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Hoge rendementen, tegenvallende resultaten 
 
Door: Erik Beckers 
 
Pensioenfondsen hebben in de afgelopen vier jaar een rendement op de beleggingen 
gemaakt van 12%. Dat is bepaald geen miljardenverlies. Als het rendement  tegenover de 
pensioenverplichtingen wordt geplaatst, blijken de beleggingsprestaties van 
pensioenfondsen echter toch tegen te vallen.  
 
Pensioenfondsen streven net als beleggingsfondsen naar een hoog rendement op de 
beleggingen. Een pensioenfonds heeft evenwel een specifiek doel, namelijk het waarmaken 
van alle pensioentoezeggingen. Deze pensioenverplichtingen kennen ook een 
waardeontwikkeling. Als een pensioenfonds op de beleggingen en de verplichtingen 
eenzelfde rendement realiseert, kunnen alle pensioentoezeggingen worden waargemaakt en 
blijft de dekkingsgraad (de verhouding tussen bezittingen en verplichtingen) in beginsel 
gelijk. Pensioenfondsen streven echter veelal naar een hoger rendement om niet alleen aan 
de nominale verplichtingen te kunnen voldoen, maar tevens indexatie te kunnen verlenen, 
waarmee de koopkracht van pensioenen op peil wordt gehouden.  
 
De bezittingen en pensioenverplichtingen worden sinds 2007 uniform gewaardeerd tegen 
marktwaarde, waardoor de prestaties van pensioenfondsen met elkaar kunnen worden 
vergeleken. First Pensions doet elk jaar onderzoek naar de prestaties van de 50 grootste 
Nederlandse pensioenfondsen op basis van de jaarverslagen. Het ‘FiP Universum’ van de 50 
grootste pensioenfondsen vertegenwoordigt bijna 90% van de gehele Nederlandse 
pensioenmarkt. De beleggingsrendementen van het FiP Universum worden vergeleken met 
de groei van de pensioenverplichtingen om tot een oordeel te komen over de 
beleggingsprestaties van pensioenfondsen. 

 
Beleggingsrendement pensioenfondsen 
De beleggingsmarkten waren vanaf 2007 bijzonder hectisch. Hoge en lage 
beleggingsrendementen wisselden elkaar continu af. Het cumulatieve rendement over de 
periode van vier jaar tot eind 2010 bedroeg 12%. Dit betekent een gemiddelde groei van het 
vermogen van ongeveer 3% per jaar, oftewel een hogere opbrengt over het vermogen dan 
de vergoeding over ‘spaargelden’ bij de bank. 
 

Jaar 2006 2007 2008 2009 2010 2006-2010 
cumulatief 

Beleggingsrendement  4% -17% 16% 12% 12% 
Dekkingsgraad 136 144 95 108 107  

Figuur 1. Beleggingsrendement FiP Universum 
 
In het jaar 2008, waarin de kredietcrisis het hardst toesloeg op de beleggingsmarkten, 
werden de Nederlandse pensioenfondsen opgeschrikt door een negatief 
beleggingsrendement van gemiddeld -17%. Het hoogste rendement bedroeg nog een 
aardige 9,8% maar de meeste pensioenfondsen zaten daar ver onder. Er was zelfs een 
pensioenfonds dat geconfronteerd werd met een rendement van -43%. Ook over de gehele 
periode van vier jaar bestaan grote verschillen in de beleggingsrendementen van 
pensioenfondsen. 
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In figuur 1 is te zien dat het vermogen vooral in de jaren 2009 en 2010 aangroeide. Evenwel, 
de dekkingsgraad herstelde maar in beperkte mate. De dekkingsgraad daalde voor het FiP 
Universum van Nederlandse pensioenfondsen van 136 naar 107. Voor een pensioenfonds is 
immers niet alleen de hoogte van het beleggingsrendement van belang, maar ook de 
groeivoet van de pensioenverplichtingen. De vraag waar het om draait is dan ook: Waren het 
rendement op de beleggingen en op de pensioenverplichtingen min of meer in lijn met 
elkaar?  
 
Rendement van de pensioenverplichtingen 
De waarde van de pensioenverplichtingen bestaat uit de contante waarde van alle 
(verwachte) toekomstige pensioenuitkeringen. Zowel door het verstrijken van de tijd als door 
veranderingen in de rentetermijnstructuur wijzigt de waarde van de pensioenverplichtingen. 
Op basis van deze effecten kan het rendement van de pensioenverplichtingen worden 
bepaald op dezelfde manier als het rendement op de beleggingen wordt berekend. Ter 
verduidelijking, het rendement van de pensioenverplichtingen is exclusief de toename van de 
verplichtingen vanuit wijzigingen van de levensverwachting1. 
 
In figuur 2 is voor het FiP Universum het rendement van de beleggingen afgezet tegen het 
rendement van de pensioenverplichtingen.  
 

Rendement 2007 2008 2009 2010 2006-2010 
cumulatief 

Rendement Beleggingen 4% -17% 16% 12% 12% 
Rendement 
Verplichtingen 

-5% 27% -2% 11% 33% 

Verschil in %-punt 9% -44% 18% 1% -21% 

Dekkingsgraad bijdrage  
in %-punt 

12% -50% 17% 1% -21% 

Figuur 2 groeivoet beleggingen en verplichtingen eind 2006-eind 2010 
 
Allereerst wordt er gekeken naar het verschil tussen het rendement op de beleggingen en de 
pensioenverplichtingen. Het verschil kan worden uitgedrukt als het effect ervan op de 
dekkingsgraad van een pensioenfonds. De dekkingsgraad van een pensioenfonds is een 
verhoudingsgetal, waardoor de ontwikkeling ervan afhankelijk is van de veranderingen in 
teller (bezittingen) en noemer (verplichtingen). 
 
Over de periode vanaf eind 2006 tot eind 2010 wisten de Nederlandse pensioenfondsen een 
cumulatieve vermogensgroei van 12% te behalen. De verplichtingen groeiden in deze 
periode echter cumulatief met 33%. Hierdoor verloren de Nederlandse pensioenfondsen over 
de afgelopen vier jaar 21%-punt dekkingsgraad. 
 
Figuur 2 toont het doorslaggevende belang van de prestaties over het jaar van de 
kredietcrisis (2008). In 2008 kreeg de dekkingsgraad van pensioenfondsen de grootste klap 
te verduren. Niet alleen was het beleggingsrendement voor het FiP Universum met -17% 

                                                      
1
 Het resultaat op de dekkingsgraad vanuit de gewijzigde levensverwachtingen bedraagt voor het FiP 

Universum over de periode 2006-2010 ruim -12%-punt 
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zwaar negatief, maar daarnaast groeiden ook nog eens de pensioenverplichtingen met 27% 
in waarde. Het resultaat hiervan was dat de dekkingsgraad van de pensioenfondsen met 
50%-punt daalde door het beleggingsresultaat. De goede beleggingsresultaten over 2009 en 
2010 hebben daarna slechts tot een beperkt herstel van de dekkingsgraad geleid, mede door 
het hoge rendement op de pensioenverplichtingen in 2010. 
 
Er zijn natuurlijk nog geen  jaarverslagen over 2011 opgesteld. Wel kunnen we aan de hand 
van de reeds verstrekte cijfers een beeld schetsen van de prestaties voor de periode tot en 
met het derde kwartaal van 2011. In 2011 werd Europa opnieuw geconfronteerd met een 
schuldencrisis. De beleggingsmarkten werden hierdoor negatief geraakt en de (swap-) rente 
daalde sterk ten opzichte van de niveaus aan het begin van het jaar. Door deze daling van 
de rente steeg de waarde van de pensioenverplichtingen wederom fors. Gezien de 
omstandigheden rendeerden de pensioenbeleggingen tot ultimo september nog behoorlijk 
positief met  4%. Dit rendement was echter bij lange na niet toereikend om de groei  van de 
pensioenverplichtingen bij te houden (17%). Hierdoor daalde de dekkingsgraad van het FiP 
Universum met 13%-punt over de eerste drie kwartalen van 2011.  
 
Vanaf 2006 zijn de Nederlandse pensioenverplichtingen in nog geen 5 jaar met 55% 
toegenomen (en dan laten we de effecten vanuit gewijzigde levensverwachtingen nog buiten 
beschouwing). Hier tegenover staat een cumulatief rendement op de beleggingen van 16%. 
Het tekort aan beleggingsrendement bedraagt over de afgelopen (bijna) 5 jaar ruim 39%. De 
daling van de dekkingsgraad vanaf 136% per ultimo 2006 naar 94% ultimo september 2011, 
wordt daarmee in hoge mate (31 %-punt) veroorzaakt door het tekort aan 
beleggingsrendement versus de rendementsontwikkeling van de pensioenverplichtingen. 
 

Rendement 20112 2006-20112    
cumulatief 

Rendement Beleggingen 4% 16% 
Rendement 
Verplichtingen 

17% 55% 

Verschil in %-punt -13% -39% 

Figuur 3. groeivoet beleggingen en verplichtingen 2011 (t/m derde kwartaal) 
 
 
Pensioenfondsen presteren verschillend 
Het rendement op de pensioenverplichtingen verschilt niet veel tussen de individuele 
pensioenfondsen uit het FiP Universum. Dit rendement ligt voor de 50 grootste Nederlandse 
pensioenfondsen tussen de 30 en 40 procent. De verschillen in de beleggingsrendementen 
van deze pensioenfondsen zijn veel groter. Hierdoor is ook de impact op de dekkingsgraad 
sterk verschillend. 
 
De 50 grootste pensioenfondsen behalen over alle jaren samen een beleggingsrendement 
dat lager ligt dan het rendement op de pensioenverplichtingen. Hierdoor daalt de 
dekkingsgraad van alle pensioenfondsen. Tussen de pensioenfondsen verschillen de 
resultaten sterk. De beste presterende pensioenfondsen, zoals pensioenfondsen TNO, 
Landbouw, Zorgverzekeraars, Hoogovens en Tandartsen behalen een negatief effect op de 
dekkingsgraad in de orde van 11 tot 14 procentpunt. De minste resultaten werden behaald 
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 2011 is hier t/m derde kwartaal 2011 
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door de pensioenfondsen Shell, Ahold, Fysiotherapeuten, Horeca en Huisartsen. Hier 
bedroeg de daling van de dekkingsgraad door het achterblijvende beleggingsrendement 
meer dan 30 procentpunt.  
  
 

Top 5  Rendement 
beleggingen 

Rendement 
Verplichtingen 

Verschil 

1. Landbouw 25% 36% -11% 
2. TNO 20% 31% -11% 
3. Zorgverzekeraars 22% 34% -12% 
4. Hoogovens 18% 30% -12% 
5. Tandartsen 17% 31% -14% 

Figuur 4. Top 5 uit het FiP Universum van Nederlandse pensioenfondsen naar 
beleggingsresultaat (vs. verplichtingen) cumulatief over 2006-20103 
 
Doelmatig beleggingsbeleid ver te zoeken  
Veruit de meeste Nederlandse pensioenfondsen lijken een beleggingsbeleid te voeren 
waarbij onvoldoende rekening wordt gehouden met de ontwikkeling van de 
pensioenverplichtingen. Uit de resultaten blijkt dat vooral een extreem jaar op de financiële 
markten langdurig tot een lager niveau van de dekkingsgraad kan leiden. Daarnaast 
ontstaan juist in zo’n exceptioneel jaar grote onderlinge verschillen tussen de 
pensioenfondsen. 
 
We kunnen vaststellen dat het realiseren van een positief beleggingsrendement 
onvoldoende is voor een gunstige ontwikkeling van de dekkingsgraad, indien dit rendement 
niet uitstijgt boven het rendement van de pensioenverplichtingen. We moeten concluderen 
dat dit vanaf 2006 het geval was voor alle pensioenfondsen uit het FiP Universum. 
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 Voor een overzicht van de prestaties van alle 50 pensioenfondsen, zie www.firstpensions.nl 


