SECTOr aan het woord

Roel Wijmenga, Voorzitter Algemeen bestuur Philips Pensioenfonds
Ons pensioenstelsel heeft niet veel vrienden in Europa
Wijmenga legt de vinger op de zere plek: “Veel Europese landen zijn in 2050 meer vergrijsd dan Nederland. Pensioen moet daar gefinancierd worden via
omslag. Zelfs Duitsland benadert niet de enorme
Nederlandse pensioenbuffers. Luxe staatspensioenen van Italië en Spanje moeten door een
krimpende groep werkenden worden opgebracht.
Dat is de thuissituatie bij onze Europese vrienden.
De verworvenheden van ons pensioenstelsel zijn
groot. Onze uitzonderingspositie moet ons alert
maken op maatregelen die voor ons ongunstig zijn.”
Waar bent u bang voor? “Ik noem twee bedreigingen. Ten eerste solidariteit. Zelfs in de Nederlandse discussie wordt die helaas teruggebracht
tot solidariteit bij sterfte en arbeidsongeschiktheid.
In euro’s is dat peanuts vergeleken met de voor

ons stelsel cruciale intergenerationele beleggingssolidariteit. ‘Op naar ieders eigen pensioenpotje’
klinkt lekker transparant en Europees, maar is
aantoonbaar suboptimaal. Er is maatschappelijk
draagvlak voor solidariteit, mits goed uitgelegd en
transparant. Ten tweede de ‘bijna’ verplichte
opbouw. Negentig procent van de Nederlandse bevolking heeft daardoor een tweedepijlerpensioen.
Daarmee staan we in Europa er riant voor.
Eigen verantwoordelijkheid werkt niet. Wie gaat
op z’n 25e al vrijwillig sparen voor pensioen?
Veel vrienden zullen we niet hebben in Europa,
omdat alsnog invoeren voor andere landen geen
serieuze optie meer is. We moeten er voor waken
dat deze twee cruciale elementen niet geofferd
worden op het Europese altaar van transparantie
en eigen verantwoordelijkheid.”

Mr. Monica Swalef, pensioenjurist

Arbeidsvormneutraal pensioen ingericht vanuit de IORP-richtlijn
Intensievere bemoeienis is wat Swalef betreft
prima als dat een steviger tweede pijler oplevert:
“Die bemoeienis is er al. De Pensioenwet kent
zijn oorsprong in de IORP-richtlijn. Het voorstel
voor een herziene richtlijn beoogt een stevige
inrichting van governance, begrijpelijke pensioencommunicatie, goed risicomanagement en
toezicht. Anders dan vaak in ons omringende
landen, sluit dat goed aan op onze kapitaal
gefinancierde tweede pijler. Het nFTK, de Wet
versterking bestuur pensioenfondsen en de
aanstaande Wet pensioencommunicatie, stellen zwaardere eisen dan in de meeste andere
landen. Meer Europese bemoeienis is voor
Nederland dus uitstekend.”
Waarom vindt u dat? Swalef: “Nederland heeft
laten zien dat een goed ingerichte tweede pijler
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armoede onder ouderen tegengaat en goed is
voor de welvaart. Wij zouden een leiderschapsrol kunnen opeisen, zodat er een eenduidig
raamwerk gaat gelden voor de inrichting van de
tweede pijler in Europa. De gedetailleerde inrichting kan worden overgelaten aan de lidstaten.”
Kunnen we ook leren van de EU? Swalef: “Zeker.
In de IORP-richtlijn is het tweedepijlerpensioen
gekoppeld aan arbeid en niet aan dienstverband.
Arbeidsvormneutraal pensioen kan dus prima
worden ingericht vanuit de IORP-richtlijn en
zou een oplossing kunnen zijn voor zzp’ers.
Een raamwerk voor het tweedepijlerpensioen
met een minimum aan EU-eisen past goed bij
de maatschappelijke tendens naar flexibele en
grensoverschrijdende arbeid en diensten.
Kansen voor Nederland zou ik zeggen.” <

