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ben, al is het maar in het bestuur van een pen-
sioenfonds.

Werknemers worden met het wetsvoor-
stel op drie manieren uitgeleverd aan de 
internationale kapitaalmarkten. Ten eerste 
betaalt de werkgever niet meer mee bij een 
eventueel noodzakelijke verhoging van de 
premies, mochten de pensioenen te laag wor-
den. Ten tweede wordt de werknemer geheel 
afhankelijk van de opbrengsten van de beleg-
gingen. Alle risico’s liggen bij de werknemer. 
Ten derde wordt hij ook nog afhankelijk van 
de mensen die voor de pensioenfondsen deze 
beleggingen gaan doen.

De verzamelde pensioenfondsen krijgen 
nu ongeveer 40 miljard per jaar aan inkom-
sten uit premies en betalen 35 miljard per jaar 
aan uitgekeerde pensioenen. De bijkomende 
kosten zijn nu al exorbitant hoog. Minstens  
10 miljard per jaar gaat op aan de uitvoering 
en vermogensbeheer. Dat is een kwart van de 

premies. Dat laat zien wie de andere belang-
hebbenden bij de Wet toekomst pensioenen 
zijn: de pensioensector zelf, de financiële  
sector, de mensen die de bonussen ontvan-
gen, de private equity, de hedgefondsen, de 
beleggingsfondsen.

De politieke discussie gaat nu vooral over 
de manier waarop die individuele beleggings-
producten gemaakt gaan worden (het ‘inva-
ren’ van die ruim 1.500 miljard euro) in tien 
miljoen individuele potjes, of over mitigeren-
de maatregelen om grote verschillen tussen 
het oude en nieuwe systeem te dempen. Maar 
het principe is: elk individueel pensioen 
wordt afhankelijk van de grilligheid van de 
financiële markten.

De Wet toekomst pensioenen is in feite 
het privatiseren van het collectieve pensi-
oenstelsel om het beter te laten passen in de 
logica van de financiële markten. Het pensi-
oenstelsel was er juist voor bedoeld om te 
voorkomen dat werknemers afhankelijk zijn 
of worden van individuele financiële produc-
ten.

De Tweede Kamer zou met haar wetgeven-
de taak juist tegenwicht kunnen bieden. Be-
grens de kosten van de uitvoering en het ver-
mogensbeheer, stel andere rekenregels op, 
vergroot de kring van solidariteit door deel-
name van zzp’ers mogelijk te maken. Houdt 
de bescherming in stand tégen onwillige 
werkgevers en tégen de grilligheid van de  
financiële markten, kies desnoods voor een 
ander, Scandinavisch systeem. 

Wet toekomst pensioenen 
levert werknemer volledig 
uit aan financiële sector

Zorgwekkend, dat politici de zekere pensioenuitkering willen 
vervangen door een onzeker financieel product. De Kamer 
dient zich als wetgever op te stellen en zou niet de redenaties 
moeten volgen van de belanghebbende financiële sector.

D
eze week behandelt de Tweede 
Kamer de Wet toekomst pensi-
oenen. De belangrijkste veran-
deringen staan niet expliciet in 
de wet, het is lastig te zien wat 
we kwijtraken. Het is ook zorg-

wekkend dat veel politici zich gebonden voe-
len aan het eerder gesloten Pensioenakkoord. 
Deze wet is daar een gevolg van, maar dit 
wetsvoorstel zelf bestond toen nog niet. Alter-
natieven zijn niet aan de Kamer voorgelegd.

De Wet toekomst pensioenen gaat over de 
tweede pijler van ons pensioenstelsel, de pen-
sioenfondsen. In deze pensioenfondsen beta-
len deelnemers en werkgevers premies, daar-
mee sparen zij collectief voor hun pensioen 
en bij de pensioenleeftijd krijgen zij een (bin-
nen de bandbreedte) gegarandeerd pensioen. 

Dit is de essentie: een gegarandeerde pensi-
oenuitkering. Het wettelijke systeem is geba-
seerd op bescherming van de werknemer te-
gen onwillige werkgevers en op solidariteit 
tussen werkenden en gepensioneerden, tus-
sen langlevenden en korter levenden.

Dit systeem is een kapitaalgedekt systeem. 
Het pensioenfonds moet de opgebouwde 
pensioenverplichtingen van alle deelnemers 
en gepensioneerden in kas hebben. Er zijn 
desondanks verschillende knoppen om aan 
te draaien: de premies voor werkgevers en 
werknemers, de indexering van de pensioe-
nen en de rekenregels om vast te stellen of 
wel aan alle verplichtingen kan worden vol-
daan. 

Doordat er wordt gespaard, ontstaat er ka-
pitaal. Op dit moment meer dan 1.500 miljard 
euro. Als het ingelegde spaarkapitaal succes-
vol wordt belegd, is er financiële ruimte voor 
hogere indexatie van het pensioen of lagere 
premies. Het rendement van de beleggingen 
levert dan immers extra inkomsten.

In de Wet toekomst pensioenen wordt de 
huidige zekere pensioenuitkering vervan-
gen door een onzeker financieel product: ie-
dereen spaart voor zichzelf en de pensioenuit-
kering hangt af van het rendement van de be-
leggingen. In het nieuwe stelsel is niet de uit-
komst gegarandeerd, maar zijn de premies 
vastgelegd.  Dit betekent dat er geen knoppen 
meer zijn om aan te draaien. De premies lig-
gen vast, rekenregels en indexatiebeslissingen 
zijn niet nodig. De uitkomst wordt bepaald 
door de opbrengst van de beleggingen.

Vaste premies zijn vooral in het belang van 
werkgevers. De loonsom van een bedrijf is 
dan eenduidig en bevat minder onzekerhe-
den. Dit is conform het Angelsaksische sys-
teem. Een bedrijf is dan aantrekkelijker als 
beleggingsobject en het is makkelijker om 
internationaal kapitaal aan te trekken. Beleg-
gers houden niet van het Rijnlandse systeem 
waarin werknemers ook zeggenschap heb-

Marjolein 
Quené is histo-
ricus en bedrijfs-
kundige en voor-
malig bestuurs-
lid van de Stich-
ting Nationaal 
Pensioenregis-
ter.

Alle risico’s liggen bij de 
werknemer. En die wordt  
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de mensen die voor de 
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beleggingen gaan doen

Meer opinie en debat? Lees verder op volkskrant.nl/opinie  n  opinie@volkskrant.nl  n  brieven@volkskrant.nl  

Bijdragen en brieven tellen respectievelijk max. 700 en 200 woorden. Adres en telefoonnummer vermelden. Gelijktijdige aanbieding aan andere media is ongewenst.

Zienswijzen van auteurs weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs het standpunt van de redactie.


