
Ontaardt het pensioendebat in een
 generatieconflict?

De vergrijzing slaat steeds heviger toe en wordt in de media opgevoerd 
als een bron van spanningen tussen de generaties. 

Jongere mensen willen een 'pensioenopstand'. Zij vrezen dat de 
pensioenen alle reserves opsouperen. Zij staan achter de harde 
pensioenmaatregelen van de nieuwe regering. 

Aan de andere kant vinden de ouderen juist dat zij hun steentje 
bijgedragen hebben en nog bijdragen. Vele weldra gepensioneerden zijn 
met weinig gestart in de jaren zestig en zeventig.  Zij hebben veelal door 
hard werken en spaarzaam zijn een zekere welstand verworven en 
menen dan ook dat zij de vruchten van hun inspanningen mogen 
plukken.   Menigeen in deze leeftijdsgroep protesteert tegen dezelfde 
harde ingrepen in de pensioenregelingen.

Glijdt de samenleving af naar een generatieconflict of slaagt zij erin om 
de koek op een solidaire manier te verdelen tussen de generaties?  Is de 
huidige situatie van de jongeren zoveel slechter dan die van de ouderen 
op dezelfde leeftijd? Zijn hun vooruitzichten veel negatiever?  

Hoe kunnen wij, humanisten, helpen om de balans in evenwicht te 
houden tussen de generaties waarbij wij de jongere mensen een 



gezonde toekomst gunnen, met meer voorspoed en een langer gezond 
leven, en de ouderen een waardevolle en waardige oude dag?

Hierna volgen enkele polemische stellingen, om de discussie te voeden … 

Jongeren ontvangen meer dan ouderen
In een Nederlandse studie van het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, wordt voorgerekend dat in 2006 jongeren twee keer 
zoveel solidariteitsoverdracht ontvingen dan ouderen (50 miljard euro 
tegen 27 miljard). Dit zijn vooral onderwijsuitgaven en de bijdragen van 
ouderen aan de sociale voorzieningen via belasting en afdrachten. Wij 
mogen genoegzaam aannemen dat er in de omringende landen geen 
significante verschillen zijn.

Babyboomers hebben minder van de collectieve voorzieningen 
geprofiteerd 
Nog in Nederland heeft het Sociaal Cultureel Planbureau in een recente 
studie aangetoond dat de babyboomgeneratie minder van de overheid 
heeft geprofiteerd dan de huidige 30-50'ers. Dit komt vooral doordat 
sinds de jaren zestig de investeringen in het onderwijs fors zijn 
gestegen. Iemand die geboren is in 1970 heeft ongeveer 100.000 euro 
meer van de overheid ontvangen vergeleken met iemand die in 1950 is 
geboren. Nogmaals, zou het anders zijn in België?

Jongere generaties krijgen iets heel waardevols: meer gezonde 
levensjaren 
Iemand die 30 jaar later wordt geboren, zal gemiddeld ongeveer drie 
jaar ouder worden en meer oudere jaren in goede gezondheid 
doorbrengen. Dat is onder meer mogelijk gemaakt door de investeringen 
in de gezondheid- en welzijnszorg van de voorgaande generaties. Deze 
waarde moet meegenomen worden in het debat maar laat zich natuurlijk 
moeilijk in geld uitdrukken.

Ouderen stoppen eerder met werken
Met de nieuwe pensioenmaatregelen is het eerder stoppen danig 
afgezwakt voor de mensen die in de nabije toekomst gepensioneerd 
worden.  Aan de andere kant genieten  jongeren onderwijs in betere 
omstandigheden en blijven zij ook veel langer op de schoolbanken zitten. 
Bovendien genieten zij doorgaans van meer vrije tijd en beter 
georganiseerde vrijetijdsactiviteiten. 

Jongeren besteden meer maar anders



Het bestedingsniveau van jongeren is meestal hoger dan dat van de 
babyboomers op dezelfde leeftijd. De bestedingsmogelijkheden zijn ook 
aanzienlijk anders dan vroeger.  Idem dito voor de bestedingskeuzes van 
de hedendaagse 30-50'ers.

Jongeren hebben met niet meer problemen en uitdagingen af te 
rekenen dan de babyboomers op dezelfde leeftijd
De babyboomers zijn aan hun vierde grote inleveringsronde toe: de 
oliecrisis van de jaren 70, de daaropvolgende economisch-budgettaire 
crisis van beginjaren 80, de overheidsaneringen ter voorbereiding van de 
toetreding tot de Europese muntunie van de jaren 90, de bankencrisis en 
de daaruit vloeiende economische crisis vandaag. 

Elke keer zag de jongere generatie van dat moment de toekomst somber 
in. En nu zijn het de potverteerders van de welvaartstaat!  

Cécile Rampelberg

Wat is uw mening? Laat u gaan en reageer op onze blog, 
http://www.bloggen.be/hvvpajottenland/ of schrijf naar de voorzitter 
van HVV Pajottenland, Jan Truyts, Zavelstraat 81, 1700 Sint-Ulriks-
Kapelle.

De synthese van uw reacties wordt anoniem gepubliceerd in onze 
volgende editie en op de blog van HVV Pajottenland.

http://www.bloggen.be/hvvpajottenland/

