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Het Nederlandse pensioendossier dreigt uit te lopen 
op een Griekse tragedie.  
 
De inspanningen om het stelsel te behouden, zijn de belangrijkste oorzaak van de 
uiteindelijke ondergang.  
Ook de langverwachte maatregelen die minister Kamp binnenkort aankondigt, 
brengen waarschijnlijk de rust niet terug.  
Wat is er de afgelopen jaren veel gerekend, gepraat en geruzied over waar het 
allemaal naartoe moet!  
Tweeënhalf jaar na de presentatie van het rapport van de commissie-Goudswaard 
over de toekomst van het pensioenstelsel is er nauwelijks overeenstemming te 
bespeuren.  
De boodschap die blijft hangen, is dat het vreselijk slecht gesteld is met onze pensioenen. 
 
Het gevolg is dat vakbonden uit elkaar vallen.  
Solidariteit tussen jong en oud wordt beschouwd als 
ballast voor het stelsel.  
De onzekerheid leidt tot het laagste 
consumentenvertrouwen tot op heden in Nederland 
en het laagste in de Europese Unie. Werkgevers 
hebben geen animo meer en stappen over op 
inferieure premieregelingen. Tegen de tijd dat er 
werkelijk een uitgewerkt akkoord ligt waarin iedereen 
zich kan vinden, zijn er geen pensioenfondsen meer 
om de ideeën op los te laten. 
De afgelopen jaren dreven de spanningen in de 
eurozone beleggers massaal naar veilige havens. Dit 
duwde de risicovrije rente naar recorddieptes. Dit 
proces van dalende rentes droeg bij aan goede 
beleggingsrendementen, met als resultaat een 
recordomvang van de Nederlandse 
pensioenspaarpot. Tegelijkertijd stuwde deze 
rentedaling de waardering van 
pensioenverplichtingen flink verder omhoog dan het 
vermogen. Dekkingsgraden liggen gemiddeld royaal 
onder de 100 procent. Een dekkingsgraad van 
minimaal 130 % is gewenst om te voldoen aan de 
ambitie om pensioenen jaarlijks te compenseren voor 
inflatie. 
Als de rente en de aandelenmarkten de rest van het 
jaar op het bestaande niveau blijven steken, zullen 
veel fondsen kortingen van 10 procent of meer 
moeten aankondigen.  
De pensioenpremie zal in veel gevallen met een 
kwart stijgen. 
De Nederlandse consument reageert op deze 
sombere signalen door zijn bestedingen verder terug 
te schroeven en speelt geen rol in eventueel 
economisch herstel. 
 
Een aantal concrete maatregelen kan het tij keren. 
 
1. Stop de discussie over de juiste bepaling van 
de dekkingsgraad. 
2. Kondig een beperkte korting aan, van maximaal 
5 procent, ter compensatie van de gestegen 
levensverwachting. 
3. Maximaliseer de extra jaarlijkse afstempeling 
wegens de lage dekking voor de komende vijf jaar 
op procent. 

4. Pas aan het eind van deze periode, als herstel 
nog altijd uitblijft, een korting toe die direct leidt 
tot een dekkingsgraad van 100 procent. Mocht de 
paniek eerder wegebben, dan kan de toegepaste 
korting direct ongedaan worden gemaakt. 
5. Houd de maximale premie voor de komende vijf 
jaar op het huidige niveau.  
Verlaag het opbouwpercentage navenant. 
 
De effecten zijn hopelijk als volgt.  
1. 
Er ontstaat duidelijkheid over de bepaling van de 
dekkingsgraad.  
Veel nieuwe voorstellen worden nu gezien als 
rekentrucs om oudere generaties te bevoordelen ten 
koste van jongeren.  
Door een expliciet besluit verschuift de discussie van 
de vraag hoe je de dekkingsgraad moet bepalen naar 
de vraag hoe we in uitzonderlijke crisistijd omgaan 
met deze lage dekkingsgraad. 
Voor de komende vijf jaar is er duidelijkheid over de 
koopkrachtontwikkeling van gepensioneerden en 
premiebetalers.  
2.  
Bij een dekkingsgraad van 85 procent en 
ongewijzigde omstandigheden is het bedrag dat er in 
die vijf jaar te veel is uitgekeerd in totaal minder dan 
1 procentpunt dekkingsgraad, oftewel de dagelijkse 
beweging bij een gemiddeld fonds.  
Dit lijkt me een fout die fondsen zich kunnen 
permitteren. 
Hiermee wordt een maatregel genomen met een 
breed draagvlak: het verwerken van de gestegen 
levensverwachting.  
3.  
De meeste mensen beschouwen langer leven als 
goed nieuws en accepteren langer doorwerken of 
een lagere uitkering als een logische consequentie. 
4.  
Zo wordt zo tijd gewonnen om te komen tot een 
zorgvuldige invulling van pensioenregelingen die een 
eerlijke en robuuste balans vinden tussen kosten, 
ambitie en zekerheid voor alle generaties. 
 

 

 
 
 


