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Het pensioenakkoord dat is afgesloten, lijkt op
een kansspel waarbij jongeren de verliezers
dreigen te worden. Te veel hangt af van
belegginsresultaten. En te veel rijke en
gezonde werknemers profiteren.

Het pensioenakkoord omvat twee cruciale veranderingen: werknemers moeten langer doorwerken, tot
hun 66e jaar vanaf 2020 en naar verwachting vanaf 2025 tot hun 67e jaar. Om het toch mogelijk te
maken dat werknemers op hun 65e stoppen, stijgt vanaf 2013 tot 2028 het AOW-pensioen voor
iedereen met 0,6 procent per jaar, bovenop de jaarlijkse stijging met de cao-lonen. De
AOW-uitkering valt hierdoor in 2028 bijna 1000 euro bruto per jaar hoger uit voor een
alleenstaande en voor een gehuwd stel bijna 2000 euro per jaar.
Ten tweede krijgen werknemers minder financiële zekerheid over de pensioenopbouw, omdat
pensioenfondsen risicovoller mogen gaan beleggen. In de toekomst mag een pensioenfonds, bij de
waardering van de verplichtingen, uitgaan van het door hen zelf verwachte portefeuillerendement.
Naarmate het bestuur van een pensioenfonds in de nieuwe regeling het rendement optimistischer
inschat, hoeft er minder geld in kas te zitten. Door het alvast inboeken van hoge rendementen
wordt er op gegokt dat er na slechte jaren goede jaren komen.
De Reformatorisch Maatschappelijke Unie (RMU) zet hier vraagtekens bij. Kan een tegenvaller van
nu wel worden opgevangen door latere meevallers, mede gelet op de vergrijzing? Of gaan jonge
deelnemers de rekening betalen? Afgesproken is namelijk dat, als er door het risicovol beleggen
te weinig middelen zijn, de pensioenen gefaseerd in tien jaar mogen worden aangepast. Met dat
hogere rendement dienen echter ook hogere verplichtingen te worden afgedekt. Fondsen moeten
immers uitgaan van geïndexeerde (aan de inflatie aangepaste) pensioenen. Om deze
indexeringsambitie waar te kunnen maken, worden pensioenfondsen bijna gedwongen om risicovoller
te beleggen. Daarin zitten grote risico’s. Dit akkoord is het meest haalbare, maar er zijn
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kanttekeningen.
De lasten van de vergrijzing blijven afgewenteld worden op toekomstige generaties. Het risico
voor jongeren dat ze te zijner tijd een minder hoge pensioenuitkering ontvangen is veel te
groot. Hoelang blijven jongeren bereid om deze rekening te betalen?
Geen moed
Het heeft de sociale partners aan moed ontbroken om maatwerk te leveren. Het is redelijk dat de
AOW-uitkering meestijgt met lonen, maar daar bovenop gaat de uitkering voor iedereen jaarlijks
omhoog met 0,6 procent. Dus ook voor ouderen die niet geraakt worden door de verhoging van de
pensioenleeftijd en voor mensen met een royaal aanvullend pensioen.
Het pensioen wordt een kansspel doordat de hoogte van het nominale pensioen sterk afhankelijk
wordt gemaakt van de beleggingsresultaten. Niet voor niets zegt de Pensioenwet (2007):
‘pensioen moet een zekere mate van inkomenszekerheid bieden’. Een regeling die uitkeert
afhankelijk van beleggingsresultaten is geen pensioen, maar een beleggingsfonds. Het verhogen
van de AOW-uitkering voor iedereen is een te generieke afspraak en wordt een molensteen om de
nek van de overheid. Een onbetaalbare afspraak. Nu betaalt een werkende maximaal 17,9 procent
AOW-premie. Dit percentage is al ruim tien jaar bevroren. Hierdoor ontstaan toenemende tekorten,
die afgedekt worden door steeds grotere rijksbijdragen. In 2010 bedraagt die rijksbijdrage al
meer dan 10 miljard euro per jaar.
Iedereen meebetalen
De AOW zou daarom geleidelijk gefiscaliseerd moeten worden. Dan gaat iedereen (ook de AOW’er
met een royaal pensioen) meebetalen aan deze kostenstijging. Verminder het huidige
AOW-premiepercentage van 17,9 procent voor werkenden jaarlijks met 1 procent en verhoog de
inkomstenbelasting (dus ook voor gepensioneerden) met datzelfde percentage. Deze geleidelijke
fiscalisering van de AOW wordt uitgevoerd over een periode van 18 jaar en houdt de AOW
betaalbaar.
De gedachte achter de verhoging van de AOW is om iedere werknemer in de gelegenheid te stellen
op 65-jarige leeftijd te stoppen.
Het zou rechtvaardiger zijn om uitsluitend mensen met een laag inkomen - ongeveer 32.500 euro
per jaar - de mogelijkheid te bieden om toch op 65-jarige leeftijd van hun AOW te gaan genieten.
Het is niet zo dat iedereen gezond ouder wordt en langer door kan werken. Het is wel zo dat
hoger opgeleiden langer gezond leven. De gemiddelde levensverwachting van een
productiemedewerker is beduidend lager dan van een rechter.
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