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meer gebeuren. Ook al kiezen de twee 
actuarissen elk een andere aanvlieg route, 
over essentiële punten zijn ze het eens: 1. 
het huidige stelsel is onhoudbaar, 2. prin-
cipes als solidariteit en collectiviteit — de 
‘sterkmakers’ van het pensioenstelsel — 
maken de oudedagsvoorziening nog al-
tijd goedkoper dan verzekeringen, 3. de 
grootste uitdaging is de wijze waarop soli-
dariteit met eigendomsrechten en pensi-
oenaanspraken is te combineren en 4. het 
horrorscenario voor het pensioenstelsel 
ligt nog altijd op de loer.
Valkenburg over het horrorscenario: 

‘Als de verandering niet op tijd komt, krijg 
je een opstand in de samenleving, een 
clash tussen jong en oud, maar waarom 
zouden we het zover laten komen?’
Tamerus: ‘Het kan gaan scheuren. Ik 

maak mij best ongerust. In de politiek en 
bij de sociale partners is alleen de voorhoe-
de doordrongen van de urgentie. De rest  
wacht af. Maar hoe diep moet je gaan?’

Misschien keert het tij alsnog, nu de 
sociale partners over hun eigen schaduw 
proberen te springen met hun ‘Mondri-
aan-akkoord’ van twee weken geleden.
Tamerus: ‘Ik vind dat wel hoopvol. De 

noodzakelijke doorstart naar het reële 
pensioenakkoordcontract wordt herbe-
vestigd en het kabinet wordt gevraagd 
haast te maken met de uitwerking in een 
toezichtskader. Dat zou kunnen beteke-
nen dat er aan de cao-tafels weer bewe-
ging kan komen.’

In de ogen van beide actuarissen zijn de 
aanpassingen — bewegende pensioen-
leeftijd, grotere stuurbaarheid en focus op 
een reëel pensioen — ontoereikend om de 
structurele problemen in pensioenland 
op te lossen. Maar waar Tamerus probeert 
oplossingen aan te dragen om het pensi-
oenstelsel van binnenuit te hervormen, en 
dus aspecten als solidariteit, collectiviteit 
en verplichtstelling overeind te houden, 
kijkt Valkenburg liever naar succesvolle 
voorbeelden in het buitenland.
Valkenburg: ‘We denken nog steeds dat 

we het beste pensioensysteem ter wereld 
hebben. Misschien kijken we daarom nog 
te weinig naar het buitenland. Ik zie daar 
interessante stelsels, bijvoorbeeld één 
regeling voor iedereen in plaats van elke 
cao zijn eigen pensioenregeling. Dat heeft 

wel wat uit het oogpunt van simpelheid, 
communiceerbaarheid en uitvoering die 
in hoge mate is te standaardiseren. Want 
waarom zou je pensioendeelnemers ver-
moeien met allerlei ingewikkelde details 
waar ze toch geen invloed op hebben? Bo-
vendien kun je toe met minder actuaris-
sen en consultants. Wat wij in Nederland 
doen, is zonde van de tijd en het geld. Daar-
om zeg ik: maak het stelsel simpeler. Kijk 
naar Singapore of Zweden. In Singapore 
wordt 36% van je salaris op een efficiënte 
manier apart gezet. Daar wordt bijvoor-
beeld ook je huis uit betaald dat je later 
weer kunt inzetten voor je oude dag. Daar 
staat tegenover dat je minder belasting en 
sociale premies betaalt. Geld apart zet-
ten is een groot goed. Dat kan collectief, 
maar ook individueel. Mensen moeten 
sparen, voor nu en voor later. Dus ik kijk 
liever niet naar Frankrijk of Italië met hun 
omslagsystemen.’
Tamerus: ‘We hebben, toen het ons 

goed ging, verzuimd om op tijd de bakens 
te verzetten. Nu moeten we met horten 
en stoten en piepen en knarsen de bocht 
om. Er is nu veel argwaan en wantrouwen 
naar de instituties, vooral naar de pensi-
oenfondsen en de vakbonden toe. 
Tegelijk zit iedereen te hengelen 
naar solidariteit. De veronderstel-
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