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Mei Li Vos en Martin Pikaart houden de doorsneepremie tegen het licht; 
een van de belangrijkste pijlers van de intergenerationele solidariteit in 
bedrijfspensioenen1. Deze systematiek is bij het inrichten van het 
pensioenstelsel ingevoerd met als hoofddoel het opbouwen van een 
goed pensioen voor ouderen. Dat doel is gehaald, maar kan doorslaan 
wanneer de omgeving verandert. Bovendien brengt de doorsneepremie 
veel perverse solidariteit met zich mee. De auteurs opteren voor een 
pensioen met de voordelen van collectiviteit en zonder de nadelen van 
ongewenste inkomensoverheveling. Een zogenaamd degressief opbouw-
systeem voldoet aan de criteria van solidariteit en past eveneens binnen 
de veranderde arbeidsmarktomstandigheden van de 21e eeuw. 
Mei Li Vos is namens de Partij van de Arbeid lid van de Tweede Kamer. 
Martin Pikaart  is voorzitter van het Alternatief Voor Vakbond.
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voorwoord

Netspar stimuleert debat over de gevolgen van vergrijzing voor het 
spaargedrag van mensen, de houdbaarheid van hun pensioenen en het 
overheidsbeleid. Vergrijzing wordt veroorzaakt doordat veel van de baby-
boomers met pensioen gaan. Meer in het algemeen: mensen leven 
gezonder en langer en gezinnen krijgen steeds minder kinderen. 
Vergrijzing staat vaak in een negatief daglicht, want het aantal 65-plus-
sers ten opzichte  van het aantal jongeren zou de komende decennia wel 
eens kunnen verdubbelen. Kan een slinkend aantal jongeren nog wel de 
centen opbrengen van een groeiend aantal gepensioneerden? Moeten 
mensen meer uren draaien tijdens hun werkzame periode en later met 
pensioen gaan? Of moeten de pensioenen worden gekort of de premies 
worden verhoogd om het collectieve pensioen betaalbaar te houden? 
Moeten mensen worden aangemoedigd zelf veel meer verantwoordelijk-
heid te nemen voor het eigen pensioen? En hoe verandert de rol van de 
sociale partners in het organiseren van een collectief pensioen? Kunnen 
en willen mensen eigenlijk wel zelf gaan beleggen voor hun pensioen of 
zijn ze graag bereid dat aan betrouwbare pensioenfondsen over te laten? 
Wie gaat eigenlijk over de pensioengelden? En hoe kan een helder 
speelveld voor pensioenfondsen en verzekeraars worden gedefinieerd? 
Hoe kunnen collectieve doelstellingen als solidariteit met meer individu-
ele wensen worden verzoend?
 Er is behoefte aan debat over de gevolgen van vergrijzing om een 
aantal redenen. We weten niet altijd precies wat de gevolgen van ver-
grijzing zijn. Zelfs als we die goed kunnen inschatten, is het nog steeds 
een goed idee om erover te debatteren, om deze gevolgen — maar ook 
de kansen en dilemma’s die de vergrijzing genereert – bekend te maken 
aan een groter publiek. Belangrijkst is natuurlijk dat veel van de keuzen 
die moeten worden gemaakt een politieke dimensie hebben en daarover 
is hard debat nodig. Het gaat immers om een maatschappelijk zeer rele-
vant en actueel vraagstuk waar, in de meest letterlijke zin oud en jong 
mee worden geconfronteerd. Om die reden introduceert Netspar de NEA 
papers. Deze naam heeft twee betekenissen. Ten eerste, NEA staat voor 



�

Netspar Economische Adviezen. Wetenschappers adviseren op persoon-
lijke titel en op verzoek van Netspar over actuele economische kwesties 
op het gebied van vergrijzing. Ten tweede, NEA slaat op Nee-Ja wat toch 
een wezenskenmerk van elk debat is.

Rick�van�der�Ploeg
Voorzitter van de redactie van Netspar NEA papers en Panel papers



 �

jongeren met pensioen:  
intergenerationele 
 solidariteit anno 21e eeuw

1. Abstract
Doorsneepremie is een van de belangrijkste pijlers van de intergenera-
tionele solidariteit in bedrijfspensioenen�. Deze systematiek is bij het 
inrichten van het pensioenstelsel ingevoerd met als hoofddoel het 
opbouwen van een goed pensioen voor ouderen. Dat doel is gehaald, en 
kan doorslaan, gegeven een veranderde omgeving. Bovendien brengt de 
doorsneepremie veel perverse solidariteit met zich mee. Wat we nodig 
hebben is een pensioen met de voordelen van collectiviteit en zonder 
de nadelen van ongewenste inkomensoverheveling. Een degressief 
opbouwsysteem voldoet aan de criteria van solidariteit, en past even-
eens binnen de veranderde arbeidsmarktomstandigheden van de 21e 
eeuw. 

2. Probleemstelling
Het huidige Nederlandse pensioensysteem met zijn verplichtstelling, 
doorsneepremies en ondoorzichtige besluitvorming staat onder druk. 
Door internationale regelgeving, vergrijzing, de toezichthouders, flexibi-
lisering van de arbeidsmarkt en individualisering. Jongeren vragen zich 
ook vaker af waarom ze zouden moeten meebetalen aan een systeem 
dat er wellicht niet meer is als zij oud zijn. Hoewel een beroep op soli-
dariteit nog steeds veel jongeren aanspreekt en voldoende is om een 
deel van de onrust weg te nemen, rijzen er toch steeds meer vragen over 
de invulling. Wat jongeren in feite vragen is transparantie over het 
systeem. Deze roep om transparantie is overigens een algemene maat-
schappelijke tendens, waaraan de pensioenfondsen zich niet moeten 
willen onttrekken. Tegelijkertijd vragen jongeren zekerheid over het 
systeem. Waarborgt de huidige inrichting van het pensioenstelsel nog 
wel hun pensioen als zij oud zijn? Dat is geen rare vraag, gezien veran-
deringen in de maatschappelijke omgeving, stijgende pensioenpremies,  

1 Hiermee bedoelen we voornamelijk bedrijfstakpensioenfondsen. De meeste argu-
menten zijn echter ook toepasbaar op ondernemingspensioenfondsen – voor zover 
die een DB regeling hebben -, met enkele evidente uitzonderingen. 
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summiere informatie en de gebrekkige kennis over pensioenen. Onze 
centrale vraag is dan ook of de huidige systematiek even goed is voor de 
huidige jongeren als de huidige ouderen, in het licht van maatschappe-
lijke veranderingen. De achterliggende vraag is wat de betekenis is van 
solidariteit in ons pensioenstelsel en hoe intergenerationele solidariteit 
kan worden gewaarborgd. 
 In de volgende paragraaf analyseren we enkele van de belangrijkste 
veranderingen die van invloed zijn op ons pensioenstelsel. Als gevolg 
van die veranderingen in de maatschappelijke omgeving is het nuttig en 
noodzakelijk om het begrip solidariteit, het centrale begrip waarop ons 
pensioenstelsel is gebouwd te analyseren. De conclusies die we trekken 
over de betekenis en invulling van solidariteit in de 21e eeuw leiden tot 
een andere invulling van het pensioenstelsel, waarbij jongeren relatief 
meer pensioen opbouwen bij gelijke premie dan onder het huidige stel-
sel. Deze nieuwe invulling is ook beter geschikt om het hoofd te bieden 
aan maatschappelijke ontwikkelingen. 

3. Welkom in de 21e eeuw (de wereld is weer eens veranderd)
In deze paragraaf bespreken we enkele van de belangrijkste veranderin-
gen in de maatschappelijke omgeving van ons pensioenstelsel. Veel van 
die veranderingen zijn bekend, reeds besproken en aanleiding geweest 
van debatten over ons pensioenstelsel, zelfs tot oprichting van het insti-
tuut Netspar, maar we willen speciaal aandacht vragen voor ontwikke-
lingen op de arbeidsmarkt en het toegenomen belang van informatie en 
transparantie. 

Demografie:�gevolgen�voor�de�AOW�en�bedrijfstakpensioenen
De eerste pijler en de tweede pijler pensioenen zijn gebaseerd op de 
aanname dat er voldoende draagvlak is om de premies te betalen. In de 
eerste pijler is dat op een heel directe manier: de werkenden betalen 
(het grootste deel van) de AOW premies voor gepensioneerden. In de 
tweede pijler zit er een slag tussen: de doorsneepremie gaat circa 4% 
omhoog (%, niet procentpunt) bij verhoging van de gemiddelde leeftijd 
van een deelnemersbestand met 1 jaar, aangezien het pensioenkapitaal 
dan korter rendeert. 
 Demografen en economen weten al sinds de jaren zeventig dat de 
demografische opbouw van de bevolking verandert en gevolgen heeft 
voor de grondslag waarop pensioenpremies worden geheven. Was er in 
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1950 nog sprake van een piramidale opbouw van de bevolking (veel jon-
geren, weinig ouderen), de opbouw gaat steeds meer richting een ui, 
waarvan de dikte steeds meer naar boven schuift. In 2040 zal de vergrij-
zing haar hoogtepunt bereiken, met vijf werkenden op twee gepensio-
neerden, tenzij (waar verwijst tenzij naar, naar vijf op twee of piek 
vergrijzing; niet duidelijk) (naar beide: hoogtepunt vergrijzing wordt 
gemeten in de ‘grijze druk’: het aantal gepensioneerden op aantal 
 werkenden) het immigratiebeleid drastisch zal wijzigen, of vanaf nu elke 
vrouw gemiddeld meer kinderen zal krijgen. 
 De ‘ui’ van de demografie heeft niet alleen gevolgen voor de grond-
slag voor de AOW, maar ook voor bedrijfstakpensioenen. In sectoren waar 
weinig jongeren instromen zal het draagvlak voor de premies ook ver-
kleinen. In de bouw bijvoorbeeld werken steeds meer jonge bouwvak-
kers als zelfstandigen of via payrollbedrijven en dragen zo niet bij aan 
het pensioenfonds voor de bouw. Daardoor kan het bouwpensioenfonds 
in de problemen komen.� Maar ook bij de overheid en in het onderwijs 
vergrijst het personeelsbestand en stromen er relatief weinig jongeren in. 
Daarbij komt ook nog dat in het hoger onderwijs veel jongere docenten 
geen vaste contracten krijgen en jongere docenten in het algemeen niet 
verwachten lang in het onderwijs te werken.� De discussie over arbeids-
voorwaarden in het onderwijs is dan ook niet alleen in het belang voor 
de jonge werkende docent van nu, maar ook voor de oudere, gepensio-
neerde of bijna gepensioneerde docent. Dankzij de kapitaaldekking in 
de 2e pijler hebben de demografische veranderingen minder direct effect 
dan in de 1e pijler. Daar staat tegenover dat tegenvallende rendementen 
aanleiding kunnen geven tot verhoging van de premies in de 2e pijler. In 
een aantal sectoren, zoals de bouw, zijn hoge premies mede een reden 
waarom veel jongere bouwvakkers besluiten voor zichzelf te beginnen. 
 Een van de belangrijkste aannames achter het pensioenstelsel, name-
lijk een demografische opbouw waarin de stroom met jongeren gelijk 
blijft, gaat voor de AOW, en wellicht in de toekomst voor enkele bedrijfs-
takpensioenfondsen niet meer op. 

Individualisering,�minder�collectieve�organisatie

2 Ed Groot, ‘Arbeidsmarkt wordt totaal anders’, in: Financieel�Dagblad, 10 november 
2006.

3 AOB (2006). ‘Jonge docenten willen sneller het onderwijs verlaten’, in: Onderwijs-
blad�nr.�22, 12 december 2006.
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Ons pensioenstelsel is gebaseerd op collectiviteit. Niet alleen omdat col-
lectief sparen voordeliger is en solidariteit beter is te organiseren onder 
een grote groep, maar ook omdat de inspraak is gebaseerd op collectieve 
organisatie via bijvoorbeeld vakbonden. Maar Nederland individuali-
seert, en dat is onder andere te zien aan het dalend aantal lidmaat-
schappen van gevestigde organisaties, zoals politieke partijen, kerken 
en vakbonden. De individualisering heeft ook gevolgen voor inspraak. 
Erkende organisaties in de polder mogen meepraten, maar als je er geen 
lid van bent, dan heb je ook geen invloed op het beleid. Vakbondsleden 
bijvoorbeeld mogen CAO’s goedkeuren of afkeuren, en daarmee ook 
pensioenregelingen. Maar slechts 25% van de werknemers is lid van een 
vakbond, 75% van de werknemers heeft dus geen inspraak op CAO’s of 
pensioenregelingen. Stemrecht over CAO’s of inspraak over pensioenen is 
voor veel mensen echter geen dwingende reden om lid te worden van 
een vakbond. Uit onderzoek van TNS Nipo bleek dat 70% van de Neder-
landers tussen de 18 en 54 jaar  vindt dat iedere werknemer, ongeacht 
lidmaatschap moet kunnen stemmen over zijn of haar eigen CAO.�

 Het is echter niet alleen de dalende organisatiegraad die de individu-
alisering kenmerkt. Uit het jaarlijkse internationale pensioenonderzoek 
van verzekeraar AXA blijkt dat Nederlanders ook zeer individualistische 
opvattingen hebben over de relatie tussen werkenden en gepensioneer-
den. Op de vraag hoe kinderen hun gepensioneerde ouders moeten 
ondersteunen zijn Nederlanders van alle onderzochte nationaliteiten het 
minst bereid (van welke groep) om hun ouders moreel, materieel of 
financieel te ondersteunen. Slechts 17% van de werkende Nederlanders 
vindt dat ze hen financieel moeten ondersteunen, in China is dat 75%, 
in Spanje 69% en in Italië 64%.� Deze uitkomst is mede te verklaren 
door het goede pensioenstelsel van Nederland, maar een neveneffect 
van het goede stelsel is blijkbaar dat intergenerationele solidariteit in 
Nederland niet is wat men voelt, maar iets is wat is georganiseerd. 
 Overigens denken gepensioneerde Nederlanders er hetzelfde over, en 
zelfs in sterkere mate. Een ander interessante uitkomst uit datzelfde 
onderzoek is dat de werkende beroepsbevolking van Nederland het 
minst zeker is dat het pensioenstelsel zoals het nu bestaat ongewijzigd 
zal blijven tot zij 75 jaar oud zijn. (over welk jaartal spreken we dan, 

4 Enquête van TNS NIPO onder 1159 respondenten voor het onderzoek naar de moge-
lijkheden voor het Alternatief voor Vakbond / C5351. Amsterdam, september 2006.

5 Axa Retirement Scope 2007, meting 3, Nederland. 
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want groep werkenden is nogal groot qua tijdspanne hangt af van de 
leeftijd van de geïnterviewde…)
 Resumerend: individualisering is een maatschappelijke ontwikkeling 
die niet alleen de doorleefde en gevoelde solidariteit met de onbekende 
ander onder druk zet, maar heeft ook praktische gevolgen voor inspraak 
in collectieve arrangementen; omdat alleen vakbondsleden mogen 
stemmen hebben steeds minder belanghebbenden inspraak in de 
pensioenregelingen. 

Internationalisering
De aanname dat ons pensioenstelsel een kwestie is van  nationale soe-
vereiniteit, nationale werking en gelding gaat steeds minder op. Europa 
stelt steeds meer regels en steeds meer mensen wonen en werken over 
de grens. 
 De overdraagbaarheid van pensioenen over de grens is een bekend 
probleem. Hierbij speelt een belangrijke rol dat de fiscale systemen van 
de Europese Unie-landen nationaal geregeld zijn en (dus) per land 
verschillend. 
 Niet alleen werknemers hebben last van de grenzen, ook de pensioen-
fondsen zelf. De Nederlandse pensioenregelgeving is een van de striktste 
in de Unie, hetgeen de oprichting van meer Europees georiënteerde 
fondsen bemoeilijkt. Onlangs bijvoorbeeld was er discussie  over het 
vestigen van Nederlandse pensioenfondsen in België, waar de regeldruk 
een stuk lager is.
 Daarnaast krijgt internationale regelgeving steeds meer invloed op de 
Nederlandse pensioenpraktijk, zoals de invoering van de IFRS, die al bij 
veel fondsen geleid heeft tot een grotere afstand van sponsor tot fonds. 

Meer�informatie,�meer�vraag�naar�transparantie
Transparantie als principe voor financieel verkeer is een steeds makkelij-
ker te eisen principe in een samenleving waarin informatie van alle kan-
ten beschikbaar is: de officiële media, maar ook informele media als 
weblogs. Dat bestuurlijke intransparantie uitmondt in ellende komt 
sneller aan het licht. Denk aan de wanpraktijken van Enron, Shell, het 
bouwkartel, Ahold, Parmalat, Arthur Andersen, Legiolease, de woeker-
polissen en World Online. 
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Het is vaak ellende die voorkomen had kunnen worden door een beetje 
meer transparantie. Denk daarbij aan de overschatte oliereserves bij 
Shell. In sommige gevallen heeft een product enkel en alleen succes 
gehad bij gratie van onwetendheid, bijvoorbeeld Legiolease of woeker-
polissen. Dalende aandelenkoersen bewijzen echter dat onvolledige 
informatie leidt tot een afnemend vertrouwen in bedrijven die het niet 
zo nauw nemen met de transparantie-eisen. 
 De geur van achterkamertjes –het politieke equivalent van intranspa-
rantie-, vakkundig uitgebuit door Fortuyn (F bespeelt nu  een geur), 
deed in 2002 de politiek schudden. De waardering voor de overheid door 
de bevolking daalde van 65% in 2000 naar 35%  in 2002.�

 Dit onderstaande stuk is onduidelijk; onjuist geciteerd, waarom is het 
stuk van Van der LEcq en Steenbeek interessant. Bovendien is het geen 
postieve uitspraak maar wordt het gepresenteerd als een dilemma.
De positieve uitspraak over de essentiële bijdrage van intransparantie 
aan ons pensioenstelsel van Van der Lecq en Steenbeek, de twee onder-
zoekers die namens de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen col-
lectieve pensioensystemen onder de loep hebben genomen, is in dit 
licht dan ook interessant�: “..veel�solidariteit�(in pensioensystemen-MLV, 
MP)�bestaat�bij�de�gratie�van�onwetendheid” en “grotere�transparantie�
kan�gevolgen�hebben�voor�de�houdbaarheid�van�het�stelsel”. Het is 
opmerkelijk dat de auteurs hier, huiselijk vertaald, met kortweg stellen 
(met droge ogen? stellen? is een dilemma): ‘Pensioenfondsbesturen 
houden zo veel mogelijk achter, en dat is maar goed ook, anders komt 
het stelsel in gevaar.’ Dat dat niet goed is illustreerde de discussie over 
het beleggingsbeleid van grote pensioenfondsen. Deze discussie heeft in 
weze niets geillustreerd...In maart 2007 ontstond er ophef over het 
nieuws dat pensioenfondsen ook beleggen in de wapenindustrie. Die 
ophef was wellicht te voorkomen geweest als de pensioenbesturen meer 
openheid hadden gegeven over het beleggingsbeleid. Veel pensioen-
fondsbesturen hebben aangekondigd meer transparantie te gaan geven 
over het gevoerde beleggingsbeleid.  Dat het voorkomen was geweest is 
geen zekerheid, misschien was er op moment van transparantie wel 
beroering ontstaan.

6 SCP (2005), De�steun�voor�de�verzorgingsstaat�in�de�publieke�opinie,�1970-2002.�Een�
analyse�van�trends�in�meningen, Den Haag.

7 http://www.vb.nl/downloads/PresentatieSteenbeekVanderLecq.ppt
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 Een ander voorbeeld van hoe intransparantie tot vraagtekens kan lei-
den was de overgangsregeling die het ABP en de sociale partners troffen 
na het opheffen van de fiscale bevoordeling van vroegpensioen van 
ambtenaren en docenten in 2005. De regelingen zouden behoorlijk veel 
solidariteit van de generaties geboren na 1950 vragen. Een groep jonge 
ambtenaren maakte bezwaar tegen het zogeheten VPL akkoord, maar 
konden hun bezwaar niet staven omdat het ABP en de sociale partners 
weigerden de actuariële informatie te geven. Ook weigerde het ABP 
informatie te geven die Volkskrant-journalist Frank Kalshoven via zijn 
column vroeg. Er ontstond een klein maatschappelijk debat over de ver-
meende afwezigheid van solidariteit van jongeren en aan de andere 
kant, de betrouwbaarheid van de sociale partners en het ABP. De nieuwe 
vakbond, het Alternatief voor Vakbond is mede ontstaan door de verba-
zing over de intransparantie en ondemocratische besluitvormings-
procedures van deze sociale partners. 
 In de volgende paragraaf komen we terug op de rol van informatie en 
transparantie in pensioenen. We concluderen hier dat een gebrek aan 
transparantie zeker in deze tijd leidt tot afnemend vertrouwen en steun 
in collectieve arrangementen, of ze nu politiek of financieel zijn. Deze 
conclusie is nergens op gebaseerd, nieuwe vakbond is bovendien ook 
een collectief...?? conclusie wordt duidelijk gestaafd door de voorbeel-
den. ‘nieuwe vakbond’ stelt openheid centraal: in informatievoorziening 
alsmede in inspraak niet-leden. 

Flexibele�en�mobiele�arbeiders
Een belangrijke aanname achter de doorsneepremies in defined�benefit 
systemen is dat een werknemer continu en onafgebroken pensioen-
premies betaalt. Dat hoeft sinds de mogelijkheid van waardeoverdracht 
en sinds de grootschalige overgang naar middelloon niet meer perse 
binnen eenzelfde pensioenfonds te zijn, maar het blijft wel belangrijk 
als werknemer premies te blijven betalen. Meer nog dan 50 jaar geleden 
is er dynamiek op de arbeidsmarkt, niet alleen van werknemers naar 
andere werkgevers, maar in toenemende mate ook van werknemerschap 
naar zelfstandig ondernemerschap, en andersom. 
 Arbeidspatronen en de betekenis van werk zijn in de afgelopen 50 
jaar veranderd, net als overigens in de 50 jaar daarvoor en de eeuwen 
daarvoor. Voor de uitvinding van fabrieken en kantoren werkte iedereen 
immers als een soort zelfstandige vanuit huis of op het land. Men ver-
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kocht zijn of haar arbeid of de producten die in en om het huis werden 
geproduceerd en genereerde daarmee een inkomen. Door de uitvinding 
van de stoommachine en mechanische productiewijzen veranderde het 
arbeidspatroon drastisch. Arbeiders togen naar fabrieken en kantoren en 
er ontstond een duidelijke scheiding tussen werk en thuis, arbeid en 
vrije tijd. Door de toegenomen welvaart werd het kostwinnersmodel 
populair onder steeds grotere lagen van de bevolking: de man ging naar 
het werk en de vrouw kon thuis blijven om voor de kinderen te zorgen. 
Dit was het dominante model voor het gros van de Nederlandse werk-
nemers. Vrouwen werkten alleen als de man een te laag inkomen gene-
reerde, als zij onderwijzeres of alleenstaand was, of als ze meewerkte in 
het bedrijf van haar man.� Het huidige pensioenstelsel is ontwikkeld in 
de periode waarin dit kostwinnersmodel dominant was. Daarnaast ver-
onderstelt dit stelsel een stabiel arbeidspatroon. De verplichte deel-
neming aan bedrijfspensioenen is gebaseerd op het idee dat een 
werknemer 40 jaar bij dezelfde werkgever blijft. 
 Dat deze aanname achter de verplichte pensioendeelname effecten 
had op de arbeidsmarktdynamiek werd overigens al in een vroegtijdig 
stadium gesignaleerd. Zo merkte Tweede Kamerlid Hoogcarspel op bij de 
invoering van de Wet BPF: “Men�maakt�dus�op�deze�wijze�de�sociale�
mobiliteit,�de�beweeglijkheid�van�de�arbeidskrachten,�die�economisch�
van�grote�betekenis�kan�zijn,�door�deze�bedrijfspensioenfondsen�vrijwel�
onmogelijk;�immers,�wanneer�een�arbeider�verplicht�verzekerd�is�in�een�
bepaald�bedrijf�bij�een�bedrijfspensioenfonds�en�hij�kan�in�een�ander�
bedrijf�onder�betere�voorwaarden�werken�of�hij�kan�in�het�eerstbedoeld�
bedrijf�geen�werk�meer�vinden,�zodat�hij�genoodzaakt�is�uit�te�zien�naar�
werk�in�een�ander�bedrijf,�wat�geschiedt�er�dan�met�de�rechten�van�de�
arbeider?”��
 Arbeidsmarktdynamiek is dus niet iets nieuws, al is er de laatste 
decennia wel sprake van meer dynamiek.�0 De conjunctuur is overigens 
een bepalende factor. In tijden van hoogconjunctuur wisselt 16% van de 
werknemers van baan. In laagconjunctuur is dat wat minder, 12%, maar 

8 Vos, M.L. (2006), Het�arbeidersparadijs.�Werken�in�het�begin�van�de�21e�eeuw. 
Amsterdam: Prometheus.

9 Handelingen Tweede Kamer, 1 februari 1949, p. 1094.
10 SCP (2005),�Arbeidsmobiliteit�in�goede�banen.�Oorzaken�van�baan-�en�functiewisse-

lingen�en�gevolgen�voor�de�kenmerken�van�het�werk, Den Haag.
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gemiddeld wisselen elk jaar 1 miljoen werknemers van baan.�� In niet 
alle gevallen betekent dat ook een wisseling van pensioenfonds. Een 
ambtenaar die docent wordt blijft bij het ABP en een verpleegster die 
zorgmanager wordt blijft bij het PGGM. Wisselingen naar aan andere sec-
tor komen dan ook minder voor, in de periode 2001-2002 wisselde een 
half miljoen mensen van sector, en dus ook van pensioenfonds. Omdat 
werknemers waardeoverdracht mogen plegen, heeft het overstappen 
naar een andere sector in principe geen gevolgen voor de pensioen-
opbouw, hoewel er goed moet worden gekeken of het pensioenfonds 
van de nieuwe werkgever even goede voorwaarden en solvabiliteit heeft 
als het fonds van de vorige werkgever.
 Overstappen van werknemer naar zelfstandige heeft echter meer 
gevolgen voor het pensioen. In 2006 werkten 879.000 mensen als zelf-
standige.�� De groep zelfstandigen groeit. Het zijn vooral mensen met 
een leeftijd rond de dertig, veertig jaar die de overstap maken van werk-
nemer naar zelfstandige. In 2006 registreerden de Kamers van Koop-
handel 85.000 nieuwe ondernemingen. In 2005 waren dat er 75.000. 
Parttime ondernemen wordt ook steeds populairder, van 2003 tot 2006 
steeg het aantal mensen dat naast een baan in loondienst ook een 
onderneming heeft met 25%, van 113.000 naar143.000 ondernemers.�� 
Als deze groei zich doorzet zullen over tien jaar een miljoen mensen als 
zelfstandige een inkomen verwerven. De helft van de zelfstandigen 
bouwt echter geen pensioen op.�� Ook kunnen zelfstandigen vooralsnog 
eerder opgebouwd pensioen niet overdragen naar een ander pensioen-
fonds, omdat de meeste zelfstandigen, enkele beroepsgroepen daargela-
ten, geen pensioenfonds mogen oprichten. Zij zijn aangewezen op derde 
pijler producten, maar kunnen daar niet eerder opgebouwde pensioen-
aanspraken naar overhevelen. 
 Het is niet te verwachten dat er minder arbeidsmobiliteit zal zijn in de 
nabije toekomst. Mondialisering, een aantrekkende economie, de hou-
ding ten opzichte van werk van de toenemende groep kenniswerkers 
zullen eerder voor meer mobiliteit dan minder mobiliteit zorgen. De roep 
om een pensioenstelsel dat meebeweegt met deze mobiliteit zal naar 
onze verwachting alleen maar sterker worden. 

11 CBS: Sociaal Statistisch Bestand.
12 CBS:  Cijfers beroepsbevolking 2006.
13 KvK, ‘Spectaculaire toename aantal parttime ondernemers, 18 september 2006
14 www.eim.net/smartsite.dws?id=41&sooID=1&sooSoort=Persberichten&perID=433
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Pensioengat-opbouwers
De aanname van een continue opbouw gaat voor een aantal groepen 
niet of minder op, waardoor ze eerder een pensioengat opbouwen. 
In 1987 had 35% van de vrouwen een betaalde baan van 12 uur of meer, 
in 2005 was dat gestegen naar 54% van de vrouwen. In principe is de 
hogere participatiegraad goed nieuws voor de pensioenfondsen, omdat 
het draagvlak wordt vergroot. De relatieve rijkdom onder ouderen in de 
komende jaren is ook mede te verklaren doordat meer vrouwen zelfstan-
dig pensioen opbouwden. Maar als economische zelfstandigheid, ook na 
pensionering een criterium is, dan zijn vrouwen slechter af dan mannen. 
Vrouwen werken namelijk vaak in deeltijd (gemiddeld 42% van een vol-
tijdbaan in 2004) en bovendien vaak in sectoren met lagere lonen.�� Veel 
vrouwen bouwen een pensioengat op omdat zij  een tijdje stoppen met 
werken als er kinderen komen,. Onderzoekster Patricia Frericks stelt dat 
de geïndividualiseerde pensioenstelsels niet rechtvaardig zijn voor vrou-
wen, omdat de hoogte van het pensioen nog altijd afhangt van het aan-
tal gewerkte jaren in loondienst.�� Overigens lijkt hier de standaard 
taakverdeling tussen vaders en moeders een minstens even grote rol te 
spelen. 
 Andere categorieën werkenden die eerder pensioengaten dan pen-
sioen opbouwen zijn flexwerkers en uitzendkrachten. 10% van de 
Nederlandse beroepsbevolking werkt op basis van een tijdelijk contract. 
Dit zijn meestal jongeren, die op den duur een vast contract krijgen. Er 
zijn echter ook groepen die blijven hangen in tijdelijke contracten: laag-
opgeleiden, allochtonen en ouderen. Vanwege de Wet Flexibiliteit en 
Zekerheid moeten werkgevers na een derde contract een vast contract 
aanbieden, maar voor veel tijdelijke werknemers betekent het derde 
contract het einde van het dienstverband. Bij de omroepen en in het 
hoger onderwijs wordt bijvoorbeeld in toenemende mate gebruik 
gemaakt van tijdelijke constructies en moeten medewerkers na het 
beëindigen van het derde contract een paar maanden iets anders doen 
of een WW uitkering aanvragen. Daardoor wordt de premieopbouw con-
tinu onderbroken.  
 Allochtonen vormen een andere risicogroep. Mede door discriminatie 
op de arbeidsmarkt komen ze moeilijker aan een baan, en als dat al 

15 SCP/CBS (2006), Emancipatiemonitor�2006, Den Haag. 
16 Patricia Frericks, (2006), ‘Setting rights: Resource flows, life-course norms and the 

dynamics of citizenship in European pension systems’, (diss), Utrecht. 
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gebeurt, dan is het vaak een baan op een tijdelijk contract. Ook zijn 
allochtonen vaker lager opgeleid en blijven ze werken in laagbetaalde 
banen. De pensioenopbouw is navenant: onderbroken en gebaseerd op 
een laag loon. De problematiek van oudere werkzoekenden wordt ook 
steeds meer erkend. Voor een 45-jarige is het al bijna onmogelijk om 
een nieuwe baan te vinden door onder andere vooroordelen over oudere 
werknemers. De systematiek van doorsneepremie is voor hen extra zuur, 
als de opbouw van rechten na het tweede helft van de loopbaan 
stagneert. 
 Socioloog Esping-Andersen waarschuwt dan ook al enkele jaren dat in 
de discussie over pensioenstelsels de positie van nieuwe risicogroepen, 
eenoudergezinnen, vrouwen met kinderen, migranten en laagopgeleiden 
betrokken moet worden. Deze groepen bouwen te weinig pensioen op, 
maar dragen dus ook minder bij aan het gehele stelsel dan mogelijk is. 
Investeren in kindvriendelijk beleid, scholing en voorkomen van armoe-
deval zouden ook onderdeel moeten zijn van het debat over de kosten 
van de vergrijzing.��

 We besluiten deze paragraaf met de conclusie dat de basis waarop de 
eerste en tweede pijler zijn gebouwd is veranderd. Gegeven deze gewij-
zigde omstandigheden zijn zelfstandigen, jongeren, vrouwen, alleen-
staanden, allochtonen en oudere werkzoekenden de dupe van het 
huidige systeem. Desalniettemin is er voldoende steun voor collectieve 
regelingen en solidariteit als principe van beleid, maar ook voor 
pensioenfondsen. Het Sociaal Cultureel Rapport van 2004, het 21 minuten 
onderzoek van Mc Kinsey, maar in zekere zin ook de opmars van de Soci-
alistische Partij zijn aanwijzingen dat de Nederlandse bevolking solidari-
teit als leidend principe onderschrijft.�� Verbazend is echter dat er zo 
weinig discussie is over de verschillende vormen en richtingen van soli-
dariteit. In de volgende paragraaf gaan we daarom nader in op de ver-
schillende definities en doelstellingen van solidariteit, in het bijzonder 
in ons pensioenstelsel. 

17 Gøsta Esping-Andersen, (2005),‘Putting�the�Horse�in�Front�of�the�Cart:�Towards�a�
Social�Model�for�Mid-Century�Europe’, WRR-Lezing 2005. 

18 Klein cijfer van makenSCP, (2004). In�het�zicht�van�de�toekomst:�Sociaal�en�Cultureel�
Rapport�2004. Den Haag; Mc Kinsey, 21 Minuten onderzoek (www.21minuten.nl).
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4. Solidariteit, meer dan een dubbelzinnig begrip 
In deze paragraaf bespreken we in detail de betekenis en werking van 
solidariteit in ons pensioenstelsel. Omdat solidariteit zo’n centraal prin-
cipe is, verdient het meer aandacht dan louter een verwijzing naar een 
algemeen principe, zeker nu de omstandigheden ten opzichte van de 
tijd waarin het stelsel werd opgebouwd zijn veranderd.
 
Solidariteit:�van�gevoel�naar�uitvoering
Solidariteit is een woord dat van oudsher veel warme gevoelens oproept. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat dit woord op allerlei verschillende 
zaken geplakt wordt. 
 We noemen een sprekend voorbeeld van solidariteit. Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog werden Joden gedwongen door de Duitse bezetter 
om Jodensterren te dragen. Daarmee waren ze makkelijk herkenbaar als 
Joden en dus eenvoudig te selecteren en te discrimineren. In Denemar-
ken hebben niet-Joden besloten om ook een Jodenster te gaan dragen 
uit solidariteit met hun Joodse mede burgers. Dit lijkt ons een voorbeeld 
dat met recht de naam solidariteit mag dragen. Merk op dat de niet-
Joden een zeker risico namen, zelf geen direct voordeel behaalden en 
dat geld geen rol speelt. We zullen verderop andere voorbeelden van 
solidariteit tegenkomen. 
 Recent is er veel maatschappelijke discussie gevoerd over solidariteit 
binnen pensioenen. Deze discussies werden nogal eens vertroebeld 
doordat het begrip solidariteit, hoewel door vrijwel iedereen positief 
beoordeeld, vele verschillende interpretaties toelaat. Deze interpretaties 
zijn onderling dermate verschillend, dat een verschijnsel dat de een soli-
dair noemt en ondersteunt, door de ander als gelegitimeerde diefstal 
wordt gezien.
 Om de discussie zo min mogelijk te vertroebelen, merken we op dat 
we hier te maken hebben met een vorm van solidariteit die slechts 
betrekking heeft op financiën. In feite hebben we het dus over 
 inkomensoverheveling. Die overheveling van inkomen kan op diverse 
manieren worden onderverdeeld. Er is één vorm die er uit springt: de 
kanssolidariteit. Dit is de solidariteit die de kern vormt van bijvoorbeeld 
een collectieve brandverzekering: deze vorm van solidariteit kenmerkt 
zich door de fundamentele onzekerheid bij wie de spaarpot terechtkomt 
en de gedeelde wens om in geval van schade deze vergoed te krijgen. 
Een ander interessant kenmerk is het simpele gegeven dat geen huizen-
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bezitter wenst dat de spaarpot hem of haar ten deel zal moeten vallen. 
Dat gebeurt immers alleen bij afbranden van het huis, hetgeen een 
ongewenste situatie is. De voordelen voor elke huizenbezitter zijn duide-
lijk: een veel lager benodigd beslag op zijn geld voor de – vrijwel – even 
grote zekerheid op herbouw. 
 Laten we nu beschouwen welke kansolidariteit er in een (ouderdoms)
pensioenregeling zit. Om het voorbeeld eenvoudig te houden, laten we 
arbeidsongeschiktheidspensioen en nabestaandenpensioen buiten 
beschouwing. 
 In principe resteert dan alleen het afdekken van het lang-leven risico. 
Elk individu loopt dit risico. Weliswaar zijn er statistische verschillen aan 
te geven in de sterftekansen voor bepaalde groepen, zoals mannen/
vrouwen of rokers/niet-rokers, maar die hebben geen directe betekenis 
op individueel niveau. 
 Een verschil met de brandverzekering is dat gemiddeld genomen de 
werkende hoopt dat de spaarpot deels bij hem terecht zal komen. 
Dezelfde globale conclusie echter kan getrokken worden: voor elke wer-
kende heeft het voordelen hieraan mee te doen. Een direct gevolg hier-
van is dat deze eenvoudig uitlegbaar is en dat er veel draagvlak voor zal 
bestaan. 
 Welke overige vormen van inkomensoverdracht zitten er in (ouderdom
s)pensioenregelingen in de tweede pijler? Volgens ons is het antwoord: 
idealiter geen enkele.�� We zien hier pensioen als uitgesteld loon. Als het 
gaat om ouderdomspensioenregelingen zien wij in principe geen steek-
houdende reden om aan inkomenspolitiek te doen. Groepen werkenden 
kunnen daar natuurlijk voor kiezen, maar a priori zien wij geen reden 
dat de overheid dat vervolgens verplicht stelt voor een bedrijfstak. Het 
valt natuurlijk niet uit te sluiten dat een pensioenregeling op een zoda-
nige wijze is vormgegeven dat er bepaalde onbedoelde inkomensover-
drachten in voorkomen. Als dat zo is, moeten we die achterhalen en 
beoordelen in hoeverre die aanleiding geven tot herziening van de 
regeling. 

19 We doen hier slechts uitspraken over het ouderdomspensioen. Arbeidsongeschikt-
heidspensioen en andere aanvullende pensioenvormen zijn hier niet in beschou-
wing genomen. 
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Solidariteit:�wat�is�het�beoogde�doel?
Alvorens de huidige pensioenregelingen onder de loep te nemen en de 
verschillende inkomensoverdrachten op hun merites te kunnen beoorde-
len, moeten we ons verdiepen in de solidariteit die de opstellers van het 
huidige pensioensysteem voor ogen stond. Deze vormen van solidariteit 
komen bovenop de kanssolidariteit van het afdekken van het lang-leven 
risico. De opstellers van de huidige pensioenregelingen hebben een 
invulling gekozen die de volgende drie doelen moest dienen:
a. Gelijke kansen voor jong en oud op de arbeidsmarkt,
b. Geen concurrentienadeel binnen bedrijfstakken, en 
c. Goede pensioenopbouw voor ouderen, die immers nog geen pensioen 

hadden.�0 
De bijbehorende invulling is die van de ‘doorsneepremie’ gekoppeld aan 
de ‘tijdsevenredige opbouw’. Doorsneepremie betekent dat elke deel-
nemer premie betaalt als ware hij een doorsnee-deelnemer wat betreft 
leeftijd, salaris, etc. Tijdsevenredige opbouw betekent dat de pensioen-
opbouw die de deelnemer geniet, (grosso modo) evenredig is aan zijn 
eigen salaris, met een percentage dat onafhankelijk is van de leeftijd. 
We hebben hier hoofdzakelijk het middelloonpensioen op het oog, maar 
de argumenten blijven natuurlijk mutatis mutandis geldig voor eind-
loonpensioenen. Overigens wordt de term ‘doorsneepremie’ meestal 
gebruikt voor de bovenstaande combinatie van ‘doorsneepremie’ en 
‘tijdsevenredige opbouw’. Wij noemen hier bewust deze beide laatste 
begrippen gezamenlijk. 
 We moeten nu de vraag beantwoorden in hoeverre de beoogde 
 doelen gehaald worden met deze invulling van pensioenregelingen. 
We beginnen met het meest eenvoudige doel b, geen concurrentie bin-
nen bedrijfstakken; het is zonder meer duidelijk dat die doelstelling 
gerealiseerd wordt. Wat betreft doelstelling a, gelijke kansen voor jong 
en oud op de arbeidsmarkt, kunnen we zeggen dat deze invulling (met 
doorsneepremie en tijdsevenredige opbouw) de beoogde solidariteit 
bereikt. Echter, dergelijke kansen hangen van meer zaken af, die ver-
moedelijk een veel grotere rol spelen bij deze kansen. Te denken valt 
hierbij aan: de in veel organisaties automatische salarisgroei (de ‘perio-
dieken’), de hoge ontslagvergoeding voor oudere werknemers, de groei-
ende tendens om werknemers op flexbasis aan te nemen, de enorme 

20 E. Lutjens: Een�halve�eeuw�solidariteit, Rijswijk. 1999.
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vlucht van het uitzendwerk en de payrollbranche (zie ook de vorige 
paragraaf). De pensioensystematiek van doorsneepremies levert echter 
geen nadeel op voor oudere werknemers. 
 De laatste doelstelling, c, een goed pensioen voor ouderen, die 
immers anders geen pensioen zouden kunnen opbouwen, is ook vrij 
eenvoudig te beoordelen. Deze doelstelling is volkomen gehaald. De 
internationale faam van Nederland op pensioengebied is hier aan te 
danken. Sterker nog, diverse studies wijzen uit dat de huidige generatie 
ouderen rijker is dan enige voorgaande generatie en vermoedelijk ook 
een luxere pensioenvoorziening geniet dan enige generatie erna.��  
De jongere generaties zullen minder riante pensioenregelingen hebben. 
Dat heeft onder meer te maken met de overgang naar middelloon, met 
het toenemend aantal baanwisselingen en echtscheidingen en met het 
afschaffen van de riante vroegpensioenregelingen. Afgezet tegen de ont-
staanssituatie waarin de oudedagvoorziening nog in de kinderschoenen 
stond – no�pun�intended – is dit een prestatie van formaat die er in niet 
geringe mate toe heeft bijgedragen dat de vergrijzingsproblematiek in 
Nederland vergeleken met andere Europese landen beter beheersbaar is. 

Solidariteit:�de�bedoelde�en�onbedoelde�neveneffecten
De vraag is nu aan de orde welke bijkomstige effecten gerealiseerd wor-
den door de systematiek van doorsneepremie en tijdsevenredige opbouw 
in de ouderdomspensioenregeling. Tevens beschouwen we de vraag in 
hoeverre deze effecten beoogd zijn. Hier is al heel veel over geschreven; 
voor het gemak nemen wij de onderstaande 12 soorten van inkomens-
overheveling van Kuné over, daar solidariteit genoemd.�� 

Vormen van inkomensoverheveling in ouderdomspensioen:  
expliciet beoogd of niet? 
1) Inkomensoverheveling van kortlevend naar langlevend.  

Ja. Dit is de kern van de kanssolidariteit.

21 H.A.A. Verbon, Vergrijzing�is�nog�steeds�een�verdelingsprobleem, in Tijdschrift voor 
Openbare Financiën, 2006, nr. 2, Themanummer vergrijzing, p. 105-115; WRR, De�ver-
zorgingsstaat�herwogen, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2006.

22 J.B. Kuné, Solidariteiten�in�collectieve�pensioenregelingen, in Kosten�en�baten�van�
collectieve�pensioensystemen, S.G. Van der Lecq en O.W. Steenbeek, Den Haag/Rijs-
wijk, VB, 2006, p. 23-46. Kuné noemt er 14, waarvan degene gerelateerd aan 
arbeidsongeschiktheids- en nabestaandenpensioen hier weggelaten worden. 



24 nea paper 4

2) Inkomensoverheveling tussen actieven en post-actieven. 
Is moeilijk te beantwoorden met de huidige gegevens. Wel kunnen 
we stellen dat deze vorm van inkomensoverheveling een duidelijke 
overeenkomst vertoont met kanssolidariteit: het is a priori onduide-
lijk wie de begunstigde is. Op de hand gewogen lijkt dit een effect 
dat onvermijdelijk samenhangt met een collectieve verzekering tegen 
het lang-leven risico. 

3) Inkomensoverheveling van jong naar oud.  
Ja. Dit is de kern van de gekozen combinatie van doorsneepremie 
met tijdsevenredige opbouw

4) Inkomensoverheveling tussen organisaties binnen een bepaalde 
bedrijfstak.  
Ja. Dit is een van de beoogde doelen van destijds. 

5) Inkomensoverheveling van vroege of lauwe naar late of steile 
 carrières.  
Niet erg relevant. Deze vorm van inkomensoverheveling treedt vooral 
op bij het eindloonpensioen, dit is een nadere uitwerking van de 
gekozen pensioensystematiek. Indien vanaf de invoering gekozen 
was voor een middelloonpensioen was deze vorm in veel mindere 
mate opgetreden. 

6) Inkomensoverheveling van lagere naar hogere sociaal-economische 
klasse.  
Ja. Dit is een verbijzondering van onderdeel 1. Mensen afkomstig uit 
sociaal-economisch hogere klassen leven langer. 

7) Inkomensoverheveling van mannen naar vrouwen.  
Ja. Dit is een verbijzondering van onderdeel 1. Vrouwen leven langer. 
We zien overigens een kentering in het verschil in levensverwachting 
tussen mannen en vrouwen; dat loopt niet langer op maar terug.

8) Inkomensoverheveling tussen pensioensoorten binnen één rege-
ling.��  
Deze vraag is niet goed te beantwoorden. Het lijkt voor de hand te 
liggen dat dit geen overwegende rol heeft gespeeld bij het opzetten 
van bedrijfstakpensioenfondsen. 

9) Inkomensoverheveling tussen verplichte en vrijwillige pensioen-
regelingen.  

23 Hiervan is sprake wanneer de werkelijke kosten van bedoelde pensioensoorten 
afwijken van de verwachte kosten en het verschil ten laste of ten bate komt van de 
(overige) collectiviteit.
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Niet relevant. Het betreft hier vormen van inkomensoverdracht die 
niet samenhangen met het ouderdomspensioen maar met aanvul-
lende regelingen die blijkbaar deels in een één pot worden gestort.

10) Inkomensoverheveling ten gevolge van bufferopbouw.  
Deze vraag is niet goed te beantwoorden. In feite is dit een direct 
gevolg van zowel de kanssolidariteit als het toezicht door DNB, in het 
bijzonder het toezicht op de premiehoogte. 

11) Inkomensoverheveling ten gevolge van de feitelijke werking van de 
bekostiging.��  
Deze vraag is niet eenvoudig te beantwoorden. Vermoedelijk is dit 
punt destijds niet van groot gewicht geweest. Het oprichten en 
instellen van een pensioenfonds werpt in eerste instantie andere 
moeilijkheden op. Daarnaast was het toezicht destijds van een 
andere orde. 

12) Inkomensoverheveling ten gevolge van aanpassing arbeidsvoor-
waarden.  
Zie 13).

Als we het voorgaande samenvatten kunnen we de volgende vormen van 
beoogde solidariteit opstellen:
Beoogde kanssolidariteit 
– van kortlevend naar langlevend
– van lagere sociaal-economische klassen naar hogere
– van mannen naar vrouwen

Beoogde inkomensoverheveling
– Tussen organisaties binnen een bedrijfstakpensioenfonds
– Van jong naar oud

Merk op dat de solidariteit ‘van lagere klasse naar hogere’ en ‘van man-
nen naar vrouwen’ weliswaar verbijzonderingen zijn van de beoogde 
solidariteit ‘van kortlevend naar langlevend’, maar dat er ook een 
wezenlijk verschil te zien is. Daar waar de laatstgenoemde vorm ook op 
individueel niveau optreedt, is dit bij de twee eerder genoemde niet het 

24 Het financieringssysteem bewerkstelligt een bepaalde verdeling in de tijd bezien 
van de lasten die samenhangen met de verwachte stromen van toekomstige uitke-
ringen. Sommige generaties profiteren van anderen of leveren in ten behoeve van 
anderen.
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geval: die treden alleen op in de zwakkere, statistische  vorm van het 
collectief. Daarnaast is er een aantal vormen van inkomensoverheveling 
die ofwel samenhangen met andere pensioensoorten dan ouderdoms-
pensioen ofwel met veranderingen van de regeling in de loop van de 
tijd. 

Solidariteit�en�transparantie
In de vorige paragraaf hebben we aangegeven dat transparantie over het 
financiële bestuur van fondsen of bedrijven veel ellende kan voorkomen, 
en omgekeerd, intransparantie die (maatschappelijke) steun voor finan-
ciële of politieke arrangementen kan verminderen. De rol van transpa-
rantie in pensioenfondsen hoort bij de discussie over solidariteit, omdat 
solidariteit gedijt bij maatschappelijke steun. 
 In de verslagen van de Nationale Pensioendebatten zijn de woorden 
solidariteit en transparantie niet van de lucht. Alle betrokkenen, van 
sociale partners tot pensioenkoepels, verzekeraars tot beleidsmakers lij-
ken het erover eens dat er meer transparantie moet komen. Tegelijkertijd 
merkt E. Stoové (voorzitter RvB Sociale Verzekeringsbank) op in de editie 
van 2006��: “We�roepen�transparantie,�maar�de�discussie�aanhorende�
vraag�ik�me�af�of�we�het�nu�wel�echt�willen.”
 Andere pensioendeskundigen trekken min of meer gelijkluidende 
conclusies. D.J. de Beus en D. Snijders, voormalig directeur van respec-
tievelijk PGGM en van Philips Pensioenfonds:�“...pensioenfondsen�
mogen�hun�kop�niet�in�het�zand�steken�door�te�blijven�schermen�met�een�
begrip�als�solidariteit.�Er�komt�een�moment�dat�de�deelnemer�daar�geen�
boodschap�meer�aan�heeft.”��  G. Boender, hoogleraar aan de Erasmus 
Universiteit: “Solidariteit�kan�misbruikt�worden.�Er�zijn�wel�regelingen�
gemaakt,�die�dan�verkocht�worden�onder�het�woord�solidariteit,�maar�
die�dan�wat�mij�betreft�toch�meer�te�maken�hebben�met�belangenbe-
hartiging�dan�met�solidariteit�en�daarmee�is�dat�juist�zeer�ten�nadele�
van�solidariteit”.���Verrassend in dit licht is dat het ABP(!) een definitie 
hanteert van solidariteit waarin impliciet een bepaalde mate van trans-

25 http://www.nationaalpensioendebat.nl/Site/Temp/PageFileNone_229_-1_1_0.pdf
26 C. Petersen, Bestuur�en�management�van�pensioenen,�regelingen,�beleggingen�en�

uitvoering, Den Haag, SDU, 2002. 
27 In de film bij het boek van Van der Lecq en Steenbeek, zie http://www.vb.nl/nieuws/

nieuwsbericht.asp?br_autonummer=1180
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parantie verwerkt zit: Bewust�zijn�van�het�feit�dat�men�bij�elkaar�hoort�
en�bereid�zijn�om�de�consequenties�daarvan�te�dragen.��

 Een voorbeeld dat duidelijk maakt welke solidariteit gebaat is bij 
intransparantie is het volgende��:  “We�geven�geen�informatie�over�de�
hoogte�van�het�bedrag�dat�gemoeid�is�met�de�VUT�regeling,�want�dat�
ondermijnt�het�draagvlak�onder�het�akkoord”.�Aan het woord is Xander 
den Uyl, onderhandelaar van de Abvakabo, en wel over het in 2005 
gesloten en in 2006 ingevoerde VPL-akkoord bij het ABP.  Het draagvlak 
onder het akkoord werd door de groep van jonge ambtenaren en jour-
nalisten mede ter discussie gesteld aangezien vakbonden en ABP geen 
openheid van zaken gaven.
 Het is kennelijk de inkomensoverheveling van jong naar oud in de 
pensioensystematiek die intransparantie in de hand werkt. De andere 
vormen zijn ofwel goed uitlegbaar ofwel zijn een uitvloeisel van het 
gekozen systeem. Bij het jaarlijks te ontvangen hypotheekoverzicht, om 
maar eens een andere belangrijke financiële pijler van een gemiddeld 
Nederlands huishouden te noemen, is het niet meer dan logisch dat 
daar naast de restschuld de totaal betaalde rente opstaat. 
 In pensioenfolders en op de websites van de pensioenfondsen is geen 
of nauwelijks informatie te vinden over de werking van de pensioensy-
stematiek. Zo er hierover al iets genoemd wordt, blijft het in vage 
bewoordingen als: ‘een uniforme premie zonder selectie op basis van 
leeftijd, geslacht en gezondheid’. Werknemers worden niet of nauwelijks 
geïnformeerd over de wijze waarop de doorsneepremie en tijdsevenre-
dige opbouw werken. Uiteraard wordt de werknemer geïnformeerd over 
de premiehoogte – overigens vaak alleen maar over het werknemersdeel 
zodat geen inzicht gegeven wordt in de werkelijk kosten van de totale 
regeling – en krijgt de werknemer eens per jaar een pensioenoverzicht 
thuisgestuurd, maar uitleg over de samenhang ontbreekt totaal. Wij 
kennen geen fondsen die bij het pensioenoverzicht vermelden wat de tot 
dan toe voor de werknemer afgedragen premie bedraagt, door werkgever 
en werknemer samen, en al helemaal geen fondsen die dit relateren aan 
de opgebouwde aanspraken. 
 Deze intransparantie is des te verwonderlijker indien men nadenkt 
over welke moeite de pensioenfondsen zich moeten getroosten van de 

28 Zie www.abp.nl
29 Elsevier, 30 juli 2005.
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AFM om hun indexatie beleid te verduidelijken. We laten hier de vraag of 
en zo ja, in welke mate de indexatiematrix bijdraagt aan transparantie, 
buiten beschouwing. Het gaat ons om het feit is dat de transparantie 
beoogd wordt. 
 De vraag rijst: is het terecht dat solidariteit automatisch met intrans-
parantie geassocieerd wordt? Zou het niet mogelijk zijn een stelsel te 
ontwerpen dat solidariteit combineert met transparantie? Het is immers 
raar dat een begrip dat als een warme deken aanvoelt tegelijkertijd de 
vraag oproept wat er zich dan wel onder die deken afspeelt. Wat zou er 
gebeuren bij een beetje meer transparantie? Stort het stelsel dan ont-
zield ter aarde of raakt het alleen wat overbodige ballast kwijt?
 Wij denken dat deze intransparantie de pensioensector als geheel 
geen goed doet. Mensen willen tegenwoordig weten wat ze betalen en 
waarvoor, of we dat nou leuk vinden of niet. Je kunt dan net als bijvoor-
beeld de Hartstichting wachten tot de emmer overloopt en duizenden 
donateurs het voor gezien houden of maatregelen nemen om het stelsel 
aan te passen aan de veranderde tijden, zonder de goede kanten ervan 
op te geven. Wij pleiten voor het laatste.

Solidariteit�van�jong�naar�oud
Met de bovenstaande analyse van de verschillende vormen van solidari-
teit en de betekenis van transparantie besluiten we deze paragraaf met 
de solidariteit van jong naar oud, de intergenerationele solidariteit waar 
dit artikel zich op concentreert. We putten hierbij uit het artikel van 
Boeijen, Jansen, Kortleve en Tamerus.�0 We beschouwen allereerst een 
starre situatie: een (fictief) bedrijfstakpensioenfonds in evenwichtsituatie 
met een voorwaardelijk geïndexeerde middelloonregeling. We beschou-
wen werknemers die hun hele werkzame leven aan dit fonds deel-
nemen. Merk op dat dit de situatie is waarop de solidariteitsgedachte is 
gebaseerd, zie ook de boven genoemde ABP-definitie: men ‘hoort bij 
elkaar’ en deelt daarom elkaars risico’s. Het is duidelijk dat dit bij elkaar 
horen sterker gevoeld wordt in een starre arbeidsmarkt waarin een wer-
kende van wieg tot graf in loondienst is bij dezelfde werkgever, dan in 
een flexibele markt waarin jobhoppen, flexwerk, uitzendwerk en free-
lancen hoogtij vieren. 

30 T.A.H. Boeijen, C. Jansen, C.E. Kortleve en J.H. Tamerus, Leeftijdsolidariteit�in�de�
doorsneepremie in Kosten�en�baten�van�collectieve�pensioensystemen, S.G. Van der 
Lecq en O.W. Steenbeek, Den Haag/Rijswijk, VB, 2006, p. 147-165.
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 We citeren enkele kwantitatieve voorbeelden van onderlinge subsidies 
(hier inkomensoverheveling geheten): 
- Een late toetreder ontvangt een subsidie ter grootte van 20% van de 

door hem (voor hemzelf) betaalde premie. 
- Een vroege uittreder betaalt een subsidie ter grootte van 66% van de 

door hem voor hemzelf betaalde premie. 
Onzes inziens zijn deze vormen van inkomensoverheveling niet meer te 
verantwoorden in de huidige dynamische arbeidsmarkt en met het hui-
dige welstandspeil onder ouderen. 
 We willen aantonen dat met de juiste ingrepen het collectieve stelsel 
behouden blijft- als we ervoor durven kiezen de overbodige ballast 
overboord te gooien. 

5. Intergenerationele solidariteit vanuit een greenfield situatie
We komen nu toe aan beantwoording van de vraag: welke solidariteit 
willen we in een pensioenregeling, uitgaande van een greenfield situa-
tie, dat wil zeggen gesteld dat we geen rekening hoeven te houden met 
bestaande situaties. 
 We lopen allereerst de gevonden beoogde vormen van inkomensover-
heveling langs: kanssolidariteit, binnen een bedrijfstak en van jong naar 
oud. Het is zonder meer duidelijk dat we de kanssolidariteit willen 
behouden – als kern van een collectieve pensioenregeling. Ook zijn er 
volgens ons voldoende redenen om de bedrijfstaksolidariteit te willen 
behouden. De andere vorm van beoogde inkomensoverheveling in het 
ouderdomspensioen in de 2e pijler – van jong naar oud – dient te 
vervallen. 
 De andere genoemde vormen van inkomensoverheveling hadden 
ofwel niets uitstaande met het ouderdomspensioen als zodanig, ofwel ze 
waren niet beoogd. Als leidraad voor een nieuwe (ouderdoms)pensioen-
systematiek kunnen we deze dus als irrelevant, of als niet uitdrukkelijk 
gewenst beschouwen. Indien deze andere vormen op blijken te treden 
als gevolg van een nadere invulling van de systematiek, moeten we dit 
per geval beoordelen. 
 De pensioensystematiek die ons voor ogen staat is er een waarbij de 
doorsneepremie behouden blijft en de tijdsevenredige opbouw vervalt. 
In plaats daarvan komt een leeftijdsafhankelijke opbouw. Dat wil zeggen 
dat jongere deelnemers (relatief) meer opbouwen dan oudere. De premie 
is zowel kostendekkend als per deelnemer actuarieel correct. Boeijen et 
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al. noemen dit systeem ‘degressieve opbouw’. In andere publicaties 
wordt dit wel ‘premiedifferentiatie’ genoemd. 

Voordelen�van�degressieve�opbouw
–� Kanssolidariteit�en�bedrijfstakbrede�solidariteit�behouden
Vanwege de constructie is het duidelijk dat zowel de kanssolidariteit als 
de bedrijfstaksolidariteit behouden blijven, terwijl de inkomensover-
dracht van jong naar oud vervalt of sterk afneemt. Hiermee komt er een 
veel duidelijker verband tussen de door elk afgedragen premie en de 
opgebouwde rechten. 
–� Transparantie�wordt�mogelijk
Met de grotere samenhang tussen premie en uitkering wordt het ook een 
stuk eenvoudiger om deze uit te leggen en het draagvlak dat er aan ten 
grondlag ligt te behouden. Ook zullen veel van de – vaak heftige – 
 discussies over de houdbaarheid van de pensioensystematiek hiermee 
voorlopig gesmoord worden.
–� Grotere�kans�op�interesse�voor�pensioenen�
De grotere transparantie zal onder meer haar vruchten kunnen afwerpen 
ten aanzien van de interesse: die is nu extreem laag onder jongeren, 
niet in het minst omdat de materie –ten onrechte- zeer complex is. 
 Versimpeling van de materie zal ten goede komen aan de interesse. 
Grotere�betrokkenheid�bij�bestuur�en�medezeggenschap
Een grotere interesse zal op haar beurt weer tot gevolg hebben dat meer 
jongeren zich geroepen voelen om zitting te nemen in  besturen en 
deelnemersraden van pensioenfondsen. Dit komt een gebalanceerde 
belangenbehartiging natuurlijk zeer ten goede. 
–� Minder�perverse�solidariteit
Bovendien is een van onze voornaamste bezwaren, de benadeling voor 
werknemers die rond hun 35ste voor zichzelf beginnen hiermee weg-
genomen. Hiermee zal deze pensioensystematiek een groot obstakel 
wegnemen voor een vruchtbaar startersklimaat. 
–� Natuurlijk�vroegpensioen�voor�zware�beroepen
De hier voorgestelde pensioensystematiek heeft als consequentie dat, bij 
een gegeven pensioenleeftijd, het zwaarder telt als je enkele pensioen-
jaren mist als jongere. We kunnen dit echter ook omdraaien, aansluitend 
bij de discussies rondom vroeg beginnen met werken versus lang stude-
ren. In plaats van uit te gaan van een vaste pensioenleeftijd, zouden we 
uit kunnen gaan van een vast aantal gewerkte jaren. Daarmee wordt 
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automatisch bewerkstelligd dat degenen die vroeger beginnen met wer-
ken eerder kunnen ophouden. Degenen die lang gestudeerd hebben 
moeten dan wat langer doorwerken. Dit lijkt ons een maatschappelijk 
gewenste vorm van natuurlijke arbeidsparticipatie naar draagkracht.

Een probleem wordt niet opgelost met de degressieve opbouw: die van 
de pensioengatopbouwers. Net als bij de doorsneepremie met tijdseven-
redige opbouw hangt de uiteindelijke hoogte van het pensioen af van 
het aantal gewerkte jaren. Dit is echter een andere discussie, die zou 
moeten gaan over de rechten van flexwerkers en de arbeidsparticipatie 
en arbeidspatronen van vrouwen. 
  Desalniettemin is de systematiek van degressieve opbouw goed uit te 
leggen. De invulling van het woord solidariteit wordt in ere hersteld. Er is 
geen enkele reden meer om zaken achter te houden. Kortom, hiermee 
kunnen naar onze mening solidariteit en transparantie liefdevol verenigd 
worden. 

Enkele�consequenties�van�een�nieuwe�pensioensystematiek
De door ons voorgestane pensioensystematiek met doorsneepremie en 
leeftijdsevenredige opbouw (degressieve opbouw) komt tegemoet aan 
een aantal knelpunten, te weten, 
- de niet meer te rechtvaardigen inkomensoverdracht van jong naar 

oud, en
- de rem op de arbeidsmobiliteit, en, last but not least, 
- de roep om meer (door het huidige systeem moeilijk te verwezenlij-

ken) transparantie en inspraak.
Het invoeren van een dergelijke nieuwe systematiek heeft echter wel een 
aantal consequenties. Boeijen et�al. constateren al dat met name op een 
tweetal punten overgangsproblematiek te wachten staat: in de wetge-
ving en in de compensatie bij overgang van de tijdsevenredige naar de 
leeftijdsevenredige opbouw. We focussen hier op het tweede aspect. 

Compensatie�bij�overgang�
Door overgang van het ene naar het andere systeem worden deelnemers 
benadeeld, die eerst langdurig hebben meebetaald aan de pensioen-
opbouw van hun oudere collega’s en die ineens niet meer een dergelijke 
gift van hun jongere collega’s zouden gaan ontvangen. Het lijkt niet 
meer dan redelijk hen daarvoor te compenseren. 
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 Het is het meest zuiver om deelnemers te compenseren voor teveel 
betaalde premie (‘achteruit kijken’). Dat sluit het meest aan bij de nieuw 
te introduceren systematiek, die een sterker verband legt tussen betaalde 
premie en opgebouwde aanspraken. 
 De kosten van zo’n compensatie zijn het laagst voor jonge deelnemers 
– die hebben nog weinig betaald – en voor oude deelnemers – die heb-
ben al veel teruggehad. De compensatie voor de generatie daartussen is 
het duurst. In Boeijen et�al. wordt berekend dat voor PGGM de kosten 
van een compensatie langs deze lijnen maximaal 19,5% dekkingsgraad 
bedragen. Tevens wordt opgemerkt dat PGGM een gemiddelde leeftijd 
van het deelnemersbestand van 45 heeft. Het ligt dus in de lijn der ver-
wachting dat andere fondsen minder kwijt zullen zijn aan compensatie.  
 Gezien de gevolgde argumentatie (het faciliteren van arbeidsmobili-
teit) lijkt het voor de hand te liggen de compensatie in één keer toe te 
kennen en niet over de tijd tot aan het pensioen uit te smeren. Immers, 
dat laatste zou weer tot gevolg hebben dat deelnemers op straffe van 
pensioenverlies niet meer willen overstappen. 
 De hier gehanteerde argumentatie (het stopzetten van een overmatige 
inkomensoverheveling van jong naar oud en het zoeken naar een 
nieuwe en eerlijker vorm van solidariteit) impliceert dat het voor de 
hand ligt de financiën hiervoor uit de fondsreserves te halen. Daarmee 
wordt solidariteit opnieuw vormgegeven en verwordt het niet tot een 
vorm van belangenbehartiging, ‘zeer ten nadele van de solidariteit’. 
Het bijbehorende toezicht dient, samen met de wetswijziging, zo te 
 worden vormgegeven dat de dekkingsgraad geen argument mag zijn 
om dit niet te doen. 

En�verder:�verplichtstelling�en�zeggenschap
Er zijn diverse andere punten die meer of minder gerelateerd zijn aan 
het nieuw inrichten van de pensioensystematiek. We noemen er hier 
enkele, en geven aan wat de gevolgen zijn van deze nieuwe invulling. 

Verplichtstelling
De verplichtstelling zoals geregeld in de wet BPF – of anderszins, zoals in 
de wet Privatisering ABP –, heeft een doelstelling die nog van geen 
enkele partij kritiek heeft doen ontlokken: het verzorgen van een goede 
oudedagsvoorziening voor een gehele bedrijfstak zonder risicoselectie en 
tegen een lage kostprijs. Ook in dit artikel kunnen we alleen maar deze 
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doelstelling onderschrijven. Er zijn echter wel een aantal onderwerpen 
voor nadere discussie te noemen, die rechtstreeks voortvloeien uit onze 
betooglijn. 

Ten eerste, bij een groeiende arbeidsdynamiek gaat de verplichte koppe-
ling met een werkgever, een bedrijfstak of überhaupt het werknemer-
schap steeds meer knellen. Denk bijvoorbeeld aan fusies en outsourcing, 
die meestal in de weg staan om waardeoverdracht te kunnen plegen. Of 
aan werknemers met meer dan één werkgever, of werknemers die tevens 
als freelancer werken. Individualisering en flexibilisering werpen de 
vraag op, of het niet mogelijk is, de pensioenuitvoering zo in te richten 
dat de facilitering van de arbeidsmobiliteit geoptimaliseerd wordt zonder 
in te leveren op de doelstelling van een goede oudedagsvoorziening 
zonder risicoselectie en tegen een lage kostprijs. 
 Er zijn hier diverse modellen denkbaar, die verdere uitdieping en dis-
cussie behoeven. Zo is de idee van een nationale pensioenuitvoerder 
vanuit oogpunt van mobiliteit optimaal. Een schaduwkant zou kunnen 
zijn dat dit niet tegemoet komt aan de flexibilisering van het pensioen 
en daarnaast zijn natuurlijk vanuit de mededingingskant vraagtekens te 
zetten bij een dergelijke stap. Daar staat tegenover het aanmerkelijke 
sociale belang dat ermee gediend kan zijn. Dit lijkt ons een goed object 
voor verdere studie. 
 Een ander denkbaar model, is de verplichtstelling van een pensioen-
opbouw (de regeling) zonder de verplichtstelling van een uitvoerder. Wij 
denken dat met de invulling van leeftijdsevenredige opbouw deze optie 
dichterbij is gekomen. Er is immers minder inkomensoverdracht en dus 
minder twistpunten bij – al dan niet collectieve – overgang van de ene 
naar de andere uitvoerder. 

Een tweede kanttekening is een juridische. De vraag of de verplichtstel-
ling niet in strijd is met het (Europese) mededingingsrecht heeft reeds 
enkele malen geleid tot een gang naar de rechter. Tot op heden heeft de 
jurisprudentie de strekking dat dat niet het geval is. Een van de redenen 
die hierbij een rol spelen, is de volgende: “..instellingen�in�Frankrijk,�
(…),�die�uitsluitend�functioneerden�op�het�principe�van�solidariteit,�
onder�meer�blijkende�uit�het�feit�dat�er�geen�verzekeringstechnische�
equivalentie�bestond�tussen�premies�en�uitkeringen.�De�vraag�is�nu�in�de�
kern�of�de�solidariteitsaspecten�van�verplichte�bedrijfspensioenfondsen�
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zodanig�zijn,�dat�zij�daarom�als�sociale�zekerheidsinstellingen�
beschouwd�kunnen�worden.”���De nieuwe invulling van de pensioen-
systematiek als voorgesteld houdt in dat er een duidelijk verband komt 
te bestaan tussen de premie en de uitkering. Dit zou er dus toe kunnen 
leiden dat de pensioenfondsen niet meer als sociale zekerheidsinstellin-
gen gezien kunnen worden, maar als ondernemingen. Zou dat zo zijn, 
dan zou daarmee wellicht de zogeheten grote verplichtstelling kunnen 
komen te vervallen. Dit zou een argument kunnen zijn om de verplicht-
stelling tot deelname aan een vooraf vastgesteld pensioenfonds af te 
zwakken tot de verplichtstelling tot opbouwen van pensioen. 

Zeggenschap�en�medezeggenschap�over�de�pensioenfondsen
De reeds ter sprake gekomen individualisering heeft niet alleen conse-
quenties voor de inhoud van de pensioenregelingen, maar moet die ook 
hebben voor de zeggenschap erover. Die ligt nu bij het georganiseerde 
bedrijfsleven. De organisatie verloopt aan werknemerszijde via de – 
 traditionele – vakbonden. Deze organisatievorm kent sinds tientallen 
jaren een afname in draagvlak door dalende ledenaantallen. Deelnemers 
warm maken voor inspraak terwijl je een actuariële studie nodig hebt 
om iets over de financiering van je eigen pensioen te snappen is natuur-
lijk dweilen met de kraan open. Daar loopt niemand warm voor tenzij hij 
of zij vlak voor zijn of haar prepensioen zit. Niet voor niets is de gemid-
delde leeftijd van bijvoorbeeld de niet-gepensioneerde FNV leden in de 
deelnemersraad van het ABP rond de 55.��

 Als we draagvlak onder dit soort collectieve afspraken willen vergroten 
dan is het logisch dat bestuur en medezeggenschap open staan voor alle 
betrokkenen, via democratische verkiezingen. We verwachten dat meer 
mensen betrokken willen zijn als de transparantie vergroot wordt met 
het afschaffen van de tijdsevenredige opbouw. Intergenerationele soli-
dariteit wordt in onze optiek behouden en versterkt als de verschillende 
generaties inspraak hebben in de zaken die hen aangaan. 

31 E. Lutjens: Een�halve�eeuw�solidariteit, Rijswijk. 1999.
32 Zie www.abp.nl/abp/abp/overabp/key_navigatie/ons_bedrijf/zeggenschap/�

ACOP-FNV.asp



jongeren met pensioen 35

6. Stellingen
– Echte solidariteit bestaat bij gratie van transparantie 
– Alleen die vormen van solidariteit moeten worden ingebouwd (in ver-

plichtgestelde regelingen) die een duidelijk economisch nut hebben. 
– Intergenerationele solidariteit is beter te realiseren door een degres-

sief opbouwsysteem, nu in te voeren met korte overgangstermijnen.
– Jongeren zijn gebaat bij verplichtstelling in enigerlei vorm.
– Verplichte pensioenopbouw gekoppeld aan de werkgever is niet meer 

van deze tijd.
– Pensioenfondsen mogen niet meer paritair bestuurd worden (in de 

zin van de wet BPF: werkgevers en vakbonden), iedere deelnemer en 
niet alleen als die vakbondslid is krijgt in principe inspraak over die 
zaken die hem primair raken. 
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