
PENSIOENEN

Vertrouwenmoet je verdienen, zorg daaromvoor een
begrijpelijke en aanvaardbare pensioenregeling
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H
et is nubijna tien jaar
geledendat eengroep
wetenschappers opdis-
cussieplatformMe Ju-
dice opriep tot het snel
invoeren vaneennieuwe

pensioenregeling.Ook toenalwaren
de lage rentestandengrotedemogra-
fische veranderingenaanleiding voor
modernisering vanhetNederlandse
pensioenstelsel.Daarbij gaat het niet
alleenomeennieuwpensioencontract
voorde toekomst,maar ookover de
vraaghoeomte gaanmet opgebouwde
rechtenuit het verleden.

Daaraan liggen toezeggingen ten
grondslag, of tenminste ambities.
Deelnemers rekenenopeenbepaald
bedrag (nominaal pensioen) of op een
zekeremate vankoopkracht (reëel pen-
sioen). Inhet laatste gevalwordt er ook
rekening gehoudenmet inflatie,maar
dan is dehoofdsomveelal iets lager.

Deonderzoekers schetsten eendi-
lemmavoorde toezichthouder,De

NederlandscheBank.Diemoet aande
enekant streng toezienopdefinan-
ciële gezondheid vande fondsenen
aandeandere kantmaatwerk accep-
teren vande fondsendiedeovergang
naar eennieuwpensioencontract
moeten zien temaken. Voordieflexi-
biliteit zijn afsprakennodig tussende
sociale partners, de toezichthouder
enhetministerie vanSociale Zakenen
Werkgelegenheid.

Anno2020 zijnweeenpensioenak-
koord verder en is deoproephelaas
nogonverminderd actueel. Terwijl er
inHaagsekringen stevigwordt door-
getimmerdaandeuitwerking vaneen
nieuw typepensioencontract, hebben
pensioenfondsenbelangbij tempo.
Daarbijworden ze gesteunddoorde
toezichthouder, dieniet al te langkan
toestaandat fondsendie er slecht voor-
staangeenkortingsmaatregelenne-
men. Zulkemaatregelenkunnenwor-
dengecombineerdmetdeovergang
naar eennieuwpensioencontract,
maardanmoetdat contract erwel snel
komen.Definanciëlemarkten ende
demografische veranderingenwach-
tenniet.

HOUDBAARHEID
Ondertussen verliezendeburgershet
vertrouwen inhet pensioenstelsel.
Jarenlang is er gesprokenover veili-
gepensioenenen stondNederland
bovenaande ranglijstjes vanpensi-
oenstelsels.Dat staanweoverigens
nog steeds,maarNederlandheeft die
positiemedebehoudendoordatwe
depensioenleeftijdhebben verhoogd.
Daardoorheeft ons stelsel aanhoud-
baarheid gewonnen.Depremies kun-
nennu langer via beleggingsresultaten
aangroeien, voordat depensioenen
wordenuitgekeerd. Tegenover die gro-

tere pensioenvermogens staangrotere
toezeggingen, voor al diemensendie
ouderwordendan voorheen.

Vertrouwenkomt veelal neer op zeg-
genwat je doet endoenwat je zegt.Dat
eerste heeftwat tijd gekost.Medeon-
der druk vandeAutoriteit Finan-
ciëleMarkten enmethulp vanplat-
formWijzer inGeldzakenhebbenpen-
sioenfondsengeleerdhoe ze informa-
tie begrijpelijk enbruikbaarmoeten
overbrengen.Ook is er inmiddels het
nationaal pensioenregister,met een
websitewaarop iedereenkan zienop
hoeveel pensioenmen rechtheeft.

Helaas zijn alleendepensioenfond-
senmethuncollectievepensioenrege-
lingenhierbij aangesloten,maarnog
niet de aanbieders vanaanvullende
pensioenproducten, zoals verzeke-
raars.Daardoor lukt het ‘zeggenwat je
doet’ nogniet voor depensioensector
als geheel.Het valt te hopendat deze
achterstandbinnenafzienbare tijd als-
nogwordtweggewerkt.

Dan is er het doenwat je zegt, ofte-
wel beloftesnakomen.Totnu toemo-
genpensioenfondsen innoodgevallen
deopgebouwde rechtenkorten.Dit
zogehetenafstempelenmagalleen
als anderemaatregelen, zoals premie-
verhoging, onvoldoendehelpen. Veel
fondsen latende aanpassing aan infla-
tie (de indexatie) al jaren achterwege
endaarmeewordendepensioenaan-
sprakenuitgehold.

Het korten vanpensioenrechten
wordt veel duidelijker ervarenals het
niet nakomenvandebelofte.Dat is
begrijpelijk,wantmensen verwachten
hetnominale pensioen te krijgendat
hen jarenlang is toegezegd.Weinigen
wetendat deelnemers ookprofiteren
vandeonzekerheid vanpensioenen.
Doordemogelijkheid tot het korten

vanopgebouwde rechten, ontstaat
ruimteomwatmeer risico tenemen in
debeleggingsportefeuille.Doormin-
der zekerheid is ermeer kansop rende-
ment. Pensioenfondsendoenduswel
wat ze zeggen,maarhet ismoeilijk uit
te leggen.

PENSIOENWEERBERICHT
Eeneenvoudigernieuwepensioenrege-
linghelpt bij het zeggenwat je doet. Als
menseneenpensioenregelingbegrij-
pen,weten zebeterwaar ze aan toe zijn.
Hopelijk is denieuwepensioenregeling
beter uitlegbaar.Dankanhiermeehet
vertrouwenwordenhersteld. ‘Zeggen
wat je doet’wordt daneen voorspelling
met onzekerheidsmarges.Dezeonze-
kerheidsmarges zijnwegewend vanhet
weerbericht, dat zounuookmoeten
ronddepensioentoezegging.

‘Doenwat je zegt’ komtdanneer
opbinnendeonzekerheidsmarges
blijven.Wie jong is, looptmeer risico,
doordat er voor langere tijd risicovol-
ler kanwordenbelegd.Dat biedt een
hoger verwacht rendement.Naarmate
menouderwordt, neemthet pensioen-
kapitaal toe endaarmeeookhet risico.
Wienogouderwordt, looptminder risi-
co’s omdathet afnemendepensioenka-
pitaal risico-armerwordt belegd, voor
eenkortere resterendeperiode.Deon-
zekerheidsmargewordt dan langzaam
smaller.Dat is eenacceptabel patroon
endaarmee is depensioenregeling
‘uitlegbaar’.

Het is danook tehopendathet
nieuwepensioencontract inbeideop-
zichtenuitlegbaar is: deprincipes zijn
eenvoudig te begrijpen endeuitkom-
sten zijn aanvaardbaar.Datwekthet
vertrouwendat deze sector zohardno-
digheeft, voorminstensdekomende
decennia.

Den Haag werkt door
aan het nieuwe
pensioencontract,
terwijl de fondsen
haast hebben
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