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Technische toelichting
miljardentegenvaller
Achtergrond
Per 27 november 2017 is het ‘Uitvoeringsbesluit pensioenaspecten Sociaal Akkoord
2004’ gewijzigd. In het gewijzigde artikel 4 lid 2 van dit uitvoeringsbesluit is
vastgelegd dat bij het opbouwen van nieuwe pensioenaanspraken in het kader van
de VUT-overgangsregelingen (VPL) in principe geen fondsvermogen mag worden
gebruikt. Dit betekent dat aan de premie die voor deze aanspraken moet worden
ingelegd hogere eisen worden gesteld dan aan de premie voor reguliere
pensioenopbouw.
DNB schrijft op 3 april 2018 een toelichting op de wijziging van het
uitvoeringsbesluit:
“[Als] de actuele dekkingsgraad lager is dan het vereist eigen vermogen, is het
toegestaan om een koopsom in rekening te brengen tegen het niveau van ten
minste die actuele dekkingsgraad.”
Bij de inkoop van het voorwaardelijke VPL-pensioen moet de premiedekkingsgraad
dus o.b.v. het bovenstaande dus minimaal gelijk zijn aan de actuele dekkingsgraad
van het pensioenfonds.
ABP stelt de premie voor de VPL-aanspraken echter op dezelfde wijze vast als de
premie voor de reguliere pensioenopbouw. Van de reguliere pensioenpremie weten
we dat de premiedekkingsgraad ruim onder de 100 % ligt. Daarmee voldoet ABP
voor de VPL-regeling dus niet aan de eisen van het gewijzigde uitvoeringsbesluit en
dus zal de premie die ABP rekent verhoogd moeten worden.

Schatting aanvullende kosten
De premiedekkingsgraad in het meest recente jaarverslag (2016) was 72%. De
actuele dekkingsgraad is 105%. Uitgaand van de premiedekkingsgraad van 72%,
moet de premie voor de VPL-inkoop dus grofweg een factor 105/72 = 1,5 stijgen.
De VPL-premie voor de periode 2018-2022 was vastgesteld op 2.6%. Dit zal dus
moeten stijgen tot 2,6% x 1,5 = 3,9%. De premiegrondslag voor de VPL-premie ligt

rond de 35 EUR miljard. Dit betekent dat over de periode 2018-2022 de totale VPLpremie rond de 4,5 EUR miljard bedraagt (5 jaar x 2,6% x 5 EUR miljard). Dit zal
echter moeten stijgen tot een bedrag rond de 6,8 EUR miljard (5 jaar x 3,9% x 5 EUR
miljard). Een toename van ruim 2 EUR miljard.

