
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Desastreus beleid voor pensioenen

van Praag, B.M.S.

Publication date
2015
Document Version
Final published version
Published in
NRC Handelsblad

Link to publication

Citation for published version (APA):
van Praag, B. M. S. (2015). Desastreus beleid voor pensioenen. NRC Handelsblad, 17.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/desastreus-beleid-voor-pensioenen(8d13fed6-96f4-4bf2-8f8d-f096948aa085).html


N
aast het netto-loon is de pensi-
oenvoorziening het tweede be-
langrijkste ingrediënt van de ar-
beidsvoorwaarden van actieve
werknemers. Op het moment
zijn er circa 3 miljoen gepensio-

neerden en dat zal op lopen naar circa 4,6 mil-
joen, 25 procent van de bevolking, in 2040. P ro -
bleem voor de besluitvorming is dat jongeren in
het algemeen weinig gewicht geve n om hun
pensioen. Dat ligt achter de horizon. Het netto-
loon of de auto van de zaak lijken van groter be-
lang dan een goede pensioenregeling. Als we de
individuele besluitvorming aan jongeren overla-
ten, dan komt de grote meerderheid te laat in
het leven, zeg na het passeren van de vijftig, tot
de conclusie dat er te weinig pensioenrechten
zijn opgebouwd. Dan is het te laat om er nog
veel aan te doen en wacht een schraal pensioen
en mogelijk de bijstand. Daarom is het essenti-
eel voor onze welvaart dat pensioenregelingen
verplicht zijn in elke arbeidsverhouding. De
werknemer moet erop kunnen vertrouwen dat
mettertijd de afgesproken pensioenregeling ook
wordt uitgevoerd. In ons land is dit stevig veran-
kerd in pensioenwetgeving en onafhankelijk
toezicht door De Nederlandsche Bank.

Toch is deze constructie in Nederland niet
zonder gevaar. De wetgever heeft namelijk een
dubbelrol. Hij is niet alleen wetgever maar te-
ve n s werkgever van meer dan een miljoen amb-
tenaren en daarmee veruit de grootste werkge-

De sastreus
beleid voor
pensioenen

De overheid houdt niet alleen
toezicht op pensioenen maar is
ook grootste werkgever, dus
komen de verlagingen van
uitkeringen en van verplichte
bijdragen ook wel goed uit,
constateert Bernard van Praag.

ver van het land. De arbeidskosten van de semi-
publieke sector worden voor een belangrijk deel
gefinancierd door de overheid. Pensioenkosten,
bijvoorbeeld via ABP- premies, zijn ook arbeids-
kosten. De overheid heeft er dus voor het slui-
tend maken van haar budget het grootste belang
bij dat de pensioenpremies niet stijgen maar da-

len. Ze heeft er ook het grootste belang bij dat de
pensioenuitkeringen zelf dalen, omdat de uitke-
ringen nu eenmaal gefinancierd worden uit de
premies. Daarom gaat de overheid er al enige ja-
ren mee akkoord dat een pensioenpremie
wordt geheven die officieel als ‘niet- kostendek-
ke n d’ wordt bestempeld maar als ongeveer 10
procent te laag. Daarom wil de overheid ook de
aftrekbaarheid van de pensioenpremies voor de
inkomstenbelasting aftoppen. Het heilzame ef-
fect voor het overheidsbudget is duidelijk. In
een kleine missive van Sociale Zaken en Werkge-
legenheid aan de Eerste Kamerleden, vooraf-
gaande aan de stemming over het nieuwe Finan-
cieel toezichtskader in december vorig jaar,
werd het in december becijferd op 2 miljard eu-

ro. De overheid heeft een nieuwe bron van las-
tenverlichting ontdekt. Het pensioensysteem
wordt onttakeld onder het motto dat het sys-
teem waarmee wij nu al sinds decennia werken
‘onhoudbaar ’ zou zijn geworden. De bedrijven
in de private sector hebben deze boodschap in
dank overgenomen. Ook voor bedrijven zijn
pensioenpremies geen klein bier.

Ondertussen werkt de overheid er op alle mo-
gelijke manieren aan mee om deze onheilsbood-
schap ook te realiseren. Zo wordt de ABP- pensi-
oenpremie eind 2014 van 22 naar 19 procent ge-
reduceerd, terwijl ABP haast tegelijkertijd laat
weten dat de gepensioneerde de komende 10
jaar niet op indexatie hoeft te rekenen.

D
e rekenrente (het fictieve rendement
voor bepaling van de dekkingsgraad)
wordt op een kunstmatig laag peil ge-
handhaafd van ongeveer 2 procent

terwijl de meerderheid van de fondsen jaar op
jaar ongeveer 7 procent of meer aan rendement
binnenhaalt. Uit een recent onderzoek van het
bureau Milliman blijkt dat in alle landen om ons
heen een veel hogere rekenrente wordt gehan-
teerd, zonder dat dit tot nu toe leidt tot specta-
culaire deconfitures bij pensioenfondsen. Zelfs
onze nationale goeroe Jean -Marie Frijns , op
wiens werk het rekenrentebeleid van de over-
heid officieel is gebaseerd, werd het te gortig en
hij pleitte voor een andere keuze van de officiële
rekenrente. De laatste maanden hoort men hoe

langer hoe meer stemmen van partijen, waar
het kwartje gevallen is. We noemen slechts de
vakbeweging, de bestuurders en uitvoerders
van de grote pensioenfondsen ABP en PFZW, de
verenigingen van ouderen zoals KNVG, NVOG,
KBO Brabant, en de ANBO. Al deze partijen stel-
len dat het huidige overheidsbeleid niet leidt tot
het behoud van het systeem maar tot een af-
braak . Wat is de reactie van de overheid en haar
adviseurs: CPB en DNB, SER en de vele hoogle-
raren die als gesubsidieerde adviseurs haar ter-
zijde staan? Een oorverdovende stilte, een aper-
te onwil om met de partijen, die twijfels hebben
over het beleid , op voet van gelijkheid en op
grond van toetsbare argumenten in gesprek te
gaan, want men weet het beter en wordt (nog)
gesteund door een parlementaire meerderheid.
De overheid beroept zich op vele wetenschap-
pelijke studies, maar die zijn niet gepubliceerd
en de onderliggende modellen zijn niet toegan-
kelijk en oncontroleerbaar.

Het vermoeden rijst dat de overheid haar rol-
len als wetgever/toezichthouder en werkge-
ver/budgetbeheerder niet strikt weet te schei-
den. Juristen spreken van een ‘détournement de
p o u vo i r ’, als een bestuursorgaan een bevoe gd-
heid gebruikt voor een ander doel dan waar-
voor die is gegeven (art.3:3,Awb). Het heeft er
alle schijn van dat de overheid (daarbij DNB en
CPB inbegrepen) zich hier aan schuldig maakt.
Een gedegen publieke discussie en onderzoek
door onpartijdige derden lijkt op zijn plaats.

B.M.S. van Praag
(em. Universiteits-
hoogleraar Econo-
mie van de Univer-
siteit van Amster-
dam).

Dan is het te laat om er nog veel
aan te doen en wacht een schraal
pensioen en mogelijk de bijstand
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