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Een enormepotmet goud ligt op ons tewachten,
mitswe pensioenhervormingengoedaanpakken
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T
ien tot twintigmiljard aan
extrawelvaart, per jaar.Het
parlementneemtnooit
beslissingen vandezeom-
vang.Maardekomende
maandenkunnen zomaar

eenuitzonderingwordenopdeze re-
gel, als er eenbesluitwordt genomen
overhet pensioenakkoord.

InDenHaagwordthier nualmeer
dan tien jaar over gepraat.Diediscus-
sie gaat vooral over de verdeling vande
pensioenpot: ‘Ouderendoeneengreep
indekas!’Of juist: ‘Jongerenworden
overbedeeld!’

De echte vraag gaatniet zozeer over
de verdeling,maar over de inrichting
vanhet pensioenstelsel.Hoeworden
deonvermijdelijkebeleggingsrisico’s
over de levensloop vandeelnemers ge-
spreid?Enwat geeft debeste afweging
tussen risico en rendement? Linksom
of rechtsomscheelt hier jaarlijks tien-
tallenmiljarden.Daarbij vallendekos-
ten vande energietransitie inhetniet.

Dediscussie is ingewikkeld.Hoog-
uit twintig economen inNederland
hebbendefinesses inde vingers. En
die twintig economenzijnhetnietmet
elkaar eens.

Twee vanhen, LansBovenberg en
ondergetekende, stoorden zich eraan
dat dezedeskundigenhetnergensover
eens leken te zijn. In economenblad
ESBhebbenwij daaromeenartikel
gepubliceerdomde verschillen van
inzicht uit te leggen, ookdie tussende
auteurs onderling. Ik zal de tweebe-
langrijkste verschillenhier uit dedoe-
kenproberen tedoen.

De economenzijnhet eensover de
berekening vanhet eerdergenoemde
bedrag van€10mrd tot €20mrd.Dat
wil zeggen: gegeveneenaantal vereen-
voudigende veronderstellingen, vloeit
die berekening rechtstreeks voort uit
de algemeenaanvaarde economische
theorie. SamenmetCasperdeVries
heb ikdieberekeningswijze vijftien
jaar geledenuitgewerkt.De economen
zijnhet er overigensookover eensdat
die vereenvoudigende veronderstellin-
gen te eenvoudig zijn.Dewerkelijkheid
is complexer.

De verschillen van inzicht komen
als het gaat over de gevolgendaarvan
voorhet pensioenstelsel. Twee veron-
derstellingen zijnhierbij cruciaal. Ten
eerste is de langetermijngroei vanhet
totaleNederlandse arbeidsinkomen
niet vrij van risico, andersdan indebe-
rekening.Weliswaar zijn aandelenop
korte termijn veel risicovoller danhet
arbeidsinkomen,maarhoe zit dat op
de lange termijn?

Ten tweede varieert debeweeglijk-
heid vandeaandelenkoersen—de
bekendeVIX-index—inde loop van
de tijd.Nu staat deVIXopminderdan
15%.Maar innovember 2008, vlakna

de val vanLehmanBrothers, stondde
VIX zelfs eenmaandop80%!Niemand
wist toenwat aandelende volgende
dagwaard zouden zijn.

IljaBoelaars enRoelMehlkopf—
beidengoed ingevoerd—wezenerop
dat aandelenkoersenenhet totale ar-
beidsinkomenop lange termijnweer
indepasmoeten lopen.Dat kanmaar
op tweemanieren: ofwel het opkorte
termijn stabiele arbeidsinkomengaat
op termijn alsnogde aandelenkoersen
achterna.Ofwel debeurs keert op ter-
mijn terug van zijnuitstapjes, vandiep
indeput tot hoog inde stratosfeer, in
de richting vanhet oersaaieweduwe-
enwezenfonds: het arbeidsinkomen.

Welke vanbeide verklaringen is
juist?Het antwoordopdie vraag is
cruciaal voor de inrichting vanhet
pensioenstelsel. Als het arbeidsinko-
menopde lange termijnde aande-
lenkoers achterna gaat, danmoeten
debeleggingsrisico’sminderbij jon-
gerenwordengelegd.Het toekomstig
arbeidsinkomengeeft danal genoeg
onzekerheid.Het langetermijnrisico
vanarbeidsinkomen is voordeze ver-
klaring empirisch echter te klein.

Als het de aandelen zijndie op ter-
mijn terugkeren vanhundwaalwegen,
moetendebeleggingsrisico’s juist
meerbij jongerenwordengelegd. Te-
gende tijddat zijmetpensioengaan,
zal dekapitaalmarkt immersweer bij
zinnen zijn gekomen.

Hetmooie artikel vanBoelaars en
Mehlkopfheeft Rutger-JanLange en
ondergetekendegeïnspireerd tot het
meest fascinerendeonderzoekuit
mijn carrière.De schommelingen in
deVIX-indexblijkennamelijk de voor-
naamste verklaring voordeheftige
uitslagen vandebeurs. Innovember
2008 stonddeVIXop80%en verloor de

beursdehelft van zijnwaarde.Dat ble-
ken tweekanten vandezelfdemedail-
le.Dit lost eenoudepuzzel inde eco-
nomischewetenschapop.Deelnemers
moetendebeleggingsrisico’s dusnog
vroeger inhun levensloopnemen.

Tot zover het eerste verschil van
inzicht.Het tweede is door LansBo-
venberg zelf naar vorengebracht.Om
vroeg inde levensloop voldoendebe-
leggingsrisico te kunnennemenmoe-
tendeelnemers op jonge leeftijd geld
lenen vanouderedeelnemers omdat
in aandelen te kunnenbeleggen.

Dat klinkt contra-intuïtief,maarhet
leidt tot debeste afweging tussen risico
en rendement.Dat kanalleenmet een
pensioenfondsdat eendergelijk beleid
bindendoplegt aanalle deelnemers.
Jongedeelnemersmoetenkrediet ne-
menomoudereneen veiligebelegging
tebieden.Ouderedeelnemersmoeten
juist krediet gevenom jongerende
kans te geven risico tenemen.

Deze transactie strekt beidepartijen
dus tot voordeel,maar kanalleenmet
een verplichtingwordengerealiseerd.
Mageen semi-publieke instelling als
eenpensioenfondsdie verplichting
wel opleggen?Bovenberg vindt dat al-
leendeoverheiddat kandoen.

Zoals ikhier eerder schreef, ben
ik een liefhebber vanpremierRuttes
beeldspraak vanNederlandals een
teer vaasje.Dat vaasje is zomooi omdat
Nederlandhetmarktmodel hanteert,
maar tegelijk het grootste falen vandit
model heeft geadresseerd: teweinig
mogelijkhedenomrisico’s te delen.
Dat iswathetNederlandsepensioen-
stelsel doet: beleggingsrisico’s delen
tussengeneraties. Ik kanmeslecht
voorstellendatwedit zomaar opgeven.
Daarvoor is €10mrd tot €20mrdper
jaar simpelweg te veel geld.

De kosten van de
energietransitie
vallen in het niet
bij de potentiële
pensioenbesparingen
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