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Hoezo, een robuust pensioensysteem?
( Jan B. Kuné * [1] )
Een bijdrage aan het denken om tot een nieuw pensioenconcept te komen

1 InlEIdIng

In perioden van voorspoedige en stabiele financiële en economische ontwikkeling is het niet zo lastig een robuust pensioensysteem te
handhaven. Met robuust pensioensysteem wordt bedoeld een systeem waarin met betrekking tot de hoogte van het geïndexeerde
pensioen harde garanties gegeven kunnen worden. In een meer hectische wereld evenwel betekent meer inkomensstabiliteit voor de
omvangrijke groep van gepensioneerden een navenant minder stabiel inkomensniveau voor de premiebetalende werkenden. Een en
ander houdt de gemoederen op dit moment danig bezig. de jongere gepensioneerden en de oudere actieven kijken met gemengde
gevoelens naar de toekomst. de oudere gepensioneerden nemen met weinig genoegen en zingen de rit wel uit. de jongere actieven
zien met argusogen aan hoe de solidariteits(af)rekening als een vanzelfsprekendheid bij hun dreigt te worden neergelegd.
Bedenk in dit verband dat pensioen(inkomen) niets anders is dan een claim op huidig en toekomstig nationaal inkomen. Bij een systeem
van kapitaaldekking creëren de deelnemers een 'resource base of their own', een pensioenvermogen - geïncorporeerd in de
binnenlandse en buitenlandse kapitaalgoederenvoorraad -, welk kapitaalinkomen genereert. Bij omslagfinanciering zijn het de
werkenden die in iedere periode het pensioeninkomen van de post-actieven financieren. Een en ander betekent dat de ouderen bij
kapitaaldekking wat betreft hun pensioeninkomen afhankelijk zijn van het goede functioneren van de nationale (en mondiale) economie
en bij omslag zijn zij afhankelijk van de robuustheid van het (impliciete) sociaal contract tussen de generaties woonachtig in de eigen
natiestaat, welk erop neerkomt dat de huidige actieven immer bereid en in staat zijn te voorzien in het inkomen van de ouderen, zulks in
de stellige verwachting dat de volgende generatie van werkenden dat voor hen zal doen als ze zelf oud zijn. de keuze voor de wijze van
financiering hangt dus niet alleen af van rendementsuitkomsten, maar ook van het belang dat men hecht aan financiële zelfstandigheid.
dit artikel wil duidelijk maken dat het vigerende pensioensysteem meebeweegt met de economie. Aan de hand van een aantal
economische scenario's wordt zulks in de volgende paragraaf toegelicht de idee of de wens gepensioneerden inkomenbescherming te
geven betekent eenvoudigweg dat de last daarvan bij anderen wordt neergelegd. Een prealabele vraag is daarom of de groep van
ouderen inkomensbescherming nodig heeft* [2]  ? Zo ja, voor welke deelgroepen, hoeveel en voor hoelang? Hebben sommige oudere
actieven - niet meer zo ver verwijderd zijn van hun pensioneringsdatum - die bescherming ook nodig en waar liggen de leeftijd- en
inkomensgrens dan? Is het redelijk en billijk in een situatie van tegenvallende rendementen de last vervolgens neer te leggen bij de
tamelijk kleine groep van jongere actieven en in de toekomst nieuw toe te treden cohorten deelnemers - die betalen dan de
ongewijzigde hoge (doorsnee)premie bij minder of geen eigen opbouw of een nog hogere premie bij ongewijzigde opbouw voor
henzelf? de verdere redenering is dan dat bedoelde groep van jongeren in ruil  voor dit offer bij voorrang een claim hebben op
toekomstig opwaarts rendementspotentieel. Maar bovenal kunnen zij nog vele jaren wat extra sparen om de achterstand in hun eigen
pensioenopbouw in te halen. Hun omvangrijk verdienvermogen (human capital) stelt hen daartoe in staat, daarbij nog geholpen door
langer doorwerken. Maar vele jongeren zijn nog niet geheel (of: geheel niet) overtuigd: zij zijn er niet gerust op dat de opbouw van hun
eigen pensioen met steeds meer onzekerheid is omgeven. We staan daarom voor de taak om te komen tot een nieuw breed gedragen
pensioenconcept. Enige gedachten in dat verband worden gepresenteerd in paragraaf 4. Onderwijl  moet ook nog de weg naar herstel
worden afgelegd (paragraaf 3).

2 In WAT vOOr WErEld lEvEn WE: EcOnOMIscHE scEnArIO's

In een economie die zich voorspoedig ontwikkelt zullen de pensioenvooruitzichten gunstig zijn en andersom. laten we bij wijze van
toelichting en voorbeeld eens kijken naar de volgende casuïstiek van reële economische ontwikkeling en ontwikkeling op financiële
markten: (1) de reële economie en financiële markten geven een prettig, positief beeld te zien, (2) de reële economie en financiële
markten geven een tamelijk negatief beeld te zien (de wereld van 2009), (3) de reële economie ontwikkelt zich tamelijk voorspoedig,
maar financiële markten zijn in mineur, en (4) de reële economie stagneert, maar financiële markten presteren wonderwel (heel) goed.
de laatste twee scenario's die we ook in de tweede helft van de 20e eeuw kunnen terug vinden, zijn ooit door g. Zalm aangeduid als de
'pensioenfondsparadox': als het goed gaat met de economie, gaat het slecht bij de pensioenfondsen en andersom* [3]  .
Alvorens deze scenario's te bespreken merken we eerst nog op dat alle vier scenario's nog een aantal achtergrondkenmerken gemeen
hebben. de belangrijkste is de bevolkingsveroudering de komende decennia in de westerse wereld. In nederland zal de demografische
transitie tot uitdrukking komen in een meer dan verdubbeling van het aantal 65-plussers omstreeks het jaar 2037 en in enige afneming
van de beroepsbevolking met zo'n 5 à 10 procent. In een ouder wordende samenleving zal de productiefactor arbeid langdurig schaars
zijn en het kapitaal relatief overvloedig. Bijgevolg zal de beloning voor arbeid tenderen toe te nemen en die van kapitaal zal afnemen -
dit laatste is gunstig voor ondernemers die willen investeren, maar is niet zo gunstig voor pensioeninstellingen. daar komt bij dat een
ouder wordende samenleving behalve in toenemende mate risicoavers - tot uitdrukking komend in een lagere reële rente en een hogere
risicopremie op aandelen - waarschijnlijk ook minder dynamisch en innovatief is dan een jongere samenleving, veeleer obsoleet. de
groei van de arbeidsproductiviteit neemt af en komt knarsend tot stilstaand. Mondiale ontwikkelingen, bijvoorbeeld met betrekking tot
energievoorziening, andere uitputbare grond- en hulpstoffen en voedselproducten, klimaatontwikkelingen e.d., maar zeker ook
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'incidenten', als een pandemie, aanslagen op olie-installaties en andere doelen blijken een grote impact te hebben op het economisch
functioneren. Op niet al te lange termijn zullen we weer te maken krijgen met (toenemende) inflatie* [4]  . We zullen de onderscheiden
vier scenario's nu bespreken.

Een zonnig scenario
scenario (1): positieve ontwikkelingen op reële en financiële markten, kortweg een plus/plus-situatie. de rendementen van de
pensioenfondsen zijn alleszins bevredigend. de financiering van de pensioenvoorziening geschiedt tegen acceptabele premiestelling.
de economie genereert behalve een (meer dan) toereikend kapitaalinkomen ook een continu groeiend arbeidsinkomen. Eenvoudige
berekeningen laten zien dat een groei van de arbeidsproductiviteit van 2% per jaar en nog enige verdere toeneming van de
arbeidsparticipatie de economie in staat stellen over de periode tot 2025 tot een per capita welvaartsverhoging van zo'n 40% te
komen* [5]  . In deze wereld zou men lang willen leven! nochtans kan men ook in deze welhaast paradijselijke wereld problemen
hebben of creëren, zoals we 10 à 15 jaar geleden meemaakten toen het gevecht om de claims op de overschotten van
pensioenfondsen met ongekende felheid gestreden werd. Een en ander heeft er toen toe geleid - in veel gevallen wellicht wat al te
gemakkelijk - dat alom de premiestelling op een lager dan kostprijsniveau werd vastgesteld, premieholidays werden geïntroduceerd en
in verschillende gevallen premierestituties naar de onderneming plaatsvonden* [6]  . Bij de eerste financiële crisis aan het begin van de
21e eeuw bleek van enig spijt hierover. In het huidige FTK zal een dergelijke premiereductie, nulstelling danwel restitutie evenwel
minder gemakkelijk en snel kunnen plaatsvinden.

Een somber scenario
scenario (2): scenario (2) betreft het tegendeel van scenario (1): er is veeleer sprake van teleurstellende ontwikkelingen op reële en
financiële markten, kortweg een min/min-situatie. Financiële markten laten zich van hun grimmige kant zien. Weldra volgt de reële
economie en deze komt in een neerwaartse spiraal terecht. dalende prijzen van vermogenstitels en magere rendementen doen de
financiële positie van pensioeninstellingen merkbaar verslechteren. de dekkingsgraadcijfers van nederlandse pensioenfondsen ultimo
2008 ten opzichte van die van ultimo 2007 illustreren zulks. Ultimo 2007 bedroeg de dekkingsgraad van de nederlandse fondsen nog
ongeveer 145% en deze was ultimo 2008 gedaald naar zo'n 95%* [7]  . In deze wereld wil men liever niet of niet lang leven, maar eruit
stappen is ook niet echt een verkieslijke optie. Men beidt zijn tijd en hoopt op beter tijden. In een situatie als deze wordt de
intergenerationele solidariteit manifest en op de proef gesteld. Exemplarisch voor de eerste helft van het jaar 2009 is dat vele
gepensioneerden vooralsnog '100' ontvangen, terwijl maar '95' gereserveerd is. de actieven betalen, behalve de voor hen geldende
hogere (doorsnee)kostprijs voor nieuwe pensioenopbouw deze inkomenssuppletie aan de ouderen. En ook voor de actieven geldt dat
de kapitalisatie van hun tot dusverre opgebouwde pensioenaanspraken eveneens 95% bedraagt. Wanneer deze situatie een aantal
jaren aanhoudt, zien met name de oudere actieven (zeg, vanaf 50 jaar) hun pensioenvooruitzichten merkbaar verslechteren: zij
verliezen op hun reeds tamelijk omvangrijk pensioenvermogen, suppleren de gepensioneerden en moeten maar afwachten en hopen
dat het financiële tij keert vóór zij zelf zullen gaan pensioneren* [8]  .
de oudere actieven ontzien - dus bij aanstaande pensionering '100' uitkeren, terwijl daar niet genoeg middelen voor zijn - en alleen de
jongere actieven daarvoor belasten is tamelijk ingrijpend. de veelgehoorde argumentatie (om de werkenden juist wél te belasten) luidt
dat, behalve dat zij een exclusief vooruitzicht hebben op het opwaarts rendementspotentieel (dat toch ook een keer zal komen), zij
bovenal kunnen beschikken over een historisch ongeëvenaard, omvangrijk 'human capital', het resultaat van de investeringen eertijds
gedaan door de huidige ouderen in de opvoeding, vorming en het onderwijs van hun kinderen* [9]  . de huidige ouderen hebben
hiermede zeker een punt te pakken* [10]  . Op grond hiervan zouden we heel tentatief kunnen stellen dat een solidariteitsbijdrage van
zo'n 5% van de werkenden gevraagd zou mogen worden. Maar het is gemakkelijk om voor anderen de normstelling te bepalen. Hoe
denken de jongeren er zelf over* [11]  ?
Kortom, het is enigszins naïef om te denken dat in een scenario van langdurige stagflatie immer een substantiële inkomenssuppletie
aan de ouderen volgehouden kan worden* [12]  . dat zal ook niemand ad infinitum bepleiten. Er zullen daarom grenzen worden gesteld
aan inkomens- en vermogensoverdrachten binnen pensioenregelingen. de strijd zal zich vervolgens erop toespitsen waar deze grenzen
liggen? de posities die betrokkenen hierbij innemen zullen niet in de laatste plaats afhankelijk zijn van de verwachtingen die iemand
heeft over wat hijzelf in dit verband zal ontvangen en bijdragen. We bespreken nu eerst de andere twee scenario's en komen in de
volgende paragrafen terug op een veelheid van aspecten van de nederlandse pensioeninstellingen op zoek naar een nieuwe invulling
van het pensioencontract. In het pen-sioencontract worden ieders rechten en plichten in tijden van voor- en tegenspoed vastgelegd.

gemengde scenario's
scenario 3: de reële economie presteert goed, maar de financiële markten zijn in mineur, kortweg een plus/min-situatie. de financiering
van in omslag gefinancierde pensioenvoorzieningen, zoals de AOW, is in deze wereld gewaarborgd. dat is in ieder geval een
geruststelling. de financiering van het aanvullend pensioen daarentegen vraagt als gevolg van tegenvallende rendementen steeds meer
offers van de werkenden. In de eerste plaats komt de kostprijs voor nieuwe pensioenopbouw hoger uit. Maar belangrijker, de
terugwerkendekracht financiering van de opgebouwde pensioenaanspraken van gepensioneerden (lage dekkingsgraad), kan lastig
worden. Anders gezegd, de economie genereert te weinig kapitaalinkomen om de pensioenverwachtingen te kunnen honoreren. de
jonge gepensioneerden en de oudere actieven zullen hier onaangenaam mee geconfronteerd worden. de bloeiende reële economie
zorgt ervoor dat de inkomenspositie van de jongere actieven gunstig is (maar ook de oudere actieven varen wel). de hogere
premiebetalingen voor nieuwe pensioenopbouw is voor hen geen probleem, evenmin als het opplussen van de financiering van hun
reeds opgebouwde aanspraken. Zelfs kan men in dit scenario (3) - de economische ruimte is immers aanwezig - overwegen aan de
jongere actieven te vragen om van hun inkomensstijging ook een deel te bestemmen voor inkomenssuppletie aan bepaalde groepen
huidige (en toekomstige?) gepensioneerden. deze inkomenssuppletie zal, gelet op de 5%-norm van de solidariteitsbijdrage, in hoogte
en duur wel begrensd moeten zijn.
Opgemerkt zij dat we hier nadrukkelijk bedoelen een in omslag gefinancierde inkomensuppletie ter overbrugging van slechte tijden en
niet een terugwerkendekracht aanvulling van het gepensioneerdenvermogen tot het nieuwe vereiste niveau. Het gepensioneerden-deel
van het totale pensioenvermogen bedraagt thans ongeveer 50% en zal de komende 15 jaar verder toenemen tot ongeveer tweederde.
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Een hersteloperatie van 1% van het gepensioneerdenvermogen vergt dan al gauw zo'n 21/2 à 4% van de loonsom is wordt daarmede
prohibitief. Merk ook op dat het omslagelement in de financiering van het pensioen groter lijkt te worden. Wanneer dat niet wenselijk is -
want de weg terug is zo goed als onmogelijk - moet men er goed op letten dat inkomenssuppleties in tijd en omvang begrensd zijn en
niet een vaste component van het systeem worden. Alleen al vanwege de zeer uiteenlopende samenstelling van
pensioenfondspopulaties is bedoelde inkomensherverdeling (van actief naar post-actief; in omslag gefinancierd) niet goed mogelijk op
pensioenfondsniveau, maar moet pensioenfondsbreed worden georganiseerd en opgelost. In principe is het inkomen van alle
werkenden de financieringsbasis. dit is tevens een pleidooi om te komen tot een beperkt aantal aanmerkelijk grotere
pensioeninstellingen* [13]  .
scenario 4: de reële economie stagneert, maar financiële markten presteren opmerkelijkerwijze goed, kortweg een min/plus-situatie. In
deze economische omgeving stagneren de inkomens van de werkenden, maar de kapitaalbezitters varen wel. vanwege de lagere
kostprijs van nieuwe pensioenopbouw komt deze laatste toch niet in het gedrang. de mate van kapitalisatie van het reeds opgebouwde
pensioen verbetert ook. de inkomens van de gepensioneerden ontwikkelen zich eveneens voorspoedig. Hier dreigt een schrijnende
situatie te ontstaan van het naast elkaar voorkomen van brede groepen welvarende post-actieven, die het Zwitserleven-gevoel
botvieren en omvangrijke groepen mager beloond wordende werkenden. Wellicht is in dit scenario (4) nu het moment aangebroken de
gepensioneerden te belasten voor een solidariteitsbijdrage ten gunste van een inkomensuppletie aan bepaalde groepen 'working poor'.
En de 5%-norm moet misschien wel worden losgelaten, maar wees ook bedacht op fiscale vlucht van de pensionado's naar allerlei
buitenlanden.
Opmerking: een langdurig uit de pas lopen van reële en financiële economie is theoretisch niet mogelijk en ook praktisch niet goed
voorstelbaar. Bedenk hierbij dat de kapitaalmarktrente de reflectie is van de productiviteit van de fysieke kapitaalgoederen en dat o.m.
de opbrengstvoet van het fysieke kapitaal de prijs daarvan bepaalt. En achter de waarde van het aandeel van een
productieonderneming gaat de waarde van het fysieke kapitaal schuil. Het blijkt evenwel dat golven van optimisme en pessimisme de
prijsvorming op financiële markten toch vrij langdurig kan doen divergeren van de evenwichtsprijs.

Een scenario voor de eerste helft van de 21e eeuw
We stellen ons nu de vraag wat een voorstelbaar economisch scenario is voor de nabije en iets verder weg gelegen toekomst -
scenario 5 te noemen. In nederland en de overige westerse wereld zal de omvang van de beroepsbevolking spoedig in omvang gaan
afnemen: de positie van de factor arbeid wordt derhalve sterker en die van kapitaal minder sterk. ná de huidige financiële of
kredietcrisis zullen de fundamentele onevenwichtigheden in de wereldeconomie zich des te scherper manifesteren. Met name de
Amerikaanse economie heeft in verband met zijn grote spaar- en betalingsbalanstekort nog een lang aanpassingsproces voor de boeg.
Maar ook ligt een aantal venijnigheden op de loer. Als eerste zal zich wellicht en binnen afzienbare termijn een energiecrisis aandienen
en ook allerlei klimaatcrises van uiteenlopende intensiteit en soort zullen de nederlandse en de mondiale economie steeds opnieuw
verstoren. Er wordt veel verwacht van de veerkracht van de samenleving. Men kan vraagtekens zetten bij het aanpassingsvermogen
van een oudere samenleving. In een hectische wereld zullen ook periodes van forse inflatie optreden Terug naar de nederlandse
situatie, voorspelt het cPB voor 2010 een werkloosheid van ruim 8% en neemt de staatsschuld snel toe als gevolg van vrij forse
begrotingstekorten van de overheid in 2009 en volgende jaren* [14]  . de rente zal bij economisch herstel en toenemende inflatie weer
stijgen evenals het bedrag der rentebetalingen van de overheid; bezuinigingen op de andere overheidsuitgaven en de sociale zekerheid
zijn daarmede onvermijdelijk. Het herstel van de overheidsfinanciën zal zeker zo'n 10 jaar vergen.
Op grond van een en ander gaan we uit van een groeipad van de nederlandse economie van ten hoogste zo'n 1 à 11/2procent per
jaar* [15]  . de reële rente zal zo'n 2 à 21/2 procent bedragen. de kostprijs van nieuwe pensioenopbouw zal bij deze rente hoger zijn
dan we lange tijd gewend waren. Het opplussen van de reeds opgebouwde pensioenaanspraken zal ook nog substantiële offers
vragen, in de zin van inhaalfinanciering en/of verlaging van het huidige en toekomstige uitkeringsniveau.
concluderend, duidelijk is geworden dat de prijs van pensioen en het te behalen pensioenresultaat afhangen van het presteren van de
economie. Opwaartse en neerwaartse schokken in het economisch proces hebben onmiddellijk consequenties voor het momentane
arbeids- en kapitaalinkomen en via de werking van financiële markten ook voor het uitgestelde (pensioen)inkomen. Indien nodig of
gewenst kan men proberen door middel van inkomenspolitiek ongewenste inkomensgevolgen te mitigeren of zelfs geheel weg te
nemen. daarvoor moet natuurlijk wel een bestendig draagvlak bestaan. Het is volkomen invoelbaar dat deelnemers, i.c.
gepensioneerden het 'recht' opeisen om de geldelijke offers die zij gedurende hun werkzame leven hebben gebracht vertaald te zien in
een geïndexeerde pensioenuitkering, zoals die in hun beleving immer in het vooruitzicht is gesteld. Het concept van pensioen als een
arbeidsvoorwaarde i.c. uitgesteld loon draagt aan het ontstaan van dit rechtsgevoel bij. Maar pensioen is ook een financieel product
vanwege de lange tijdspanne gelegen tussen de momenten van (pensioen)sparen en -ontsparen en de daarin begrepen onzekerheden.
van afdwingbare garanties kan dus ten enenmale geen sprake zijn. In een nieuw pensioenconcept worden de rechten en plichten van
alle betrokkenen geëxpliciteerd. Enkele aspecten hiervan komen aan de orde in paragraaf 4. Aleer we met een schone lei kunnen
beginnen, moet eerst nog het hersteltraject succesvol worden afgelegd.

3 dE WEg nAAr HErsTEl

Per 1 april 2009 hebben vele pensioenfondsen hun herstelplan bij de toezichthouder dnB ingediend. Het eerste gedeelte van het
herstel betreft het elimineren van een bestaand dekkingstekort, terug naar een dekkingsgraad van ten minste 105%. Hiervoor mag vijf
jaren worden uitgetrokken. daarna wacht praktisch alle fondsen nog het hersteltraject in verband met een reservetekort, terug naar een
dekkingsgraad van zo'n 130%. Een en ander moet binnen 15 jaar gerealiseerd zijn. de instrumenten of stuurvariabelen zijn (1)
premieverhoging: een niet erg effectief instrument; heeft vooral symboolwaarde. Maar bovenal heeft premieverhoging een verstorende
werking op de arbeidsmarkt en daarmede een negatieve macro-economische impact; (2) een additionele dotatie van de werkgever: zal
voor sommige ondernemingspensioenfondsen tot de gelukkige mogelijkheden behoren; (3) een verlaging van de uitkeringen aan reeds
gepensioneerden en van de opgebouwde aanspraken van actieven door niet of niet-volledig indexeren of zelfs negatief indexeren. dit
laatste wordt suggestief ook wel afstempelen genoemd. Het blijkt dat deelnemers afstempelen met bijv. 1% zwaarder wegen dan een
niet-indexeren bij een inflatie van 2%. Men noemt dit de geldillusie. vandaar de grote huiver bij pensioenfondsbesturen voor bedoeld
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afstempelen. Het idee of de illusie van een nominale garantie leidt een hardnekkig leven, terwijl we toch allen beter weten. Een
nominaal pensioen wordt dikwijls beeldend aangeduid als een half pensioen. Of ook (4) de pensioneringsleeftijd een adequate
stuurvariabele is, bespreken we in de volgende paragraaf.
voornoemde normdekkingsgraden van 105% (geen dekkingstekort) en 130% (geen reservetekort) zijn geënt op het nominale kader van
het FTK, zoals enkele jaren geleden als historisch compromis tot stand gekomen. Een reëel kader ware te prefereren, maar was toen en
is a fortiori ook nu nog niet te verwezenlijken. Maar met het nominale toezichtskader valt te leven. voor het overgrote deel van de
pensioenfondsbesturen betekent het streven naar een reëel geïndexeerd pensioen een serieuze inspanningsverplichting. de
premiestelling is dan ook gebaseerd op een prudente reële rekenrente en een toereikend anticiperen op een verwachte verhoging van
de levensverwachting (op 65-jarige leeftijd). de nominale normdekkingsgraad bedraagt ten minste 130%, maar kan afhankelijk van de
inflatieverwachtingen ook 150 à 160% zijn - zodat steeds een reële dekkingsgraad van ten minste 105% wordt gerealiseerd* [16]  . geen
enkel pensioenfondsbestuur zal toch zo zozeer geobsedeerd zijn door het nominale denken - en daar ook het beleggingsbeleid op
baseren, w.o. nominale afdekking - dat de effecten van inflatie voor de hoogte van het reële pensioen uit het oog worden verloren* [17]  .
Maar helemaal zeker weten we het niet.

Herstel op financiële markten
Bovenal zal duidelijk zijn dat een herstel van dekkingsgraden zeer gebaat is bij een krachtig herstel op financiële markten, welk ook niet
al te lang op zich laat wachten. dat hopen wij allen, maar hier manifesteert zich vervolgens een scheiding der geesten. de optimisten
zijn ervan overtuigd dat op financiële markten alles weer in orde komt, maar anderen (wat minder optimistisch) zijn daar nog niet zo
zeker van. Een uiterst somber scenario betreft een periode van langdurige stagflatie volgend op de huidige financiële crisis (een
'Japanse situatie'). de scherpe daling van de dekkingsgraad in 2008 is aanleiding eens kritisch te kijken naar de werking van het
FTK* [18]  . In het FTK zijn van belang (a) de berekeningswijze van de verplichtingen, gebaseerd op de zgh. swaprente en (b) de
voorschriften voor de vaststelling van de benodigde marges. Aan de hand van de zgh. vs-formule wordt vervolgens het vereist eigen
vermogen bepaald. Het FTK behoeft ten aanzien van deze elementen wellicht enige bijstelling* [19]  .
In de eerste plaats heeft de zo nu en dan vrij heftige volatiliteit van de swaprente, een uitvloeisel van onvolkomen marktwerking in
onzekere tijden (voornoemde golven van optimisme en pessimisme), tot gevolg een navenante beweeglijkheid van de waarde van de
verplichtingen en van de dekkingsgraad, welke laatste hiermede zijn objectieve functie om de financiële positie van pensioenfondsen
weer te geven goeddeels verliest. niet minder belangrijk is dat de grootheid dekkingsgraad neigt zich procyclisch te gedragen. In een
recessie-situatie zal de rente, de resultante van o.m. de vraag naar en het aanbod van kapitaal lager zijn, leidend tot omvangrijker
verplichtingen en een lagere dekkingsgraad. En een hogere premiestelling is in een recessie al helemaal minder gewenst. In een
hausse-situatie is de rente hoger, zijn de verplichtingen geringer en bijgevolg de dekkingsgraad hoger. daar komt bij dat een lage rente
in een recessie-situatie er ook nog eens toe zal leiden dat de prognose van de rente op langere termijn (15 jaar) laag uitvalt, wat de
dekkingsgraad verder onder druk zet. de keuze voor een constante waarde van de set van parameters van toepassing bij de
berekening van de verplichtingen versterkt zulks nog eens.
de evaluatie van de werking van het FTK en van de regeling parameters zullen denkelijk tot enige aanpassingen leiden met betrekking
tot (a) de disconteringsgrootheid: gedacht kan worden aan enig voortschrijdend gemiddelde van de swaprente of van een andere
rentegrootheid of aan enigerlei combinatie van deze; (b) de huidige rentetermijnstructuur die dikwijls geen goede voorspeller is van de
toekomstige rentermijnstructuur. Het betrekken van economisch modelmatige overwegingen bij dergelijke projecties leidt tot meer
consistente, trendmatige uitkomsten; en (c) het voorgeschreven gebruik van vaste maximale en minimale parameterwaarden welke niet
of in onvoldoende mate rekening houden met de conjuncturele fase waarin de economie zich bevindt. Bijvoorbeeld, een minimale
contractloonstijging van 3% lijkt in een recessie-situatie aan de hoge kant te zijn. Maar zulks geldt anderzijds ook voor de vrij gunstige
rendementscijfers die gehanteerd mogen worden. Het laat zich aanzien dat een gewijzigd FTK flexibeler zal omgaan met bijzondere
situaties van de economie en met de stand der conjunctuur. dit leidt tot minder volatiliteit en brengt de broodnodige rust in de discussie
over een nieuw pensioenconcept. Enige gedachten in dat verband in paragraaf 4.

4 EnIgE KArAKTErIsTIEKEn vAn EEn nIEUW PEnsIOEncOncEPT

In deze paragraaf besteden we aandacht aan een drietal aspecten die bij het formuleren van een nieuw pensioenconcept aan de orde
zullen komen. Zij betreffen (1) ambities en garanties; (2) beleggingsstrategie en -beleid en (3) het onderwerp solidariteiten.

Ambities en garanties
Het uitgangspunt bij het ontwerp van de pensioensystematiek in de eerste helft van de 21e eeuw is en blijft een reële ambitie wat betreft
de hoogte van het pensioen. Er bestaat voor sociale partners en fondsbesturen een serieuze inspanningsverplichting om tot een reëel
geïndexeerd pensioen te komen. ceteris paribus hangt de prijs van dit pensioenproduct af van het reële rendement dat een
pensioenfonds over een langere termijn bezien op het geaccumuleerde pensioenvermogen kan maken. Het laat zich aanzien dat
vanwege geringere rendementsvooruitzichten de toekomstige premiestelling hoger zal zijn dan we de laatste decennia gewend
waren* [20]  . In dit verband wordt dikwijls de vraag naar de betaalbaarheid gesteld. Of beter gezegd: zijn betrokkenen bereid die hogere
prijs te betalen? Alsook rijst de vraag hoever de overheid wil gaan in het fiscaal faciliteren van pensioenopbouw? Zijn er kritische
grenzen aan te geven waarboven sprake zou zijn van onbetaalbaarheid?* [21]  In herinnering zij gebracht dat in de jaren '60 en '70 de
premie voor de toenmalige Abp-pensioenregeling 24% bedroeg, te betalen over het gehele salaris. Hoewel de vergelijking van de Abp-
pen-sioenwet van toen en het huidige ABP-pensioenreglement verre van volkomen is, werd in die jaren weldegelijk een belangrijk
hogere premie betaald. de hoge inflatie, het lage reële rendement en de nogal eenzijdige samenstelling van de beleggingsportefeuille
waren hier debet aan.
Het geven van reële garanties wat betreft de hoogte van het (lopende) pensioen en van de waarde van de opgebouwde aanspraken van
de werkenden is praktisch gesproken ondoenlijk, tenzij er altijd een andere partij  - en dat zijn goeddeels de premiebetalenden zelf -
gevonden kan worden die bereid en in staat is de betreffende financieringslast op zich te nemen. Hoe waarschijnlijk is dat? We merken
op dat bedoelde garantie praktisch gesproken ook nu niet bestaat. In economische zin zijn de meeste pensioenregelingen in nederland
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cdc-regelingen* [22]  . Aan voornoemde serieuze inspannings-verplichting wordt uitdrukking gegeven door de premiestelling te baseren
op een adequate reële rekenrente en uit te gaan van een normdekkingsgraad van 105%, die de reële verplichtingen betreft, grosso
modo overeenkomend met een nominale dekkingsgraad van 130%, maar in perioden van forse inflatie aanzienlijk hoger. Met deze
premiestelling genereert een deelnemer in principe voldoende pen-sioenvermogen, uit de opbrengst waarvan - rendement en de
opbrengst van de fictieve verkoop van het vermogen aan de volgende generatie actieven, die pensioen aan het opbouwen is - een
adequaat en toereikend pensioeninkomen kan worden verkregen. Maar we zijn er inmiddels ook wel achter gekomen dat we daar niet
blind op kunnen varen. En dat houdt weer verband met de weerbarstige financiële markten. daarom zijn ruime marges in ieder geval
noodzakelijk en gewenst, maar nog niet altijd voldoende* [23]  .

Pensioneringsleeftijd
Teneinde de ambities overeind te kunnen houden is de 'pensioneringsleeftijd' als langetermijnstuurvariabele van doorslaggevende
betekenis. Als kortetermijninstrument zal de pensioneringsleeftijd niet erg soepel en adequaat (want: procyclisch) werken* [24]  . Want
juist onder een minder gunstig economisch gesternte zitten werkgevers niet te wachten op werknemers die - dikwijls contre coeur - zich
gedwongen zien nog voor een jaar (of langer) bij te tekenen. Werknemers staan (dikwijls) nog niet te dringen: we zien hoe groot de
weerstand thans is tegen de voorgestelde, zeer geleidelijk (in jaarlijkse stapjes van één maand) in te voeren verhoging van de AOW-
leeftijd van 65 jaar naar 67 jaar* [25]  . In tijden van economische voorspoed is de hoogte van het pensioeninkomen niet in het geding en
is de animo voor langer werken minder groot en wil men zijn groeiende welvaart graag aanwenden voor meer vrije tijd. Maar juist dan is
een hogere arbeidsparticipatie wél nodig, want een tekort aan en een tekortschieten van de productiefactor arbeid zal een verdere
economische groei en het in stand kunnen houden van het totale voorzieningenpakket weldra blokkeren* [26]  . Maar uiteindelijk gaat het
toch om de preferenties van de burgers ofwel de gewenste uitruil tussen minder inkomen (en voorzieningen) en meer vrije tijd en
andersom.
Op iets langere termijn zal het vermoedelijk toch wel komen van een hogere pensioneringsleeftijd van 67 jaar. En in het kielzog van de
hogere AOW-leeftijd zal 67 jaar wellicht ook de pensioneringsleeftijd zijn in de aanvullende regelingen onder gelijktijdige vermindering
van het jaarlijkse opbouwpercentage* [27]  . Het fiscale regime - ook geldend voor derdepijlerproducten - zal daarop worden aangepast.
daarmede wordt een belangrijke reductie van de kostprijs van het pensioen bereikt. Een hogere pensioneringsleeftijd zal om
bedrijfseconomische redenen doorgaans ook nog eens gepaard gaan met een navenante demotie. de weerstanden zullen groot blijken
te zijn. We moeten duidelijk nog wennen aan het idee dat ná een opgaande fase in het werkzame leven ook weer een neergaande fase
volgt. En bij die neergaande, minder productieve fase behoort ook een lagere arbeidsbeloning.

Beleggingsstrategie
Uitgangspunt voor beleggingsstrategie en dito beleid is dat deze gericht zijn op het hoogste rendement over een langere periode
bezien. Als zakelijke waarden (ZW) over een langere periode bezien altijd beter renderen dan vastrentende waarden (vrW), dan lijkt
de keuze voor een beleggingsportefeuille met 100% ZW voor de hand te liggen en laat men zich door minder gunstige
kortetermijnontwikkelingen - die er zeker ook zijn - niet van de wijs brengen. Maar niet een ieder, met name de toezichthouder, is
hiervan geheel overtuigd. Bijgevolg worden in het FTK aan de dekkingsgraad gaande de rit, stringente voorwaarden gesteld en wanneer
op enig jaarultimo aan de voorwaarden niet is voldaan moet welomschreven actie worden ondernomen om tot herstel te komen. Met
deze keuze voor voorzichtigheid en zekerheid - hier blijkt de reflex van nominale veiligstelling weer op te spelen - wordt mogelijk
rendement ingeleverd. de wens om voorwaarden te stellen aan de kortetermijndekkingsgraad is alleszins invoelbaar, maar de prudentie
(of is het angstvalligheid?) zou anderzijds zeker niet zover moeten gaan dat volkomen matching van bezittingen en verplichtingen actief
wordt nagestreefd en dat alle voorzienbare risico's worden afgedekt. de kosten hiervan zijn hoog en er wordt veel rendementspotentieel
ingeleverd. Om dezelfde reden is een naar leeftijdscohorten gedifferentieerd beleggingsbeleid niet aan te bevelen wanneer daardoor
rendement verloren gaat* [28]  . concluderend, op de vraag hoe vanuit de langetermijngerichtheid op passende wijze rekening kan
worden gehouden met (forse) kortetermijnfluctuaties is nog geen eenduidig antwoord verkregen* [29]  . Pas achteraf zal men weten of de
beslissingen optimaal zijn geweest. Op deze plaats de aanbeveling om onderdekking niet te lang te laten duren en niet te diep te laten
gaan.

solidariteiten
Binnen de aanvullende pensioenregelingen is een veelheid van inkomens- en vermogensoverdrachten te onderkennen, ook wel
genoemd solidariteiten. Men kan van mening zijn dat risicosolidariteit niet controversieel is, maar dat subsidiërende of
inkomenssolidariteit begrensd moet zijn* [30]  . Hier is immers ex-ante al sprake van een systematische overdracht van middelen van
bepaalde groepen of generaties deelnemers naar andere groepen. Inkomenspolitiek is primair een taak van de centrale overheid, te
effectueren via het belastingstelsel. Anders gezegd, de norm luidt dat ex-ante iedere generatie zijn eigen pensioenvoorziening
financiert. Men kan verder ook betogen dat op een wat langere termijn de houdbaarheid van het nederlandse pensioensysteem alleen
dan kan worden zeker gesteld als bedoelde inkomenssolidariteit - want er kunnen grote bedragen mee gemoeid zijn: denk aan vele
procenten van de verplichtingen - ex-ante conform de afspraken is begrensd* [31]  . Ex-post zullen er altijd verschillen optreden: er
treden overschotten en tekorten op. Een zekere verevening van het pensioenresultaat is veelal redelijk en billijk, maar volgens wel
omschreven afspraken.
dit neemt niet weg dat (rendements)risicodeling weldegelijk kan blijven bestaan. In een nieuw pensioencontract wordt het nemen van dit
risico in slechte tijden marktconform beloond in goede tijden. de risico's worden vertaald naar financiële producten. Men spreekt van
embedded opties* [32]  . de marktwaarde van deze opties kan worden bepaald en uitgedrukt in een percentage van de
verplichtingen* [33]  . In de huidige pensioensystematiek blijkt de waarde van bedoelde opties van de actieven belangrijk hoger te zijn
dan die van de gepensioneerden, met andere woorden de actieven absorberen veel meer risico dan de gepensioneerden, maar zij
worden hiervoor niet beloond. de actieven maken dus geen aanspraak op een groter deel van toekomstige meevallers (opwaarts
potentieel) in het beleggingsresultaat. Het principe van een stabiel pensioencontract is, eenvoudig geformuleerd: iedere deelnemer legt
ex-ante even veel in als hij ontvangt (equivalentie)* [34]  . Ex-ante financiert iedere generatie nieuwe toetreders haar eigen
pensioenvoorziening (exclusief een bepaalde overeengekomen solidariteitsbijdrage). Populair gezegd, iedere generatie houdt zijn eigen
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broek op. Een welbekende redenering luidt dat van de jongeren weldegelijk nog een extra offer gevraagd mag worden (de
Bovenberg/nijmanpremisse* [35]  ). de jongeren kunnen immers nog vele jaren wat extra sparen om de achterstand in hun eigen
pensioenopbouw in te halen. gelet op voornoemde gewenste equivalentie zou ik de mogelijkheid een claim te leggen op de
toekomstige verdiencapaciteit van de jongeren ten behoeve van inkomenssuppletie aan de ouderen - tenzij partijen nadrukkelijk anders
overeenkomen - niet willen aanbevelen.
voorbeeld
We beschouwen bij wijze van voorbeeld een voorwaardelijk geïndexeerd middelloonstelsel (cdc-systeem: de werkgever staat niet
garant voor een bestendige geïndexeerde pensioenbetaling). de afspraak is gemaakt dat gepensioneerden bij reële onderdekking
alleen de indexatie inleveren (indexatieoptie) en dat de actieven behalve de indexatie ook bereid zijn een korting op hun nominale
opgebouwde aanspraken te accepteren. stel dat de waarde van de indexatie die de gepensioneerden in een slechte periode
inleveren is berekend op 10% van de verplichtingen en die van de actieven op 20%. Het is dan redelijk en billijk dat de
gepensioneerden bij overdekking in een volgende periode een extra uitkering ontvangen - zij participeren dan in het opwaarts
potentieel -, waarvan de waarde eveneens 10% bedraagt. de actieven ontvangen bij een overschot in de toekomst een compensatie
die 20% waard is. We zien dus dat de actieven meer risico absorberen, maar dat zij daarvoor ook een correcte en adequate
vergoeding krijgen. gepensioneerden en actieven leveren in, wanneer de financiële situatie van het fonds daartoe aanleiding geeft,
en hebben anderzijds een claim op potentiële overschotten in de verhouding van het gelopen risico. de risicoabsorptie is nu niet
langer meer gebaseerd op allerlei onduidelijke solidariteitsafspraken, maar heeft een rationele basis gekregen. Op deze manier is het
voor jongeren (nog) steeds interessant deel te nemen in een (sterk rijpend) pensioenfonds.
Opmerking: de uitkomsten van dit soort optieberekeningen zijn met even veel onzekerheden omgeven als waarmee de toekomst is
omgeven. In een situatie van langdurige stagflatie verliezen met name de oudere actieven op hun tamelijk omvangrijk
pensioenvermogen, zij suppleren de gepensioneerden en moeten maar afwachten of zij nog kunnen profiteren van het opwaarts
rendementspotentieel vóór zij zelf zullen gaan pensioneren.

5 sAMEnvATTIng En cOnclUsIEs

In een economie die zich voorspoedig en stabiel ontwikkelt zal een robuust pensioensysteem - in de zin dat de garanties voor een reëel
geïndexeerd pensioen steeds gehonoreerd kunnen worden - als het ware vanzelf tot stand komen. Ook wanneer de toekomstige
rendementen geringer zijn dan we dikwijls gewend waren in de afgelopen decennia, behoeft de reële garantie niet opgegeven te
worden. voorwaarde is wel dat langdurige en ingrijpend neerwaartse economische schokken achterwege blijven. Eveneens zal de
kostprijs per eenheid pensioen navenant hoger liggen. In de situatie van ingrijpend negatieve schokken is het een illusie te menen dat
het inkomenstransformatiesysteem van pensioenvoorzieningen daarvoor immuun is en zich daaraan kan onttrekken. Alle deelnemers
ondervinden de nadelige gevolgen van een geringer rendement of het koopkrachtverlies veroorzaakt door inflatie.
Inkomensbescherming voor de ene groep deelnemers betekent een navenante last voor een andere groep. Als de verschillende
groepen waar het hier om gaat daarover volledige overeenstemming hebben en bereid zijn de benodigde offers te brengen, behoeft het
realiseren van bedoelde inkomensbescherming geen probleem te zijn. Anders wordt het evenwel wanneer in een heterogene
samenleving die overeenstemming er niet is* [36]  . derhalve moet de conclusie luiden dat het pensioensysteem, i.c. de hoogte van de
premiestelling en van het pensioen meebeweegt met de economie. Bij het vormgeven van een nieuw pensioenconcept ware hiermede
rekening te houden.

*[1]  Jan B. Kuné is deeltijdhoogleraar 'Pensioenwetenschap' aan de Universiteit van Amsterdam.
*[2]  In nederland voorziet de Wet werk en bijstand (WWB) voor wie onvoldoende middelen van bestaan heeft in een

bijstandsinkomen (voor een echtpaar op het niveau van het nettominimumloon).
*[3]  g. Zalm, Mythen, Paradoxen en taboes in de economische politiek, oratie vrije Universiteit Amsterdam, 23 mei 1990.
*[4]  In 2008 en 2009 is door nationale overheden en centrale banken veel liquiditeit in de economie gebracht, zulks in verband met

monetaire verruiming, hersteloperaties van het bankwezen en Keynesiaanse stimuleringspolitiek (leidend tot grote
begrotingstekorten). Ook daar zal een substantiële inflatoire werking van uitgaan.

*[5]  J.B. Kuné, Bevolkingsveroudering en welvaart, Kwartaalschrift Economie, 6, 2009, pp. 7-28.
*[6]  Premieverlagingen, premie-holidays, premierestituties, maar ook uitbreiding en verbeteringen van de regeling e.d. streden om

voorrang. Thans zouden we zeggen, 'diese Probleme möchten wir haben'.
*[7]  Het jaar 2008 kan daarmee zonder meer als een rampjaar worden aangemerkt. na aanvankelijk nog enige verdere daling van

de dekkingsgraad in de eerste maanden van 2009 is nadien een hoopgevend herstel opgetreden, maar de situatie van 2007 is
nog lang niet in zicht.

*[8]  Ter illustratie: nederlandse pensioenfondsen zullen in de komende 5 jaar herstelacties (: met name het achterwege laten van
indexatie) uitvoeren om de dekkingsgraad op ten minste 105% te brengen. Het effect hiervan is een verlies aan pensioenrechten
van met name de oudere actieven (50-65 jaar) en de jongere en middelbare gepensioneerden (65-80 jaar). cf. J. Bonenkamp
et al., 'Herstel dekkingsgraad pensioenfondsen vergt grote inkomensoffers', Economisch-statistische Berichten, 20 maart 2009,
pp. 166-169. Zie ook cPB, rethinking retirement, cPB, den Haag, 2009 en cPB, de grote recessie, het centraal Planbureau
over de kredietcrisis, Uitgeverij  Balans, Amsterdam, 2009.

*[9]  l. Bovenberg en Th. nijman, Kredietcrisis en pensioenen: structurele lessen en kortetermijnbeleid, nEA-paper, netspar, Tilburg,
juni 2009.

*[10] In discussies over de grenzen aan de solidariteit, wat is redelijk en billijk, met de (oudere) ouderen, wordt door hen steevast
opgemerkt dat zij de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt en zij alleen al daarom een morele claim hebben op een
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onvoorwaardelijke solidariteit. Wat die Tweede Wereldoorlog betreft, dat is waar. En we kunnen hierin nog wel een stap verder
gaan: de oudere ouderen hebben ook de economische recessie van de jaren '30 meegemaakt en de herstelperiode van de
jaren '50. Bedenk dat het tot medio de jaren '50 heeft geduurd aleer het welvaartsniveau van rond 1930 weer bereikt werd. En
omstreeks medio jaren '50 bedroeg het welvaartsniveau nog geen kwart van het huidige welvaartsniveau. Anders gezegd,
decennialang was voor deze generaties oudere ouderen geluk heel gewoon.

*[11] Betoogd kan worden dat een relatief hoge solidariteitspremie voor de jongeren zeker acceptabel is, omdat het hogere
pensioeninkomen nu en wat verder weg in de toekomst geheel of gedeeltelijk zal neerslaan in de vorm van hogere aan hen
gerichte dotaties, erfenissen e.d. En, het allerbelangrijkst, zij beërven de wereld met alle fysieke, technische en culturele
infrastructuur: een gigantisch productieapparaat, een investering van zeer vele voorgaande generaties. Zij krijgen dat alles om
niet in de schoot geworpen (incl. alle lijken in de kast). Anders gezegd, nieuwe generaties behoeven niet steeds vanaf nul-
niveau - het niveau van het stenen tijdperk - opnieuw te beginnen. Een zekere vergoeding aan de laatste nog levende
voorgaande generatie - die zulks op zijn beurt heeft gedaan ten behoeve van de aan haar voorgaande generatie, etc, etc - lijkt
redelijk te zijn.

*[12] Bedenk hierbij dat, wanneer jongeren te veel lasten krijgen toegeschoven, er op sectorniveau en op ondernemingsniveau druk
zal ontstaan om voor nieuw intredende werknemers aparte regelingen in het leven te roepen.

*[13] J.B. Kuné, Op weg naar één nationale pensioeninstelling, (oratie Universiteit van Amsterdam), vossiuspers UvA, Amsterdam,
2004.

*[14] Uitlekken cPB-bevindingen op 11 augustus 2009. cPB, centraal Economisch Plan 2009, cPB, den Haag, 2009: 9,5%.
*[15] Bij een groeicijfer van 1 à 11/2 procent zal ondanks de demografische transitie de welvaart per hoofd over de periode tot 2025

nog een weinig kunnen toenemen met 10 à 15%.
*[16] dit impliceert dus een belangrijk zwaardere kapitalisatie. Men zou nog een stap verder kunnen gaan en betogen dat boven de

105% reële dekkingsgraad nog een buffer gevormd moet worden. Zulks zouden we op dit moment niet direct willen aanbevelen.
Maar bij een wegzakkende reële dekkingsgraad wel terstond maatregelen treffen in de rechtensfeer die binnen drie of vijf jaar
tot herstel leiden naar de norm van 105%.

*[17] Zie voor enkele ins-and-outs van het toezichtskader in nominale en reële zin c. van Ewijk et al., naar een reëel kader van pen-
sioenfondsen, nEA-paper, netspar, Tilburg, februari 2009.

*[18] Het is opmerkelijk, wellicht enigszins verbazingwekkend, dat de criteria voor de solvabiliteit pas met het FTK zijn geëxpliciteerd.
Eerst in 1997 zijn door de toenmalige verzekeringskamer de zogeheten Actuariële Principes pensioenfondsen (APP)
gepubliceerd: die waren nog uiterst summier. In 2002 bij de eerste financiële crisis van de 21e eeuw bleeks zulks op pijnlijke
wijze. de circulaire van 30 september van 2002 kan als een tussenoplossing worden beschouwd. Met het FTK (per primo 2007
ingevoerd) is in ieder geval voorkomen dat in 2008 een situatie ontstond als in 2002. Het behoeft niet te verbazen dat het nog zo
jonge FTK niet geheel is toegesneden op de huidige financiële crisis. Zie bijvoorbeeld T. Hulshoff, 'realistische
rentetermijnstructuren in continuïteitsanalyses', de Actuaris, 16, 2009, pp. 44-48.

*[19] Op 25 mei j.l. heeft minister donner van sZW een brief gepubliceerd, waarin ten aanzien van de pensioenproblematiek vier
deelonderwerpen worden benoemd, t.w. (1) parameters FTK (inmiddels is de zogeheten cie. don ingesteld), (2)
beleggingsbeleid en risicobeheer, (3) Financieel Toetsingskader en (4) governance, medezeggenschap en uitbesteding.

*[20] Behalve een verwacht bestendig geringer rendement op pensioenvermogen, de langere pensioneringsperiode (er is nog een
leven ná dit werkzame leven) draagt ook de hogere gemiddelde leeftijd van het actievenbestand bij aan een hogere benodigde
premie.

*[21] Een hogere premie betekent bij ongewijzigde arbeidsvoorwaardenruimte - hier maken de werkgevers een zwaar punt van - een
navenant geringer vrij besteedbaar inkomen van de deelnemers. Er zijn geen aanwijzingen dat de deelnemers gekant zijn tegen
een hogere premiestelling (dnB-enquête, 2005).

*[22] J.B. Kuné, 'Het zoeken van de mens naar zekerheid: cdc-systematiek onontkoombaar?', Pensioen-Magazine, 13, december
2008, pp. 6-11.

*[23] Op deze plaats tevens een pleidooi om óók de omvang van de vereiste marges of buffers mee te laten bewegen met de
economie. In een euforische situatie - de golven van optimisme weten van geen wijken - wordt voornoemde streefdekkingsgraad
van 130% hoger gesteld, zeg op 150 à 160%. En omgekeerd, wanneer we ons op de bodem van het dal bevinden - de golven
van pessimisme zijn hardnekkig - kan genoegen worden genomen met een geringere dekkingsgraad, zeg 110%.

*[24] J.H. Tamerus, 'durven we de nominale garantie los te laten', Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken, april 2009, pp. 34-41. Hier
een pleidooi voor de pensioneringsleeftijd als stuurvariabele wanneer het pensioenresultaat voor nieuw pensioenerenden dreigt
tegen te vallen.

*[25] de verhoging van de AOW-ingangsleeftijd is vooral ook mede ingegeven door de noodzaak de danig ontregelde
overheidsfinanciën op de middellange termijn weer in evenwicht te brengen. Zie o.m. de cPB-notitie, Houdbaarheidseffect
verhoging AOW-leeftijd, cPB, den Haag, juni 2009.
voor een koppeling van de pensioneringsleeftijd aan de leeftijdsverwachting op 65-jarige leeftijd bestaan goede argumenten.
Aan een koppeling aan de duur van het arbeidsverleden e.a. kan ook worden gedacht. Bedenk dat het op micro-niveau
uiteindelijk gaat om de keuze voor een langere pensioneringsperiode en een geringer inkomen versus een kortere
pensioneringsperiode en een hoger inkomen. Een kwestie van preferenties wat betreft de invulling van de persoonlijke welvaart.

*[26] cie. Bakker, commissie Arbeidsparticipatie (commissie-Bakker), naar een toekomst die werkt, Min. sZW, den Haag, 2008.
*[27] Er zijn tal van modaliteiten denkbaar. Zie Ag&AI, de AOW in beweging, verhoging van de AOW-leeftijd en de gevolgen voor de



Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken - © Kluwer 2003

http://www.kluwer.nl/...frameset.jsp?namepopup=1307454629734&gc=WKNL-KL-PNP-10105856&scenario=tab1_10105856&link=122396743[7-6-2011 15:51:15]

Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken, 31. Hoezo, een robuust  pensioensysteem?, Een bijdrage aan het denken om tot  een nieuw pensioenconcept  te
komen (Jan B. Kuné)

pensioenen in de tweede pijler, Ag&AI, Utrecht, maart 2009.
*[28] dikwijls bepleit, o.m. door c. Teulings en c de vries, 'generational accounting, solidarity and pension losses', de Economist,

154, 2006, pp 347- 415. laatstelijk door J.H. Tamerus (ibidem, TPv, april 2009), r. Molenaar en E.H.M. Ponds, differentiatie
naar leeftijd in de financiering van collectieve pensioenen, nEA-paper, netspar, Tilburg, februari 2009. de gedachte ouderen
minder risico te laten nemen (beleggen in vrW) en jongeren meer (beleggen in ZW) geeft materieel dezelfde uitkomst als de
integrale beschouwingswijze van beleggen onder randvoorwaarden waarbij aan de ouderen een bepaalde
inkomensbescherming wordt geboden.

*[29] de kunst / de kunde in de afweging van kortetermijn- en langetermijnbelangen en dito overwegingen een in tekort- en
overschotsituaties voor alle betrokkenen adequaat evenwicht te vinden, wordt ook wel aangeduid als 'risk-management'. Met
vooral veel Engelstalig jargon wil men behalve de indruk van deskundigheid en degelijkheid ook - wellicht onbedoeld - de
suggestie wekken dat risico's (i.e. een tegenvallende ontwikkeling die verlies geeft) afgewend kunnen worden. Maar afgewend
of ongedaan gemaakt worden zij niet. Een bepaalde tegenvaller - bijvoorbeeld een geringer reëel rendement of een
waardevermindering van inkomens als gevolg van inflatie - treft allen en in tegenstelling tot het brandend huis, waarvoor een
schadeverzekering bestaat en het leed gedeeld wordt, zal een ieder zijn verlies moeten nemen (dat dus niet verzekerbaar is!).
Wat we vervolgens steevast waarnemen is dat het grote proces van afwentelen gaat plaatsvinden, toeschuiven van de schade
zo veel mogelijk naar andere partijen. sommigen zullen daarin beter slagen dan anderen en sommige anderen zijn vervolgens
de echte verliezers.

*[30] Merk op dat we de solidariteit uit hoofde van het doorsneepremiesysteem op deze plaats buiten beschouwing laten, want te veel
omvattend. Zie het drieluik in TPv, juni 2007, pp. 78-94.

*[31] de omvang van verschillende overdrachten is in beeld gebracht door Aarssen, K. en B.J. Kuipers, Iedereen wint, maar
sommigen meer dan anderen, in: Kosten en baten van collectieve pensioenregelingen, (s.g. van der lecq en O.W. steenbeek
eds.), Kluwer, deventer, 2006, pp. …; Boeijen, T.A.H. et al., leeftijdssolidariteit in de doorsneepremie, in: Kosten en baten van
collectieve pensioenregelingen, (s.g. van der lecq en O.W. steenbeek eds.), Kluwer, deventer, 2006, pp. … en J. Bonenkamp,
Measuring lifetime redistribution in dutch occupational pensions, cPB discussion paper no. 81, juni 2007.

*[32] de theoretische basis van het denken van pensioenaanspraken in termen van optiecontracten treft men aan bij T. Kocken,
curious contracts, proefschrift vrije Universiteit Amsterdam, 2006. Zie in dit verband ook d. Blake, Pension Finance, Wiley,
chichester, 2006.

*[33] de waarde van de verschillende opties, de indexatieoptie, de pensioenput en eventueel de werkgeversgarantie - ook wel
'embedded opties' genoemd - hangt op een ingewikkelde manier af van een veelheid van veronderstellingen en
omgevingsfactoren. Te denken valt aan de dekkingsgraad, de volatiliteit van de verschillende beleggingscategorieën, de
(allocatie-)verhouding van de verschillende beleggingscategorieën, de verhouding aanspraken van gepensioneerden en
actieven en de precieze vorm van de afspraken m.b.t. de voorwaardelijke indexatie. We gaan hier op deze plaats verder aan
voorbij. Op voorhand zal duidelijk zijn dat de waarde van de pensioenput toeneemt met een meer risicovolle
beleggingsportefeuille (dus meer in aandelen) en (fors) afneemt naarmate de initiële dekkingsgraad hoger is. Eveneens neemt
de waarde van de indexatieoptie af bij een hogere begindekkingsgraad.

*[34] J.B. Kuné, solidariteiten in collectieve pensioenregelingen, in: Kosten en baten van collectieve pensioenregelingen, (s.g. van
der lecq en O.W. steenbeek eds.), Kluwer, deventer, 2006, pp. 23-46.

*[35] Aangezien ouderen geen verdiencapaciteit meer hebben, zouden zij in tijden van nood mogen terugvallen op de jongeren die
nog een overvloed aan human capital hebben. Maar helemaal overtuigd van dit inkomensverdeelmechanisme zijn zij zelf ook
niet, getuige hun woorden in het Fd van 28 mei 2009, welk neerkomt op: vertrouw op je eigen verdiencapaciteit en niet op die
van anderen, '…babyboomers doen er verstandig aan hun band met de arbeidsmarkt te koesteren om zo hun pensioen aan te
kunnen vullen als herstel van financiële markten uitblijft  en inflatie hun pensioenen uitholt.'

*[36] Wanneer over de levenscyclus van opvolgende generaties bezien de verdeling binnen opvolgende subperioden van behaalde
voordelen en van gebrachte offers steeds ongeveer dezelfde is, is de intergenerationele solidariteit een groot goed en draagt bij
aan een verhoging van de welvaart voor allen. Anders gezegd, er is sprake van reciprociteit. Wanneer evenwel bepaalde
generaties over hun hele levenscyclus bezien systematisch offers brengen en andere generaties even systematisch een
voordeel ervaren - er is dus geen sprake van wederkerigheid -, dan komt er een moment dat de deelnemers daar geen
boodschap meer aan hebben.
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