Onteigening pensioenrechten
Niet alleen pensioenfondsen met een beleidsdekkingsgraad van minimaal 105%, maar alle
pensioenfondsen – ongeacht de dekkingsgraad – moeten de pensioenen van de deelnemers en
pensioengerechtigden met terugwerkende kracht indexeren.
De huidige regelgeving – de RTS/UFR met de negatieve rekenrente – heeft geleid tot een onteigening
van de opgebouwde pensioenrechten (eigendomsrechten) van de deelnemers en de
pensioengerechtigden.
De regelgeving heeft er bovendien ook nog eens toe geleid, dat pensioenfondsen – met een naar
verhouding grotere populatie jongeren – de dekkingsgraad van een pensioenfonds 15% tot 20% lager
doet uitkomen dan pensioenfondsen met minder jongere deelnemers (zie onderstaande figuur).
Terwijl de rendementen bij de meeste pensioenfondsen gelijkwaardig zijn aan de onder staande
fondsen. Kortweg een onevenwichtig stelsel dat leidt tot schade door ongelijke behandeling.
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Een naar verhouding aantal jongere deelnemers in een fonds heeft geleid tot een hogere
pensioenvoorziening, veroorzaakt door de toegepaste rekenregels, waardoor de dekkingsgraad van
het fonds negatief wordt beïnvloed.
De UFR-rekenmethode met de variabele rekenrente leidt tot een ongelijke toerekening van de
pensioenvoorziening deelnemers versus gepensioneerden (zie onderstaande schema’s).
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De pensioenvoorziening van deelnemers, in tegenstelling tot het vermogen en de opgebouwde
aanspraakrechten, veroorzaakt een fors negatief resultaat op de dekkingsgraad in tegenstelling tot
het resultaat bij de pensioengerechtigden.
De financiële gezondheid van pensioenfondsen dient bepaald te worden op basis van de ingelegde
middelen (pensioenpremies) en de daarop gerealiseerde rendementen, min de kosten van beheer en
risico’s.
Onderstaand een voorbeeld m.b.t. de effecten op de dekkingsgraden pensioenfonds(en), als gevolg
van de toegepaste RTS/UFR rekentechniek met de variabele rekenrente (bedragen in €M).
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APR (4) DG
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Gepensioneerden
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1)

Pensioenvermogen, 2) Voorziening Pensioenverplichtingen, 3) Dekkingsgraad, 4) Aanspraak/Pensioenrecht

Het pensioenvermogen van het fonds is in de periode 2009 t/m 2021 gestegen van M 606 naar 1285
x 2,12 en op landelijk niveau van MM ca. 625 naar 2.000 x 3,20.
Door onkunde en het autoritair, discrimineel uitgevoerde beleid vanuit de Overheid met het
respectloos optreden vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (De Minister). De
Overheid geeft al meer dan 12 jaar niet thuis, ondanks dat meerdere deskundigen en organisaties
zoals de Koepel Gepensioneerden, Stichting Pensioenbehoud, Nederlandse Bond Pensioenbelangen,
WPA/LRC, ANBO, KBO Brabant, Stichting Noom. Een ongekend machtsmisbruik tegenover
machteloze burger.
Hoogleraar economie en oud minister Eduard Bomhoff stelt dat: ” Er fouten zijn gemaakt in de
modellen van De Nederlandse Bank en het centraal Planbureau voor het pensioenbeleid. Daardoor is
er veel schade aangericht”.
Door het niet indexeren en korten op de pensioenen is de achteruitgang van de bestedingsruimte,
gepensioneerden tot minimaal 20% á 30% opgelopen. Ouderen met een klein pensioentje + AOW zijn
hierdoor onder de armoedegrens terecht gekomen. Het is beschamend dat dat kan plaatsvinden in
een rijk land als Nederland.

De tabel toont aan dat de reële dekkingsgraden (buffers) meer dan voldoende om de pensioenen van
alle deelnemers en gepensioneerden ruimhartig en met terugwerkende kracht te indexeren en dat is
geen potverteren. Op basis van de opgebouwde aanspraken/pensioenrechten.
Door de opgebouwde pensioenaanspraken/pensioenrechten direct te plaatsen tegenover het
aanwezige pensioenvermogen – deze gegevens kunnen door elk pensioenfonds met een druk op de
knop worden gepresenteerd – in plaats van een fictief berekende, niet te controleren,
pensioenvoorziening.
De gezondheid van een pensioenfonds dient bepaald te worden op basis van de door de deelnemers
en pensioengerechtigden opgebouwde pensioenrechten (persoonlijk pensioen).
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