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In geen enkel geval kan de Russische invasie in Oekraïne op 24 februari 
ontbreken. Een zwarte dag voor Europa en voor de wereld. Dagelijks het 
geweld en het leed in Oekraïne te zien is ontzettend frustrerend en geeft 
een gevoel van machteloosheid. Gelukkig steunt Nederland Oekraïne in haar 

gevecht tegen de Russische bezetting. Financieel en materieel. Ook Defensie 
draagt daar aan bij. In NAVO- en EU-verband. Met materieel, door het trainen 
van Oekraïense militairen, met oefeningen en inzet in Oost-Europa. Daarnaast 

wordt er hard gewerkt om de Nederlandse krijgsmacht weer op orde te brengen. En na jarenlange 
bezuinigingen is dat nog een hele opgave. Ook volgend jaar zullen we daar onze handen aan vol 
hebben.
Hoe verschrikkelijk de oorlog ook is, in Nederland gaan we ook gewoon door met andere zaken 
die voor Defensie van belang zijn. Op het gebied van de arbeidsvoorwaarden zijn er dit jaar 
goede stappen gemaakt. Na ruim 1,5 jaar het overleg te hebben opgeschort zijn we eindelijk 
weer met elkaar in gesprek gekomen. In het begin van het jaar alleen nog op het gebied van 
de arbeidsvoorwaarden met een AV-akkoord in juli als resultaat. Daarna zijn ook alle andere 
overleggen weer hervat en dat is ontzettend belangrijk. Alleen als we met elkaar in overleg 
zijn komen we voorwaarts. Het AV-akkoord zet een goede stap in de richting naar een betere 
concurrerendere beloning voor militairen. Om meer personeel te behouden voor Defensie was dit 
ook hard nodig. Gelukkig zijn er ook afspraken gemaakt over verdere stappen. Zoals het verbeteren 
van de toelages en een nieuw personeelssysteem. De leden hebben met een grote meerderheid 
ingestemd met het akkoord. Vanaf januari zijn eindelijk alle effecten van dit AV-akkoord 
daadwerkelijk op de loonstrook zichtbaar geworden. In een aantal stappen zijn de afgelopen 
maanden de salarisverhogingen en eenmalige uitkeringen, verbeteringen in het woonwerkverkeer 
en de nieuwe salaristabel ingevoerd. Waar we vaak niet bij stilstaan is dat dit een enorme 
inspanning is geweest voor alle mensen bij Defensie die hard gewerkt hebben in de uitvoering van 
al die afspraken. Mijn complimenten voor het harde werk en inzet om dit alles mogelijk te maken. 
Dat is zeker geen eenvoudige opgave, vaak wordt er geklaagd over dat het te lang duurt, maar 
iedereen die weet hoe complex het allemaal is zal beamen dat het een enorm veel werk kost. 
Daarom wil ik specifiek deze groep mensen bedanken.
Maar naast de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden zijn er nog zo veel andere zaken 
waar we met elkaar over moeten praten en afspraken over moeten maken. Je merkt dat er na een 
lange stilte nu eindelijk weer resultaten worden geboekt op het gebied reorganisaties, pensioenen 
en regelgeving. Naar mijn mening gaat het nog lang niet snel genoeg en moet er dus ook wat 
veranderen, maar laten we beginnen met de eerste stapjes te waarderen voordat we gaan 
rennen. Ik heb het al vaker gezegd dat ik van mening ben dat wij als sociale partners meer moeten 
samenwerken en meer waardering voor elkaar belangen moeten hebben. Er is de afgelopen 
tijd veel gebeurd in Den Haag en ik weet dat we nog een lange weg te gaan hebben, maar ik zie 
ook dat we wel stappen in die gewenste richting maken en spreek de hoop uit dat we deze weg 
volgend jaar voortzettend. We hebben allemaal belang bij een sterkere krijgsmacht die goed gevuld 
is met tevreden personeel. Dit gezamenlijke belang dwingt ons om, ondanks onze verschillen, 
constructief overleg te voeren en samen oplossingen te vinden. Ieders in zijn eigen rol.

Ik wil eindigen met eenieder hele fijne feestdagen en het allerbeste voor 2023 te wensen. In het 
bijzonder de mensen die tijdens deze dagen zijn ingezet in binnen- en buitenland. Neem de tijd om 
uit te rusten, na te denken of samen met familie en vrienden door te brengen. En dat we volgend 
jaar de schouders er weer onder zetten voor een sterkere krijgsmacht.
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Kiezen of delen?

Balans opmaken

Commissie parameters bevalt van 
langverwacht advies

Het ABP-bestuur 
biedt 100% inflatiecorrectie

Enkele onderdelen van de nieuwe 
pensioenwet

Lakeman verliest rechtszaak bij 
Ondernemingskamer

EN VERDER
Goede voornemens
Even voorstellen 
Column Tom Kofman

Het laatste ProDef Bulletin van het jaar is traditiegetrouw de editie waar wordt 
teruggekeken naar het afgelopen jaar en tevens een vooruitblik naar het komend 
jaar wordt gegeven. Met het gevaar dat u meerdere keren dezelfde bekende 
onderwerpen leest wil ik u toch niet een dergelijk eindejaarsritueel onthouden. 
Vandaar ook van mijn kant een terug- en vooruitblik. En wat een jaar is het geweest.

Samen de schouders eronder door Niels van Woensel
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Kiezen of delen?
Het einde van het jaar nadert weer eens met rasse schreden. Het is altijd 
verleidelijk om dan terug te kijken naar wat we het afgelopen jaar gedaan 
hebben en daar nog eens even goed over te reflecteren. 

door Rob Pulles

Met reflecteren is niets mis, dat 
zouden we zelfs veel vaker 
moeten doen bij Defensie, 
maar ik wil dat hier deze keer 

niet doen. Wel wil ik vooruitkijken naar 
wat komen gaat. Op de korte termijn en 
voor de lange termijn. Privé zowel als 
zakelijk en collectief en individueel. Ook 
dat zijn al keuzes. Privé hebben we te 
maken met stijgende kosten en hoge 
inflatie en kiezen we wellicht voor de 
kortere termijn om kosten te besparen, 
bijvoorbeeld op de zorgverzekering. Nu 
minder premie betalen en misschien wel 
een hoger eigen risico nemen? Maar wat 
als er op medisch gebied wel wat gebeurt, 
dan ben je misschien wel veel duurder 
uit. Misschien wil je je lidmaatschap 
van je vakbond, beroepsvereniging of 
sportclub wel opzeggen, omdat het nu 
te veel kost, of omdat er toch al net een 
nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord is 
afgesloten. Ook dat is begrijpelijk, als echter 
te veel mensen dat doen, dan houden 
die organisaties op met bestaan en is 
er niemand die zich over AV-akkoorden, 
vakinhoudelijke zaken of sportprestaties 
druk maakt. Prevaleert dan de individuele 
keuze boven de individuele. Het moeten 
kiezen tussen de korte en lange termijn 
zie je ook al heel lang terug bij defensie. 
Commandanten, afdelingshoofden en chefs 
moeten kiezen voor de komende weken 
of toch de komende jaren. Laat ik mijn 
mensen nu een opleiding volgen, waar die 
mensen en de organisatie in de toekomst 
baat van hebben, of hou ik m’n mensen 
hier, omdat het oefenen/onderhouden/
trainen/schrijven/lesgeven gewoon 
doorgaat en ik als commandant/hoofd/
chef verantwoordelijk ben op de korte 
termijn? Geef ik mijn mensen wat meer 
lucht en minder opdrachten, omdat ze al te 
veel te doen hebben en we nog steeds een 
personeelstekort hebben? Of geef ik ze nog 
meer opdrachten, omdat er nu van alles 
moet veranderen, met daarbij het risico dat 
er nog meer mensen uitvallen en de druk op 
de achterblijvers alleen nog maar groter zal 
zijn? Dat er veel gaat en moet veranderen 
bij Defensie is volledig duidelijk. De vraag 
is of dat allemaal tegelijk kan en moet. In 
de troonrede gaf Zijne Majesteit het ook al 
aan: …Toch mogen we houvast ontlenen aan 

de manier waarop ons land in het verleden 
stapsgewijs grote veranderingen heeft 
doorgemaakt. Die geleidelijkheid is wezenlijk. 
Niet alles kan en hoeft tegelijk, ook niet in 
het hier-en-nu… Daarbij ontken ik op geen 
enkele wijze dat een aantal veranderingen 
bij Defensie urgent is en dat we die snel 
moeten door- en invoeren. 

Zoals bij heel veel zaken, ligt het optimum 
niet bij een van de uitersten. Niet alles moet 
nu en niet alles hoeft later pas.  Daarnaast 
ligt het optimum ook niet altijd op dezelfde 
plek en zul je continu een afweging moeten 
maken tussen, in dit geval, de korte en de 
lange termijn. En daarbij spreek ik de hoop 
uit dat men toch niet besluit om toch maar 
alles op de korte proberen te doen. Wat ik 
voor de korte termijn wel wil, is u en uw 
naasten een hele prettig kerst en een heel 
mooi en gezond 2023 toe te wensen. Ook 
volgend jaar zal weer een druk jaar worden 
met veel verwachte en vooral onverwachte 
wendingen. Van onze kant zullen wij er ook 
volgend jaar alles aan doen om ervoor te 
zorgen dat u uw werk naar volle tevreden-
heid kunt doen of dat u van uw welverdien-
de UGM of pensioen kunt genieten. 

Column vice-voorzitter
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door Thijs van Leeuwen

Balans opmaken
Een gangbaar element van het afsluiten van het jaar: de balans opmaken. Want daar zijn we alweer aangekomen; de 
laatste prodef van 2022. Tijd dus om terug te kijken op twaalf maanden arbeid. Kijken naar hoe het jaar is verlopen, 
wat we hadden willen bereiken versus wat we hebben bereikt. En voor mij ook kijken naar waar ik van baal en 
tenslotte ook waar ik trots op ben.

Van uw onderhandelaar

Of je ooit kunt spreken van een 
‘normaal’ jaar weet ik niet. 
Maar net als eind vorig jaar 
kijk ik terug op een raar jaar. 

Een ongemakkelijk jaar. Een jaar van 
onzekerheid, waarvan je niet hoopt dat er 
nog vele zullen volgen. Was dat vorig jaar 
nog dankzij COVID-19, is het nu dankzij 
de oorlog van de Russische Federatie 
tegen Oekraïne. Beide situaties die een 
impact hebben (gehad) op het niveau van 
het individu, maar tegelijkertijd ook op 
mondiale schaal. En ook beide events of 
omstandigheden waarvan onzeker is wat 
de lange termijneffecten zullen zijn, maar 
waarvan we voorlopig de impact nog zeker 
zullen voelen.

Op professioneel vlak was 2022 echter een 
compleet ander jaar dan het voorgaande. 
Verschoof als gevolg van COVID de focus 
nog volledig naar de zorg en de noodzaak 
tot het hebben van een solide zorgstelsel, 
maakt de oorlog in Oekraïne dat we weer na 
gaan denken over onze krijgsmacht. Na tij-
den van verwaarlozing en veronachtzaming, 
is het nut en de noodzaak van een geloof-
waardige krijgsmacht weer onderdeel van 
het publieke debat. En hoewel Nederland 
nog zeker niet zo ver gaat als veel van haar 
partnerlanden, noch in financiële noch in 
materiele zin, ook wij investeren weer meer 
in de wederopbouw en modernisering van 
onze defensie. Aan de onderhandelingstafel 
was dit in ieder geval zeker te merken. De 
noodzaak om te investeren in personeel 
was er al lang, maar de bereidheid om daar 
geld tegenover te zetten eindelijk ook.

Vanuit het perspectief van de beroeps-
vereniging kijk ik dan ook terug op een 
interessant jaar, hoe wrang dit ook mag 
klinken. Een jaar waarin wij als GOV|MHB 
ons actief hebben gemengd in het publieke 
en ook politieke debat over de toekomst 
van de krijgsmacht. Wat mij blijft verbazen 
is dat onze politieke én militaire top onze 
inbreng in de NAVO nog steeds niet serieus 
lijken te nemen. Wij doen al een stuk meer 
aan burden sharing (maar laten we hier niet 
over naar huis schrijven want we hangen 
nog steeds in de onderste regionen van 

het bondgenootschap). Tegelijkertijd blijven 
wij nog steeds weg van het invullen van de 
capaciteiten die ons bondgenootschap van 
ons vraagt. En dat terwijl de politieke keuze 
al decennialang helder is: de NAVO is de 
hoeksteen van onze veiligheid. Risk sharing, 
oftewel het inrichten, gereed stellen en 
indien nodig inzetten van de gevraagde 
gevechtscapaciteiten, dat doen we niet.
Een veelgehoord argument voor het niet 
invullen van de door de NAVO gevraagde 
capaciteiten is overigens dat we daar het 
personeel niet voor hebben en ook niet 
kunnen krijgen. Dit raakt natuurlijk aan 
waar ik dagelijks mee bezig ben vanuit 
mijn rol als vakbondsvertegenwoordiger: 
onze rechtspositie en arbeidsvoorwaar-
den. Vanuit mijn optiek is het niet kunnen 
vullen een onzinargument. Bovendien 
is het al helemaal geen valide argument 
om maar gewoon de bondgenootschap-
pelijke vereisten aan onze laars te lap-
pen. Natuurlijk hebben we een extreem 
krappe arbeidsmarkt. En natuurlijk vissen 
we voor een deel uit dezelfde vijver. Maar 
tegelijkertijd is er al jaren voldoende animo 
voor de meeste militaire functies. Het lukt 
ons gewoon niet om voldoende mensen 

daadwerkelijk binnen te halen en vooral ook 
niet om voldoende mensen te behouden. 
Wanneer we kijken naar de vertrekrede-
nen, of “vertrekintenties” zoals defensie 
ze in haar laatste personeelsrapportage 
heeft weergegeven1, dan staan jaar op jaar 
dezelfde elementen bovenaan. Namelijk de 
wijze waarop de organisatie wordt bestuurd 
(politieke en militaire top, heeft u die?!), de 
invloed op de loopbaan, balans werk- en 
privé en arbeidsvoorwaarden. Pas wanneer 
we op al deze elementen hebben gedaan 
wat we kunnen, dan zouden we eventueel 
mogen concluderen dat het vullen van een 
passende krijgsmacht misschien niet haal-
baar is. Ik denk overigens dat de personele 
vulling ons allen zal verbazen, mits we er 
maar serieus werk van maken op alle vlak-
ken. Tot die tijd is het een drogreden die we 
net zo goed kunnen laten varen.

Als ik overigens terugkijk op het afgelopen 
jaar dan is er op het vlak van arbeidsvoor-
waarden heel veel bereikt. In mijn eerste 
column van het jaar schreef ik nog dat adel 
verplicht. Nou in mijn ogen hebben we dat 
waargemaakt! Ik besef me terdege dat 
we zeker niet iedereen tevreden hebben 
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gesteld, maar het is ons wel gelukt om een 
groot deel van de extra 500 miljoen voor 
personeel op zeer zinvolle wijze te beste-
den. Met deze 500 miljoen hebben we een 
volledig nieuwe salaristabel voor militairen 
weten neer te zetten en hebben we feitelijk 
het toekomstig verloop van het inkomen 
over de loopbaan van militairen compleet 
opnieuw ingericht. Dit maakt niet alleen de 
beloning voor manschappen, onderofficie-
ren en officieren eerlijker, het zorgt ook voor 
beduidend meer inkomen aan het begin 
van de carrière. Hierdoor is het zeker in de 
eerste helft van de carrière interessanter 
om te blijven en zal het daarmee bijdragen 
aan behoud. Ik zie uiteraard ook dat er op 
arbeidsvoorwaarden vlak nog veel te doen 
valt, zowel voor burgers als voor militairen. 
Maar het bereiken van deze mijlpaal is er 
toch zeker een waar ik met een gevoel van 
trots op terugkijk.

Was het dan allemaal hosanna het afge-
lopen jaar? We hebben misschien wel het 
akkoord van de eeuw afgesloten, maar er 
is tegelijkertijd nog minstens zoveel meer 
te doen. En het overleg is in mijn ogen hier-
voor totaal nog niet slagvaardig genoeg. De 
potentiële negatieve en vertragende invloed 
van één partij op bereiken van verandering 

is in mijn ogen buiten alle proportie. Ik 
wijt dit aan de inrichting van het overleg, 
waarbij verzekering van een stem aan ieder 
het hoogste goed is. Open en reëel overleg 
noemt men dit. Het gevolg is echter dat als 
één partij het niet eens is met de inhoud 
dan wel de gang van zaken, zij het volledige 
overleg kan frustreren, vertragen en voor 
geruime tijd blokkeren. Vergelijk het met de 
situatie dat één partij in de Tweede Kamer 
alle debatten qua planning én inhoud zou 
kunnen domineren en daarnaast ook de 
ontwikkeling van wetgeving en beleid kan 
ophouden. Met als reden dat zij als enige 
een andere koers wil varen. Ik begrijp dat 
het een gevoelige balans is tussen het 
garanderen van ruimte voor iedere partij 
aan de ene kant en ‘de meerderheid beslist’ 
aan de andere. Mijn beeld van open en reëel 
overleg is het afwegen van alle belangen en 
de ruimte bieden aan iedere partij om zijn of 
haar commentaar in te brengen, maar hoe 
we het nu doen is volgens mij niet hoe een 
democratisch (of open en reëel) systeem 
zou moeten werken.

De uitdagingen die voor ons liggen zijn 
veelzijdig en de noodzaak ze het hoofd te 
bieden zijn meer dan duidelijk. Willen wij 
onze organisatie weer vullen en verder 

opbouwen, dan moeten wij ons volledig 
focussen op ons personeel. Verandering 
en nieuw personeelsbeleid zijn daarvoor 
onmisbaar. Voor het volgend jaar hoop 
ik dan ook op een unity of effort in het 
overleg tussen bonden en werkgever en 
het omarmen- in plaats van tegenwerken 
van verandering.

“Not everything that is faced can be chan-
ged, but nothing can be changed until it is 
faced.” -James Baldwin2

Ik weet niet hoe het met u zit, maar per-
soonlijk heb ik echt weer even behoefte 
aan rust en afstand. Aan het herijken van 
het kompas. Dit is dan ook wat ik met de 
feestdagen van plan ben om te gaan doen. 
Dit zodat ik in januari weer vol energie kan 
gaan beginnen aan mijn laatste half jaar(?) 
als uw onderhandelaar. Ik wens u en de 
uwen hele fijne feestdagen en een mooie 
jaarafsluiting. Aan alle collega’s die waar 
ook ter wereld aan het werk zijn op dat 
moment zeg ik: thank you for your service!

1   Personeelsrapportage midden 2022,  
Ministerie van Defensie

2   https://www.rd.com/article/james-baldwin-
quotes/

Cartoon

4



5

Het eind van het jaar brengt bepaalde zaken met zich mee. Goede voornemens, een nieuw energiecontract, 
maar ook het eventueel switchen van zorgverzekeraar. Zeker nu de inflatie hoog is en de kosten voor levens-
onderhoud en energie stijgen, zijn er veel mensen die gaan kijken of ze hun uitgaven kunnen drukken. En 
daarbij kijken zij dus ook naar de uitgaven voor de zorg. Per januari stijgen ook de premies voor de zorgverze-
keringen. Dat komt onder meer door het afschaffen van de collectiviteitskorting, de korting die bijv. de KVMO 
en NOV konden geven omdat zij een vereniging zijn. Het afschaffen geldt niet alleen voor ons, het is een 
wettelijke regeling die voor iedereen geldt. Naast het afschaffen van deze korting zijn de kosten van de zorg 
verder gestegen door loonsverhogingen voor de medewerkers in de zorgsector. De zorgverleners moeten die 
verhoging ergens van betalen. En ook dat is iets wat bij alle zorgverzekeraars een rol speelt. 

Goede voornemens

So far, so good, maar welke keuze moet je dan maken? 
Kies je voor een minder uitgebreid aanvullend pakket, of 
neem je helemaal geen aanvullend pakket? Kies je voor 
een hoger eigen risico of verander je misschien wel niets, 
omdat je gezondheid je het geld waard is? Er is heel veel 
keuze en een van de aanbieders is Zorgzaam. Nou kunt u 
denken, waarom maakt hij hier reclame voor een com-
merciële partij? Zorgzaam is toch een van de vele normale 
aanbieders? Het ligt toch net even iets anders. Zorgzaam 
is opgericht door de Centrales van overheidspersoneel, de 
vakbonden voor defensiepersoneel, met het idee om voor 
relaties van militair personeel een goede zorgverzekering 
te organiseren. Zorgzaam is een privaatrechtelijke stichting 
zonder winstoogmerk en dus geen commerciële partij. Wel 
koopt Zorgzaam de zorg in bij een marktpartij. Dat is per 
1 januari 2022 VGZ geworden . De keuze voor VGZ is het 
resultaat van een regulier aanbestedingstraject, waarop 
marktpartijen konden intekenen. En hoewel VGZ deel is van 
dezelfde groep als Univé, heeft die groep ervoor gekozen 
Univé niet te laten inschrijven en was het dus niet mogelijk 
een contract af te sluiten met Univé. Bij de overgang is er 
een en ander veranderd. Zo int VGZ de premies via een 
incasso en niet via het salarissysteem van Defensie. Dat 
was eventueel wel mogelijk geweest, maar dan had VGZ 
veel kosten moeten maken voor beveiligde systemen, die 
ze dan aan ons, de klanten, hadden doorberekend. Ook zijn 
sommige vergoedingen lager geworden. Dat komt omdat 
de kosten van de zorg gestegen zijn. Om hetzelfde niveau 
van zorg te behouden had dat betekend dat de gebruikers 
(nog) meer premie hadden moeten betalen. 

Een voordeel voor militairen is dat Zorgzaam ze zonder 
wachttijd accepteert voor de aanvullende verzekeringen, 
op het moment dat ze de dienst verlaten. Sinds dit jaar is 
het wel zo dat men niet meer automatisch van de SZVK 
naar Zorgzaam overgaat. U zult dit zelf als wens moe-
ten aangeven. Het is uitermate belangrijk om tijdig voor 
het dienstverlaten iets te regelen, om te voorkomen dat 
u onverzekerd bent na het dienstverlaten. Helaas is dat 
de afgelopen tijd voorgekomen. Zorgzaam heeft ook een 
helpdesk die specifiek voor Zorgzaam klanten is en dat is 
een unieke service. Bij de overgang aan begin van het jaar 

was die slechter bereikbaar door de vele vragen die mensen 
hadden, maar inmiddels reageren ze binnen de daarvoor 
afgesproken tijd. En ook is Zorgzaam bekend met de proce-
dures en vergoedingen voor meereizende familieleden als 
de militair in het buitenland geplaatst is. 

Maar goed, het gaat toch meestal om de kosten. Als je 
kijkt naar de basisverzekering dan is Zorgzaam op het 
eerste gezicht niet de goedkoopste. Wel is het zo dat de 
niet-gecontracteerde zorg een hogere vergoeding kent dan 
andere basisverzekeringen. De “burger” basisverzekering 
bij VGZ is overigens net zo duur, de budgetpolis van VGZ is 
wel goedkoper, maar kent lagere dekkingen. Kijkend naar 
aanvullende verzekeringen, dan is te zien dat het aantal en 
de hoogte van de vergoedingen van Zorgzaam er positief 
bij uitsteken. Daarnaast is de premie concurrerend. Omdat 
Zorgzaam een stichting zonder winstoogmerk is, kan 
Zorgzaam zorgen voor een lagere premie voor de aanvul-
lende verzekeringen. Dat komt uiteindelijk de deelnemers 
ten goede. Net zoals bij iedere afweging is het goed om 
alle voor- en nadelen te bekijken. Als er hoge vergoedingen 
voor de tandarts of fysiotherapie in een pakket zitten, maar 
de verwachting is dat je dat niet nodig hebt, dan is het de 
overweging waard om daar dan niet voor te kiezen en dus 
niet voor te betalen. 

Hoewel het misschien toch lijkt dat ik reclame maak voor 
een commerciële partij, wil ik vooral een lans breken voor 
een bijzondere collectieve voorziening die voor de gezin-
nen van militairen, maar ook burgerpersoneelsleden en 
reservisten beschikbaar is. Welke zorgverzekeraar u kiest 
is natuurlijk helemaal aan uzelf en daarbij is een financiële 
afweging heel logisch en verstandig. Maar hopelijk neemt u 
in deze afweging mee dat de voorziening uniek is voor (ge-
zinsleden van) defensiemedewerkers, toegevoegde waarde 
heeft en ervoor kan zorgen dat de zorgverzekering voor hun 
relaties net even iets beter geregeld is en dat ze net even 
iets meer ontzorgd zijn.

Kijk op www.zorgzaam.nl
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door Martin WeusthuisPensioenen

Een pensioenfonds heeft te maken met betalingen in de (verre) toekomst. Om reden van 
uniformiteit en om te voorkomen dat fondsen die betalingen berekenen op basis van te 

rooskleurige aannames, is er een zogenaamd FTK (Financieel Toetsings Kader) in de Pensioenwet opgenomen. In 
dat FTK staan de kaders rondom een aantal financieel-economische kengetallen, parameters genoemd.

Commissie parameters bevalt van 
langverwacht advies

Omdat economie mensenwerk 
is veranderen die parameters 
met de tijd. Het gaat om zaken 
als verwachte rentestanden, 

aandelenrendementen, inflatiecijfers 
en economische scenario’s. En dan is er 
weer een commissie parameters die deze 
waarden voor de komende vijfjaar periode 
concreet invult. Het is inderdaad een advies, 
echter de ervaring leert dat DNB daar bij de 
invulling van het FTK niet of nauwelijks van 
afwijkt. 

Als gevolg van de mogelijke komst van de 
nieuwe pensioenwet, is er door de minister 
deze keer eerder om een nieuw advies 
gevraagd. Eigenlijk zou in juni de Com-
missie het advies al opleveren. Dat werd 
enkele keren uitgesteld, terwijl een deel 
van de Tweede Kamer er met smart op zat 
te wachten, omdat dat het eindoordeel 
over de nieuwe pensioenwet zou kunnen 
beïnvloeden. Op basis van de cijfers zou je 
dat niet verwachten. 

Op het eerste gezicht lijkt er weinig te 
veranderen. 

•  De verwachte inflatie wordt slechts met 
0,1% verhoogd. Verwachte inflatiecijfers 
zijn belangrijk want die trekken de rentes 
mee (en daarmee de premie en de pensi-
oenen) en hebben invloed op de koop-
kracht. Er wordt in een aantal scenario’s 
wel uitgegaan van een inflatietop van bijv. 
18%, echter de commissie noemt de hoge 
inflatie in dit jaar een incidentele uitschie-
ter, die op de langere termijn uitvlakt. De 
commissie sluit daarbij rechtstreeks aan 
bij het beleidsdoel van de Europese Cen-

trale Bank en ook de beleidsramingen van 
het Centraal Plan Bureau, van een weer 
dalende inflatie naar 2% in 2024. De grote 
vraag is natuurlijk of dat ook zo is en of de 
looninflatie de prijsinflatie voorblijft. 

•  De verwachte rendementen op vastren-
tende waarden (obligaties) blijven geba-
seerd op de rentetermijnstructuur (rts). De 
rentetermijnstructuur is een curve die de 
hoogte van de rentevergoeding aangeeft, 
afhankelijk van de looptijd van de schuld. 
Wat hier wel opvalt is dat de zogenoemde 
UFR (de rentestand voor hele lange loop-
tijden) anders wordt vastgesteld. Nu wor-
den de rentestanden voor een maximale 
schuldperiode van 30 jaar uit marktcijfers 
afgelezen, en voor nog langere looptijden 
forfaitair vastgesteld (de UFR), omdat er 
onvoldoende marktcijfers zouden zijn. De 
commissie stelt die marktperiode nu op 
50 jaar. De commissie concludeert: “op 
basis van recent onderzoek van EIOPA 
(de EU toezichthouder op pensioenen en 
verzekeringen), dat de markt voor obliga-
ties met looptijden tot 50 jaar voldoende 
liquide is om betrouwbare marktdata af 
te leiden.”

•  De verwachte rendementen op zake-
lijke waarden dalen licht. De commissie 
spreekt van zeer uiteenlopende rende-
mentsverwachtingen bij internationale 
vermogensbeheerders (2%-9%). De com-
missie verwijst naar de resultaten van 
de vorige commissie, verwacht blijkbaar 
mindere economische tijden en gaat aan 
de veilige kant zitten. 

De eerste kritiek op de nieuwe parameters 
en scenariosets is al te horen. Het is een 

bekend geluid. Het FTK is nog steeds te 
veel gericht op de korte termijn volatiliteit 
en risico’s, waarbij de lange termijn risico’s 
juist worden onderschat. Dat leidt voor 
een pensioenfonds tot een risicomanage-
ment dat niet past bij een lange termijn-
belegger die een pensioenfonds is, of zou 
moeten zijn. Dat lijkt mij geen goede zaak 
in het nieuwe pensioensysteem waarbij 
een pensioenfonds nog meer dan nu een 
beleggingsinstelling wordt. Langlopende 
beleggingen hebben nl. een grotere kans op 
meer rendement, in een systeem waarbij 
het pensioen een afgeleide is van het opge-
bouwde pensioenkapitaal. 

Pensioenfondsen zijn verplicht met deze 
waarden te rekenen, althans ze mogen niet 
met hogere waarden rekenen. Dit advies 
geeft pensioenuitvoerders het financiële 
kader bij het in beeld brengen van de balans 
tussen beleggingen, projectierendement 
(rekenrente), pensioendoelstelling en pre-
mie in het huidige systeem en in de nieuwe 
pensioenwet. En daar is het wachten op bij 
het schrijven van dit artikel: de doorreke-
ning van het ABP en alle andere pensioen-
fondsen van hun pensioenregelingen met 
deze nieuwe cijfers. Dan pas weten we 
wat de gevolgen zijn voor de premie en de 
pensioenen. 

Parameters
Prijsinflatie
Looninflatie
Risicovrije vastrentende 
waarden
Vastrentende waarde met 
kredietrisico

Beursgenoteerde aandelen
Overige zakelijke waarden
Niet-beursgenoteerd vastgoed
Grondstoffen

Advies 2022
2,0%
2,4%
Rentetermijnstructuur

Mapping naar risicovrije 
vastrentende waarden en 
beursgenoteerde aandelen
5,4%
7,0%
4,4%
3,5%

Advies 2019
1,9%
2,3%
Rentetermijnstructuur

Mapping naar risicovrije 
vastrentende waarden en 
beursgenoteerde aandelen
5,8%
7,5%
4,8%
3,5%
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door Martin Weusthuis

Onder druk van een motie van de Tweede Kamer werd het voor pensioenuitvoerders mogelijk om een half jaar lang, 
tussen 1 juli 2022 en 31 december 2022, onder soepeler voorwaarden te indexeren. Het ABP maakte daar na 12 
jaar niet kunnen indexeren, op 1 juli 2022 meteen gebruik van. En doet dat op 1 januari 2023 opnieuw. 

Het ABP-bestuur 
biedt 100% inflatiecorrectie

Indexaties
Op 1 juli 2022 werd indexatie verleend ter 
hoogte van het CBS-inflatiecijfer over 2021. 
Uw opgebouwde pensioen werd met 2,39% 
verhoogd. Daarnaast kreeg u een indexatie 
nabetaling over de periode 1 januari tot  
1 juli 2022, zijnde 1,2%, samen 3,59%. 

Per 1 januari 2023 gaat het ABP indexeren 
over 2022 en hoe. De volledige inflatie 
berekend volgens het CBS over de periode 
augustus 2021 / augustus 2022 zijnde 
11,96%, wordt voor alle deelnemers 
(actieven, slapers en gepensioneerden) 
gecompenseerd. Onder de FTK-regels had 
dat slechts 3,8% kunnen zijn. Het ABP-
bestuur maakt maximaal gebruik van de 
geboden gelegenheid om in 2022 onder 
de soepeler voorwaarden te indexeren. 
Het ABP-bestuur doet dat om invulling te 
geven aan de belangrijkste ambitie van het 
fonds, nl. het bieden van een koopkrachtig 
pensioen. 

De totale effectieve indexatie over uw ABP-
pensioen in 2022 is dus 3,59% + 11,96% 
= 15,5%. Bovendien worden de bruto 
AOW-bedragen per 1 jan 2023 met 10% 
verhoogd vanwege de koppeling met het 
minimumloon dat per 1 jan 2023 met 10% 
wordt verhoogd. Dat zal uiteindelijk echter 

geen 10% zijn omdat de € 315,- per jaar 
extra inkomensondersteuning weer komt 
te vervallen. Maar ondanks dat, je hoort de 
DNB toezichthouders bij deze verhogingen 
al klappertanden. 

Actuele en beleidsdekkingsgraad
De dekkingsgraad per 31 oktober 2022 
(peildatum) staat op 125,6%, de beleids-
dekkingsgraad op 118,1%. Door 11,96% te 
indexeren zakt de actuele dekkingsgraad 
terug naar 112,2%. Omdat de beleidsdek-
kingsgraad een 12-maands gemiddelde ac-
tuele dekkingsgraad is, zal deze ook in later 
maanden terug zakken. Ondanks de grotere 
kans dat in later jaren als gevolg van deze 
actie een korting plaatsvindt, zal het be-
stuur gedacht hebben: “Vooruit met de geit, 
het is nu of nooit.” De minister van Pensioe-
nen en Armoedebeleid heeft al laten weten 
dat in beginsel in 2023 en later de huidige 
FTK-regels weer gelden. Dat geldt dan weer 
niet voor de pensioenfondsen die hebben 
laten weten te willen invaren in het nieuwe 
pensioenstelsel.

Per 1 januari 2023 is de werking van de 
tijdelijke soepeler indexatievoorwaarden 
ten einde. Dat  betekent dat we weer terug-
vallen op de strengere regels van het FTK, 
gebaseerd op de beleidsdekkingsgraad, zo-

lang de Wet Toekomst Pensioenen nog niet 
in werking is getreden. Het ABP-bestuur 
waarschuwt dat het er naar uitziet dat in 
2023 en later jaren niet opnieuw de vol-
ledige inflatie kan worden gecompenseerd. 
Maar die van 2022 hebben we dan toch 
maar mooi binnen. 

Premiedekkingsgraad
Er was de laatste jaren steeds een gene-
ratiestrijd gaande over de indexatie. De 
jongeren vonden dat er te veel geld naar 
de ouderen ging voor het behoud van hun 
pensioenen en de ouderen vonden dat de 
jongeren te weinig premie betaalden omdat 
hun pensioenaangroei de laatste jaren niet 
geheel uit de premie kon worden betaald. 
De zogenoemde premiedekkingsgraad (de 
mate waarin de pensioenaangroei in een 
jaar kan worden betaald uit de premie van 
dat jaar) lag jarenlang ver onder de 100%. 
Om de aangroei toch te bekostigen werd 
geld uit het fonds gebruikt waardoor de 
dekkingsgraad daalde waardoor er weer 
geen indexatie kon worden gegeven. 

Die strijd lijkt nu met het stijgen van de 
rekenrente te luwen. Het ABP rekent bij 
het berekenen van de premie met een 
rekenrente van 2% terwijl de rts hoger ligt. 
Dat was vele jaren andersom. Corona en de 

oorlog in Oekraïne hebben 
veel op hun kop gezet. De 
premiedekkingsgraad bere-
kend o.b.v die 2% rekenrente 
ligt volgens het ABP voor de 
burgers op 108,5% en voor 
de militairen op 101,6%. De 
premiedekkingsgraad voor 
de militair ligt lager vanwege 
de lagere gemiddelde leeftijd 
waardoor een rentewijziging 
minder hard doorwerkt in 
de premiedekkingsgraad. Er 
komt dus meer geld binnen 
aan premie dan nodig is om 
de pensioenaangroei op basis 
van de rts te bekostigen. Het 
meerdere gaat de algemene 
pot in en stuwt de dekkings-
graad

w
w

w
.p

ex
el

s.c
om



8

Momenteel ben ik werkzaam op 
de staf KMar, in Den Haag. Van 
11 tot en met 16 september 
2022 heb ik René Bliek leren 

kennen tijdens een gezamenlijk werkbezoek 
dat ik had georganiseerd voor de plaats-
vervangend Commandant en de Directeur 
Directie Personeel en Bedrijfsvoering van de 
Koninklijke Marechaussee tezamen met een 
aantal leden van de centrales. Dit werkbe-
zoek was georganiseerd om beeld en geluid 
te krijgen bij de organisatie Frontex en dan 
met name de uitdagingen waar onze col-
lega’s mee geconfronteerd kunnen worden 
in het gebied. Dat de reis waardevolle in-
formatie en beeldvorming heeft opgeleverd 
is een feit, maar er was ook ruimte om wat 
dieper in te gaan op andere onderwerpen. 
Zo kwam het dat ik René vertelde over mijn 
werkzaamheden en het programma waar 
ik samen met mijn directe collega Jacoline 
Ditewig aan begonnen ben. Het verhaal 
heeft in ieder geval de aandacht van René 
getrokken. Hij heeft mij dan ook gevraagd 
het verhaal van de KMar met u te delen, en 
dat doe ik graag.
Binnen de KMar speelt zich momenteel iets 
moois af, wat is ontstaan na de recente 
ontwikkelingen in de Nederlandse maat-
schappij. Collega’s helpen elkaar vanuit 

hun kennis, ervaringen, professionaliteit en 
vooral collegialiteit om zaken anders te be-
kijken en daadwerkelijk aan te pakken. Mid-
dels het programma Biculturele KMar (BCK) 
zijn de mensen bezig hun eigen organisatie 
nog professioneler te maken naar binnen, 
maar ook naar buiten toe. 

BCK is een beweging binnen de KMar met 
als doelstelling het werken aan bewust-
wording en het tegengaan van racisme en 
discriminatie binnen de eigen organisatie. 
Het mooie van deze beweging is dat het 
een grassroots1 beweging is, waarvan de 
eerste successen binnen de organisatie al 
merkbaar zijn. Het succes van het pro-
gramma wordt vooral bepaald door twee 
factoren. De eerste is het personeel dat 
zelf opstaat, (vaak eigen)tijd vrijmaakt en 
daarnaast de keiharde steun die CKMAR 
Luitenant-Generaal dr. Hans Leijtens vanaf 
het begin aan de beweging uitdraagt, om 
het programma tot een succes te maken. 
Het is voor het eerst in de geschiedenis van 
de KMar dat de commandant zich openlijk 
heeft uitgesproken over het feit dat er geen 
ruimte is voor racisme en discriminatie 
binnen de KMar. Dit is noodzakelijk om het 
fenomeen aan te kunnen pakken binnen de 
organisatie. Om uit te kunnen leggen waar 

wij het nu over hebben wanneer wij praten 
over Biculturele KMar, dienen wij u mee te 
nemen naar het begin.
Het is 2020 wanneer in de Verenigde Staten 
en daarna over de gehele wereld protesten 
en soms rellen uitbreken naar aanleiding 
van de dood van George Floyd2, in de stad 
Fergusson in de staat Minneapolis. Dit 
alles na de zoveelste dode zwarte burger 
naar aanleiding van vermeend racistisch 
politiegeweld in de Verenigde Staten. Ook 
in Nederland zijn de protesten zichtbaar. 
Het racisme en discriminatie debat is 
aangewakkerd. Ontkennen dat er sprake 
is van racisme en discriminatie kan niet 
meer. Daarnaast heeft Nederland ook nog 
eens te maken met een toeslagenaffaire3 
op het hoogste niveau. Om de berichtge-
ving omtrent de gebeurtenissen kan men 
niet heen. Collega’s binnen de organisatie 
hebben gemengde gevoelens van (h)erken-
ning bij al de negatieve berichtgeving. Dit 
is het moment waarop binnen de KMar de 
gesprekken op gang komen over racisme, 
discriminatie en uitsluiting. Uit de gevoerde 
gesprekken wordt al snel duidelijk dat er in 
onze organisatie, waarvan we zeggen dat 
het een afspiegeling van de maatschap-
pij is, dit ongewenst gedrag ook bewust 
en onbewust plaatsvindt. De gesprekken 
maken de pijn en het leed van de collega’s 
zichtbaar, waardoor het besef ontstaat dat 
hier iets mee moet gebeuren. De cultuur 
zal moeten veranderen. Onder de vlag van 
Diversiteit en Inclusie (D&I)4 ontstaat de 
werkgroep “Biculturele KMar”. BCK heeft als 
doelstelling organisatie breed een verande-
ring te realiseren, waarbij collega’s cultureel 
sensitief worden richting elkaar en de 
samenleving. Deze cultuurverandering richt 
zich op de bewustwording van racisme en 
discriminatie binnen de organisatie met als 
doel dit te stoppen en te voorkomen. BCK 
is er voor iedereen in de organisatie, zwart, 
wit, gekleurd, leidinggevenden, medewer-
kers, burger en militair. 

Inmiddels is BCK uitgegroeid tot een pro-
gramma binnen de KMar. Momenteel be-
vindt het programma zich in de fase waarin 
er ingezet wordt op bewustwording van de 
situatie waar de organisatie zich in bevindt. 
Speciaal hiervoor heeft BCK een interne 
training ontwikkeld, waarvan de positieve 

Beste lezer, laat ik eerst beginnen met mijzelf kort te introduceren. Ik ben de Luitenant-kolonel 
Stanley Nooitmeer en ik ben werkzaam bij de Koninklijke Marechaussee (KMar). De afgelopen 
twee jaar ben ik gedetacheerd geweest bij de Europese commissie. Vanuit de commissie ben ik 
te werk gesteld in Griekenland als vertegenwoordiger op het migratiedossier. De focus hierbij 
lag vooral op de Griekse-, dus ook Europese buitengrenzen, de migratiegolven waar wij mee te 
maken hebben en advisering van de commissie en de Griekse overheid. 

Even voorstellen
door Ltkol Stanley Nooitmeer (KMar)

Momenteel wordt de training BCK uitgerol binnen de gehele KMar organisatie.
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bijdrage nu al bewezen wordt. Deze training 
helpt de KMar collega’s tot inzichten te 
komen in de problematiek die er speelt. Dit 
gebeurt door in de geschiedenis te duiken, 
te kijken naar het heden, wetenschappelijke 
onderbouwing, ervaringen en casuïstiek. 
De basis van de training, gezamenlijk met 
de gesprekken die ontstaan, zorgen ervoor 
dat zelfs de meest sceptische mensen de 
training verlaten met een andere kijk op 
zaken. Er ontstaat begrip, collega’s willen 
meedenken en de dialoog komt op gang. 
De Nationale Politie (NaPo) zit in een zelfde 
soort situatie als de KMar. De problematiek 
daar geeft ook gelijk aan hoe ingewikkeld 
het onderwerp is en dat het moeilijk is dit 
aan te pakken. We hoeven overigens niet te 
denken dat dit een fenomeen betreft waar 
alleen de politieorganisaties mee te maken 
hebben. Deze problematiek zit tevens 
geworteld in de gehele krijgsmacht. BCK is 
uniek binnen de KMar, zelfs binnen het Rijk, 
maar eigenlijk zou een gelijke beweging bin-
nen alle departementen aanwezig moeten 
zijn. 

Uiteindelijk draait het allemaal om sociale 
veiligheid. Hiervoor heeft BCK een cyclus 

ontwikkeld die er aan bijdraagt sociale 
veiligheid te creëren. De cyclus bestaat 
uit het benoemen en erkennen, het actief 
aanpakken, integraal aanpakken kennis en 
expertise borgen, zichtbaar ambassadeurs 
realiseren en het leveren van ondersteuning 
en bijstand. Tezamen zorgt dit voor sociale 
veiligheid en vakmanschap. De onderdelen 
uit de cyclus kunnen niet los van elkaar 
gezien worden. Deze staan in verband met 
elkaar. Verbinding en samenwerking zijn 
belangrijk en zelfs voorwaardelijk voor het 
onderwerp, de ontwikkelingen ervan en het 
bereiken van succes. BCK zit dan ook goed 
in de verbinding met de andere spelers op 
het gebied van D&I zoals de POC’s van de 
HDP, DAOG, KMar en D&I DOSCO. 

De komende twee jaar zal BCK zich verder 
richten op de bewustwording, maar vooral 
ook op het ontwikkelen en implementatie 
van de leerlijn BCK. Dit betekent dat er aan 
vervolgtrainingen wordt gewerkt, maar 
ook dat er naar opleidingen, trainingen en 
de manier van optreden wordt gekeken. 
Uiteindelijk moet je daar de gesprekken 
over aan gaan met elkaar, wat weer leidt 
tot nieuwe inzichten en mogelijkheden. Wat 

hier belangrijk in is, is dat we vooral ook 
zouden moeten kijken naar hoe wij onze 
mensen bewapenen. Aan ons materiaal ligt 
het niet, daar krijgen de mensen het beste 
van het beste van. Wat net zo belangrijk is 
als al dat materiaal, is de culturele sensiti-
viteit van onze mensen in de breedste zin. 
Daar zouden wij als organisatie meer op 
kunnen inzetten. Wellicht iets moois om 
over door te filosoferen en toe te voegen 
als een kerncompetentie als wapen tegen al 
dat vervelende waar onze mensen tegen-
aan lopen in de praktijk. 
Voor meer informatie met betrekking tot 
BCK mail gerust: BCK@mindef.nl

1  Met grassroots wordt hier bedoeld dat niet de 
beleidsmakers de beweging in gang hebben 
gezet, maar het zijn de “gewone” medewerkers 
die een initiatief zijn begonnen die een flinke groei 
doormaakt binnen de organisatie.

2  George Floyd: Wat gebeurde er in de laatste 
momenten van zijn leven - BBC News

3  Kabinet erkent institutioneel racisme bij deel 
fiscus: ‘Heeft velen pijn gedaan’ (nos.nl)

4  Diversiteit en inclusie bij de Rijksoverheid | Over-
heidspersoneel | Rijksoverheid.nl

De KMar heeft de training BCK in het opleidingscurriculum voor de cadetten op de KMA opgenomen. Momenteel wordt ook aan de implementatie op 
het OTCKMAR gewerkt.



1010

door Martin Weusthuis

Het nieuwe pensioenstelsel roept vragen op zo bleek onlangs op een ABP-bijeenkomst over de WTP (Wet 
Toekomst Pensioenen). Enkele elementaire onderdelen en de werking daarvan passeerden de revue. 

Enkele onderdelen van de nieuwe pensioenwet

Is het geld in de pensioenpot van 
mij? 
Degene die denkt dat de eigen pensioenpot 
straks ook een individueel pensioenkapitaal 
is waarover u kunt beschikken komt bedro-
gen uit. Het enorme bedrag (voor een over-
ste met 42 dienstjaren algauw een kleine 
miljoen euro’s) dat straks op uw persoonlij-
ke pensioen rekening wordt gepresenteerd 
is niet van u, d.w.z. u bent niet de juridisch 
eigenaar. U bent wel economisch eigenaar 
(d.w.z. u heeft de beschikking over) maar 
de juristen vechten er momenteel over hoe 
ver dat eigendomsrecht dan gaat. Er lijkt 
niet zoveel verschil met de huidige regeling, 
behalve dat u administratief een individueel 
pensioenkapitaal wordt voorgeschoteld 
met in- en uitgaande posten door de tijd. De 
Stichting ABP kan nog steeds via solidaire 
herverdelingsacties ‘uw’ kapitaal vergroten 
en verkleinen. Het tot nu toe enige doel 
van uw pensioenkapitaal blijft overeind en 
dat is een levenslange oudedagsvoorzie-
ning vanaf pensioenleeftijd. De eenmalige 
10-procent ineens op pensioendatum 
is een uitzondering op de gelijkmatige 
verdeling van het pensioenkapitaal over 
de verwachte pensioenjaren. Reken maar 
uit: bij een levensverwachting van 20 jaar 
na pensioenleeftijd en een opgebouwd 
pensioen van 50.000 euro per jaar is het 
benodigd kapitaal 1 miljoen euro’s. 

Hoe wordt ‘mijn’ geld belegd?
Ook hier weinig verschil met het huidige 
systeem. In het huidige systeem worden 
afhankelijk van de populatiekenmerken de 
gelden belegd. Hoe jonger de populatie, 
hoe risicovoller met het oog op de beleg-
gingshorizon (kans op een hoger rendement 
doordat de pensioendatum ver weg ligt) 
kán worden belegd. In het nieuwe systeem 
wordt meer expliciet per leeftijdscohort 
belegd. Eerst worden de beleggingsvoor-

keuren per leeftijdscohort opgevraagd en 
aan de hand daarvan wordt vanuit het life 
cycle concept (naar mate de pensioenda-
tum nadert wordt steeds minder risicovol 
belegd) per cohort meer of minder risicovol 
belegd. Bij het ABP zullen im Großen und 
Ganzen de beleggingen met accentverschil-
len hetzelfde blijven. 

Nu hebben we een probleem met de ABP-
jongeren. Hun risk appetite is lager dan goed 
voor ze is. Een kapitaalgedekt pensioen-
fonds is een systeem van twee communi-
cerende vaten: premie en rendement. Om 
tot een overeengekomen pensioendoel 
te geraken zal er een bepaalde premie in 
moeten om bij een aangenomen langjarig 
rendement dat pensioen op te bouwen. Ga 
je bijv. uit van 0% rendement op de premie, 
dan betaal je gedurende je hele arbeidzame 
leven (42 jaar) de helft van je salaris aan 
pensioenpremie, om gedurende ongeveer 
20 jaar een pensioen te kunnen genieten 
dat een netto inkomen verschaft op het 
niveau van je eerdere arbeidsinkomen. Dat 
is voor niemand een optie. Vandaar dat het 
ABP beleggingen kent mét risico en de kans 
op een hoger rendement. En vandaar dat 
u geen 50% maar 25% aan premie betaalt. 
Uit ABP-onderzoek blijkt dat jongeren 
vaak geen idee hebben hoe hoog pensi-
oendoel en premie zouden moeten zijn en 
al helemaal niet hoe groot de kans is dat 
het pensioendoel bij een bepaalde premie 
wordt bereikt. Jongeren hechten aan een 
hoog pensioen, maar kiezen vaker voor een 
lagere pensioenpremie om nu een zo hoog 
mogelijk netto loon te behouden. Jongeren 
hebben in hun levensfase andere beste-
dingsdoelen. 
De beleggingen voor de ouderen in het 
fonds worden conform de life-cycle gedach-
te steeds risicomijdender met opschuivend 
leeftijdscohort. Het ABP onderzoek wijst 

uit dat ouderen het vaakst hun pensioen-
doel overschatten en de premie daarvoor 
onderschatten. Oudere deelnemers hechten 
ook aan een hoog en vooral zeker pensioen. 
Voor die zekerheid zijn ze bereid een hogere 
premie en een lager pensioen te aan-
vaarden. Jong en oud staan anders in het 
leven. Zie hier in een notendop een van de 
redenen voor aanpassing / individualisering 
van het pensioenstelsel. 

Raakt mijn individuele pot als 
gepensioneerde leeg?
Ook daar geen verschil met de huidige rege-
ling, alleen gebeurt het explicieter. Net als 
nu wordt bij de bepaling van de hoogte van 
uw pensioen uitgegaan van een levensver-
wachting na pensioendatum, zeg 20 jaar, 
dat is de statistische levensverwachting. 
Sommige gepensioneerden leven langer, 
anderen leven korter. Het geld dat niet 
hoeft te worden uitgekeerd aan de gepen-
sioneerden die korter leven, blijft in het 
systeem en komt ten goede aan de gepen-
sioneerden die langer leven. De pot van de 
langer levende raakt dus niet leeg. Er is een 
steeds groter behoefte aan eufemismen. In 
het huidige systeem heet het sterftewinst, 
in het nieuwe systeem een levensbonus. 
Bij een blijvend gelijke levensverwachting 
en een gelijkblijvend rendement is het een 
eenvoudige rekensom. Maar de levens-
verwachting van ook de gepensioneerde 
tijdens de uitbetalingsperiode stijgt nog 
steeds en de financiële markten fluctue-
ren. Hoe los je dat op? Gepensioneerden 
hechten aan inkomenszekerheid blijkt uit 
het ABP-onderzoek. 

1.  Daarom wordt het pensioen allereerst 
voor alle gepensioneerden prudent 
vastgesteld o.b.v. de rts, d.w.z. een 
(lage) risicovrije rekenrente ( in de WTP 
heet dat het projectierendement) over 
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de nog te verwachten uitkeringsperi-
ode. Als het pensioen wordt berekend 
met een hoger projectierendement 
resulteert een hogere uitkering, echter 
die zal dan bij tegenvallende beleg-
gingsresultaten eerder dalen. En dat wil 
de meerderheid van de gepensioneer-
den niet. 

2.  Nu is de rts een marktrente die 
fluctueert. Gepensioneerden kennen 
dus een renterisico. Het risico van een 
dalende rente wordt opgevangen door 
het zogenoemde ‘beschermingsrende-
ment’. Dat houdt in dat de inhoud van 
uw individuele pensioenpot stijgt met 
zoveel geld als nodig is om uw pensioen 
bij dat lagere projectierendement toch 
nominaal gelijk te houden. Het geld dat 
nodig is voor het voor alle deelnemers 
benodigde beschermingsrendement, 
wordt bij voorrang ingehouden op het 
totale rendement dat het ABP over een 
periode maakt. Wat er daarna over blijft 
is het zogenoemde ‘overrendement’. 

3.  Gepensioneerden lopen ook beleg-
gingsrisico. Gepensioneerden kennen 
voor het grootste deel risicomijdende 

vastrentende beleggingen, maar hou-
den toch een deel van hun beleggingen 
risicovol aan, vanwege de kans op een 
hoger rendement. Dat is nodig om uw 
pensioen te kunnen indexeren om de 
inflatie te bestrijden en uw koopkracht 
te behouden. Bij een positief beleg-
gingsresultaat komt het overrendement 
uit die beleggingen in uw individuele 
pensioenpot. Is er sprake van een ne-
gatief beleggingsresultaat en mocht uw 
pensioen als gevolg daarvan nominaal 
dalen, dan is daar de solidariteitsre-
serve. De solidariteitsreserve is een 
financiële buffer voor het beleggings-
risico in het nieuwe systeem, die naast 
het beschermingsrendement voor het 
renterisico, o.a. gebruikt wordt om 
nominaal dalende pensioenen zoveel 
mogelijk gelijk te houden.

4.  Is er dan toch nog sprake van een 
korting, dan wordt de verlaging uitge-
smeerd over maximaal drie jaren. Dat 
gebeurt geheugenloos. Dat wil zeggen 
dat in het jaar na een korting opnieuw 
wordt gekeken naar de financiële situ-
atie van dat moment en is die vol-

doende om zonder korting uit te keren, 
dan wordt dat gedaan zonder rekening 
te houden met de nog van het vorig jaar 
op de lat staande korting.  

Het ABP stelt dat de rekensommen uit-
wijzen dat door deze handelwijze de kans 
dat uw pensioen daalt klein is. In normale 
marktomstandigheden ga ik uit van de 
juistheid van deze conclusie. Een pensi-
oenfonds kan door goede beleggingen de 
inflatie compenseren. Hoe dit systeem 
zich gedraagt in een situatie van stagflatie 
(stagnerende economie met langere hogere 
inflatie) is de vraag, want hoge inflatie vreet 
koopkracht weg. Maar voor de duidelijkheid; 
geen enkel kapitaalgedekt stelsel is bestand 
tegen een langere stagflatieperiode, ook 
niet het huidige FTK-stelsel. Misschien 
moeten we hier de conclusie trekken dat al-
leen de overheid doordat die geld kan lenen 
op de kapitaalmarkten (zoals nu met de 
energiecompensaties), deze nood ten dele 
kan lenigen. Maar dat is dan wel op kosten 
van volgende generaties. 

De zaak draait om de rekenrente in 
het huidige pensioensysteem die 
een pensioenfonds in rekening 
brengt bij de berekening van de 

toekomstige pensioenuitbetalingen. PME 
gebruikt daarvoor een rekenrente op een 
laag risicoarm niveau, met als gevolg dat er 
meer kapitaal in kas moet zijn om die toe-
komstige verplichtingen te kunnen blijven 
betalen. Het gevolg is dat de dekkingsgraad 
daalt en er niet kan worden geïndexeerd.

De rechtszaak is eigenlijk niet een rechts-
zaak tegen PME, maar tegen DNB die 
pensioenfondsen in ons land verplicht te 
rekenen met die lage rekenrente. Volgens 
Lakeman worden pensioenfondsen dan ook 
gedwongen om de wet te overtreden. Lake-
man richt zich echter op een pensioenfonds 
omdat een rechtstreekse procedure tegen 
DNB waarschijnlijk om juridische redenen 
op niets zal uitlopen. Lakeman verzocht de 
rechter de jaarrekening van PME te vernie-
tigen en dat te laten komen met een nieuwe 
berekening van de verplichtingen. 

Volgens Lakeman vult DNB op een verkeer-
de manier Europese regelgeving in, omdat 

de Pensioenrichtlijn IORP II voorschrijft dat 
bij de berekening van de toekomstige beta-
lingsverplichtingen rekening moet worden 
gehouden met beleggingsrendement. In dat 
geval zou de rekenrente hoger komen te 
liggen, met als gevolg dalende pensioenver-
plichtingen en een stijgende dekkingsgraad. 
Kortom, dan zou er wel gelegenheid zijn 
te indexeren. Dit is een standpunt dat de 
GOV|MHB ook al lang huldigt en al even 
lang uitdraagt.

Er zullen weinig mensen verrast zijn door 
de uitslag. De Ondernemingskamer stelde 
Lakeman in het ongelijk. Volgens de rech-
ters die het juridisch houden, is de Europese 
pensioenrichtlijn niet zo duidelijk, nauw-
keurig en onvoorwaardelijk als Lakeman 
doet voorkomen. Op basis van een richtlijn 
alleen kan de nationale wetgeving ook niet 
zomaar terzijde worden geschoven. Boven-
dien overwegen de rechters dat Nederland 
ook nog de mogelijkheid heeft om aanvul-
lende en strengere regels op te leggen voor 
pensioenfondsen. De Ondernemingskamer 
concludeert dus dat DNB wel op een juiste 
manier Europese regelgeving invult door 
middel van die risicovrije discontovoet. 

Als Lakeman in het gelijk was gesteld was 
dat een revolutie in pensioenland geweest. 
De uitspraak had dan geleid tot een hogere 
rekenrente, hogere dekkingsgraden en 
(meer) indexatie. In dat geval kwam de dis-
cussie die momenteel wordt gevoerd in de 
Tweede Kamer over een nieuw pensioen-
stelsel dat wél een geïndexeerd pensioen 
moet opleveren, in een heel ander daglicht 
te staan. DNB en het kabinet hadden dan 
lelijk in hun hemd gestaan. Lakeman denkt 
nog na over het in cassatie gaan.  

Er zijn al meerdere rechtszaken tegen de 
risicovrije rekenrente gevoerd, o.a. één van 
de Stichting Pensioenbehoud, maar ook 
die werden door de rechter afgeserveerd. 
Het is moeilijk je aan de indruk te onttrek-
ken dat er naast de juridische component 
ook een politieke component bestaat die te 
maken heeft met de invoer van de nieuwe 
pensioenwet.

Eerder dit jaar berichtte ik u dat de SOBI van bedrijvendokter Pieter Lakeman een rechtszaak was begonnen tegen 
pensioenfonds PME. Hoopvolle ogen waren gericht op de uitspraak van de Ondernemingskamer van het Hof 
Amsterdam.

Lakeman verliest rechtszaak bij 
Ondernemingskamer
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Holodomor
Alvorens over te stappen op de historische wandaden van de federatieve Russen, eerst maar een (op het oog) 
positief bericht, te weten het gegeven dat het ABP per 01 januari 2023 de pensioenen met 11,96% verhoogd (bij 
een inflatie per 30 november 2022 van 11,2%). 

Na 13 jaar tandhakken op de nullijn gaan de 
meeste pensioenfondsen eindelijk overstag. 
Moesten de fondsen wel akkoord gaan met 
de regels van de nieuwe Pensioenwet (Wet 
Toekomst Pensioenen), want onder het 
oude stelsel was er op zeker geen ruimte 
voor dit soort “ruimhartige” verhogingen. 
Dit riekt naar mijn immer bescheiden 
mening enigszins naar chantage.
In de periode van de nullijn zijn de 
vermogens bij de pensioenfondsen grofweg 
verdrievoudigd, maar op basis van de door 
DNB gehanteerde z.g. risicovrije rekenrente, 
die op vastrentende waarden zoals de triple 
A staatsobligaties rond de 0% schommelde, 
konden de pensioenen niet worden 
verhoogd.  Dat de fondsen gemiddeld ca. 7%  
op jaarbasis pakten op hun beleggingen, dat 
deed er niet toe voor beknottende Klaas c.s. 
bij DNB. Er is dit jaar voor ca. € 400 miljard 
aan pensioenvermogen bij de fondsen 
verdampt… (resteert ca. € 1.500 miljard).
Desalniettemin steeg dit jaar de 
dekkingsgraad bij de fondsen omdat de 
vastrentende waarden in de portefeuille 
door de oplopende rente de dekkingsgraad 
bij de pensioenfondsen positief beïnvloed-
den. Wie het echt snapt mag het zeggen…

Holomodor
De Holodomor, oftewel “de pest/plaag van 
de honger” (resultaat: “het vermoorden 
middels uithongeren”), was een genocide-
door-hongersnood op het grondgebied 

van de Oekraïense Socialistische 
Sovjetrepubliek in de jaren 1932-1933. 
Jaarlijks wordt dit drama herdacht op 26 
november. Circa 7 miljoen Oekraïners 
vonden de dood. In totaal stierven 10 
miljoen mensen de hongerdood in de 
voormalige Sovjet-Unie. Snorrewitsj Jozef 
Stalin droomde van een Sovjetgrootmacht. 
Een groep Oekraïense boeren stond zijn 
politieke ambities in de weg. Het duurde 
niet lang voordat zij er achter kwamen dat 
dictator Stalin het woord genade niet kende.
In het voorjaar van 1933 zwierven 
uitgemergelde mensen over het Oekraïense 
platteland. Ze groeven -de wanhoop 
nabij-  naar wortels en insecten of sjokten 
doelloos rond totdat ze volkomen verzwakt 
ter aarde stortten. Sommigen betwisten de 
oorzaak van de hongersnood. De meeste 
historici zoeken de schuld Stalin, want hij 
strafte de Oekraïners voor hun verzet tegen 
zijn beleid.

Genocide? 
De Oekraïne was toen ter tijd onderdeel van 
de Sovjet-Unie, waar Stalin de landbouw 
collectiviseerde door kleinschalige 
boerderijen te vervangen door grote 
staatslandbouwbedrijven. In de Oekraïne 
weigerden de boeren om hun boerderijen 
“om niet” aan Stalin af te staan. Als straf 
werden de boeren massaal afgevoerd 
naar werkkampen onder in beslagname 
van hun boerderijen. Zij die achter bleven 

waren verplicht om grote delen van hun 
oogst af te staan, wat -in combinatie met 
een slechte oogst- leidde tot grootschalige 
hongersnood. De rampzalige omvang van 
deze ramp werd pas goed zichtbaar na 
1991 toen de  Oekraïne een zelfstandige 
staat werd en de archieven openbaar 
werden gemaakt. Nederland erkent deze 
humanitaire ramp overigens niet als 
genocide. Het moge duidelijk zijn, dat 
Vladimir Poetin -met Snorrewitsj Jozef 
Stalin als voorbeeld- droomt van herstel 
van het oude imperium der Sovjet-Unie. 
Voor hem is het glashelder dat een 
imperium wordt gebouwd op botten en 
karkassen. Je dient je dus nergens voor 
te schamen… Als recent voorbeeld moge 
dienen Jevgenie Noezjin die als bajesklant 
was gerekruteerd door het Russische 
huurlingenleger van de Wagner-groep.  De 
goede man koos er voor om te deserteren 
om te gaan vechten aan de kant van de 
Oekraïne. De Wagner-groep executeerde 
hem als verrader door met een hamer zijn 
schedel te verbrijzelen.
Het bovenstaande maakt overduidelijk dat 
de dictator Poetin aan het kortste eind zal 
moeten trekken. Je moet er niet aan denken 
dat zijn haan victorie zou kraaien.
Als de NATO-landen niet volharden in deze 
strijd voor de goede zaak, zal de rekening 
voor onze kinderen en kindskinderen zijn. 
Dat moet je niet willen…
khay zhyve ukrayina!


