De transitie in 2026
Alhoewel de transitie het slothoofdstuk van de gehele operatie is, zijn er enkele
zaken die nu reeds moeten worden vastgesteld om in de overgangsperiode een
goed beleid te kunnen vormgeven. De wijze waarop de bestaande afspraken worden
omgezet naar een persoonlijk aandeel in het vermogen van het fonds geeft immers
de ruimte voor een verantwoord beleid gedurende de overgangsperiode.
Cruciaal in onze benadering zowel als in de ogen van het Kabinet is het begrip
evenwichtigheid. De definiëring van dit begrip zoals je die kunt afleiden uit de
stukken is echter voor ons niet aanvaardbaar.
Weliswaar wordt ook in de Kabinetsplannen ervan uitgegaan dat de hoogte van de
pensioenen direct voorafgaande aan het moment van de transitie gelijk moet zijn aan
de uitkomst na transitie, een eis die ook door ons bij herhaling is gesteld, maar toch
zijn er twee knelpunten die maken dat er wijziging moet komen in de voorgestelde
methodiek.
1. Het startpunt voor de evenwichtigheid hoort niet te liggen, althans niet alleen,
bij het moment van de transitie zelf, maar er dient ook tenminste in belangrijke
mate een compensatie te komen voor de onevenwichtigheid die in het
verleden is ontstaan. In de diverse stukken is vastgesteld dat feitelijk de
ouderen in onevenredige mate het renterisico van jongeren hebben gedragen.
Die constatering hanteert het Kabinet wel voor de motivering om tot een
verandering van de wetgeving te komen, maar merkwaardigerwijze
concludeert men ten onrechte niet dat dit dus gecorrigeerd moet worden.
2. Door daarnaast bij de transitie zelf de huidige systematiek voor de berekening
van de verplichtingen als uitgangspunt te nemen voor de omzetting naar een
persoonlijk aandeel in het vermogen bestendigt men daarmee de fouten uit
het verleden naar de toekomst toe. Bij de overgang naar het nieuwe systeem
krijgen de ouderen daardoor te weinig persoonlijk vermogen toegekend. Dit
wordt bovendien versterkt door op basis van de plannen voor
rendementstoedeling in het nieuwe systeem. In het afzonderlijke artikel over
de rendementstoedeling wordt hierop nader ingegaan.

