Na het plaatsen van mijn (eerste) reactie op 16 januari 202 heeft u de
Nota van Toelichting gewijzigd en uitgebreid.
Ten eerste: ik blijf bij mijn commentaar van 16 januari 2022.
Ten tweede: de herziene Nota van Toelichting leidt mij tot de volgende
twee opmerkingen.
1. U schrijft: “Van het sturen op nominale zekerheid en een vaste
nominale pensioenopbouw wordt overgestapt op premieregelingen
met een premie en een beleggingsbeleid die een pensioen kunnen
financieren dat meer perspectief biedt op behoud van koopkracht.”
U weet dat ook in het huidige stelsel opgaat: pensioen = premie +
rendement; uiteindelijk zijn de financieel - economische risico’s
voor deelnemers en pensioengerechtigden. Er is bij de invoering
van de Pensioenwet echter de keuze gemaakt om zekerheid op
zekerheid te stapelen: disconteer de pensioenverplichtingen tegen
een risicovrije rente (ook al ligt het rendement op
activa/beleggingen van pensioenfondsen langjarig aanzienlijk
hoger) en bouw hoge buffers op. Die stapeling van zekerheden
heeft averechts gewerkt. De oplossing is simpel, hanteer een
discontovoet die rekening houdt met het rendement op
activa/beleggingen. Maar als u en anderen “premieregeling” in het
hoofd heeft wordt elke oplossing, ook de simpele, botweg van tafel
geveegd.
Wie beschermt deelnemers en pensioengerechtigden er voor dat
Rijk en De Nederlandsche Bank niet weer hardnekkig blijven
vasthouden aan een gedragslijn waarvan overduidelijk is dat die
verkeerd uitpakt?
2. U schrijft: “Die aangepaste (toeslag-)regels zijn namelijk mogelijk
in het licht van de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel.”
U volgt hier een dwaallicht, immers: in het huidige stelsel is
toeslagverlening al lang mogelijk, daarvoor hoeft geen relatie te
worden gelegd naar een nieuw stelsel. Micro bezien, bijvoorbeeld
het ABP, een groei van het totaal actief van € 365,6 miljard ultimo
2013 naar € 516,5 miljard eind 2020, een toename van € 150,9
miljard in 8 jaar, per jaar een toename van € 18,9 miljard,
uitkeringen die nagenoeg geheel worden gedekt uit premie –
inkomsten en een 15 - jarig totaal rendement van gemiddeld
6,5 % à 7 %. Een financieel solide basis voor indexeren zonder
negatieve gevolgen voor generaties. Macro bezien: een totaal
fondsvermogen in 2020 van circa € 1.680 miljard (ruim tweemaal
het BBP van Nederland in 2020), met premie – inkomsten in 2020
die wat hoger liggen dan de uitkeringen, een gemiddeld rendement
van 6,5 %, ook hier een solide basis voor indexeren.
Het is volstrekt onredelijk en onbillijk dat miljoenen deelnemers en
pensioengerechtigden zonder goede reden moedwillig indexatie wordt

onthouden. De dekkingsgraden waarmee wordt geschermd zijn
kunstmatige grootheden, namelijk gebaseerd op een risicovrije rente; de
te lage dekkingsgraad is een frame dat ten nadele van deelnemers en
pensioengerechtigden wordt aangewend.
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