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Pensioenfondsen zijn grote beleggers en beleggen is niet zonder risico. Koersen 
kunnen dalen en stijgen. Pensioenfondsen moeten daarom hun beleggingsbeleid 
afstemmen op de risicobereidheid van hun deelnemers. Nu blijkt uit onderzoek dat de 
gepensioneerden een weinig risico willen lopen met hun pensioen. Terecht, want het 
is het inkomen waarvan ze moeten leven. De Nederlandse Bank en minister Koolmees 
vinden daarom dat het pensioengeld van de gepensioneerden vooral in renteloze 
staatsleningen belegd moet worden.  Dit is echter een behoorlijk foute interpretatie van 
dit onderzoek. Pensioenzekerheid gaat niet over de vraag of er maandelijks exact 
hetzelfde bedrag op de bankrekening wordt gestort maar over de vraag of je de huur, 
de verzekering en de boodschappen kan blijven betalen. En dan liggen de zaken heel 
anders. DNB directeur Bert Boertje heeft ooit op een pensioencongres gezegd dat de 
pensioenkortingen in 2013 grote afbreuk deden aan de pensioenzekerheid maar dat 
10 jaar niet indexeren geen enkel probleem is. Voor de duidelijkheid, de kortingen in 
2013 waren 3.5% voor het Thales pensioenfonds en gemiddeld ongeveer 5% voor 
andere fondsen. Het pensioenverlies doordat er vanaf 2008 vrijwel niet meer 
geïndexeerd wordt is meer dan 15%.  In werkelijkheid is het nog meer want bij de 
inflatiecijfers die het CBS bekendmaakt worden de verhogingen van de belastingen en 
de zorgpremies niet meegeteld.  

Uit de cijfers blijkt duidelijk dat regelmatig kunnen indexeren voor de gepensioneerden 
veel belangrijker is dan het risico op een pensioenkorting in een slecht beursjaar. Het 
rendement op staatsleningen is op dit moment negatief. Een fonds dat het geld van de 
gepensioneerden vooral in staatleningen belegd, zoals de DNB en Koolmees graag 
willen, zal dus nooit kunnen indexeren. De gepensioneerden krijgen dan de zekerheid 
dat ze er ieder jaar 2% op achteruit gaan.  

Hoe moet het dan wel?   
Met de richtlijnen van de DNB in de hand kan je prima zien hoe je met beleggen wel 
inkomenszekerheid voor de gepensioneerden kan bereiken. Volgens het beleggings-
model van de DNB ligt  het rendement op staatsleningen tussen -1% en +1% met een 
volatiliteit van 8%. Voor aandelen is het gemiddelde rendement 5.6% met een 
volatiliteit van 20%.  Dat staatsleningen nog zo een hoge volatiliteit hebben komt omdat 
de koers van die stukken op en neer beweegt met een dalende of stijgende rente. Het 
verwachte rendement op aandelen is dus een stuk hoger dan dat op staatsleningen, 
maar het risico is dat ook.  Als je nu echter het fondsvermogen voor de helft in aandelen 
en voor de andere helft in obligaties belegd, kan je met wat financiële wiskunde laten 
zien dat zowel het rendement als het risico een stuk beter worden dan bij een 
belegging in louter staatsleningen.  

Met de richtlijnen van de DNB als uitgangspunt blijkt dat niet alleen het verwachte 
resultaat veel beter is. Ook in de 5% slechtste scenario’s is het mixfonds bij een 
beleggingshorizon van 4 jaar of meer beter dan het obligatiefonds.  En bij een horizon 
van minder dan 4 jaar is er nauwelijks verschil.  Bij een beleggingshorizon van 10 jaar 
is het verwachte resultaat van het mixfonds zeker 30% hoger dan van een 
staatsleningen belegging.  



Wie met 66 jaar met pensioen gaat heeft een verwachte levensduur van nog meer dan 
18 jaar. Bij een dergelijke lange looptijd is het onzin om je pensioenvermogen 
grotendeels in renteloze staatsleningen te beleggen. Dat geeft alleen maar de 
zekerheid dat je op je tachtigste de huur niet meer kan betalen. Bij de ECB beleidsdoel-
stelling van 2% inflatie heb je na 18 jaar 30% koopkrachtverlies als er niet geïndexeerd 
wordt. Wie op langere termijn pensioenzekerheid wil hebben moet dus kiezen voor een 
hoge risico bereidheid. Korte termijn onzekerheid kan je het best beperken met een 
buffer in het pensioenkapitaal. Goede en slechte beleggingsjaren worden dan eerst 
verrekend met de buffer.   
Er blijkt dan dat beleggen in een 50/50 mixfonds met een buffer van 10% van het 
vermogen, een pensioen oplevert dat veel hoger en ook een stuk zekerder is dan het 
obligatie pensioen dat Koolmees en de DNB ons willen opdringen.   

 
Rendementsontwikkeling voor een 100% obligatiefonds, een 100% aandelenfonds en 
een 50/50 mixfonds met jaarlijks herbalanceren naar de 50/50 verhouding.  

Getrokken lijnen :  verwachte vermogensgroei volgens parameters DNB 

Gestippelde lijnen  :  vermogensgroei in de 5% slechtste scenario’s volgens  
       DNB parameters   
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