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Desastreus
beleid voor
pensioenen

ILLUSTRATIE PATRICK CORRIGAN

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.

N

aast het netto-loon is de pensioenvoorziening het tweede belangrijkste ingrediënt van de arbeidsvoorwaarden van actieve
werknemers. Op het moment
zijn er circa 3 miljoen gepensioneerden en dat zal op lopen naar circa 4,6 miljoen, 25 procent van de bevolking, in 2040. Probleem voor de besluitvorming is dat jongeren in
het algemeen weinig gewicht geven om hun
pensioen. Dat ligt achter de horizon. Het nettoloon of de auto van de zaak lijken van groter belang dan een goede pensioenregeling. Als we de
individuele besluitvorming aan jongeren overlaten, 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 essentieel 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 verankerd 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 tevens werkgever van meer dan een miljoen ambtenaren en daarmee veruit de grootste werkge-
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ver van het land. De arbeidskosten van de semipublieke sector worden voor een belangrijk deel
gefinancierd door de overheid. Pensioenkosten,
bijvoorbeeld via ABP- premies, zijn ook arbeidskosten. De overheid heeft er dus voor het sluitend maken van haar budget het grootste belang
bij dat de pensioenpremies niet stijgen maar da-

Dan is het te laat om er nog veel
aan te doen en wacht een schraal
pensioen en mogelijk de bijstand
len. Ze heeft er ook het grootste belang bij dat de
pensioenuitkeringen zelf dalen, omdat de uitkeringen nu eenmaal gefinancierd worden uit de
premies. Daarom gaat de overheid er al enige jaren mee akkoord dat een pensioenpremie
wordt geheven die officieel als ‘niet- kostendekkend’ 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 effect voor het overheidsbudget is duidelijk. In
een kleine missive van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Eerste Kamerleden, voorafgaande aan de stemming over het nieuwe Financieel toezichtskader in december vorig jaar,
werd het in december becijferd op 2 miljard eu-

ro. De overheid heeft een nieuwe bron van lastenverlichting ontdekt. Het pensioensysteem
wordt onttakeld onder het motto dat het systeem 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 mogelijke manieren aan mee om deze onheilsboodschap ook te realiseren. Zo wordt de ABP- pensioenpremie eind 2014 van 22 naar 19 procent gereduceerd, 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 gehandhaafd 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 gehanteerd, zonder dat dit tot nu toe leidt tot spectaculaire deconfitures bij pensioenfondsen. Zelfs
onze nationale goeroe Jean -Marie Frijns , op
wiens werk het rekenrentebeleid van de overheid 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 stellen dat het huidige overheidsbeleid niet leidt tot
het behoud van het systeem maar tot een afbraak. Wat is de reactie van de overheid en haar
adviseurs: CPB en DNB, SER en de vele hoogleraren die als gesubsidieerde adviseurs haar terzijde staan? Een oorverdovende stilte, een aperte 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 wetenschappelijke studies, maar die zijn niet gepubliceerd
en de onderliggende modellen zijn niet toegankelijk en oncontroleerbaar.
Het vermoeden rijst dat de overheid haar rollen als wetgever/toezichthouder en werkgever/budgetbeheerder niet strikt weet te scheiden. Juristen spreken van een ‘détournement de
pouvoir’, als een bestuursorgaan een bevoegdheid gebruikt voor een ander doel dan waarvoor 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.

