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Keuzevrijheid is bij pensioenregelingen
moeilijker danbij zorgverzekeringen
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N
ude coronamaatrege-
lenhunstrengste fase
lijken tehebbengehad,
wordt op veel plaatsen
vooruitgedacht. Een ste-
vige crisis kanworden

benut omgrote veranderingendoor te
voeren.Welkeontwikkelingenbehoe-
ven versnelling?Nu is er eenkans voor
disruptie.

Bij pensioenendenkenmensendan
al gauwaan individuele keuzevrijheid.
Iedereenkiest zijn eigenpensioen-
fonds, net als bij de zorgverzekering.
Dat zoupas eenechte verbetering zijn,
want danmoeten fondsen concurreren
enkrijgt iedereenhet pensioendat bij
haar of hempast.

Tot zover demisverstanden.De rea-
liteit is dat veelmensennietwetenhoe
zehunpensioenregelingmoetenkie-
zen, als zedat al zoudenwillen. Ze kun-
nenmoeilijk inschattenwat zij nodig
hebbennahunpensionering.

Meestal hebbenmensen liever dat
deoudedagsvoorziening goedgeregeld
is, zodat ze erniet naarhoevenomte
kijken. Pensioenen zijn immers inge-
wikkeld enhebben temakenmethet
onprettige leven richtingdedood.Het
is dusmaarde vraagofmensenbereid
en in staat zijn omdebest passende
pensioenregeling te kiezen.

Als ze een foutieve keuzehebben
gemaakt, komenzedaar te laat achter.
Omdatpensioenfondsen schaalvoor-
delennodighebben, zullen zedeelne-
mers gaanwerven, net als verzekeraars
datnual doen.Debijbehorendemar-
ketingkostengaan tenkoste vanhet
pensioenresultaat. Jaarlijks overstap-
pen is er ookniet bij, want pensioen-
gelden zijn voordecennia
belegd, bijvoorbeeld in infrastructuur
of vastgoed.

MINDER RENDEREND
Hoemeer liquide eenpensioenfonds
moet blijven vanwegeoverstappers,
hoeminder renderenddebeleggingen
kunnen zijn. Lastig is dat de vraaghoe-
veel geld jemagmeenemenbij vertrek
medeafhankelijk is vande situatie van
het fondsopdatmoment.Dat is nu
ook zo,maarnu stappenalleendeel-
nemers over die ergens anders gaan
werken.

Als eenpensioenfonds er slecht voor
zou staanen vervolgens veel deelne-
mers zouden vertrekken, gaat het van
kwaad tot erger.Omdat te voorkomen
zoudendeoverstapmogelijkheden
moetenwordenbeperkt tot bijvoor-
beeld eensper vijf jaar. Zokomenwe
alweer indebuurt vanonvrijheid voor
deelnemers, net als nu.

Waaromkanhet bij zorgverzeke-
ringendanwel?Daarvoor zijn grosso

modo twee redenenaan tewijzen.
De eerste is dat zorgverzekeringen

een schadeproduct zijn.Hier kun je
per schadejaar depremie-inkomsten
afzetten tegendeopgelopenenuitge-
keerde schade.Daarnaweet je hoeveel
er over is.Doordat jeminofmeerper
jaar kunt afrekenen, is hetmakkelijker
te bepalenwelkeprijs dekostendekt.

Pensioenen zijn levensproducten en
daarvan is deuitkeringpashelemaal
bekendals iemand is overleden. Tot
die tijdmoet er voldoende vermogen
wordenaangehouden,maar is op in-
dividueel niveauniet bekendof er ge-
noeg is.Daaromwordthet individuele
langlevenrisico in collectiviteit verze-
kerd.Het gaat hier dusniet alleenom
schaalvoordelen indeuitvoering,maar
vooral omdegrote aantallenwaarbij
individuen tegenelkaar uitmiddelen,
over hele langeperioden.

De tweede redenwaaromdeanalo-
gieniet opgaat, is omdatdebasiszorg-
verzekering een standaardpakket is.
De regering stelt vastwat er indebasis-
verzekering is opgenomenende zorg-
verzekeraars bepalenhun vraagprijs
voor deze verzekering.Depolishouders
kunnen redelijk gemakkelijk vergelij-
ken,want zewetenwat ze krijgen. Tot

nu toe is datniet zo voorpensioenen,
omdatpensioenregelingen vaak te in-
gewikkeld zijn voordeelnemers omte
vergelijken.

SOFTWAREPAKKETTEN
Juist indit opzicht is denkbaardat
pensioenenmeer gaan lijkenop zorg-
verzekeringen. In toenemendemate
bepalendeuitvoeringsorganisaties
de vereisten voorpensioenregelingen.
Hunsoftwarepakkettenmoetengoed-
koopenbetrouwbaar kunnenwer-
ken.Dit leidt tot standaardisatie van
pensioenregelingen.

Pensioenfondsenmet regelingen
die onvoldoendebinnende standaar-
denpassen,moeten eenandereuit-
voerder zien te vindenofhun regeling
aanpassen.Hierdoorwordt deproduc-
tieketen als hetware omgekeerd: niet
langerbepalende sociale partnershet
pensioencontract,maarbepaalt deuit-
voerder deopties enkunnende sociale
partners daaruit eenkeuzemaken.
De toetreding van IT-bedrijven inde
uitvoeringsmarkt versterkt dit effect.
Ookbij sommige vrijwilligebedrijfs-
takpensioenfondsen is de trendnaar
standaardisatie ingezet.

Hoemeer standaardisatie, hoemeer

De overheid kan het
basispensioenbepalen
en de fondsen
aanvullende
pensioenregelingen

aspecten vanpensioenregelingen zelfs
voordeelnemers te begrijpen zijn.
Bij hetBritseNational Employment
SavingsTrust (NEST) kunnendeelne-
mers kiezenuit beleggingsthema’s die
in eenvoudige taalwordenuitgelegd,
zoals ethisch, lage groei, hoger risico
enbeleggingsproductendiede sharia
volgen.

Naast eenbeleggingsbeleid, gaat
eenpensioenregelingover premiebe-
paling, rechtenopbouw,nabestaan-
denpensioenendergelijke.Ookhierin
kunnen standaardmodulesworden
ontwikkeld engecombineerd in een
pensioenregeling.Dan zoudeoverheid
kunnenbepalenhoe eenbasispensi-
oeneruitziet enkunnendepensioen-
fondsenhun ‘aanvullendepensioenre-
gelingen’ aanbieden, samenmethun
uitvoeringsbedrijven.

Daarmeegaat de essentie verloren
vanpensioenfondsenwaarin sociale
partners de arbeidsvoorwaarde
pensioen vormgeven.Ook is het ver-
schil tussenpensioenfondsenen verze-
keraars dannietmeer relevant.
Disruptief is dit allemaal zeker,maar
of er beterepensioenen vankomen, is
nogminstens zoonzeker als het einde
vande coronacrisis.
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