
UITLEG DEKKINGSGRAAD(1) 

Beleidsdekkingsgraad 

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de maanddekkingsgraden 
van de laatste twaalf maanden. Hierdoor worden schommelingen in de 
maanddekkingsgraden opgevangen. Voor het pensioenfonds is de 
beleidsdekkingsgraad leidend voor het beleid. Ook wordt op basis van de 
beleidsdekkingsgraad bepaald of de buffers van (zie de vereiste 
dekkingsgraad) het pensioenfonds voldoende zijn. 

Vereiste dekkingsgraad 

De vereiste dekkingsgraad geeft aan hoeveel geld het pensioenfonds 
minimaal in kas moet hebben (buffer), om nu en in de toekomst zijn 
verplichtingen na te kunnen komen. Als de beleidsdekkingsgraad onder de 
vereiste dekkingsgraad komt, heeft het pensioenfonds onvoldoende 
reserves in kas. Er is dan sprake van een reservetekort. De vereiste 
dekkingsgraad verschilt per pensioenfonds en hangt af van de financiële 
risico's van een pensioenfonds. Hoe meer financiële risico's een 
pensioenfonds neemt, hoe hoger de vereiste dekkingsgraad moet zijn. De 
inrichting van de beleggingsportefeuille heeft hier grote invloed op. Hoe 
meer er bijvoorbeeld in aandelen (een risicovolle beleggingscategorie) 
wordt belegd, hoe hoger de buffer (de vereiste dekkingsgraad) moet zijn. 

Als de beleidsdekkingsgraad onder de vereiste dekkingsgraad komt, moet 
een pensioenfonds een herstelplan indienen bij toezichthouder DNB. Hierin 
moet worden aangegeven hoe het pensioenfonds binnen 10 jaar herstelt 
naar de vereiste dekkingsgraad. 

Minimaal vereiste dekkingsgraad 

De minimaal vereiste dekkingsgraad geeft de minimaal benodigde buffer 
weer. Als de beleidsdekkingsgraad hieronder komt, is er sprake van een 
dekkingstekort. Het fonds heeft dan te weinig vermogen om de 
pensioenen in de toekomst uit te kunnen betalen. Indien de 
beleidsdekkingsgraad gedurende 5 jaar onder de minimaal vereiste 
dekkingsgraad blijft, moet het pensioenfonds de opgebouwde 
pensioenaanspraken verminderen (korten). Na het korten moet de 
beleidsdekkingsgraad gelijk zijn aan de minimaal vereiste dekkingsgraad. 

Reële dekkingsgraad 

In de reële dekkingsgraad wordt rekening gehouden met de verwachte 
stijging van de prijzen. De reële dekkingsgraad geeft de verhouding weer 
tussen de beleidsdekkingsgraad en de dekkingsgraad waarbij pensioenen 
volledig meestijgen met de prijzen. Een reële dekkingsgraad van 100% 



betekent dat een pensioenfonds de pensioenverplichtingen kan betalen en 
ook de pensioenen kan verhogen met de verwachte stijging van de 
prijzen.   
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Uitleg Dekkingsgraad(2) 

De dekkingsgraad van een pensioenfonds geeft een beeld van de mate 
waarin het pensioenfonds in staat geacht wordt om in de toekomst aan 
hun verplichtingen te kunnen voldoen. 

Formule: 

 

Pensioenfondsen worden gefinancierd middels een kapitaaldekkingsstelsel. 
Dat betekent dat werknemers in de loop van hun werkzame leven 
pensioenpremie betalen. Die pensioenpremies worden door het 
pensioenfonds belegd, zodat uiteindelijk met deze opbrengsten de 
pensioenen kunnen worden uitgekeerd. 

Pas op: 
Er is hierbij geen sprake van een persoonlijke koppeling! 
Alles komt in één grote pot waaruit iedere deelnemer pensioen krijgt. 
Uiteraard is de uitkering wel afhankelijk van de bijdrage van die 
deelnemer. Hogere inkomens hebben meer premie betaald en ontvangen 
dus een hoger pensioen. Of mensen die 40 jaar premie betaalden 
ontvangen meer dan iemand die maar 10 jaar premie betaalde. 

Rekenrente 

De dekkingsgraad vergelijkt dus het huidige vermogen van het 
pensioenfonds met de ‘huidige waarde van de toekomstige verplichtingen’. 
Bij dat laatste speelt de rekenrente een belangrijke rol. 

De rekenrente is het percentage dat pensioenfondsen mogen gebruiken 
als ‘groeivoorspeller’. 
Het geeft aan met hoeveel procent een bedrag zal toenemen (door 
beleggingsopbrengsten) om uiteindelijk de uitkeringen mee te kunnen 
betalen. 

                                                           
 



Stel dat een pensioenfonds nu € 450 mln. heeft en een rekenrente van 
2,4% moet hanteren. 
Dan kan het pensioenfonds met die rekenrente voorspellen dat de huidige 
€ 450 mln. over 25 jaar een bedrag van: 
( € 450 mln. × 1,02425 = ) € 814,16 mln. zal opleveren. 

 

Bij de dekkingsgraad doen we het precies andersom: 
Het pensioenfonds heeft nu € 450 mln. en weet dat zij over 25 jaar € 800 
mln. nodig zal hebben. De rekenrente is nog steeds 2,4% 
Met de rekenrente kunnen we uitrekenen hoeveel geld het pensioenfonds 
nú in kas zou moeten hebben om later de benodigde € 800 mln. te 
hebben: 
( € 800 mln : 1,02425 = ) € 442,2 mln. 

De dekkingsgraad is dan  

  

Hoe lager de rente, hoe minder het huidige vermogen zal groeien. Daarom 
zul je bij een lage rente méér geld moeten reserveren voor de toekomst 
en dus een lagere dekkingsgraad hebben. 

Het verhogen van de rekenrente zorgt ervoor dat pensioenfondsen op 
papier weer voldoende geld hebben, maar of dat écht zo is? De rekenrente 
zal wel nog gemiddeld verdiend moeten worden! En toekomstige 
rendementen blijken lastig te voorspellen. 

Eisen aan de dekkingsgraad 

Pensioenfondsen beheren het geld van een enorme groep Nederlanders. 
Om te voorkomen dat de pensioenpot leeg is voordat de huidige 
deelnemers ervan kunnen profiteren, zijn er regels opgesteld over de 
minimaal noodzakelijke dekkingsgraad. 

 

Wanneer de dekkingsgraad onder de 105% komt, zijn pensioenfondsen 
verplicht maatregelen te nemen. Deze maatregelen moeten erop gericht 



zijn dat de dekkingsgraad binnen 3 jaar weer boven de 105% komt. Het 
korten van pensioenuitkeringen is in zo’n geval een reëel gevaar. 

Bij een dekkingsgraad tussen de 105% en 112% is het pensioenfonds nog 
steeds verplicht om maatregelen te nemen, zodat de dekkingsgraad in 15 
jaar stijgt. 

Pas bij een dekkingsgraad van méér dan 112% mag een pensioenfonds de 
uitkering van de huidige uitkeringsgerechtigden weer laten stijgen. 
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