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'Nieuw pensioenstelsel kent grotere
risico's dan het huidige'
Het persoonlijke pensioen levert minder op dan het huidige stelsel wanneer
het tegenzit op de financiële markten. Dat blijkt uit nieuwe doorrekeningen
door de pensioenfondsen van de voorstellen voor de hervorming van het
pensioenstelsel, zo melden bronnen aan Pensioen Pro en het FD. Daar staat
tegenover dat wanneer de beurskoersen hard stijgen, het pensioenresultaat
ook beter is.
De uitkomsten van de
berekeningen zijn vorige week
Dossier
gedeeld met de sociale partners,
Nieuws en achtergronden over het 
pensioenstelsel
die er volgende week over zullen
praten in de Sociaal Economische
Raad (SER). Uiteindelijk zijn het de werkgevers en werknemers in de SER
die de knoop moeten doorhakken over de overgang naar een nieuw stelsel.

Moeizaam overleg
Werkgevers en werknemers
overleggen in de SER al drie jaar
over een nieuw, individueler,
pensioenstelsel. Maar die
gesprekken verlopen zeer
moeizaam. De deadline voor een
definitief advies is het afgelopen
jaar steeds verschoven.
Pensioenfondsen twijfelen aan het SER-plan dat
Desondanks zijn de contouren
door de coalitiepartijen in het nieuwe kabinet wordt
omarmd. Foto: Peter Hilz /HH
van het SER-plan — een stelsel
met persoonlijke pensioenpotjes
— al wel omarmd in het vorige week gepresenteerde regeerakkoord van
Rutte III. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie kiezen net als de SER voor een
‘meer persoonlijk pensioenvermogen’, waardoor deelnemers beter kunnen
zien wat zij opbouwen. De partijen denken zo in te spelen op de

veranderingen op de arbeidsmarkt, de stijgende levensverwachting en de
lage rente.
In het regeerakkoord staat wel dat
de gevolgen voor de ‘hoogte, de
volatiliteit en de stabiliteit van de
uitkering (.. ) belangrijke
aandachtspunten’ zijn bij de
overgang naar een nieuw stelsel.
De nieuwe coalitie geeft de
sociale partners nog tot begin
volgend jaar om het alsnog eens
te worden over het nieuwe
Het gebouw van de SER in Den Haag. Foto: Piet den
pensioencontract dat daarvoor
Blanken/Hollandse Hoogte
nodig is. Maar de resultaten
leiden bij veel pensioenfondsen vast tot grote twijfels over de haalbaarheid
van het persoonlijke pensioen, zo valt te horen. Metaalfonds PMT en
BpfBouw zijn naar verluidt sceptischer dan ABP en PFZW. Onder
ondernemingspensioenfonds klinkt het geluid, dat ze het liefst helemaal
geen hervorming willen.

Risicodeling

Buffer
Resultaat bij tegenwind zou
minder zijn dan in het huidige
systeem wegens de geringe
omvang van de collectieve
buffer

De doorrekeningen die er nu
liggen, zijn er gekomen op
verzoek van de SER. Met name de
vakbonden wilden meer
duidelijkheid over hoe het nieuwe
pensioencontract uitpakt voor de
deelnemers van de
pensioenfondsen. Daarbij stellen zij als voorwaarde dat een nieuw
pensioenstelsel een beter pensioen oplevert, met minder kans op kortingen
en meer kans op indexatie. Bovendien mogen er van de bonden geen 'pechen geluk-generaties' ontstaan, doordat de een dankzij meezittende beurzen
meer pensioen opbouwt dan de ander.

Verder sleutelen
Maar het persoonlijke pensioenpotje beperkt die risicodeling tussen jong
en oud juist flink. In de net doorgerekende variant is gekeken naar een
stelsel met een persoonlijk pensioenvermogen voor iedere werkende
deelnemer aan een pensioenfonds, met daarnaast een kleine collectieve
buffer om schokken op te vangen. Dat het resultaat bij tegenwind minder
goed is dan bij een collectief systeem, komt volgens kenners door de
geringe omvang van de buffer, doordat die alleen met
aandelenrendementen gevuld mag worden en doordat die niet negatief
mag worden.
De komende maanden kunnen
Speelruimte
sociale partners nog sleutelen aan
Sociale partners kunnen in de
de voorstellen. Maar de
komende maanden nog
speelruimte is wel beperkt door
sleutelen aan de voorstellen,
het regeerakkoord. Van het
nieuwe kabinet mag er niet
maar het regeerakkoord
alsnog een negatieve buffer
beperkt wel hun speelruimte
worden ingevoerd. Dat zou
weliswaar helpen tegen
uitschieters naar beneden in het pensioenresultaat. Maar het betekent ook
dat er risico's worden doorgeschoven naar volgende generaties.
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