
‘Straks denken we sneller
te kunnen indexeren’

Het pensioen-
fonds ende
sociale part-
ners in de

detailhandel lopen
zich al een tijdjewarm
voor de pensioenver-
nieuwing.Maar, zo
waarschuwt voorzitter
Henk vanderKolk, ‘als
de overgangsperiode
niet goedwordt gere-
geld, dan lukt die hele
stelselherzieningniet’.

Sociale partners in
dedetailhandelwillen
het liefst direct op 1
januari 2022, de be-
oogde ingangsdatum
vandenieuwepensi-
oenwetgeving, over-
stappenop eennieuw
pensioencontract, in
eerste instantie alleen
met denieuwe inleg,
de premie die na die
datumbinnenkomt.
Het omzetten vande
al opgebouwde rech-
tennaar het nieuwe
pensioen gaatwaar-
schijnlijk langer du-
ren.Daarmee loopt
het fonds voor op veel
andere.

Detailhandel is een
pensioenfondsmet
veel jongedeelnemers,
zo verklaart Vander
Kolk deurgentie. Vaak
werken zij vijf tot tien
jaar in de sector en
gaandaarna ergens
anders aande slag.
Onder het huidige

contract is ‘het gevaar
levensgroot’ dat zij
hunpensioenniet
meemogennemen,
datmag alleenbij dek-
kingsgradenboven
de 100%. ‘Wijwillen
dat zij datwel kunnen
doen.’

Een andere reden:
door de grote rol van
de rekenrente ende
dekkingsgraden in
het huidige contract is
indexatie vandepen-
sioenenookbij De-
tailhandel niet zeker.
‘Dat treft werknemers
en gepensioneerden’,
zegt VanderKolk.
‘Met het nieuwepen-
sioencontract denken
we sneller te kunnen
indexeren.’ De angst
voor kortingen speelt
bij Detailhandel niet
zo’n grote rol, dankzij
de relatief hoge dek-
kingsgraad van ruim
104%eind juni.

Om in 2022 over
te kunnen,moet ko-
mend jaar de keus
zijn gemaakt tussen

de tweepensioencon-
tracten. Een externe
partij zal de twee de
komendemaanden
vergelijken. En er is
duidelijkheidnodig
over de compensatie
voor afschaffing van
dedoorsneesystema-
tiek. ‘Kunnenwij dit
binnenhet pensioen-
fonds opvangen?Of
moetenwe eenberoep
doenopwerkgevers en
werknemers ombij te
dragen?’ zegt Vander
Kolk. ‘Of toch opde
overheid?’Net als bij
PFZW is hierover het
laatstewoordnogniet
gezegd.

Maar demeeste
zorgenmaakt hij zich
over volgend jaar.
Dandreigt ookbij De-
tailhandel een forse
premieverhoging.

‘Onze premie zou
met 20%moeten stij-
gen.Dat is illusoir’,
zegt VanderKolk.
‘Onze branchehadhet
al zwaar endaar is de
coronacrisis nog eens
overheen gekomen.’
Het enige alternatief
is een lagere opbouw,
maar dankrijgen
werknemersminder
pensioen.

‘Wekunnenniet
anders, tenzij demi-
nister de regels verder
versoepelt’, zegt Van
derKolk.
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‘Onze premie
zou volgend
jaar met 20%
moeten stijgen.
Dat is illusoir.
De branche had
het al zwaar’

‘We worden eerlijker
over de onzekerheid’

Degrotewinst
vanhetnieuwe
pensioenstel-
sel isdathet

eerlijker is overdeonze-
kerheid, zegtdirecteur
PeterBorgdorff van
pensioenfondsZorgen
Welzijn (PFZW). ‘Nu
belovenwezekerheid
diewenietwaarmaken.
Straks ishet:wegaan
ons stinkendebest voor
udoen.’

Degrote verbouwing
begintmetdekeuze
voor eenvande twee
nieuwebindendepensi-
oencontracten, allebei
premieregelingen. In
allebeibewegenpensi-
oenenmeermeemetde
economie, omlaagals
het tegenzit, omhoog
alshetmeezit. Endat is
winst, vindtBorgdorff.

Daarnamoet een
nieuwepensioenrege-
lingwordengemaakt
encompensatiewor-
dengebodenvoor
het afschaffen vande
doorsneesystematiek
(het gatdat valt inde
pensioenopbouwvan
ouderewerknemersbij
deovergangnaarhet
nieuwestelsel). En tot
slotmoetendeadmi-
nistratiesystemenwor-
denaangepast.

Het administratiesys-
teemvanPFZWbijpen-
sioenuitvoerderPGGM
is volgensBorgdorff up-

to-date,maar voorhet
huidigepensioencon-
tract. ‘Het systeemdat
wijnodighebbenvoor
hetnieuwepensioen,
ligtniet opdeplank.
Datgaanwewaarschijn-
lijk zelf bouwen.Wij
zijn inmiddelsbezig
met een tijdpad,maar
de voorlopige conclu-
sie isdatwijniet voor
1 januari 2026kunnen
overstappen.’

Datbetekentdat
PFZWnog langmoet
overbruggen inhet
huidige stelsel. Enmet
eendekkingsgraadvan
onderde90%dreigen
danverlagingenvan
depensioenenvande
aangeslotenverpleeg-
kundigenenartsen.
Voor volgend jaar geeft
ministerWouterKool-
mees vanSocialeZaken
opnieuwuitstel, zolang
dedekkingsgraadeind
dit jaarmaarbovende
90%staat.

Eind2025 is erdan
de transitie zelf. ‘Wij
willendeoude inleg

ennieuwepremiebij
elkaarhouden.Alleen
danprofiterenalledeel-
nemers vandevoor-
delen vanhetnieuwe
pensioen.Datbetekent
datwij deoude rechten
moeten invaren inhet
nieuwecontract’, zegt
Borgdorff. ‘Maarals je
datbij dehuidige lage
rentedoet, dangaat er
heel veel vermogennaar
jongerenenveelmin-
dernaargepensioneer-
den.Wij gaanwelkij-
kenofdat evenwichtig
uitpakt, anderswillen
wij daarvoorkunnen
corrigeren.’

Borgdorffwaar-
schuwtdathet voor
pensioenfondsenniet
makkelijkwordtom
deelnemersuit te leg-
genwaaromde tech-
niek vanhetnieuwe
pensioencontractbeter
isdanhethuidige stel-
sel. ‘Demakkelijkste
boodschap isdatpre-
mieverhogingenen
pensioenverlagingen
mindernodig zijnen
wepensioenensneller
kunnenverhogen’, zegt
hij. ‘Mensenhoeven
dannietprecies tebe-
grijpenhoehetwerkt,
als zemaar vertrouwen
hebben indeuitkomst.
Maarwewetendat
veeldeelnemerspen-
sioenfondsennuniet
vertrouwen.’

Peter Borgdorff

‘Het systeem
dat wij nodig
hebben voor
het nieuwe
pensioen,
ligt niet op
de plank’
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Pensioen-
akkoord
rond?
Check.
Ennu
begint
het echte
werk
Niet eerder stond het
‘beste pensioenstelsel
ter wereld’ voor zo’n
grote verbouwings-
operatie. Uiterlijk 2026
moet de transformatie
naar een stelsel gebaseerd
op premies, niet op
uitkeringen, klaar zijn.
Drie pensioenfonds-
bestuurders over wat
de fondsen en hun
deelnemers te
wachten staat.

‘Het wordt laveren over
een hobbelige weg’

Hetpensioen-
fondsSchoon-
maakschreef
vorig jaar een

alarmerendebrief aan
ministerKoolmees.
Het steldehardopde
vraagofhetnogzin-
volwasdoor tegaan
metpensioenopbouw
voordewerknemers
vanschoonmaak- en
glazenwassersbedrij-
ven.Doorde lage rente
dreigdeneenpremie-
verhogingéneengrote
korting vancirca20%
opdepensioenen. ‘Wij
vragenons tenzeerste
af ofwedewerkenden
inde schoonmaakdaar-
meehelpen’, aldusde
brief.

‘Metdeze regels is
het vooronsnietmeer
tedoen’, zegtbestuur-
derTarikUçarooknu
nog.Hij isdanookblij
dat ernueenakkoord
ligt, endenktdathet
nieuwecontractbeter
bij zijnpensioenfonds
past.Hetnieuwestelsel
kent geen rekenrente,
geendekkingsgraden
enookgeenautomati-
schepremiestijgingen
meer.Maardeweger-
naartoe isnogwel een
hobbelige,waarschuwt
hij.Hetbestuurheeft
nognietbesproken
wanneerhet fondsover
zoukunnennaarhet
nieuwestelsel. Ende

problemenwaarhet
fonds vorig jaarmee
worstelde, zijnnogniet
opgelost.

Vorig jaarontsnapte
het fondseraan,maar
met eendekkingsgraad
vanongeveer84%drei-
gen in2021alsnog
kortingen.Depremie
enopbouwzijndit jaar
stabiel geblevendankzij
de inzet vaneenpre-
miedepot.Maardat is
nu leeg.Voor volgend
jaar zouopnieuween
stijging vandepremie
naarmeerdan30% (te-
gen20%nu)nodig zijn
voor eenpensioenvan
circa€100brutogemid-
deldpermaand.Het
waarschijnlijkerealter-
natief isdatdeopbouw
daalt,waardoor een
deelnemer voorhetzelf-
degeldeen tebereiken
pensioenvan€65krijgt,
inplaats van€100.

‘Koolmees vraagt in
hetpensioenakkoord
omdepremiesenop-
bouwkomend jaar sta-
biel tehouden,maar

dat isniet realistisch’,
zegtUçar. ‘Als jedaar
alsbestuurgehooraan
geeft, neemje jezelf
echtniet serieus.’Want
als Schoonmaakde
premieniet verhoogt,
gaatdat tenkoste van
de tochal lagedek-
kingsgraad. ‘Ikkan
niet verantwoorden
datdooreen te lage
premiedekortingbij
gepensioneerdennog
groterwordt.Die€100
permaanddieonzege-
pensioneerdenkrijgen,
kanvoorhennethet
verschilmaken.’

Socialepartners in
de schoonmaak,werk-
gevers enwerknemers,
moetennugaanbeslis-
sen:willenzij pensioen
blijvenopbouwen?En
zo ja, inwelkpensioen-
contract?Hoehoog
moetdatpensioendan
wordenen tegenwelke
premie?Enwiegaatde
compensatiebetalen?
‘Ikhadhet liefst ge-
ziendathetkabinetdit
hadvoorgefinancierd’,
zegtUçar. ‘Het regelen
vande transitienaar
hetnieuwecontract,
de compensatie ende
communicatiehierover,
dat isheel lastig.’

‘Bij onzedeelnemers
isdat allemaalheel
moeilijkuit te leggen.
Veel vanhenbeheersen
hetNederlands slecht.’

Tarik Uçar

‘Ik kan niet
verantwoorden
dat door
een te lage
premie de
korting nog
groter wordt’
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