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Het geluid van jongeren kan harder klinken in het pensioendebat dan nu
gebeurt, vindt DNBdirecteur Frank Elderson.
Hij antwoordde dit afgelopen vrijdag tijdens het jubileumcongres van de
Frank Elderson
Kring van Pensioenspecialisten op de vraag of jongeren wel voldoende aan bod komen in
het pensioendebat. Veel input in de discussie komt van organisaties met een oudere
achterban, constateerde de vragensteller. De input van jongeren kan inderdaad
verbeteren, zei Elderson. Volgens hem is dat overigens bij meer onderwerpen zo.
‘Ik denk dat dat voor heel veel maatschappelijke dingen geldt. Bij veel besluiten die we
met elkaar nemen, zie je dat de mensen die stemmen er misschien nog het minste last van
hebben. Ook bij de pensioenen denk ik: jongeren, laat je horen. Ouderen doen het in ieder
geval. Er moet evenwicht zijn. Ik denk dat jongeren zich nog veel sterker in het debat laten
horen, voordat ik de zorg zou hebben dat daarmee het geluid van de ouderen zou worden
overschreeuwd.’
Spaarpot
Elderson riep verder pensioendeskundigen op goed uit te leggen waarom bijvoorbeeld
korten op aanspraken nodig kan zijn. Want, zo waarschuwde hij, anders gaan ‘allerlei
populistische lieden die het niet willen begrijpen’ ermee aan de haal. Het volstaat dan niet
om een technisch juist verhaal af te steken. ‘Dat begrijpen mensen niet.’
Het werkt beter een concreet voorbeeld te geven, bijvoorbeeld vragen of mensen stiekem
‘s nachts een briefje van €5 uit de spaarpot van hun (klein)kinderen zouden halen.
Niemand doet dat, stelde Elderson. Volgens hem staat nietkorten gelijk aan stelen uit de
spaarpot.
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Elderson complimenteerde de pensioensector met de capaciteit om te veranderen. ‘Als we
de sector van nu vergelijken met de sector van 25 jaar geleden toen de Kring van
Pensioenspecialisten werd opgericht, dan is er heel veel veranderd. In financieel opzicht,
in wetgeving, in governance en ook in het toezicht. Dat de sector pas heeft kunnen houden
met alle ontwikkelingen en veranderingen verdient een groot compliment. Het geeft
vertrouwen dat dat ook in de toekomst kan.’
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