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gstelsel beter dan
aa gedel{t pensioen?

e sioenen blijken slecht bestand tegen financiële schokken.
e ies, verlies van koopkracht en nominale kortingen zorgen
c ische effecten. PBM legde de volgende stelling voor:
anciering is beter bestand tegen financiële schokken.

Door Gerard Krijnen

Juist de
combinatie

is sterk.

Prof. dr. Roei Beetsma
MN Chair in Pension Economics, UvA
Beetsma: "De laatste jaren waren niet gemakkelijk. A.anvullende
pensioenen kampten met dalende rentes, stijgende levensverwachting
en volatiele financiële markten. Dit heeft bij sommigen de illusie
gewekt dat afbouw van kapitaaldekking beter zou zijn. Kapitaaldekking
is per definitie gevoeliger voor financiële schokken. Een puur
omslagsysteem gebruikt geen besparingen, maar is gevoeliger voor
demografische veranderingen. Op korte termijn is volatiliteit in
demografische schokken kleiner dan die van financiële schokken. Op

lange termijn is dat minder het geval omdat demografische schokken een hoge mate van
onomkeerbaarheid hebben." Beetsma vindt het Nederlandse pensioenstelsel goed: "Wij hebben een
combinatie van een op omslag gebaseerde eerste pijler en een kapitaal gedekte tweede pijler.
Hierdoor worden risico's gediversificeerd. Extreme blootstelling aan financiële markten en
demografische onzekerheid worden vermeden. Kapitaaldekking is weliswaar gevoeliger voor
financiële schokken, maar de effecten voor individuele cohorten worden gedempt doordat ze via de
financiële buffers over een lange termijn kunnen worden uitgesmeerd."
Volgens Beetsma is een puur omslagstelsel onhoudbaar: "De premiedruk door een steeds grotere
pen.sioenlast bij een vergrijzende samenleving zal zo hoog worden en verstorend werken op de
arbeidsmarkt, dat het niveau van de uitkeringen noodgedwongen omlaag zal gaan. Wil je dit
vermijden dan moet je, zoals in Canada, toch gaan 'sparen', maar daarmee neemt de gevoeligheid
voor financiële schokken weer toe."

Liane den Haan
Directeur ANBO

Den Haan lijkt instemmend te reageren op de stelling: "A.ls je
abstraheert van demografische schokken, zoals natuurrampen of
oorlogen, dan is de verleiding groot positief te reageren. De uitkeringen
en premies zijn immers voorspelbaar en een crisis op financiële markten
zal beperkt van invloed zijn. Beschouwd in relatie met de tweede pijler
zijn er op het oog meer voordelen. Omslagfinanciering is makkelijker
communiceerbaar, de uitvoering is eenvoudiger én goedkoper. Het

vrijwaart je van discussies over rekenrente voor het waarderen van verplichtingen en
beleggingskeuzes. En last but not least: dekkingsgraadproblematiek speelt geen rol zolang betaalde
premies toereikend zijn." Dus wat u betreft alles naar omslag? Den Haan: "Nee, want juist die
toereikendheid van de premies vormt dan de belangrijkste achilleshiel. Door vergrijzing en hogere
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levensverwachting moet er de komende decennia meer en langer pensioen worden uitgekeerd. Bij
een afnemende beroepsbevolking betekent dat een drastische stijging van premies. Of je moet, zoals
bij de AOW, aan knoppen draaien. Bij de invoering van gelijke behandeling mannen en vrouwen is
aan de uitkeringsknop gedraaid en recentelijk aan de leeftijdsknop. Er zijn echter grenzen aan het
bereik van die knoppen voor de tweede pijler. Solidariteit zal onder druk komen en jongeren zullen
terecht aandringen op alternatieven. Omdat daarmee collectiviteit en solidariteit dreigen te ver-
dwijnen, opteer ik veel liever voor een kapitaalgedekt stelsel nieuwe stijl, met evenwicht van lusten
en lasten tussen generaties en meer transparantie. Het ziet er naar uit dat dit ook gaat lukken."

Rob Heerkens
FuIiti mebestu U rder en adviseu r (op persoonlijke titel)

Heerkens noemt ons pensioenstelsel robuust: "Het is mooi dat ons
stelsel gebaseerd is op drie pijlers: omslagstelsel voor de AOW,
kapitaalgedekte pensioenen in de tweede pijler en een derde pijler voor
sparen en verzekeren. Deze combinatie maakt ons stelsel robuust.
Kapitaaldekking is afhankelijk van de financiële markten en het
omslagstelsel van politieke wil en mogelijkheden. Afgelopen jaren zijn
door de crisis moeilijk geweest. Er zijn echter ook goede perioden
geweest met daardoor lage premies en hoge indexatie. Door de

kredietcrisis en de verwerking van de langere levensverwachting zijn pensioenfondsdeelnemers er in
reële termen op achteruit gegaan, hoewel buffers een flink deel hebben opgevangen. Met thans
gemiddelde dekkingsgraden boven honderd is het nominale pensioenkapitaal weer intact." Volgens
Heerkens ontkwam ook het omslagstelsel niet aan grote klappen: "Ongemerkt, wellicht groter dan bij
kapitaaldekking. De op omslag gebaseerde VUT-en overbruggingsregelingen zijn in korte tijd
afgeschaft, met als gevolg een drie tot zeven jaar hogere pensioen leef tijd. Onder druk van ouderen
was de AOW-leeftijd lange tijd een heilig huisje. Inmiddels is deze leeftijd redelijk geruisloos met
twee jaren verhoogd en zal die verder stijgen met de levensverwachting. Twee jaar later met
pensioen is een heel stevige korting! Laten we onze pensioeneieren maar in meerdere mandjes
houden en koesteren dat we ook gespaard hebben. Door vergrijzing en overheidstekorten kan onze
AOW weleens niet onaantastbaar blijken."

F~lcoValkenburg AAG RBA
Zelfstandig consultant

Valkenburg: "Omslagfinanciering vergt continuïteit. Opgehaald geld
wordt direct gebruikt voor pensioenuitkeringen. Mensen die nu betalen,
gaan ervan uit dat hun pensioen t.Z.t. ook op deze wijze zal worden
betaald. Voor koopkrachtbehoud is omslag beter dan kapitaaldekking.
Bij inflatie lopen salarissen op en daarmee de afdrachten van actieven.
Hiermee kunnen de ingegane pensioenen verhoogd worden. Wel is
cruciaal dat de verhouding actieven en gepensioneerden tamelijk stabiel

is. De huidige demografische ontwikkelingen zetten juist druk op omslagfinanciering, waardoor alles
op omslag baseren een groot risico vormt." Wat Valkenburg betreft zit de oplossing in het vinden van
balans: "Deels omslagfinanciering en deels kapitaaldekking geeft spreiding van risico's. Het is juist die
balans die het Nederlandse stelsel tot één van de beste ter wereld maakt. De solidariteit die grote
groepen graag in onze samenleving zien, komt tot zijn recht in de AOW. Wat mij betreft trekken we de
hoogte op tot een beschaafd bestaansniveau, maar laten we die AOW nog later ingaan. Dit adequate
basisinkomen kan duurzaam worden gefinancierd en geeft zekerheid."
En daarboven? Valkenburg: "Daarboven een individuele kapitaalgedekte pensioenpot met een goede
default en vrijheden voor wie dat wil. Deze combinatie brengt het beste van twee werelden bijeen en
het komt tegemoet aan de Europese wens van een pensioenoplossing die adequaat, veilig en
houdbaar is."
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