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Red pensioenstelsel met bieden van meer zekerheid
Splits aanvullend pensioen in vast en flexibel deel en leg alleen voor het flexibele deel al het risico bij de deelnemers

N

Arnoud Boot en Kees Cools
ederland mag zich rijk
voelen met een pensioenstelsel met een
opgebouwd kapitaal van
meer dan anderhalf keer
het nationaal inkomen,
ruim € 1000 mrd. Deze rijkdom kan echter niet verhullen dat het pensioenstelsel
onderhoud vraagt. Er is sprake van grote
onvrede en geruzie over wie het geld toekomt (jong of oud, et cetera).
In een preadvies voor de Koninklijke
Vereniging voor de Staathuishoudkunde
dat vrijdag 12 december wordt gepresenteerd stellen wij dat het pensioenstelsel
zwaar te lijden heeft aan een afbrokkelend draagvlak. Het stelsel is veel te
complex en de deelnemers worden niet
bereikt. Betrokkenheid is er niet en
bestaande regels schieten tekort in het
bewerkstelligen van een zinvolle betrokkenheid van deelnemers.
Vertrouwen en daarmee draagvlak zijn
bepalend voor de houdbaarheid van ons
pensioenstelsel. Het huidige stelsel staat
hiermee op gespannen voet. De deelnemer kan zijn pensioencontract niet begrijpen omdat er geen sprake is van een
heldere (en vooral uit te leggen) relatie
tussen premie-inleg en pensioentoezegging. Transparantie en begrip ontbreken. En dat terwijl de deelnemer steeds
meer alleen het risico draagt. Wie het
risico draagt moet iets te zeggen hebben,
maar dat is niet de praktijk. Wij zouden
graag zien dat de deelnemer directe invloed krijgt op de samenstelling van het

bestuur en het toezichtorgaan van het
pensioenfonds. In de huidige wetgeving
wordt dit niet goed geborgd.
De complexiteit van het stelsel roept
ook problemen op. De verdelingsproblematiek waarover telkens wordt geruzied
ondermijnt het vertrouwen in het stelsel,
en ook dat in de toezichthouder. Deze
moet met (arbitraire) verdelingsregels —
opgenomen in het FTK — voor scheidsrechter gaan spelen. En als het pensioenstelsel niet te begrijpen of uit te leggen is
geldt dat bijna per definitie ook voor de
spelregels van de toezichthouder.
Aan een fundamentele stelselherziening is volgens ons niet te ontkomen.
Het mag niet zo zijn dat we nu volstaan
met compromissen ‘geplakt’ op het
bestaande stelsel dat dan over een vijftal
jaren weer ter discussie staat. De volgende denkrichting lijkt ons relevant; voor
alternatieven zie ons preadvies. Voor de
nieuwe pensioenopbouw zou een stelsel
kunnen worden gekozen waarbij deels
sprake is van meer zekerheid en deels
juist minder zekerheid, meer markt.
Meer zekerheid en meer markt klinkt
paradoxaal, maar wat wij bedoelen is dat
het draagvlak voor het pensioensysteem
zou kunnen worden versterkt door de
tweede pijler te splitsen in een ‘vast’
deel en een ‘flexibel’ deel. Het vaste deel

Deelnemers aan het pensioenstelsel dragen steeds meer risico.
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Pensioen moet passen bij
mobiele werknemer van
morgen en voorkomen dat
te veel zekerheid verdwijnt

(naast de AOW in de eerste pijler) wordt
opgebouwd op basis van het aantal jaren
dat er wordt gewerkt waarbij met de ingelegde premie een eenduidig voorspelbare pensioenaanspraak wordt verkregen.
Er is sprake van indexatie en de principale financieringsbron is kapitaaldekking.
In principe is dit een ‘zeker’ pensioen
waarbij risico’s worden beheerst en de
overheid een beperkt achtervangrisico
heeft. De omvang van het risico dat de
overheid loopt, kan op allerlei manieren
worden begrensd. Kern is dat dat pensioen enige zekerheid heeft.
Voor het flexibele deel ligt al het risico
bij de deelnemers. Collectieve beschikbarepremieregelingen zullen hier domineren. Het idee achter deze opsplitsing
is voor lage pensioenen wel zekerheid
te kunnen bieden zonder dat dit een te
grote last wordt voor de overheid, terwijl
voor hogere pensioenen de risico’s evident bij de deelnemers liggen. Deze oplossing maakt het mogelijk een grotere
duidelijkheid aan deelnemers te geven.
In het vaste deel meer zekerheid met een
publieke legitimering en in het andere
deel meer risico met een expliciete governancerol voor deelnemers. Een pensioen
dat optimaal past bij de mobiele werknemer van morgen. En het voorkomt dat
we te veel zekerheid kwijtraken in het
pensioen.
De auteurs zijn econoom. Dit artikel is
gebaseerd op hun bijdrage ‘Governance en pensioenstelsel’ voor de jaarvergadering van de Koninklijke Vereniging
voor de Staathuishoudkunde.

