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E
indelijk is het zover: er is
akkoordover deuitwerking
vanhet pensioenakkoord.
De afgelopendagen is er
al veel over geschreven en
uitgelegd.Daarbij komt

vaakhet begripdoorsneesystema-
tiek aandeorde.Die systematiek
bestaat uit dedoorsneepremie ende
doorsnee-opbouw.

Daarmeewordt bedoelddat depre-
mie endeopbouw leeftijdsonafhanke-
lijk zijn. Jong enoudbetalenhetzelfde
percentage vanhunpensioengevend
salaris aanpremie enkrijgeneen zelf-
depercentage aanpensioenopbouw.
Daarwringt iets,want premie van jon-
gerenkandecennia langer renderen
dandie vanouderen.Door iedereen
dezelfdeopbouw te geven, vindt er een
subsidie van jongnaar oudplaats.

Al in 2016 liet toenmalig staats-
secretaris JettaKlijnsma inhaar
hoofdlijnennotitiewetendat zede
doorsnee-opbouwwilde vervangen
door eendegressieve opbouw.Daarbij
ontvangen jongerenmeerpensioenop-
bouwvoorhun ingelegdepremiedan
ouderen.Danwordthet voor ouderen
minder aantrekkelijk om langer door
tewerken.Bovendienmoet er bij een
overgang eenoplossingkomenvoorde
middengeneraties, die behoorlijk veel
achterlopenmethunopbouwendat

nunietmeer gaan inhalen.
Het recentepensioenakkoord zegt

dat deze leeftijdsgroepadequaat zal
wordengecompenseerd.Dit lijkt voor
demeestepensioenfondsenmogelijk
te zijn, bijvoorbeelddoordat deover-
gangnaardegressieve opbouwvoorde
jongste generaties totmeerpensioen
zal leidendannu.Daarvankan iets
wordenafgehaald endit kanworden
ingezet ter compensatie vande verlie-
zendemiddengeneraties.

Dedoorsneepremie is de andere
helft vandedoorsneesystematiek.
Dezewordtniet afgeschaft,maar juist
opgelegd indenieuwepensioenrege-
ling.Dat geeft eenprobleemvoorde
regelingendienueenprogressieve
premiehebben.Daarbetalen jongeren
minderpremie enouderenmeer, voor
dezelfdepensioenopbouw.Ookdat is
een logischebenadering, net als dede-
gressieve opbouw.

In regelingenmet zo’noplopende
premiestaffel gaat helaas geen ruim-
te ontstaanbij deovergangnaar een
doorsneepremie.Hier heeft elke ge-
neratie betaaldwatnodigwas voor
huneigenopbouw.Deovergangkan
wordengemaaktdoor jongerenmeer
premie te latenbetalen,maardan is er
noggeengeldomouderen te compen-
seren. Aangeziendezepremiestaffels
vooral inpensioenregelingen van ver-
zekeraarswordengebruikt, hebbende
verzekeraars alarmgeslagen.Deonder-

handelaarshebbengekozen vooruit-
faseren,waarbij nieuwewerknemers
naar eendoorsneepremie gaanende
huidigewerknemersmetdeoplopen-
depremiestaffel verdergaan.Dit leidt
tot hoge administratieve kosten.Ook
kanhet voor ouderewerknemers een
hardgelag zijn als zij vanbaanwisse-
len enals ‘nieuwewerknemer’ ineens
moetenovergaannaar denieuwe rege-
ling.Weliswaarwordthunpremiedan
lager,maarhunopbouwook.Onder-
tussenworden jongerewerknemers
duurder vanwegedehogerepremie,
die grotendeels doorwerkgeverswordt
betaald.

SOLIDARITEITSRESERVE
Deafschaffing vandedoorsnee-op-
bouwenhet opleggen vandedoor-
sneepremiebrengendus twee verschil-
lendeovergangsvraagstukkenmet
zichmee.Deze gedeeltelijke afschaf-
fing vandedoorsneesystematiek is
overigensniet de essentie vandenieu-
wepensioenregelingdie ernugaat
komen.

Die essentie is dat er indenieuwe
regeling geen toezeggingmeer is van
eenpensioenuitkering als percentage
vanhet gemiddeld verdiende salaris.
Hetwas temoeilijk gewordenomdie
toezeggingna te komenendearbeids-
marktmobiliteit vroegookomeen
andere aanpak.

Daarom isdenieuwe regeling geba-
seerdopde ingelegdepremie, zonder
toezeggingenover deuitkeringdie
wordt opgebouwd.Dezepremiewordt
collectief belegd, althanshet grootste
deel ervan. Eenkleindeel kanworden
overgeheveldnaar de collectieve soli-
dariteitsreserve, omals een soort buf-
fer te kunnenwordengebruikt als de
beleggingsrendementen tegenvallen.

Overhet inzetten vandezebuffermoe-
tennog spelregelswordengemaakt.
Ookhet opbouwenervan isnog een
uitdaging.Hiervoor zoumaximaal
tienprocent vandepensioenpremie
mogenwordengebruikt enmaximaal
tienprocent vanhet overrendement op
beleggingen.

Dat laatste lijkt opdeVerkenning
‘Persoonlijkpensioenvermogenmet
collectieve risicodeling’ vandeSoci-
aal-EconomischeRaaduitmei 2016,
waarin eenprototype vandenieuwe
pensioenregelingwerdgepresenteerd.
Ookdaarinwerd voorzien in eenbuf-
fer voor slechte tijden, die zouworden
gevulduit dehoogste rendementen.
Diebuffer zou eenmaximumkennen:
‘genoeg is genoeg’.Ookwerdduide-
lijk gestelddat debuffer niet negatief
kanworden: ‘op is op’. Anders zouer
immers een rekeningwordendoorge-
schovennaarde jongere generaties en
toekomstigedeelnemers.

Nogniet duidelijk is hoenude spel-
regels voorde collectieve solidariteitsre-
serve gaanwerken.Voorlopig is dekans
kleindat deze reserve snel gaat groeien,
want erwordtnugeenhoog rendement
gemaakt endepremies zijnhardnodig
omdepersoonlijkepensioenaanspra-
kenoppeil te krijgen. Veel pensioen-
fondsen zijn immersmomenteel in
onderdekking.Deomschakeling van
toegezegdeuitkeringennaar persoonlij-
ke vermogens ende verwachteuitkerin-
gendiedaarbij horen, zal danook vaak
tot teleurstelling leiden.Daar komen
deovergangsvraagstukken vandedoor-
sneesystematiekbij enhetmeebewe-
genmetdebeleggingsrendementen.

Er zijndusnogwat zaken te regelen,
maardewegnaar eenhoudbaar stelsel
is nuwel ingeslagen.Dat is knapwerk
vanministerWouterKoolmees.

De doorsneepremie
opleggen blijkt
lastiger dan de
doorsnee-opbouw
afschaffen
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PENSIOENEN

In het nieuwepensioencontract zit nogwel het
venijn vande doorsneesystematiek
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