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Input voor de stuurgroep
De komende periode spreekt Pensioen Pro
met pensioenbestuurders over de
uitwerking van het nieuwe stelsel.
Bestuurders kunnen waarschuwingen
uiten, adviezen geven en wensen indienen.
Ook input leveren? Mail naar
opinie@pensioenpro.nl. Eerder in deze
serie sprak Gerard van de Kuilen
(pensioenfonds Kappers). PME en
Pensioenfonds Shell lieten al van zich
horen. Dat laatste fonds zei je buffer juist
niét uit te willen delen.

Frank van Alphen • Interview • PP

‘Nieuwe stelsel is een zegen voor ons fonds’

Het beroepspensioenfonds Tandartsen is al 22 jaar geleden gesloten. ‘We zijn een

vergrijsd fonds’, zegt bestuurders Fokko Covers. ‘De jongste deelnemer is een jaar of

vijftig.’

Het fonds kent enkel slapers en

gepensioneerden. Het heeft daardoor

niets te maken met de afschaffing van

de doorsneesystematiek of een keuze

tussen persoonlijke pensioenpotjes of

de collectieve variant. De verlaging

van de ufr heeft evenmin een grote

impact. ‘Hoogstens 1%

dekkingsgraad. Dat komt doordat

onze verplichtingen niet zo lang

doorlopen’, zegt Covers.

Het tandartsenfonds, dat ruim €1,8

mrd beheert, heeft wel te maken met nieuwe regels voor korten en indexeren. En

met de invoering van de lumpsum.

Meer indexeren
‘We hebben in juni het

pensioenakkoord uitgelegd op de

jaarlijkse vergadering van

deelnemers’, zegt Covers. ‘De

boodschap was dat we de komende

jaren meer kunnen indexeren. Die viel

Voor het gesloten pensioenfonds Tandartsen
is het nieuwe stelsel een kans om de buffer te
verdelen onder de deelnemers, aldus
bestuurder Fokko Covers. De
gepensioneerden willen ook een lumpsum
kunnen opnemen, zegt hij. ‘Wellicht iets voor
de stuurgroep.’
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Fokko Covers.

uiteraard goed.’ Het fonds heeft een

beleidsdekkingsgraad van ruim 112%

(eind juni). Bij die dekkingsgraad kan

het de komende jaren de beoogde

1,15% per jaar indexatie geven. ‘Die

buffer was een verstorende factor.

Deelnemers vroegen zich terecht af bij

wie die buffer uiteindelijk terecht zou

komen. Dat is opgelost. Dit

pensioenakkoord is een zegen voor

ons fonds.’

Hoe het fonds de buffer precies gaat uitkeren, is afhankelijk van de uitwerking van

het akkoord. ‘Het moet op een evenwichtige manier. De belangrijkste beslissing is

hoe je het uitkeren van de reserves eerlijk bij de deelnemers laat komen’, zegt

Covers.

Afschaffing doorsneesystematiek
Het fonds voor de tandartsen verkeert in een luxe positie in vergelijking met fondsen

waar nog wel pensioen wordt opgebouwd. Als die fondsen een buffer hebben,

kunnen ze die niet zomaar uitdelen. Die fondsen zullen een deel nodig hebben om

de gedupeerden van de afschaffing van de doorsneesystematiek te compenseren.

Covers: ‘Die afschaffing is een complexe zaak. Het zou me niet verbazen als die

complexiteit gaat leiden tot vertraging. Bovendien heeft een aantal grote fondsen

geen buffer om in te zetten. Ik zie niet in hoe je dan groepen deelnemers kunt

compenseren. Premieverhogingen lijken me uitgesloten. We zitten in Nederland aan

het maximum.’

Covers is ondanks wat haken en ogen een groot voorstander van het

pensioenakkoord. ‘Het is goed voor de reputatie van de pensioensector. Ik verwacht

ook dat deelnemers de kortings- en indexatieregels beter kunnen begrijpen. Als het

slecht gaat, wordt je pensioen verlaagd en als het goed gaat, verhoogd. Dat is

eenvoudiger dan pas korten als het fonds vijf jaar onder een bepaalde grens is

gebleven.’

Beleggingsbeleid
Pensioenfonds Tandartsen belegt voor bijna twee derde in vastrentende waarden.

‘De kans dat we een jaar moeten korten is daardoor minder dan 1%’, aldus Covers.

Het fonds heeft hiernaast een renteafdekking van 85%. Gevolg was dat de
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Pensioenfonds Tandartsen en
Tandarts-specialisten in cijfers
Vermogen onder beheer: €1,8 mrd. Geen
actieven. Aantal gepensioneerden: 4365.
Aantal slapers: 2424. Uitkeringen in 2018:
€66 mln. Beleidsdekkingsgraad: 112,5%
(eind juni).

dekkingsgraad zich de afgelopen jaren goed ontwikkelde, ondanks de almaar

dalende rente.

‘Onder de nieuwe regels kunnen fondsen zich iets meer risico permitteren. Aan de

andere kant voorziet het pensioenakkoord in een harde ondergrens van 90%. Als je

onder die grens duikt, moet je harde maatregelen nemen. Je moet in één keer korten

om weer op 100% te komen’, aldus de pensioenbestuurder.

Lumpsum
Wie met pensioen gaat, mag 10% van

het pensioenkapitaal in één keer

opnemen, is afgesproken in het

pensioenakkoord. ‘Dat is een goede

maatregel’, zegt Covers. ‘Zelfs voor

gepensioneerden met een relatief laag

pensioen gaat het om een aardig

bedrag. Je ontvangt ongeveer twee jaar pensioen ineens. Dat kan voor ouderen die

iets aan hun huis willen doen net het verschil maken.’

De meerderheid van de deelnemers van het tandartsenfonds kan geen gebruik

maken van deze lumpsum, omdat ze al pensioen ontvangen. ‘Oudere deelnemers

vragen zich af, waarom zij niet als gepensioneerden ook gebruik kunnen maken van

deze regeling. Ze vinden het raar dat het alleen geldt voor deelnemers die nog met

pensioen moeten gaan. Een terechte opmerking. Misschien moet de stuurgroep

kijken of dat mogelijk is.’

   

 Door Frank van Alphen 
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