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PENSIOEN

Voor wie zich niet met het proces daarachter bezighoudt, lijkt het zo simpel: premie
betalen, je hand ophouden en pensioen ontvangen. Maar voordat er een bedrag kan
worden overgemaakt, zijn daar vele wetten, beleggingen en vergaderingen aan voorafgegaan. Daarom licht de PensioenKamer regelmatig een tipje van de pensioensluier op.

Lagere pensioenopbouw niet te voorkomen
Het midden vinden tussen
een torenhoge premie en
een lage pensioenopbouw

| T E K S T Martijn Rip

D

e kogel is door de kerk voor de
pensioenregeling 2021: de premie
voor notarissen blijft hetzelfde, een
hogere premie voor toegevoegd en
kandidaat-notarissen en een lagere pensioen
opbouw voor iedereen. ‘Wil je de huidige
pensioenopbouw behouden, dan zou je een
gigantisch hoge premie moeten betalen’,
legt Regina van Rijswijk uit. Zij zit namens
de kandidaat-notarissen en toegevoegd
notarissen in de PensioenKamer. ‘Daarom
hebben we geprobeerd het midden te vinden
tussen een torenhoge premie en een lage
pensioenopbouw.’
De voornaamste reden voor de verandering
van de pensioenregeling is de lage rentestand.
Met de lage rekenrente moet er meer geld
in kas komen om de beloofde pensioenen in
de toekomst te kunnen uitbetalen. De sociale
partners in het notariaat hebben daarom
nieuwe afspraken gemaakt. Daarbij is ook
rekening gehouden met de aanstaande verandering van het pensioenstelsel.
WEINIG RUIMTE

Had de aanpassing van de pensioenregeling
niet kunnen wachten tot de invoering van
dat nieuwe stelsel? Volgens Mark Oors, vicevoorzitter van de werkgeverscommissie van
de PensioenKamer was dat niet mogelijk.
‘Wij hadden liever tot de introductie van het
nieuwe pensioenstelsel geen ingrepen gedaan.
Helaas hebben we nu te maken met een heel
lage rente en wettelijke rekenmethodieken.

Die geven ook bij goede beleggingsrendementen van het fonds hiervoor weinig ruimte.
Voor de ondernemers – de notarissen dus – is
de huidige pensioenpremie al hoog genoeg.
De premie verhogen, levert bovendien
momenteel ook maar weinig extra pensioen
op. We houden daarom de pensioenpremie
voor deze groep op het huidige niveau.’
De kandidaat-notarissen in loondienst hebben
uiteraard andere belangen, legt Van Rijswijk
uit. ‘Veel toegevoegd en kandidaat-notarissen
hebben geen kantoor om te verkopen en zijn
meer afhankelijk van het pensioen van Pensioenfonds Notariaat. Dat is ook de reden dat
zij over een hoger salaris pensioen opbouwen
dan hun werkgevers. Wij zien pensioen als
een belangrijke arbeidsvoorwaarde en willen
om die reden de pensioenopbouw zo hoog
mogelijk houden. Dat daar dan een wat hogere
pensioenpremie dan nu tegenover moet staan,
vinden wij verdedigbaar.’ Daarnaast wordt het
maximum pensioengevend salaris voor deze
groep verhoogd van 65.000 naar 70.000 euro.
‘Dat betekent dat deze groep over een hoger
bedrag pensioen kan opbouwen. En dat hun
uiteindelijke pensioen daardoor wat hoger
uitvalt.’ Ook voor de medewerkers in het
notariaat gaat de premie omhoog en de
pensioenopbouw omlaag. De definitieve
premie- en opbouwpercentages worden medio
december bekendgemaakt op de website van
Pensioenfonds Notariaat.
RESERVES

De situatie waarin Pensioenfonds Notariaat
zich bevindt, is verre van uniek. Vrijwel alle
pensioenfondsen moeten dit jaar de keuze
maken voor een hogere pensioenpremie, een
lagere pensioenopbouw of een combinatie
van die twee. Dit om voldoende reserves te
hebben voor de toekomstige pensioenen.

‘Met de huidige rekenmethodiek moet een
pensioenfonds rekensommetjes maken.
Hoeveel premie heeft het fonds nodig om
zijn deelnemers over een of twee jaar, maar
ook over misschien wel veertig jaar, het opgebouwde pensioen te kunnen uitkeren?’ legt
Van Rijswijk uit. ‘Daarvoor moet je voldoende
voorzieningen hebben. De rekenrente zorgt
ervoor dat je heel veel geld in kas moet hebben
om de beloofde aanspraken te kunnen uitbetalen.’ In het nieuwe stelsel worden minder
hoge eisen gesteld aan de reserves van een
pensioenfonds. Alleen de premie staat vast.
Hoe hoog de uitkering is op de pensioen
leeftijd, hangt af van de economische omstandigheden. Het is volgens Oors belangrijk snel
over te gaan op het nieuwe stelsel. ‘Het geld
dat aanwezig is, bepaalt veel meer de uitkering
dan nu het geval is. De lage rekenrente is dan
niet meer relevant. Het is wat realistischer,
denken wij.’
KEUZES

‘De wetgeving voor het nieuwe stelsel wordt
naar verwachting eind 2022 afgerond’, vervolgt
Oors. Maar voor het zover is, moet er nog veel
gebeuren, vult Van Rijswijk aan. ‘Er moet nog
heel veel worden uitgewerkt. En wij zullen
nog diverse keuzes moeten maken. Wat voor
ons wel vaststaat, is dat zowel Pensioenfonds
Notariaat als de sociale partners er alles aan
doen om zo snel mogelijk een nieuwe regeling
op papier te hebben.’
Uiterlijk 2026 moeten pensioenfondsen hun
pensioenregelingen op het nieuwe stelsel
hebben aangepast. ‘Als sociale partners willen
we onderzoeken of het verstandig is om in
2022 al met een premieregeling vooruit te
lopen op het nieuwe pensioenstelsel’, vertelt
Oors. ‘De maatregelen per 1 januari 2021 hebben
dan maar een korte looptijd. Overigens wil
ik niet te hoge verwachtingen scheppen bij
het nieuwe stelsel: er komt immers niet automatisch extra pensioengeld bij. Wel wordt
voor iedereen duidelijker wat er met zijn of
haar ingelegde premie gebeurt.’
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