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Naar aanleiding van het pensioenakkoord gaat, als het aan
het kabinet ligt, het hele Nederlandse pensioenstelsel op de
schop: van een stelsel gericht op collec�ef gegarandeerde
rechten, naar een stelsel gericht op individuele
pensioenpotjes. Het huidige collec�eve pensioenvermogen
van 1,7 biljoen euro wordt bij invoering van het nieuwe
stelsel in een keer verdeeld tussen alle individuele
pensioengerech�gden en premiebetalers, met gebruik van
een nog nader te bepalen verdeelsleutel.
Deze stelselwijziging en de speciﬁeke uitwerking ervan, maar
ook het huidige pensioenbeleid, zijn in de eerste plaats
poli�eke keuzes, die sterk samenhangen met hoe je tegen de
samenleving aankijkt, met de plaats die je daarbij inruimt
voor solidariteit tussen genera�es, voor individuele
verantwoordelijkheid en autonomie, voor de balans tussen
risico, onzekerheid en vertrouwen in de toekomst.
Het zou dan ook voor de hand liggen dat de tradi�onele
poli�eke par�jen, die tenslo�e ieder uitgaan van een andere
maatschappijvisie, hier een eigen, onderscheidende mening
over zouden hebben. Maar dat is niet het geval. In het
grootste deel van het poli�eke spectrum is het debat over
deze hervormingen afwezig, en wordt het pensioenbeleid
min of meer beschouwd als een technische opera�e, waarbij
de poli�ek weinig te zoeken hee�. Ook bij dit belangrijke
onderwerp lijkt het debat zich tot de ﬂanken van het
poli�eke spectrum te beperken.
Ten onrechte. Want wie de harmonie in de samenleving wil
bewaren als hij 1,7 biljoen euro gaat verdelen en gaat
beslissen over de inkomenszekerheid van de miljoenen
huidige en toekoms�ge gepensioneerden, zou dit slechts
moeten doen na een diepgaand en fundamenteel debat
over de principiële poli�eke keuzes die aan het huidige en
toekoms�ge pensioenbeleid ten grondslag liggen.
De s�ch�ng Sociale Christendemocra�e wil deze principiële
discussie faciliteren en de onderliggende poli�eke dilemma’s
in het pensioenbeleid zichtbaar maken, zodat de belangen
en de belangenafweging geduid kunnen worden, poli�ek,
en niet alleen technisch.
We trappen dit poli�eke onderzoeksproject af met een
startbijeenkomst, waarbij een aantal belangrijke spelers in
het pensioendebat hun eigen principiële opva�ng over het
huidige pensioenbeleid en over het toekoms�ge
pensioenstelsel zullen geven. In de komende maanden
zullen we meer bijeenkomsten organiseren en publica�es op
dit onderwerp faciliteren en verzorgen.
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