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Europese 
pensioenenbom 
tikt door 
President van 'de Europese Centrale Bank Wim Duisenberg bestempelde de dreigende 
onbetaalbaarheid van de pensioenen ooit als de "bom onder de euro". Ik kan niet 
anders dan het volkomen eens zijn met deze kwalificatie. Sinds mijn terugkeer in het 
Europees Parlement heb ik de pensioenproblematiek tot eerste prioriteit verheven. 
Niet alleen omdat het die positie op de politieke agenda verdient, maar bovenal 
omdat ik met grote teleurstelling moet vaststellen dat er op Europees niveau de afge
lopen jaren veel te weinig veranderd is. En dat terwijl verandering hard nodig is. 

DOOR JOHANNA BOOGERD 

Al tijdens mijn vorige periode als lid van het Europees Parlement (1994-1999, rapporteur 
Commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken op pensioen Groenboek 1997) benadrukte ik de 
ernst van de problematiek, evenals het ten onrechte ontbreken van een sense of urgency om de 
problematiek aan te pakken. Naar mijn oordeel kan de versplinterde Europese benadering tot 
grote problemen.leiden voor de solidariteit tussen de verschillende lidstaten van de Unie, maar 
bovendien de kracht van het Europese stabiliteitspact -en dus de euro- regelrecht ondermijnen. 

Dreigende lastendruk 
De komende jaren zal de toename van het percehtage ouderen ,in heel Europa in rap tempo 

' doorzetten. Voor de betaling van de pensioenen, in de meesteIidstaten geheel of gedeeltelijk 
gebaseerd op het omslagstelsel, heeft dit de 'simpele consequentie dat steeds minder mensen 
moeten betalen voor de voorzieningen van steeds meer ouderen. De verhouding tussen het aantal 
ouderen (65+ers) en de potentiële werkende bevolking (19-64 jaar) is dus van groot belang. Tabel 
1 laat zien dat deze zogeheten afhankelijkheidsratio tussen 2000 en 2050 gemiddeld in de EU 
verdubbelt. 
Terwijl in 2000 tegenover iedere gepensioneerde nog vier (potentieel) werkenden stonden, zijn 
dat er in 2050 nog maar minder dan twee. Alle lidstaten laten een forse stijging van de afhanke
lijkhèidsratio zien, maar wel in verschillende mate. De vergrijzing is extreem in Italië, Spanje en 
Griekenland. Nederland behoort tot de landen met een relatief nog gematigde stijging van de 
afhankelijkheidsratio .1 

Gelijk met de afhankelijkheidsratio zullen kosten voor pensioenen en zorg enorm gaan stijgen. De 
. financiële gevolgen van de'ze komende kostenstijging heeft echter niet voor iedere lidstaat een
zelfde impact, omdat de pensioenopbouw verschilt per land. In elke lidstaat is het pensioen geba
seerd op een wettelijk basispensioen, de zogenaamde 'eerste pijler' die betaald wordt op basis 
van een omslagstelsel. Van de zogena,amde tweede en derde pijler wordt de tweede pijler even- . 
eens bekostigd via een omslagstelsel. 

Het Nederlandse pensioenstelsel bestaat uit drie pijlers. De eerste pijler is de algemene ouder
domswet (AOW), vergelijkbaar met andere wettelijke pensioensuitkeringen in' de andere lidstaten. 
Met de premie die de belastingplichtigen van nu betalen wordt de basisuitkering van de gepensio
neerden van datzelfde moment betaald (omslagdekking). De overheid draagt enkele miljarden 
euro's bij uit de algemene middelen. Het verschil met andere lidstaten is echter het aandeel van 
dit wettelijk basispensioen in het totale pensioen. 
De tweede pijler, de arbeidspremie, wordt door werkgevers en werknemers gezamenlijk opge
bracht. De fondsen, waar deze premies opgelipaard worden, bepalen vaak de hoogte van de pre
mie. Soms nemen de werkgevers de premie geheel voor hun rekening. Vaak betalen zij tweederde 
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Tabel 1: Afhankelijkheidsratio EU-lidstaten 

2000 2050 % mutatie 
B 28,1 49,7 77 
DK 24,1 41,9 74 
D 26,0 53,3 105 
FIN 24,5 48,1 96 
FR 27,2 50,8 87 
GR 28,3 58,7 107 
[RL 19,4 44,2 128 
[ 28,8 66,8 132 
L 23,4 41,8 79 
NL 21,9 44,9 105 
0 25,1 55,0 119 
p 25,1 48,7 . .94 
S 27,1 65,7 142 
VK 26,4 . 46,1 75 
ZW 29,6 46,1 56 
EU15 26,7 53,4 100 

* bevolking 65+ als % van bevolking 19-64 jaar, Bron: EU 

en de werknemer de rest. Voor deze pijler 
geldt het principe van kapitaaldekking: werk
nemers sparen met hun ingelegde premies 
voor hun eigen pensioen. 
De derde pijler, .de individuele pensioenverze
kering, is een zaak van de pensioengerechtig
de zelf. Hij kan uit laten rekenen wat hij na 

. zijn 65ste aan basis- en arbeidspensioen over
houdt en op basis daarvan bel>alen of hij wil 
sparen voor extra pensioen. Het uitgangspunt 
is dat de werknemer 70%·van het laatst ver
diende loon overhoudt. 
Andere lidstaten, zoals het Verenigd 
Koninkrijk en Denemarken, kennen ook een 
pensioenopbouw waar aanzienlijke aanvullin
gen zijn opgebouwd. Dit kapitaaldekkingsstel
sel biedt enige verlichting van de dreigende 
lastendruk. Door de recente 'neergang van de 
beurzen is ook deze financiële buffer onder 
druk komen te staan. 
Ongeacht de opbouw van de pensioenen, 
wordt steeds duidelijker dat bij ongewijzigd 
beleId de kosten voor de vergrijzing de 
komende jaren met rasse schreden zullen toe-

, nemen. Het misverstand dat Nederland in 
mindere mate getroffen zal worden door deze 
kostenstijging, wil ik wegnemen. Ook 
Nederland hoort in het rijtje landen dat nog 
hard haar best zal moeten doen om de 
kostenstijging in bedwang te kunnen houden 
(zie Tabel 2). . 

Angst voor de kiezer 
Tot nu toe is duidelijk geworden dat ver

dampte beurstegoeden, maar voornamelijk de 
toenemende vergrijzing de betaaIbaarheid 
van de pensioenen danig in gevaar brengen. 
De belangrijkste factor is echter nog te weinig 
aan bod gekomen. De gevolgen van met name 
de vergrijzirtg zullen in de gehele Europese 
\)niehun weerslag hebben, maar de proble
men zijn met de juiste maatregelen op het 
juiste moment zeer zeker beheersbaar. Juist 
hier wringt de schoen. Nog: immer is het bij 
de lidstaten terughoudendheid troef, wat 
ertoe leidt dat er nog steeds geen optimale 
Uitwisseling is van kennis en ervaring als het 
om pensioenbeleid, gaat. Als bepaalde lidsta
ten hun overheidsfinanciën niet op orde hou
den, kän dat leideri tot een hogere (euro-) 
rente, inflatie en het schaden van vertrouwen 
in de euro. Het Stabiliteits- en Groeipact ver
biedt buitensporige tekorten; .de 3%-grens 
mag niet worden overschreden en de begro
ting moet onder normale omstandigheden 
ongeveer in evenwicht zijn. Daarmee verbiedt 
het Stabiliteits- en Groeipact min of meer om 
de pensioenlasten te bekostigen door middel 
van schuldfinanciering. 

Om de dreigen.de kostenexplosie het hoofd te 
kunnen bieden zijn verschillende maatregelen 
denkbaar. Waar ik al sinds 1995 pleit voor een 



Europa-brede aanpak en voor een vele malen 
serieuzere benadering van de pensioenproble
matiek, houden de meeste lidstaten er een 
slakkengang op na. Voornaamste reden hier
voor is angst voor de kiezer, die bij de minste 
of geringste maatregel tot actie overgaat (zï'e 
recente demonstraties in Frankrijk). 
Dat wil echter niet zeggen dat er totale radio
stilte heerst op Europees nive!lu. Bij de Raad 
van Lissabön (2000) heeft men verzocht om 
een studie naar de houdbaarheid van de pen
sioenstelsels. Gevolg hiervan was dat op de 
Europese Top in Stockholm (2001) afgespro
ken is dát alle lidstaten zullen streven om de 
staatsschuld te verminderen, de pensioenstel
sels aan te passen en de arbeidsparticipatie te 
verhogen om de afhankelijkheidsratio zo min 
mogelijk onder druk te zetten. 
Wie de Europese manier van werken kent, 
weet echter dat deze afspraken verre van bin
dend zijn. Het gaat bij deze afspraken om de 
methode van open coördinatie. Daarbij wor
den de resultaten van alle lidstaten met 
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halfslachtige houding ertoe leidt, dat er 
tekorten op de begroting toegestaan moeten 
worden en daarmee de basis onder het 
Stabiliteitspact onderuit geschoven wordt. 
De oplossing voor de pensioenproblematiek 
moet gevonden worden langs twee trajecten. 
Daarbij is, nogmaa1s, een opperste vereiste 
dat de lidstaten de problematiek serieus 
nemen en bereid zijn om zich aan de afspra
ken te houden. 
Daarbij is de rol van D66 in de nieuwe rege
ring Balkenende een cruciale. Het past bij de 
traditie van onze partij om heilige huisjes ter 
-discussie te stellen. Wat mij betreft speelt' 
oud-collega Brinkhorst, die het klappen van 
de Europese zweep als geen ander kent, als 
nieuwe minister van Economische Zaken een 
nadrukkelijke rol. D66 mag de unieke kans 
als regeringspartner niet missen om de pen
sioenproblematiek zowel Europees als natio
naal nadrukkelijk aan de kaak te stellen. 
Ten eerste zullen harde afspraken gemaakt 
moeten worden om in alle lidstaten de moge-

lijkheden van een zoge
naamd prepensioen en ver
vroegde uittreding minder 

elkaar vergeleken, en 
gehoopt dat slechte resulta
ten (vergeleken met boven
genoemde doelstellingen) 
leiden tot een deuk in het 
ego van een slecht preste- , 
rend land dat op haar beurt 
dichter bij de gestel,de doel
stellingen tracht te komen. 
Deze open methode van 
coördinatie moet echter wel 

De meeste lidstaten aantrekkelijk te makerl. 
Met deze maatregelen 

houden er een 
wordt de dreigende onbe
taalbaarheid. op een zeer 
effectieve wijze aangepakt. 
Door het minder aantrek
kelijk te make·n om eerder 

slakkengang op na 

serieus genomen worden. 
Zowel de verhoging van de arbeidsdeelname 
van ouderen als het op orde brengen van de 
overheidsfinanciën blijft veelal achterwege. 
Zo is het Duitse begrotingstekort nu al een 
bron van zorg, omdat het in de buurt van de 
3% is 
gekomen. De officiële berisping van de 
Europese Commissie" ook wel 'gele kaart' 
genoemd, bleef achterwege. Ook de 
Nederlandse riante positie is aan het wegslin
ken. Daarnaast geeft ook Frankrijk steeds 
nadrukkelijker te kennen dat het de afspraken 
,in het kader van het Stabiliteitspact niet zo 
nauw wil nemen. 

Green card 
Het is frustrerend om te moeten toezien 

hoe de meest invloedrijke lidstaten de hete 
aardappel voor zich uit blijven schuiven en 
daarmee de problemen mogelijk alleen maar 
verergeren. Het uitblijven van een Europa-

. brede aanpak legt een 'bom' onder de kracht 
van de euro. Het mag niet zo zijn dat een 

te stoppen met werken, zal 
er op latere leeftijd aan

spraak gemaakt worden op het pensioen en 
is er langer sprake van belasting- en premie
inkomsten. 
Het vergroten van de arbeidsproductïviteit is 
eveneens een belangrijke manier om bij te 
kunnen dragen aan het opvangen van de 
kosten van de vergrijzing. Het investeren in 
de kenniseconomie, door D66 op de k!iart 
gezet, is niet alleen actueel in Nederland. 
Europa stelde zich ooit ten doel om de meest 

. dynamische kenniseconomie van de wereld 
te worden. Helaas blijft deze doelstelling ach
ter bij de realiteit, waarin Japan en de VS 
beter presteren. 

Het vergroten van het draagvlak, ofwel het 
vergroten van het werkende deel van de 
bevolking, is waarschijnlijk de belangrijkste 
weg om de pensioenen betaalbaar te houden. 
In dat licht wordt naar mijn mening te vaak 
de ,optie om een Europees immigratiebeleid 
op te zetten over het hoofd gezièn. Door 
middel van het green card-systeem, dat ook 



--

I 

pagina 26 • Idee ~ juni 2003 • Thema: Oud & Jong 

in de VS wordt gebruikt, is' het mogelijk om 
de immigratie op een zodanige manier te 
regelen dat mensen van buiten de EU een 
daadwerkelijke , bijdrage kunnen leveren aan 
de arbeidsparticipatie binnen de EU. Ik pleit 
ervoor om dit green card-systeem in te voe
ren, als duidelijk wordt dat we er als 
Europese Unie zowel de immigratieproblema
tiek effectiever aan kunnen pakken als de 
draagkracht van onze -samenleving kunnen 
vergroten. 
Het meeste heil zie ik echter in fondsvorming 
en verdere liberalisering van de Europese 
markt voor pensioenen. Dit zijn al sinds 
geruime tijd de kaders waarlangs ik op 
Europees niveau een oplossi.ng tracht te 
bewerkstelligen. De eerste maatregel is in 
feite een vrij simpele ingreep waarmee de 
betaaibaarheid van de wettelijk pensioensba
sis veilig gesteld kan worden. Ik pleit ervoor 
dat fondsvorming plaats vindt op basis van 
diverse andere belastingen dan belasting op 
'arbeid. ' 
Een ander probleem dat aangepakt moet wor
den is de gelijke belasting op pensioenen. Nu 
heft de ene lidstaat bij het sparen van het 
pensioen, terwijl de andere lidstaat belasting 
heft bij het uitkeren van de gespaarde tegoe
den. Door deze niet op elkaar afgestemde 
belasting, wordt zowel een hogere mate van 

efficiency als de arbeidsmobiliteit te zeer 
beperkt. 

Actie geboden 
Als Europa daadwerkelijk wat wil kunnen 

betekenen voor de gewone man op straat, 
heeft ,het met de aanpak van de pensioenpro
blematiek een gouden kans. Het zal afhangen 
van de politieke wil van met name de grotere 
lidstaten of ze die kans ook grijpt. Daarbij 
kan D66 in de nieuwe Nederlandse regering 
een nadrukkelijke rol spelen. Nederland heeft 
de ultieme mogelijkheid om de politieke 
agenda te kunnen beïnvloeden wanneer ze 
voorzitter is van de Europese Raad in 2004. 
Ik zal, me de komende periode op alle moge
lijke manieren sterk maken voor een Europa
brede aanpak door middel van rapporten, 
publicaties en amendementen. Het belangrijk
ste is echter dat we 'niet, zoals zo vaak, deze 
discussie in chique partijbladen of op opinie
pagina's blijven voeren. Voor mij zijn nieuwe 
maatregelen net zo logisch als hogere dijken 
bij een stijging van de zeespiegel. Het is aan 
ons om duidelijk te maken dat actie geboden 
is, voordat het water ons tot aan de lippen 
stijgt. 

De auteUr is lid van het Europees Parlement 
namens D66 

Tabel Z: Uitgaven overheid als percentage van het BBP 

2000 2010 2020 2030 2040 2050 

België 10 9 ,9 11 ,4 13,3 13,7 13,3 
Denemarken 10,5 12,5 13,8 14,5 14 1J,3 
Duitsland 11 ,8 ' 11,2 12,6 , 15,5 ' 16,6 16,9 
Griekenland 12,6 12,6 15,4 19,6 23,8 24,8 
Spanje 9,4 8,9 9,9 12,6 16 , 17,3 
Frankrijk 12,1 13,1 15 16 15,8 nb 
Ierland 4 ,6 5 6,7 7,6 8,3 9 
Italië 13 ,8 13 ,9 14,8 15,7 15,7 14,1 
Luxemburg 7,4 7,5 8,2 9 ,2 9,5 9 ,3 
Nederland 7,9 9,1 11,1 13,1 14,1 13,6 
Oostenrijk 14,5 14,9 16 18,1 18,3 17 
Portugal 9,8 11,8 13,1 13,6 13,8 13,2 
Finland 11 ,3 11 ,6 12,9 14,9 16 15,9 
Zweden 9 9,6 10,7 11 ,4 11,4 10,7 
VK 5,5 5, 1 4 ,9 5,2 5 4 ,4 

EU15 10,4 10,4 11,5 13 13 ,6 13',3 

NRC Handelsblad 14/05/03 Bron: EuYOp~se Commissie 

Noten: 
1. Prof. Dr. K.P. Goudswaard (hoogleraar economie en sociale zekerheid aan de Universiteit Leiden, kroonlid van 

de SER, 'op afstand' lid van de werkgroep die onlangs is gestart om de pensioenproblematiek nader te bekij
ken), Zijn de pensioenproblemen in Europa beheersbaar? 
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