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O
m de toename in transactiekosten 
voor die pensioenfondsen die hun 
dekkingsgraadrisico willen afdek-

ken te beperken is de ‘Smith Wilson tech-
niek’ in het septemberpakket vervangen 
door een methodiek waarbij de UFR-curve 
ook vanuit de marktrentes na het 20-jaars 
punt opgebouwd wordt. Wel wordt nog ge-
waarschuwd dat ook deze methodiek kan 
leiden tot bijzondere effecten in de rente-
curve die mogelijk negatief uitpakken voor 
pensioenfondsen. Afgezien van deze ‘tech-
nische’ gevolgen is het interessant te kijken 
wat de gevolgen zijn als een pensioenfonds 
zijn beleid gaat sturen op basis van een dek-
kingsgraad die niet berust op marktwaarde-
ring, maar op een fictieve UFR-rente. 

UFR versus marktwaarde: 
gevolgen voor het financiële 
beleid
Als we de UFR-methodiek toepassen op 
de huidige curve van de marktrente, dan 
ligt de UFR-curve vanaf 20 jaar boven deze 
marktrente. Wat zijn de mogelijke gevolgen 
van deze fictieve hogere UFR-rente voor het 
financiële beleid van een pensioenfonds?
1. De UFR-dekkingsgraad ligt hoger, aange-

zien de waarde van de verplichtingen lager 
wordt gezet. Het gevolg kan zijn dat het 
pensioenfonds eerder geneigd zal zijn om 
zijn pensioenverplichtingen te indexeren.

2. De ‘kostendekkende’ pensioenpremie 
ligt lager, aangezien met een hogere dis-
conteringsvoet wordt gerekend.

Beide gevolgen zijn van invloed op het 
daadwerkelijke economische vermogen 
van het pensioenfonds: er gaat meer uit 
(hogere pensioenbetalingen) en er komt 

minder in (lagere premie). Hieruit volgt 
ook een derde effect indien op basis van 
de UFR-curve wordt gestuurd:

3. De jaarlijkse absolute opbrengsten uit de 
beleggingen worden lager, omdat de aan-
wezige pot met beleggingen kleiner wordt 
vanwege de hiervoor genoemde effecten.

Om kwantitatief inzicht te geven in de 
hierboven genoemde gevolgen hebben wij 
een model beschikbaar. Hiermee kan een 
vergelijking worden gemaakt tussen het 
sturen op basis van een marktwaarde-
dekkingsgraad (MW DG) en het sturen op 
basis van de UFR-dekkingsgraad  (UFR 
DG). In het model gaan we uit van een pen-
sioenfonds met nominale verplichtingen, 
contant gemaakt op basis van de markt-
rente (swapcurve), van 105 miljoen euro. 
Maken we de verplichtingen contant tegen 
de UFR-curve dan komen we uit op 95 mil-
joen euro. De marktwaarde van de bezit-
tingen van het pensioenfonds bedraagt 
100 miljoen euro. De MW DG is derhalve 95 
procent en de UFR DG is 105 procent. Ver-
der wordt aangenomen dat het pensioen-
fonds de pensioenen voor inflatie indexeert 
bij een DG boven 105 procent. We bereke-
nen nu de effecten voor twee verschillende 
pensioenfondsen:
1. een pensioenfonds met een jaarlijkse 

nieuwe pensioenopbouw van 4 miljoen 
euro in marktwaarde dan wel van 3,5 mil-
joen euro in UFR termen;

2. een pensioenfonds zonder nieuwe pensi-
oenopbouw.

Bij de berekening worden de volgende ren-
dementspercentages gehanteerd:

> gemiddeld swaprendement: 2,5 procent;
> gemiddeld UFR rendement: 3,0  procent;
> inflatie: 2,0 procent;
> kosten: 1,0 procent zijnde de uitvoerings-

kosten en een deel langlevenkosten;
> verwacht rendement totale beleggingen: 

5,5 procent door 3,0 procent risicopre-
mie op te tellen bij het swaprendement.

Bovenstaande percentages zijn zoveel als 
mogelijk gebaseerd op de huidige marktom-
standigheden en op het verwachte beleg-
gingsrendement. De kosten sluiten aan bij 
die van de gemiddelde Nederlandse pensi-
oenfondssector. De nu volgende uitkomsten 
en conclusies van ons onderzoek zijn robuust, 
dat wil zeggen ze worden niet of nauwelijks 
beïnvloed door de gemaakte aannames.

Berekening kwantitatieve 
effecten 
Onderstaand treft u de vergelijking aan over 
een periode van 20 jaar, tussen de ontwik-
keling van de marktwaarde-dekkingsgraad 
(zijnde de economische waarde) van het 
pensioenfonds dat stuurt op de MW DG 
versus het pensioenfonds dat stuurt op de 
UFR DG. Dit betekent dat het eerste pen-
sioenfonds indexatie toekent wanneer de 
marktwaarde-dekkingsgraad boven de 105 
procent komt, terwijl dit bij het tweede 
pensioenfonds gebeurt wanneer de UFR-
dekkingsgraad  boven de 105 procent komt. 
Het MW DG pensioenfonds heeft jaarlijks 
een nieuwe opbouw van 4 miljoen euro in 
marktwaardetermen. Voor het UFR DG pen-
sioenfonds bedraagt de premie 3,5 miljoen 
euro. Deze premie is lager omdat de UFR-
curve hoger ligt, zie figuur 1.

Het septemberpakket kiest voor een methodiek die een aantal 
technische problemen van de UFR vermijdt. Een ander probleem 
blijft echter levensgroot bestaan: sturen op de UFR leidt tot 
uitholling van het pensioen.TEKST Erik Beckers en Stefan Ormel

Sturen op UFR holt 
pensioen uit

026_027 UFR  | STUREN OP UFR 



IPNederland oktober | november 2012 27

De ontwikkeling van de daadwerkelijke eco-
nomische dekkingsgraad bij een beleid dat 
gericht is op de MW DG kent het volgende 
verloop. De eerste 6 jaren wordt niet geïn-
dexeerd. Hierdoor herstelt de MW DG zich 
tot boven 105 procent. Daarna wordt wel 
geïndexeerd en stijgt de dekkingsgraad lang-
zaam richting 110 procent in jaar 20. Sturen 
op basis van een MW DG leidt op termijn tot 
een economisch gezonde ontwikkeling van 
de MW DG. De toegezegde pensioenuitkerin-
gen kunnen economisch worden nagekomen.

De ontwikkeling van de daadwerkelijke 
economische dekkingsgraad bij een beleid 
dat gericht is op de UFR DG blijft ver achter. 
De MW DG daalt in 20 jaar naar 89 procent. 
Er wordt immers al snel geïndexeerd om-
dat de initiële UFR DG boven 105 procent 
ligt. Bijkomend financieel probleem is dat 
de premie onvoldoende is in marktwaarde-
termen, namelijk 3,5 miljoen euro, terwijl 
4 miljoen euro benodigd is. Tenslotte is er 
de consequentie dat door bovengenoemde 
effecten de  beleggingsportefeuille wordt 
uitgehold en er dus minder beleggingsren-
dement kan worden behaald.

De drie effecten over de periode van 
twintig jaar kunnen we kwantificeren als in 
figuur 2:
IN MILJOEN MW DG  UFR DG VERSCHIL

Pensioenuitkeringen (incl. indexatie) -130 -140  10

Premie-inkomsten 80 70  10

Beleggingsinkomsten 134 122  12

TOTAAL EFFECT    32

Opgeteld bedragen de effecten 32 miljoen 
euro in totaal. Dit komt overeen met 21 dek-
kingsgraadpunten in jaar 20. De te hoge pen-
sioenuitkeringen alsmede de te lage premie-
inkomsten dragen hier evenredig aan bij (10 
miljoen euro). Het grootste effect is echter 
het verschil in beleggingsinkomsten over de 
betreffende periode. Dit loopt op tot maar 
liefst 12 miljoen euro in totaal. Het is duidelijk 
dat een beleid op basis van de UFR DG het 
pensioen langzaam maar zeker uitholt. 

Dit effect wordt helemaal duidelijk als 
we een pensioenfonds nemen waar geen 

nieuwe opbouw is, maar dat langzaam 
‘leegloopt’, zie figuur 3:

We zien dat de UFR DG eerst langzaam 
afneemt en naar het einde toe sterk daalt 
en er nauwelijks pensioenuitkeringen over-
blijven voor de resterende – overwegend 
jongere – deelnemers in het pensioen-
fonds. Sturen op de MW DG levert wel een 
financieel gezonde ontwikkeling op van de 
dekkingsgraad op daadwerkelijke economi-
sche waarde.

De verschillen kunnen we kwantificeren 
als in figuur 4:
IN MILJOEN MW DG  UFR DG VERSCHIL

Pensioenuitkeringen (incl. indexatie) -132 -144  12

Premie-inkomsten 0 0  0

Beleggingsinkomsten 78 72  6

TOTAAL EFFECT    18

Logischerwijs is er nu geen premie-effect 
omdat er geen nieuwe opbouw plaatsvindt. 
Wel blijft er het verschil in pensioenuit-
keringen en in beleggingsinkomsten. Het 
totale verschil is nu 18 miljoen euro. Dit 
is kleiner dan in de eerste variant. Echter, 
aangezien de pensioenverplichtingen jaar-
lijks afnemen – er wordt wel uitgekeerd 
maar niet opgebouwd – is het effect uitge-
drukt als verschil in dekkingsgraadpunten, 
dus ten opzichte van de pensioenverplich-
tingen, beduidend groter.

Dat het uithollingseffect in dekkings-
graadpunten nu veel groter is, kunnen 
we duidelijk maken met het volgende re-
kenvoorbeeld.  Stel de dekkingsgraad op 
economische waarde is 110 procent (110 
miljoen beleggingen versus 100 miljoen 
verplichtingen) en er wordt 10 miljoen aan 
pensioenen uitgekeerd. Dan dalen de be-
leggingen naar 100 miljoen euro en de ver-
plichtingen naar 90 miljoen euro. De MW 
DG bedraagt nu 111,1 procent. In andere 
woorden, alleen al door het uitkeren bij 
een MW DG boven 100 procent, stijgt de 
op economische waarde gebaseerde dek-
kingsgraad. Omgekeerd geldt hetzelfde: 
stel de dekkingsgraad is 90 procent (90 
miljoen euro beleggingen versus 100 mil-

joen euro verplichtingen) en er wordt 10 
miljoen euro uitgekeerd. Dan dalen de be-
leggingen naar 80 miljoen euro en de ver-
plichtingen naar 90 miljoen euro. De MW 
DG bedraagt nu 88,9 procent. Dus, alleen al 
door het uitkeren bij een MW DG onder 100 
procent, daalt de op economische waarde 
gebaseerde dekkingsgraad. 

De nieuwe opbouw van pensioenverplich-
tingen werkt omgekeerd ten opzichte van 
het doen van pensioenuitkeringen. Indien 
de dekkingsgraad op economische waarde 
boven 100 procent ligt, zal de nieuwe pen-
sioenopbouw – tegen een premie op basis 
van marktwaarde – leiden tot een daling 
van de dekkingsgraad. Het surplus wordt 
immers gedeeld door een grotere noemer. 
Bij een MW DG onder 100 procent zal de 
nieuwe pensioenopbouw leiden tot een 
hogere dekkingsgraad. Dit omgekeerde ef-
fect is logisch; het uitkeren van pensioenen 
is rekenkundig het omgekeerde van het op-
bouwen van nieuwe pensioenrechten.

Conclusies
De resultaten van ons onderzoek laten 
zien dat sturen op basis van een UFR-
dekkingsgraad en een UFR-premie de pen-
sioenpot uitholt. Er worden in termen van 
economische waarde te hoge pensioenen 
uitgekeerd, te snel geïndexeerd en er wordt 
te weinig premie ontvangen. De omvang 
van deze effecten op de dekkingsgraad is 
afhankelijk van de mate waarin het pensi-
oenfonds is vergrijsd. Hoe grijzer het pen-
sioenfonds – hogere uitkeringen en weinig 
pensioenopbouw – hoe sterker de uithol-
ling in dekkingsgraadpunten.

Indien het de politiek menens blijft om 
een reddingsboei aan te reiken om het zin-
ken van het Nederlandse pensioensysteem 
tegen te gaan, dan blijft het aan te bevelen 
om niet alleen naar de grote pensioenfond-
sen te luisteren. 

Erik Beckers en Stefan Ormel zijn 
werkzaam bij respectievelijk First 
Pensions  en First Investments.

STUREN OP UFR | UFR 026_027

115%

110%

105%

100%

95%

90%

85%

80%
0 5 10

M
A

RK
TW

A
A

RD
E 

D
EK

KI
N

G
SG

RA
A

D

15 20

MARKTWAARDEBELEID
UFR BELEID

JAREN

180%

160%

140%

120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

0 5 10

M
A

RK
TW

A
A

RD
E 

D
EK

KI
N

G
SG

RA
A

D

15 20

MARKTWAARDEBELEID
UFR BELEID

JAREN

Figuur 1

Figuur 2

Figuur 4

Figuur 3

B
RO

N
: FIRST PEN

SIO
N

S EN
 FIRST IN

VESTM
EN

TS


