KPS Blog mei 2020:

“Leven en werken in een wereld van Pensioen en een Coronacrisis”
Hoe relatief en vloeibaar kunnen zaken worden ten tijde van crisis?
Begin maart begon de realiteit tot ons door te dringen dat ook Nederland hard geraakt zou worden door
het Coronavirus. Daar waar we 10 maart nog net een KPS studiebijeenkomst in Zeist konden volgen, was
er een week later sprake van een andere realiteit. Eentje waarbij we in veel gevallen alleen nog maar
van huis uit konden werken, en waar het gezinsleven een andere dynamiek kreeg omdat werk en de
zorg voor het gezin heel erg door elkaar zijn gaan lopen. Een realiteit die we in deze vorm nog niet
eerder hebben meegemaakt.
De dekkingsgraden van pensioenfondsen doken als gevolg van de crisis stevig naar beneden.
Crisisplannen traden in werking en discussies werden opgestart over het wel of niet automatisch herbalanceren van beleggingen in deze zeer onzekere tijden. Er is geen sprake van een crisisoefening bij
pensioenfondsen en andere pensioenuitvoerders, maar van een echte crisis. Het voelt toch een beetje
als piloten die in een situatie terecht zijn gekomen waar ze nog nooit in de simulator op hebben
getraind. En waarom eigenlijk niet? We zijn al een paar jaar gewaarschuwd voor het serieuze risico van
de komst van een pandemie. Als de stof straks is neergedaald leiden evaluaties van de afgelopen
periode tot bijstellingen in crisisplannen, en het besef dat we wellicht anders om moeten gaan met
staartrisico’s in onze modellen. Er is altijd wel iets te leren van een uitzonderlijk gebeurtenis. Laten we
ons wel blijven realiseren dat we niet weten wat we niet weten en dat er dus altijd iets kan gebeuren
wat we niet hadden voorzien. Kijkende naar hoeveel aandacht de huidige dekkingsgraden in de pers
krijgen, zie je wel dat de problematiek rond het wel of niet korten van pensioenen in de toekomst
momenteel ondersneeuwt bij de zorgen die mensen hebben rond het Coronavirus.
En terecht wil ik zeggen want het mag oprecht een “smerig” virus worden genoemd dat je niet moet
onderschatten. Als je er zelf door geveld wordt zijn discussies over pensioen ineens relatief. Het zet wel
aan tot nadenken of er wel een goed partnerpensioen is geregeld voor het geval het toch mis mocht
gaan. Op weg naar herstel is het mooi om te zien dat de KPS in staat is snel en flexibel in te spelen op de
nieuwe omstandigheden. Zo is er bijvoorbeeld voor het eerst eind april een live webinar opgezet dat
door de leden zeer positief is ontvangen. Dat toont de kracht en dynamiek van de leden en het bestuur
van de KPS! Iets waar we oprecht trots op mogen zijn. En zo zie je maar dat onder druk veel dingen
vloeibaar worden. Een webinar met contact op afstand via een scherm is niet het eerste dat in je
opkomt bij de KPS. In omstandigheden als waarin we nu leven, ontstaat er creativiteit waarbij er met
elkaar blijvend gewerkt wordt aan het delen van kennis onder de leden. En waarbij de binding met de
leden zover als mogelijk in stand wordt gehouden. Voor sommigen was het een verademing om ook nu,
weliswaar via beeld, contacten te kunnen onderhouden.
Voor de toekomst hoop ik dat het Coronavirus ons helpt om snel stappen te maken in de uitwerking van
het pensioenakkoord. Heilige huisjes, en individuele belangen moeten ondergeschikt zijn aan het
Collectieve Belang. Uiteindelijk gaat het erom dat we binnen de pensioensector samen werken aan een
akkoord dat het voor iedereen in onze samenleving mogelijk maakt om later financieel onbezorgd te
leven in een duurzame wereld die ertoe doet.
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