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A
l jarenlangdiscus-
sieertNederland
over de toekomst
vanhet pensioen-
stelsel. IndeSER
wordt eindeloos

gedelibereerddoor sociale part-
ners endeskundige kroonleden.
Deskundigenhebbenberekend
watkanenmoet.De vakbeweging
wilmaarniet inziendat je een
euromaar éénkeer kuntuitge-
ven, datwe langer leven enalles
dus zuinigermoet. Zoblokkeert
het demodernisering vanhet
pensioenstelsel. Zo is het toch?

Ikbendaarniet vanovertuigd.
Het probleemzit niet bij de vak-
beweging,maarbij dedeskun-
digen ende toezichthouder. Zij
hebbenhet pensioendebat inge-
kaderd in randvoorwaardendie
economischniet zijndoordacht
endie eenoplossingonmogelijk
maken. Zijwillenhet collectieve
pensioenvermogengraagopde-
lennaar individuele potjes.Dan
weet iederedeelnemerprecies
welkdeel vanhaar is.Dat lijkt
modern,maarmet individuele
potjes verliezenpensioenfondsen
onvermijdelijk ookde voordelen
vanhet delen vanbeleggingsrisi-
co’s tussengeneraties.

Onspensioenstelsel staat
internationaal hoog aangeschre-
ven.Het vermogen vanpensi-
oenfondsen is de afgelopen tien
jaar gestegen van120%vanons
nationaal inkomennaar 160%.
Tegelijkertijd is depensioenleef-
tijd verhoogd,wat dekosten van
dehogere levensverwachting
beheersbaarmaakt.Het pro-
bleemvanpensioenfondsen is de
lage rente. Pensioenenworden
grotendeels betaalduit het beleg-
gingsrendement.De lage rente
zet dat onderdruk. Pensioen-
fondsenkunnenalleen voldoen-
de rendementhalen als ze vooral
beleggen in aandelen enandere
risicodragende vermogenstitels.
Maar als eenpensioenfonds risi-
coneemt,moet jewel afspreken
hoe je omgaatmet tegenvallers.

Dusde vraag is: hoekun jedat
het bestedoen?MiltonFried-
manenPaul Samuelsonhebben
daarvoorde economische theo-
rie bedacht.Die is eigenlijk erg
simpel: smeer een tegenvaller
van vandaaguit over de rest van
je leven. Zo voorkom je grote
schokken.OnderdrukdusdeNe-
derlandse reflexom inéénkeer
doorde zure appel heen tebijten.
Jongerenkunnendaaromook
meer risiconemendanouderen,

Strikte eisen pensioenbufferswerken
solidariteit tussen generaties tegen
Kabinetsplannen leggen de prijs van tegenvallers te veel bij de huidige generatie deelnemers

Individuele potjes
maken hetmoeilij-
ker risico’s te delen
tussen generaties

simpelwegomdat zenog langer
leven en tegenvallers dusover een
langereperiodekunnenuitsme-
ren. Pensioenfondsenkunnen
tegenvallers het beste opvangen
door zeuit te smerenover dehele
levensloop vandedeelnemers:
eenbeetje premieverhoging en
eenbeetje lagerepensioenen, en
dat over een langeperiode.

Dat uitsmerenkan simpel
wordengeorganiseerddoorpen-
sioenfondseneenbuffer te laten
aanhouden. Tegenvallersworden
dandeels uit debuffer gedekt.
Debuffer kandaarna geleidelijk
wordenaangevuldmet ‘herstel-
premies’, die deels ten laste ko-
men van toekomstige generaties
deelnemers.Dekosten vaneen

tegenvallerworden zoover een
zobreedmogelijkebasis uitge-
smeerd. FriedmanenSamuelson
zoudengoedkeurendhebben
toegekeken. Schuivenwij onze
problemendaarmeeophet bord-
je vande toekomstige generaties?
Niet per se.Met eenbuffer delen
weniet alleen tegenvallers,maar
ookmeevallers.Dat is de essentie
van risicodelingof verzekering.
Verzekerenhelpt. Bovendien
worden toekomstige generaties
strakshuidige generaties die
zullenprofiteren van risicodeling
metde generatiesnahen.

Hoegroot zijnde voordelen
van zo’n intergenerationelebuf-
fer?Dathangt ervanafhoe jedie
inricht.Hier zijndedeskundigen
indeSERenbij de toezichthou-
der tekortgeschoten. Zehebben
deeis opgelegddatdebuffer ook
bij tegenvallersnooit negatief
magworden.Huidige generaties
moetendaneendeel vanhun
pensioenvermogen in eenbuffer
te storten zonderdaar ooit iets
voor terug te krijgen. Zebetalen

een verzekeringspremie zonder
dat de verzekeringooit uitbetaalt.
De tweedeeis: een tekort inde
buffermoet in tien jaarworden
aangevuld.Daarmeebetalen
huidige generaties altijdhet leeu-
wendeel vandat tekort enworden
nauwelijks risico’s gedeeldmet
toekomstige generaties.Denk
aanFriedmanenSamuelson:
uitsmerenoverdehele resteren-
de levensloop.Dat kanwel vijftig
jaar zijn.Metdeze eisenheeft risi-
codeling tussengeneraties inder-
daadgeen zin,maardat ligt aan
deeisen, niet aande risicodeling.

Beide eisen zijnhelaas inhet
regeerakkoordbeland.Daarmee
heeft het kabinet zichzelf op-
gezadeldmet eenonoplosbaar
probleem.Mijn advies aande
vakbeweging: ik zou evenafwach-
tenhoehet kabinet zichdaaruit
redt.Want als denoodhethoogst
is, is de reddingnabij.

CoenTeulings is universiteits
hoogleraar economics, institu
tions and society aandeUU.
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