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Pensioengerechtigden worden gedupeerd door systeemfout van Pensioenfondsen. 
 

Door Arnoud Bosch, 
penningmeester van de Vereniging Docenten Assurantie- en Bankleer (VDAB).             Hillegom, 24 juni 2013. 

 

Door een systeemfout van opbouwrechten van pensioenfondsen worden pensioengerechtigden gedupeerd. 

De lage dekkingsgraad waardoor pensioenfondsen nu moeten korten op  de uitkering is een  gevolg van 

de invoering van de middelloonregeling.  
 

Met het omstreeks 2004 *) invoeren van de middelloonregeling voor het opbouwen van pensioenen, werd algemeen 

besloten het opbouwpercentage te verhogen van standaard 1,75 naar 2,25 procent. Dat was bedoeld om ervoor te 

zorgen dat op de pensioendatum alsnog structurele- en loonschaalverhogingen zouden worden gecompenseerd. 
 

Concreet betekent dit dat over het middelloon op de pensioendatum verhoogd wordt van gemiddeld 70 procent naar 90 procent 

van het voorwaardelijk geïndexeerde middelloon. Door echter geen premie verhogingspercentage over de pensioengrondslag 

door te voeren, heeft het verhoogde opbouwpercentage de pensioenfondsen echter in problemen gebracht. 
 

Bij doorberekening (na het verhogen van het opbouwpercentage) blijkt dat verhoogde pensioenpremie percentage 

onvoldoende is om toekomstige pensioenverplichtingen te kunnen affinancieren.  Het verlengen van de 

levensverwachting heeft minder invloed dan wordt gesuggereerd door de pensioenfondsen mede omdat geïndexeerde 

pensioenen bijna rente onafhankelijk kunnen worden aangeboden indien de kostendekkende premie juist wordt 

vastgesteld.  Indien de geconstateerde systeemfout niet wordt gecorrigeerd profiteren de jongeren extra omdat zij bij 

aanvang teveel pensioenrechten opbouwen die niet kostendekkend zijn. 
  

Het probleem van de systeemfout wordt aangetoond met het navolgende voorbeeld: 

Uitgaande van een pensioengrondslag  van  10.000 euro wordt (als voorbeeld)  24 procent pensioenpremie over de 

pensioengrondslag  in rekening gebracht zijnde 2.400 euro pensioenpremie voor  de toegezegde  pensioenaangroei met 

respectievelijk  1,75  - 2,00  - 2,25 procent opbouw (175, 200 en 225 euro per jaar) over de pensioengrondslag  om op de 

pensioendatum te kunnen uitbetalen. Bij een pensioenpremie van 24 procent zal de dekkingsgraad onvoldoende zal 

zijn om toekomstige voorwaardelijke geïndexeerde pensioenuitkeringen te kunnen garanderen.  

De pensioenpremie moet  namelijk 32 procent zijn bij een opbouwpercentage 1,75 procent over de pensioengrondslag. 

Concreet zal hierbij  de toegezegde pensioenopbouw na veertig opbouwjaren (40*175) 7000 euro zijn. Echter zal deze 

door een juiste premiestelling de pensioenuitkering jaarlijks wel met een voorwaardelijke indexatie worden verhoogd. 
 

Het systeemfout probleem kan generatie bestendig worden opgelost door: 

De pensioengrondslag die standaard wordt gebruikt voor het berekenen van de pensioenpremie, de opbouwrechten 

en de pensioenuitkeringen zoals overeengekomen door CAO partijen te wijzigen in: 

a) Pensioengrondslag voor het innen van de pensioenpremie ( Uitsluitend in overeenkomst tussen CAO partijen). 

b) Opbouwgrondslag die gerelateerd is aan de standaard opbouwpremie van 32 procent. ( Pensioenfondsbestuur )  

c) Uitkeringsgrondslag die wordt vastgesteld voor de nog op 63,5 jaar (CBS) in leven zijnde pensioendeelnemer met een 

aanvangsleeftijd 25 jaar CBS statistiek.  
 

Conclusie: 
De pensioenpremie moet verhoogd worden voor een voorwaardelijk geïndexeerde pensioentoezegging van 24 procent 

naar  32 procent over de pensioengrondslag met een opbouwpercentage van 1,75 procent over de pensioengrondslag.   

Er kan ook worden gekozen om de pensioengrondslag van 10.000 euro  á 24 procent te verlagen  naar een gewijzigd 

opbouwgrondslag van 7.500 euro á 32 procent. Anders zullen de dekkingsgraden helaas dramatisch worden bij een 

opbouwpercentage boven 1,75 procent. Zie de uitwerkingstabellen op Systeemfout.   Zie ook tabel op de volgende pagina. 

In de tabellen is als uitgangspunt genomen dat: Looninflatie (verhoging)  = AOW inflatie (verhoging) = Marktrente 
 

Uit de tabellen blijkt dat zelf sparen voor het pensioen nooit een hogere uitkering zal geven.  

Ook kunnen de tabellen worden gebruikt voor offertevergelijkingen van andere vormen van pensioenproducten.   
 

 *) Zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Middelloonsysteem en de grafiek 
 

 

PS. Begrippenlijst- en toelichting binnenkort beschikbaar op:  Update 
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http://vdab-talent.nl/50-PLUS/65-PLUS-Pensioen.pdf
http://www.vdab-talent.nl/VDAB-Pensioen/Opbouwrechten/Pensioen_doorberekening_opbouw_7500_10000.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Middelloonsysteem
http://www.vdab-talent.nl/VDAB-Pensioen/Opbouwrechten/Begrippenlijst_en_toelichting_Pensioen_doorberekening_over_opbouwpercentages_met_systeemfouten.pdf


 

 

 

 

 

 

Pensioenfondsen worden leeggezogen door te hoge opbouwpercentages. 
 

Berekeningen laten zien dat premieverlaging leidt tot pensioenuitholling op basis 

van de dekkingsgraad. 

 

Uit deze tabel blijkt dat bij 24% pensioenpremie over de pensioengrondslag (PG) de toezegging van het pensioen maximaal  

€ 131,25 per jaar mag bedragen. De dekkingsgraden in het rood in de tabel zijn onder de 100% en in groen boven de 100%.  

De jaarlijkse pensioentoezeggingen van respectievelijk € 150, € 175, € 185, € 200 en € 225 moeten volgens de tabel dus 

verlaagd worden naar een niveau van een kostendekkende pensioentoezegging van € 131,25  per  jaar. In dat geval zal de 

opbouw na 40 jaar niet een voorwaardelijk geïndexeerd pensioen van € 7.000 zijn, maar slechts een geïndexeerd pensioen 

van  € 5.250 . M.a.w. de pensioenfondsen worden mede door deze foutieve handelswijze op lange termijn door de te hoge 

toezeggingen leeggezogen.  

Ook  is hierbij nog geen rekening gehouden met het statistisch gegeven dat vrouwen langer blijven leven.  

Omdat de uitwerking van deze tabel is gebaseerd op Cohort 2010 mannen die 65 jaar zijn geworden (CBS). 

Uit de hierna vermelde tabel blijkt dat  indien de kostendekkende pensioenpremie juist was vastgesteld, blijkt dat deze voor 

de voorwaardelijk geïndexeerde pensioentoezegging bijna rente onafhankelijk is.  
  

Het is daarom onbegrijpelijk dat de FNV, CNV, ANBO,  groep G500, JOVD, Jonge Democraten en Ilja Boelaars 

bovenstaande gegevens niet aan hun achterban verstrekken. 
 

Ilja Boelaars schrijft  in zijn FD artikel 12 juni 2013 het navolgende: 

Jongeren zijn bij het huidige kabinetsplan rond fiscaal maximale opbouw weer onevenredig de pineut.  

Het kabinet moet flink bezuinigen. Het wil daarom onder andere de fiscale ruimte voor pensioenopbouw flink verlagen. 

Maandag 10 juni 2013 bleek tijdens de hoorzitting over dit thema in de Tweede Kamer dat dit plan onevenredig negatieve 

gevolgen heeft voor jongeren. Eigenlijk niemand is er blij mee, echter een goed alternatief kwam niet ter tafel. Dat is er 

echter wel: schaf het fiscale voordeel gewoon helemaal af. 
 

Hierbij gaat hij volledig voorbij aan het feit dat vooral jongeren sinds het invoeren het middelloonsysteem extra toezeggingen 

hebben gekregen in hogere opbouwpercentages ten koste van bestaande pensioendeelnemers.  

Ook zal door het voorgestelde ontbreken van fiscaliteit de netto 32 procent kostendekkende pensioenpremie een bruto 

pensioenbijdrage gevraagd worden van 53 procent van de PG om netto te kunnen storten voor de kostendekkende 

pensioenpremie  van 32 procent. Hij kan dan zeker zijn achterban uitleggen als lid van de Jonge Democraten waarom D66 de 

volgende uitspraak heeft gedaan met betrekking het tot korten van pensioenen op  http://www.aectueel.nl/nieuws/112/  
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Pensioen Toezegging 

Kostendekkende Pensioen premie % 32% over PG €10.000 Opb. %/jr kosten 

  
Copyright Arnoud Bosch 

 
1,75% dekkend/jr 

Opbouwgrondslag % PG 1,50% 1,75% 1,85% 2,00% 2,25% 
 

€ 175,00 
Pensioentoezegging in € per 
jaar €  150 €  175 €  185 €  200 €  225 Premie % Toezegging 

Dekkingsgraad < 100% 51,042 43,750 41,385 38,281 34,028 14 €  76,56 

 
58,333 50,000 47,297 43,750 38,889 16 €  87,50 

 
65,625 56,250 53,209 49,219 43,750 18 €  98,44 

 
72,917 62,500 59,122 54,688 48,611 20 € 109,38 

 
80,208 68,750 65,034 60,156 53,472 22 € 120,31 

 
87,500 75,000 70,946 65,625 58,333 24 € 131,25 

 
94,792 81,250 76,858 71,094 63,194 26 € 142,19 

 
102,083 87,500 82,770 76,563 68,056 28 € 153,13 

 
109,375 93,750 88,682 82,031 72,917 30 € 164,06 

 
116,667 100,000 94,595 87,500 77,778 32 € 175,00 

 
123,958 106,250 100,507 92,969 82,639 34 € 185,94 

 
131,250 112,500 106,419 98,438 87,500 36 € 196,88 

 
138,542 118,750 112,331 103,906 92,361 38 € 207,81 

Dekkingsgraad >= 100% 145,833 125,000 118,243 109,375 97,222 40 € 218,75 

Copyright Arnoud Bosch Hillegom Cohort 2010 CBS Mannen Aanvang 65 jr Pensioen Index Over PG € 10.000 

http://www.aectueel.nl/nieuws/112/


 

 

 

 

 
 

                           Persbericht     Update: 24-6-2013 

 
Opbouwrechten collectiefpensioenfonds 1,75% over PG  € 7.500  opbouwpremie 32% met CAO premie over  € 10.000  á 24% 

 
 

Websites Pensioenen Dekkingsgraad  VDAB-Pensioen A-factor Pensioenfederatie Korting  MeldpuntPensioenkorting  VG-PMT   Pensioenbehoud  ABP-Doorsneepremie WIA Berkening  Pers 
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http://www.vdab-talent.nl/VDAB-Pensioen/Opbouwrechten/Persbericht_Pensioen_doorberekening_over_opbouwpercentages_met_systeemfouten.pdf
http://www.vdab-talent.nl/VDAB-Pensioen/Opbouwrechten/Pensioen_doorberekening_opbouw_7500_10000.pdf
http://www.vdab-talent.nl/VDAB-Pensioen/Dekkingsgraad.pdf
http://www.vdab-talent.nl/VDAB-Pensioen/
http://www.vdab-talent.nl/VDAB-Pensioen/Pensioengrondslag%20en%20Opbouwregeling.pdf
http://www.pensioenfederatie.nl/Pages/default.aspx
http://www.stichtingpensioenbehoud.nl/images/stories/documenten/kortingspercentage-pensioenfondsen-update-van-spb.pdf
http://www.meldpuntpensioen.nl/
http://www.vg-pmt.nl/
http://www.stichtingpensioenbehoud.nl/
http://vdab-talent.nl/VDAB-Pensioen/Doorsneepremie/Doorsneepremie-ABP.pdf
http://www.wia-software.nl/
http://www.vdab-talent.nl/Pers/VDAB-Persnieuws.pdf


 

 

 

 

 
 

                                      Update: 24-6-2013 

 
Opbouwrechten collectiefpensioenfonds 1,75% over PG  €10.000  opbouwpremie 24% met CAO premie over  € 10.000  á 24% 

 
 

Websites Pensioenen   MeldpuntPensioenkorting  VDAB-Pensioen Dekkingsgraad  Pensioenfederatie Korting  WIA-Berekening  Pensioenbehoud  A-factor  ABP-Doorsneepremie Pers 
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http://www.vdab-talent.nl/VDAB-Pensioen/Opbouwrechten/Pensioen_doorberekening_opbouw_7500_10000.pdf
http://www.meldpuntpensioen.nl/
http://www.vdab-talent.nl/VDAB-Pensioen/
http://www.vdab-talent.nl/VDAB-Pensioen/Dekkingsgraad.pdf
http://www.pensioenfederatie.nl/Pages/default.aspx
http://www.stichtingpensioenbehoud.nl/images/stories/documenten/kortingspercentage-pensioenfondsen-update-van-spb.pdf
http://www.wia-software.nl/
http://www.stichtingpensioenbehoud.nl/
http://www.vdab-talent.nl/VDAB-Pensioen/Pensioengrondslag%20en%20Opbouwregeling.pdf
http://vdab-talent.nl/VDAB-Pensioen/Doorsneepremie/Doorsneepremie-ABP.pdf
http://www.vdab-talent.nl/Pers/VDAB-Persnieuws.pdf


 

 

 

 

 
 

                                      Update: 24-6-2013 

 
Opbouwrechten collectiefpensioenfonds 2,00% over PG  €10.000  opbouwpremie 24% met CAO premie over  € 10.000  á 24% 

 
 

Websites Pensioenen  Visie op Kunduz Pensioen 2013 Dekkingsgraad  VDAB-Pensioen A-factor Pensioenfederatie Korting  MeldpuntPensioenkorting    Pensioenbehoud  ABP-Doorsneepremie Pers 
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http://www.vdab-talent.nl/VDAB-Pensioen/Opbouwrechten/Pensioen_doorberekening_opbouw_7500_10000.pdf
http://www.vdab-talent.nl/VDAB-Pensioen/Korting/Begrotingsakkoord%202013%20aangepast%20door%20FNV%20Bouw%20ABVAKABO%20Bondgenoten.pdf
http://www.vdab-talent.nl/VDAB-Pensioen/Dekkingsgraad.pdf
http://www.vdab-talent.nl/VDAB-Pensioen/
http://www.vdab-talent.nl/VDAB-Pensioen/Pensioengrondslag%20en%20Opbouwregeling.pdf
http://www.pensioenfederatie.nl/Pages/default.aspx
http://www.stichtingpensioenbehoud.nl/images/stories/documenten/kortingspercentage-pensioenfondsen-update-van-spb.pdf
http://www.meldpuntpensioen.nl/
http://www.stichtingpensioenbehoud.nl/
http://vdab-talent.nl/VDAB-Pensioen/Doorsneepremie/Doorsneepremie-ABP.pdf
http://www.vdab-talent.nl/Pers/VDAB-Persnieuws.pdf


 

 

 

 

 
 

                                      Update: 24-6-2013 

Opbouwrechten collectiefpensioenfonds 2,25% over PG  € 10.000  opbouwpremie 24% met CAO premie over  € 10.000  á 24% 

 
 

Websites Pensioenen Dekkingsgraad  MeldpuntPensioenkorting  VDAB-Pensioen  Pensioenfederatie Korting  WIA-Software  Pensioenbehoud  A-factor  ABP-Doorsneepremie Pers 
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http://www.vdab-talent.nl/VDAB-Pensioen/Opbouwrechten/Pensioen_doorberekening_opbouw_7500_10000.pdf
http://www.vdab-talent.nl/VDAB-Pensioen/Dekkingsgraad.pdf
http://www.meldpuntpensioen.nl/
http://www.vdab-talent.nl/VDAB-Pensioen/
http://www.pensioenfederatie.nl/Pages/default.aspx
http://www.stichtingpensioenbehoud.nl/images/stories/documenten/kortingspercentage-pensioenfondsen-update-van-spb.pdf
http://www.wiasoftware.nl/
http://www.stichtingpensioenbehoud.nl/
http://www.vdab-talent.nl/VDAB-Pensioen/Pensioengrondslag%20en%20Opbouwregeling.pdf
http://vdab-talent.nl/VDAB-Pensioen/Doorsneepremie/Doorsneepremie-ABP.pdf
http://www.vdab-talent.nl/Pers/VDAB-Persnieuws.pdf

