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O
fficieel is er
noggeenpen-
sioenakkoord
tussende sociale
partners,want
ministerWouter

Koolmees vanSociale Zakenen
Werkgelegenheidheeft het nog
niet ontvangen.Maar achter de
schermenwordt er ongetwijfeld
drukoverlegd tussendeminister
en sociale partners, opbasis van
het officieuze akkoord. Voorhet
kabinet bevat dat akkoord een
pijnpunt.Het kabinetwilde een
stelselmetpersoonlijkepensi-
oenpotjes en eventueel eenbuf-
fer omrisico’s tussengeneraties
te delen.Diebuffermocht echter
niet negatiefworden.De sociale
partners schuivendiepotjesnu
aandekant. Zoomzeilen ze een
discussie over debuffer. Voor
Koolmees ligt nude vraagop
tafel: omhelst hij dit akkoordof
houdthij vast aanhet regeerak-
koord?

Vierweken terug sprak ik op
eenhoorzittingbij deTweedeKa-
merover het pensioenstelsel.Het
was eenenerverende ervaring
endebijdragen vande sprekers
waren interessant. Vanuit depen-
sioensectorwerd geconstateerd
dat zonderdediscussie vande
afgelopen jarenhet pensioen-
stelsel nudiep indeproblemen
hadgezeten. Er is dus veelwinst
geboekt.De vraag is of de intro-
ductie vanpersoonlijkepensi-
oenpotjesNederlanddaarboven
nog veel voordelenbrengt. Vaak
wordt er gewezenopde voorde-
len vanmeer keuzevrijheid voor
dedeelnemers.De regelingen
diepensioenfondsendaarvoor
hebbengeïntroduceerd zijn ech-
ter nauwelijks gebruikt.Hechten
deelnemerswerkelijk zoveel be-
lang aankeuzevrijheid?

Decruciale vraag is of het de-
len vanbeleggingsrisico’s tussen
generaties via eenbuffermeer-
waardeheeft.De economische
theorieheeft daarvoordenotie
vande sluier vanonwetendheid.
Er is eenafweging tussen rende-
ment en risico. Achter de sluier
vanonwetendheidoverhet toe-
komstigebeleggingsrendement
hebben toekomstigedeelnemers
er belangbij risico’s te delen
methuidige generaties.Huidige
generaties betalen toekomstige
generaties daarvoor een verzeke-
ringspremie via een storting in
debuffer. In ruil daarvoorbeta-
len toekomstige generaties een
schade-uitkering aanhuidige

MinisterKoolmeeskanconcept-
pensioenakkoordbeter accepteren
Eenwerkbaar akkoordmet draagvlak is nu cruciaal voor Nederland

Theo Kocken noem-
de het bestaan van
pech- en gelukgene-
raties een sprookje

generaties via eenonttrekking
uit debuffer indien, nadat de
sluier vanonwetendheidover
het rendement isweggenomen,
blijkt dat debeleggingsresulta-
ten zijn tegenvallen.Danwordt
debuffer tijdelijknegatief. Een
dergelijk systeemkanechter
alleenwerken in een stelselmet
een verplicht pensioenengrote
pensioenfondsen, omdat toe-
komstige generatiesweliswaar
vooraf belanghebbenbij risico-
deling,maardaar achteraf, nadat
de sluier vanonwetendheid is
weggenomenende rendemen-
tenonverhoopt zijn tegengeval-
len, liever onderuitwillen. Een
dergelijk systeem leidt tot eenbe-
tere afweging tussen rendement
en risico.Daardoor strekt het alle
deelnemers tot voordeel.

Impliciet bestond inhetNe-
derlandsepensioenstelsel al een
dergelijk systeemvan risicode-
ling. Bij tegenvallerswerdener
inhaalpremies geheven: nieuwe
generaties deelnemersdeelden
daarmee inde risico’s uit het ver-
leden.Daarom ishet zoopmer-
kelijk dat veel deskundigenhier
de afgelopen jaren tegen tehoop
hebbengelopen.Wat legitimeert
hunhervormingsijver?Tekenend
wasde schriftelijkebijdrage aan
deTweedeKamerhoorzitting van
TheoKocken, hoogleraar aande
VUeneigenaar vanCardano, een
bedrijf dat handelt in opties voor
pensioenfondsen.Hij noemde
het bestaan vanpech- engelukge-
neraties een sprookje.Uit zijnbij-
dragebleek echter dat hij dacht
dat de risicodeling alleen voorde-
lenbracht als aandelenkoersen
terugkerennaarhet gemiddelde.
Dat is onjuist. Talloos zijn ookde
columnswaarin gepleit is voor
‘modernisering’ vanhet pensi-
oenstelsel.Modernisering, daar
kan tochniemand tegen zijn?
Maardatwoordop zich is geen
argument. Als oud-directeur laat

ikme liever niet over hetCentraal
Planbureau (CPB)uit. Bijwijze
vanuitzondering stel ikmet lich-
te trots vast dat hetCPBals enige
eenevenwichtige evaluatie vande
voor- ennadelen van risicodeling
heeft gegeven.

Wat kanWouterKoolmees in
dezeomstandighedenhet beste
doen?Het akkoord vande sociale
partners is vast niet helemaal
optimaal.Misschien is een stelsel
met persoonlijkepotjes beter
danhet voorgestelde akkoord.
Veel deskundigenhebben zich
echter ingegraven inmoeilijk
verdedigbareposities.De stelling
dat debuffer niet negatief is,
is daar een voorbeeld van.Dat
blokkeertmomenteel de inhou-
delijkediscussie. Er is eengroot
maatschappelijk belangbij een
werkbaar akkoordmetdraagvlak.
Deoplossing ligt voor dehand.

CoenTeulings is
universiteitshoog-
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