
PENSIOENEN

Lessen bij
hervorming
pensioenen
HetNederlandsepensioenstel-
sel, goed voor zo’n €1600mrden
miljoenenpensioenen, gaat op
de schop.Nederland staat daarin
niet alleen: over dehelewereld
worstelen landenmetdeoude-
dagsvoorzieningonderdruk van
de vergrijzing.Wat kanNeder-
land leren vanandere landen, di
eerderhun stelselsweer opde
tekentafel legden? International
experts vindenNederlandondui
delijk over zijnuitgangspunten
endoelen.
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. Nederland staat niet
alleen in hervorming van
pensioenstelsel.. Over de hele wereld
worstelen landen met de
oudedagsvoorziening on-
der druk van vergrijzing.. Overal gaan hervor-
mingen moeizaam.. Nederlandse aanpak
is uniek, omdat het oude
stelsel helemaal vervan-
gen wordt.. Maar internationale
experts vinden Neder-
land onduidelijk over
zijn uitgangspunten en
doelen.

P E N S I O E N E N

Waardoor
pensioenhervormingen
zo vaakmislukken:
lessen voor Nederland

‘I
kwas inChili omopuitnodiging vande
Chilenen tepratenoverwaardoorpen-
sioenhervormingenwel of niet lukken’,
vertelt Benne vanPopta, tot eind vorige
maandwerkgeversvoorzitter vanhet op
tweenagrootste pensioenfonds vanNe-

derland, PMT. ‘Daar zei PabloAntolin, het hoofd
pensioenen vandeOeso: “Ik snapwaaromze
jouuitnodigen, er zijn twee landendie veel pra-
tenover pensioenhervormingen,maar erweinig
vanbakken: dat zijnChili enNederland”.’

Methet pensioenakkoordhebbenhet kabi-
net-Rutte III, werkgeversorganisaties en vak-
bondennameerdan tien jaar praten eindelijk
een ‘stip aandehorizon’ gezet.Maardeover-
gangsperiode loopt tot 2026, dat is lang. En in
dieperiode vallen zeker twee verkiezingen.Hoe
voorkom jedat er onderwegalsnog ruzie komt,
of dat er ongelukkengebeurenbij deoverstap?

VanPopta, al jarennauwbetrokkenbij inter-
nationale studiesnaar pensioen, onderzoekt
nuop verzoek vanministerWouterKoolmees
hoe andere landenhunpensioenhervormingen
aanpakten.Dat doethij samenmetOnnoSteen-
beek, hoogleraar aandeErasmusUniversiteit in
Rotterdamenstrateegbij pensioenuitvoerder
APG.

Niet alleen inChili gaanpensioenhervormin-
genmoeizaam, zegtVanPopta. ‘Pensioenher-
vormingenmislukken vaker dandat ze slagen.
Ofbeter, ze verzanden indoormodderen. Eigen-
lijkmoetenwij op zoeknaar eenalgemene theo-
rie vanpensioenhervormingen.’

Daarvoor op reis gaan zit er doorde corona-
crisis nietmeer in.De sessiesmet een inter-
nationaal netwerk vanexperts, uit ondermeer
Australië,Denemarken,Canada enhetVerenigd
Koninkrijk,warendeafgelopenmaandendigi-
taal. Vorigeweek zijnde eerste resultatengepre-
senteerdbij het afscheid vanVanPopta—na
tien jaar—vanPMT.WatmoetNederlanddoen,
enwat vooral niet?

WEES DUIDELIJK
‘We zijnbegonnenmet eerst in andere landen
maar eensuit te leggenwatNederland vanplan
is’, zegtOnnoSteenbeek. ‘Endatwasnogbest
lastig.De internationale experts vindendeaf-
spraken inhet pensioenakkoorddiffuus.Wat
is nueigenlijkhet startpunt enwaarwillenwij
naartoe?Hunadvies:weesdaar glashelder in.
Dankun jebeter aande samenlevinguitleggen
wat je doet.’

Inhet pensioenakkoord staat datNederland-
sepensioenenmeer gaanmeebewegenmetde
financiëlemarkten. Pensioenfondsenhoeven

Het Nederlandse pensioenstelsel, goed voor zo’n €1600 mrd en
miljoenen pensioenen, gaat op de schop. Wat kan Nederland leren
van andere landen, die eerder hun stelsels weer op de tekentafel
legden? ‘Pensioenhervormingen mislukken vaak of verzanden in
doormodderen.’

In het kort

geengrotebuffers voor tegenvallersmeer aan
tehoudenen zemogenuitkeringenberekenen
met eenprojectierendement, inplaats vanmet
de rekenrente.Dehoop is dat pensioenendan
weer vaker kunnen stijgenomte compenseren
voor koopkrachtverlies door inflatie.Daar staat
tegenover dat zij ook sneller omlaaggaanals de
rendementen tegenvallen.

‘Deboodschap isnu “pensioenwordt on-
zekerder”,maardebuitenlanders vragendoor
en constaterendathetNederlandsepensioen
dat allang is’, zegt VanPopta. Pensioenfondsen
indexerennietmeer en verlagingenhangen
voortdurendbovendemarkt. ‘Wat is dan je ech-
te vertrekpunt?Als jeniet kunt zeggenwaar je
vandaankomt, ofwaar jeheengaat, heb je geen
goed verhaal ommensenuit te leggenwaarom
jehunpensioenhervormt.’

Waarhet heengaat, is volgensdebuitenlan-
ders ookniet scherp.Kabinet en sociale part-
ners benadrukkendathet collectieve karakter
vanhetNederlandse stelsel blijft,maarhet
wordt tochpersoonlijker. ‘Indeogen vanbui-
tenlanderspratenwij heel omfloerst overwatwij
gaandoen’, zegt VanPopta. ‘Uiteindelijk stellen
sommigendanbot: oh, julliewillen van een
collectief pensioennaar een individueel pen-
sioen, zegdat dan!Die trend zie je over dehele
wereld,maar inNederland zeggenwij dat niet
zohardop.’

EYEOPENER
Nederlandgaat het pensioenstelsel compleet
verbouwen,waarbij het oudeopgaat inhetnieu-
we.Demeeste andere landenmaken vanhun
oudepensioenstelsel een sterfhuisconstructie
en zetten iets nieuwsdaarnaast. ‘Datwas voor
mij eeneyeopener indegesprekkenmet in-
ternationale experts’, zegt Steenbeek. ‘Het is
behoorlijk uniekwatwij doen.’

Kabinet en sociale partnerswillen inprinci-
pedat bestaandepensioenenallemaalworden
overgezet naarhet nieuwepensioenstelsel.De
circa 150Nederlandsepensioenfondsenmoe-
tendan zo’n€1600mrdaan ‘beloofdpensioen’
omzettennaarmiljoenen ‘persoonlijke vermo-
gens’; het zogeheten invaren.Maarwieheeft
recht ophoeveel?Gepensioneerden zijnbang
dat er te veel naar jongerewerkendengaat en
er teweinig voorhenoverblijft—en vice versa.
Daar zal dediscussie inNederlanddekomende
jarenover gaan.

‘Het transformeren vanopgebouwde rechten
naar vermogen, dat is vrij uitzonderlijk’, zegt
Steenbeek. ‘Het enige landdat iets vergelijk-
baars heeft gedaan, isDenemarken.Maar deDe-
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Twee varianten

Depensioenwereld kan
opgedeeldworden in
twee varianten: stel-

selsmet eengegarandeerde
uitkering (‘definedbenefit’,
ofDB) ofmet eenbeschikba-
repremieregeling (‘defined
contribution’,DC).DBwas
langde standaard.Dewerk-
gever stort danbij, of premies
moetenomhoog, als er te
weinig geld is omdebeloofde
pensioenen tebetalen.Het
risico van tegenvallers ligt
dus voor eengroot deel bij
dewerkgever.Dit is veel te
duur gewordendoor vergrij-
zing, de lage rente ennieuwe
boekhoudregels.Wereldwijd
is daaromaldecenniahet
DC-pensioen inopkomst:
daar staat depremie vast en
is dehoogte vanhet pensioen
variabel. Als de rendementen
tegenvallen, ligt het risico op
een lager pensioenhelemaal
bij dewerknemer.Methet
pensioenakkoord schuift
Nederland verder op vanDB
naarDC.

“
‘Het is
behoorlijk
uniekwat
wij doen’
Onno Steenbeek
Erasmus Universiteit, APG

nenhaddenwel als voordeel dat zij eenhogere
dekkingsgraadhadden, daarhoefdeniet gekort
tewordenophetmoment van transformatie.’

Dat is inNederlandanders.Met dekkingsgra
den van ruimonderde100%hebben veel fond
sen teweinig vermogenomiedereen te geven
wat is beloofd. PensioenfondsZorg enWelzijn
waarschuwtdaaromdat kortingenopdepen
sioenendekomende jaren ‘bijnaniet te voor
komenzijn’.

DUITSLAND, ENGELAND EN ZWEDEN
Een vande redenenwaarompensioenhervor
mingen zomoeilijk zijn, is dat er zoveel partijen
bij betrokken zijn.Niemand is debaas.Dat is
niet alleen inNederland zo. ‘Hetwordt eigenlijk
altijd polderen’, zegt VanPopta.Maar er zijnwel
verschillen.

Duitsland is ‘niet succesvol’, vindt hij.
‘Duitslandheeft eenprobleemmet de betaal
baarheid vande eerste pijler, onzeAOW.Daar
moest een tweede pijler naast komen, een aan
vullendpensioenbetaald doorwerkgevers en
werknemers,maar die opbouwen lukt niet.Het
moddert voort, niemandgrijpt in.Het resultaat
is dat deDuitse AOWwel daalt, er geen aanvul
lendpensioen is en armoede onder ouderen
toeneemt.’

Het kanookanders.DeBritseminister van
financiën,GeorgeOsborne, besloot praktisch in
zijn eentje tot het doorvoeren vaneen lumpsum
oppensioendatum:Brittenmochtenbijna van
de eneopdeanderedag100%vanhunpensi
oenvermogencontant opnemen. InNederland
heeft een lumpsumvanmaar 10%eenaanloop
tijd van jaren.Daadkrachtig,maardeBritsepers
staat volmet verhalen vangepensioneerdendie
hunopgenomenpensioengeldnu tegen zeer
hogekostendoor vermogensbeheerders laten
beleggen.

Zweden, dat het pensioenstelselwildehervor
mennahunbankencrisis, is een voorbeeld van
eenmiddenweg. ‘DeZwedenhebbengezegd:wij
gaandit depolitiseren’, vertelt VanPopta. Een
pensioenencommissie vanalle partijen inhet
parlement, ambtenarenendeskundigenmoest
deuitweg zoeken. ‘Dat procesheeft ongeveer
tien jaar geduurd,maarbleef opde rails doordat
je eengroepmensenhaddie tot elkaar veroor
deeldwaren.Dat tot elkaar veroordeeld zijn, dat
is eigenlijk ookwatwe inNederlandproberen te
doenmethet pensioenakkoord.’

Hetdefinitieve rapportmet internationaledo’s-
and-don’ts voordeNederlandsepensioenher-
vormingenverschijnt inde lentebij depensioen-
denktankNetspar.

Deense keus

Denemarken is al twin-
tig jaar geledenbegon-
nenmetdeovergang

vangegarandeerdepensioe-
nennaarbeschikbarepremie-
regelingen.DeDenen vroe-
gendaarbij iederedeelnemer
toestemming voorhet omzet-
ten van zijn ofhaarpensioen.
Endatheeft volgenshengoed
gewerkt.Het dwingt omnut
ennoodzaak vaneenhervor-
ming, enhet voordeel daar-
van voordeelnemers, goed
uit te leggen.Achterblijvers
kunnendekat uit deboom
kijken:werkt het nieuwe
pensioengoed, dan stappen
zij alsnogover. InNederland
krijgendeelnemers geen
eigenkeuze.Welmogen
vakbonden, organisaties van
gepensioneerdenen verte-
genwoordigingsorganen van
deelnemersmeepraten.

Wereldwijd hebben landen
hun oudedagsvoorziening
opnieuw vormgegeven.
Nederland kan van die
ervaringen leren in zijn
hervormingen.
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