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Pensioenen verloskundigen 10% gekort 
Pensioenfonds Verloskundigen moet de pensioenen 10% verlagen, omdat de dekkingsgraad op 31 
december bleef steken op 80%. De kortingen worden gespreid over tien jaar en verrekend met de 
jaarlijkse onvoorwaardelijke indexatie. 
Dat zegt Marlies Bartels, voorzitter van het fonds met bijna 4400 deelnemers. Het bestuur heeft een 
plan ingediend bij DNB om pensioenen de komende tien jaar telkens 2% te verlagen, te beginnen op 
31 december 2021. Omdat de korting gelijk is aan de jaarlijkse onvoorwaardelijke indexatie van 2% 
die deelnemers krijgen, blijft hun pensioen in euro’s gelijk. 
 
Het pensioenfonds moet korten omdat de actuele dekkingsgraad eind december onder de 90% 
uitkwam, de ondergrens die minister Koolmees heeft gesteld om niet te hoeven korten. De 80% per 
eind 2020 is een voorlopige schatting, zegt Bartels. ‘Maar dat we de pensioenen moeten verlagen, 
staat hoe dan ook vast.’ 
 
Met een korting van 2% over tien jaar groeit de dekkingsgraad op papier naar zo’n 96% eind 2030. 
Bartels: ‘Wij houden alvast rekening met de dalende ufr in de komende jaren, die de dekkingsgraad 
drukt. We willen voorkomen dat we korten op 31 december en een dag later meteen achter de 
feiten aanlopen, omdat de ufr is gedaald.’ Volgens haar is de kortingsopzet conform de regels van 
Koolmees, omdat die moeten leiden tot een dekking van minimaal 90%. 
 
Volgens Bartels is het niet waarschijnlijk dat deelnemers de gehele kortingsperiode van tien jaar 
zullen uitzitten. ‘Als het pensioenfonds voor 2026 overstapt op het nieuwe contract en bestaande 
pensioenen invaart, wordt er qua verlagingen in één keer afgerekend met het verleden.’ 
Pensioenfondsen zullen in het transitiekader moeten aantonen dat zij kunnen toegroeien naar 
dekkingsgraad van 95% op het invaarmoment. 
 
Gewend aan kortingen 
Verloskundigen zijn gewend aan kortingen. De afgelopen vijf jaar kregen zij ook al verlagingen voor 
de kiezen. Dit waren ‘herstelplankortingen’, omdat het fonds voorzag niet binnen tien jaar te kunnen 
toegroeien naar het vereist eigen vermogen. De pensioenen stegen de afgelopen jaren meestal toch, 
omdat de korting lager was dan de gegarandeerde indexatie van 2%. De verlaging die de komende 
jaren wordt ingezet, is geënt op het minimaal vereiste vermogen (een mvev-korting). 
 
Toch hebben de herstelplankortingen de dekkingsgraad niet dusdanig opgevijzeld dat nieuwe 
verlagingen konden worden voorkomen. Volgens de voorzitter ligt dat vooral aan de combinatie van 
een jong deelnemersbestand met de 2% onvoorwaardelijke indexatie. ‘Was die er niet, dan was de 
dekkingsgraad rond de 110%.’ Door de hoge duratie van het fonds werden goede 
beleggingsrendementen tenietgedaan door de verder dalende rente. 
 
Het fonds heeft een vaste pensioenpremie, waarmee direct rechten worden ingekocht. De premie 
blijft in 2021 gelijk op 15,7% van de pensioengrondslag. Daar staat tegenover dat de opbouw (de 
inkoop) met 25% wordt verlaagd. 
 
 


