
 

België is flexibel, maar niet alles ‘kan zomaar’

Er is commotie over uitvoeren van pensioen in België. Daar is een hogere rekenrente mogelijk. Een deel van de pensioenindustrie in

Nederland pleit al langer voor een hogere rekenrente, maar als het over België gaat, lijkt iedereen ineens faliekant tegen.

Op dit moment zit ik in de trein … naar Brussel. Straks heb ik een gesprek met de FSMA, de Belgische toezichthouder op pensioenen. Niet voor het eerst.

Sinds het openingsartikel in 2007 in Het Financieele Dagblad ben ik geïnteresseerd in de vermeende België-route. Als je de artikelen en commentaren leest,

krijg je de indruk dat in België alles maar kan. Onze pensioenen worden verkwanseld als de toezegging in België uitgevoerd zou worden. Wat een onzin!

Ja, er kan een hogere rekenrente gebruikt worden in België. Ja, de technische voorziening wordt daardoor lager. Ja, de dekkingsgraad stijgt daardoor. In

Nederland heeft de pensioenindustrie zich hard gemaakt voor een hogere rekenrente. Nu hebben we een driemaandsmiddeling en ook een UFR. Sommigen

willen graag verder gaan, en de rekenrente meer baseren op het lange termijn verwachte rendement. In België kan dat allemaal. Maar dat kan niet zomaar.

Toezegging

Het startpunt in zowel Nederland als België is de pensioentoezegging en de bescherming van de deelnemers. Logisch, want dit moet het startpunt zijn

volgende de Europese Pensioenrichtlijn. Deze richtlijn geldt voor Nederland, voor België en voor alle andere Europese lidstaten. Een pensioentoezegging

gedaan in Nederland valt onder het sociaal- en arbeidsrecht van Nederland. Dat blijft zo, los van waar de regeling wordt uitgevoerd. Ook dat staat in de

richtlijn.

Kortom: of de pensioentoezegging nu uitgevoerd wordt via een OPF (ondernemingspensioenfonds), een BPF (bedrijfstakpensioenfonds), een verzekeraar of

een OFP (Organisatie voor de Financiering van Pensioenen, België) de pensioentoezegging blijft één en dezelfde.

Als je in België gebruik zou gaan maken van een hogere rekenrente,  dan kan dat allerlei effecten hebben. Het eindresultaat moet echter wel zijn dat de

deelnemers hetzelfde pensioenbedrag op hun bankrekening (gaan) ontvangen en ook met een vergelijkbare zekerheid. De toezegging staat immers nog

steeds en wordt niet veranderd door de uitvoering naar België te brengen.

Dezelfde pensioenuitkomst kan echter op verschillende manieren bereikt worden. Dat hoeft niet volgens een systeem van een Nederlands Financieel

Toetsingskader. Voorbeeld: een 1% hogere rekenrente en tegelijkertijd 1% indexatie inrekenen bij de vaststelling van de technische voorziening, zal ongeveer

hetzelfde pensioenresultaat en dezelfde pensioenzekerheid geven. Maar je kunt in België ook je beleid blijven baseren op het Nederlandse FTK.

Vrijheid

Kortom: België geeft vrijheid. Deze vrijheid betekent echter niet dat ‘alles maar kan’, zoals wel gesuggereerd wordt. Nee, de pensioenafspraak en het

Nederlandse sociaal- en arbeidsrecht blijven onverkort van kracht en onze eigen toezichthouder, De Nederlandsche Bank, blijft daar ook op toezien.

Waarom dan België, als alles voor de deelnemers per saldo gelijk blijft en dus ook de kosten voor de werkgever wel ongeveer gelijk zullen zijn? Dat zit hem

nu juist in die flexibiliteit. Als je een onderneming bent met pensioenregelingen in verschillende landen, dan kun je die samenbrengen in één eigen

pensioenfonds. Daarbij kun je de karakteristieken zowel financieel als wat betreft de governance afstemmen op iets dat wat sterk lijkt op wat men gewend is

in het land waar de toezegging is gedaan.

Zo kunnen de Nederlandse pensioenen tamelijk Nederlands uitvoeren en in hetzelfde OFP de Ierse pensioenen tamelijk Iers uitvoeren. En evenzo voor

andere landen.

Keurslijf

Waarom niet pan-Europese pensioenregelingen in Nederland uitvoeren? Het antwoord is simpel. Nederland dwingt andere landen in een Nederlands

governance-keurslijf en in een Nederlands prudentieel keurslijf. Onze 97,5% zekerheidseis leggen we zo op aan pensioenregelingen uit het buitenland.

Nederland komt mede daarom niet eens op een longlist van landen, laat staan op de shortlist.

En dan te bedenken dat Nederland een warm voorstander was destijds van de Europese Pensionrichtlijn met “onze eigen” Eurocommissaris Bolkestein aan

het roer. Er was één land in Europa tégen …: België.
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Toen de Richtlijn eenmaal was aangenomen heeft België echter de volledige ruimte genomen die de Richtlijn biedt en is daarmee aantrekkelijk geworden als

vestigingsplaats.

Falco Valkenburg  (actuaris, ondernemer, investeerder en voorzitter Pensioen Commissie van de Actuarial Association of Europe)
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