
Pamflet 2 
Pensioen, zijn er betere alternatieven?  
 
Deskundigen geven aan dat het Nederlandse pensioenstelsel het beste pensioenstelsel 
van de wereld is. Toch gaan er door de ontwikkelingen (zie pamflet 1: Het Nederlandse 
pensioenstelsel, hoe staat het er voor?) wel stemmen op om het sparen voor je pensioen 
op een andere manier te organiseren. Zodat we ook in de toekomst het beste 
pensioenstelsel blijven behouden! Dit zijn de opties:  
 
Mogelijkheid 1: premie verhogen 
Dit is in veel sectoren onwenselijk, omdat de premie de afgelopen jaren al flink gestegen 
is, waardoor voor werknemers het loon daalt. En werkgevers zullen door de hogere 
premie hun producten duurder maken, waardoor de concurrentiepositie verslechtert. En 
dat kan dan weer gevolgen voor de werkgelegenheid hebben.  
 
Mogelijkheid 2: individuele regeling bij de verzekeraar 
Een individuele regeling wordt soms genoemd als oplossing. De kosten van individuele 
regelingen zijn echter hoger dan bij pensioenfondsen die geen winstoogmerk hebben. Het 
verschil in duurdere kosten kan leiden tot een 25 procent lager pensioen. En het CNV is 
de woekerpolissen van verzekeraars nog niet vergeten. 
 
Mogelijkheid 3: Pensioenfondsen afschaffen en zelf sparen/zelf beleggen 
Stort elke maand een bedrag op een rekening, ontvang elk jaar rente, en gebruik dit geld 
voor na de pensioendatum. Deze optie biedt veel zekerheid en lijkt daarom aantrekkelijk. 
Wat betekent dit voor de hoogte van het pensioen? 
Stel je voor dat we deze keuze 25 jaar geleden moesten maken: €100,- aan een 
pensioenfonds geven of de €100,- op de bank zetten?  
Nu weten we dat de €100,- op de bank in 2010 gegroeid zou zijn tot €308,-. De €100,- 
die aan het pensioenfonds is gegeven is door de beleggingen uitgegroeid tot €514,-. Door 
het pensioen aan het pensioenfonds over te laten is het pensioen dus ruim 60 procent 
hoger. 
 
Er kan ook gekozen worden om zelf te beleggen. Dit is risicovol. Je moet verstand van 
beleggen hebben en de discipline opbrengen om nu koopkracht in te leveren voor later. 
En als je het geld verkeerd belegt dan kan zomaar een groot deel van je vermogen 
verloren gaan. De schaalgrootte van pensioenfondsen (door het grote aantal deelnemers)  
heeft zoveel voordelen dat je daar alleen nooit tegen op kan.  
 
Conclusie 
Je pensioen individueel onderbrengen bij een verzekeraar is duur en het levert minder 
pensioen op. Ook zelf gaan sparen of beleggen levert minder op en/of is zeer riskant.  
Pensioenfondsen lopen ook beleggingsrisico, maar spreiden die risico’s over heel veel 
mensen en over een langere tijd. Het is een verantwoord risico. Samen regelen betekent 
kosten en risico’s delen en is daarom volgens het CNV de beste oplossing. Zie ook de 
communicatie van de pensioenfondsen op www.samenstajijsterk.nl. 
 
Maar hoe kunnen we nu zorgen dat ons pensioenstelsel gezond blijft?  
Wordt vervolgd……. 
 
 
 
 
 


