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Reële gevolgen van de crisis

� Lessen uit eerdere crises:

► terugval is flink

► en herstel duurt lang



Gevolgen voor Nederland: BBP 

Bron: “De Grote Recessie”, CPB, 2009



Gevolgen voor Nederland

� Werkloosheid langdurig hoog

� Lonen blijven achter 

� Overheidsfinanciën verslechteren

► grotere schuld

► stijgend uitgaven (WW)

► dalende inkomsten

► maar ook besparing door dalende salarissen

� Aandelenkoersen en rente?



crisis en emu-saldo
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en de schuld:  
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� Werkloosheid langdurig hoog

� Lonen blijven achter 
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Aandelenkoersen: Dow Jones 1900 – 2008

??



?

Mean reversion? Welke ‘mean’? 



Gevolgen pensioenfondsen

� Dekkingsgraad van 144 (eind 2007) naar 90-95 (begin 2008), en 
thans rond 103 

� Reële dekkingsgraad circa 65-70% (begin 2008)

� Hersteltermijn opgerekt  van 3 naar 5 jaar
► nadruk op indexatiekorting 

– ‘reëel afstempelen’

– cumulatief verlies circa 10% tot 2013

► weinig ‘nominaal afstempelen’

� Wie betaalt?
► gepensioneerden (afstempelen?)

► actieven 

► toekomstige deelnemers



Verdeling financiële schok (2e pijler) 

De grote recessie, CPB/Balans, 2009
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“optimale” verdeling jong/oud: gelijk % daling

toekomstige generaties 

ongemoeid gelaten



� optimale verdeling evenwichtig tussen jong en oud

► ieder cohort gelijk 9 % verlies aan consumptie over 
resterende levensloop

� maar het kan nog beter.......

► alle cohorten, inclusief toekomstige generaties, 6% verlies 



“optimale” verdeling huidige/toekomstige generaties 

intergenerationele 

risicodeling



(te) beperkt instrumentarium voor pensioenfondsen

� Betere risicoverdeling door meer lasten/lusten te leggen bij 
jongeren en toekomstige generaties

� Echter:
► mag niet (FTK)

– doorsneebeleid

– geen leeftijdspecifieke indexatie & premie

– hersteltermijn 

– beperkt doorschuiven naar toekomst

► kan niet

– discontinuïteitsrisico 

– jongeren haken af als last te groot wordt

► wil niet

– kostbaar als het via premie loopt, want verstorend voor 
arbeidsmarkt



Wat leert de schok over DB versus DC?
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Wat leert de schok over DB versus DC?

� De verdeling van de schok kan ook worden bereikt door een 
leeftijdspecifieke portefeuille.

► DB komt dus in de praktijk erg dicht bij DC

► in ieder geval in bij een grote neerwaartse schok 

� Vraag: is dit wel de gewenste verdeling cq portefeuille?

► DC biedt meer ruimte voor leeftijdspecifieke risicoverdeling

► bijv. meer risico voor jongeren

– maar wel tot zekere grens



toekomst 2e pijler pensioenen

� en er is nog een probleem:

individuele heterogeniteit

► uiteenlopende situaties van deelnemers

– wel/niet eigen woning

– uiteenlopende looncarrière

– na positieve loonschok: hogere premie (backservice)

► uiteenlopende voorkeuren

– meer/minder risico-avers

– grotere/kleinere tijdsvoorkeur

=>  maatwerk en  keuzevrijheid 



Onze pensioenen in 2020 

� 1e pijler  : AOW
► solidariteit / basisvoorziening / welvaartsvast

► koppelen aan arbeidsverleden?
– elementen van NDC stelsel? 

� 2e pijler
► expliciete contracten 

► risicodragend 
– met groeiende waarde-/welvaartsvaste garantie?

– bijv. door vast DB deel (basis) + individueel DC deel

– gedekt door indexleningen (?)

► keuzevrijheid binnen grenzen
– “modern paternalisme” met defaults ter begeleiding van keuzen

� 3e pijler
► individuele aanvulling

► standaardpolis?



Uw pensioen in 2020


