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hij maar al te vaak moest ervaren dat boodschappers veelal de
schuld van het slechte nieuws krijgen. Geschillen met pensi-
oenverzekeraars gingen vooral over al of niet onjuist bereken-
de uitkeringen of over al of niet terecht afgewezen claims.
‘Sinds er een wettelijke informatieverstrekking aan de recht-
hebbenden bestaat, is die situatie aanmerkelijk verbeterd,’
aldus Wabeke. ‘Vroeger werd er zelden iets gecommuniceerd.
Men ging ervan uit dat de werkgever dat wel zou doen. Die
deed dat echter heel vaak niet, want pensioenen zijn voor veel
werkgevers een ver-van-mijn-bed-show.’ De Ombudsman
Pensioenen ontvangt momenteel veel klachten, zo laat zijn
secretaris Paul Alvers weten, als gevolg van de Wet VPL
(afschaffing VUT, afschaffing prepensioen, introductie levens-
loop). Mensen die na 1 januari 1950 zijn geboren, hebben wel
aanspraken op VUT of prepensioen opgebouwd, maar mogen
daar wettelijk niet meer van profiteren. Nogal eens wordt dit
als een vorm van leeftijdsdiscriminatie beschouwd.

Moeilijk te overzien
Daarnaast worden die aanspraken in veel gevallen naar ouder-
domspensioen omgezet, maar de communicatie daarover
schiet nogal eens tekort. Een andere bron van klachten is de
uitruil van pensioenvormen, bijvoorbeeld van partnerpensioen
voor een hoger ouderdomspensioen. Partners moeten daar
uiteraard voor meetekenen, maar overzien er vaak de strek-
king en de gevolgen niet van. Ook in zulke gevallen kan de
pensioenuitvoerder niet nadrukkelijk genoeg communiceren
wat er precies gebeurt, om zo teleurstellingen te voorkomen.

Woekerpensioenen?
Of de pensioenfondsen op den duur hun Ombudsman Pen-
sioenen zullen laten vervangen door de Ombudsman Finan-
ciële Dienstverlening is nu nog niet te zeggen. Het is bijvoor-
beeld nog maar de vraag of de pensioenfondsen akkoord kun-
nen gaan met het tweefasenmodel van Ombudsman en
geschillencommissie. Voor de bindende uitspraak van de
geschillencommissie, waarna geen gang naar de rechter meer
mogelijk is, kan natuurlijk een zekere koudwatervrees
bestaan. Jan Wolter Wabeke staat daarom een geleidelijke
overgang voor ogen, waarbij eerst door middel van een conve-
nant een werkbare en voor alle partijen aanvaardbare situatie
wordt gecreëerd. Met de laatste vraag aan hem keren we terug
naar het begin van het interview, de woekerpolisaffaire.
Verwacht Wabeke dat ook in pensioenland een dergelijke
affaire woekert? ‘Dat is mogelijk,’ zegt hij. ‘Ik ga niet zeggen
waar en hoe, ik wil niets ophitsen en nergens op vooruitlopen,
maar het is denkbaar dat er pensioenproducten zijn waarbij
we nog eens heel kritisch naar de kostenbelading moeten kij-
ken. Dat zou kunnen, maar ik doe daar verder nadrukkelijk
geen uitspraken over.’

De jaarverslagen van de Ombudsman Financiële Dienstverlening zijn
te raadplegen op www.kifid.nl; de jaarverslagen van de Ombudsman
Pensioenen staan op www.ombudsmanpensioenen.nl.
In deze jaarverslagen wordt een groot aantal voorbeelden van behan-
delde klachten gegeven.

Op 1 januari 1996 is het Algemeen burgerlijk pensioenfonds
(Abp) geprivatiseerd tot de Stichting Pensioenfonds ABP.
Gedurende een lange periode daaraan voorafgaand is veel
tijd, moeite en energie besteed aan het tot een oplossing
brengen van de financiële problematiek van het Abp.

Op dat moment moest men met een schone lei kunnen
beginnen. Die financiële problematiek bestond eruit dat als
gevolg van te lage premieafdracht gedurende vele jaren – in
de periode van de Kabinetten-Lubbers – een ernstige tekort-
situatie dreigde te ontstaan. De bezweringsformule luidde
dat met de aanstaande invoering van een nieuw financie-
ringssysteem (het zogeheten synthesemodel) alles weer in
orde zou komen. We moesten alleen nog even geduld heb-
ben. Wellicht niet geheel toevallig heeft het toch nog heel
lang geduurd alvorens het nieuwe systeem werd ingevoerd.
Vanaf het moment van de zo goed als definitieve presentatie
van het synthesemodel tot het tijdstip van invoering lagen
bijna zeven jaren. Naar goed Nederlands poldergebruik zou
de noodzakelijke premiestijging van 9,6% in 1994 naar de
evenwichtswaarde van zo’n 17 à 19% langs de weg van gelei-
delijkheid en vooral volgens het principe van evenwichtige
lastenverdeling tot stand gebracht worden. Voor dit doel is
een heel pakket aan complexe maatregelen bedacht. De ope-
ratie werd dan ook aangeduid als ‘Abp-complex’.

Sinds een aantal jaren is het in de Nederlandse pensioen-
wereld gebruikelijk de financiële verslaglegging te verrichten
aan de hand van marktprijzen, dat wil zeggen dat voor de
jaarlijkse balans niet alleen de bezittingen, maar ook de ver-
plichtingen marktconform worden bepaald. Zo is het ook
vastgelegd in de Pensioenwet. Meer technisch geformu-
leerd, de stroom van toekomstige pensioen-betalingen
wordt contant gemaakt naar het heden met behulp van de
voorziene kapitaalmarktrente over vele toekomstige jaren.
Voor deze wijze van werken bestaan overtuigende theoreti-
sche en, in iets mindere mate, ook praktische argumenten.
Men spreekt in dit verband ook wel van fairvalue-benade-
ring. Daarvóór gebruikten de actuarissen in Nederland
sinds mensenheugenis gemaks- en eenvoudigheidshalve
een vaste rente van 4%, soms ook wel 3% of 3½%. Het zal
op voorhand wel duidelijk zijn dat het hanteren van een
hogere rente dan 4%, tot geringere verplichtingen leidt en
een lagere rente dan 4% tot grotere verplichtingen.
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Volgens de adepten van het nieuwe fairvalue-denken was de
4%-benadering op z’n zachtst gezegd een hoogst ongelukkige
aanpak. Maar gedane zaken nemen geen keer.

De bijzondere omstandigheid doet zich voor dat in het begin
van de jaren ’90 de kapitaalmarktrente ruim 8% bedroeg, gelei-
delijk dalend naar zo’n 7%. Zouden de rekenaars van het Abp
in die tijd het nieuwe denken reeds geïnternaliseerd hebben
– in de ogen van de fairvalue-adepten hadden de Abp-rekenaars
het licht nog niet gezien en dwaalden vooralsnog in duisternis –
dan zouden de uitkomsten geheel anders geweest zijn. Volgens
de fairvalue-rekenregels zouden de verplichtingen aan de voor-
avond van de privatisering enkele tientallen procenten lager
becijferd zijn. Met een navenante stijging van de dekkingsgraad
ten gevolge.

Voor het toenmalige Kabinet-Kok I zou deze uitkomst zeer ple-
zierig geweest zijn. Een langdurig verdergaande premiedaling in
plaats van de moeizame weg omhoog. Alle met zoveel moeite
bereikte compromissen zouden niet meer nodig zijn, volstrekt
overbodig zijn geworden. Een paradijselijke situatie.

De tijd ging verder en aan het begin van de 21ste eeuw stelden
financiële markten enige tijd hevig teleur. De waarde van de
bezittingen van ABP daalden. De (nog steeds gebruikelijke)
4%-dekkingsgraad daalde van 141% aan het einde van 1999
naar 103% einde 2002. In het jaarverslag over het jaar 2003
kunnen we lezen dat voor het herstel – naar de normdekkings-
graad van zo’n 125% – een premiestijging nodig was van 15,2%
naar 22,4%.
Er is weinig verbeeldingskracht voor nodig om te zien dat zon-
der het pakket van maatregelen ten tijde van de privatisering de

financiële situatie van ABP ultimo 2002 aanzienlijk ongunstiger
zou zijn en het hersteltraject in de jaren daarna heel veel lastiger.
De ongelukkige omstandigheid van het niet-correct waarderen
van de verplichtingen in de periode voorafgaand aan de privati-
sering bleek achteraf een zegen te zijn geweest. Een schitterend
ongeluk!

En zo zijn we in het heden aangekomen en blijken ongelukken
ongelukkigerwijs niet altijd schitterend te zijn. De huidige situa-
tie op financiële markten, ook wel aangeduid als kredietcrisis,
stemt ons niet echt vrolijk. Deze kredietcrisis zal ons nog een
aantal moeilijke jaren bezorgen. Het is een understatement op
te merken dat we leven in een onzekere wereld. Het laat zich
aanzien, wanneer de malaise op financiële markten weer is
bezworen en de groei van de reële economie zich herstelt, als-
dan ook de inflatie waarschijnlijk weer zal toenemen. De kapi-
taalmarktrente zal de hogere inflatie met enige vertraging vol-
gen. En een hogere rente betekent geringere verplichtingen en
een hogere dekkingsgraad. Iedereen blij. Maar toch is dit
wederom geen goed signaal. Het blijkt dat in een inflatoire
wereld de reële rente dikwijls aan de nogal lage kant is. Om de
pensioenuitkeringen toch op het gewenste peil te houden kan
een bepaalde premiestijging nodig zijn. Hiermee zijn we niet
blij, maar we moeten ook bedenken dat een goed pensioen nu
eenmaal zijn prijs heeft en dat voor niets alleen de zon opgaat.
We mogen er nog steeds blij mee zijn dat met de privatisering
van de Stichting Pensioenfonds ABP in 1996 het fonds met een
werkelijk schone lei kon beginnen.

Prof. Jan B. Kuné is als senior beleidsmedewerker werkzaam
bij de uitvoeringsorganisatie van ABP.




