
    

  

45 pensioenfondsen volgens DNB in 

gevarenzone 
De actuele dekkingsgraad van Nederlandse pensioenfondsen 

is in het eerste kwartaal van dit jaar gedaald met 1,2 

procentpunten naar 107,5%. De beleidsdekkingsgraad (de 

gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden) is 

gestegen naar 107,8%. 

 

Na-ijleffect 

De beleidsdekkingsgraad is bepalend voor de vraag of 



 

pensioenfondsen hun pensioenuitkeringen mogen verhogen of 

moeten verlagen. Het stijgen van de beleidsdekkingsgraad is 

een na-ijleffect van de dekkingsgraden van 2017. 

 

Verlies op aandelen 

De financiële positie is verslechterd omdat de waarde van de 

verplichtingen toenam tot 1242 miljard en het vermogen met 10 

miljard daalde naar 1336 miljard euro. Volgens De 

Nederlandsche Bank komt dit omdat de fondsen verliezen 

leden op hun aandelen. 

 

Voldoende in kas 

De pensioenfondsen als geheel hebben nog steeds meer 

pensioengeld in kas dan absoluut noodzakelijk. Bij een aantal 

pensioenfondsen evenwel is de financiële buffer te klein. Als 

pensioenfondsen 5 jaar onder de minimale 

beleidsdekkingsgraad van 104%* blijven, dan moeten zij korten 

op de pensioenen. 

 

45 Fondsen in zwaar weer 

Bij 45 van de ruim 200 pensioenfondsen is het risico van korten 

reëel. Het gaat volgens DNB daarbij om 3,4 miljoen actieve en 

1,9 miljoen pensioengerechtigde deelnemers, ongeveer 60% 

van het totale aantal deelnemers. 

 

 

PENSIOEN 

 



 

  

 

Lage rente slecht voor pensioenen maar 
goed voor de schatkist.  

 

De Europese Centrale Bank gaat voorlopig nog door met het opkopen 

van schulden. Volgens De Volkskrant is dit goedkope geldbeleid van 

de ECB “een miljardenfeest voor onze schatkist”. 

 

Meevaller van 84 miljard 

Mede door dit monetaire financieringsbeleid is de rente laag en zal die 

mogelijk nog enige tijd laag blijven. Vanwege die lage rente op onze 

overheidsschuld boekte het kabinet de afgelopen 5 jaar een meevaller 

van 84 miljard euro. 

 

Feest in Europa 



 

De eurolanden samen incasseerden zo een meevaller van 1149 

miljard euro, zo blijkt uit berekeningen die de Duitse centrale bank aan 

de Volkskrant heeft verstrekt. 

Gepensioneerden betalen de rekening 

Dit geldbeleid heeft ook een keerzijde: omdat in Nederland de 

marktrente wordt gebruikt om de verplichtingen van de 

pensioenfondsen te berekenen betalen pensioengerechtigden de 

rekening. Hoe lager de rente, hoe meer geld pensioenfondsenals 

reserve in kas moeten houden, des te minder er beschikbaar is voor 

het verhogen van pensioenen. Veel gepensioneerden hebben 

daardoor hun koopkracht de afgelopen jaren met meer dan 15% zien 

dalen. 

 

  
  

 

  



 

Minister Koolmees heeft geen haast 

met pensioenhervorming 
  

Meer lezen? Ga naar: www.loonvoorlater.nl 
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Gaan de zorgpremies wel of niet 

omhoog? 

http://www.loonvoorlater.nl/nieuwsberichten/minister-koolmees-heeft-geen-haast-met-pensioenhervorming.aspx


 

De zorgpremies voor volgend jaar zijn nu al onderwerp van scherpe discussie 

in de zorgwereld. De ene zorgverzekeraar geeft aan dat een stijging van de 

premies onvermijdelijk is, andere zorgverzekeraars wijzen erop dat de 

kostenstijging beperkt kan worden door efficiënter te gaan werken. 

 

Kosten kunnen omlaag 

In deze polemiek heeft zich nu ook oud-minister van Volksgezondheid en nu 

directielid van zorgverzekeraar VGZ Ab Klink gemengd. Het kabinet en de 

Tweede Kamer moeten niet bij voorbaat akkoord gaan met een stijging van de 

premie, vindt hij. Zowel ziekenhuizen als huisartsen kunnen efficiënter werken 

en zo ertoe bijdragen dat de zorgkosten niet als een soort automatisme jaarlijks 

met 2 miljard euro stijgen. 

 

Bijval 

In De Volkskrant van 19 april 2018 krijgt Ab Klink bijval van artsen, bestuurders 

van ziekenhuizen en van zorgverzekeraar Menzis. 

 

Zorgverzekeraars zijn het niet eens met elkaar 

VGZ is de tweede zorgverzekeraar van Nederland en denkt dat met een ander 

beleid de uitgaven voor zorg substantieel kunnen dalen. VGZ gaat daarmee 

dwars in tegen de opvattingen van de concurrenten CZ en Achmea, die eerder 

een verdere stijging van de zorgpremie aankondigden. 

 

Minder onderzoek en medicijnen 

VGZ is volgens Ab Klink al druk bezig met het realiseren van besparingen en 

heeft daartoe afspraken gemaakt met 11 ziekenhuizen en 3 instellingen in de 

geestelijke gezondheidszorg. Die afspraken lijken positief uit te pakken. Ze 

leiden er toe dat er minder onnodig en duur onderzoek wordt gedaan en er 

worden minder medicijnen voorgeschreven. 

 

Wensdenken? 

VGZ krijgt overigens niet louter bijval. Zo noemt de Nederlandse Vereniging 

van Ziekenhuizen (NVZ) een daling van zorgkosten “wensdenken”. 

 



 

Meer lezen? 

 

De Volkskrant: Verzekeraar ziet kans zorgkosten te verlagen 

 

De Volkskrant: Deze artsen voeren een revolutie aan. 

  

 

 

ZORG EN WONEN 

 

 

 

Overgrote deel ouderen woont 

thuis. 

https://blendle.com/i/de-volkskrant/verzekeraar-ziet-kans-zorgkosten-te-verlagen/bnl-vkn-20180419-9541906?sharer=eyJ2ZXJzaW9uIjoiMSIsInVpZCI6InRvbnZlcmxpbmQiLCJpdGVtX2lkIjoiYm5sLXZrbi0yMDE4MDQxOS05NTQxOTA2In0%3D
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/hoe-een-streekziekenhuis-het-zorgstelsel-op-zijn-kop-zette~a4594341/


 

De Nederlandse Zorg Autoriteit publiceerde deze maand de 

eerste monitor over de zorg voor ouderen. 

 

Meeste ouderen wonen thuis 

Hieruit blijkt dat verreweg de meeste ouderen vanaf 65 jaar 

(94%!) gewoon thuis wonen. Ook van de 85-plussers woont 70 % 

nog thuis, vaak met ondersteuning van wijkverpleging. De meeste 

65-plussers zijn vitaal en gebruiken nauwelijks meer zorg dan de 

gemiddelde Nederlander. Maar de zorgkosten stijgen sterk met de 

leeftijd.  Voor 85-plussers liggen de gemiddelde kosten vier keer 

hoger dan de kosten voor mensen tussen de 65 en 75 jaar 

 

Helft zorgkosten gaat naar 65+ 

Bijna 50 % van de totale zorguitgaven in Nederland (€ 79 miljard 

in 2018!)  wordt besteed aan de ouderen vanaf 65 jaar die 20 % 

van de bevolking uitmaken! 189.000 Ouderen wonen nu in een 

verpleeghuis, daar gaat 40% van de uitgaven aan zorg voor 

ouderen naar toe ( dus 20 % van de totale kosten in Nederland!)   

 

Minister wil betere ouderenzorg 

Zoals bekend heeft minister van VWS onlangs het PACT voor de 

ouderenzorg uitgebracht om de ouderenzorg in Nederland verder 

te verbeteren, maar ook om de kostenontwikkeling te beheersen! 

 

Bron: Nieuwsbrief NVOG 



  

 

Meer nieuws uit de zorg 
  

Geïnteresseerd in meer informatie over de zorg? 

 

Wordt lid van een van onderstaande nieuwsbrieven: 

 

Nieuwsbrief van de Nederlandse zorgautoriteit. 

 

Nieuwsbrief kenniscentrum wonen-zorg 

  

http://nza.m2.mailplus.nl/genericservice/code/servlet/React?encId=CMQSgWYRDN9cVhj&actId=353508&command=openhtml
https://mailchi.mp/kcwz/nieuwe-toolkit-dementievriendelijk-ontwerpen?e=76163a7936


 

Meer ziekenzorg aan huis 
 

Om de zorgkosten te beteugelen moet meer (ziekenhuis)zorg in 

de nabije toekomst thuis verleend worden. Om dat mogelijk te 

maken stelt het kabinet 425 miljoen euro beschikbaar. Daarbij 

wordt o.a. gedacht aan het toedienen van chemotherapie thuis of 

het monitoren van hartpatiënten. 

 

Akkoord 

Over meer ziekenhuiszorg aan huis heeft minister Bruins 

(medische zorg) een akkoord gesloten met de Nederlandse 

Vereniging van Ziekenhuizen, de Federatie Medische 

Specialisten, Zorgverzekeraars Nederland en de 

Patiëntenfederatie Nederland. 

 

CPB 



 

Als de overheid niets doet zullen de zorgkosten de komende jaren 

met 4,9% stijgen, zo voorspelt het Centraal Planbureau. 
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