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Kritiek van jongere generaties klopt niet: ook voor
hen zit er straks nog voldoende in de pensioenpot
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P
remierRutte is zich ermee
gaanbemoeien, dushet
pensioendebat lijkt zijn
ontknoping tenaderen.
Watmij hetmeest opvalt
indit debat is dat jongeren

denkendat er straks voorhenniets
meer indepot zit. Ik sla ditmet verba-
zing gade. Als je de veranderingen in
het pensioenstelsel over de afgelopen
tweedecenniabeziet, valt niet aande
conclusie te ontkomendat depositie
van jongeren juist is versterkt, deels
doorbewust beleid, deels door een ‘toe-
vallige’ omstandigheid.

Eerst het beleid.De afschaffing van
eindloonregelingenheeft depensioen-
rechten ingeperkt.Ookdeafschaffing
vandeVUTheeft depositie van jonge-
ren versterkt, ook almoeten ze ernog
wel voorbetalen. Vervolgens zijnde
premies fors verhoogden is er jaren

niet geïndexeerd,waardoorhet pen-
sioenvermogen tussen2006 en2017
is toegenomen, van130%naar 210%
vanhet brutobinnenlandsproduct.
Verder is depensioenleeftijd versneld
verhoogd,wat vooral ouderewerken-
den treft. Tot slot ziet het ernaar uit
dat het doorsneepremiesysteemwordt
afgeschaft.Dit systeem leidt ertoedat
deelnemers teweinigpensioenrechten
wordt toegekendals ze jong zijn en ze
te veel rechtenkrijgen als ze oud zijn.
Voor jongerenmaakt de afschaffing
vandat systeemweiniguit omdat zena
de afschaffingweliswaarmeer rechten
krijgenals ze jong zijn,maarminder
als ze later oud zijn. Voor ouderewer-
kenden is dit echter nadelig.Hun jeugd
is verleden tijd.De voordelen vande
afschaffing voor jongerengaandaarom
aanhen voorbij,maardenadelen van
de lagere opbouwophogere leeftijd
niet.

Begrijpmegoed: al deze veranderin-
gen zijnmet recht en rededoorgevoerd,
maar zehebben zonderuitzondering
depositie van jongeren versterkt. In-
middels zwemmendepensioenfond-
sen inhet geld.Niemandkanabsolute
garanties geven voor eenpensioentoe-
zegging voor over zestig jaar. Indiepe-
riodekaner vanalles gebeuren. Binnen
degrenzen vanhet redelijke zijndie
toezeggingenechter patent geregeld.

REËLE RENTE
Endande ‘toevallige’ omstandigheid:
dedaling vande reële endenominale
rente. Stel dat pensioenfondsen tien
jaar geledeneen systeemhadden in-
gevoerdwaarbij iedere generatie een
eigenpotje zouhebbenwaaruit het
pensioen voordie generatiewordt be-
taald. Voor iedere generatie geldt dan:
op=op.Danwasdedaling vande reële

rente vooral tenkoste gegaan vande
jongeren. Immershunpremie-inleg
zounogdecennialang een lager rende-
ment opleveren.Rentedaling treft hun
generatiepotje daaromhet zwaarst.
Jongerenhadden indat systeemdaar-
omminderpensioengekregen. Voor
ouderen is debeleggingshorizon veel
korter enmaaktde lagere renteminder
uit. Echter, pensioenfondsenwerken
nietmet generatiepotjes,maar kennen
pensioenrechten toe.Dedaling vande
reële renteheeft de rechten van jonge-
ren relatief duurder gemaakt.Dus is er
vermogen vanoudnaar jong verscho-
ven: dedaling vande renteheeft een
greep inhet potje vanoudere genera-
ties gedaan, tenbate vande jongeren.

NOMINALE RENTE
Endandedaling vandenominale
rente.Het oude systeemvaneen vaste
rekenrente van4%, die indie tijd onge-
veer gelijkwas aandemarktrente, ken-
de twee gebreken,waarvandegevolgen
toevallig tegenelkaarwegvielen. Aande
inkomstenkanthieldhet systeemgeen
rekeningmethet extra rendement van
beleggingen in aandelen. Aandeuitga-
venkanthieldhetsysteemgeenrekening
metdekostenvanindexatie.Minof
meer toevalligvielendiepostenongeveer
tegenelkaarweg.
Echter,doorde lagerenominalerente
(lees:dedalingvandeinflatie) zijnde
kostenvanindexatiegedaald, terwijldie
vandenominalepensioengarantiezijn
gestegen.Denietmeegerekenderisico-
premieweegtnuzwaarderdanhetbui-
tenbeschouwinglatenvande indexatie.

Depositie vanpensioenfondsen
wordt daardoor tenegatief voorgesteld.
Ditmaaktedeoude leus vandeSPen
het FNV, ‘GeenCasinopensioen’, zo
moeizaam: vroeger kondenweer vro-

lijk op los garanderen,wantde inflatie
holdedewaarde vandie garantieswel
weer uit. Dat geldt nunietmeer. Zonder
het nemenvan risico’s heb je geenkans
meer op eengoedpensioen.Dehoge
garantie staat dat indeweg.

Tot slot is er diemerkwaardige in-
consistentie inhet systeem:bij de inleg
vannieuwepensioenpremieswordt
juistwel rekeninggehoudenmetde
risicopremie.Daardoorwordener rela-
tief te veel nieuwe rechten toegekend,
waardoordedekkingsgraaddaalt ende
bestaande rechten verwateren.Dat treft
ouderen. Volgenshethuidige systeem
zouden zij er belangbij hebbendat er
geennieuwepremiesworden ingelegd.

Waar komtdie ‘framing’ toch van-
daandat er straks voor jongerengeen
geldmeer indepensioenpot zou zijn?
Wantrouwenpast bij deze tijd,maar
toch: het geld klatert bij deNederland-
sepensioenfondsen vandedaken.Ne-
derlandheeft samenDenemarkenen
Zwitserlandhet bestepensioenstelsel
terwereld.Deze landenbehorenook
tot de gelukkigste terwereld. Zouhet
toeval zijn?En zouhet toeval zijndat
landendie op individuele potjes zijn
overgegaan, zoals deVerenigdeStaten
enhetVerenigdKoninkrijk, opdie
ranglijst fors zijn gedaald?

Ookdepremier zal de gordiaan-
se knoopover de rekenrentenuniet
doorhakken. ‘Verdere studie’, dat zal
de conclusie zijn.Dat ismaar goed
ook,wantdie studie zal onsnieuwe
dingen leren.Maar ik verwacht dat in
de tussentijddemeeste fondsenwel
zullenmogen indexeren.Wantdat is
financieelmogelijk enpolitiek onver-
mijdelijk, voor zowel de regering als de
oppositie.De ergernis bij veel oudere
werkenden ishuizenhoog, en eerlijk
gezegd,met rede.
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