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PENSIOENAKKOORD 2020
Egbert Berkhoff schreef in VVP 9 over de on-
logica van het huidige pensioenstelsel. Terecht, 
het stelsel past niet meer in deze tijd en zijn 
oproep om innovatie steun ik van harte. Het 
stellen van vragen (zoals Berkhoff doet) is echter 
niet voldoende. Het gaat om de visie en het bie-
den van oplossingen.

De fundamenten van ons pensioenstelsel stammen uit het 
midden van de vorige eeuw. Is de manier waarop we pensi-
oen organiseren nog wel passend voor de maatschappij van 
nu? Voldoet het stelsel nog aan de eisen van de adviseur, 
werkgever en werknemer? Naar mijn mening niet. Her-
vorming is noodzakelijk om het stelsel toekomstbestendig 
te maken en het draagvlak te herstellen. Aanpassingen als 
de overstap van eindloon naar middelloon, het verhogen 
van de pensioenleeftijd naar 67 jaar, het wettelijk recht op 
waardeoverdracht en de beperkte fl exibilisering op collectief 
niveau zijn geen structurele oplossingen, maar vooral nood-
grepen. Dit terwijl een grondige renovatie nodig is.

Mijn visie is dat de regie over het pensioen moet worden 
verlegd van de werkgever naar het individu. De tijd van een 
leven lang in loondienst bij één werkgever is voorbij. Om 
het pensioen dichter bij het individu te brengen moeten we 
moderniseren. Hoe gaan we dat doen?
1. Introduceer een pensioenplicht 
2. Het pensioen wordt persoonlijk eigendom 
3. Herijk de defi nitie van solidariteit
4 Geen doorsneepremie maar leeftijdsafhankelijke premie 
5. Maak de rentevisie onderdeel van het beleggingsbeleid
6. Communiceer over risico’s

7. Bied online dienstverlening
8. Kies voor duidelijke en interactieve communicatie
9. Geef de werknemer keuzevrijheid over pensioenuitvoer-

der en beleggingen
10. Vereenvoudig het pensioenstelsel

Door een geïntegreerde aanpak van de stappen wordt de 
houdbaarheid van het stelsel geborgd. Het is dus niet ge-
wenst, zoals we de laatste jaren hebben gezien, om beleg-
gingsrisico te introduceren zonder hierover helder te com-
municeren en zonder invloed van het individu op de mate 
van risico. Ook voor keuzevrijheid geldt dat er duidelijk 
gecommuniceerd moet worden over de mogelijke opties en 
de gevolgen van de keuzes. De werknemer moet worden 
begeleid in het maken van keuzes. 

Een commissie Pensioenen kan worden ingesteld, waarvan 
de samenstelling een representatieve vertegenwoordiging 
van belangen waarborgt. De commissie kan worden ge-
vraagd om te komen met een gedragen pensioenvisie en een 
plan van aanpak voor de hervorming van het pensioenstel-
sel. En de oplossingen te toetsen op eenvoud, klantgericht-
heid en uitvoerbaarheid.

Een fi nancieel planner kan de werknemer adviseren over 
pensioen als onderdeel van de oudedagvoorziening. De 
werkgever zou hiervoor een deel van het pensioenbudget 
beschikbaar kunnen stellen. Werknemers kunnen zo wen-
nen aan fi nancial planning en zich bewust worden van hun 
oudedagsvoorziening. Met een uitbreiding van het pensioen-
register naar de derde pijler (en op termijn wellicht het eigen 
vermogen) ontstaat een totaalbeeld van de fi nanciële situatie. 

Er is veel pensioenkennis in Nederland, maar hiermee wordt 
het vaak ook onnodig ingewikkeld gemaakt. Met bovenge-
noemde stappen kunnen we pensioen voor iedereen weer 
duidelijk maken. Door actief te werken aan pensioenbewust-
zijn en door helder te communiceren, ook over kosten en ri-
sico. Met deze aanpassingen hebben we weer een pensioen-
stelsel dat past in deze tijd en in de wereld van morgen.  ««

“REGIE OVER HET PENSIOEN 
MOET WORDEN VERLEGD 
VAN DE WERKGEVER NAAR 
HET INDIVIDU”


