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Dekkingspercentage moet omhoog, premie zeker niet omlaag
De financiële wereld is in een staat van lichte paniek en de AEX-index is in
een maand gedaald van 560 naar 482, dat wil zeggen een daling van 14 procent. Al
zijn de koersen nu weer wat aan het stijgen, pessimisten voorspellen ultimo 2007
een koersniveau van 450. Dit kan tot behoorlijke negatieve repercussies leiden
voor deelnemers van pensioenfondsen, zowel actieve werknemers als gepensioneerden.
Volgens nieuwe regels, in het bijzonder de nieuwe Pensioenwet, is de automatische indexatie van de pensioenuitkeringen in feite afgeschaft. De indexatiemogelijkheden worden afhankelijk gesteld van de zogeheten dekkingsgraad, de
waarde van de verplichtingen voor toekomstige pensioenuitkeringen gedeeld door
de waarde van de beleggingen.
Volledige indexatie komt, volgens regels vastgesteld door de Nederlandsche
Bank, voor vele pensioenfondsen slechts in beeld wanneer de reserves meer dan
140 procent zijn van de reservering die moet worden aangehouden om de toekomstige verplichtingen te dekken. En dit is niet slechts theorie. Kijken we bij
voorbeeld naar het grootste pensioenfonds van Nederland, het ABP waarbij alle
ambtenaren verzekerd zijn. Het ABP-pensioen is de laatste jaren al enige procenten achtergebleven bij de prijsstijging. Voor een aantal andere pensioenfondsen
is het nog slechter uitgevallen.
Het ABP heeft de laatste maanden zijn deelnemers lekker gemaakt met de boodschap dat het door de stijging van de beurskoersen waarschijnlijk mogelijk zou
zijn om voor het jaar 2008 weer volledig te indexeren.
Ik citeer de ABP-website van eind juni:
de verhouding tussen vermogens- en
pensioenverplichtingen aan deelnemers (de dekkingsgraad) is gestegen naar 148,8
procent. Dick Sluimers, voorzitter van de ABP-directieraad, is tevreden en
zegt: 'Als de situatie zo blijft, is de kans groot dat het bestuur van ABP aan
het eind van dit jaar besluit om volledige indexatie te verlenen, waarmee wij
voldoen aan onze ambitie om structureel de pensioenen aan de loonontwikkeling
aan te passen.'
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Maar ja, wat gebeurt er als de beurs van half juli tot half augustus met 14
procent is gezakt? Het betekent dat ook de dekkingsgraad weer gezakt zal zijn
tot onder de 140. En dus helaas wederom geen volledige inflatiecorrectie, om
over inhaalcorrecties maar te zwijgen. Dit zal ook gelden voor een groot aantal
andere pensioenregelingen.
Het probleem is kennelijk dat het benchmarkpercentage van 140 procent veel te
laag is vastgesteld. Bij de vaststelling is alleen rekening gehouden met het
eenzijdige risico voor het pensioenfonds dat het zijn verplichtingen tot inflatiecorrectie niet kan nakomen bij een lagere buffer dan 40 procent. Er is echter
niet gedacht aan het risico van de deelnemers, die genoegen moeten nemen met een
pensioen dat in reële waarde gaat dalen wanneer de dekkingsgraad onder de 140
procent daalt. De bescherming van dat deelnemersrisico hoort ook bij de
zorgplicht van het pensioenfonds.
Gaan we ervan uit dat een terugval van de beurs met 25 procent nog niet tot
onaangename verrassingen moet leiden, dan komen we aan een minimaal dekkingspercentage van circa 185 procent. Dat dit geen irreëel percentage is moge blijken
uit het feit dat eind 2006 het Spoorwegpensioenfonds op 178 procent stond en
toen moest de beursrally van dit jaar nog komen. Ook een aantal andere
bedrijfspensioenfondsen hadden ultimo 2006 een dekkingsgraad tussen 180 en 200
procent.
De vraag is hoe deze aanvulling van de reserves bereikt moet worden. Er is
een tijdelijke extra inspanning nodig. De pensioenpremies zullen bij een groot
aantal fondsen een aantal jaren omhoog moeten met een paar procenten om de reserves voor de toekomst op het gewenste en noodzakelijke peil te brengen. Tot
goed begrip, de premiepercentages variëren nu tussen circa 8 en 25 procent. Er
is dus een grote variatiebreedte mogelijk.
Daar staat overigens tegenover dat de opbouw van een hogere reserve in de
toekomst ook vruchten zal afwerpen in de vorm van een hogere rente- en dividendopbrengst. Op de wat langere termijn kunnen dan de premies weer omlaag, zelfs
tot onder het huidige niveau, omdat de reserves en dus de vermogensopbrengsten
gestegen zullen zijn.
Het lijkt verstandig deze hogere premie- en dekkingsgraad als verplichting op
te nemen in een door DNB te hanteren bijgesteld Financieel Toetsingskader (FTK).
Voor de korte termijn impliceert dit dat de pensioenpremies zeker niet verlaagd
moeten worden.
Prof. dr B.M.S. van Praag is universiteitshoogleraar aan de Universiteit van
Amsterdam.
De premies zullen bij een groot aantal pensioenfondsen
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een aantal jaren

