#Stembuzz

Economisch Bureau

3 maart 2017
Han de Jong
Chief Economist
Tel.: 020 628 42 4201

Herziening pensioenstelsel:
‘O Nederland, let op uw saeck’

han.de.jong@nl.abnamro.com

•

Ons pensioenstelsel is sterker en staat er beter voor dan vaak wordt
beweerd.

Vooruitlopend op de verkiezingen

•

Een fundamentele herziening van het stelsel moet beginnen met een

publiceren we een aantal rapporten

bezinning op de ambitie van het stelsel. De verkiezingsprogramma’s

over onderwerpen die in de komende

zeggen er onthutsend weinig over.

regeerperiode op de agenda staan

•

De verplichtstelling en collectiviteit van beleggen worden breed
gesteund. Dat is goed.

•

De doorsneepremie lijkt op de schop te gaan. Voor behoud van
draagvlak lijkt dat onvermijdelijk. Dit is een meer complexe operatie dan
je zo zou denken.

•

Over persoonlijke pensioenvermogens bestaat veel onduidelijkheid. Ze
kunnen de bijl aan de wortel van de collectiviteit en risicodeling zijn.
Daarvoor moeten we hoeden.

•

Er zullen allerlei ander keuzemogelijkheden op tafel komen in de
discussie. Sommige zijn goed en wenselijk. Maar neem de
waarschuwing van de SER uit 2015 hierover ter harte: veel
keuzemogelijkheden hebben de pensioenresultaten in andere landen
fors verslechterd.

•

Voer een principiële discussie over het waarderen van de verplichtingen
en laat economische logica, niet actuariële leidend zijn.
Dekkingsgraad pensioenfondsen gebaseerd op
marktinformatie, %
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Nederrland heeft vollgens de intern
nationale rang
glijstjes een vaan de mooiste
e en beste
pensio
oenstelsels in de wereld. He
et is ook zekerr een van de bbest gekapitalliseerd
system
men in de werreld. Toch piep
pt en kraakt he
et. Over een inngrijpende herziening
wordt al enkele tijd n
nagedacht. Diie zal waarsch
hijnlijk in de aaanstaande reg
geerperiode
haar beslag
b
krijgen.. De perceptie
e die velen van
n ons pensioen
enstelsel hebbe
en is veel te
negatiief. Die negatiiviteit voedt de
e wens tot vera
andering. Hett valt te hopen dat
verand
deringen die w
worden aange
ebracht, ook werkelijk
w
verbetteringen zullen
n zijn.

Perceptie en we
erkelijkheid
“A first class and rob
bust retiremen
nt income system that delive
vers good bene
efits, is
sustaiinable and hass a high level of integrity”. Dat
D is het labell dat ons pens
sioenstelsel
1
krijgt in de internatio
onale vergelijk
kingslijst van Mercer
M
. Dezee kwalificatie staat veraf

van de
e perceptie die
e veel Nederla
anders hebben
n over ons pe nsioensysteem
m. In de
ranglijst van Mercerr staat Nederla
and tweede, (v
vlak) achter D
Denemarken.
Ons stelsel piept en
n kraakt om ee
en aantal rede
enen. Zo staann dekkingsgraden van
pensio
oenfondsen all enkele jaren onder druk. Dit
D heeft een neegatief sentim
ment gevoed
rond pensioenfonds
p
sen en pessim
misme over de financiële toeekomst van me
ensen. Door
de verrgrijzing en de
e verschuiving tussen aantallen werkendeen en niet werkenden
verand
dert daarnaasst de dynamiek
k van ons stelsel. Verder lijkkt ons pensioe
enstelsel
steeds
s minder goed
d te passen bijj maatschappe
elijke trends een spitst de dis
scussie over
genera
atieconflicten zich steeds meer
m
toe. Ook werkt ons huiddige stelsel prro-cyclisch,
hetgee
en ongewenstt is.
Aanta
al deelnemerrsa etc (mln pe
ersonen)

Deelne
emers
Slaperrs

b

c

Gerechtigden

d

20
003

2015

6,1

5,5

7,8

9,4

2,2

3,1

Bron: DNB
a)

personen kunnen meerrdere keren in dez
ze statistiek voorko
omen
deelne
emers zijn personnen die rechten op
pbouwen en in de meeste gevallen ddaarvoor premie betalen
b
slaperrs zijn mensen diee in het verleden rechten
r
hebben op
pgebouwd, maar nnu niet meer en die nog geen
uitkering
g genieten
d)
gerechtigden zijn menssen die een pensio
oenuitkering ontva
angen
b)
c)

d afgelopen ja
aren het nodig
ge gebeurd op
p pensioengebbied. Staatsse
ecretaris
Er is de
Klijnsm
ma heeft in 20
014 een Nation
nale Pensioen
ndialoog gestaart. Deze heeftt
geresu
ulteerd in een Kamerbrief met
m hoofdlijnen
n van een toekkomstig bestendig
pensio
oenstelsel. De
e SER heeft in 2015 een uitv
voerig advies uitgebracht ov
ver de
toekom
mst van het pe
ensioenstelsel2 en in 2016 nog
n een verkeenning3. Ook het
h CPB
heeft diverse
d
notitie
es gepubliceerrd. Wetenscha
appers en anddere betrokken
nen hebben
evenm
min stil gezeten
n en hebben legio analyses
s en commenta
taren geproduceerd.
Wat betreft feitelijke
e maatregelen is het veel rustiger gebleveen. De aanpas
ssingen van
de laa
atste jaren leke
en vooral inge
egeven door de lage dekkinggsgraden en de
d dreiging

1

Meelbourne Mercer Global Pension Indeex, October 2016
SE
ER, ‘Toekomst Pensioenstelsel’, Adviees 15/01, februari 2015
2
3 SE
ER, ‘Persoonlijk pennsioenvermogen met
m collectieve risicoodeling’, Verkenninng, mei 2016
2
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van ko
ortingen. Zo w
werd de ‘beleid
dsdekkingsgraad’ geïntroducceerd waardoor de
negatiieve gevolgen
n van een alma
aar dalende re
ente wat wordeen uitgesmeerd door de
tijd. Da
aarnaast is de
e kans op korten verminderd
d door langeree herstelperiod
des toe te
staan. Meer fundam
mentele en zee
er complexe vraagstukken zzijn blijven ligg
gen. Erg is
dat nie
et, want die m
moeilijke vraags
stukken vrage
en om weloverrwogen besluiten en die
kosten
n tijd. Ook zulllen de komend
de wijzigingen
n waarschijnlijkk ingrijpend zijn. Dan is
het es
ssentieel dat e
er breed maats
schappelijk dra
aagvlak is. Heet bouwen van
n draagvlak
kost eveneens tijd.
In de pensioenwere
p
eld zelf zijn de laatste jaren een paar belaangrijke trends
s waar te
nemen
n. Eerder al w
werden eindloo
onregelingen omgevormd
o
toot middelloonre
egelingen.
De laa
atste jaren zijn
n in veel gevallen de beleggingsrisico’s geeleidelijk van werkgevers
w
naar deelnemers
d
ve
erschoven. So
oms gebeurde dat doordat w
werkgevers he
et ‘verplicht
bijstorrten’ hebben a
afgekocht, som
ms door ‘define
ed benefit’ te vvervangen door ‘defined
contrib
bution’.

Stand van zake
en
Ons pensioenstelse
el kent drie pijlers. De eerste
e pijler is de A
AOW. Iedereen
n vanaf
vijftien
n jaar oud die in Nederland woont, bouwt rechten op. D
De AOW is een
n
omslagstelsel en wo
ordt gefinancie
erd uit premies en, in toeneemende mate, uit de
algem
mene middelen
n. Het verscha
aft gepensioneerden een minnimuminkome
en.
Prem
mie ontvangstten en pensio
oenuitkeringe
en
premie EU
UR premie % BBP
B

uitkering
g EUR

saldoo premie-uitkerin
ng eur

1997

7,0

1,9

9,0
9

-2,0

2000

10,4

2,2

11,7

-1,3

2005

25,0

4,6

17,7

7,3

2010

28,7

4,5

4,2
24

4,5

2011

30,6

4,8

25,1

5,5

2012

32,3

5,0

25,9

6,4

2013

34,3

5,3

26
6,5

7,8

2014

31,7

4,8

27,1

4,6

2015

28,6

4,3

27,9

0,7

e

Bron: DNB, tabel 8.4 Bateen en lastenreken
ning pensioenfondsen
e)

De ve
erandering van hett ene op het andere jaar van de pre
emiebetalingen enn van het saldo van premies en
uitkering
gen geeft een indiicatie van de mac
cro-economische effecten
e
van onze pensioensector (2
2e pijler). Zo
heeft de
e daling van de pre
remies van 2013 to
ot 2015 met 1% BBP
B
een impuls aaan de conjunctuurr gegeven.
Ook ste
egen de uitkeringeen over die periode
e waardoor de tota
ale impuls nog ietts groter was.

Deze notitie gaat ovver de tweede
e pijler. Die bes
staat uit pensiioenfondsen. Dit betreft
een ka
apitaaldekking
gsstelsel. Het doel van deze
e pijler is om dde financiële
consequenties van pensionering beperkt te hou
uden. Qua om
mvang is de ee
erste pijler
iets grroter dan de tw
weede. Zo werd in 2015 voo
or EUR 35,9 m
mld aan AOW betaald
terwijl de uitgaven a
aan pensioene
en door de fon
ndsen 27,9 mldd beliepen. Maar juist de
combinatie van een
n omslagstelse
el in de eerste pijler en een kapitaaldekkin
ngsstelsel
in de tweede
t
is een kracht van on
ns systeem.
De derde pijler besttaat uit fiscaal gefaciliteerde
e opbouw van eigen
pensio
oenvoorzienin gen.
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Bele
egd vermoge n voor risico pensioenfon
ndsen
incl derrivaten, in miljarde
en euro's en % BB
BP
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De vermogens van onze pensioe
enfondsen zijn de laatste jare
ren fors toegen
nomen. Het
gaat om
o zo’n EUR 1
1200 mld, ofw
wel ruim 170% BBP.4 Voor dde crisis, eind 2007, stond
de teller op ca EUR
R 680 mld, 110
0% BBP. De dekkingsgrade n zijn ondanks
s gestegen
oenvermogenss de laatste ja
aren fors gedaald. Eind 20077 bedroeg de gemiddelde
pensio
dekkin
ngsgraad nog 144%, inmidd
dels is dat 102
2%. Dat komt ddoor de gedaa
alde rente.
Om de
e dekkingsgra
aad te bereken
nen worden de
e verplichtingeen contant gem
maakt met
de ma
arktrente5 . Mo
omenteel bedrraagt de 20-jaa
ars swaprentee ca 1,20%6, in
n 2007 was
dat no
og bijna 5%.
s
punten van onze pen
nsioenfondsen zijn de ‘verpliichtstelling’, waardoor
w
de
Zeer sterke
participatiegraad ho
oog is, de colle
ectieve deling van diverse riisico’s (lang le
even,
belegg
gingsrisico, arrbeidsongesch
hiktheid, overlijden) en de reelatief lage
uitvoeringskosten.
Totaa
al belegd verm
mogen pensiioenfondsen - 2016 Q3 (in
ncl derivaten)
mld
d euro

%

Vastgo
oed

111,8

8,7

Aandelen

381,3

29,8
2

w.v ontw
wikkelde econom
mieën

309,99

opko
omende markte
en

71,44

Alterna
atieven

61,7
ate equity
w.v. priva

Vastrentend

4,8
43,00

726,7
w.v. staa
at

56,7
5
408,99

infla
ation linked

54,99

hypo
otheken

39,11

cred
dits
vord
deringen op ban
nken

170,33
54,55

Sinnds 2012 bestaan oook Premie Pensiooen Instellingen. Zij hebben inmiddels een belegd vermoggen van EUR 4mrd
d. PPI’s blijven hierr verder buiten bescchouwing
Ik laat de discussie roond de UFR hier buuiten beschouwing..
6 Me
ede door het rekeneen met een UFR liggt de feitelijke gemiddelde rente waarrmee pensioenfondsen hun verplichtin
ngen contant makenn, iets hoger.
4
5
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Hedge funds

23,8

1,9

Gronds
stoffen

3,4

0,3

Overig

-27,2

-2,1
-

Totaal

1281

Bron: DNB, tabel 8.9 Beleegd vermogen voo
or risico pensioenfondsen

Wat de partijen
n willen
De verkiezingsprogrramma’s van de diverse partijen lopen noogal uiteen wa
at betreft
detaillering omtrent pensioenplan
nnen. Toch vallen er wel oveereenkomsten
n en
versch
hillen op te tekkenen.
De am
mbitie van hett systeem
Heel opmerkelijk
o
vin
nd ik dat weinig partijen iets
s expliciets zegggen over hett karakter
van de
e pensioenam
mbitie, terwijl da
at toch het uitgangspunt mooet zijn van ee
en nieuw in
te rich
hten systeem. Momenteel ke
enmerkt ons systeem
s
zich ddoor de nomin
nale
uitkeringsdoelstellin
ng, met de ambitie om te compenseren vooor inflatie. Zo
oals we de
laatste
e jaren hebben
n gemerkt, wo
ordt die ambitie veel minderr dan volledig
waarg
gemaakt en oo
ok de nominale
e uitkering is in nogal wat geevallen minde
er zeker
geblek
ken dan veron
ndersteld. PvdA en D66 lijke
en af te willen van de nomin
nale
uitkeringsdoelstellin
ng. Zo wil D66 geen ‘zekerheden’ meer enn zegt de PvdA dat de
‘minim
male garantie’ weg moet. In ruil daarvoor wil
w de PvdA w
wel een extra bijdrage
b
van
werkgevers, die dan
n immers niet meer hoeven op te draaienn voor tekorten
n, al is dat
in veel gevallen nu o
ook al niet me
eer zo. In mijn optiek lijken dde voorstellen van D66
en Pvd
dA vooral op h
het aanpassen
n van het systteem aan de fe
feitelijke omsta
andigheden,
hetgee
en mij realistissch voorkomt. De VVD wenst een ‘vaste ppremie’. Dat liijkt impliciet
ook op
p het afschaffe
en van de nom
minale uitkerin
ngsverplichtingg. Ik kom laterr nog terug
op waarom dit van g
groot belang kan
k zijn.
Verpliichtstelling e
en collectivite
eit
Over de
d verplichtste
elling wordt in de programm
ma’s evenmin vveel gezegd.
Waars
schijnlijk wil ni emand die du
us afschaffen. Dat lijkt verstaandig want he
et opbouwen
van ee
en goed pensiioen duurt zee
er lang en bij vrijwilligheid
v
zoouden
kortete
ermijnoverweg
gingen makke
elijk de overhand kunnen krijijgen, waardoo
or mensen
later in
n hun leven grrote financiële
e problemen zu
ullen krijgen. W
Wel pleiten so
ommige
partije
en ervoor dat d
de fiscale facilitering van de pensioenopbbouw, die de aflopende
a
regeerrperiode al is beperkt tot ee
en jaarinkomen
n van EUR 1000.000, verderr wordt
beperk
kt. Dat vinden
n we expliciet in de programma’s van GroeenLinks en de
e PvdA. Dit
is een politieke keuss. Over de pos
sitie van ZZP’ers lopen de pprogramma’s wat meer
uiteen
n. Sommige pa
artijen pleiten voor een mog
gelijkheid voorr ZZP’ers zich vrijwillig te
laten aansluiten
a
bij e
een pensioenfonds. Het CD
DA wil de zelfsstandigenaftrek in de
estaan als de betrokkene het bespaarde geld inzet voo
toekom
mst slechts toe
or
pensio
oenopbouw.
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De collectiviteit bij d
de beleggingen wordt breed gesteund. Soommige partije
en zeggen
daar niets
n
over, maa
ar alle andere
e partijen beve
estigen explicieet vast te wille
en houden
aan co
ollectief belegg
gen. De schaa
alvoordelen diie dit biedt, maaken ook deze
e keus
versta
andig.
De do
oorsneepremiie
De zogenaamde do
oorsneepremie
e7 zal een bela
angrijk onderw
werp zijn bij de
e komende
pensio
oenherziening
g. VVD, D66, ChristenUnie,
C
SGP en GroeenLinks willen ervan af.
PvdA, SP, PVV en 5
50Plus zeggen er niets over in hun progra
ramma’s. Ook de reeds
aange
ehaalde rappo
orten van bijvoorbeeld de SE
ER besteden dde nodige aan
ndacht aan
de doo
orsneepremie . Gelet op de unanimiteit on
nder de partijeen die er iets over
o
zegge
en, mag je aan
nnemen dat de
e doorsneepre
emie serieus teer discussie zal
z worden
gesteld en waarsch ijnlijk op de sc
chop gaat. De doorsneeprem
mie wordt als
onrech
htvaardig erva
aren omdat he
et geld dat jong
geren nu inlegggen veel lang
ger kan
renderren dan wat o
ouderen nu inle
eggen. Toch bouwen
b
jong een oud elk jaar gelijke
pensio
oenrechten op
p. Zo bezien im
mpliceert de doorsneepremiie een subsidie van jong
naar oud.
o
Jongeren
n voelen zich terecht tekort gedaan
g
omdatt ze feitelijk te veel
betale
en voor de rec hten die ze op
pbouwen. Hierr tegenover zoou je nog kunn
nen
betoge
en dat jongere
en later oudere
en worden en dan juist proffiteren. Ook zijjn er
pleitbe
ezorgers voor het handhave
en van de doorsneesystemaatiek8, maar het
maats
schappelijke ge
evoel dat de doorsneeprem
d
mie onrechtvaaardig is, lijkt mij
onwee
erstaanbaar stterk. Alleen al ten behoeve van het behouud van draagv
vlak is het
daarom
m raadzaam h
hiermee aan de
d slag te gaan.
Het affschaffen van de doorsneep
premie is waarrschijnlijk echtter minder een
nvoudig dan
het lijk
kt. Wat moet e
ervoor in de plaats komen? Moeten we naaar een
leeftijd
dsgebonden e
en dus progres
ssieve pensioe
enpremie? Of juist naar een
n
degres
ssieve opbouw
w van rechten
n. En moet hett alleen geldenn voor nieuwkomers of
ook vo
oor nieuwe pre
emies en rech
hten van besta
aande leden vaan pensioenfo
ondsen?
Hierbijj spelen de ko
osten van jong
gere en oudere
e werknemerss een rol. De
doorsn
neepremie he
eeft geen invloed op de relattieve loonkoste
ten van oudere
en en
jongerren. Progressiieve premies zouden
z
dat we
el hebben, of ddie zouden mo
oeten
leiden tot een lagere
e nettobelonin
ng voor oudere
en. Een degreessieve opbou
uw van
rechte
en zal de invlo ed die het inkomen in de jonge jaren heeeft op de
pensio
oenopbouw ve
ergroten. Dit is
s ongunstig vo
oor mensen m
met een sterke
inkomensgroei tijde ns hun loopba
aan. Verder ve
erhoogt het afs
fschaffen van de
doorsn
neepremie de
e looptijd van de
d verplichting
gen van pensiooenfondsen. Dat
D
beteke
ent dat de ren tegevoeligheid
d van pensioe
enfondsen zal toenemen. Die
renteg
gevoeligheid h
heeft de laatste
e jaren juist vo
oor veel probleemen gezorgd
d. Een
ander vraagstuk om
mtrent het afsc
chaffen van de
e doorsneepreemie is de tran
nsitie naar
de nie
euwe systemattiek. Die kan wel
w eens erg duur
d
zijn en dee lasten daarv
van zullen
op een
n voor alle bettrokkenen acc
ceptabele man
nier verdeeld m
moeten worde
en. Het zal
geen sinecure
s
zijn o
om dit goed uit te werken. (B
Binnen de SE R is er daarom
m ook een
Werkg
groep Doorsne
eesystematiek
k opgericht.) Ik
k vermoed datt het afschaffe
en van de
doorsn
neepremie in d
de praktijk vee
el ingewikkeld
der zal zijn dann je op basis van
v de

7
8

Dee premie is een vooor iedere deelnemer gelijk percentage van het loon en err worden door leden elk jaar dezelfde rechten opgebouw
wd, ongeacht leeftijdd.
Ziee bijvoorbeeld: B. vvan Praag, ‘De doorsneepremie al houudbaar met kleine aaanpassing pensioeenuitkering’, in ESB
B 19 november 20115.
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ogens
schijnlijke eenssgezindheid hierover in de partijprogramm
p
ma’s zou verm
moeden. De
devil zal
z hier zeker iin the detail ziitten.
Een eigen potje, he
et persoonlijke pensioenv
vermogen
In ons
s huidige syste
eem krijgt elke
e deelnemer ja
aarlijks een UP
PO (Uniform Pensioen
P
Overzicht) waarin o nder andere is
s vermeld hoe
eveel er tot daan toe is opgeb
bouwd aan
rechte
en. Maar hoevveel pensioenv
vermogen er namens
n
de bettrokkene in ‘de
gezam
menlijke pot’ ziit, wordt niet vermeld.
v
De laatste jaren gaaan steeds me
eer
stemm
men op om me
ensen een eigen pensioenpot te geven. H
Het verhoogt de
d
transp
parantie en de
e betrokkenheid, zo wordt be
etoogd. De SE
ER heeft er vo
orig jaar een
apart rapport
r
over g
geschreven on
nder de titel “V
Verkenning pe rsoonlijk
pensio
oenvermogen met collectiev
ve risicodeling
g”. Van de parttijen die in hun
n
progra
amma iets ove
er een eigen potje
p
zeggen, verklaren
v
VVD
D, D66, Christe
enUnie en
SGP er
e een voorsta
ander van te zijn. De PvdA ziet
z het juist lieever niet. Er is
s aldus een
serieu
uze kans dat p
persoonlijke pe
ensioenpotjes op de agendaa zullen staan bij een
stelselherziening.
Over de
d wenselijkhe
eid van persoo
onlijke pensioenvermogenss kan men niett veel
zegge
en als niet duid
delijk is wat mensen met hun persoonlijkee pensioenverrmogen
mogen
n doen. Wat m
mij betreft, is de
d collectieve deling
d
van divverse risico’s een
e grote
krachtt van ons syste
eem. Het is de
e vraag in hoe
everre een steelsel van eigen
n potjes die
collecttieve risicodel ing verstoort. Het opbouwen van een goeed (kapitaalge
edekt)
pensio
oen kost dece nnia. Veel te veel
v
mensen kunnen
k
die disscipline niet opbrengen
en zullen verkeerde
e keuzes make
en als ze vergaand over hunn eigen
pensio
oenvermogen kunnen besch
hikken. De samenleving mooet mensen hiervoor
behoe
eden. Heel vee
el vrijheid bij persoonlijke
p
pe
ensioenpotjes lijkt mij daaro
om
onvers
standig. En alss de mogelijkh
heden iets me
et je eigen potjje te doen hee
el beperkt
zijn, is
s het de vraag wat het toevo
oegt. Het leverren van maatw
werk bij het
belegg
gingsbeleid do
oor bijvoorbee
eld te beleggen
n op basis vann levenscyclus
s zou bij
individ
duele potjes m
mogelijk zijn en
n kan interessa
ant zijn. Wel m
moet dan eers
st goed
bepaa
ald worden of d
de voordelen ervan de nade
elen werkelijk overtreffen.
Meer keuzemogelijjkheden
De laa
atste jaren worrdt vaak gesproken over me
eer keuzemoggelijkheden vo
oor
nsioenfondsen. Daaraan is behoefte dooor de meer hetterogene
deelne
emers aan pen
samen
nstelling van d
de beroepsbev
volking en afnemend vertrouuwen in
pensio
oenfondsen. In
n de verkiezingsprogramma
a’s komt een aaantal mogelijk
kheden
terug. VVD, D66 en
n SGP willen mensen
m
de mo
ogelijkheid biedden bij het ing
gaan van
het pe
ensioen te kiezzen voor een eenmalige
e
uitk
kering (lump ssum). Uiteraarrd wordt het
pensio
oen daarna we
el lager. D66 stelt
s
de mogelijkheid voor o m maximaal vijf
v jaar
premie
evakantie op tte nemen.
VVD, PvdA, D66, S P, GroenLinks
s en GPV pleiten expliciet vvoor een flexib
bele
pensio
oenleeftijd al liijkt de VVD alleen de mogelijkheid te willeen bieden om later met
pensio
oen te gaan. D
Daarnaast wil de VVD de mogelijkheid creeëren van een
n
deeltijdpensioen.
CDA, ChristenUnie en SGP willen
n mogelijkheden bieden om
m een koppelin
ng te maken
tussen
n het pensioen
n en de hypoth
heek of zorg. Verder
V
willen SP, PVV en 50Plus
5
de
AOW--leeftijd terugb
brengen naar 65.
6
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Het kliinkt aantrekke
elijk om allerlei keuzemogeliijkheden te bieeden en een aantal
a
van
deze mogelijkheden
m
n zal ook wel gerealiseerd
g
worden.
w
Maar hoe meer er van
v deze
mogellijkheden kom en, des te com
mplexer het sy
ysteem wordt. Verder moet men er van
doordrrongen zijn da
at er ook koste
en verbonden zijn aan de inntroductie van keuzes9.
Welke
e elementen va
an ons huidige
e systeem zullen verdwijnenn of verandere
en?
Vermindert de solid ariteit? Vermindert de risico
odeling? Zullenn mensen verrstandige
keuzes maken? Wa
at gebeurt er met
m de uitvoeringskosten? N
Niet voor niets liet de
SER in
n 2015 een be
elangrijke waa
arschuwing ho
oren. “Ervaringgen in het buitenland
laten dan
d ook zien d
dat veel keuze
evrijheid op he
et gebied van pensioenopbo
ouw over
het alg
gemeen leidt ttot fors lagere pensioenen”.10 Het is te hoopen dat deze
waarschuwing ter h arte wordt gen
nomen.
De rek
kenrente
Zoals boven al gem
meld, zijn de de
ekkingsgraden
n de laatste ja ren gedaald door
d
de fors
gedaa
alde rente. Datt komt doorda
at de verplichtingen contant worden gema
aakt met de
marktrrente. Feitelijkk gebeurt dat met
m een rentecurve, maar eer kan worden gesteld dat
de 20--jaars swapren
nte een redelijjke benadering is, al ligt de feitelijke rente
e waarmee
gereke
end wordt ietss hoger door gebruik
g
van de
e UFR.
Deze manier van we
erken wordt in
ngegeven door twee zaken. Zoals ook al eerder
gesteld, is de basis van ons huidiige systeem een nominale uuitkeringsdoelstelling. Op
een UPO staat tot o
op de euro nau
uwkeurig het bedrag
b
van dee te ontvangen
n uitkering.
Om te
e garanderen d
dat zo’n bedra
ag betaald kan
n worden, zou er voldoende geld in een
fonds moeten zitten
n om via een risicoloze belegging de belof
ofte waar te kunnen
maken
or de risicovrijje rente als dis
n. Dat pleit voo
sconteringsvooet. Een bijkom
mend
princip
pe is dat als de
e actiefzijde van
v de balans van een fondss wordt gewaa
ardeerd
tegen marktwaarde ook de passie
efzijde tegen marktwaarde
m
m
moet worden
gewaa
ardeerd. Vanu
uit actuarieel oogpunt
o
is de marktrente
m
alss disconterings
svoet dan
logisch
h. De gedaald
de rente heeft de contante waarde
w
van dee verplichtinge
en van
fondse
en zodoende g
geweldig opge
eblazen.
Af en toe wordt hierr wel wat tegen geprotesteerd. Dan wordtt betoogd dat er beter
met ee
en wat hogere
e rente kan wo
orden gereken
nd. Meestal gaaat het om
opporttunistische be
etogen die verv
volgens leiden
n tot emotioneele reacties va
an
tegens
standers die m
menen dat jongeren op die manier
m
moete n bloeden voo
or ouderen.
Op ba
asis van kamerrvragen heeft het ministerie
e van SZW hett CPB laten do
oorrekenen
wat de
e effecten zou
uden zijn van een
e bodem in de rekenrentee.11 Mij lijkt dat er een
princip
piële discussie
e gevoerd zou
u moeten word
den over de geehanteerde
waard
deringssystem atiek.
In de verkiezingspro
v
ogramma’s is het opvallend stil rond de reekenrente. 50Plus wil
een re
ekenrente van 4% of een ge
etal gelijk aan het gerealiseeerde rendeme
ent van een
fonds. De SP wil nie
et gebruik mak
ken van een door
d
de ECB vveroorzaakte, kunstmatig
lage re
ente, maar ze
egt niet wat dan wel. De Pvd
dA spreekt vann ‘minder strak
kke
dekkin
ngseisen’. And
dere partijen hebben
h
het er niet over.

Ziee bijvoorbeeld P. dee Beer, ‘Keuzevrijheid in het pensioennstelsel’, in ESB 122 februari 2015
SER 2015, p.45
11 CPB, ‘Effecten van b
bodem in rekenrentte voor pensioenfondsen’, CPB Notitiee 30 januari 2017
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Ik realliseer me dat m
mijn standpun
nt een minieme
e minderheid vvertegenwoorrdig. Toch
wil ik mijn,
m
kennelijkk Don Quichot-achtig, voorstel doen.
Het is de laatste jare
en duidelijk ge
eworden dat de
d nominale uiitkeringsdoels
stelling in
het ge
edrang komt b
bij lage dekking
gsgraden. Dan
n kan er wordeen afgestempeld. Die
nomin
nale doelstellin
ng is derhalve helemaal gee
en garantie. W
Waarom zou je de
rekens
systematiek e
er dan op base
eren? Als je ac
ccepteert dat jje dat beter nie
et kunt
doen, ontvalt aan de
e marktrente als
a discontovo
oet een belanggrijk argumentt.
Daarn
naast moet je jje afvragen wa
at de huidige waarderingssy
w
ystematiek nu feitelijk
implice
eert. We waarrderen verplichtingen tegen marktwaardee, gebruikmake
en van de
risicov
vrije rente. Nie
et één fonds heeft alleen ma
aar risicoloze bbeleggingen. Dat zou je
pas do
oen als je ove
erweegt jezelf te
t liquideren. Waarom
W
moetten
pensio
oenverplichting
gen worden gewaardeerd te
egen liquidatieewaarde. Actu
uarieel
wellich
ht sluitend, ma
aar de econom
mische logica ontgaat me.
Mense
en vergeten w
wel eens wat de dekkingsgra
aad precies zeegt. Een fonds
s dat
mome
enteel een dekkkingsgraad ra
apporteert van
n 100% kan aaan al zijn nominale
verplic
chtingen voldo
oen als het fon
nds op de lang
ge termijn eenn gemiddeld
belegg
gingsrendeme
ent haalt die ge
elijk is aan de disconteringssvoet die word
dt gebruikt
om de
e verplichtinge
en contant te maken,
m
nu dus
s ruim 1,2%. W
We weten niet wat de
toekom
mst brengt, ma
aar een rende
ement van 1,2% per jaar op een goed ges
spreide
belegg
gingsportefeuiille zou historisch volstrekt uniek
u
zijn. Hett ABP rapporte
eert op zijn
websitte de behaald e beleggingsrrendementen van
v 1993 tot een met 2016. Het
H
(reken
nkundig) gemid
ddelde over die hele periode bedraagt 7, 7%. De laatste tien jaar
is het gemiddelde 6
6,4% en de laa
atste vijf jaar 8,7%.
8
Een fo
onds heeft een
n beleggingsp
portefeuille om aan toekomsstige verplichtingen te
voldoe
en. De samen stelling van de
e portefeuille wordt
w
bepaaldd door het verw
wachte
rendem
ment en risico
o te optimalise
eren. Dan lijkt het mij logischh de verplichtingen
contan
nt te maken m
met het verwac
chte rendemen
nt van de beleeggingen. Natu
uurlijk is dat
rendem
ment onzekerr. En ik hoor het hoongelach
h al van sceptiici die terecht betogen
dat Am
merikaanse fo
ondsen zich op
p deze manier compleet in dde nesten heb
bben
gewerrkt. Ik zou zeg gen dat dat ge
eenszins het geval
g
zal zijn aals er conserv
vatieve
rendem
mentstaxatiess worden gebrruikt en stevige
e buffereisen ggelden die afh
hangen van
de risicograad van d
de beleggings
sportefeuille. De
D Commissiee Parameters doet
d
dit
werk overigens
o
al. D
De verwachte rendementen die zij formuleeert mogen ge
ebruikt
dies en kunne
worde
en bij ALM-stud
en ook gebruik
kt worden bij hhet berekenen
n van de
kosten
ndekkende pre
emie.
Een andere (toegeg
geven, hogere
e) discontering
gsvoet leidt tott heel andere
dekkin
ngsgraden. Vo
olgens het CPB12 scheelt 1%
%-punt in de ddisconteringsv
voet 12%punt in
n de dekkings graad voor ee
en gemiddeld pensioenfondss met een ren
nteafdekking
van 40
0%. De verplicchtingen neme
en 20% toe en
n op de bezitti ngen wordt 8%
% verlies
gelede
en. Overigenss betekent die 40% renteafdekking dat wee ongeveer 40
0% van ons
pensio
oengeld (meerr dan EUR 500 mld) hebben
n vastzitten teegen een rendement van
1,2%. Het is nauwe lijks voorstelb
baar dat dat op
p langere term
mijn een mooie
e belegging
12

CPB (2017), p.2
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zal blijjken te zijn. In
n de pensioens
sector werken zeer veel meensen met uitn
nemende
kwalite
eiten en experrtise. Ik begrijp
p niet dat ik op
p dit punt een volledige Don
n Quichot
blijk. Misschien
M
ligt het aan mij.
Beleg
ggingsrendem
menten ABP
Jaar

Rendementt

1993

16,5%
%

1994

-1,0%
%

1995

16,4%
%

1996

11,8%
%

1997

11,9%
%

1998

12,9%
%

1999

10,0%
%

2000

3,2%
%

2001

-0,7%
%

2002

-7,2%
%

2003

11,0%
%

2004

11,2%
%

2005

12,8%
%

2006

9,5%
%

2007

3,8%
%

2008

-20,2%
%

2009

20,2%
%

2010

13,5%
%

2011

3,3%
%

2012

13,7%
%

2013

6,2%
%

2014

14,5%
%

2015

2,7%
%

Bron: ABP
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d
is samenge
esteld door ABN AM
MRO. Het heeft uitsluiitend als doel om finaanciële en algemene informatie te verstre
ekken over de econom
mie. ABN AMRO beh
houdt zich alle
rech
hten voor met betrekkking tot de informatie
e in het document en het document wordtt uitsluitend aan u verrstrekt voor uw inform
matie. Het is niet toeggestaan dit documen
nt (geheel of
deells) te kopiëren, distrib
bueren, door te geve
en aan een derde of om
o het voor enig andder doel te gebruiken
n dan hier boven bedoeld. Dit document iss informatief bedoeld
d en vormt geen
aanb
bieding van effecten aan het publiek, of een
e uitnodiging om ee
en aanbod te doen.
U mag niet om welke red
den dan ook vertrouw
wen op de informatie,, meningen, beraminngen, en aannames in
n dit document noch dat het compleet, acccuraat of juist is. Er wordt geen
antie gegeven, uitdrukkkelijk of stilzwijgend
d, door of uit naam va
an ABN AMRO, haarr directeuren, functionarissen, vertegenwoordigers, gelieerde partijen, groepsmaatschappijen of
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werk
knemers met betrekkking tot de juistheid of
o volledigheid van de
e informatie in dit doccument, en geen enk
kele aansprakelijkheid
d wordt geaccepteerrd voor enig verlies als direct of
indirrect gevolg van het g
gebruik van deze informatie. De opvattingen en meningen opggenomen hierin kunnen op enig moment aan
a verandering ondderhevig zijn en ABN AMRO heeft
geen
n enkele verplichting om de informatie in dit document na de datum
d
hiervan te herrzien.
Voorrdat u in enig producct van ABN AMRO investeert, dient u zich
h te informeren over dde verschillende fina
anciële en andere risico’s, alsmede mogellijke beperkingen voo
or u en uw
investeringen als gevolg van toepasselijke we
etgeving en regels. In
ndien u, na lezing vaan dit document, overrweegt een investerin
ng te doen in een prooduct, raadt ABN AM
MRO aan om een
derg
gelijke investering me
et uw relatiemanagerr of persoonlijke advis
seur te bespreken om
m nader te bezien off het relevante produc
ct – met inachtneminng van alle mogelijke risico’s – past bij
uw in
nvesteringen. De wa
aarde van belegginge
en kan fluctueren. In het verleden behaaldde resultaten bieden geen garanties voorr de toekomst. ABN A
AMRO behoudt zich het recht voor
wijziigingen in dit materia
aal aan te brengen.
Alle rechten voorbehoud
den

