
 

 

Persbericht 
 
Maatregelen 2011 voor betaalbaar pensioen  
 

Zeist, 30 november 2010 - Het bestuur van Pensioenfonds Zorg en Welzijn heeft 

besloten tot maatregelen die in 2011 moeten bijdragen aan een betaalbaar en 

toekomstbestendig pensioen. De maatregelen bieden tegenwicht aan het effect 

van de lage rente en, belangrijker nog, houden rekening met de sterk gestegen 

levensverwachting. Bij alle maatregelen staat het zo veel mogelijk delen van de 

lasten voorop.  

 

De deelnemers van het fonds worden binnenkort persoonlijk geïnformeerd over de 

maatregelen. 

 

Geen verhoging van de pensioenen 

De financiële positie van het fonds is in 2008 en begin 2009 aangetast door de financiële 

crisis. In de periode daarna zijn goede rendementen behaald, waardoor het totaal belegd 

vermogen inmiddels weer duidelijk groter is dan vóór de crisis. Het vermogen is onder de 

huidige omstandigheden echter nog onvoldoende.  

Het economisch herstel is nog broos, wat zich onder meer uit in een voortdurend 

uitzonderlijk lage rente. Die lage rente maakt de pensioenverplichtingen fors duurder, 

waardoor de dekkingsgraad van het fonds lager is dan 105%, de wettelijke grens om de 

pensioenen te mogen verhogen. De pensioenen gaan daarom in 2011 niet omhoog. 

Daarmee wordt voorkomen dat de rekening wordt doorgeschoven naar de toekomst.  

 

Premie licht omhoog  

De  samenstelling van het deelnemersbestand maakt het noodzakelijk de premie per 1 

januari 2011 te verhogen met 0,3%, tot 23,4% van de pensioengrondslag. Met die 

verhoging blijft de premie op een kostendekkend niveau. Deze maatregel staat los van 

de actuele financiële positie van het fonds en de gestegen levensverwachting en betreft 

een reguliere driejaarlijkse aanpassing. 

 

Langer leven, langer werken   

Naast het effect van de lage rente speelt ook een meer structurele ontwikkeling de 

Nederlandse pensioenfondsen parten: we leven een stuk langer dan tot voor kort 

voorspeld. Dat is voor de meesten van ons goed nieuws, maar betekent wel dat we 

langer willen genieten van pensioen. Tot op heden is daarvoor niet betaald.  

Werknemers en werkgevers spreken in dat kader nu op centraal niveau met het Kabinet 

over gezamenlijke voorstellen voor aanpassing van onder meer de pensioenleeftijd, 

zowel in de AOW als de aanvullende pensioenen. Die discussie wacht Pensioenfonds Zorg 

en Welzijn af. Toch wil  het bestuur van het fonds in 2011 wel al rekening houden met de 

gestegen levensverwachting. Daarom heeft het bestuur besloten de pensioenopbouw in 

2011 tijdelijk te verlagen. Die opbouw gaat van 2,05% naar 1,95% van de 

pensioengrondslag. In de praktijk betekent dit dat nieuwe deelnemers circa 7 maanden 

langer moeten doorwerken om hetzelfde jaarlijkse pensioen te bereiken. Voor de 

gemiddelde bestaande deelnemer aan het fonds is dit 4 maanden. Eerder stoppen kan 



nog steeds, maar dat betekent dan een wat lager pensioen.  

 

Totale opbouw blijft gelijk 

De totaal op te bouwen pensioenuitkering blijft met het verlagen van het 

opbouwpercentage overigens ongeveer gelijk. Het wat lagere jaarlijkse pensioen wordt 

immers over een groter aantal jaren uitgekeerd. Deelnemers hebben daarnaast de keuze 

om langer door te werken voor een hogere pensioenuitkering. 

 

 

Peter Borgdorff, directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn: 

 

”We leven gemiddeld een stuk langer. Dat is voor een belangrijk deel te danken aan het 

fantastische werk van alle mensen die actief zijn in de sector zorg en welzijn. Een mooie 

ontwikkeling, maar voor al die extra levensjaren willen we ook een goed pensioen. Dat 

kunnen we met elkaar regelen als we wat langer doorwerken.  

Het mes snijdt daarbij aan twee kanten: het houdt enerzijds ons pensioen betaalbaar. 

Anderzijds hebben we in de zorgsector de komende decennia alle handen aan het bed 

nodig. Langer werken is ook daarom van belang. De sociale partners in de sector gaan 

zich de komende jaren extra inspannen dat langer werken mogelijk te maken. En dat is 

nodig, want er wordt hard gewerkt in de zorg, fysiek én mentaal.” 

 

 

Nieuwe pensioenregeling 

In de loop van 2011 besluit het bestuur in nauwe samenspraak met alle 

belanghebbenden en het medezeggenschapsorgaan, de Pensioenraad, over structurele 

aanpassingen in de pensioenregeling voor de sector zorg en welzijn. De nieuwe 

pensioenregeling moet robuust bestand zijn tegen toekomstige demografische en 

economische ontwikkelingen, zo is het streven van het bestuur.   

 

 

Over Pensioenfonds Zorg en Welzijn 

Pensioenfonds Zorg en Welzijn is verantwoordelijk voor het pensioenbeleid en het 

pensioenvermogen van zo’n 2,3 miljoen (oud-)werknemers in de sector zorg en welzijn. 

Het pensioenfonds is eigenaar van het pensioenvermogen, dat momenteel ruim EUR 98 

miljard bedraagt.  
 

Indexatiehistorie 

Sinds 1988, vanaf welk moment betrouwbare en vergelijkbare cijfers voorhanden zijn, is 

het pensioen in de sector zorg en welzijn waardevast. Vanaf dat moment tot en met 

2010 zijn de pensioenen verhoogd met in totaal 63%, gelijk aan de inflatie over diezelfde 

periode.  

Het fonds heeft echter de ambitie de pensioenen te laten meegroeien met de 

loonontwikkeling in de sector. Sinds 1988 is die ambitie voor 94% waargemaakt.    
 

Uitbesteding 

Pensioenfonds Zorg en Welzijn heeft de uitvoering van de pensioenregeling en het beheer 

van het pensioenvermogen uitbesteed aan PGGM. 
 

 
Voor meer informatie: 
David Uitdenbogaard, woordvoerder namens Pensioenfonds Zorg en Welzijn 
030 277 97 35 of david.uitdenbogaard@pggm.nl 
www.pfzw.nl 
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