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Verhoog de pensioenpremies
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bernard van Praag
G.V. Smittenaar

De auteurs zijn bestuurslid en voor-
zitter van de Nederlandse Vereniging
van Organisaties van Gepensioneer-
den (NVOG). Als er gekort moet wor-
den op de pensioenen ontzie dan de
ouderen. Laat de staat en bedrijven
de gaten in de reserves aanvullen. En
verhoog de premies.

G
epensioneerden dreigen
een lager nominaal pen-
sioen te krijgen dan waar
ze altijd op gerekend
hadden. Het gaat hier om

het aanvullend pensioen, waarvoor
zij een werkmansleven lang met hun
pensioenpremie hebben gespaard.
Veel ouderen, die al met pensioen
zijn, raken hierdoor in paniek. Om
hoeveel gaat het, en is dit het begin
van een reeks van afstempelingen?

Er wordt wel gesuggereerd, zoals
Lans Bovenberg deed in een recente
tv-uitzending, dat het alleen gaat om
rijke mensen, zoals apothekers en
notarissen. Maar bij de beroepsfond-
sen zitten slechts enkele procenten
van de Nederlandse beroepsbevol-
king. Bij de meeste pensioentrekkers
gaat het om jaarlijks 10.000 euro of
minder bovenop hun AOW. En zullen
die gevoelens van bedrogen worden
voor 64- of 55-jarigen, die naar hun
pensioen toelopen, veel anders zijn?

Nee, deze maatregel treft alle deel-
nemers in een verplichte pensioenre-
geling. Het is een dramatische aan-
slag op ons na 1945 met zorg opge-
bouwde systeem, dat geleid heeft tot
een exemplarisch stabiel arbeidsbe-
stel zonder stakingen en zonder de
conflicten die men in andere landen

gewoonlijk vindt tussen werknemers
en werkgevers. Nederland gooit een
van zijn grootste schatten over-
boord. Niemand zal nog vertrouwen
op de schone pensioenbeloften vol-
gens ‘afspraak is afspraak’.

De vraag is nu waar het aan ligt en
dan valt het woord dekkingsgraad.
De pensioenreserves worden gezet
tegenover de gedisconteerde waarde
van de in de toekomst uit te betalen
pensioenen. De waarde van de huidi-
ge verplichtingen hangt sterk af van
de rentevoet waartegen men discon-
teert. Omdat de verplichtingen zich
uitstrekken over een looptijd van
40 jaar of meer, is het volstrekt arbi-
trair om de rentevoet van één tijd-
stip, namelijk vandaag, te nemen om
de waarde van die verplichtingen uit
te rekenen, zoals nu bindend is voor-
geschreven. Dat is boekhouderij van
het ergste soort. Nu staat de rente zo
laag als nooit tevoren, en moeten de
verplichtingen dus torenhoog ge-
waardeerd worden. Zoals ook Dick
Sluimers (Opinie&Debat, 19 augus-
tus) schreef, is het veel realistischer
voor die rentevoet een gemiddelde
te nemen over bijvoorbeeld de laat-
ste tien jaar, waardoor toevallige ren-
tefluctuaties, die nu leiden tot pa-
niek, worden uitgemiddeld.

Volgen wij deze richtlijn, dan is
plotseling haast alle kou uit de lucht.
Daarmee is niet gezegd dat de rente
niet over vele jaren in de toekomst
extreem laag kan blijven, maar door
het toepassen van het voortschrij-
dend gemiddelde, zal die lage rente-
voet pas zeer geleidelijk de dekkings-
graad beïnvloeden en kunnen pensi-
oenfondsen zich daaraan aanpassen.

Is er na wijziging van de waarde-
ringsregels dan geen vuiltje meer
aan de lucht? Zeker niet. Door de stij-
gende levensverwachting worden
pensioenen duurder. Dan moeten
natuurlijk ook de premies omhoog.
Voor deze eenvoudige waarheid sluit

men hardnekkig de ogen. In het re-
cente, gelukkig nog niet politiek aan-
vaarde STAR-akkoord tussen werkge-
vers en vakbonden fixeert men de
maximum te betalen premie op het
huidige percentage. Dit betekent dat
de vakbonden met een gestage da-
ling van de pensioenen over de ko-
mende jaren akkoord willen gaan.

Als er tot korting van pensioenaf-
spraken moet worden overgegaan,
moeten alle generaties daar dan ge-
lijk in delen? De gepensioneerden
van nu zijn veel vroeger gaan werken
dan de 30-jarigen van nu, dus ze heb-
ben veel langer premie betaald. De
65-jarigen (mannen) van nu mogen
gemiddeld nog 13,7 jaar genieten van
hun pensioen en de 30-jarigen van
nu hebben na hun 65ste een voor-
spelde levensverwachting van 17 jaar.

De ouderen van nu hebben dus meer
betaald en zullen minder ontvangen
dan de jongeren van nu. Als er gekort
moet worden, ligt het voor de hand
de ouderen te ontzien en de jonge-
ren de duurdere prijs te rekenen.

Ook moet er aan herinnerd wor-
den dat de staat in de jaren ’90 ca.

15 miljard euro uit het ABP heeft ge-
haald, en dat ook tal van particuliere
ondernemingen, toen de rente hoog
stond, een aantal jaren geen of veel te
lage pensioenpremies hebben afge-
dragen. Bovendien is jarenlang sin -
terklaas gespeeld met VUT-regelin-
gen. Het zou de betrokken bedrijven,
de overheid voorop, sieren om de ga-
ten in de reserves die er bij veel fond-
sen zijn, wanneer we zouden uitgaan
van een juist berekende reële dek-
kingsgraad van ca. 150, benodigd
voor waardevaste pensioenen, zo
spoedig mogelijk aan te zuiveren.
Veel bedrijven hebben dit in de jaren
’90 ook beloofd aan hun pensioen-
fondsen. Het gaat hier om bedragen
die lager zijn dan wat de bankencri-
sis de belastingbetaler heeft gekost.

Dan nog zijn de huidige premies
bij veel pensioenregelingen structu-
reel te laag. Daarom moeten die pre-
mies bij een aantal fondsen structu-
reel verhoogd worden met een paar
procentpunten om de stijgende le-
vensverwachting te kunnen pareren.

Hier stuiten wij op een pijnpunt.
Omdat de traditie wil dat werkgevers
tweederde van de pensioenpremie
betalen, impliceert iedere premiever-
hoging een stijging van de arbeids-
kosten. Daarom verzetten werkge-
vers, inclusief de Staat, zich mordi-
cus tegen hogere premies. Hun angst
dat de arbeidskosten te hoog worden
om op de internationale markt te
kunnen concurreren, is reëel.

Hier lijkt de oplossing om bij de
loononderhandelingen de totale
brutoloonkosten, inclusief totale
pensioenpremie, onderwerp van on-
derhandeling te maken, en het aan
de werknemers zelf over te laten hoe
ze het totale brutoloon willen verde-
len over netto beschikbaar loon en
pensioenpremie. Wil men vasthou-
den aan de traditionele 70 procent,
dan zal men meer premie moeten
gaan betalen dan nu het geval is.

De staat heeft in
de jaren negentig
zo’n 15  m i l j a rd
euro uit het ABP
gehaald
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