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Pensioentrends 1980-2015

Aantal 65+
*1.000



AOW:

� Volledige dekking; 

� Achteruitgang in koopkracht begin jaren ‘80 gedeeltelijk ingelopen 
vanaf jaren ‘90 

� Demografische druk gedeeltelijk weg (levensverwachting� pensioenleeftijd)

Aanvullend pensioen:

� Groeiende maar onvolledige dekking

� Toenemend gemiddeld bedrag (maar veel spreiding)

� Onder druk door arbeidsmarktontwikkelingen/pensioenperikelen 
(flex/ZZP; deeltijd; rendement; indexering

Voortzetting trends?



Betekenis pensioenen voor burgers:

� Cruciale voorziening: iedereen verwacht te gebruiken 
≠ werkloosheid/ao

� Meestal geen gedragsalternatieven 
Doorwerken geen optie voor laag opgeleiden en ongezonden

� Eerste en tweede pijler zijn voor burger een eenheid
Je kunt het niet over aanvullende pensioenen hebben zonder AOW in debat te betrekken

� Naarmate mensen meer aan de onderkant, des te belangrijker AOW

Betekenis pensioenen voor maatschappij:

� Invloed op ongelijke levenskansen tussen en binnen generaties

� Veel politieke gevoeligheid 
Invloed via stemhokje, bijv.ouderenpartijen

� Speculeren op policy feedback
Opvattingen passen zich na verloop van tijd aan het gevoerde beleid aan

4

Betekenis burgers/
maatschappij



� De mondige burger wil zelf pensioenkeuzes maken en is competent, 
vanwege het gestegen opleidingspeil van de bevolking

� De rationele burger maximaliseert zijn nut over de gehele levensloop en 
zal daardoor verstandig kiezen als hij dat in vrijheid kan

� De ondeskundige burger heeft een korte tijdshorizon en te weinig kennis 
voor een rationale pensioenplanning en  moet paternalistisch worden 
gestuurd of genudged

� De solidaire burger wil dat de overheid voor de zwakkeren een fatsoenlijk 
inkomen in de derde levensfase garandeert. 

� De bange burger kiest voor zekerheid en heeft het vertrouwen in 
marktwerking en pensioenfondsen verloren

Kan niet allemaal voor iedereen gelden:

� Waar zitten de dode hoeken t.a.v. de visies op de burger in het 

pensioendebat?

Burgerbeelden in 
pensioenbeleid



Veronderstelling ten aanzien van burgers in pensioendebat/media: 

Objectieve belangentegenstellingen tussen jong en oud t.a.v.: 
pensioenen
zorg
arbeidsmarkt
woningmarkt

… vertalen zich in toenemende gevoelens van onrechtvaardigheid en 
afnemende ervaren solidariteit

… en die maken in combinatie met de demografische druk de collectieve 
verzorging onhoudbaar

… waardoor een age war dreigt, met grote politieke consequenties via 
stemgedrag

Jong versus oud?



� Er is een vanzelfsprekende verwantschap tussen generaties: iedereen was ooit 
jong/wordt ooit oud, heeft jongeren/ouderen in gezin en familie

� Belangentegenstellingen afgezwakt via doorkruisende verbanden: oudere 
hoogopgeleiden hebben bijv. meer gemeen met andere hoogopgeleiden dan met 
andere ouderen

� Buiten familieverband veel sociale afstand (weinig omgang), bestendigd door 
media. Echter weinig ruimtelijke segregatie

� Weinig verschillen in waardenoriëntaties jong/oud, zeker geen waardenconflict 
tussen generaties zoals in jaren zestig vorige eeuw

� Er is wel leeftijdsidentificatie, maar minder dan in andere landen

� Ouderen èn jongeren zijn en voelen zich ondervertegenwoordigd in 
representatieve democratie

� Geen age war van ‘de’ jongeren tegen ‘de’ ouderen
tegenstelling jong/oud staat onderaan SCP-lijst urgente sociale kwesties

Jong versus oud? (2)



Pensioenvisies werkenden 
35- en 35-64 jaar

S. Hoff (2015). Pensioenen: solidariteit
en keuzevrijheid; Opvattingen van 
werkenden over aanvullende
pensioenen. Den Haag: Sociaal en
Cultureel Planbureau. (www.scp.nl)



Solidariteit als principe

“Pensioenfondsen zorgen voor het innen van premies. Ze beheren de 
beleggingen en keren de pensioenen uit. Daarbij is sprake van solidariteit 
tussen de deelnemers binnen het fonds: alle deelnemers zitten in 
hetzelfde schuitje.

Hoe belangrijk vindt u solidariteit binnen een pensioenfonds?”
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Solidariteit als keuze

“Als mensen zelf een pensioenfonds mogen kiezen, zal de solidariteit 
kleiner zijn dan in het huidige stelsel. Dit komt doordat mensen dan ook 
kunnen kiezen om er uit te stappen, bijvoorbeeld als het pensioenfonds er 
slecht voor staat. Welke uitspraak geeft het beste uw mening weer?”

a. Ik vind mijn pensioenfonds zelf kunnen kiezen belangrijker dan 
solidariteit

b. Ik vind solidariteit binnen een pensioenfonds belangrijker dan zelf 
kunnen kiezen
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Subtiele distincties: leeftijd in 
combinatie met structurele 
verschillen in hulpbronnen?

C. Vrooman, M. Gijsberts en J. Boelhouwer 
(red.) Verschil in Nederland – Sociaal en 
Cultureel Rapport 2014
Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau 

Structurele verschillen 
bevolkingsgroepen (65-
/65+)



Segmentatie op basis van 
4 hulpbronnen



Zes bevolkingsgroepen

65-/65+
weinig jongeren

35-/35+
geen ouderen

35-/35+
geen ouderen

65-/65+
geen jongeren

35-/35+
geen ouderen

65-/65+
weinig jongeren



Wrijving tussen jong en
oud?

“In alle landen is er wel eens wrijving tussen sociale groepen. Hoe groot 
is, volgens u, in Nederland de wrijving tussen ouderen en jongeren?”

Bron: SCP (ViN’14)



Verdeling pensioenbaten

“Ons pensioenstelsel pakt op den duur vooral uit in het voordeel 
van jonge/oudere mensen” *

Bron: SCP (ViN’14) * Jong en oud in gelijke mate = 32,3%



Wiens belangen?

“Politici houden vooral rekening met de belangen van jonge/oudere mensen” *

Bron: SCP (ViN’14) * Jong en oud in gelijke mate = 50,4%



Conclusies

� De maatschappelijke posities en belangen bepalen mede hoe burgers tegen 
AOW/pensioenen aankijken.

� Zijn voor jonge onzekere werkenden (te weinig pensioenopbouw) anders dan voor 
comfortabel gepensioneerden (indexatie) of precariaat (AOW is cruciaal, 
aanvullend pensioen nauwelijks een issue)

� Een evenwichtig pensioensysteem doet recht aan alle posities en belangen

� Het is de vraag of richting van internationale pensioendiscussie adequaat is
Individualisering, meer risico bij burgers

� Werpt ook principiële vraagstukken op t.a.v. responsabilisering van de burger, 
solidariteit en legitimiteit
Bijv. Patricia Frericks (2014), Unifying self-responsibility and solidarity in social security institutions, European Societies, 16:4, 522-542

� SCP streeft ernaar meer onderzoek op dit terrein te gaan doen
Koppeling pensioeninstituties, burgerperspectief en verantwoordelijkheid/solidariteit/legitimiteit


