Nieuwsflits – Prognosetafel AG2022
Wat betekent de publicatie van Prognosetafel AG2022 voor pensioenfondsen?
13 september 2022
1. Publicatie Prognosetafel AG2022
Vandaag heeft het Koninklijk Actuarieel Genootschap (hierna: AG) de
Prognosetafel AG2022 gepubliceerd. Er zijn drie wijzigingen doorgevoerd in
vergelijking met AG2020:
1. De Europese data in 2019 is toegevoegd. Dit is het laatste pre-Corona
jaar. Deze data was nog niet beschikbaar bij publicatie van AG2020.
2. Voor hoge leeftijden wordt geen gebruik gemaakt van werkelijke data,
maar worden de sterftekansen geëxtrapoleerd met een zogenaamde
sluitingsmethodiek. Deze sluitingsmethodiek is aangepast.
3. In verband met de Coronapandemie heeft er een aparte modellering
plaatsgevonden van de oversterfte in 2020 en 2021 in Nederland.
Door deze wijzigingen zien we dat op de zeer korte termijn de verwachte
sterfte hoger ligt dan bij AG2020 werd verwacht. Dit is het gevolg van de
Coronapandemie. Verondersteld wordt dat Corona nog enkele jaren een (snel
afnemende) invloed zal hebben op de sterfte. Voor de langere termijn wordt
verwacht dat Corona geen rol meer speelt bij de verwachte sterfte. De
Europese data voor 2019 en de nieuwe sluitingsmethodiek zorgen ervoor dat
binnen enkele jaren de verwachte sterfte afneemt in vergelijking met AG2020.
2.

Gevolgen voor de voorziening en premie van een gemiddeld
pensioenfonds
De stijging van de levensverwachting heeft tot gevolg dat de tarieven voor de
premie en voorziening toenemen. Voor een gemiddeld pensioenfonds neemt
de voorziening met circa 0,8% toe. De toename van de kostprijs van pensioen
is groter. Voor een gemiddeld pensioenfonds met partnerpensioen op
opbouwbasis bedraagt de toename circa 1,3%. De toename van de gedempte
kostendekkende premie zal (afhankelijk van de dempingsmethodiek) voor de
meeste pensioenfondsen kleiner zijn dan de toename van de zuiver
kostendekkende premie. Voor vier verschillende leeftijden zijn de effecten
onderstaand inzichtelijk gemaakt.
Grafiek 1: Effect op de tarieven voor het ouderdomspensioen (OP) en partnerpensioen (PP)
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De hoogte van het effect op fondsniveau is afhankelijk van de
bestandssamenstelling, de pensioenregeling (waaronder dekking van het
partnerpensioen en pensioenrichtleeftijd) en de overige fondsgrondslagen.
Bij de indicatieve berekeningen is gerekend met een gemiddelde
ervaringssterfte partnerfrequenties van 100%, de rekenrente per eind
augustus en pensioenrichtleeftijd 68 jaar. Als uitgegaan wordt van andere
aannames, dan zullen de effecten op de voorziening beperkt anders zijn.
3. AG2022 Analyse-tool
Bij de voorgaande berekeningen is uitgegaan van een aantal aannames die
wellicht bij uw fonds anders zijn. Daarom staat op onze website de AG2022
analyse-tool, waarbij u zelf diverse aannames kunt aanpassen om een betere
indicatie te krijgen van het effect bij uw pensioenfonds.

