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Wat zien we gebeuren? Allereerst wordt het staats-
pensioen een vangnet. De overheidsvoorzieningen op 
het gebied van ouderdomspensioen, partnerpensioen 
en invaliditeit zullen steeds meer afbrokkelen. Zij wor-
den vangnetbepalingen voor degenen die deze 
voorzieningen het hardst nodig hebben. Langzaam 
worden er vermogenstoetsen neergelegd in deze 
faciliteiten; niet iedereen zal er in dezelfde mate 
gebruik van kunnen maken. Hier ontstaat een 
paradox: het vormen van eigen vermogen is nodig, 
maar dit zal er tevens aan bijdragen dat men eerder 
gekort wordt als het gaat om overheidsvoorzieningen. 
Dit is een kwestie van kiezen.
Een tweede ontwikkeling is dat het werknemerspensi-
oen krimpt. De overheid wil het onbelast sparen van 
pensioen steeds meer tegengaan door minder fiscale 
ruimte te bieden voor pensioen, lijfrente en bankspa-
ren. Dat is goed voor de schatkist om bijvoorbeeld de 
groeiende kosten van de zorg en het staatspensioen te 
kunnen betalen, en de overheidsfinanciën anderszins 
te saneren. Er is nog een reden voor de krimp van het 
werknemerspensioen: doordat er steeds meer mensen 
pensioen gaan consumeren en het aantal werkenden 
niet groeit, ontstaat een disbalans als ouderen langer 
blijven leven. Er komen tekorten, waardoor het 
pensioen lager wordt. Werkenden worden harder 
geraakt dan gepensioneerden. Het huidige pensioen-
stelsel heeft trekken van een piramidespel. 
Ten derde heeft het stelsel van collectieve kapitaal-
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Van ons pensioen blijft nog voldoende over, maar de tijden 
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dekking zijn langste tijd gehad. De overschakeling 
naar beschikbare premieregelingen gaat snel, met 
uitzondering van de bedrijfstakpensioenfondsen. Maar 
ook zij zijn een decennium geleden massaal overge-
schakeld van eindloon naar middelloon. Ook daar kan 
het dus snel gaan. In het systeem van de collectieve 
kapitaaldekking beginnen scheurtjes te ontstaan. De 
solidariteit tussen generaties kent zijn grenzen als 
deze eenzijdig blijkt te zijn.
De  ontwikkelingen kunnen een belangrijk voordeel 
opleveren als de sociale partners de handen ineen-
slaan en de vrijkomende werkgeversbudgetten niet 
omzetten in vrij besteedbaar loon, maar in moderne 
collectieve spaarregelingen. De belasting hierover 
wordt van tevoren betaald en werknemers sparen hier 
verplicht in. Het werknemerscollectief onderhandelt 
een lagere kostprijs en bepaalt een risicomijdend 
beleggingsbeleid. Samen wordt afgesproken waarvoor 
het geld deels gedeblokkeerd mag worden. Te denken 
valt aan kosten voor zorg, werkloosheid, aflossing van 
een huis, schuldfinanciering en omscholing. De 
basisvoorziening blijft een kapitaal voor de oude dag 
dat de werknemer desgewenst versneld kan opne-
men. 
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