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Pensloenen
volgendfaar
waardevast
Uitkering 65-plussers weer gelijk op met inflatie

Door de redactie binnenland

Compensatie,
Als de aandelenmarkten
de wind in de zeilen hou-
den, voorziet Borgdorff
dat gepensioneerden
straks ook worden gecom-
penseerd voor het koop-
krachtverlies sinds 2003.
"Zodra onze financiëIe
buffers dat toelaten, kan
de te lage indexatie in het
verleden alsnog worden
goedgemaakt."

is een harde afspraak. De dek-
kingsgraad bedraagt nu al 129
procent, dus we zijn er bijna."

De Nederlandse pensioenen
zijn sinds 2003 niet meer
waardevast. omdat de fond-
sen van de toezichthouder De
Nederlandsche Bank eerst
hun vermogens moesten aan-
zuiveren. Dit jaar wordt de in-
flatie voor gemiddeld 75 pro-
cent gecompenseerd, schat
VB. De fondsen waren wel in
staat hun pensioenpremies
voor werkenden te verlagen,
met gemiddeld drie procent.

Het protest tegen de uithol-

ling van pensioenuitkeringen
is de afgelopen maanden flink
aangezwollen. Bij de pensi-
oenfondsen stond de telefoon
roodgloeiend. Aanleiding was
de inhouding van 4,4 procent
zorgpremie op het pensioen,
een wettelijke verplichting.
Borgdorff: "Dat komt hard aan
als je pensioen toch al niet vol-
ledig geindexeerd wordt.
Maar wij moeten de wet uit-
voeren."

Het weer waardevast maken
van de pensioenen wordt mo-
gelijk dankzij de superwin-
sten die de fondsen vorig jaar
op de aandelenbeurzen maak-
ten. Het Centraal Planbureau
becijfert de groei van het to-
taal belegd pensioenvermo-
gen in 2005 (aandelen en obli-
gaties)opbijna 100 miljard eu-
ro, ofi,vel 14.000 euro per huis-
houden. Gemiddeld haalden
de fondsen een aandelenren-
dement van 26 procent.

Het totaal belegde pensioen-
vermogen bedraagt inmiddels
635 miljard euro. Verzeke-
raars hadden daarnaast nog
voor 345 miljard euro aan par-
ticuliere pensioengelden uit-
staan. (GPD)

DEN HAAG w De pensioenen

kunnen in2007 voor het
eerst in drie jaar volledig
geindexeerd worden. Dat
betekent dat de uitkering
van gepensioneerden
weer gelijk oploopt met de
inflatie.

Als er op de f,rnanciële mark-
ten dit jaar geen rampen ge-
beuren, worden de pensioe-
nen opnieuw waardevast ge-
maakt, stelt de Vereniging van
Bedrij fstakpensioenfondsen.
De \/B behartigt met een ver-
mogen van ongeveer 400 mil-
jard euro de belangen van 4,6
miljoen werknemers en ge-
pensioneerden.

VB-directeur Peter Borg-
dorff voorziet dat het vermo-
gen van zijn organisatie eind
ditjaar dertig procent groter is
dat het totaalbedrag aan uit te
betalen pensioenen. Bij zo'n
zogeheten deld<ingsgraad van
130 procent of meer, worden
de pensioenen weer volledig
geindexeerd. Borgdorff: "Dat


