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5. Paragraaf 2.4 Premie inkoop voorwaardelijk pensioen burgers “De inkoop voorwaardelijk pensioen
wordt in rentedekking gefinancierd, waarbij het resterende voorwaardelijk pensioen op 31 december
2022 ineens wordt gefinancierd voor alle deelnemers die uitzicht hebben op inkoop voorwaardelijk
pensioen. Om een premiepiek in 2022 te voorkomen wordt de premie geëgaliseerd”. a. Wat wordt
bedoeld met rentedekking financiering ? b. Graag inzicht in de onderliggende cijfers en risico’s met
betrekking tot de omzetting van voorwaardelijke rechten in onvoorwaardelijke rechten per 1 januari
2023 afgemeten naar de dekkingsgraad en de renteontwikkeling ? Zit er dan genoeg geld in de pot ?
c. Is deze premie kostendekkend gedempt ? Graag een toelichting op het verloop en dan
mogelijkerwijs de dekkingsgraad en rente van dat moment. d. Graag inzicht in in- en uitstroom
cijfers die hier impact op hebben (meer gevoel geven bij waar de getallen op gebaseerd zijn).
Het antwoord op vraag 5d) luidt ‘Voor de in- en uitstroom wordt uitgegaan van het
Grondslagenonderzoek GO1113, dat ook voor de andere premies wordt gebruikt.’ De gehele IVP
uitkering van een deelnemer wordt pas gefinancierd/ingekocht op het moment dat deze met
pensioen gaat.
Voor meer gevoel bij de omvang van achterliggende getallen bij tabel 2.4.1 (verwachte ontwikkeling
schuld inkoop voorwaardelijk (SVI) pensioen) en 2.4.2. (verwachte ontwikkeling bestemmingsreserve
inkoop voorwaardelijk pensioen), ook in relatie tot te betalen premies ten opzichte van ingekochte
en in te kopen pensioenuitkeringen, is gevraagd naar in- en uitstroomcijfers. Dat daar het
Grondslagenonderzoek GO1113 aan ten grondslag ligt, is goed om te weten, maar zegt weinig.
We willen graag meer inzicht in de premiestromen en separaat behaalde rendementen. Wij willen
graag weten hoeveel deelnemers aanspraak hebben (gemaakt) op een inkoop pensioen vanuit VPL
en om welke bedragen het gaat (bv globaal per leeftijdscohort van bv 5 jaar). Ook krijgen we graag
inzicht in aantal deelnemers die wel aanspraak hadden, maar door (eerdere) uitdiensttreding hun
voorwaardelijk recht hebben zien vervallen. Kunt u verder inzicht geven in deelnemerspopulatie die
vanaf 2006 in is gestroomd in het pensioenfonds en wel VPL premie betaalt, maar waar geen
pensioen tegenover staat? (graag een specificatie met omvang aantal deelnemers per leeftijdscohort
en betaalde VPL premies per leeftijdshohort).
Wij begrijpen dat soortgelijke – wellicht nog uitgebreidere? – analyses ten behoeve van
onderhandelingen in de Pensioenkamer voorhanden zouden (kunnen) zijn. Indien dat mogelijk is,
zouden wij (ook) die analyses graag ontvangen voor een completer beeld over de deugdelijkheid van
financiering van de VPL regeling en het element van evenwichtige belangenafweging dat naar onze
mening bij de uitvoering van de regeling een belangrijke rol zou moeten spelen.

