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Gebruik pensioengeld om uit de crisis te blijven
De gevolgen van corona zijn voor de getro enen verschrikkelijk. Dat komt uiteraard op de eerste plaats,
maar ook de economische gevolgen zullen zich snel manifesteren. De voorspellingen van het
Internationaal Monetair Fonds (IMF) liegen er niet om. Honderden miljarden zullen nodig zijn om uit de
economische malaise komen. Waar halen we die vandaan?

Paul van der Heide
Één ding is zeker, samenwerking en coördinatie is noodzakelijk om de gevolgen van het virus het hoofd te bieden.
Volgens mij ligt een groot deel van het antwoord op deze vraag bij onze pensioenreserve. Acht vertegenwoordigers van
het verantwoordingsorgaan van ABP hebben onlangs de stelling ingenomen dat de meeste pensioenfondsen miljarden
aan overreserve in de pot hebben zitten. Zij stellen dan ook dat dat de indruk die gewekt wordt dat het slecht gaat bij
pensioenfondsen 'absurd' is. Wel is het zo dat het geld dat momenteel in de pot zit geblokkeerd wordt door een rigide
rekenregel.

Stel de rekenrente reëel vast en er zijn miljarden over
Stel dat de dekkingsgraad bij pensioenfondsen door het coronae ect tot 80 procent daalt. Dit houdt in dat nu al 80 cent
in kas zit voor elke euro pensioen die in de toekomst moet worden uitgekeerd. De rente stijgt, maar zit nog steeds rond
de 0 procent. Pensioen wordt gemiddeld over meer dan twintig jaar uitgekeerd. Gemiddeld maken pensioenfondsen 7
procent rendement per jaar. Als pensioenfondsen dit rendement blijven maken, zijn de pensioenfondsvermogens
over twintig jaar alsnog met 2.000 miljard gestegen! Volgens mij lopen we op deze manier geen risico.
Laten we, om de coronacrisis voor te blijven, de rekenrente vaststellen op 2 procent. Dat is nog altijd 5 procent lager
dat het gemiddeld rendement dat pensioenfondsen al decennia lang maken. De dekkingsgraad stijgt hierdoor ver boven
de 100 procent. Hiermee spelen we enorme bu ers vrij, ik schat zeker 350 miljard. Dit bedrag is gelijk aan de helft van
ons Bruto Nationaal Product.

Economie heropbouwen met pensioengelden
Het lijkt mij een goed idee om een deel van deze bu ers aan ondernemingen te lenen. Hiermee wordt werkgelegenheid
behouden en worden ondernemingen gered. Wat overblijft investeren we in de economie. We lopen hier risico's mee.
Sommige bedrijven zullen het niet terug kunnen betalen, maar andere bedrijven blijven hierdoor juist bestaan en daar
pro teren wij allemaal van. Andere landen hebben deze bu ers niet. Met dit initiatief creëren wij een mooie
voorsprong voor onszelf.
Een bijkomend voordeel is dat we dan ook geen pensioenakkoord meer nodig hebben. Er is immers geen
dekkingsgraadtekort meer. We weten dat de overgang naar het pensioenakkoord veel geld kost. 800 miljoen is
gereserveerd voor een overgangsregeling. Consultants maken overuren om de plannen voor de overgang uit te werken.
Straks gaan adviseurs massaal op pad om adviezen te geven. Werkgevers worden daarnaast verplicht een transitieplan
op te stellen en oudere werknemers te compenseren.
Kortom, een hoop werk dat pensioenfondsen en bedrijven veel geld kost. Dat kunnen we uitsparen. Verder kunnen we
ons mooie pensioenstelsel met rust laten en dat brengt veel rust.
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12 augustus 2022

Twee derde vijftigplussers wil eerder stoppen met
werk
Ruim zestig procent van de werkende vijftigplussers wil eerder dan de AOWleeftijd met pensioen. Dat blijkt uit onderzoek van Van Bruggen Adviesgroep
onder ruim... 
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11 augustus 2022

Ondernemers willen liever coronapas als laatste
redmiddel dan bedrijfssluiting
Het coronatoegangsbewijs (CTB) moet onderdeel blijven van de
gereedschapskist van het kabinet, als laatste redmiddel om bedrijven open te
houden, mocht het virus... 

NIEUWS

09 augustus 2022

Veel kritiek op 'haastige' coronawet
De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het Nederlands Genootschap
van Burgemeesters (NGB) en ook diverse Kamerleden hebben zich negatief
uitgelaten over het... 
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25 juli 2022

Horeca en supermarkten wachten op overheid voor
coronaplannen
Diverse sectoren zijn voorlopig niet van plan harde maatregelen te nemen,
mocht het aantal coronabesmettingen in de herfst weer ink stijgen.
Supermarkten, winkeliers... 
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20 juli 2022

NBA organiseert ook in 2022 geen Accountantsdag en
Dag van de Financial
De NBA organiseert dit jaar, net als in 2020 en 2021, geen fysieke
Accountantsdag en ook geen Dag van de Financial. De beroepsorganisatie
durft zulke grote events... 

