Interview met Voorzitter pensioenbestuur Hans Smit:

“Het zit nu wat tegen, maar we doen het zeker niet slecht”
We hebben nog nooit zoveel geld in de pot gehad. In totaal zo’n 1,3 miljard euro. Hoezo gaat het
financieel niet goed? Een gesprek hierover met Hans Smit, de voorzitter van ons pensioenbestuur.
“We maken met onze beleggingen mooie winsten, maar tegen de lage rente is niet op te boksen.”
“Hoe fijn het ook is dat we met z’n allen gemiddeld steeds langer leven, voor het pensioenfonds is
het een enorme kostenpost. We moeten pensioenen langer uitbetalen dan in de berekeningen was
aangenomen. De gemiddelde leeftijd stijgt in Nederland, en voor academici zoals dierenartsen komt
daar nog een extra plusje bovenop. Daar betalen we samen voor. We draaien de kraan niet dicht
voor onze oudsten, we hebben een levenslang pensioen beloofd en daar houden we ons aan.”

“We hoorden de afgelopen jaren tot de top van Nederland”
- Er gaat dus meer geld aan uitkeringen uit, hoe zit het met het geld dat binnenkomt?
“Dat zijn de premies van de deelnemers en het rendement dat we maken met ons kapitaal. Meer dan
de helft van elk pensioen dat we uitkeren, bestaat uit de opbrengst van onze beleggingen. En de
afgelopen jaren was er niks mis met ons beleggingsbeleid. We scoren goed. We hoorden de
afgelopen jaren tot de top van Nederland. Dus daar ligt het niet aan dat we financieel in moeilijker
vaarwater terecht zijn gekomen.”
- De boosdoener is dus dat we langer leven?
“Niet alleen. Daar bovenop hebben we te maken met een extreem lage rente. Dat is voor
pensioenfondsen heel slecht nieuws. De overheid dwingt ons om ervan uit te gaan in onze
berekeningen dat de rente nog heel lang heel laag blijft. Het gevolg hiervan is dat we vele miljoenen
extra opzij moeten zetten. Tegen de lage rente van nu is niet op te boksen. We hebben meer geld
dan ooit om te beleggen en we maken daar goede winsten op, maar toch is het onvoldoende om die
lage rente te compenseren.
- Maar waarom lijkt het bij ons slechter te gaan dan bij anderen? Misschien moeten we zelfs korten.
“Er zijn fondsen en verzekeraars die het gespaarde kapitaal pas op de pensioendatum omzetten in
een uitkering. Je weet eigenlijk pas op dat moment waar je aan toe bent. Wij doen dat anders. Wij
kennen direct voor elke euro premie een pensioenaankoop toe. Dat heeft dan ook direct impact op
onze financiële situatie. Verder moeten wij, in tegenstelling tot andere pensioenfondsen, onze eigen
broek ophouden. Er zijn fondsen waarbij de werkgever een bijstortingsverplichting heeft. Dat
kennen wij niet. Komen wij geld tekort, dan moeten we tegen de deelnemers zeggen: sorry, we
kunnen in de toekomst minder uitkeren.”
- Eén keer eerder in het bestaan van het pensioenfonds moesten we korten. Nu misschien weer. Wat
houdt het eigenlijk in?
“Als een pensioenfonds minder geld in kas heeft dan het op termijn nodig heeft voor het uitbetalen
van zijn pensioenverplichtingen, is er sprake van onderdekking. De Nederlandsche Bank eist dan dat
je maatregelen neemt waardoor het fonds over tien jaar wel weer aan de verplichtingen kan
voldoen. Dat heet een herstelplan. De kern is dat we vooral ons vermogensbeheer tegen het licht
houden. Als de maatregelen onvoldoende zijn in de ogen van De Nederlandsche Bank dan moet een
fonds korten. Die korting mag je over een periode van 10 jaar uitsmeren. Stel dat wij 5% moeten
korten. Dan houden we de komende 10 jaar jaarlijks 0,5% in. Máár is onze financiële situatie na 3 jaar
alweer veel beter dankzij goede rendementen en een hogere rente, dan kunnen we de korting
wegstrepen tegenover de verhoging die we op dat moment kunnen doorvoeren.”

“Wij behoren tot de 100 grootste pensioenfondsen. Volgens het oordeel van De Nederlandsche Bank
zijn we tot op heden solide genoeg om de toekomst aan te gaan. Deelnemers van ons fonds hoeven
zich niet meer zorgen te maken dan deelnemers bij een ander fonds. De problemen waarmee we
kampen spelen overal. We hebben samen gekozen voor een basale regeling, het is geen vetpot. Van
je premie kopen wij pensioen in en wij beloven je een levenslange uitkering. En als het een periode
tegenzit dan gaat er misschien iets vanaf. Maar gaat het weer beter? Dan komt er ook weer iets bij.
Nu gaat het niet goed en misschien moeten we korten.

“Geen extra premie om ons fonds gezond te maken”
- Het fonds zou in plaats van korten ook de premies van de deelnemers kunnen verhogen!
“Dat zullen en kunnen we niet doen. Want in ons reglement staat dat deelnemers meer pensioen
krijgen als ze meer premie betalen. Dus daar schieten we niks mee op. Voor ons is premieverhoging
geen instrument om gezond te worden.
- Je hoort regelmatig dat jongeren het pensioen van de ouderen betalen….
“Bij ons is dat niet zo. Wij kennen een pensioenpremie die leeftijdsafhankelijk is. Een jongere betaalt
minder, maar dat geld kan wel veel langer renderen. Een oudere betaalt meer, zijn geld kan minder
lang renderen. Iedereen heeft bij ons een eigen pensioenpotje. Voor elke euro die een deelnemer
betaalt, kopen wij direct pensioen in. Jouw premie wordt daadwerkelijk voor jou gebruikt. Wel is het
zo dat we ook een deel gebruiken om de kosten van het pensioenfonds te betalen. En ook gebruiken
we een deel om de gezamenlijke risico’s te dragen. Als iemand 103 jaar oud wordt, dan geniet zo
iemand veel langer dan gemiddeld van zijn pensioen. Die extra kosten betalen we samen. Of als een
deelnemer overlijdt, dan krijgt diens partner levenslang partnerpensioen. Dat betalen we samen. Die
solidariteit is een groot goed.”
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