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1 Inleiding 

 

Vijftien jaar geleden schreef ik met Casper de Vries na het leeglopen van de internet bubble een 

artikel over generatierekeningen in pensioenfondsen (Teulings en De Vries, 2006). Pensioenfondsen 

waren daardoor in financiële problemen gekomen. Volgens ons konden deze problemen alleen 

worden opgelost door een scherpere definitie van de eigendomsrechten. Zo niet, dan leidt een 

onverwachte daling van de beurskoersen tot conflicten over de vraag welke generatie in het 

pensioenfonds de verliezen voor zijn rekening moet nemen. Generaties hebben hier uiteenlopende 

belangen. 

Teulings en De Vries (2006) geven richtlijnen voor de optimale hoeveelheid risico, de 

verdeling daarvan over generaties, en het bijbehorende niveau van premies en indexatie. Het paper 

leverde één verrassende conclusie op: verzekering van beleggingsrisico’s tussen generaties heeft op 

het eerste gezicht geen zin, omdat alle generaties met dezelfde risico’s te maken hebben. Dat klopt 

voor ouderen, maar niet voor jongeren. Jongeren hebben substantiële meerwaarde van risicodeling 

met toekomstige generaties. Ons paper is het startpunt geweest van een discussie over de 

aanscherping van de eigendomsrechten van pensioenfondsen, zie bijvoorbeeld de studie van het CPB 

(2016) over de SER varianten of het paper van Bovenberg (2016) over de meerwaarde van 

InterGenerationele Verzekering (IGV). Die discussie is tot op de dag van vandaag niet afgerond, maar 

hij heeft ondertussen wel geleid tot allerlei aanpassingen in het pensioenstelsel. 

De reden voor deze notitie is dat in de meest recente discussie de conclusies uit onze analyse 

van 15 jaar terug onjuist worden toegepast, wat leidt tot een onderschatting van de voordelen van 

IGV. De notitie bouwt voort op Teulings en De Vries (2006) en Bovenberg (2016). De notitie laat zien 

dat de theoretische meerwaarde van IGV hoog is en dat deze theoretische meerwaarde met een 

simpele beslisregel redelijk kan worden benaderd. Omwille van de duidelijkheid worden in deze 

notitie linearisaties van niet lineaire verbanden gehanteerd. Dat maakt het mogelijk om beter te 

begrijpen waar de resultaten vandaan komen en geeft een goed inzicht in de orde van grootte van de 

relevante effecten. Een precieze berekening vraagt om het toepassen van de exacte niet-lineaire 

formules. De conclusie van deze notitie kan in drie simpele stellingen worden samengevat: 

1) De meerwaarde van beleggen is groot, maar vergt een goede toedeling van risico’s; 

2) Zonder IGV is dat niet goed mogelijk; 

3) Met IGV is dat eigenlijk relatief eenvoudig. 

De opbouw van deze notitie is als volgt. In paragraaf 2 worden de voor de berekening gebruikte 

parameters besproken; zij zijn ontleend aan Bovenberg (2016). In paragraaf 3 wordt geanalyseerd 

hoeveel risico pensioenfondsen kunnen nemen en wat hiervan de verwachtte opbrengst is. Paragraaf 

4 laat zien hoe die risicocapaciteit afhankelijk is van IGV. De verwachte pensioenuitkering komt 

daardoor tientallen procenten hoger uit. Wie louter in het praktische voorstel is geïnteresseerd kan 

deze paragraaf overslaan. Paragraaf 5 geeft een simpele formule voor de storting en onttrekking aan 

een intergenerationele buffer. Paragraaf 6 concludeert. 

                                                           
1 Lans Bovenberg, Jean Frijns, Marcel Lever, René Maatman en Theo Nijman worden bedankt voor hun 
waardevolle commentaar. De resterende fouten zijn voor de verantwoordelijkheid van de auteur. 
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2 Wat zijn de relevant parameters? 

In deze notitie worden in principe dezelfde parameters gebruikt als Lans Bovenberg in zijn recente 

notitie over de waarde van IGV heeft gehanteerd, zie Bovenberg (2016). Deze parameters wijken iets 

af van die in de notitie van het CPB (2016), maar de gevolgen voor de onderstaande analyse zijn 

beperkt. 

Actieve levensloop   N 40 jaar (van 25 tot 65 jaar) 

Pensioenduur    D 15 jaar (van 65 tot 80 jaar) 

Aandeel eerste pijler in het pensioen  a 50% 

De graad van relatieve risico aversie   y 5 

Risicopremie van aandelen (meetkundig) p 4% per jaar 

Standaard deviatie beleggingen    s 20% per jaar 

Reële discontovoet    r 2% per jaar 

 

Bovenberg hanteert D = 20 in plaats van 15 jaar. De berekeningen komen realistischer uit met 15 

jaar, vandaar dat ik op dat punt afwijk. Dit heeft geen grote gevolgen. Net als Bovenberg (2016) 

wordt in deze notitie uitgegaan van een constant loon over de levensloop en een constante 

bevolkingsomvang. Tevens wordt er vanuit gegaan dat de consumptie evenredig over de levensloop 

wordt gespreid en dat het macro-loonrisico nul is. De argumenten worden gecompliceerder door het 

macro-loonrisico wel mee te nemen, zie Bovenberg et.al. (2007). Het macro-loonrisico is echter veel 

kleiner dan het aandelenrisico, ruwweg 1% tegen 20%. Als een eerste benadering kan het daarom 

buiten beschouwing gelaten worden. Uit deze parameters volgen direct een aantal resultaten, die 

zijn afgeleid in Teulings en De Vries (2016) en die ook zijn terug te vinden in Bovenberg (2016): 

 

Optimale percentage belegd in aandelen h* (= p/(s2.y))   20% van het totale vermogen 

Risicopremie op optimale portefeuilles  p* (= p.h*=p2/(s2.y)) 0,8% per jaar 

Volatiliteit van optimale belegde portefeuilles s* (= s.h)  4% per jaar 

Aandeel pensioen in volwassen levensloop f = D/(N+D)  27% 

 

Net als in Bovenberg (2016) wordt verondersteld dat alleen in aandelen belegd wordt voor het 

tweede pijler deel van de pensioenen, niet voor het eerste pijler deel (de AOW) van 50%, zie de 

parameter a. Feitelijk wordt er dus gerekend met een 50% te lage belegging in aandelen. 

 

 

3 De risico-capaciteit van pensioenfondsen 

 

Een kerninzicht uit Teulings en De Vries (2006) komt voort uit een baanbrekend paper van Paul 

Samuelson (1969). Een standaard wijsheid wil dat de optimale samenstelling van het kapitaal 

afhankelijk is van de beleggingshorizon. Dat inzicht wordt niet gesteund door de standaard 

economische theorie. De samenstelling van de optimale portefeuille is onafhankelijk van de 

beleggingshorizon. Dit inzicht ligt ten grondslag aan de berekening in de vorige paragraaf van de 

parameter h*, het optimale aandeel van het kapitaal dat belegd moet worden in aandelen. 

Een tweede kerninzicht is dat dit niet geldt voor het financiële vermogen, maar voor het totale 

vermogen, dat wil zeggen, de som van financieel vermogen en menselijk kapitaal; het menselijk 

kapitaal is gelijk aan de contante waarde van het totale arbeidsinkomen over de levensloop. De 

optimale omvang van de beleggingen in aandelen zijn een vaste fractie h* van het totale kapitaal. Dit 

totale kapitaal is maximaal aan het begin van de levensloop en neemt daarna geleidelijk af, naarmate 
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wij dit kapitaal geleidelijk consumeren. Bij een optimale planning van onze consumptie is het kapitaal 

volledig opgesoupeerd op het moment van overlijden. 

Omwille van de eenvoud van de presentatie zullen we in het vervolg bij het contant maken 

rekenen met een rendement van nul, zodat de contante waarde simpelweg gelijk is aan de som van 

de inkomens over de levensloop. Dit maakt de argumentatie eenvoudiger te volgen. Voor het doel 

van deze notitie weegt dit voordeel zwaarder dan het verlies aan precisie dat daaruit voortvloeit. De 

rekeneenheid is steeds een jaarinkomen. Het totale menselijk kapitaal is daardoor gelijk aan de 

lengte van de actieve levensloop N = 40. 

 

 
 

 

De situatie is schematisch weergegeven in de figuur. Bij het begin van de arbeidscarrière op 25-jarige 

leeftijd bezit een werkende alleen maar menselijk kapitaal. Omdat de consumptie regelmatig 

gespreid is over de levensloop valt het totale vermogen lineair terug naar nul bij overlijden N + D = 55 

jaar later op 80-jarige leeftijd, de doorgetrokken zwarte lijn in de figuur. Het menselijk kapitaal valt in 

40 jaar lineair terug naar nul, de gestreepte groene lijn in de figuur. 

Om de consumptie tijdens de pensioenfase van D = 15 jaar te kunnen financieren, wordt een 

deel van het menselijk kapitaal omgezet in financieel kapitaal, ofwel pensioenvermogen. Uit de 

figuur kan de noodzakelijk omvang van het pensioenvermogen eenvoudig worden afgeleid als het 

verschil tussen de doorgetrokken zwarte lijn (het gewenste totale kapitaal) min de gestippelde 

groene lijn (het menselijk kapitaal), de vette lichtblauwe lijn. Tijdens het werkzame leven wordt er 

premie betaald, waardoor het pensioenvermogen toeneemt. Tijdens de pensioenfase worden er 

pensioenen uitgekeerd, waardoor het pensioenvermogen afneemt. Het pensioenvermogen is nul bij 

het begin van de carrière, stijgt dan tot f.N = 10,9 op het moment van pensionering, om dan weer 

lineair terug te vallen tot nul bij overlijden. 

De helft van dit pensioenvermogen komt voor rekening van de eerste pijler, a = 50%. De 

andere helft 1 – a komt voor rekening van de pensioenfondsen die de tweede pijler verzorgen, (1-

a).f.N = 5,4 jaarinkomen, de donker blauwe lijn in de figuur. Het verloop van het pensioenvermogen 

heeft dus de vorm van een driehoek. Het totale pensioenvermogen is dus gelijk aan de oppervlakte 

van de driehoek onder de donker blauwe lijn, dat is 5,4 x (N+D)/2. 

Voor een optimaal resultaat moet een fractie h* = 20% van het totale kapitaal in aandelen 

worden belegd. Zoals in paragraaf 2 is aangegeven wordt deze regel alleen toegepast op het tweede 
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pijler deel van de pensioenen. Bij het begin van de levensloop is het totale kapitaal gelijk aan het 

menselijke kapitaal. Dus moet een fractie h* van het tweede pijler deel 1-a van het totale kapitaal N 

worden belegd in aandelen. Dat is dus gelijk h*(1-a)N =  4 jaarinkomens. Omdat het totale kapitaal 

lineair terugzakt naar nul, moet ook het kapitaal dat belegd is in aandelen lineair teruglopen naar nul. 

Dit is in de figuur weergegeven door de rode gestippelde lijn in de figuur. De totale optimale 

belegging in aandelen is dus gelijk aan de oppervlakte van de driehoek onder de rode gestippelde lijn 

die begint bij 25 jaar (het stuk tussen 5 en 25 jaar komt later aan de orde), dat is 4 x (N+D)/2. Met 

behulp van deze formules valt dus eenvoudig in te zien dat de fractie van het pensioenvermogen die 

in aandelen moet worden belegd gelijk is aan h*/f = 4/5,4 = 74%. 

Hoewel conform Samuelson (1969) een vast percentage van het totale kapitaal in aandelen 

moet worden belegd, neemt het aandeel van het financiële kapitaal dat belegd wordt in aandelen 

dus af naarmate men ouder wordt, omdat het financieel kapitaal een steeds groter deel van het 

totaal vormt terwijl het aandeel belegd in aandelen constant blijft. Dit proces stopt op de datum van 

pensioen bij 65 jaar. Vanaf dat moment bestaat het totale kapitaal louter uit financieel kapitaal, 

waarvan, zoals we eerder zagen, een vaste fractie h* in aandelen moeten worden belegd. Voordien 

wordt een (veel) groter deel in aandelen belegd, in het begin van de carrière zelfs meer dan 100% 

van het pensioenvermogen, zoals de figuur laat zien: de gestippelde rode lijn ligt immers boven de 

donker blauwe lijn. Op 25 jarige leeftijd moeten volgens de regel van Samuelson 4 jaarinkomens in 

aandelen zijn belegd, terwijl er nog geen enkel financieel kapitaal is opgebouwd. Het individu moet 

dus geld lenen om deze belegging in aandelen te kunnen financieren. Pas 19 jaar na het begin van de 

arbeidscarrière, op 44 jarige leeftijd, is het pensioenvermogen gelijk aan de optimale 

aandelenpositie.2 In de figuur is dit het snijpunt tussen donker blauwe lijn (het pensioenvermogen in 

de tweede pijler) en de gestreepte rode lijn. Voor generaties jonger dan 44 jaar moet het 

pensioenfonds dus geld lenen om de optimale aandelenpositie te kunnen financieren. Dit is de veel 

besproken leenrestrictie voor jonge generaties. Uit deze analyse kunnen drie conclusies worden 

getrokken: 

1) Hoewel jonge generaties worden geconfronteerd met een leenrestrictie, geldt dat niet voor 

het pensioenfonds als geheel. Immers, minder dan 100% moet in aandelen worden belegd. 

Oudere generaties houden een fors deel van hun pensioenvermogen aan in risicovrije 

obligaties. Jongere generaties kunnen ‘virtueel’ obligaties uitgeven aan oudere generaties, 

waarmee de leenrestrictie voor het pensioenfonds als geheel vervalt. 

2) Soms wordt gesteld dat de leenrestrictie kan worden opgeheven door in opties te beleggen. 

Die stelling is onjuist, en wel om twee redenen. 

a. Opties zijn daarvoor overbodig, zoals onder punt 1) is aangetoond. Het leidt slechts 

tot nodeloze transactiekosten.  

b. Opties zijn ontoereikend, omdat de gewenste risicoblootstelling een garantstelling 

vereist door jongeren aan de tegenpartij. Dit is de essentie van de leenrestrictie. 

3) Pensioenfondsen beleggen thans ongeveer de helft van hun portefeuille in aandelen. De 

bovenstaande berekening laat zien dat dit meer zou moeten zijn. 

De totale verwachte risicopremie als percentage van het totale kapitaal aan het begin van de 

levensloop is gelijk aan de gemiddelde beleggingshorizon vermenigvuldigd met het aandeel 1 - a van 

                                                           
2 Het vermogen geïnvesteerd in aandelen t jaar na toetreding tot de arbeidsmarkt is h*(1-a)N.(N+D-t)/(N+D). 
Het opgebouwde pensioenvermogen is t(1-a)P. Beide zijn aan elkaar gelijk voor:  
t = h*.N(N+D)/(D+h*.N).  
wat correspondeert met een leeftijd van t + 25. Het opgebouwde vermogen V is dan: 
V = h*(1-a)N.D/(D+h*.N). 
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de tweede pijler pensioenfondsen in het totale pensioen vermenigvuldigd met de verwachte 

jaarlijkse risicopremie. De gemiddelde beleggingshorizon is (N+D)/2 = 27,5 jaar. Hiermee kan worden 

uitgerekend hoeveel het totale verwachte kapitaal aan het begin van de levensloop toeneemt door 

optimaal te beleggen in aandelen, hoeveel het tweede pijler pensioen toeneemt wanneer deze 

verwachte winst volledig ten goede komt aan dit pensioen, en wat de omvang is van de 

aandelenporteuille als percentage van het pensioenvermogen: 

 

Verwachte risicoPremie over de levensloop P* = (1-a) p*(N+D)/2 11% van het totale kapitaal 

Verwacht eXtra pensioen vanwege risico  X = P*(N+D)/(a.D)  81% van het pensioen 

Fractie aandelen in het pensioenvermogen A = h*/f  74% 

 

Conclusie 

De voordelen van risicodragende pensioenbeleggingen voor de hoogte van het pensioen zijn dus 

groot, zelfs als alleen risicodragend wordt belegd voor de tweede pijler. Voor een goed pensioen 

moet dus een groot deel van het vermogen in aandelen worden belegd. Dat kan alleen als er goede 

afspraken worden gemaakt over toedeling van de risico’s. Daar schort het thans aan, waardoor niet 

alle kansen worden benut. Zoals in de volgende paragraaf wordt beargumenteerd helpt IGV om de 

ideale situatie dichter te benaderen. 

 

 

4 De meerwaarde van intergenerationele verzekering 

De analyse in de vorige paragraaf levert het vertrekpunt voor een schatting van de meerwaarde van 

een IGV. Deze meerwaarde valt uiteen in twee componenten, die achtereenvolgens zullen worden 

toegelicht. 

De eerste meerwaarde is voor het eerst beschreven in Teulings en De Vries (2006). De regel 

van Samuelson (1969) geldt al voor toetreding tot de arbeidsmarkt. Het pensioenfonds zou eigenlijk 

al voor toetreding van een generatie tot het pensioenfonds voor die generatie risicovol moeten 

beleggen, zodat die generatie optimaal kan profiteren van de afweging tussen risico en rendement 

en zodat bovendien dat risico over een zo breed mogelijke tijdspanne wordt gediversifieerd, zodat 

met zo min mogelijk risico zoveel mogelijk rendement wordt gehaald. 

Louter vanuit het idee van optimale risicospreiding voor toekomstige generaties zou het 

pensioenfonds nu al vast risico kunnen nemen voor degenen die in de verre toekomst geboren zullen 

worden, zodat hun risico zo goed mogelijk in de tijd wordt gespreid. Allerlei andere 

randvoorwaarden maken dat echter onhaalbaar. We moeten daarom een min of meer arbitraire 

keuze maken hoe de risicoblootstelling voor toekomstige generaties te beperken.  

In deze notitie wordt er vanuit gegaan dat een pensioenfonds 20 jaar vooruit risico kan 

nemen, vanaf het moment dat een generatie 5 jaar oud is. Dat risico wordt bovendien lineair 

opgebouwd: het eerste jaar slechts voor 5% van het kapitaal, het tweede jaar voor 10%, enzovoort, 

tot 100% bij toetreding tot de arbeidsmarkt, zodat de risicoblootstelling afneemt naarmate een 

generatie verder in toekomst toetreedt tot het pensioenfonds. Dit idee is in de figuur weergegeven 

middels rode gestippelde lijn tussen 5 en 25 jaar, die het kapitaal weergeeft dat belegd is in aandelen 

voor die leeftijden. Deze opzet impliceert dat de gemiddelde beleggingshorizon voor het 

pensioenvermogen met 20/2 = 10 jaar toeneemt, van 27,5 jaar naar 37,5 jaar. Hieronder wordt het 

effect weergegeven op de verwachte risicopremie als percentage van het totale kapitaal over 

levensloop, de verwachte pensioenuitkering en de fractie van het pensioenvermogen die wordt 

belegd in aandelen; de getallen zijn direct na te rekenen door de eerdere getallen te 
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vermenigvuldigen met de toename van de risico capaciteit van 10/27,5 = 36%. De potentiele 

voordelen van beleggen voor toetreding tot het pensioenfonds zijn dus groot: 

 

Meerwaarde IGV via beleggen voor toetreding  = 36% x P* 4% van het totale kapitaal 

Verwacht extra pensioen via beleggen voor toetreding = 36% x X 29% van het pensioen 

Fractie aandelen in het pensioenvermogen  = (1 + 36%) A 100% 

 

Tot zover de analyse van de eerste component van de meerwaarde van IGV. De tweede component 

vloeit voort uit de leenrestrictie voor jongere generaties, zoals die is besproken in paragraaf 3. De 

optimale blootstelling aan beleggingsrisico vereist dat het pensioenfonds voor jongere generaties 

geld leent van oudere generaties om dat te beleggen in aandelen. Een dergelijk strategie klinkt op 

het eerste gezicht onverstandig. In de slotparagraaf laten we echter zien dat pensioenfondsen de 

afgelopen decennia nooit anders hebben gedaan en dat met goed resultaat. Tegelijkertijd zijn er nu 

goede redenen om een systeem van generatierekeningen in te voeren, zoals eerder in Teulings en De 

Vries (2006) is bepleit. Het probleem is dat een systeem van generatierekeningen slecht verenigbaar 

is met een optimale blootstelling aan beleggingsrisico, omdat dit ertoe zal leiden dat de 

generatierekening van jonge generaties af en toe negatief staat. Immers, de beginnende deelnemer 

leent kapitaal van oudere generaties om dat te beleggen in aandelen. Als de aandelenkoersen dalen, 

dan staat zij dus onder water. 

Om de omvang van het probleem helder te maken: de berekeningen in de vorige paragraaf 

laten zien dat een gemiddelde nieuwe deelnemer begint met portefeuille aandelen die overeenkomt 

met 4 jaarsalarissen, terwijl zij nog geen cent heeft ingelegd. In 2008 is die portefeuille ruwweg met 

50% in waarde gedaald. Die deelnemer is dus twee jaarsalarissen kwijtgeraakt, het equivalent van 5% 

van haar totale arbeidsinkomen over de levensloop. Is dat in de praktijk een werkbaar systeem? Is 

het mogelijk om aan deelnemers uit te leggen dat zij inmiddels een paar jaar premie hebben betaald, 

maar dat hun generatierekening nu per saldo negatief staat? Valt het uit te leggen dat iemand die 

twee jaar later, in 2010, toetreedt, korter heeft gespaard, maar wel een groot positief kapitaal heeft, 

terwijl de generatie die de pech had twee jaar eerder te zijn toegetreden nog steeds tegen een tekort 

aankijkt? Binnen de huidige systematiek van het pensioensysteem is dat in ieder geval ondenkbaar. 

Dergelijke grote verschillen vallen moeilijk te legitimeren en zijn bovendien ook niet nodig. Met IGV 

kunnen ze eenvoudig worden weggenomen, zoals hieronder wordt toegelicht. 

Wat ook het antwoord zal zijn op de vraag of de leenrestrictie bij de invoering van 

generatierekening kan worden weggenomen, het lijkt in ieder geval nuttig om na te gaan wat de 

gevolgen zijn als dit onmogelijk blijkt. In dat geval legt de leenrestrictie een bindende 

randvoorwaarde op aan het beleggingsbeleid van pensioenfondsen. In de figuur betekent dit dat het 

deel van de aandelenbeleggingsdriehoek die is begrensd door de rode gestippelde lijn voor leeftijden 

boven de 25 jaar dat ligt boven de donker blauwe lijn die het totale kapitaal weergeeft, niet kan 

worden gerealiseerd vanwege de leenrestrictie. De figuur laat zien dat daarmee een even grote 

risico-capaciteit van een pensioenfonds verloren gaat als er door het beleggen voor toetreding tot 

het pensioenfonds bijkomt. Deze kostenpost is dus ruwweg even groot als de eerder berekende 

winst van beleggen voor toetreding tot het pensioenfonds. Dus zijn de kosten van de leenrestrictie 

gelijk aan de opbrengsten van percentages worden gehanteerd die in de tabel genoemd zijn.  

De meerwaarde van IGV hangt dus af van de inschatting van de mogelijkheid om de 

leenrestrictie op te heffen en om kort na elkaar intredende generaties een totaal verschillende 

aanspraak te geven, louter vanwege de verloop van de aandelenkoersen in de tussenliggende 

periode. Wie op dat terrein pessimistisch is dient de genoemde percentages voor het voordeel van 

beleggen voor toetreding met een factor twee te vermenigvuldigen voor een realistische inschatting 

van de meerwaarde van IGV: 
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Meerwaarde IGV vanwege beide componenten  = 2 x 36% x P* 8% van het totale kapitaal 

Verwacht extra pensioen vanwege IGV   = 2 x 36% x X 58% van het pensioen 

 

Evenzo kan worden uitgerekend wat de omvang van de aandelenporteuille is als de leenrestrictie 

niet wordt opgelost: 

 

Fractie aandelen in vermogen met leenrestrictie = (1 – 36%) A 48%  

 

Als de leenrestrictie niet kan worden opgelost dan heeft dat grote gevolgen voor de hoogte van het 

pensioen, omdat er onvoldoende in aandelen kan worden belegd. Het voordeel van de eerste 

component van de meerwaarde van IGV (het beleggen in aandelen voor toekomstige deelnemers) is 

dat hiermee het tweede probleem (de ongelijke uitkomsten voor generaties die net voor en net na 

een daling van de aandelenkoersen zijn toegetreden) wordt opgelost. Met behulp van de figuur valt 

dit eenvoudig in te zien. Op basis van het beleggingsprofiel zoals weergegeven in de figuur wordt 

voor de generatie die volgend jaar intreedt nagenoeg dezelfde aandelenportefeuille aangehouden als 

voor de generatie die vorig jaar is toegetreden. Opeenvolgende generaties toetreders tot het 

pensioenfonds hebben daardoor dus vergelijkbare uitkomsten. Door een ingroei periode van 20 jaar 

te nemen zijn de verschillen in beleggingsportefeuille tussen direct opvolgende generaties beperkt, 

omdat iedere volgende generatie maar 1/20 = 5% minder is blootgesteld aan beleggingsrisico. 

 

Conclusie 

De potentiele voordelen van IGV zijn groot. Ze bestaan uit twee componenten, beleggen voor 

toetreding tot het pensioenfonds en het opheffen van de leenrestrictie. Zonder IGV kan de 

leenrestrictie namelijk niet worden opgelost. Beide voordelen zijn ongeveer even groot. Zonder IGV 

kan slechts 48% van het pensioenvermogen worden belegd in aandelen. Vandaar de stelling aan het 

begin van deze notitie: zonder IGV kunnen de problemen van pensioenfondsen niet worden opgelost 

en met IGV is dat eigenlijk relatief eenvoudig. 

 

 

5 Een werkbare formule 

 

Bij een systeem van generatierekeningen moeten de pensioenuitkeringen van iedere generatie 

worden betaald uit het tegoed van die generatie op zijn generatierekening. Evenzo worden de 

premies en de beleggingsresultaten van iedere generatie bijgeschreven op die rekening. Jongere 

generaties nemen veel risico en hebben dus een hoog verwacht rendement op hun 

pensioenvermogen. Ouderen nemen minder risico en hebben dus een lager verwacht rendement. 

Voor iedere generatie(rekening) geldt: op = op. Dat dwingt alle betrokkenen om op tijd de tering naar 

de nering te zetten en om een voor die generatie passend risicoprofiel in de beleggingen te kiezen. 

Zoals gezegd zijn er goede redenen om de eigendomsrechten van generaties helder te 

definiëren zodat vooraf duidelijk is hoe pensioenfondsen in de toekomst met onverhoopte 

tegenvallers zullen omgaan. Er zijn diverse wegen naar Rome. Hieronder worden de hoofdlijnen van 

een voorstel geschetst gebaseerd op de invoering van generatierekeningen met een 

InterGenerationele Buffer (IGB) dat in de praktijk werkbaar is en voorkomt dat pensioenfondsen in 

een beleggingsklem komen van een steeds geringere risicoprofiel en dus lagere verwachte 

rendementen en als gevolg daarvan lagere pensioenen. 

Het voorstel impliceert dat voor iedere generatie (= geboortejaar) een aparte rekening wordt 

gestart waarop afhankelijk van de leeftijd wordt belegd in obligaties en in aandelen, conform de 
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verdeling van de donker blauwe en rode gestippelde lijn in de figuur, maar zonder de leenrestrictie 

op te heffen. Een generatie belegt dus nooit meer dan zijn volledige vermogen in aandelen en kan 

daardoor niet negatief komen te staan. Echter, voordat het pensioenvermogen wordt verdeeld over 

de generaties wordt eerst 10% apart gezet in een IGB. Deze buffer wordt volledig in aandelen belegd. 

Met deze buffers worden generaties gedeeltelijk gecompenseerd voor mee- en tegenvallers in het 

beleggingsresultaat, zoals hieronder verder wordt toegelicht. Deze verzekering maakt het mogelijk 

dat een generatie meer risico neemt dan zonder een dergelijke verzekering mogelijk is. Daarom 

wordt een hogere waarde voor de optimale belegging in aandelen gehanteerd, h* = 30% in plaats 

van 20%. Op basis van de formule in voetnoot 2 kan dan worden berekend dat een generatie tot de 

leeftijd van 49 jaar zijn vermogen volledig in aandelen belegd en dat V/[(1-a).f.N] = 3/5.4 = 62% van 

het vermogen van op alle generatierekeningen gezamenlijk in aandelen is belegd. 

 

Fractie aandelen in het pensioenvermogen = 90% x 62% + 10% = 56% + 10% = 66% 

 

Dit is dus lager dan het optimale percentage van 74%. De omvang van de buffer wordt ieder jaar 

aangepast op basis van de volgende formule: 

   

Nieuw buffer  = Oude buffer + Rendement + Herstelpremie + Overrendement 

Herstelbijdrage  = (Normbuffer – Feitelijk buffer) / R 

Overrendement  = 56% x v x (Normrendement – Feitelijk rendement) x Vermogen 

Normbuffer  = 10% van het pensioenvermogen 

Normrendement3 = r + p = 6% 

Hersteltermijn  R = 25 jaar 

Verzekeringspercentage v = 40% 

 

De herstelbijdrage en het overrendement worden over de generaties verdeeld naar verhouding van 

de omvang van de aandelenportefeuille op hun generatierekening. Omgekeerd krijgen de huidige 

generaties een bijdrage uit de buffer als die hoger ligt dan de norm of als het rendement lager ligt 

dan de norm. Anders dan de in het verleden gehanteerde herstelpremies komt de herstelbijdrage 

dus in eerste instantie ten laste van de generatierekeningen, niet van werkgevers en werknemers. 

Het staat werkgevers en werknemers vanzelfsprekend vrij om daarnaast herstelpremies af te spreken 

om de generatierekeningen aan te vullen na tegenvallende rendementen. Als de buffer onder het 

normniveau van 10% ligt, moeten de huidige deelnemers 1/R = 4% van het verschil bijstorten. Dat 

betekent dat tegenvallers over een periode van R = 25 jaar worden weggewerkt. Nieuwe generaties 

die gedurende die periode toetreden tot het pensioenfonds dragen op die manier bij aan het herstel 

van de buffer. Ruwweg komt 22% van het herstel van de buffer voor rekening van toekomstige 

generaties. Dit percentage neemt kwadratisch toe met de lengte van de hersteltermijn R. Bij een 

hersteltermijn korter dan 25 jaar dragen toekomstige generaties dus te weinig bij aan het herstel en 

is er geen sprake van substantiële IGV. 4 

                                                           
3 Dit betreft het normrendement op de aandelenportefeuille. Het normrendement voor de totale portefeuille is 
lager, afhankelijk van het fractie die is belegd in aandelen. 
4 De bijdrage van toekomstige generaties aan het wegwerken van het tekort kan als volgt worden berekend: 

Het aandelenkapitaal op de generatie rekeningen K  = ½ 56% D.N = 130 

Totaal onttrekkingen aan dat kapitaal over R jaren = R.K 

Waarvan: onttrekkingen op inleg toetreders = f x som van r=1 tot R  van (½r2) = 1/6 f.R3  

Aandeel toekomstige generaties in het herstel   = 1/6 f.R2/K = 22% 
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Bij het overrendement geldt precies de omgekeerde logica. De buffer keert uit als het rendement 

achterblijft bij de verwachting. Het verzekeringspercentage v = 40% geeft aan welk deel van een 

tegenvaller voor rekening van de buffer komt. Toekomstige generaties dragen dus 22% x 40% = 8,8% 

van een rendementstegenvaller. Het variant van voorbeleggen die is besproken in de vorige 

paragraaf kwam 36% van een rendementstegenvaller voor rekening van toekomstige generaties. 

Merk op dat de formule een negatieve buffer niet uitsluit. In discussie is tot nog toe steeds 

de eis gesteld dat een buffer niet negatief mag worden. Dat is een onwerkbare eis, die inconsistent is 

met de gedachte van een verzekering. Als toekomstige generaties nu vast meedelen in de risico’s, 

zowel op winst als op verlies, dan moet de buffer bij beleggingstegenvallers dus ook negatief kunnen 

worden. Een buffer die niet negatief kan worden is zoiets als verzekeringscontract waarbij door de 

huidige generaties wel verzekeringspremies worden betaald aan toekomstige generaties in de vorm 

van stortingen in een IGB, maar waarbij toekomstige generaties nooit een schade-uitkering doen als 

de beleggingsresultaten tegenvallen. 

Is het voorgestelde systeem stabiel? Wordt de buffer niet te snel uitgeput? Neem als 

voorbeeld een extreme daling van de aandelenkoersen met 50% zoals in 2008. 5 Dat leidt tot een 

uitkering uit de buffer van (feitelijk rendement – normrendement) x 56% x v = 10% van het totale 

kapitaal. Zelfs in die extreme situatie wordt de buffer dus slechts beperkt negatief en zorgt de 

herstelbijdrage ervoor dat de buffer in de jaren daarop weer wordt aangevuld. Een generatie die op 

dat moment toetreedt, betaalt 0,6 jaarinkomen in de vorm van herstelbijdragen.6 Oudere generaties 

hebben het kapitaal op hun generatierekening voor h* = 30% belegd in aandelen. Het verlies van 50% 

op deze portefeuille wordt dan voor v = 40% gedragen door de buffer. Per saldo resteert een verlies 

van 50% x h* (1 – v) = 7,5%. In extreme situaties zijn de verliezen dus fors, maar ze blijven 

hanteerbaar, zowel voor toetreders, als voor oudere generaties, als voor de buffer. De midden 

generaties dragen het meeste risico, omdat zij zowel via hun generatierekening als via de 

herstelbijdrage worden aangeslagen. 

In het voorgestelde systeem dragen generaties die net voor of net na een schok toetreden 

precies hetzelfde risico, omdat een generatie die net voor de schok is toegetreden nog geen 

pensioenvermogen heeft opgebouwd en dus alleen via de herstelbijdrage meebetaalt aan het 

opvangen van de schok. Daarmee wordt een ongelijke behandeling van net na elkaar toegetreden 

generaties van deelnemers voorkomen. 

Anders dan de huidige solvabiliteitsbuffers, is de hier voorgestelde buffer een vereveningsbuffer. 

Solvabiliteitsbuffers zijn in een systeem met generatierekeningen niet meer nodig omdat er geen 

                                                           
Voor de derde regel: een generatie die over R-r jaar toetreedt, draagt ½f.r2 bij. De totale bijdrage is de som van 
de bijdrage van deze generaties. De laatste gelijkheid gebruikt de integraal in plaats van de som. 
Wettelijk is een hersteltermijn van 10 jaar voorgeschreven. Deze hersteltermijn geeft onvoldoende 
mogelijkheden voor IGV met toekomstige generaties, namelijk 3,5%. Het is opmerkelijk dat in de SER 
voorstellen voor een buffer geen herstelbijdrage is opgenomen, zodat impliciet een herstel termijn van 
oneindig wordt gehanteerd. De wettelijke hersteltermijn van 10 jaar heeft echter betrekking op het totale 
vermogen. De hier voorgestelde hersteltermijn heeft betrekking op de IGB, die slechts 10% van het totale 
vermogen uitmaakt. 
5 Een andere manier om naar de stabiliteit te kijken is de standaard deviatie van de buffer: 
Standaard deviatie = 56% .v.s[1-(1-1/R)2]1/2 = 16%.  
De buffer kan dus fors negatief worden. Hier bereiken we de grenzen van de lineaire benadering, waarbij grote 
negatieve schokken worden overschat. Men kan ervoor kiezen om de buffer aan een ondergrens te binden van 
bijvoorbeeld -20% van het pensioenvermogen. Dat vereist een meer gecompliceerde niet lineaire formule. 
6 Laat z de negatieve buffer zijn als percentage van het pensioenvermogen. Dan wordt jaarlijks een percentage 
z/(R.56%) = 7% x z% van het opgebouwde pensioenvermogen betaald als herstelbijdrage. De herstelbijdrage 
uitgedrukt in jaarlijkse arbeidsinkomens van de generatie die toetreedt net voor of net na het ontstaan van het 
tekort in buffer is dus: ½ f.R2 x 7% x z% = 5.9 x z%. 
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nominale verplichtingen meer zijn. Alle verplichtingen aan een generatie moeten binnen de 

generatierekening worden afgewikkeld. 

Een kritische parameter is het normrendement. De hier gekozen waarde is gebaseerd op de 

in paragraaf 2 besproken veronderstellingen. Het normrendement varieert in de loop van de tijd, zie 

het huidige debat over secular stagnation, waarin gesteld wordt dat de rendementen thans 

substantieel lager zijn dan in eerdere decennia. Het normrendement moet dus periodiek worden 

geëvalueerd en op de actuele marktomstandigheden worden afgestemd. Het kan echter in principe 

uit de marktrente (voor r) en optieprijzen (voor p) worden afgeleid. 

 

 

6 Conclusie 

 

Deze notitie heeft laten zien dat er een groot maatschappelijk belang gemoeid is om te zorgen dat 

pensioenfondsen een substantieel deel van hun vermogen in aandelen kunnen beleggen. Dat vereist 

echter helderheid over de vraag hoe de bijbehorende beleggingsrisico’s worden toebedeeld aan de 

verschillende generaties. Zonder een IGB is dat onmogelijk, met een IGB is dat relatief eenvoudig. Bij 

een goede vormgeving loopt het verschil gemeten in de uiteindelijke pensioenuitkering op tot 

tientallen procenten. 

De voorstellen voor de introductie van een IGB die tot nog toe de ronde hebben slechts een 

beperkt meerwaarde. Dit heeft ertoe geleid dat veel beleidsmakers zijn gaan twijfelen aan het nut 

van een IGB. Echter, die voorstellen zijn onvoldoende doordacht c.q. zijn onderworpen aan te strikte 

randvoorwaarden, te weten: 

1) Een IGB mag niet negatief zijn. Dit is intergenerationele verzekering waarin de huidige 

generaties wel een premie moeten betalen aan toekomstige generaties, maar nooit een 

schade-uitkering van die generaties ontvangen bij tegenvallende beleggingsresultaten. 

2) De hersteltermijn mag niet langer zijn dan 10 jaar. Met een dergelijke hersteltermijn is 

substantiële intergenerationele verzekeringen uitgesloten, omdat de mate van risicodeling 

kwadratisch toeneemt met de lengte van de hersteltermijn. Zelfs met de hier gekozen 

hersteltermijn van 25 jaar wordt slechts 8,8% van een tegenvallende beleggingsresultaat 

doorgeschoven naar toekomstige deelnemers. 

Een dergelijk systeem kan alleen goed functioneren in een systeem met verplicht gestelde 

pensioenen, omdat anders nieuwe generaties zullen weigeren toe te treden als de buffer negatief is. 

Het vereist ook dat de continuïteit van een pensioenfonds redelijk gegarandeerd is. Dat geldt zeker 

voor de twee grootste pensioenfondsen ABP en PFZW. Voor veel kleinere pensioenfondsen is dat 

minder duidelijk. Een pensioenstelsel met IGV vereist dus pensioenfondsen met een forse 

schaalgrootte. 

Een belangrijke vraag is hier buiten beschouwing gebleven: hoe moet het huidige vermogen 

worden verdeeld over de generatierekeningen. Het probleem is dat de huidige systematiek van 

nominale garanties door de daling van de inflatie in de afgelopen jaren heeft geleid tot een 

overbedeling van jonge generaties. De lage rekenrente heeft een veel groter effect op de 

verplichtingen van jongere dan van oudere generaties vanwege de langere looptijd van de 

verplichtingen voor jongeren, waardoor het aandeel van de claim van jongeren op het totale 

vermogen de afgelopen jaren sterk is toegenomen. De voordelen van het hier besproken stelsel met 

een IGB zijn zo groot dat dit probleem daarbinnen makkelijk op een voor alle generaties 

bevredigende manier kan worden opgelost. Echter, het vereist politieke besluitvorming. 

Is dit voorstel revolutionair, in die zin dat nu voor het eerst risico’s worden gedeeld tussen 

generaties, zelfs met toekomstige generaties? Niet in het minst. Pensioenfondsen hebben 
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tegenvallers altijd deels doorgeschoven naar toekomstige generaties. Weliswaar had niemand 

theoretisch afgeleid dat dit verstandig was, maar dat heeft pensioenfondsen er niet van weerhouden 

dat in de praktijk te doen. Neem de tegenvallers in 2002 en in 2008. Feitelijk hebben degenen die 

daarna verplicht tot de pensioenfondsen zijn toegetreden aan het herstel van het pensioenvermogen 

bijgedragen. Dat was ook onvermijdelijk. IGV was impliciet altijd al een onderdeel van het beleid van 

pensioenfondsen. De revolutie is dus niet om de invoering van generatierekeningen te combineren 

met een substantiële IGB. De revolutie zou zijn om daar plotseling mee te stoppen. Revoluties zijn 

meestal geen succes. 

 

15 juni 2017 

(deze versie: 30/8/2017) 
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