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Vorigeweekpresenteerdehet
Centraal Bureau voorde Sta-
tistiek cijfers over de aantallen
‘beroepswisselaars’. De conclu-

sie: het aantalmensendat verandert van
beroep is de afgelopen jarenweerflink
toegenomen. In 2017warendat er bijna
1miljoen. En vandie 1miljoen stapte
hetmerendeel overnaar eenanderebe-
roepsklasse, bijvoorbeeld vaneenpeda-
gogischberoepnaar een zorgberoep.

Tel daarbij ophet toenemendaantal
zzp’ers (ookbijna 1miljoen) en je krijgt
het beeld vaneenenormdynamische
arbeidsmarkt.Goednieuws voordeBV
Nederlanden voorwerknemersdie zich
breder kunnenontwikkelen.

Eneengroot verschilmetde jaren
zestig, toendemeestewerknemershun
hele levenbij dezelfdebaas of tenmin-
ste indezelfde sector bleven.Opbeide
punten ziet dewereld er fundamenteel
anders uit.

Dat geldt niet voorhet pensioenstel-
sel, want dat is al die decennia in es-
sentie hetzelfde gebleven.Het gaat nog
steeds grotendeels uit vannetjes afgeba-
kende sectorenwaarinmensenhunhele

levenblijvenwerken. Zohebbenwenu
de situatie van eengedateerdpensioen-
stelsel dat allang is ingehaalddoorde
werknemersdiehetmoetbedienen.

Dathet pensioenstelsel aan vernieu-
wing toe is,wordt breedonderkend.
Vaakdomineren indezediscussie dan
de impact vande lage rente of het risico
vanafstempelen.Maarhet belangrijkste
argumentwordt daarbij vaak vergeten:
het stelsel sluit nietmeer aanopdear-
beidsmarkt.WantdemiljoenenNeder-
landersdie vanbaanwisselenof al dan
niet tijdelijk eigenbaasworden,worden
slecht bediend. Zij dreigen inhet huidi-
ge systeemonvoldoendepensioenop
tebouwenof zelfs geld te verspelendat
bedoeldwas voorhuneigenoudedag.
Daarnaastworden ze vaakgeconfron-
teerdmet complexewaardeoverdrachten
enkunnener knelpunten inhetnabe-
staandenpensioenontstaan.

Dat vergt eenkorteuitleg. Inhethui-
dige stelsel bouwthet grootste gedeelte
vandeNederlanders verplicht pensioen
op, bij eenpensioenfondsdat depre-
mies int enuitkeringendoet voor alle
werknemersbinnendie sector. Iedereen
binnenhet fondsbetaalt binnendezelf-
de regeling—onafhankelijk vande leef-

Dearbeidsmarkt heeftons huidige pensioenstelsel allang ingehaald

Als we langer door-
werken en vaker van
beroepwisselen,
hebbenwe een ander
pensioenstelsel nodig

tijd—hetzelfdepremiepercentage,met
als doel dat iedereenaanhet eindeook
eenzelfdepensioenopbouwontvangt.

Omdatde inleg van jongeredeelne-
mers veel langer kan renderendandie
vanouderedeelnemers is hierdoor feite-
lijk sprake van subsidiëring vanoudere
deelnemersdoor jongeredeelnemers.
Dat hoeft geenprobleem te zijn omdat
je bij een levenslangdienstverbandbin-
nendezelfde sector ooit zelf de vruchten
plukt.

Maarde studie vanhetCentraal Bu-
reau voorde Statistiek laat dus ziendat
dezewerkelijkheidnietmeerbestaat.
Werknemershebbenkorteredienstver-
banden, beginnen voor zichzelf of zijn
werkzaam in verschillende sectoren.
Zij kunnendepensioenopbouwdie zij
zijnmisgelopendannietmeer volledig
inhalen.

Eenoplossing ligt voor dehand. Stop
metde eenzijdige subsidiëring van jong
naar oud, viahet afschaffen vandedoor-
sneepremie. Stapover op een systeem
waarbijwerknemers eenpersoonlijk
pensioenopbouwenmetbehoud van
solidariteit, waarbij de risico’s vanover-
lijden enarbeidsongeschiktheid samen
wordengedeeld. Zo’npersoonlijk soli-

dair pensioen iswel degelijkmogelijk,
sterkernog: het bestaat al.Nu ishet aan
de sociale partners enhet kabinet om
daar opdoor te pakken.

Hoedatmoet gebeuren is duidelijk in
het regeerakkoordopgeschreven: ‘Voor
alle contractenwordt een leeftijdsonaf-
hankelijkepremie verplicht enkrijgen
dedeelnemers eenopbouwdiepast bij
de ingelegdepremie.’

Daarmeekomt eeneindaande subsi-
diëring van jongnaar oud, krijgenwerk-
nemers zicht opwat ze zelf opbouwenen
kanhet pensioenmeebewegenmet een
moderne loopbaan.

In een samenlevingwaarinwe langer
zullendoorwerkenenalleen al daarom
vaker vanberoep zullen switchen, heb-
benweookeenpensioenstelsel nodig
dat daarbij past.Het zou toch te gek zijn
als uitgerekenddebepalendepartijen
opdearbeidsmarkt dezenoodzakelijke
vernieuwingblokkeren!

Kabinet ende sociale partnersmoeten
nugas geven, om te voorkomendathet
stelsel hopeloos achterop raakt.

FloskeWeehuizenenDaanSchmitz,
beleidsadviseurs pensioenenbij
VerbondvanVerzekeraars.
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