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BODY:

Pensioenfondsen hadden in hun vette jaren nooit geld moeten teruggeven aan
bedrijven, vindt Bernard van Praag. Het overschot is door de bedrijven
afgesnoept, het tekort dreigt nu op de gepensioneerden en werknemers te worden
afgewenteld.

OP 5 augustus stond op de Forumpagina een artikel van Jan Verheij onder de
kop 'Mensen met pensioenrechten kunnen rustig gaan slapen'. De redactie maakt
hiermee natuurlijk een toespeling op de beroemde uitspraak van Colijn.

Die vergelijking lijkt me heel terecht. Er is in brede kring ongerustheid
over de soliditeit van ons pensioenstelsel. Het stuk van Verheij wil ons
geruststellen, maar doet dat echter niet.

In Nederland hebben we twee pensioensystemen, het omslagstelsel en het
kapitaaldekkingsstelsel. Voor het omslagstelsel betaalt iedereen tot z'n 65ste
AOW-premie en ontvangt iedereen vanaf 65 een AOW-uitkering. Voor het
omslagstelsel is de vergrijzing een probleem. Naarmate de verhouding
jongeren/ouderen ongunstiger wordt, zal ofwel de premie in de komende jaren
moeten worden verhoogd of de uitkering moeten worden verlaagd, om de zaak in
balans te houden. Een voordeel van het omslagstelsel is dat alles in 'euro's van
nu' wordt afgewikkeld. Inflatie heeft er geen vat op. Gezien de vergrijzing is
het zeer de vraag of de AOW in de toekomst een belangrijke component van ons
pensioen kan blijven.

Het tweede systeem, het kapitaaldekkingssysteem, is in ons land in
vergelijking met de meeste Europese landen sterk ontwikkeld. Hierbij spaart
iedereen voor zichzelf bij een pensioenfonds en krijgt na z'n 65ste een
pensioen. Het voordeel van dit stelsel is dat het geen last heeft van
solidariteit, want iedereen spaart voor zichzelf. Nadelen zijn dat het niet
immuun is voor inflatie en gevoelig is voor fluctuaties van rentevoet en
aandelenkoersen.

De Nederlandse situatie waarbij we ons pensioen voor ongeveer de helft via
het ene en voor de helft via het andere systeem veilig stellen, is dus heel
gelukkig. Het risico wordt gediversifieerd.
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De onrust wordt door Verheij toegeschreven aan het feit dat fondsen
gedeeltelijk in aandelen beleggen. Stel dat voor 30 procent in aandelen wordt
belegd en dat daarna het koersniveau wordt gehalveerd. Dan is duidelijk dat 15
procent van de reserves is verdampt. Bij een eerdere dekkingsgraad (de
verhouding tussen het vermogen van het pensioenfonds en de
pensioenverplichtingen die het heeft) van honderdvijftig, krijgt men dan een
daling naar 127,5. Voor Verheij is dit een logisch gevolg van het beleggen en is
er dus niks aan de hand. Ook over een tijdelijke daling beneden de honderd
hoeven we ons niet zo druk te maken. Ik denk dat Verheij hier in principe gelijk
in heeft.

Er zijn echter vragen waar hij geen antwoord op geeft. De spaargelden in het
pensioenfonds zijn van de spaarders, de werknemers en de gepensioneerden, ook
het zogenaamde werkgeversdeel. Dat hoort bij de arbeidsvoorwaarden. Als door een
historisch hoge beurs de reserves tijdelijk dekkingspercentages in de orde van
170 te zien geven, met welk recht en om welke reden mogen dan, zoals gebeurd is
eind jaren negentig, de reserves van het pensioenfonds worden afgeroomd door de
werkgevers, ofwel door regelrechte terugstorting naar het bedrijf of door
tijdelijke stopzetting van de premiebetaling? Als Verheij de tijdelijke
onderdekking geen probleem vindt, had hij ook de tijdelijke overdekking, in de
jaren daarvoor, geen probleem moeten vinden. Dan had hij zich moeten verzetten
tegen het graaien uit de suikerpot. Wanneer Verheij en zijn collega's met hun
'actuariele technieken' goed hadden gepland, kon die tijdelijke overreserve
toentertijd helemaal niet worden afgeroomd. Er is gespeculeerd, waarbij de
lusten zijn afgesnoept en de lasten op de werknemer dreigen te worden
afgewenteld.

We zitten nu dus wel degelijk met een probleem. De reserves zijn structureel
te weinig, omdat in de goede tijden de werkgevers geen rekening hebben gehouden
met het conjuncturele karakter van de tijdelijke overdekking.

De schuldvraag is alleen belangrijk om te weten hoe we een en ander kunnen
herstellen.

In de eerste plaats lijkt er structureel iets mis te zijn met de
beheersstructuur van pensioenfondsen. De bestuurders zijn te veel verbonden met
de doelen van hun bedrijf, bijvoorbeeld winst maken, en te weinig met werknemers
en gepensioneerden. Ze mogen het besturen van een pensioenfonds niet beschouwen
als een van hun vele bijbaantjes, maar dienen zich als leeuwen en met
deskundigheid in te zetten voor diegenen die hun belangen aan hen hebben
toevertrouwd. Voor zover personen niet voldoen aan deze beschrijving, of
bestuursstructuren niet zo functioneren, is een acute herstructurering op zijn
plaats. Hier ligt uiteraard ook een rol voor de vakbonden, die tot nu toe bitter
weinig aandacht hebben besteed aan de zaak van de pensioenen.

In de tweede plaats kan men eraan twijfelen of de Pensioen- &
Verzekeringskamer (PVK) wel op zijn taak berekend is als we in zwaar weer komen.
In de derde plaats dienen de bedrijven zo snel mogelijk de weggegoochelde
miljoenen met rente terug te geven aan de pensioenfondsen. Dit geldt overigens
ook voor de overheid die in de jaren negentig onder leiding van Lubbers en Kok
het ambtenarenpensioenfonds ABP 30 miljard lichter maakte. Uiteraard dienen ook
de werknemers die hun deel van de premie niet betaalden, dit alsnog te doen.

In de vierde plaats lijkt een grondig onderzoek naar de grondslagen van de
berekeningsmethoden, de beleggingsmethodieken en vooral de gehanteerde
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assumpties daarachter op zijn plaats. Met name moeten we daarbij denken aan de
gehanteerde rekenrente van 4 procent. Is een rekenrente van 4 procent reeel? Als
de nominale rente van 4 procent wordt geneutraliseerd door een inflatie van 4
procent, dan is de reele rente nul. Wanneer we dan ook nog vasthouden aan een
welvaartsvast pensioen met een welvaartsgroei van 2 procent, dan zou het best
eens kunnen dat onze premies structureel te laag liggen. Daarbij komt ook nog
dat iedereen ouder wordt dan vroeger en het pensioenfonds dus meer kost, en dat
de sterk groeiende vrouwenparticipatie de vroeger op mannelijke sterftecijfers
gebaseerde premiegrondslag onvoldoende maakt. In ieder geval zullen wij als
Nederlandse werkers onze borst vast nat moeten maken. Willen wij het ruime
pensioen dat ons is voorgespiegeld ook gaan genieten, dan zullen wij
substantieel meer moeten gaan betalen voor onze oude dag, waarbij we voor
omslag- en kapitaaldekking samen toch gauw aan 50 procent van ons bruto-inkomen
(inclusief werkgeverslasten) zullen moeten denken. Hierbij zal meer dan voorheen
het accent moeten liggen op kapitaaldekking, want de solidariteit tussen
opeenvolgende generaties is te gering om te blijven vertrouwen op het
omslagstelsel. De huidige problemen met het kapitaaldekkingsstelsel dienen dus
niet te worden ontkend, maar moeten met verve worden aangepakt.

Bernard van Praag is hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam.
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