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Huidige status
• Het kortingsbesluit was onontkoombaar en niet
omkeerbaar.
• Korting geldt voor iedereen (actieven, niet-actieven,
gepensioneerden)
• De maatregel is een pijnlijke en stapelt op andere
maatregelen, ook van overheidswege
• Begin 2014 evaluatie van de dekkingsgraad ultimo 2013
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Oorzaken
• Sterftetabellen de laatste paar jaren herhaaldelijk
aangepast vanwege langer leven
– Direct effect van -11% op de dekkingsgraad in periode 2010-2012
– Extra -3,4% agv gemiddelde leeftijd Capgemini medewerker
– Hiervoor aangelegde buffers waren niet toereikend om dit op te
vangen

• Aanhoudend lage rente
– 1% rente verschil in de rentetermijn structuur heeft een effect van
22% op de dekkingsgraad. Gemiddelde rente 2010 was 3,77%;
eind 2012 2,63%. Daling 1,14%
– Rente afdekking is ongeveer 50%
– Netto bijdrage aan dekkingsgraad ongeveer -13%
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Overwegingen van het Bestuur
• Andere opties (lagere opbouw, niet indexeren) al
toegepast
• Evenwichtige belangenbehartiging van alle
belanghebbenden (actieven, niet-actieven,
gepensioneerden)
• Eisen gesteld door toezichthouder, waaraan voldaan moet
worden
• Kans verkleinen voor 2e korting in 2014
• Regeling is Defined Contributon
– Vaste premieafspraak met werkgever
– Er is geen eigen bijdrage
13 maart 2013

Besluitvorming
•
•
•
•
•

Bestuur beslist
Binnen de kaders van de pensioenwet
Binnen de kaders gesteld door de toezichthouder (DNB)
Verantwoordingsorgaan toetst
Toezichthouder toetst en valideert
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Vooruitzichten en toekomst
• Rente voorlopig laag
• Opbouwpercentage 1,4%
• Indexatie bij dekkingsgraad > 115%
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Vragen?
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Gestelde vragen
Als de dekkingsgraad in de toekomst herstelt, is er dan kans op de
herziening van de verlaging?
Is er reeds een visie of de verlaging in betere tijden gecorrigeerd gaat
worden?
Als het weer goed gaat met het fonds, wordt het pensioen dan weer
verhoogd?
Hoe wordt het gat dat ontstaan is n.a.v. de verlaging in de toekomst weer
ingelopen?
Het pensioenfonds heeft geen indexeringsambitie geformuleerd. Pas als de
dekkingsgraad boven de 115% komt, wordt geïndexeerd.
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Gestelde vragen
Hoe probeert het bestuur verdere verlagingen te voorkomen?
Dat is best moeilijk.
We zouden extra zekerheid kunnen kopen, maar dat is of heel duur of we beperken
de mogelijkheid in om in de toekomst te herstellen van deze crisis sterk. En dat
hebben niet gedaan.
We hebben de kans op verdere verlaging proberen te verkleinen door voor dit jaar
met een realistisch en haalbaar rendement te rekenen n.l. 3,8%. Dit is veel lager
dan behaald is in 2011 en 2012 (11‐12%), maar als de rente op (Nederlandse)
staatsobligaties niet verder daalt dan zijn die rendementen niet haalbaar. Ook
verwachten we niet dat de aandelenmarkten eenzelfde rendement geven als in
2012. (We kunnen overigens niet zo maar een rendement kiezen, het moet passen
bij de beleggingsmix van het fonds).
Een pessimistischer rendement zou de kans op verdere verlaging verkleind hebben,
maar als consequentie hebben dat er nu meer verlaagd had moeten worden.
13 maart 2013

Gestelde vragen
Hoe kan het dat pf Capgemini zoveel meer verlaagt (nu in uitkering en ik
opbouw) dan bijv. ABP?
Opbouw:
• De premie ligt bij ABP een stuk hoger dan bij Capgemini.
• De Capgemini populatie leeft gemiddeld langer dan die van ABP. Dus
voor dezelfde premie krijg je minder pensioen.
Verlaging:
• ABP rekent met een hoger rendement dit jaar, ongeveer 6%. Wij met
3,8%
• Door de jonge populatie kost 1% renteverlaging bij ons 22%
dekkingsgraad, bij het gemiddelde pensioenfonds is dit 16%
• Bij veel ondernemingspensioenfondsen heeft de werkgever bijgestort
en/of is aan de deelnemers een extra bijdrage gevraagd.
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