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Pensioenfondsenmoeten sowieso risicodragend
beleggen, dus andere rekenrente ligt voor de hand
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W
e zijnhet rijkste land
terwereld,wehebben
dekleinste staats-
schuld enhet grootste
pensioenvermogen,

en toch lijkenwe temoetengaankor-
tenoponzepensioenen.Dat klinkt
niet alleenonlogisch, dat is het ook.

Dezewoorden zijn vanMartin ten
Catebij depresentatie van zijnboek
Waarblijftmijnpensioen?.Hij liet zien
dat onspensioenvermogennog steeds
stijgt; het afgelopen jaarweermet ruim
10%, endat dit voorlopig zoblijft. Ver-
moedelijk zal het pensioenvermogen
pasna2040gaandalen, endan slechts
gedurende twintig jaar,wantdaarna
stijgt hetwaarschijnlijkweer.Wekun-
nende vergrijzingsgolf daaromgemak-
kelijk doorstaanmitswedie kortston-
digedaling voor lief nemen, aldusTen
Cate.We verlatendanevenhet princi-
pe vandekapitaaldekking.

Schandelijk, hoor ikudenken, ons

voortreffelijkepensioenstelselwordt te
grabbel gegooid.Nadie korte periode
van tekortenblijft er echter nog steeds
eengroot vermogenover, terwijl tal
vanandere landenhunpensioenen
met eenomslagstelsel financieren en
dushelemaal geenpensioenvermogen
hebben.Nuniet en zekerniet in 2060.
De reacties ophet betoog vanTenCate,
vanDeNederlandscheBank, vande
directeur van eengroot pensioenfonds
en vandeminister vanSociale Zaken
enWerkgelegenheid,maakten in ieder
geval niet duidelijkwaaromTenCate
ongelijk had.

Hetmoetwel heel raar lopenals de
pensioenen vanABPenPFZWper
1 januari gekort gaanworden.Dat
zou voorhet kabinet politieke zelf-
moord zijn. Tegelijkertijd denkt een
groot deel vanNederland tenonrech-
te dat er straks voorhengeengeld
meer indepot zit, eenpr-dramavoor
beleidsmakers.

JAPANSE PROPORTIES
TenCate’s boekheeft dediscussie over
het pensioenstelsel verder op scherp
gezet, en terecht. Tochaarzel ik bij zijn
conclusie dat eengedeeltelijke over-
gangnaarhet omslagstelsel debeste
oplossing is.Ook inhet kapitaal-
dekkingsstelsel zijn kortingenwaar-
schijnlijkniet nodig,mits het stelsel
opde juistewijzewordt ingericht.

Onspensioenvermogen is ruwweg
tweekeer onsnationaal inkomen, een
enormbedrag. Als je het hele vermo-
gen risicovrij zouwillenbeleggen, dan
moeten erwel risicovrije beleggingen
zijn. Iedere investeringbrengt echter
onvermijdelijk risico’smet zichmee.
Alleen staatsschuld is indepraktijk
nagenoeg risicovrij omdatdeoverheid
altijd extrabelastingkanheffenom

haar schuld af te lossen. In feite lijkt
eenbelegging vanhet pensioen-
vermogen in staatsschuld sterk op
eenomslagstelsel omdathet risicobij
toekomstigebelastingbetalerswordt
gelegd.

DeNederlandse staatsschuldbe-
draagt echtermaardehelft vanons
nationaal inkomen.Ermist anderhalf
nationaal inkomenaan staatsobliga-
ties omhethele pensioenvermogen
risicovrij te kunnenbeleggen. Een
kapitaaldekkingsstelsel vereist dusdat
pensioenfondsenminimaal ander-
half nationaal inkomen risicodragend
beleggen.Dit ismacro-economisch
gezienonvermijdelijk, tenzijwede
staatsschuld tot Japanseproporties
laten stijgen: tweemaal het nationaal
inkomen.

Risicodragendbeleggenheeft bo-
vendien eenander voordeel: het levert
forsmeer rendement op.Dat is de
voornaamste redendat debeleggings-
resultaten vanpensioenfondsenhoger
zijndande rekenrentewaarmeede
dekkingsgraad vanpensioenfondsen
wordt bepaald. Alsmetdat extra rende-
ment rekeningwordt gehouden, zijn
depensioenen vandemeeste fondsen
primabetaalbaar.Dehuidige reken-
rente laat dat rendement echter buiten
beschouwing.

Maarhetwoord zegt het al: risico-
dragendbeleggenbrengt risicomet
zichmee, opmeevallers énhelaas ook
op tegenvallers. In eenpensioenstel-
selwaarin risicodragendwordt belegd
moetendaaromgoede afspraken
wordengemaakthoemet tegenval-
lerswordt omgegaan.Denkaanhet
faillissement vanLehman, toenpen-
sioenfondsen30%vanhun vermogen
verloren. Vanuit het gezichtspunt van
deelnemers kandat risicohet beste

zoveelmogelijkwordengeconcen-
treerd aanhet begin vanhun levens-
loop.Danhebben zenog eenheel
leven voor zichwaarin tegenvallers
kunnenwordenweggewerkt.

DeNederlandse aard is: snel door
de zure appel heenbijten, economisch
verstandig is precieshet omgekeerde:
zachtjes aan, danbreekthet lijntje
niet. Volgensde economische theorie
—zestig jaar geledenontwikkelddoor
MiltonFriedman—kunnen tegenval-
lers het beste over dehele levensloop
wordenuitgesmeerd.Deelnemers zijn
het beste af als ze veel risiconemenop
jonge leeftijd—dankunnen zedie risi-
co’s nogmakkelijk dragen—terwijl ze
ophogere leeftijd juist zominmogelijk
risicomoetennemen.

Dit gaat zo ver dat binneneenpensi-
oenfonds jongerengeld zoudenmoe-
ten lenen vanouderenomdat risico-
dragend tebeleggen.Dat strekt jong én
oud tot voordeel: jongomdat zemeer
rendementmakenophetmomentdat
zenog een stootje kunnenhebben,
oudomdat zebeschermdwordenals
ze tegenvallersnietmeer kunnenop-
vangen.Beleidsmakershebben zich
hier jarenlang tegen verzet.

Onlangsnog zei premierMarkRutte
over loslaten vande rekenrente: ‘dan
ishet hele systeemkapot.’ Toch is
aanpassing vande rekenrentedeon-
vermijdelijke eneconomische vanzelf-
sprekendeuitkomst. Er zijn simpelweg
teweinig risicovrije beleggingenom
hethele pensioenvermogen risicovrij
te kunnenbeleggen.Rutte zal niet
de geschiedenis inwillen gaanals de
slecht geadviseerdedogmaticus,maar
zoalswij hemkennen: demandie
maatschappelijkeproblemenprag-
matischoplost. Gelukkigmaar. Endus
gaat de rekenrente aangort.
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