
Xander den Uyl: ”Het inhalen van het koopkrachtverlies van het 
pensioen is moeilijker geworden” 

 

Een impressie van een bijeenkomst op 19 mei 2015 over het pensioenstelsel 
 

 
 

Hoe de pensioenfondsen en met name het ABP er voor staan 
 

De inkomsten en het vermogen van een 
pensioenfonds als het ABP zijn vanaf 2009 
behoorlijk gestegen, maar de verplichtingen 
stijgen nog harder. In de periode 2005 - 
2014 zijn de verplichtingen van het ABP 
meer dan verdubbeld!  
 

Drie factoren spelen daarbij een belangrijke 
rol. Ten eerste de uitzonderlijk lage rente, 
waardoor een deel van het vermogen minder 
opbrengt. Ten tweede de nieuwe regelge-
ving in Nederland, die onder andere voor-
schrijft hoe verplichtingen en de dekkings-
graad berekend moeten worden. Ten derde 
de levensverwachting die hoger uitvalt dan 
waarmee oorspronkelijk rekening is gehou-
den. 
 

Kabinet en Tweede Kamer willen meer 
zekerheid, dat ons pensioenstelsel beter 
houdbaar zal zijn dan waar het tot voor kort 
naar uitzag. Zodat ook de jongeren van nu 
later verzekerd zijn van een goed pensioen. 
De regelgeving is daarop aangepast.  

Dit heeft o.a. tot gevolg dat de eisen aan de 
pensioenfondsen zijn opgeschroefd. 
 

Dit merken we direct: 1% renteverschil leidt 
bij het ABP tot 12% verschil in de berekende 
dekkingsgraad. De dekkingsgraad bepaalt of 
de pensioenen gelijk op kunnen lopen met 
de koopkrachtontwikkeling. Op dit moment is 
de situatie bij het ABP zodanig dat de 
pensioenen volgens de berekening niet 
geïndexeerd kunnen worden. 
De invloed van de derde factor, de recent 
onderkende hogere levensverwachting, tikt 
ook behoorlijk aan. Deze bijstelling van de 
levensverwachting heeft bij het ABP geleid 
tot een vermindering van 8% van de 
dekkingsgraad. 
 

Dit vertelde Xander den Uyl, één van de 
bestuurders van het ABP, in zijn eerste deel 
van zijn inleiding tijdens de bijeenkomst op 
19 mei in Westerbork, waar hij was op 
uitnodiging van de Werkgroep Ouderen-
beleid PvdA Drenthe.  



Gevolgen van wijzigingen in het pensioenstelsel 
 

In het tweede deel van zijn inleiding ging 
Xander den Uyl dieper in op de gevolgen 
van de wetswijzigingen voor het pensioen en 
de pensioenfondsen.  

Een ingewikkelde materie, maar Xander den 
Uyl is daar als geen ander in thuis. 
Hieronder volgt een selectie uit zijn 
toelichting en uitleg: 
 

 
 

Rond 30 mensen luisteren naar de uitleg van Xander den Uyl 
 

   Nederland kent een vrij uniek pensioen-
stelsel, met de AOW en een aanvullend 
pensioen. Voor dit pensioen wordt ge-
spaard met inleg van zowel de werkgever 
als de werknemer.  
In de meeste landen wordt niet gespaard 
voor het aanvullend pensioen, maar wordt 
dit gefinancierd op een manier zoals de 
AOW in Nederland gefinancierd wordt. 

   Het beeld als zou de Europese 
Commissie zich zou willen bemoeien met 
de inhoud van ons Nederlands 
pensioenstelsel klopt volgens Xander den 
Uyl niet. Hij heeft hierover meerdere 
keren gesproken met ingewijden in 
Brussel. Waar de Europese Commissie 
eerder op wil letten is hoe solide de 
pensioenfondsen zijn, op dezelfde manier 
als de Commissie let op banken en 
verzekeringsmaatschappijen. 

   De nieuw regelgeving leidt er toe dat de 
mogelijkheden voor indexatie, laat staan 
het inhalen van het koopkrachtverlies 
moeilijker zijn geworden. Inhalen van het 
opgelopen achterstand in de afgelopen 
jaren (bij het ABP ca. 10%) is in de toe-
komst pas mogelijk bij 135% dekkings-
graad. Dat duurt volgens Xander den Uyl 
nog een flink aantal jaren.  

   Het pensioenstelsel volgt maatschappe-
lijke ontwikkelingen. Zo is het systeem 
geleidelijk aan flexibeler geworden door  

 

o.a. de middelloonmethode en het flex- 
pensioen. En ook uitzendkrachten betalen 
pensioenpremie. Verder zijn er al enkele 
manieren om extra te sparen voor een 
hoger pensioen van het pensioenfonds, 
maar daar wordt beperkt gebruik van 
gemaakt. 

   De aanpassing van het pensioenstelsel 
gaat in de toekomst door. Er is momen-
teel discussie over meer maatwerk en 
meer keuzemogelijkheden. Zelfs de col-
lectieve regeling zoals we die nu kennen 
voor werknemers, staat bij sommigen ter 
discussie; deze geven de voorkeur aan 
een persoonlijke regeling. 

   Xander den Uyl is voorstander van meer 
maatwerk en meer keuzes om zó in te 
spelen op ontwikkelingen in de samen-
leving, maar om het inzichtelijk te houden, 
pleit hij voor: 
- Goede standaard opties 
- Beperkt aantal keuzes 
- Beter inzicht bij keuzes 

   Kiezen is erg moeilijk, zeker als het om 
de lange termijn gaat (keuzestress). 
Mensen zeggen dat zij graag willen kun-
nen kiezen, maar als het er op aankomt, 
hebben zij vaak moeite met kiezen. 
Daarom zijn een beperkt aantal keuzes 
en goede informatie over die keuzes en 
de effecten daarvan van groot belang. 

 



   Xander den Uyl is er van overtuigd dat je 
met een persoonlijke regeling slechter af 
bent dan met een collectieve regeling. Op 
de vraag of er bij een rechts kabinet een 
beweging komt naar minder collectiviteit, 
antwoordt hij, dat alleen D66 erg vóór een 
persoonlijke regeling is; VVD en CDA zijn 
dat veel minder. 

   Waar we ook mee te maken hebben is 
het lage pensioenbewustzijn. Veel men-
sen vinden het niet interessant om zich 
vóór hun pensionering bezig te houden 
met het pensioen. Ook daarom is het 
beter om vast te houden aan een 
collectieve regeling. 

 
 

 
 

Gespreksleider 
Eddy Veenstra 

Enkele actuele zaken 
 

Uiteraard kwamen ook enkele zeer actuele zaken aan de orde: 

 Beloning van de topfunctionarissen in de pensioenfondsen 
Xander den Uyl: Het ABP en de uitvoeringsorganisatie AGP 
houden zich aan de wet. Maar het AGP maakt wel gebruik 
van buitenlandse organisaties; die hebben nu eenmaal een 
andere beloningsethos. Daar kun je weinig aan veranderen. 

 Gevolgen voor het inkomensplaatje 
Wordt er binnen het ABP wel gesproken over de gevolgen 
voor het inkomensplaatje van de gepensioneerden, zo luidde 
een vraag vanuit de zaal.  
Xander den Uyl: Gemiddeld hebben ouderen het niet zo 
slecht, maar ‘gemiddeld’ is niet ‘allemaal’. De AOW is de 
afgelopen jaren gestegen en dat is gunstig voor mensen met 
maar een klein pensioen. 

 De recent in de media opgelaaide discussie over ‘groene 
beleggingen’ van pensioenfondsen kwam niet ter sprake. 

  

Tot slot 
 

In deze themabijeenkomst, bekwaam geleid door 
Eddy Veenstra (directeur van RENDO en voorma-
lig voorzitter van de PvdA-fractie in Provinciale 
Staten), liet Xander den Uyl zien, dat ons pensi-
oenstelsel mee verandert met ontwikkelingen in 
de samenleving. En dat daardoor de discussie zal 
blijven voortduren hoe dat het beste kan gebeu-
ren. Maar er zijn geen aanwijzingen dat we – voor 
zover dat nu is te overzien – ons echt zorgen hoe-
ven te maken over de toekomst van ons pensioen. 
 

Foto: Eddy Veenstra overhandigt de biografie over Relus ter 
Beek aan Xander den Uyl.  

 

 
 
 
 
Opgesteld door Luuc Christensen in overleg met Albert Huizing 
De foto’s zijn gemaakt door Menno Hilverts 


