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De premies van pensioenverzekeringen moeten omhoog, zeggen grote
pensioenverzekeraars. Het alternatief is, net als bij pensioenfondsen, minder
zekerheid over het pensioen.
Alternatief is minder garantie op de pensioenen
UTRECHT Stijgende levensverwachting, onzekerheid over rendementen en grotere
buffereisen aan verzekeraars betekenen dat de premie voor de pensioenen omhoog
moet, zeggen SNS Reaal, Aegon en Nationale Nederlanden. Het gaat om
premieverhogingen van 5 à 10 procent, aldus Aegon. Ze komen aan de orde bij de
verlenging van contracten van de verzekeraars met werkgevers. Die contracten
hebben meestal een looptijd van vijf jaar.
Het alternatief is: minder garanties op het pensioen. Daar hebben de werkgevers wel
oren naar, zeggen verzekeraars. ,,Garanties zijn duur en zouden nog wel duurder
kunnen worden. Heel veel werkgevers zullen zich dan afvragen of ze dat betaalbaar
vinden, vermoedt topman Ronald Latenstein van SNS Reaal. Volgens directeur
pensioenen Herman Kappelle van Aegon is er een trend naar pensioenregelingen
zonder garanties. De opbouw van het fonds vindt plaats doordat de baas geld stort in
een pot, waarbij alle beleggingsrisico voor rekening van de werknemer komt. ,,Zeker
bij bedrijven die beginnen met een regeling is dat populair. Maar ook bestaande
regelingen worden aangepast. Werknemers die meer garanties willen, kunnen zichzelf
wel bijverzekeren.
In tegenstelling tot bij pensioenfondsen is het voor verzekeraars absoluut verboden
om eenmaal opgebouwde rechten aan te tasten, of de pensioenuitkering te verlagen
als die na de 65ste jaar is ingegaan. ,,Daarom moeten wij ook veel hogere reserves
aanhouden dan pensioenfondsen, aldus Latenstein.
Verzekeraars hebben wel interesse om werkgevers een regeling te bieden, waarin de
uitkering ook na de pensionering zou kunnen worden verlaagd, bijvoorbeeld als de
beurs tegenvalt of mensen nog langer blijken te leven dan gedacht. Dat zou een
lagere pensioenpremie kunnen opleveren, of een hoger pensioenbedrag vanaf 65 jaar.

Die mogelijkheid bestaat echter nog niet. Vakbonden en werknemers onderhandelen
momenteel over het pensioenakkoord, waarin een tussentijdse verlaging van het
pensioen bij pensioenfondsen veel sneller mogelijk zou zijn. SNS Reaal en Aegon
zeggen daar met belangstelling naar uit te kijken. ,,Als pensioenfondsen het mogen,
dan zouden verzekeraars ook een regeling moeten kunnen aanbieden waarin dat kan,
vindt Kappelle.
Nationale Nederlanden zou dat ook logisch vinden. ,,Als werkgevers en werknemers
het wensen, kunnen we dat aanbieden.
Ongeveer 750.000 Nederlanders bouwen hun bedrijfspensioen op bij een verzekeraar
in plaats van bij een pensioenfonds.

