Uitgangspunten van het nieuwe stelsel
Alvorens in enkele notities onze bezwaren, maar vooral ook onduidelijkheden in het
voorgestelde nieuwe stelsel te formuleren zetten wij eerst de hoofdlijnen ervan nog
even op een rijtje.
1. De verplichtstelling om deel te nemen aan een collectieve pensioenregeling
blijft op dezelfde basis als in het verleden bestaan en is dus voorbehouden
aan de overheid op voordracht van sociale partners.
2. De overheid is verantwoordelijk voor de vaststelling van de wettelijke kaders
en het fiscale pensioenkader, de sociale partners voor de
pensioenovereenkomst (arbeidsvoorwaarde) en het pensioenfonds voor de
correcte en evenwichtige uitvoering.
3. Er kan gekozen worden (per pensioenfonds collectief voor alle deelnemers
tussen twee types van pensioenovereenkomst aangeduid als “het nieuwe
contract” of de “verbeterde premieregeling”.
Het nieuwe contract is een collectieve regeling en de verbeterde
premieregeling heeft een individueel karakter. Wij concentreren ons verder op
het voorgestelde nieuwe contract. Daarin wordt het vermogen collectief
belegd, maar ieder krijgt een persoonlijk aandeel in dat vermogen toegekend.
4. In het nieuwe stelsel worden schokken opgevangen door:
a. door leeftijdsafhankelijke risicotoedeling, waarover een afzonderlijke
notitie
b. door de werking van een verplichte solidariteitsreserve, waarover ook
later meer
c. door mee- en tegenvallers over een periode van maximaal 10 jaren te
spreiden. De buffervorming uit het oude stelsel kan daarmee komen te
vervallen waardoor indexatie (of korting) sneller zal plaats hebben
5. De doorsneesystematiek, waarbij jongeren dezelfde premie betaalden als
ouderen en tegelijkertijd toch maar dezelfde rechten per jaar opbouwden komt
te vervallen.
6. In het nieuwe contract wordt de premie direct toegevoegd aan het persoonlijke
pensioenpotje tijdens de opbouwfase, terwijl in de uitkeringsfase de
uitgekeerde pensioenen aan dat persoonlijke potje worden onttrokken.
Individuen hebben geen eigendomsrecht op dat potje.
7. Het totale pensioenvermogen van het fonds wordt collectief belegd, maar de
rendementstoedeling zal op basis van een vast te stellen risicoprofiel per
leeftijdscohort plaats hebben. Ruwweg zullen jongeren meer risico kunnen
dragen dan ouderen en dienovereenkomstig zullen de jongeren een groter
aandeel in het beleggingsresultaat krijgen dan ouderen. Anders gezegd hoe
ouder hoe minder risico en minder rendement. (de stabiliteit van de
uitkeringen, zeker na pensionering, zal dus hoger zijn dan tijdens de
opbouwfase.)
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