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Voorwoord 

In mei 1986 publiceerde de Stichting Weten
schappelijk Bureau D66 de nota "Naar een 
geemancipeerd en geindividualiseerd pensioenstelsel", 
als vervolg en nadere uitwerking op een nota van de 
D66 Tweede Kamerfractie in 1984. De reacties op de 
eerstgenoemde nota waren voor het Wetenschappelijk 
Bureau aanleiding de inhoud ter discussie te stellen 
in een bredere kring van betrokkenen bij pensioenen, 
dan tot dat moment gebruikelijk was. 

De bijdragen aan deze discussiedag achten wij 
waardevol, met name omdat de D66-voorstellen vanuit 
verschillende gezichtspunten belicht zijn. Om deze 
reden zijn de bijdragen vastgelegd in deze 
discussienota, waarbij vermeld dient te worden dat de 
inleiders hun bijdragen op persoonlijke titel 
verleend hebben. 
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Inleiding 

Verslag van de studiemiddag dd. 23 september 1986, te 
Den Haag, georganiseerd door de Stichting 
Wetenschappelijk Bureau D66 naar aanleiding van de 
door haar uitgegeven nota "Naar een geemancipeerd en 
geindividualiseerd pensioenstelsel". 

De directeur van het Wetenschappelijk Bureau, 
drs. D.A. van der Hoeven, heet de ruim zestig 
deelnemers en forumleden welkom en introduceert de 
voorzitter van die dag, Prof. Dr. L.G.M. Stevens, die 
de sprekers aan de aanwezigen voorstelt. 

Prof. Dr. L.G.M. Stevens (tekst uitgesproken 
inleiding, niet letterlijk): 

Het is voor mij een voorrecht deze studiemiddag naar 
aanleiding van de nota "Naar een geemancipeerd en 
geindividualiseerd pensioenstelsel" te mogen leiden. 
Het lijkt mij de onafhankelijkheid van de voorzitter 
bepaald niet aan te tasten als ik begin met een 
compliment in de richting van het Wetenschappelijk 
Bureau van D66. Het rapport dat is uitgebracht heeft 
een gecompliceerde materie op zeer toegankelijke 
wijze en in sobere bewoordingen in kaart gebracht. 

Het rapport voert ons niet naar een vrijblijvende 
discussie, maar plaatst de pensioenproblematiek 
midden in de actuele beleidsvorming op het terrein 
van de sociale zekerheid en de belastingwetgeving. 
Ik ben uiteraard het Kabinet dankbaar voor zijn 
bijdrage aan de actualiteitswaarde van het 
gespreksonderwerp. 

De wetsvoorstellen tot heling van de pensioenbreuk 
leveren het bewijs dat discussies, zoals wij vandaag 
voeren wel degelijk tot actie van de wetgever ku~nen 
leiden. 
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Voorts is de opmerking van minister Ruding dat 
verlaging van pensioenpremies nuttig en nodig is ook 
niet als een losse, vrijblijvende opmerking te 
beschouwen. De opeenhoping van pensioenkapitaal maakt 
mening beleidsmaker immers begerig daar iets mee te 
doen, hetzij door premieverlaging te streven naar 
verbetering van de koopkracht zonder hiervoor 
belasting te moeten verlagen, hetzij - wat in wezen 
op hetzelfde neerkomt - pensioenfondsen op een of 
andere vorm in de belasting te betrekken, ofwel de 
pensioenfondsen herendiensten te laten verrichten in 
ëe vorm van verplichte, minder-renderende 
beleggingen. Ook deze verderliggende beleidsopties 
komen - naar mij gebleken is -vandaag aan de orde. 

Het lijkt me echter verstandig de discussie eerst 
toe te spitsen op het voorliggende rapport. Daartoe 
zal een vijftal gladiatoren het strijdperk betreden. 
Sommigen van hen zijn al enigermate ingelijfd in de 
bijlage van het rapport "Commentaren en verwante 
ideeen". 

De voorzitter stelt de forumleden voor - in volgorde 
van spreken - die allen op persoonlijke titel hun 
bijdrage verlenen. 
de heer Mr. C.A de Kam 
de heer J.A.M. Dams 
mevrouw Drs. M. Bruyn-Hundt 
de heer P. van Yperen 
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Bijdrage Mr. C.A. de Kam 

De AOW als basispensioenvoorziening is het hoogste 
staatspensioen in de wereld. De mate waarin de AOW 
een aanvaardbaar basispensioen vormt, geeft geen of 
steeds minder aanleiding om bij aanvullRr0e 
particuliere pensioenen de deelname aan collectieve 
regelingen verplicht te stellen. Werknemers die dat 
wensen, zouden moeten kunnen opteren voor een 
regeling waarbij de jaarlijks voor hun aanvullende 
pensioenverzekering beschikbaré (premie)middelen -een 
onderdeel van de loonkosten van de werkgever -aan hen 
zelf worden uitgekeerd. Zij kunnen die gelden dan 
aanwenden voor de belegging van een persoonlijke 
oudedagvoorziening. Anders gezegd, voor paternalisme 
op boven-minimaal niveau is in de pensioensfeer geen 
reden (meer), nu de AOW-uitkering netto gelijk is aan 
het netto-minimumloon. 

De voordelen van een optie voor opbouw van een 
eigen oudedagvoorziening - zoals we die voor 
zelfstandigen en directeuren van vennootschappen 
overigens al kennen - heb ik elders herhaaldelijk 
uiteengezet. Ik zal mijzelf niet herhalen. Het 
voorstel heeft bepaald ook bezwaren, die ik onderken. 
Het hoofdbezwaar is het grote risico dat individuele 
beleggers kunnen lopen. Een verkeerde beslissing van 
de individuele belegger heeft veel verstrekkender 
gevolgen voor hemzelf dan een fout bij (collectieve) 
fondsen. Daar tegenover staat echter dat mensen 
tegenwoordig beter in staat zijn hun beleggingsrisico 
te spreiden, mede dankzij het gestegen 
onderwijsniveau. Echter, wie daardoor wordt 
afgeschrikt, kan gebruik blijven maken van de 
bestaande collectieve regelingen. 

Ik pleit er immers niet voor om deze af te 
schaffen, alleen voor een verruiming van de 
keuzemogelijkheden van werknemers. Overigens kan een 
enigszins prudente belegger zich redelijk indekken, 
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door een portefeuille samen te stellen van 
breedgespreide risico's (bv. de Ra-Totaal rekening). 
In de praktijk zullen waarschijnlijk vooral 
werknemers met duidelijk bovenmodale inkomens gebruik 
maken van de vrijwillige regeling vanwege het huidige 
belastingregiem. Ver~acht mag worden dat de te 
beleggen gelden met name ook worden aangewend voor 
het aflossen van de hypotheek, die nu overigens door 
pensioenfondsen gefinancierd wordt. 

Als de premie naar keuze op individuele basis ter 
beschikking wordt gesteld, heeft dit ingrijpende 
gevolgen voor werknemers die blijven participeren in 
collectieve regelingen. Ook daar zal dan niet te 
ontkomen ZlJn aan een vorm van individuele opbouw van 
rechten. Dit betekent het einde van het eindloon
systeem. 

Los van deze individuele keuzevrijheid kunnen we 
stellen dat de Nederlandse samenleving een te groot 
deel van het nationaal inkomen spaart via de 
institutionele beleggers. Onder de huidige 
economische omstandigheden, gegeven de toenemende 
rentelast op de staatsschuld, zijn er goede 
argumenten om de beleggingsopbrengsten van 
institutionele beleggers op zijn minst tijdelijk in 
de belastingheffing te betrekken. Het gaat hierbij 
momenteel om een bedrag van 35 miljard per jaar. 
Door op dit bedrag een belasting, een zogenaamde 
grijstaks, van 20% te heffen, komt 7 miljard gulden 
vrij. Hiervan kan 4 miljard beschikbaar worden 
gesteld om de verwachte·stijging van het 
financieringstekort in 1987 te voorkomen. In 
Denemarken heeft, naast overheidsbezuinigingen, de 
grijstaks er voor gezorgd dat het tekort is 
teruggebracht tot 0%. De overige 3 miljard kunnen 
worden aangewend voor diverse doeleinden. Zo kunnen 
belastingen voor burgers en bedrijven verlaagd 
worden, waardoor het "netto-bruto"-traject van 
inkomens verkort wordt en de loonkosten voor 
ondernemingen dalen. Tevens vergemakkelijkt deze 
aanwending de invoering van de voorstellen van de 
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commissie Oort. Daarnaast kan een deel van de 3 
miljard gulden worden aangewend voor de gevolgen van 
de vergrijzing van de Nederlandse bevolking. 

Daaruit vloeit logischerwijze voort dat de 
pensioenaanspraken verlaagd moeten worden, hetgeen ik 
echter aanvaardbaar acht. De oorspronkelijke gedachte 
bij de pensioenaanspraken was dat 70% van het laatst 
verdiende inkomen redelijk was. Bij vele huidige 
regelingen, uitgaande van veertig dienstjaren en bij 
afwezigheid van pensioenbreuken, varieren de netto 
pensioenaanspraken tussen de 80% en 100% van het 
laatst verdiende netto-salaris. Dat kan minder en een 
netto resultaat van 70% lijkt als maximum heel goed 
te verdedigen. Verder verandert er niet zoveel. 
Thans nemen institutionele beleggers 55% van de 
staatsschuld (bij plaatsing) voor hun rekening. Het 
verschil tussen de huidige en de geschetste situatie 
is, dat de minister van Financien over ongeveer 7 
miljard geen rente hoeft te betalen en geen 
aflossingsverplichtingen heeft. De daardoor ontstane 
beleidsvrijheid (lagere overheidsuitgaven, 
lastenverlichting voor burgers en bedrijven) leidt 
tot een extra impuls voor de nationale economie. De 
spaarquote zal wel iets dalen, maar dat is geen 
probleem gezien het overschot op de lopende rekening 
van de betalingsbalans. 

Terugkomend op de voorstellen in de pensioennnota 
van D66 kan ik constateren dat zij een bescheiden 
stap zijn in de goede richting en dus toe te juichen. 
Ook wie minder drastische veranderingen in de 
pensioenwereld bepleit, vindt in de nota veel van 
zijn/haar gading. 

Het grote probleem van de vergrijzing, de toename 
van zowel bejaarden als hoog-bejaarden, zal de 
sanering van de overheidsschuld noodzakelijk maken om 
een goede uitgangspositie voor de 21ste eeuw te 
verkrijgen. Mijn betoog is dan ook vooral gericht op 
het prikkelen van de discussie over de pensioenen; 
dat is hard nodig. Het is toch merkwaardig dat een 

sector, waarin 350 tot 400 miljard gulden omgaat, van 
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groot belang voor de nationale economie, bij 
werknemers en werkgevers, zo'n geringe belangstelling 
heeft en zo weining publiek wordt bediscussieerd. 
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Bijdrage J.A.M. Dams 

Mij past vandaag een woord van dank aan de 
organisatoren van deze dag voor het feit dat ZlJ mij 
in de gelegenheid hebben gesteld - om het wat 
eufemistisch te zeggen - enkele kanttekeningen te 
plaatsen bij de onderliggende plannen. Graag zou ik 
wat langer de tijd hebben gehad om u mijn commentaar 
op het voorstel van D66 te geven, maar ik heb er alle 
begrip voor dat in dit leven niet steeds met 
individuele wensen rekening kan worden gehouden. Ik 
wil graag op voorhand tot uitdrukking brengen dat ik 
de vele initiatieven van D66 op pensioengebied 
waardeer, ook al ben ik met de inhoud daarvan niet 
steeds even gelukkig. 

Wat het onderliggende rapport betreft wil ik het 
volgende opmerken. 
Wellicht mede geinspireerd door de artistieke en 
bouwkundige aanleg van de schrijver van deze brochure 
dringt zich bij mij een vergelijking op met recente 
kranteberichten en televisiebeelden van kort na de 
oorlog gebouwde flatgebouwen die betonrot vertonen. 
Het gebouw is slechts bestemd voor afbraak, er moet 
nieuwbouw komen, waarbij volgens de gedachtengang van 
D66 de huurders kunnen zeggen hoeveel slaapkamers zij 
willen, afhankelijk van het feit of zij geen of 
meerdere partners hebben en waarbij iedere huurder de 
kostprijs van zijn flat moet betalen, d.w.z. geen 
overhevelende solidariteit, dus geen huursubsidie. 
Dit schrikbeeld komt mij al lezende voor ogen. De 
vraag die gesteld kan worden is: vertoont het 
pensioengebouw in Nederland betonrot? Mijn 
overtuiging is dat dit niet het geval is. Dat het 
gebouw in de loop der jaren geen architectonische 
prijs meer verdient staat zonder meer vast. Er zijn 
aanbouwsels gepleegd, dakkapellen gemaakt e.d. en ook 
intern voldoet de indeling en de samenstelling van 
het huurdersbestand niet meer aan de eisen van deze 
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tijd, c.q. aan de eisen van homogeniteit. Er is dus 
zeker aanleiding tot renovatie, maar geen aanleiding 
tot sloop. Ik ben het dus eens met D66 als men stelt 
dat pensioenregelingen in Nederland om herbezinning 
vragen. Dit is op zich niets bijzonders. 
Herbezinning van pensioenregelingen is een continue 
bezigheid en het is zeker niet zo dat degenen die 
daar beroepsmatig mee bezig zijn door de activiteiten 
van D66 plotseling ontwaken uit een lethargische 
slaap. Ik heb alleen wat moeite met de conclusie die 
D66 aan•deze constatering van herbezinning verbindt, 
nl. dat herbezinning leidt tot individualisering van 
pensioenregelingen. Dit gaat mij vooralsnog een paar 
stappen te ver. 

Een van de belangrijkste argumenten die daarbij 
naar voren worden gebracht is dat een aanvullende 
regeling zorgt voor min of meer luxe in het leven en 
dat daarom een eigen verantwoordelijkheid kan worden 
gedragen, hetgeen een duidelijke wens van deze tijd 
zou zijn. 

Als deze stelling echt waar zou zijn dan zou ik 
vooraan in de rij staan om individualisering zo snel 
mogelijk te realiseren. Ik wil hiermee aangeven dat 
ik niet op principiele gronden tegen 
individualisering, tegen het dragen van een stuk 
eigen verantwoordelijkheid ben. Ik zou zelfs in dat 
geval veel verder willen gaan en kom dan meer in de 
richting van de heer De Kam. Eigen verantwoordelijk 
heid is dan ook echt eigen verantwoordelijkheid 
zonder beperkende bepalingen en wettelijke 
voorschriften. Het feit dat D66 prioriteit geeft aan 
bescherming van belangen boven volstrekte 
individualisering, dat men eenheids-tarieven 
voorschrijft om de consument te beschermen, dat het 
een moet en het ander niet mag, geeft mij aanleiding 
te denken dat men van het eigen gelijk van de 
stelling - niet of althans niet voor de volle 100% -
overtuigd is. Waarom zou wel op pensioengebied 
eenheidstarieven moeten worden voorgeschreven en bv. 
niet op het terrein van de schadeverzekering of om 
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meer in de vermogenssfeer te blijven, op net terrein 
van de interestvergoeding bij banken. De gedachte dat 
dit een volgende stap zou kunnen zijn benauwt me. 
Ik geloof overigens in het geheel niet in de stelling 
dat de aanvullende regeling in een groot aantal 
gevallen voor een zodanige luxe in het bestaan zorgt 
dat daarom best eigen verantwoordelijkheid kan worden 
gedragen en dat het ook een duidelijke wens van de 
overgrote meerderheid is. D66 levert voor deze 
stelling geen enkel bewijs. Ik kan evenmin het 
tegendeel aantonen, maar ik kan wel constateren dat 
de grote pensioenfondsen tot nog toe nimmer enige 
drang in die richting hebben kunnen onderkennen, noch 
van de deelnemers zelf, noch van de zijde van de 
vakorganisaties. En zelfs indien die wens er al zou 
zijn - quod non naar mijn mening - heb ik ernstige 
twijfels of men op alle niveaus die eigen 
verantwoordelijkheid ook kan dragen. 

Laten we eens proberen het belang van het stuk 
aanvullend pensioen in het juiste perspectief te 
plaatsen. 70% van de Nederlandse bevolking heeft een 
inkomen, na aftrek van sociale premies, van 
f. 40.000,- of minder per jaar. Hiervan wordt circa 
f. 29.000,- gecoverd door de AOW, zodat maximaal 
f. 11.000,- verzekerd moet worden in de aanvullende 
sfeer. Premie hierover van 10% betekent minder dan 
f. 100,-per maand, dus voor beide partners f. 50,-per 
maand, waarvoor in de pensioensfeer een bestemming 
moet worden gevonden. Ontstaat hier nu werkelijk een 
drang naar eigen verantwoordelijkheid? Er moet bijna 
2 jaar gewacht worden voordat een obligatie van 
f. 1.000,- kan worden gekocht. 

Uit een onlangs door de NOS in samenwerking met de 
Stichting Ombudsman uitgevoerde enquete blijkt dat 
2/3 van de Nederlanders niet eens weet wat voor 
pensioenpremie zij betalen. Je zou toch mogen 
verwachten als de drang naar eigen 
verantwoordelijkheid zo groot is, dat men toch op 
zijn minst belangstelling toont voor de omvang van 
het bedrag van de eigen premiebetaling. 
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Nu moet ik toegeven dat uit dezelfde enquete naar 
voren komt dat 1/3 van de werkenden het liever zelf 
regelt en dit zou het idee van D66 hieromtrent 
ondersteunen, ware het niet dat een veel gehoorde 
opmerking was dat men bang was dat de pot straks leeg 
is en dat zij daarom zelf meer willen doen, maar - zo 
wordt erbij gezegd - men weet niet hoe het aan te 
pakken. Hieruit blijkt geenszins een drang naar eigen 
verantwoordelijkheid, maar wel een ongegronde angst. 

Een ander argument is dat het afgelopen moet zijn 
met de herverdelende solidariteit. Late 
carrieremakers, ongehuwden die voor gehuwden moeten 
opkomen. Ik heb wat meer begrip voor dit argument, 
doch realiseer me dan tegelijkertijd dat 
herverdelende solidariteit een essentieel onderdeel 
van onze samenleving is geworden. In de brochure 
wordt als voorbeeld aangehaald de weduwe van 32 jaar 
zonder kinderen en met een eigen baan, die een 
levenslang weduwenpensioen krijgt. Haar 
alleenstaande nooit gehuwde vriendin zal zich -aldus 
de brochure - toch wel eens gaan afvragen of zij 
daaraan moet meebetalen. Maar zou dezelfde ongehuwde 
vrouw zich niet afvragen waarom zij moet meebetalen 
aan de kinderbijslag voor de badraven van haar 
buurman of voor de huursubsidie die die buurman 
geniet? 

Ik zou hier veel voorbeelden aan toe kunnen 
voegen, doch ik zal mij beperken tot een tweetal die 
direct of indirect met het pensioeninkomen te maken 
hebben. 

Bij vele inkomens staat de premiebetaling voor de 
AOW in geen enkele verhouding tot de tegenprestatie. 
Los van inflatoire ontwikkelingen kan de 
premiebetaling oplopen tot 5 a 6 keer de waarde van 
de AOW en dan heb ik het nog niet over ongehuwden (en 
bij tweeverdieners soms tot 10 a 12 keer de waarde). 
Zo er ooit van herverdelende solidariteit sprake is 
dan is het hier. 

Een tweede voorbeeld in verband met het 
pensioeninkomen, is de situatie dat veel 
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hoogbejaarden vroeg of laat in een verzorgingshuis of 
bejaardenhuis terecht komen, waarvan de kosten 
vrijwel nimmer uit het pensioeninkomen kunnen worden 
bekostigd. De gemeenschap draagt het grootste deel 
van de kosten. Zonder herverdelende solidariteit zou 
onze maatschappij er beroerd uitzien. Deze is nodig 
om te voorkomen dat we terugkeren van de zogenaamde 
vrijwillige solidariteit. Waar het bij solidariteit 
om gaat is of men het gevoel heeft daarmee een goede 
zaak te dienen of dat men het gevoel heeft onnodig 
benadeeld te worden. We hebben het dan over een 
subjectief waardeoordeel. 

Ik denk dat velen het een goede zaak vinden dat er 
sprake is van huursubsidie i.v.m. het ontbreken van 
betaalbare woningen, doch bij het betalen van 
kinderbijslagpremie kan de benadering een geheel 
andere zijn. Een bijstand voor opneming in een 
verzorgingstehuis zal mogelijk wat meer sympathie 
ontmoeten dan het ontbreken van equivalentie van AOW
premie en AOW-uitkering of àe onrechtvaardigheid van 
verschillende premie voor dezelfde uitkering. 
Tegen die achtergrond kan ik best leven met de 
gedachte om àe meest schrijnende vorm van 
solidariteit uit de aanvullende pensioenregeling te 
halen. Deze zie ik dan niet zozeer zitten in de late 
carrierernakers of in de degressieve opbouw van de 
hoger betaalden, doch bv. meer bij de ongehuwden die 
betalen voor een nabestaande pensioen. Hiervoor hoeft 
men overigens niet van het final pay-systeem af te 
stappen. 

Tot nog toe is het onderwerp inflatie in mijn 
betoog niet aan de orde geweest. De gevolgen hiervan 
- stelt D66 terecht - mag men niet aan het individu 
toerekenen. Ook zegt D66 dat de indexeringslast niet 
op het bedrijfsleven mag worden afgewenteld, het 
gebeurt natuurlijk wel, wie moet het anders 
opbrengen? De voorgestelde desbetreffende wettelijke 
voorschriften (geen loonsverhoging als niet ook alle 
pensioenen worden aangepast) kunnen per onderneming 
of per bedrijfstak tot geheel uiteenlopende 
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resultaten leiden. Zelfs zou bij die ondernemingen 
die bv. relatief veel gepensioneerden en slapers 
hebben, de loonontwikkeling daardoor ernstig uit de 
p&s kunnen gaan lopen, waardoor het aantrekken en 
houden va~ personeel een probleem gaan vormen. 
Zonder landelijke verevening werkt dit eenvoudig . 
niet. In het eerste ontwerp heeft D66 - als ik me 
goed herinner - ook een of andere vorm van landelijke 
verevening voorgesteld. Een landelijke verevening 
leidt m.i. tot oeverloze discussies en roept weer een 
geheel nieuwe vorm van overhevelende solidariteit op. 
Bij een inflatie van 4% per jaar zal 2/3 van het 
aanvullende pensioen op de werkgever worden 
afgewenteld, zodat nog 1/3 tot de eigen 
verantwoordelijkheid kan worden gerekend. 

Ten opzichte van het totale pensioeninkomen, 
d.w.z. inclusief AOW, is het eigen stuk 
verantwoordelijkheid niet meer dan 8%. (Ik heb het 
nog steeds over 70% van de Nederlandse 
bevolking). Opnieuw stel ik mij de vraag of een 
dergelijk relatief gering belang moet leiden tot een 
geheel andere pensioenfilosofie. 

Nu zijn de twee door mij aangehaalde argumenten 
niet de enige die D66 tot het voorstel van 
individualisering hebben gebracht. Er zijn immers een 
aantal maatschappelijke ontwikkelingen die in het 
bestaande pensioensysteem problemen zouden kunnen 
oproepen. Te noemen zijn: deeltijdarbeid, 
pensioenbreuk, nabestaanden (partner)pensioen en 
echtscheiding. lk begin met het onderwerp 
pensioenbreuk. D66 heeft zich in de loop der jaren 
daarover terecht druk gemaakt. Daarin stond zij 
overigens niet alleen. Bij vele en zeker de grotere 
pensioenfondsen is de praktijk dan ook dat datgene 
wordt geeffectueerd wat D66 voorstaat. Helaas gebeurt 
dat nog lang niet overal. Dat hieraan evenwel gewerkt 
wordt moge blijken uit het initiatief van 
pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen om te 
komen tot een circuit van reserve-overdrachten. 

Als wordt opgemerkt dat het een actueel 
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misverstand is dat reserve-overdracht geen wezenlijke 
bijdrage betekent voor de bestrijding van de 
pensioenbreuk, dat het een lapmiddel is en dat het 
een surrogaat-oplossing is, of welke ander vleiende 
kwalificatie men weet te bedenken, dan kan ik niet 
anders dan tot de conclusie komen dat men tegen beter 
weten in het gezamenlijk overleg tussen werkgevers en 
werknemers niet de kans wil geven te trachten op 
basis van goede afspraken en zonder wettelijke 
voorschriften dit probleem voor een belangrijk 
gedeelte op te lossen. Niet het feit van de reserve
overdracht is essentieel, maar de daarbij afgesproken 
spelregels. Het is dan ook terecht dat tegenstanders 
van dit systeem zeggen dat hetzelfde kan worden 
bereikt indien de oude werkgever indexeert en de 
nieuwe een stukje achterbalkon toepast. Natuurlijk is 
dat zo, maar het voordeel van de overdracht is - en 
ik acht dit van zeer veel belang - dat de 
rechthebbende met slechts een uitvoeringsorgaan te 
maken heeft. Ook bij flexibilisering van pensioen -
een onderwerp dat zeer recent weer in de 
belangstelling heeft gestaan -hoeft men dan niet met 
de standpunten van meerdere werkgevers rekening te 
houden. 

De uitspraak door mij eerder gedaan dat de 
pensioenbreuk een klein probleem voor velen en een 
groot probleem voor weinigen is, wordt afgedaan met 
de opmerking dat dit een elitaire uiting is. Ik heb 
behoefte om daar in het kort even op in te gaan. Ik 
heb namelijk die uitspraak gedaan nadat ik 
geconstateerd had dat voor de 3 miljoen slapers bij 
de bedrijfspensioenfondsen het gemiddeld uitgesteld 
pensioen f. 20,- per maand was en voor de ruim 
200.000 slapers van ondernemingspensioenfondsen circa 
f. 60,- per maand. Tevens heb ik nageghaan bij een 
groot pensioenfonds welk percentage van de slapers 
voor de 35-jarige leeftijd was vertrokken; dit bleek 
85% te zijn. Dit betekent dat bij het gros tenminste 
93% van het totale pensioen (inclusief AOW) breukloos 
is. Op dit soort gegevens is de uitspraak gebaseerd 
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dat het een klein probleem is voor velen en een groot 
probleem voor weinigen. Daarbij is door mij nimmer 
gesteld dat dit kleine probleem voor velen niet om 
een oplossing vraagt. Er is dus geen sprake van een 
elitaire uiting. Voor het oplossen van de 
pensioenbreuk is m.i. afstappen van een final pay
systeem evenmin nodig. 

Als tweede punt wil ik het probleem echtscheiding 
aan de orde stellen. Hierover kan ik heel kort zijn. 
Los van hetgeen ik denk over het arrest van de Hoge 
Raad en het op handen zijnde wetsvoorstel, is het 
actuarieel-technisch geen enkel probleem om gevolg te 
geven aan de wettelijke voorschriften, hoe zinning of 
onzinnig deze ook mogen zijn. Dit kan onafhankelijk 
of er sprake is van een final pay-regeling of een 
andersoortige regeling. 

Het derde punt door D66 genoemd is het 
nabestaande-pensioen. Hetgeen daarover in de 
onderhavige brochure is gezegd, klinkt heel 
aannemelijk. Er zijn tal van situaties te bedenken 
die tot nadenken stemmem omdat het gevoel van 
billijkheid en rechtvaardigheid geweld wordt 
aangedaan. Zo er op een terrein van de 
pensioenverzekering een stuk eigen 
verantwoordelijkheid voor de hand ligt dan is het 
hier. Immers de behoefte aan weduwe- of 
weduwnaarspensioen of aan een partnerpensioen is vaak 
geheel afwezig indien beide partners zelfstandig 
werken. Een verplicht weduwenpensioen leidt dan tot 
mogelijke cumulatie van inkomens die niet nodig zijn 
en waaraan anderen die daaraan hebben meebetaald 
frustraties over kunnen houden. De eerste stap die in 
dit verband in het traditioneel pensioensysteem zou 
kunnen worden genomen is voor een vrijgezel en voor 
diegene die geen behoefte heeft aan nabestaande
pensioen de mogelijkheid te openen te kiezen voor een 
premieverlaging. Het is dan zijn of haar eigen 
verantwoordelijkheid indien men door gewijzigde 
omstandigheden spijtoptant wordt. Of het allemaal 
veel zoden aan de dijk zet voor de 70% van de 
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Nederlandse bevolking waarover ik het begin van mlJn 
betoog gesproken heb, betwijfel ik, want we praten 
dan in de bruto-sfeer over maximaal 0,8% van het 
inkomen (let wel:niet van de pensioengrondslag) of in 
de consumptieve-sfeer over misschien 0,5%. Een 
verlaging van premie kan ook in een final pay
regeling zonder problemen worden doorgevoerd. 

Het laatste punt is de deeltijdarbeid. Ik ben met 
D66 van mening dat hiervoor althans bij wisselende 
deeltijdarbeid een final pay-regeling niet de 
geeigende vorm van pensioenvoorziening is. Een 
historische opbouw met index lijkt een goede 
oplossing. Om terug te keren naar het pensioengebouw 
ligt de bouw van een dependance het meeste voor de 
hand. De bewoners van de dependance passen niet in 
het "milieu" van de bewoners van het hoofdgebouw. 
Ik ben er in mijn betoog als vanzelfsprekend vanuit 
gegaan dat ongerechtvaardigde verschillen tussen man 
en vrouw niet mogen voorkomen. 

Resumerend: 
1. Ik heb zeker geen principiele bezwaren tegeh het 
dragen van een stuk eigen verantwoordelijkheid. Ik 
ben evenwel nog niet overtuigd dat men het wil en dat 
men het kan. 
2. Om schrijnende vormen van solidariteit te 
voorkomen zouden we beter onze aandacht kunnen 
richten op de AOW. 
3. Wat meer keuzevrijheid terzake van het 
nabestaandepensioen zou een test kunnen zijn of men 
eigen verantwoordelijkheid wil en kan dragen, maar 
dan zonder nieuwe wettelijke voorschriften. 
4. In dit verband ware het wenselijk indien de 
mogelijkheid tot wat meer keuzevrijheid zou worden 
opgenomen in de PSW en met name vanaf het moment van 
ingang van pensioenen. Ik denk hierbij bv. aan het 
afkopen van kleine pensioenaanspraken of van een 
gedeelte van het ouderdomspensioen bij ingang van 
pensioen. Dit zou de eigen verantwoordelijkheid 
bevorderen. Hier ligt - bij de komende wijziging van 
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de PSW - een taak voor de politieke partijen. 
Slechts de angst voor de chaos die ik voorzie 

indien de eigen verantwoordelijkheid wordt toegestaan 
aan hen die dit niet aankunnen, leidde tot deze 
kanttekeningen. 

Indien evenwel een eerste stap naar 
individualisering zou worden gezet bij bv. inkomens 
boven f. 100.000,- dan zijn mijn bezwaren 
aanmerkelijk minder. We hebben het dan over een 
elitair probleem. 
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Bijdrage Mw. Drs. M. Bruyn-Hundt 
Pensioenproblemen voor tweeverdieners 

Nederland is bezig te veranderen van een maatschappij 
waarin alleen mannen voor de taak staan de kost te 
winnen voor vrouw en kinderen naar een maatschappij 
waarin mannen en vrouwen de kostwinnende taak delen. 
Langzaam maar zeker zien wij de 
arbeidsmarktparticipatie van vooral jonge vrouwen, 
ook als zij kinderen hebben, stijgen. In 1983 
participeerde reeds 45% van alle vrouwen in de 
leeftijdsgroep van 30-35 jaar op de arbeidsmarkt, 
maar het Centraal Planbureau verwacht dat deze 
deelname verder zal groeien totdat in het jaar 2010 
3/4 van alle vrouwen in deze leeftijdsgroep op de 
arbeidsmarkt zal zijn. De participatie van gehuwde 
vrouwen van 15 tot 65 jaar steeg van 6,8% in 1960 
naar 31,7% in 1983 en zal volgens het Centraal 
Planbureau in 2010 48% bedragen. Kortom, wij zitten 
midden in een veranderingsproces en dat betekent dat 
er sprake is van pluriformiteit in de wijze waarop 
gezinsinkomens tot stand komen. Ik zou in dit verband 
drie modellen willen onderscheiden. Zo'n 
maatschappelijke ontwikkeling vraagt om herbezinning 
op allerlei gebied, ook op het terrein van de 
pensioenvoorziening, waarbij ik mij realiseer dat een 
dergelijke globale indeling geen recht doet aan de 
veel gevarieerder werkelijkheid. 

Vooral oudere (echt)paren leven nog volgens het 
model waarbij de man de enige kostwinner is: ik noem 
dat het model waarin de vrouw financieel afhankelijk 
is (model 1). Jongere paren kennen een 
gezinsinkomensmodel waarbij de vrouw voor een deel 
financieel onafhankelijk is omdat zij, veelal in 
deeltijd of met een andere vorm van flexibele arbeid, 
een eigen arbeidsinkomen heeft (model 2) . Ook veel 
gescheiden vrouwen leven volgens dit model; de 
alimentatie en/of bijstand wordt aangevuld met een 
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eigen arbeidsinkomen. Een aantal paren leeft volgens 
het model waarbij man en vrouw ieder financieel 
onafhankelijk zijn. (model 3) Het emancipatieproces 
brengt met zich mee dat dit model in de toekomst het 
belangrijkste wordt. In de pensioensfeer wordt alleen 
met model 1 rekening gehouden. 

D66 heeft zijn pensioennota als titel meegegeven: 
"Naar een geemancipeerd en geindividualiseerd 
pensioenstelsel". Geeft de nota inderdaad de 
ontwikkeling aan naar de situatie waarin man en vrouw 
ieder financieel onafhankelijk zijn, dus het door mij 
geschetste derde model? Ik signaleer een aantal 
problemen. 

In de nota van D66 worden een viertal problemen 
aangestipt die ik vooral voor vrouwen van belang acht 
en die ik daarom onder de loupe wil nemen om te 
kijken of de nota voor deze problemen een 
emancipatoire oplossing biedt. 

1. Om te beginnen wil ik mij verdiepen in de vraag of 
AOW en aanvullende pensioenen voor boven 65-jarigen 
goed op elkaar aansluiten, zodat een 
pensioenresultaat bereikt kan worden dat een bepaald 
percentage is van het gemiddeld verdiende loon. Zoals 
bekend is de AOW sinds 1985 verzelfstandigd, dat wil 
zeggen dat gehuwde vrouwen zelfstandig premie betalen 
en recht hebben op de helft van de gehuwden-AOW. Voor 
de verzelfstandiging konden pensioengevers van 
gehuwde mannen rekening houden met een AOW-onderbouw 
van 100% van de gehuwden-AOW. Gehuwde vrouwen hadden 
in het geheel geen AOW-onderbouw, maar bv. het ABP 
werkte met de fictie dat zij de ongehuwden-AOW 
ontving omdat "anders ongelijkheid zou ontstaan 
tussen gehuwde en ongehuwde vrouwen met recht op een 
ambtelijk pensioen" aldus de ABP-wet. Gehuwde vrouwen 
konden dus nooit hetzelfde totale pensioenresultaat 
behalen als gehuwde mannen en ongehuwden, omdat een 
onderbouw van 70% AOW werd verondersteld die er niet 
was. Wat is er nu na de verzelfstandiging van de AOW 

veranderd? Bij de premiebetaling moeten gehuwde 
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vrouwen nu zelfstandig premie betalen tot haar 
individueel premieplafond. De oude gehuwden-uitkering 
is in tweeen geknipt, waarbij ieder van de 
echtgenoten de helft van de oude AOW-uitkering 
krijgt. 

Pensioenfondsen hebben drie jaar de tijd gekregen 
om uit te zoeken hoe de aanvullende pensioenen na de 
verzelfstandiging van de AOW zouden moeten aansluiten 
op de AOW. Het ABP heeft hierbij het voortouw genomen 
en een franchise-systeem voorgesteld, dat inmiddels 
door de Tweede Kamer is aanvaard. Bij dit 
franchisestelsel geldt voor alle gehuwde en ongehuwd 
samenlevende paren 100% van de (oude) gehuwden-AOW 
als franchise en voor alleenwonenden 70% v·an de 
(oude) gehuwden-AOW. Dit betekent een 
pensioenverslechtering voor tweeverdieners omdat het 
ABP uitgaat van de fictie dat ieder van de 
tweeverdieners een AOW-uitkering heeft van 100%, 
terwijl in feite slechts een uitkering van 50% wordt 
ontvangen. Terwijl het ABP voor de verzelfstandiging 
van de ASW alleen bij de gehuwde vrouw met een fictie 
werkte wat betreft de AOW-onderbouw, gaat het ABP dit 
in de toekomst doen voor alle samenwonende en gehuwde 
mannen en vrouwen. Zij ontvangen slechts 50% AOW, 
maar het ABP gaat uit van de fictie dat zij 100% 
ontvangen. Dat is het einde van het eindloonsysteem 
voor alle deelnemers, behalve voor alleenstaanden. De 
nota van D66 werkt dit probleem niet verder uit. 

De mitigering die het ABP voorstelt als de 
pensioengever bij man en vrouw expliciet rekening 
houdt met de AOW voor zover het samenvallende 
diensttijd betreft, verzacht de pijn voor sommigen 
enigszins, maar biedt naar mijn mening geen 
principieel juiste oplossing als men pensioen ziet 
als uitgesteld loon. De Emancipatieraad constateert 
in zijn advies over de wijzigingsvoorstellen van de 
ABP-wet dat deze voorstellen in hun uitwerking de 
verzelfstandiging in AOW-rechten feitelijk te niet 
doen. Het is te gek om, zoals de regering onlangs bij 
de behandeling van de wijziging van de ABP-wet heeft 
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gedaan, deze voorstellen te rechtvaardigen door te 
stellen dat hierdoor "het voordeel voor de gehuwde 
vrouw", waarbij slechts de ongehuwden-AOWwerd 
ingebouwd, komt te vervallen. Er was geen sprake van 
een voordeel voor gehuwde vrouwen omdat er in het 
geheel geen AOW-uitkering was, maar alleen de fictie 
dat de gehuwde vrouw de ongehuwden-AOW ontving. 

Ik zie vier mogelijke oplossingen voor het 
probleem van de ongelijke AOW-onderbouw waarbij mijn 
uitgangspunt is dat mannen en vrouwen in de totale 
pensioenvoorziening gelijk behandeld worden. 
Deze heb ik uitgewerkt in sociaal maandblad Arbeid 
van december 1985. Ik beperk mij daarom hier tot de 
vierde oplossing. 

Die vierde oplossing is de beschikbare 
premieregeling in ere te herstellen, zoals de D66 
nota suggereert, waarbij voor iedereen een gelijke 
pensioenpremie als percentage van het loon 
beschikbaar wordt gesteld, waarbij de 
pensoengerechtigde in principe zelf bepaalt hoe de 
beschikbare pensioengelden worden aangewend. 

Binnen de beschikbare premie is er dan alle ruimte 
om hetzij een nabestaandenvoorziening te treffen, 
hetzij voorzieningen te treffen om de aanvullende 
ouderdomsuitkering te verhogen om het AOW-gat bij 
alleenstaanden en tweeverdieners op te vullen. Ik wil 
bij het bespreken van de problemen van in deeltijd 
werkende vrouwen straks graag nog een aantal 
kanttekeningen maken bij de vraag of de aanvullende 
pensioenpremie alleen betaald zou moeten worden over 
het loon voor zover dat ligt boven het minimumloon. 

2. Het tweede probleem dat ik aan wil snijden is de 
vraag of gelijke behandeling van mannen en vrouwen in 
zou moeten houden dat vrouwen evenals mannen een 
nabestaandenvoorziening voor haar partners zouden 
krijgen. Deze vraag is alleen relevant voor vrouwen 
met een arbeidsinkomen. Over de groep mensen die 
leeft volgens het oude kostwinnersmodel 1, behoef ik 
dan niet te praten; voor die vrouwen is een 
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partnerpensioen bij ontstentenis van een eigen 
arbeidsinkomen geen probleem. 

Welke problemen hebben mensen die gezamenlijk het 
gezinsinkomen verdienen als een van beide partners 
overlijdt? Als er geen afhankelijke kinderen zijn, 
kunnen de kosten van de gezamenlijke woning e.d. te 
hoog zijn om uit een inkomen te betalen. Er is een 
zekere gewennings- en omschakelingsperiade nodig om 
de woonkosten aan te passen aan het lagere inkomen. 
Een tijdelijke nabestaandenvoorziening ligt voor de 
hand als oplossing om deze omschakelingsperiade te 
overbruggen. Voor mensen met afhankelijke kinderen 
zijn de problemen veel groter omdat uit het 
partnerinkomen een gedeelte van de kosten van 
levensonderhoud van de kinderen werd betaald, terwijl 
de partner - als de taken eerlijk verdeeld waren -
ook een deel van de daadwerkelijke verzorging van de 
kinderen voor zijn rekening nam. Dit probleem doet 
zich voor zolang kinderen dagelijkse verzorging 
behoeven en/of financiele offers vragen voor 
lev.ensonderhoud en studie. Zodra de kinderen de deur 
uit zijn, behoeft de overblijvende partner slechts 
zichzelf te onderhouden. Daartoe behoort in principe 
het eigen arbeidsinkomen toereikend te zijn. Ik ben 
daarom van mening dat het nabestaandenprobleem moet 
worden opgelost door een betere financiele 
voorziening voor (halve)wezen. Als man en vrouw 
betaalde en onbetaalde arbeid verdeeld hebben, valt 
bij het overlijden van een van de ouders de helft van 
het kostwinnersinkomen plus de helft van de 
daadwerkelijke verzorging van kinderen en huishouden 
weg. Een verhoging van de wezenvoorziening is 
daarvoor de oplossing. Een nabestaandevoorziening 
voor anderen dan afhankelijke kinderen maakt het 
pensioenpakket onnodig duur. Voor volle wezen kent de 
AWW een behoorlijke voorziening: een uitkering die 
varieert van ruim f 4.000 tot ruim f 9.000 per jaar 
afhankelijk van de leeftijd van de volle wees. Laten 
wij even aannemen dat de onderhoudskosten van volle 
wezen daarmee gedekt zijn. Voor volle wezen ontbreekt 
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dan een dekking voor de verzorgingskosten. Bij halve 
wezen zijn er voor achterblijvende partners twee 
problemen: 
1. Er is geen voorziening voor weduwnaars met jonge 
kinderen 
2. De voorziening voor achterblijvende weduwen met 
jonge kinderen is geheel gericht op het weduwschap en 
niet op de aanwezigheid van (jonge) kinderen. Als 
wij er van uitgaan dat de maatschappelijke 
ontwikkeling verder gaat in de richting van een 
gedeelde verantwoordelijkheid voor zowel het 
kostwinnerschap als de dagelijkse verzorging van 
(jonge) kinderen, dan ligt een oplossing voor de hand 
waarbij er voor halve wezen: 
a. een uitkering komt die de helft van het 
levensonderhoud geheel of gedeeltelijk dekt; 
b. plus een uitkering die de helft van de 
verzorginskosten dekt. 
c. Voor volle wezen zou er behalve een uitkering die 
voorziet in de kosten van levensonderhoud een 
verzorgingsuitkering moeten komen. Een van mijn 
studenten heeft in een interessante doctoraalscriptie 
uitgerekend wat zo'n voorziening zou kosten. Op basis 
van bevolkingscijfers en uitkeringsbedragen van de 
AWW in 1981 is de conclusie dat zo'n voorziening 405 
miljoen per jaar kost, waarbij de halve wees tot 18 
jaar een uitkering van f 2.000 tot f 4.000 per jaar 
krijgt voor de kosten van levensonderhoud plus 
f 8.000 tot f 16.000 per jaar voor de verzorging, 
plus een verzorgingsuitkering voor volle wezen 
varierend van f 16.000 tot f 32.000 per jaar. Die 405 
miljoen is 57% van hetgeen in 1981 aan weduwen met 
kinderen t/m 17 jaar werd uitgekeerd. Door de 
voorziening op de achterblijvende wezen te richten en 
niet op de achterblijvende partner, is het mogelijk 
om voor iets meer dan de kosten voor de huidige AWW 
voor weduwen met kinderen, een voorziening op 
minimumniveau te ereeren voor alle wezen t/m 17 jaar, 
dus voor kinderen van zowel weduwen als ook 
weduwnaars. Als ik de gedachte dat een 
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partnerpensioen niet de juiste oplossing is voor het 
probleem van halve en volle wezen, doortrek naar de 
aanvullende pensioensfeer, dan is mijn conclusie dat 
wie een echt partnerpensioen wenst voor een 
afhankelijke volwassene dat dan maar moet doen door 
een deel van de beschikbare premie daarvoor te 
bestemmen. "Het partnerpensioen is een voortzetting 
van het traditionele denken over pensioenen" zegt de 
D66 nota en daar ben ik het mee eens. 

Dat betekent niet dat wij de weduwenvoorzieningen 
morgen aan de dag kunnen afschaffen, omdat vooral 
oudere mensen nog overwegend volgens het 
kostwinnermodel 1 leven en daarom wel behoefte hebben 
aan een nabestaandenvoorziening. Weduwnaars met jonge 
kinderen zouden geholpen zijn met een 
nabestaandenvoorziening voor halve wezen. Overigens, 
als de ontwikkeling wel in de richting van 
partnerpensioenen mocht gaan, dan ben ik het niet 
eens met de nota van D66 dat alle ongehuwde 
samenwonenden een partnerpensioen zouden krijgen. 
A~s er geen wettelijke of contractuele 
onderhoudsplicht is, mis ik een rechtsgrond voor een 
partnerpensioen. Uit emancipatoir oogpunt vind ik het 
een slechte zaak als meer mensen financieel van 
elkaar alhankelijk worden gemaakt dan thans het geval 
is. 

3. Het derde probleem waarover ik iets wil zeggen is 
wat we aan moeten met pensioenen voor deeltijders. 
Deeltijders vormen een deel van de snel groeiende 
groep flexibele werkers op de arbeidsmarkt. Andere 
flexibele vormen van arbeidscontracten zijn afroep-, 
min-max- en free-lancecontracten, overeenkomsten voor 
thuiswerkers en alphahulpen en arbeidsovereenkomsten 
voor bepaalde tijd. Het aantal flexibele werkers 
wordt thans door de FNV op 2,6 miljoen mensen 
geschat. D66 stelt voor deeltijders een franchise te 
geven evenredig aan het aantal gewerkte uren en een 
minimum-pensioenpremie beschikbaar te stellen over 
het salarisgedeelte boven het minimumloon. Dat 
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betekent dat deeltijders ceteris paribus bij 
eenzelfde jaarinkomen als een voltijder meer 
pensioenpremie moeten betalen, maar ook een hogere 
pensioenuitkering krijgen als voltijders met 
hetzelfde jaarinkomen. 

Als de werkgever de pensioenpremie betaalt, 
betekent een franchise naar rato van de werktijd dat 
de werkgever voor deeltijders en voltijders een 
gelijk bruto-uurloon betaalt. Voor de werkgever is 
een volle franchise voor deeltijders voordelig. Ter 
verduidelijking: stel een werkgever neemt in plaats 
van een voltijder met een salaris van f 48.000, twee 
deeltijders met een halve werktijd in dienst tegen. 
een salaris van f 24.000 ieder. Voor de voltijder zou 
de werkgever pensioenpremie moeten betalen over 
f 24.000 (de pensioengrondslag), voor de deeltijders 
zou hij niets behoeven te betalen, omdat zij minder 
verdienen dan de franchise. Ziet men de 
pensioenpremie als onderdeel van het loon, dan leidt 
een franchise naar rato van de werktijd dus tot een 
gelijke behandeling van deeltijders en voltijders, 
een ongedeelde franchise niet. Voor deeltijders met 
een vast arbeidspatroon is een franchise naar rato 
van de werktijd technisch wel te realiseren. Hoe zou 
dat uitvoeringstechnisch moeten gebeuren voor mensen 
die per week een verschillend aantal uren werken, 
omdat zij een nul-of een min-max-contract hebben of 
in deeltijd op afroep werken, of een arbeidscontract 
voor drie maanden in deeltijd hebben? Ik denk dat 
veel werkgevers flexibele werknemers buiten de 
pensioenvoorzieningen laten vallen. Enerzijds omdat 
daardoor de uurloonkosten gedrukt worden, anderzijds 
omdat het zoveel administratieve rompslomp met zich 
meebrengt. Mijn voorstel is om te zorgen dat voor 
iedereen een gelijk percentage van het uurloon 
beschikbaar is voor de oudedagsvoorziening, zeg 
b.v.20%. De helft van deze 20% is beschikbaar voor de 
AOW, de andere helft voor een aanvullende voorziening 
in de vorm van beschikbare premie. De AOW-premie 
wordt volgens een algemeen geldende wettelijke 
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regeling door allen die een inkomen hebben betaald. 
De aanvullende premie wordt per bedrijf, 

bedrijfstak of beroepsgroeep geheven krachtens een 
CAO of andere particuliere regeling. Mijn voorstel 
betekent dat voor de AOW geen premieplafond meer 
geldt. Als voordelen van zo'n systeem zie ik: 
1. Geen franchise meer bij de premieberekening; voor 
iedereen is 10% AOW-premie en zo mogelijk 10% 
aanvullende pensioen-premie beschikbaar. 
2. Geen franchise bij de uitkering: iedereen ontvangt 
een bodempensioen in de vorm van AOW plus een 
aanvullend bedrag aan beschikbare premie waarvoor 
oudedags- of nabestaanden-voorzieningen kunnen worden 
gekocht. 
3. Afschaffing van franchises maakt loonberekeningen 
minder ingewikkeld en sluit beter aan bij de huidige 
pluriformiteit op de arbeidsmarkt waarbij voor velen 
het uurloon van meer betekenis is dan het week- of 
maandloon. 
4. In het uurloon is voor ieder een gelijk percentage 
aan pensioenkosten opgenomen: de beloning is 
rechtvaardiger. 
5. Mannen en vrouwen, voltijders en deeltijders 
worden gelijk behandeld. 
Nadelen van dit systeem zijn: 
1. De verzorgingsgedachte wordt verwisseld voor de 
uitgesteld-loongedachte in de pensioensfeer in de zin 
van: premie is uitgesteld loon. 
2. Voor een aantal mensen betekent dit dat het 
pensioenresultaat van tevoren niet zo duidelijk 
vastligt als thans. Maar ook nu geldt dat wie niet 40 
Jaren bij eenzelfde werkgever werkt, meestal niet 
precies weet hoe groot het pensioen zal zijn. 
3. Als ook bij kleine arbeidscontracten premie 
beschikbaar komt, zal de pensioenadministratie 
uitgebreider worden. 
4. Het kan voorkomen dat het totale pensioenresultaat 
hoger ligt dan het arbeidsinkomen. 
Dit is echter eveneens het geval in de D66 oplossing. 

31 



4. Pensioen na echtscheiding is het volgende punt 
waarover ik met u van gedachten wil wisselen. (*1) 
Zoals bekend ging de Hoge Raad in 1981 "om" en stelde 
dat het opgebouwde pensioen bedoeld is voor het 
levensonderhoud van beide partners en dat 
pensioenrechten het resultaat zijn van de 
gezamenlijke inspanning van beide echtelieden. Deze 
gedachte sluit geheel aan bij het kostwinnersmodel: 
de arbeid van de huisvrouw maakt het de kostwinner 
mogelijk de kost voor vrouw en kinderen te verdienen. 
Het Voorontwerp van Wet Verrekening Pensioenrechten 
bij Sch~iding gaat verder dan de Hoge Raad, door in 
alle echtscheidingsgevallen verrekening van 
pensioenrechten te willen en niet alleen op verzoek. 
Het Voorontwerp wil de gescheiden partner een directe 
aanspraak geven op het pensioenfonds van de andere 
partner, waarbij de waarde van pensioenrechten die 
tijdens huwelijk zijn opgebouwd berekend moeten 
worden. Kortom, het Voorontwerp gaat evenals de Hoge 
Raad uit van afhankelijke partners. Dat doet D66 
echter ook als voorgesteld wordt gehuwden te 
verplichten 50% van de pensioenpremie te besteden 
door en voor de huwelijkspartner, van welke 
verplichting men desgewenst kan afwijken bij 
notariele akte. Nu zal niemand ontkennen dat 
bescherming van de vrouwelijke huwelijkspartner in 
pensioenzaken, als men volgens het kostwinnersmodel 
leeft nog nodig is. Een gedeeld pensioen zoals D66 
voorstelt, past echter beslist niet in een model 
waarin man en vrouw financieel onafhankelijk zijn. Ik 
vind daarom de gedachte die in het Beleidsplan 
Emancipatie van de Regering, dat in 1985 door de 
Tweede Kamer is aangenomen, erg aantrekkelijk. 

Van vrouwen die na 1990 achttien jaar zijn of 
worden, mag worden aangenomen dat zij in staat zijn 
economisch zelfstandig te zijn en te blijven. Voor de 
jongere generaties zou pensioen-verrekening na 
echtscheiding daarom niet meer nodig zijn. De 
pensioenverrekening na echtscheiding, of het voorstel 
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van D66 50% van de pensioenpremie voor en door de 
huwelijks-partner te bestemmen, zou een goede 
overgangsmaatregel zijn voor de periode waarin nog 
niet alle vrouwen volledige financiele 
onafhankelijkheid bereikt hebben. De maatregel zou 
cohortsgewijs afgeschaft kunnen worden voor de 
generaties die in 1990 18 jaar en jonger zijn. 

5. Nog een enkele opmerking over de pensioenbreuk. 
In het wetsontwerp dat in de tweede week van 
september naar de Tweede Kamer is gestuurd, krijgen 
de slapers geen toeslagen. Weliswaar heeft de 
regering in het regeeraccoord in de paragraaf over 
het Emancipatiebeleid hoge prioriteit toegekend aan 
"de realisering van gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen in de pensioenregelingen", maar dat blijkt 
een lippendienst te zijn geweest. De regering 
verschuilt zich daarbij achter een aanbeveling van 
sociale partners die op dit punt heil verwachten van 
vrijwillige maatregelen. Ik ben daar zeer sceptisch 
over. 

Samengevat: de voorstellen van D66 ZlJn in 
hoofdlijnen een goede stap in de richting van een 
pensioensysteem waarin ruimte is voor 
geindividualiseerde pensioenrechten van vrouwen, een 
stap in de richting van een rechtvaardiger systeem. 
Rechtvaardiger omdat de pensioenkosten voor iedere 
deelnemer gelijk zijn, of, om hetzelfde op een andere 
manier te zeggen: dat geen premieoverheveling plaats 
vindt van -slapers naar actieve deelnemers, omdat de 
rechten van slapers zijn bevaren zodat zij niet 
profiteren van overrente; -gehuwde vrouwen en 
ongehuwden naar gehuwde mannen ten behoeven van een 
weduwenvoorziening; 
-jonge naar oude deelnemers omdat jonge deelnemers 
over het algemeen bij eenzelfde premie minder kosten 
als sprake is van indexering of back-service; 
-niet-carriere-makers naar carriere-rnakers als sprake 
is van indexering of backservice; 
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-mensen met een kort dienstverband naar mensen met 
een lang dienstverband als sprake is van indexering 
of back-service. Het is duidelijk dat het heel vaak 
vrouwen en alleenstaanden zijn van wie premie wordt 
overgeheveld. Het krampachtig vasthouden van de 
verzorgingsgedachte in de pensioensfeer in de vorm 
van een eindloonsysteem met achterbalkon is een 
bijdrage aan de Japanisering van de Nederlandse 
arbeidsmarkt. Het is een van de bijdragen aan 
scheiding van arbeidsvoorwaarden van mannen met een 
goede opleiding en vrouwen met een marginale, 
flexibele arbeidsmarktpositie. Invoering van de 
beschikbare premieregeling waarbij ieder een gelijk 
percentage premie beschikbaar krijgt voor ieder 
gewerkt uur zou ik daarom met gejuich begroeten. 

*1) Het gedeelte betreffende pensioen na 
echtscheiding is verkort uitgesproken. 
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De pensioensituatie in Nederland 
de heer P. van Vperen: 

Daar deze discussie bedoeld is om de ideeen aan de 
orde te stellen, zoals zij zijn neergelegd in de 
nota, die mede van mijn hand is, zal ik niet ingaan 
op de inhoud van de nota zelf. In dat opzicht kan ik 
het dan ook kort houden. Ik wil daarom volstaan met 
de stelling dat er op dit moment geen sprake is van 
een pensioenstelsel maar een "pensioensituatie" en 
deze stelling nader toelichten. 

In het toepassen van een aantal beginselen liggen er 
twee rapporten met strijdige uitgangspunten: de nota 
Dales en het vierde interimrapport van de Stichting 
van de Arbeid. Doordat de sociale partners in feite 
geen keuze maken, neemt het aantal problemen eerder 
toe dan af. Daarvoor gepresenteerde oplossingen zijn 
zo ingewikkeld dat velen het niet meer begrijpen en 
daardoor ongeinteresseerd raken. Voor andere 
voorbeelden van de "pensioensituatie" kan verwezen 
worden naar de pensioenbreuk en bv. artikel 8a van de 
Pensioen-en Spaarfondsenwet waar het gaat om de 
aanspraken van de gescheiden vrouw. 

Het pensioenverrekeningsarrest van de Hoge Raad 
van 2/ november 1981 gaat een andere kant op en het 
voorontwerp van wet daarover hangt er tussen in. 
Bezien wij de effecten van de final pay-regeling dan 
kan eveneens niet van een pensioenstelsel gesproken 
worden. De situatie waarin iemand jong of oud 
carriere maakt, dan wel zijn leven lang bij een 
werkgever blijft of ook wisselt, heeft belangrijke 
gevolgen voor de pensioenuitkering. 

Een laatste ondersteuning voor het verschijnsel 
"pensioensituatie" is de nieuwe AOW-regeling. De 
splitsing van de AOW in twee partnerdelen heeft voor 
1 april 1988 nog geen gevolgen voor het pensioen, 
maar van gelijke berechting tussen mannen en vrouwen 
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is echter ook geen sprake. We zullen moeten gaan naar 
strikt geindividualiseerde AOW-uitkeringen en 
eveneens strikt geindividualiseerde aanvullende 
pensioenen. 

Op dit moment geef ik voorkeur aan een gulden 
middenweg: keuzevrijheid waar dat mogelijk is en 
bescherming waar dat nodig is. Een volledige 
keuzevrijheid voor het aanwenden van de 
pensioenpremie, bv. in consumptieve bestedingen of 
risicodragende beleggingen gaat mij te ver. 

37 



Discussie 

De voorzitter, Prof. Stevens, neemt de stelling 
"pensioen is uitgesteld loon" en stelt deze ter 
discussie. Dit uitgangspunt houdt ten opzichte van 
het huidige stelsel in, het opgeven van de 
verzorgingsgedachte. Gegeven het huidige niveau van 
de basisvoorziening in de sociale zekerheid, is er 
aanleiding het pensioen en de AOW te ontkoppelen. 

De heer Van Yperen stelt voor de final pay-regeling 
af te schaffen en die te vervangen door een voor alle 
werknemers gelijke beloning in de pensioensfeer, 
bijvoorbeeld door een beschikbare premie-regeling of 
een opbouw-regeling. 

Mevrouw Bruyn-Hundt hecht aan de koppeling tussen AOW 
en pensioen, vooral omdat juist de basisvoorziening 
niet deugt. Zo bestaan nog steeds drie niveaus 
gerelateerd aan het wettelijk minimum loon, namelijk 
50% voor samenwonenende, 70% voor alleenstaanden en 
100% voor alleenverdieners. Pluriformiteit in de 
aanvullende pensioenregeling acht zij daarom gewenst. 
Ook het handhaven van de AOW-premieheffing acht zij 
wenselijk. Burgers blijven dan zien waarvoor zij 
sparen. 

Prof. Clausing meent dat het loslaten van de 
verzorgingsgedachte gevolgen heeft voor miljoenen 
mensen die mogelijk wel kunnen werken, maar om welke 
reden dan ook, dat niet doen. Onze maatschappij geeft 
niet ieder de gelegenheid een inkomen uit arbeid te 
verdienen. In zekere zin moeten we blij zijn dat niet 
iedereen zich op de arbeidsmarkt aanbiedt, maar daar 
moet dan tegenover staan, dat mensen nog wel een 
redelijk pensioen kunnen krijgen, anders laat je ze 
in de kou staan. 
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Het betoog van de heer Clausing samenvattend stelt de 
voorzitter dat de groep waarop hier wordt gedoeld, 
thans tweemaal gedupeerd wordt. Ze hebben geen 
toegang tot de arbeidsmarkt, ook al willen ze dat. 
Bovendien zouden deze mensen daardoor niet in de 
gelegenheid zijn een pensioen op te bouwen. 

De heer Van Yperen onderkent het belang van een 
redelijk niveau van de AOW als basisuitkering voor 
iedereen. Het uitgangspunt "pensioen is uitgesteld 
loon" gaat hier ook van uit. Men kan zich dan 
vervolgens afvragen of het huidige niveau van AOW wel 
voldoende is. Het is in elk geval niet de bedoeling 
de positie van de betrokkenen te verslechteren. 

Mevrouw Sjerps brengt als reactie op de heer Clausing 
naar voren dat bv. vrouwen juist wel willen werken, 
maar daartoe niet in de gelegenheid worden gesteld. 
Het zou ook geheel anders zijn wanneer iedereen die 
gedwongen thuis moet zitten, als werkeloze wordt 
gedefineerd. In dit licht is het ereeren van 
voldoende werk een eerste noodzaak. 

De voorzitter concludeert dat beide sprekers het in 
feite met elkaar eens zijn, namelijk dat deze groep, 
die feitelijk niet deelneemt op de arbeidsmarkt, 
tweemaal gedupeerd wordt. 

Een der deelnemers meent dat de pensioenpremie en 
AOW-premie wezenlijk verschillen. De AOW-premie is 
een vorm van belasting, er bestaat immers geen 
verband tussen bijdrage en prestatie. De 
pensioenpremie is daarentegen een vorm van sparen. 

De voorzitter veronderstelt dat pensioen beter 
geschikt is om te individualiseren dan de AOW, omdat 
de beslissingsruimte daarover vrijer is. 
De AOW is een verplichte volksverzekering en meer 
onderhevig aan de prioriteitenafweging en financiele 
mogelijkheden van een regering. Dat neemt overigens 
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niet weg dat ook pensioenregelingen beinvloed kunnen 
worden door wetgeving. 

De heer Van Bijsterveld brengt naar voren dat de 
individualisering, als uitvloeisel van een liberale 
aanvullende regeling, kan leiden tot afwenteling van 
de lasten op de belastingbetaler. Zijns inziens is 
pensioen onlosmakelijk verbonden met solidariteit. De 
opvatting in de nota dat het pensioenstelsel een 
historisch gegroeide lappendeken is, kan hij in het 
geheel niet onderschrijven. 

De heer Van Yperen wil een duidelijk onderscheid 
maken tussen twee typen van solidariteit, waarbij hij 
verwijst naar de grondlegger van de 
verzorgingsgedachte, Van Marken. Er bestaat namelijk 
een kanstechnische en een herverdelende solidariteit. 
De eerste stoelt op de verzekeringsgedachte en staat 
hier niet ter discussie. Bij de laatste daarentegen 
zijn er zodanige kansverschillen, bijvoorbeeld tussen 
mannen en vrouwen, dat het ruilevenwicht verstoord 
is. 

Mevrouw Bruyn-Hundt is ook van mening dat de 
solidariteit te ver is doorgeschoten ten gunste van 
de gehuwden. De maatschappij ontwikkelt zich 
pluriform en daar zouden pensioenregelingen bij 
moeten aansluiten, hetgeen nog onvoldoende gebeurt. 
Voor een nabestaande-regeling zou bv. meer premie 
betaald moeten worden. Daarbij verwijst zij naar het 
beleidsplan Emancipatie van de regering, dat uitgaat 
van een verschillend kostwinnersmodel voor de jonge 
generatie en de oudere generatie. 

In reactie op de heer van Yperen stelt de heer Van 
Bijsterveld dat alle idealen van Van Marken ten 
spijt, de realiteit anders is en ook de Delftse Gist
en Spiritusfabriek een pensioenfonds heeft. 

Hiermee wordt de gedachtenwisseling over "pensioen is 
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uitgesteld loon" afgesloten. Vervolgens brengt Prof. 
Stevens het uitgangspunt uit de D66-nota van het 
"beschikbare premiestelsel" ter discussie. 

De heer van Yperen licht dit onderdeel toe met 
verwijzing naar het toenemend aantal flexibele 
contracten. Om deze groep toch een goede 
pensioenvoorziening te laten opbouwen is het 
relateren van de premie aan de reele beloning 
noodzakelijk. De besteding moet wel in de 
pensioensfeer worden gevonden. Of AOW-inbouw nodig is 
kan men zich afvragen. 

De heer De Kam gaat uit van een vrije be~teding van 
de pensioenpremie. Het is echter niet zo dat de 
positie van de werknemers bij bepaling van de 
(pensioen)arbeidsvoorwaarden altijd zwakker is, 
daarbij is te denken aan hoog geschoold personeel. 
De meesten zullen echter onder een collectieve 
regeling vallen, waarbij de voorwaarden aan de 
sociale partners kunnen worden overgelaten. 

Mevrouw Bruyn-Hundt wil uitgaan van de feitelijk 
situatie. Die is dat 25% van de banen in deeltijd 
verricht worden. Daarin is Nederland koploper in de 
EEG. De meeste deeltijdwerkers zijn vrouwen en hebben 
veelal een klein inkomen. Mevrouw Bruyn-Hundt is 
voorstander van een franchise op het uurloon. Er 
dient echter ook na pensionering continuiteit te 
bestaan, waarbij een volledige franchise gewenst is. 
Berekening bij flexibele contracten is gecompliceerd 
en een computerprogramma zal niet steeds voorhanden 
zijn. In zulke gevallen heeft een vast 
premiepercentage op het loon de voorkeur. 

De heer Dams vraagt zich af in welke zin "pensioen is 
uitgesteld loon" begrepen kan worden. Betreft het de 
pensioenpremie, dan is er na pensionering van de 
werknemer geen taak voor de werkgever, zoals 
aanpassing aan de inflatie. Indien de stelling 
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refereert aan de pensioenuitkering dan is er geen 
groot verschil met de final pay-regeling. 

Ter afsluiting dankt de heer van der Hoeven de 
forumleden voor hun bijdragen, de voorzitter voor 
zijn discussie-bevorderende wijze van leiden en de 
deelnemers voor hun aandacht. 
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