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In deze tijd wanneer ‘de maan
door de bomen schijnt’ denk ik
met een glimlach terug aan hoe
mijn broer, met vol verwachting
kloppend hart, dat ene Sint-
liedje altijd zong: ‘Eerlijk zullen
we alles delen, ik een beetje
meer dan jij’. Als kleinere zusje
vond ik dat altijd irritant, mede
omdat ik ervan overtuigd was
dat zijn cadeaus interessanter
waren dan die van mij. Als
volwassene vermoed ik nu dat hij
waarschijnlijk precies het
tegenovergestelde dacht.
Hoeveel iets waard is, is soms
ook afhankelijk van wat de ander
heeft. Een reden voor veel
mensen om mee te doen aan de
Postcodeloterij. Immers, als al je
buren een grote geldprijs zouden
winnen, kan jij toch niet
achterblijven?

   Delen leren we als kinderen al,
maar blijft toch lastig ook als je
volwassen bent. In pensioenland
staan we aan de vooravond van
een groots verdelingsvraagstuk.
Hoe verdelen we 1.600 miljard
aan pensioengeld in de
pensioenfondsen op een eerlijke
manier? Dat raakt de
gepensioneerden, de werkenden
en mensen die al hebben
opgebouwd in het pensioenfonds,
maar niet meer bij het bedrijf
en/of in die sector werken.

   En ook de 33 miljard aan
pensioenpremies die betaald
worden aan pensioenfondsen
moet worden verdeeld. Waar
nu voor jongeren minder
premie wordt ingelegd dan
voor ouderen wordt dat straks
gelijk getrokken. Maar daarmee
hebben medewerkers vanaf
een jaar of 45 een probleem,
omdat zij nu tekort kunnen
komen. Het zijn vraagstukken
waar op veel cao-tafels de
nodige gesprekken over
gevoerd gaan worden.

    
    Als u een beschikbare premie
regeling heeft, waarbij de inleg
oploopt als de medewerker
ouder wordt, lijkt het alsof dit
vraagstuk niet op uw bordje
komt. Immers, u kunt er voor
kiezen deze regeling te
‘eerbiedigen’ en in stand te
houden voor uw huidige
medewerkers. Daarmee lijkt
een verdelingsvraagstuk
afgewenteld, maar eigenlijk
verschuift u met deze oplossing
het probleem door naar nieuwe
generatie medewerkers. Dus
ook hier moeten eigenlijk de
nodige noten worden gekraakt.

    Delen en verdelen, het is niet
zo makkelijk. In het nieuwe
pensioenstelsel hebben we
gekozen voor meer ruimte voor
het individu. We gaan de
solidariteit meer loslaten. Maar
voordat we dat doen, is het
belangrijk om bij het
verdelingsvraagstuk niet alleen
naar jezelf te kijken, maar ook
naar wat het betekent voor
andere groepen. Ook als dat
betekent dat dat voor jezelf
niet het meest gunstig is.
Begrip hebben voor andere
groepen en ook die belangen
afwegen helpt bij het maken
van keuzes. En dat vraagt om
een beetje boven onszelf uit te
stijgen. En misschien kunnen
we dan zeggen ‘Eerlijk zullen
we alles delen, daarbij denken
we ook aan elkaar´. 


