
Erfenis. 

 

De pensioenfondsen in Nederland staan voor de taak om een enorme erfenis te verdelen. 

Het gaat om het opgebouwde pensioenvermogen van €1700 mrd. Al dat geld zit nu in 

allemaal collectieve potjes. Per pensioenfonds een pot. Als we naar het nieuwe systeem 

overgaan moeten al die miljarden verdeeld worden over de deelnemers. En als die €1700 

mrd eenmaal verdeeld is, is er geen weg meer terug. 

 

Maar erfenissen is altijd gedoe:  

Gepensioneerden willen dat zij een beetje extra krijgen, als compensatie voor de 

koopkrachtdaling van hun pensioen. 

Veertigplussers moeten wat extra krijgen, omdat zij anders in het nieuwe stelsel slechter af 

zijn. 

 

Het is een unieke operatie als we die vergelijken met de meeste andere landen. Zij maken 

van hun oude pensioenstelsel een sterfhuisconstructie en zetten iets nieuws daarnaast. In 

Nederland gaat het oude stelsel op in het nieuwe, 'invaren' in jargon. Veel ruimte voor fouten 

is er niet. Want, zoals gezegd, als het geld eenmaal verdeeld is, is er geen weg meer terug.  

 

De simpelste oplossing is om de miljarden te verdelen met behulp van de rekenrente. Een 

fonds maakt dan op het moment dat het overgaat naar het nieuwe pensioenstelsel, het 

toegezegde pensioen contant tegen de rekenrente van dat moment. Die contante waarde 

krijgt iemand mee bij de start van het nieuwe stelsel. Dat zien veel ouderenorganisaties 

echter niet zitten. Bij de huidige lage rekenrente krijgen zij dan immers relatief weinig 

vermogen in hun potje en jongere werkenden meer. Het aandeel van gepensioneerden in het 

pensioenvermogen is namelijk door de daling van de rente nu een kwart lager dan voor de 

kredietcrisis. 

 

Ouderenorganisaties vinden bovendien dat er wel wat tegenover de jarenlange gemiste 

indexatie van de pensioenen mag staan. Daardoor kan een pensioen in tien jaar tijd zo'n 

20% in koopkracht zijn gedaald. 'Er dreigt een verloren generatie gepensioneerden', 

waarschuwt de voorzitter van de Koepel Gepensioneerden, John Kerstens. (Zie ons 

nieuwsitem daarover hier.) 

 

Kan het dan niet simpeler? Gewoon optellen hoeveel premie iemand heeft betaald, hoeveel 

rendement daarop is gemaakt en iedereen kan krijgen waar hij of zij recht op heeft! Dat gaat 

echter niet. In ons huidige pensioenstelsel wordt niet bijgehouden hoeveel iemand inlegt, 

maar hoeveel recht men opbouwt. 

 

Kortom, we krijgen een nieuw pensioenstelsel, maar het blijft onzeker hoe het uit gaat 

pakken. 

 

 
Naar een artikel uit het FD van 10 juli 2021. 

https://www.vgsiemens.nl/images/nieuwsberichten/Dekkingsgraden_lopen_op.pdf

