DNB Persbericht: 103 Fondsen gaan mogelijk
korten op pensioenen
Datum 20 februari 2012
103 pensioenfondsen hebben in hun rapportage aan de Nederlandsche Bank (DNB)
aangegeven te moeten korten op de pensioenen. Deze voorgenomen korting is
noodzakelijk om eind 2013 voldoende hersteld te zijn.
Korten ultieme maatregel
298 fondsen hebben begin februari in de evaluatie van hun herstelplannen aan DNB
gerapporteerd of er nog steeds sprake is van een concreet en haalbaar herstelplan,
waardoor het minimaal vereist eigen vermogen (MVEV) en het vereist eigen vermogen
(VEV) binnen de wettelijk gestelde termijnen (respectievelijk binnen 5 en 15 jaren)
worden bereikt. Toetsmoment daarbij was de financiële situatie van het fonds per 31
december 2011. Indien het herstelplan niet meer haalbaar is, dienen pensioenfondsen
aanvullende maatregelen te nemen. Bijvoorbeeld, premieverhoging, bijstorting, een
achtergestelde lening, of als uiterste maatregel, korten van pensioenenaanspraken en
-uitkeringen. 117 fondsen hebben aangegeven in enige vorm aanvullende maatregelen te
moeten nemen. Dit is in lijn met eerdere schattingen van DNB (ongeveer 125
pensioenfondsen).

Korten in cijfers
103 van de 117 fondsen hebben aangegeven over te moeten gaan tot een
kortingsmaatregel. Dit raakt in totaal circa 7,5 miljoen actieve deelnemers,
gepensioneerden en zogenoemde slapers. (NB: pensioendeelnemers die van werkgever
zijn gewisseld en niet aan waardeoverdracht hebben gedaan, kunnen meerdere keren
zijn meegeteld). De totale pensioenverplichtingen van deze fondsen bedraagt ongeveer
390 miljard. De gewogen gemiddelde korting die fondsen hebben opgenomen in hun
evaluatie bedraagt 2,3 procent. 34 fondsen hebben aangegeven meer dan 7% te korten;
hiervan willen 15 fondsen van de mogelijkheid gebruik maken de korting te maximeren
op 7%.
Voor de meeste fondsen geldt dat korten pas op 1 april 2013 aan de orde is. Een
definitief besluit hierover wordt door de fondsen genomen op basis van de financiële
positie per ultimo 2012. Op deze wijze wordt voorkomen dat de noodzaak van een
korting wordt gebaseerd op één meetmoment. De Pensioenwet schrijft voor dat de
fondsen te zijner tijd betrokkenen informeren uiterlijk één maand voordat de korting
ingaat.

Een aantal fondsen kort per 1 april 2012
8 fondsen voeren, al dan niet in combinatie met een voorgenomen korting in 2013, al per
1 april 2012 a.s. een korting door. Het gaat hier om fondsen die verleden jaar al een
voorwaardelijke korting hebben aangekondigd en/of fondsen die ervoor kiezen om een
korting eerder door te voeren. Dit betreft 17000 actieve deelnemers, 9000
gepensioneerden en 33000 zogenoemde slapers. De totale pensioenverplichtingen van
deze fondsen bedraagt 2,9 miljard. De gewogen gemiddelde korting die deze 8 fondsen
willen doorvoeren, is 6,8%.
Namen van kortingsfondsen - Lijst Pensioenfederatie
Afgesproken is dat pensioenfondsen met een voorgenomen korting zich op vrijwillige
basis bij de Pensioenfederatie melden. Op basis van het huidige wettelijke kader kan DNB
immers zelf de namen van de fondsen niet bekend maken. De namen van de fondsen die
hebben aangegeven tot een (voorwaardelijke) korting te besluiten, worden door de
Pensioenfederatie bekendgemaakt.
Beoordeling evaluatie herstelplannen door DNB gestart
DNB gaat de komende maanden de evaluaties van de herstelplannen beoordelen. Dit
betekent dat de ingediende evaluaties eerst worden getoetst op volledigheid. Vervolgens
vraagt DNB waar nodig herrapportages op en wordt een inhoudelijke beoordeling van de
ingediende evaluaties uitgevoerd. Bij de beoordeling van de ingediende evaluaties wordt
enerzijds sectorbreed naar een aantal speerpunten gekeken zoals de gehanteerde
premies en rendementen. Anderzijds vindt ook specifieke analyse op de ingediende
evaluaties plaats, waarbij ook nadrukkelijk individuele fondskarakteristieken en
risicoprofielen worden meegenomen in de afweging. DNB zal uiterlijk in de loop van mei
2012 haar oordeel over de ingediende evaluaties schriftelijk aan de fondsen overbrengen.
Bij de fondsen die per 1 april 2012 een korting doorvoeren kijkt DNB bij de verdeling van
de korting of het pensioenfonds een evenwichtige belangenafweging heeft gemaakt. Bij
de andere fondsen gebeurt dit wanneer een voorgenomen korting ook daadwerkelijk
moet worden doorgevoerd, per 1 april 2013.

