 
pensioen van toekomstige deelnemers en gepensioneerden. Het heeft wel gevolgen voor deelnemers 
(m.n. 45-60 jarigen). Dat wordt gecompenseerd. De overheid accommodeert deels fiscaal, actieven 
dragen bij uit extra premie. Afschaffing hoeft niet veel te kosten bij lage renteniveaus (maar wat is het 
renteniveau in 2026?) 

8. Invaren. De overgang van het oude naar het nieuwe stelsel is voorzien tussen 2022 en 2026. Er komt 
een advies van de Stichting van de Arbeid hoe dit te doen. Ook komt er  procesbewaking commissie. 
Invaren is verplicht tenzij je verzekeraar bent of tenzij invaren onevenwichtigheden biedt (toetsing door 
DNB). Een compensatie voor geleden schade wordt gerealiseerd door niet indexeren en door te lage 
premie. Dekkingsgraden in verleden worden niet vermeld. Hoe zal moeten worden omgegaan met 
premievrije voortzetting Arbeidsongeschiktheid, Nabestaanden, etc. is nog onduidelijk. 
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9. Verdere proces. Bij invoering van het nieuwe stelsel kan mogelijk een (klein) deel achterstand 
indexatie worden gecompenseerd, naast het voorkomen van onnodige kortingen. Voor een deel van 
onze leden met wat hogere aanvullende pensioenen is dit een knelpunt. De gekozen termijn van 
invoering (5-7 jaren) is onnodig lang en maakt een keuze voor transitie moment moeilijk.  

10. Conclusies.  
- Bij de huidige rente zien we dat de overgang van het oude naar het nieuwe systeem vrijwel 

volledige compensatie biedt voor de afschaffing van de doorsneesystematiek. Maar hoe zal dat 
eruit zien bij de transitie in bijvoorbeeld 2027? Wat is dan de rente? Puntje van zorg. 

- Overgang naar de VerKenningsVariant (VKV) met solidariteitsbuffer leidt daarnaast tot de opbouw 
van een veel kleiner collectieve buffer, waardoor meer kan worden uitgekeerd aan de huidige 
generaties in het fonds. 

- De VKV met solidariteitsbuffer biedt daarnaast de mogelijkheid te differentiëren in het 
beleggingsbeleid voor generaties, waarbij een veel kleinere collectieve buffer wordt opgebouwd. 

- Voor jongere generaties betekent dit dat zij initieel een hoger risicoprofiel (risicohouding) kunnen 
aanhouden, waardoor hun verwachte pensioenvermogen op pensioendatum stijgt. De jaren daarna 
zal het juist minder hard stijgen in verwachting. 

- Voor oudere generaties betekent dit dat zij een lager risicoprofiel (risicohouding) kunnen 
aanhouden, waardoor hun kans op een verlaging daalt. De kans op indexatie stijgt daardoor, maar 
de mate van indexatie daalt.  

- De nu gekozen invulling van het solidariteitsbuffer, waarbij 10% van de premie instroomt en 1/15 
jaarlijks uniform over alle deelnemers wordt uitgekeerd, leidt tot een expliciete herverdeling over 
generaties. 

 
Daarna was er nog een slotrondje van vragen en eenieder kon nog zijn visie via de chatbox inbrengen. 
Hiervoor werd een kwartier tijd gereserveerd. De voorzitters hadden in de ochtend reeds met de 
platformvoorzitters en de regiovoorzitters gesproken en na dit Webinar zou er een bestuursvergadering zijn 
waarbij alle ingebrachte visies besproken zouden worden en waarnaar er weer in Den Haag verder wordt 
gesproken gedurende de rest van de week. Ook zal gekeken worden of de VKV aan de toetsingscriteria 
van de KG voldoet. 
 
Ik heb namens VVSPTN een visie ingebracht afgeleid van de opmerking uit een brief van dhr. Hemmers 
die ik paraat had. 
 
Verdere opmerkingen en vragen uit de chatbox: 

- Welke invloed heeft de KG nu uiteindelijk gehad op het eindresultaat? De hoofdbijdrage was de 
afschaffing van de rekenrente 

- Is het niet zo dat de KG op het moment suprême in de achterkamer zat en uiteindelijk niets in kon 
brengen? Dat betekent dat het terugvechten wordt uit een onmogelijke positie. “Vogel fress oder 
sterb”. 

- Is het geen goed moment “een andere trein” te nemen. 
- De tang Overheid en DNB blijft gewoon bestaan. Het is één grote fopspeen 
- Iemand vergeleek de KG met de serie ALF (uit de Alien serie). Hoe die keek als hij iets niets vond. 
- De invoering periode is veel te lang. Over 7 jaar zullen vele gepensioneerden gestorven zijn zonder 

ook maar 1 keer een indexatie te hebben gehad. Schandalig met zo’n pot met geld. 
 
De antwoorden op deze veelal twitterachtige opmerkingen zijn niet meer gegeven. 
Verder is er veel waardering uitgesproken voor het werk dat de KG vertegenwoordigers hebben gedaan in 
dit verband. Een kopie van de presentatie zal worden verdeeld met dit verslag. 
  
H. Lamberts 
17-06-2020 


