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Over BeFrank

BeFrank is in 2009 vanuit een pensioenvisie ontstaan en 

bundelt de online kracht van BinckBank met de pensioen-

kennis van Delta Lloyd. Het resultaat is een frisse, nieuwe 

pensioenuitvoerder op de Nederlandse markt. Met digitale 

realtime communicatie via portalen, een unieke pensioen-

planner, de App ‘Mijn Pensioen’ en de pensioencommunity 

WeFrank staat BeFrank voor een moderne manier van pen-

sioenuitvoering. BeFrank biedt een duidelijk pensioen tegen 

lage kosten. 

BeFrank heeft een duidelijke pensioenvisie: ‘Pensioen zoals 

het moet zijn’ en draagt deze visie uit in opinie-artikelen en 

tijdens congressen.

http://www.youtube.com/watch?v=aZD2hCwoR-E
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Voorwoord

Het Nederlandse pensioenstelsel is jarenlang verkozen tot het beste van de wereld. Echter volgens de laatste ranking van de Mercer 

Global Pension Index (2012) stond Nederland op de tweede plaats. Nieuwkomer Denemarken heeft Nederland van de troon gestoten. 

Met name op het beoordelingscriterium ’houdbaarheid’ ligt er een uitdaging voor het Nederlandse pensioenstelsel.

Als het pensioenstelsel niet wordt hervormd zal de houdbaarheid verstrijken en het draagvlak verder afnemen. De Autoriteit 

Financiële Markten (AFM, 2012) mist de visie van de financiële dienstverleners. Het Verbond van Verzekeraars (2012) beschrijft de 

wenselijkheid van een nieuwe invulling van het pensioenstelsel. De Nederlandse Orde van Pensioendeskundigen (NOPD, 2013) vraagt 

om de instelling van een pensioencommissie. ”Het Nederlandse systeem kraakt in zijn voegen,” aldus Burggraaf (2012) van Mercer. 

Niets doen is geen optie als Nederland een lagere positie op de Global Pension Index wil voorkomen.

Ook staatssecretaris Klijnsma wil nu een maatschappelijke dialoog starten over de toekomst van ons pensioenstelsel. De dialoog gaat 

in eerste instantie over wat wenselijk is op het gebied van aanvullende pensioenen. Het gaat daarbij om een aantal samenhangende 

fundamentele vraagstukken:

• de wijze en mate van collectiviteit

• de gewenste ruimte voor maatwerk en keuzevrijheid;

• de vorm en mate van solidariteit.

Maar wat is de visie? En zijn de reeds voorgestelde veranderingen wel in lijn met deze visie? Als we het ideale pensioenstelsel 

mogen ontwerpen, zouden we dan het huidige stelsel, met de huidige oplossingen tekenen? Vanuit BeFrank willen we ons steentje 

bijdragen aan de maatschappelijke dialoog. Centrale vraag die wij hebben is: kunnen we de pensioenkennis in Nederland inzetten 

om pensioen eenvoudig en duidelijk te maken? Kan het stelsel met enkele aanpassingen worden hervormd zodat het stelsel weer 

toekomstbestendig is en het draagvlak wordt hersteld?

Het doel van deze paper is om te helpen de visionaire stip aan de horizon te zetten. Door een uiteenzetting van de uitdagingen wordt 

helder welke aanpassingen nodig zijn om het Nederlandse pensioenstelsel weer het beste van de wereld te maken. 

De paper bevat geen uitgebreide wetenschappelijke analyse en onderbouwing om vervolgens te komen tot aanbevelingen. Bij het 

schrijven waren begrijpelijkheid en eenvoud belangrijke uitgangspunten. De aanbevelingen zijn tot stand gekomen vanuit onze 

praktijkervaring. 

Folkert Pama

Directievoorzitter BeFrank

Folkert Pama
Directievoorzitter BeFrank
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Nederland is jarenlang geroemd voor de 

kwaliteit van het pensioenstelsel en benoemd 

tot ‘het beste pensioenstelsel ter wereld’. 

Met name op het beoordelingscriterium 

‘houdbaarheid’ ligt er een uitdaging voor het 

Nederlandse pensioenstelsel.

De hervorming van de 2de pensioenpijler, het 

collectieve pensioen dat via de werkgever 

wordt opgebouwd, staat in deze paper 

centraal. Wij willen laten zien dat hervorming 

noodzakelijk is en dat pensioen ook eenvoudig 

kan zijn. De paper beoogt te helpen bij het 

zetten van de visionaire stip aan de horizon. 

Een duidelijk pensioen dat past in deze 

tijd en in de wereld van morgen. De paper 

beschrijft tevens een plan van aanpak voor de 

hervorming.
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In het kort

Kenmerken van het huidige pensioenstelsel
Het Nederlandse pensioenstelsel bestaat uit 3 pijlers. Een basis vanuit de overheid, aangevuld met een pensioentoezegging vanuit de 

werkgevers en eventueel nog een individuele aanvulling in de derde pijler.

De werkgever biedt werknemers een pensioenregeling die wordt uitgevoerd door een pensioenuitvoerder. De pensioenregeling 

kan een Defined Benefit-regeling (DB-regeling) of een Defined Contribution-regeling (DC-regeling) zijn. Uitgangspunt bij een DB-

regeling is dat de hoogte van de pensioenuitkering direct gerelateerd is aan het salaris. Bij een DC-regeling stelt de werkgever een 

pensioenpremie beschikbaar aan de werknemer die vervolgens zorgvuldig leeftijdsafhankelijk wordt belegd. De pensioenpremie 

wordt bij pensioenfondsen op basis van de doorsneesystematiek vastgesteld of door verzekeraars en PPI’s actuarieel vastgesteld. 

De pensioenregeling regelt de pensioenopbouw ten behoeve van het ouderdomspensioen en biedt verzekering tegen de risico’s van 

arbeidsongeschiktheid en overlijden. 

Belangrijk kenmerk van het pensioen in de tweede pijler is de solidariteit. Door de verplichtstelling is het pensioen voor velen goed 

geregeld. De collectiviteit maakt het mogelijk om op voorhand risico’s te delen, levert schaalvoordelen en leidt tot efficiency. Echter 

als de risicodeling achteraf plaatsvindt, is een welvaartverschuiving het resultaat, waarbij er altijd winnaars en verliezers zullen 

zijn. In de praktijk zijn de toekomstige generaties vaak de verliezers. Bovendien ontbreekt de democratische legitimiteit van deze 

welvaartsverdeling. 

De huidige invulling van solidariteit betekent bovendien dat werkgevers en werknemers veelal niet vrij zijn in het kiezen van de regeling 

of uitvoerder. Hierdoor ontbreekt de marktwerking tussen de pensioenuitvoerders, waardoor prikkels om te innoveren, diversifiëren of 

uitvoeringskosten te verlagen ontbreken.

Tot slot is door de complexe invulling van de solidariteit niet helder hoe deze zich verhoudt tot de solidariteit in de AOW, zorg en via de 

belastingen. 

Ontwikkelingen
De fundamenten van het huidige pensioenstelsel stammen uit het midden van de vorige eeuw. Sinds de oprichting van het 

pensioenstelsel in de jaren 50 van de vorige eeuw is er veel veranderd. De zekerheid over de hoogte van pensioen heeft plaats 

gemaakt voor de afhankelijkheid van de economische omstandigheden. De populariteit van CDC en DC-regelingen neemt toe. Ook 

pensioen is niet zonder risico. De verontwaardiging van de werknemer komt vooral door de gebrekkige pensioencommunicatie en 

het gebrek aan handelingsperspectief. Tevens is de werking van de solidariteit onduidelijk en vindt er ondanks de onduidelijkheid een 

welvaartsverdeling plaats. Werknemers werken gemiddeld nog maar 8,7 jaar voor dezelfde werkgever, waarna een andere uitdaging 

wordt gezocht binnen of buiten de branche of als ZZP’er. 
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De ICT heeft de manier waarop we met elkaar communiceren in een hoog tempo veranderd. De levensverwachting is gestegen van 

71,44 jaar naar 81,02 jaar. De vergrijzing in combinatie met de doorsneepremie betekent dat er de komende decennia sprake zal 

zijn van een dalende omvang van het totale pensioenkapitaal. Dit zal de solidariteit van het stelsel onder druk zetten. Generatie 

Babyboom maakt plaats voor de generaties Y en Z. Deze generaties zijn opgegroeid in het digitale tijdperk en gewend om te kiezen.

De grote maatschappelijke ontwikkelingen vragen om een ontwikkeling van het pensioenstelsel. 

De aanpassingen van het stelsel, zoals de overstap van eindloon naar middelloon, het verhogen van de pensioenleeftijd naar 

67 jaar, meer in aandelen beleggen, het wettelijk recht op waardeoverdracht, de beschikbaarheid van online informatie over 

het pensioenfonds en de beperkte flexibilisering op collectief niveau, zijn allemaal geen structurele oplossing voor de ontstane 

problemen.

Aanbevelingen
Met welke ingrepen kan de toekomstbestendigheid van het stelsel worden vorm gegeven? Op basis van de visies van prominente 

pensioenexperts is het mogelijk om enkele aanbevelingen af te leiden. Door een geïntegreerde aanpak van de aanbevelingen wordt de 

houdbaarheid van het Nederlandse pensioenstelsel geborgd.

De tijd van een leven lang in loondienst bij één werkgever is voorbij. De regie over het pensioen moet daarom worden verlegd van 

de werkgever naar het individu. Om het pensioen dichter bij het individu te brengen dient het pensioen te worden gemoderniseerd. 

Vanuit deze gedachte doet BeFrank de volgende tien aanbevelingen:

1. Introduceer een pensioenplicht 

2. Het pensioen wordt persoonlijk eigendom 

3. Herijk de definitie van solidariteit

4. Vervang de doorsneepremie door een actuariële 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 de pensioenuitvoerder en de beleggingen

10. Vereenvoudig het pensioenstelsel
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Plan van Aanpak
Nu er aanpassingen gewenst zijn blijkt het Nederlandse poldermodel vooralsnog niet effectief. Ondanks een op hoofdlijnen gedeelde 

visie door pensioenexperts en politieke partijen wordt vastgehouden aan het succes uit het verleden. Het eigen belang lijkt de 

boventoon te voeren, ondanks het belang dat wordt toegekend aan solidariteit. 

Een Commissie Pensioenen kan worden ingesteld, waarvan de samenstelling een representatieve vertegenwoordiging van belangen 

waarborgt. De commissie wordt gevraagd om te komen met een gedragen pensioenvisie en een plan van aanpak voor de hervorming 

van het pensioenstelsel. De oplossingen dienen getoetst te worden op eenvoud, klantgerichtheid en uitvoerbaarheid. Om los van het 

vertegenwoordigde belang en de doelen van de pensioencommissie helder te krijgen, volgen alle commissieleden een masterclass 

pensioenen. Het totale pensioenkapitaal kan worden toegekend aan individuen door uit te gaan van de tijdevenredige verwerving van 

pensioenaanspraken. 

De werkgever faciliteert met de pensioenregeling een goede oudedagsvoorziening voor de werknemers. De pensioenuitvoerders 

kunnen echter alleen communiceren over het gedeelte dat ze zelf uitvoeren. Pensioen is niet het enige onderdeel van de 

oudedagsvoorziening. Een Financial Planner kan de werknemer adviseren bij het totaal aan oudedagvoorzieningen. De werkgever kan 

een deel van het pensioenbudget beschikbaar stellen voor Financial Planning. Werknemers kunnen zo wennen aan Financial Planning 

en bewust worden van hun oudedagsvoorziening. Met een uitbreiding van het pensioenregister naar de derde pijler en op termijn naar 

wellicht het eigen vermogen ontstaat een totaalbeeld van de financiële situatie. De commerciële kansen die voortvloeien uit Fnancial 

Planning kan een trigger zijn voor financiële dienstverleners om het pensioenregister volwassen te maken.

In het kort

In het Kort

10 Suggesties  
van BeFrank

Home

Pensioen 
zoals het zou 
moeten zijn

Hoe daar te 
komen?

Contact



Management Samenvatting

Achtergrond- 
informatie Nederlands 
Pensioenstelsel

Het Nederlandse Pensioenstelsel

Inleiding

Historisch perspectief

Voor een pensioenprofessional reeds bekende 

informatie, voor een pensioengeïnteresseer-

de handige informatie. De twee hoofdstukken 

hieronder geven inzicht in het Nederlands  

Pensioenstelsel en de achtergrond ervan. 

Items als de uitvoering van pensioenregelin-

gen, type regelingen, solidariteit, pensioen-

communicatie, ontwikkeling van techniek en 

demografische aspecten worden behandeld.
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Het Nederlandse pensioenstelstel bestaat uit 3 pijlers. Een basis vanuit de overheid, aangevuld vanuit de werkgevers en eventueel nog 

een individuele aanvulling in de derde pijler. 

Nederland is jarenlang geroemd voor de kwaliteit van het pensioenstelsel en het pensioenstelsel is jarenlang bekroond tot het beste ter 

wereld. ‘Het Nederlandse pensioenstelsel onderscheidt zich van de stelsels in andere landen door zijn hoge uitkeringsniveaus en hoge 

mate van solidariteit’ (Palmer 2011). Dezelfde solidariteit maakt het pensioen tevens complex.

Het pensioen kent echter ook de nodige uitdagingen, met name in de 2de pijler. Zo stammen de fundamenten van het huidige pensi-

oenstelsel uit het midden van de vorige eeuw en zijn gebaseerd op aannames en omstandigheden van 60 jaar geleden. Wijzigingen die 

wel hebben plaatsgevonden, zoals de VUT, de overgang van eindloon naar middelloon en de invoering van het Witteveenkader, zijn veelal 

vanuit betaalbaarheid of crises gedreven. 

Ondanks dat het pensioenstelsel in de basis niet is aangepast, is er maatschappelijk gezien een hoop veranderd ten opzichte van 60 jaar 

geleden. De maatschappij heeft een ontwikkeling doorgemaakt op gebieden als demografie, arbeid, techniek, gezondheid en is geïndivi-

dualiseerd. 

Door de recente crises zijn de beurskoersen gedaald. Daarbij is de levensverwachting sterk gestegen en is vanaf 1980 de rente gedaald. 

Dit heeft ertoe geleid dat voornamelijk de laatste jaren de dekkingsgraden sterk zijn gedaald. Indexaties blijven uit en er moet zelfs 

worden gekort. Pensioen is, in tegenstelling tot de perceptie, niet zeker. Het verschil tussen de pensioenfondsen op gebieden als beleg-

gingsbeleid, risico, kosten, communicatie en dienstverlening wordt duidelijk, echter werkgevers en werknemers kunnen niet hun eigen 

uitvoerder kiezen. Dit geeft bij grote groepen in de samenleving een onbehaaglijk gevoel. De ontwikkeling van het pensioenstelsel is ach-

tergebleven bij de maatschappelijke veranderingen.

Is de manier waarop we pensioen organiseren nog steeds passend voor de maatschappij waarin we leven? Hervorming is noodzakelijk 

om het stelsel toekomstbestendig te maken en het draagvlak in de samenleving te herstellen. In deze paper staat de hervorming van de 

2de pensioenpijler centraal, het collectieve pensioen dat via de werkgever wordt opgebouwd. 

Met deze paper willen we laten zien dat hervorming noodzakelijk is en dat pensioen met de juiste kennis ook eenvoudig kan zijn. Door te 

kiezen voor een duidelijk pensioen. Een pensioen dat past in deze tijd en in de wereld van morgen. Door actief te werken aan het pensi-

oenbewustzijn en door helder te communiceren, ook over kosten en risico.

Achtergrondinformatie Het Nederlandse Pensioenstelsel Deel 1: Het Nederlandse Pensioenstelsel
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Afhankelijk van het kennisniveau kan worden begonnen met lezen in deel 1, 2 of 3. Indien gewenst kan worden volstaan met het lezen van 

de samenvattingen van de eerste hoofdstukken. Pensioenexperts kunnen direct starten met lezen in deel 2 of 3. 

Achtereenvolgens zullen de volgende onderwerpen aan bod komen. De opzet en werking van het Nederlandse pensioenstelsel zal wor-

den besproken in deel 1. Tevens komt een analyse van de solidariteit aan bod in deel 1. Vervolgens zal in deel 2 aan de hand van enkele 

thema’s het historisch perspectief aan bod komen. In deel 3 zal de visie van pensioenexperts aan bod komen en worden 10 aanbevelin-

gen gedaan om het pensioenstelsel toekomstbestendig te maken. Tot slot wordt in deel 4 beschreven hoe de overgang van het huidige 

stelsel naar het moderne pensioenstelsel vormgegeven kan worden. 

Achtergrondinformatie Het Nederlandse Pensioenstelsel Deel 1: Het Nederlandse Pensioenstelsel
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Pensioen is inkomen voor als er later niet meer wordt gewerkt. De gemiddelde Nederlander zal dit herkennen als een definitie voor 

pensioen. Maar weinig mensen associëren pensioen met inkomen in geval van arbeidsongeschiktheid of overlijden. Hoe is het pensi-

oen opgebouwd? Uit welke elementen bestaat het? Hoe werkt het pensioenstelsel eigenlijk? Deze vragen worden in deel 1 behandeld.

Het Nederlandse pensioenstelsel bestaat uit 3 pijlers:

• de eerste pijler: AOW

• de tweede pijler: collectief pensioen via de werkgever

• de derde pijler: individueel sparen

1.1 AOW
De AOW is het basisinkomen na de pensionering. Alle inwoners van Nederland bouwden, tot voor kort, tussen hun 15de en 65ste 

ieder levensjaar 2% van het totale AOW-pensioen op. Als gevolg van de toegenomen levensverwachting schuift de AOW-leeftijd en 

daarmee ook de startleeftijd van opbouw op. De hoogte van de AOW-uitkering is gekoppeld aan het minimumloon en varieert voor 

alleenstaanden, eenoudergezinnen en gehuwden of samenwonenden. Financiering vindt voornamelijk plaats op basis van het om-

slagstelsel, dat inhoudt dat werkenden van nu AOW-premie betalen voor de gepensioneerden van nu die een AOW-uitkering ontvan-

gen. 

1.2 Collectief pensioen via de werkgever
Het pensioen in de tweede pijler wordt collectief opgebouwd via de werkgever. De werkgever biedt de werknemer een pensioen-

regeling aan als secundaire arbeidsvoorwaarde. De inhoud van de pensioenregeling wordt bepaald na collectief overleg tussen de 

werkgever en de werknemers. In deze paragraaf worden de belangrijkste onderwerpen en kenmerken van het collectieve pensioen 

beschreven. 

1.2.1 Uitvoering van de pensioenregeling
Een werkgever voert niet zelf de pensioenregeling uit, maar brengt de pensioenregeling onder bij een pensioenuitvoerder. Tot 2011 

kende Nederland twee type pensioenuitvoerders: een pensioenfonds en een verzekeraar. Pensioenfondsen kennen daarnaast nog 

een onderverdeling in een ondernemingspensioenfonds, een bedrijfstakpensioenfonds en een beroepspensioenfonds. 

De Europese interne markt heeft diverse voordelen gebracht. Dit heeft ertoe geleid dat ook een Europese pensioenmarkt wordt 

nagestreefd. Dit is concreet gemaakt in de zogenaamde IORP-richtlijn. De Nederlandse uitwerking daarvan heeft in 2011 geleid tot 

de introductie van een nieuw type pensioenuitvoerder die naast pensioenfondsen en verzekeraars actief mag zijn: de premiepensi-

oeninstelling (PPI). 

Achtergrondinformatie Het Nederlandse Pensioenstelsel: Het Nederlandse Pensioenstelsel
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Elk type pensioenuitvoerder heeft te maken met bepaalde wetgeving en regels waaraan voldaan moet worden. De pensioenuitvoerders 

staan onder prudentieel toezicht van de Nederlandsche Bank (DNB) en gedragstoezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM)

1.2.2 De pensioenregeling
In de pensioenregeling staat beschreven wat de werkgever en werknemer van elkaar kunnen verwachten. De belangrijkste kenmerken 

van een pensioenregeling worden hieronder beschreven.

1.2.2.1 Type pensioenregeling
Er bestaan grofweg drie type pensioenregelingen en enkele tussenvormen van die drie typeringen. De meest voorkomende pensioenre-

gelingen op dit moment zijn de middelloonregeling en de beschikbare premieregeling. Enkele regelingen zijn nog een eindloonregeling. 

De hoogte van de pensioenuitkering is bij een eindloonregeling afhankelijk van het laatst verdiende loon. Een salarisverhoging in het 

laatste jaar voorafgaand aan de pensionering werkt door in alle jaren dat pensioen is opgebouwd en heeft hiermee een grote impact op 

de hoogte van de pensioenuitkering.

Bij een middelloonregeling is dat iets anders. Hier is niet het laatst verdiende loon leidend, maar het gemiddelde loon. De hoogte van de 

pensioenuitkering is afhankelijk van het jaarlijks verdiende loon. Dezelfde salarisverhoging als de hiervoor genoemde werkt alleen nog 

door in de toekomstige opbouw en heeft geen effect meer op al opgebouwd pensioen. 

Bij zowel een eindloonregeling als een middelloonregeling is er een verband tussen het salaris en de hoogte van de pensioenuitkering. 

Daarom heten dit ook wel ‘defined benefit’ (DB) regelingen. Als uitgangspunt geldt dat de hoogte van de pensioenuitkering vast staat.

Vrijwel alle pensioenpremies in Nederland worden belegd, zo ook bij DB-regelingen. Er is bij deze regelingen alleen geen direct verband 

tussen de hoogte van de pensioenuitkering en de waarde van de pensioenbeleggingen en de rentestand. Het risico op een daling van de 

beurskoersen, op een daling van de rente of een stijging van de levensverwachting (langlevenrisico) ligt niet primair bij de werknemer. 

Deze krijgt de pensioenuitkering die op basis van het salaris verwacht mocht worden. Het beleggings-, rente-, en langlevenrisico liggen 

bij de werkgever, het pensioenfonds of de verzekeraar. De werkgever zal geld moeten bijstorten als dit nodig blijkt te zijn op basis van 

verplichtingen die voortvloeien uit de pensioenregeling. De mate waarin de verplichtingen door een pensioenfonds nagekomen kunnen 

worden, wordt uitgedrukt in de dekkingsgraad (zie kader 1).

Kader 1 - Dekkingsgraad en Rekenrente

Achtergrondinformatie Het Nederlandse Pensioenstelsel: Het Nederlandse Pensioenstelsel
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Elk type pensioenuitvoerder heeft te maken met bepaalde wetgeving en regels waaraan voldaan moet worden. De pensioenuitvoerders 

staan onder prudentieel toezicht van de Nederlandsche Bank (DNB) en gedragstoezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM)

1.2.2 De pensioenregeling
In de pensioenregeling staat beschreven wat de werkgever en werknemer van elkaar kunnen verwachten. De belangrijkste kenmerken 

van een pensioenregeling worden hieronder beschreven.

1.2.2.1 Type pensioenregeling
Er bestaan grofweg drie type pensioenregelingen en enkele tussenvormen van die drie typeringen. De meest voorkomende pensioenre-

gelingen op dit moment zijn de middelloonregeling en de beschikbare premieregeling. Enkele regelingen zijn nog een eindloonregeling. 

De hoogte van de pensioenuitkering is bij een eindloonregeling afhankelijk van het laatst verdiende loon. Een salarisverhoging in het 

laatste jaar voorafgaand aan de pensionering werkt door in alle jaren dat pensioen is opgebouwd en heeft hiermee een grote impact op 

de hoogte van de pensioenuitkering.

Bij een middelloonregeling is dat iets anders. Hier is niet het laatst verdiende loon leidend, maar het gemiddelde loon. De hoogte van de 

pensioenuitkering is afhankelijk van het jaarlijks verdiende loon. Dezelfde salarisverhoging als de hiervoor genoemde werkt alleen nog 

door in de toekomstige opbouw en heeft geen effect meer op al opgebouwd pensioen. 

Bij zowel een eindloonregeling als een middelloonregeling is er een verband tussen het salaris en de hoogte van de pensioenuitkering. 

Daarom heten dit ook wel ‘defined benefit’ (DB) regelingen. Als uitgangspunt geldt dat de hoogte van de pensioenuitkering vast staat.

Vrijwel alle pensioenpremies in Nederland worden belegd, zo ook bij DB-regelingen. Er is bij deze regelingen alleen geen direct verband 

tussen de hoogte van de pensioenuitkering en de waarde van de pensioenbeleggingen en de rentestand. Het risico op een daling van de 

beurskoersen, op een daling van de rente of een stijging van de levensverwachting (langlevenrisico) ligt niet primair bij de werknemer. 

Deze krijgt de pensioenuitkering die op basis van het salaris verwacht mocht worden. Het beleggings-, rente-, en langlevenrisico liggen 

bij de werkgever, het pensioenfonds of de verzekeraar. De werkgever zal geld moeten bijstorten als dit nodig blijkt te zijn op basis van 

verplichtingen die voortvloeien uit de pensioenregeling. De mate waarin de verplichtingen door een pensioenfonds nagekomen kunnen 

worden, wordt uitgedrukt in de dekkingsgraad (zie kader 1).

Zoals hierboven al aangegeven is de 3e veel gebruikte regeling, de beschikbare premieregeling. Net als bij de DB-regelingen wordt de 

pensioenpremie bij een beschikbare premieregeling belegd, echter nu staat de hoogte van de pensioenuitkering niet vooraf vast. De 

Kader 1

Dekkingsgraad
DB-regelingen komen met name voor bij pensioenfondsen. De dekkingsgraad van een pensioenfonds geeft de mate 

aan waarin de verplichtingen nagekomen kunnen worden in verhouding tot de waarde van de pensioenbeleggingen. 

De hoogte van de toekomstige verplichtingen wordt contant gemaakt met behulp van een rentetarief. Als die rente 

daalt, stijgt de waarde van de verplichtingen. Kortom het niveau van de rente bepaalt de verhouding binnen het pensi-

oenfonds tussen de waarde van de beleggingen en de verplichtingen, oftewel de dekkingsgraad. Het is mogelijk voor 

een pensioenfonds om zich in te dekken tegen een daling van de rente, waardoor het renterisico deels wordt afgedekt.

De dekkingsgraad is een indicator van de financiële gezondheid van het pensioenfonds. Bij een dekkingsgraad van 

100% zijn er precies genoeg middelen om aan de verplichtingen te voldoen. De DNB hanteert een ondergrens van 

105% zodat tevens alle toekomstige uitvoeringskosten betaald kunnen worden. “Op het eerste gezicht lijkt een dek-

kingsgraad van 100% helemaal niet zo slecht. Alleen bij een jaarlijkse inflatie van 2% blijft voor een jongere na onge-

veer 40 jaar minder dan de helft van zijn oorspronkelijke pensioenopbouw over, (CBP 2011).” Daarom worden uitke-

ringen geïndexeerd als er voldoende buffers aanwezig zijn in het pensioenfonds. Dit kan over het algemeen vanaf een 

dekkingsgraad van 130%.

Rekenrente
Voor 2007 werd een vaste rekenrente gebruikt van 4% voor de bepaling van de dekkingsgraad. Aangezien de markt-

rente op de lange termijn fluctueert tussen de 3% en 5% (van Winden 2002) rekent een pensioenfonds zich soms te 

rijk of juist te arm door de toepassing van een andere rente dan de marktrente. Daarom is besloten om vanaf 2005 de 

risicovrije rente te gebruiken.

Als gevolg van de economische crises daalden echter dekkingsgraden snel. Medio maart 2009 werd bekend dat de 

dekkingsgraad van ABP en PGGM per eind februari 2009 respectievelijk 83% en 85% bedroeg (RTLZ 2009). Als 

onderdeel van de herstelplannen is er een pakket aan maatregelen getroffen waaronder de aanpassing van de ren-

tetermijnstructuur. De manier waarop de rente wordt bepaald werd aangepast van een actuele marktrente naar een 

termijngemiddelde, de Ultimate Forward Rate (UFR). In het sociaal onderhandelaarsakkoord tussen werkgevers en 

werknemers van april 2013 wordt gesproken over een macrostabiele discontovoet om de volatiliteit van de dekkings-

graad te beperken. De systematiek moet voorkomen dat de conjunctuur een te hoge impact heeft op de gehanteerde 

marktrente en daarmee op de dekkingsgraad.
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Zoals hierboven al aangegeven is de 3e veel gebruikte regeling, de beschikbare premieregeling. Net als bij de DB-regelingen wordt de 

pensioenpremie bij een beschikbare premieregeling belegd, echter nu staat de hoogte van de pensioenuitkering niet vooraf vast. De 

hoogte van de pensioenuitkering is niet direct afhankelijk van het salaris, maar onder andere van de waarde van de beleggingen en van 

de rentestand op de pensioendatum. Met het geld van de verkoop van de beleggingen wordt een levenslange uitkering gekocht. Een 

hogere waarde van de beleggingen, betekent een hoger pensioenkapitaal wat zal resulteren in een hogere pensioenuitkering. Is de rente 

hoog, kan er met het pensioenkapitaal een hoge pensioenuitkering worden aangekocht. De pensioenpremie wordt als het ware door de 

werkgever beschikbaar gesteld. Het beleggings-, rente-, en langlevenrisico (tot pensioendatum) liggen bij de werknemer. Met een DC-re-

geling kan hetzelfde beoogd pensioen worden nagestreefd als met een DB-regeling, maar met een andere verdeling van de risico’s.

Dit betekent overigens zeker niet dat bij een daling van de beurskoersen of rente vlak voor de pensioendatum, de helft van het pensioen 

voor de ogen van de werknemer kan verdampen. De pensioenwet uit 2008 stelt strenge eisen aan de risicobeheersing in de opbouwfase 

om te voorkomen dat dit in Nederland niet kan gebeuren. Anders gezegd, door rekening te houden met de individuele beleggingshorizon, 

is het nagenoeg onmogelijk dat bijvoorbeeld de helft van het pensioen verdampt vlak voor de pensioendatum (zie kader 2). 

Dit in tegenstelling tot voor de inwerkingtreding van de pensioenwet in 2008 en hetgeen nog steeds wel wordt beweerd in de media.

Er bestaan niet alleen maar DB-regelingen en DC-regelingen, maar ook enkele tussenvormen, zoals de (C)DC-regelingen en de hybride 

pensioenregeling. Een collectieve Defined Contribution regeling is een pensioenregeling waarbij de werkgever zich beperkt tot het be-

schikbaar stellen van de pensioenpremie. De premie wordt toegekend aan de deelnemers in de vorm van een middelloonregeling. Bij 

een hybride regeling worden na het beschikbaar stellen van de pensioenpremie direct de aanspraken ingekocht. Ook combinaties van 

een DB- en een DC-regeling komen voor. Bijvoorbeeld over het salaris tot € 45.000 een DB-regeling en over het gedeelte daarboven een 

DC-regeling.

1.2.2.2 De premie
Voor de bepaling van de pensioenpremie zijn er twee mogelijkheden. 

Doorsneepremie

Pensioenfondsen hanteren de systematiek van de doorsneepremie. In het geval dat de doorsneepremie wordt gebruikt, wordt voor de 

bepaling van de pensioenpremie geen rekening gehouden met individuele kenmerken van de werknemers, zoals de leeftijd en het ge-

slacht. Voor alle werknemers wordt een gelijk percentage van het salaris of van de premiegrondslag betaald. 

De doorsneepremie bestaat naast de pensioenpremie ook uit de verzekeringspremies waarmee het risico op arbeidsongeschiktheid of 

op overlijden wordt afgedekt. Hierover volgt later meer.

Kader 2 - Leeftijdsafhankelijk beleggen
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Kader 2 - Leeftijdsafhankelijk beleggen

Zoals hierboven al aangegeven is de 3e veel gebruikte regeling, de beschikbare premieregeling. Net als bij de DB-regelingen wordt de 

pensioenpremie bij een beschikbare premieregeling belegd, echter nu staat de hoogte van de pensioenuitkering niet vooraf vast. De 

hoogte van de pensioenuitkering is niet direct afhankelijk van het salaris, maar onder andere van de waarde van de beleggingen en van 

de rentestand op de pensioendatum. Met het geld van de verkoop van de beleggingen wordt een levenslange uitkering gekocht. Een 

hogere waarde van de beleggingen, betekent een hoger pensioenkapitaal wat zal resulteren in een hogere pensioenuitkering. Is de rente 

hoog, kan er met het pensioenkapitaal een hoge pensioenuitkering worden aangekocht. De pensioenpremie wordt als het ware door de 

werkgever beschikbaar gesteld. Het beleggings-, rente-, en langlevenrisico (tot pensioendatum) liggen bij de werknemer. Met een DC-re-

geling kan hetzelfde beoogd pensioen worden nagestreefd als met een DB-regeling, maar met een andere verdeling van de risico’s.

Dit betekent overigens zeker niet dat bij een daling van de beurskoersen of rente vlak voor de pensioendatum, de helft van het pensioen 

voor de ogen van de werknemer kan verdampen. De pensioenwet uit 2008 stelt strenge eisen aan de risicobeheersing in de opbouwfase 

om te voorkomen dat dit in Nederland niet kan gebeuren. Anders gezegd, door rekening te houden met de individuele beleggingshorizon, 

is het nagenoeg onmogelijk dat bijvoorbeeld de helft van het pensioen verdampt vlak voor de pensioendatum (zie kader 2). 

Dit in tegenstelling tot voor de inwerkingtreding van de pensioenwet in 2008 en hetgeen nog steeds wel wordt beweerd in de media.

Er bestaan niet alleen maar DB-regelingen en DC-regelingen, maar ook enkele tussenvormen, zoals de (C)DC-regelingen en de hybride 

pensioenregeling. Een collectieve Defined Contribution regeling is een pensioenregeling waarbij de werkgever zich beperkt tot het be-

schikbaar stellen van de pensioenpremie. De premie wordt toegekend aan de deelnemers in de vorm van een middelloonregeling. Bij 

een hybride regeling worden na het beschikbaar stellen van de pensioenpremie direct de aanspraken ingekocht. Ook combinaties van 

een DB- en een DC-regeling komen voor. Bijvoorbeeld over het salaris tot € 45.000 een DB-regeling en over het gedeelte daarboven een 

DC-regeling.

1.2.2.2 De premie
Voor de bepaling van de pensioenpremie zijn er twee mogelijkheden. 

Doorsneepremie

Pensioenfondsen hanteren de systematiek van de doorsneepremie. In het geval dat de doorsneepremie wordt gebruikt, wordt voor de 

bepaling van de pensioenpremie geen rekening gehouden met individuele kenmerken van de werknemers, zoals de leeftijd en het ge-

slacht. Voor alle werknemers wordt een gelijk percentage van het salaris of van de premiegrondslag betaald. 

De doorsneepremie bestaat naast de pensioenpremie ook uit de verzekeringspremies waarmee het risico op arbeidsongeschiktheid of 

op overlijden wordt afgedekt. Hierover volgt later meer.

Kader 2

Leeftijdsafhankelijk beleggen
Een jongere werknemer heeft een lange beleggingshorizon van ongeveer 47 jaar. Door bijvoorbeeld te beleggen in aan-

delen, vastgoed en bedrijfsobligaties is er uitzicht op een goed rendement. Mocht het slecht gaan met de beleggingen 

dan is er nog tijd voor herstel.

Voor een oudere werknemer met een korte beleggingshorizon is dat anders. De focus hoeft niet te liggen op het nog 

groter maken van het belegde pensioenkapitaal, maar juist op het zekerstellen van het pensioen. De rentestand is dan 

ook van groot belang.

Door te beleggen in speciale beleggingsfondsen wordt het renterisico beperkt naarmate de pensioenleeftijd van de 

deelnemer dichterbij komt. Bij een dalende rente stijgt de waarde van die beleggingen. De fluctuaties in de rentestand 

vlak voor de pensioendatum hebben daardoor beperkt effect op de pensioenuitkering.

Voor een jongere ligt de focus dus op het rendement van de beleggingen, als de pensioendatum nadert ligt de focus op 

zekerheid. De beleggingsmix voor een jongere werknemer is dus anders dan voor een oudere werknemer. Door verant-

woord te beleggen worden zowel de beleggings- als de renterisico’s op een verstandige manier grotendeels beheerst. 

Zo ontstaat er steeds meer zekerheid over de omvang van de pensioenuitkeringen.
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Actuarieel

Een andere methode om te komen tot de pensioenpremie is om wel rekening te houden met individuele kenmerken van de werknemer, 

zoals de leeftijd. Per werknemer of per leeftijdscohort kan een pensioenpremie worden berekend. Een kostendekkende premie voor een 

jongere werknemer is veel lager dan voor een oudere werknemer simpelweg omdat de pensioenpremie voor een langere tijd kan worden 

belegd. Door verzekeraars die een DB-regeling uitvoeren wordt een zuiver actuariële premie berekend per werknemer. 

Uitvoerders van DC-regelingen baseren de pensioenpremie op een staffel. Per leeftijdscategorie wordt een pensioenpremie bepaald, als 

percentage van de premiegrondslag. Het premiepercentage is dus afhankelijk van de leeftijd en wordt weergegeven in een tabel, de pre-

miestaffel. Een jongere werknemer heeft actuarieel gezien genoeg aan 6% pensioenpremie en dit percentage kan oplopen tot meer dan 

30% voor een oudere werknemer. Het genoemde percentage is een percentage van de pensioengrondslag.

Actuarieel gezien ziet het verloop van een kostendekkende premie er anders uit dan de doorsneepremie (zie kader 3). “Daarmee is de 

doorsneepremie verworden tot een middel voor solidariteit (Griffioen 2011).”

1.2.2.3 In geval van arbeidsongeschiktheid en overlijden
De gevolgen van overlijden of arbeidsongeschiktheid hebben een grote impact op het inkomen van de werknemer en/of nabestaanden. 

Wie betaalt de pensioenpremie nog als de werknemer arbeidsongeschikt thuis zit? Wie betaalt de hypotheekrente en aflossing als het 

inkomen van een gezinslid wegvalt? Wat gebeurt er met het opgebouwde pensioen als de werknemer komt te overlijden? Deze financiële 

risico’s zijn veelal meeverzekerd in de pensioenregeling.

In geval van overlijden van de werknemer komt de verzekering tot uitkering aan de nabestaanden, zijnde partner of wezen. In geval van 

arbeidsongeschiktheid komt de verzekering tot uitkering om de pensioenpremie door te betalen en het inkomen aan te vullen. 

Een pensioenfonds treedt vaak zelf op als verzekeraar voor het risico op arbeidsongeschiktheid of overlijden. De kosten voor de risico-

verzekeringen zitten in de doorsneepremie. Via de eigen bijdrage betaalt de werknemer hier aan mee. 

ls de regeling is ondergebracht bij een verzekeraar of PPI, wordt naast de actuariële pensioenpremie ook een risicopremie in rekening 

gebracht. De risicopremie wordt betaald door de werkgever. De werknemer krijgt in geval de gebeurtenis zich voordoet een uitkering 

waarvan de hoogte vooraf vast staat.
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1.2.3 Pensioencommunicatie
Om werknemers te informeren over hun pensioen zijn er wettelijke eisen gesteld aan de pensioencommunicatie. Zo is de pensioenuit-

voerder verplicht tot het verstrekken van een startbrief bij aanvang van de regeling of indiensttreding. Dit is een brief die op hoofdlijnen 

de belangrijkste onderdelen van de pensioenregeling beschrijft. 

Werknemers worden daarbij jaarlijks geïnformeerd over hun pensioen met het Uniform Pensioen Overzicht (de UPO). De UPO informeert 

over de stand van het pensioen op een bepaalde peildatum. Is er bij meerdere werkgevers pensioen opgebouwd? Dan ontvangt de werk-

nemer van iedere pensioenuitvoerder een UPO. De UPO kent een vaste structuur die wettelijk is vastgelegd, zodat het eenvoudig is om 

UPO’s met elkaar te vergelijken of bij elkaar op te tellen. 

Sinds januari 2011 is het mogelijk om alle UPO’s en een totaaloverzicht van het opgebouwde pensioen in de eerste en tweede pijler te 

bekijken op www.mijnpensioenoverzicht.nl. 

Tot slot is de pensioenuitvoerder verplicht een uitdiensttredingsbrief, ook wel stopbrief genoemd, te verstrekken bij verandering van 

baan of ontslag. De stopbrief informeert de werknemer over de gevolgen van de uitdiensttreding voor het pensioen.

1.2.4 Solidariteit
Solidair zijn met elkaar heeft tot doel het met elkaar delen, elkaar steunen door verbondenheid. Het collectief delen van risico’s en voor-

delen met elkaar. 

Solidariteit in de tweede pensioenpijler krijgt op verschillende manieren vorm, waaronder: de verplichtstelling, de doorsneepremie, het 

collectief delen van het risico op arbeidsongeschiktheid en overlijden, bij de beleggingen en tot slot met de rente. Hieronder worden ver-

schillende vormen van solidariteit beschreven. Door per onderdeel te bekijken of er sprake is van risicoverdeling of herverdeling, wordt 

duidelijk hoe de solidariteit werkt. 

1.2.4.1 Verplichtstelling
Nederland kent geen pensioenplicht. In Nederland kennen we wel de verplichtstelling en dit heeft tot doel het pensioen voor iedereen 

goed te regelen. Er kan onderscheid worden gemaakt tussen de grote en kleine verplichtstelling. 

Grote verplichtstelling betekent dat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een pensioenregeling verplichtstelt voor alle 

werkgevers in een bedrijfstak of voor alle zelfstandigen binnen een beroepsgroep. Een verzoek hiertoe kan door organisaties van werkge-

vers en werknemers of door beroepsverenigingen worden ingediend. 

De kleine verplichtstelling houdt in dat de werknemer verplicht is om deel te nemen aan de pensioenregeling als de werkgever, als onder-

deel van de CAO, een pensioenregeling aanbiedt aan zijn werknemers. 

Achtergrondinformatie Het Nederlandse Pensioenstelsel: Het Nederlandse Pensioenstelsel

In het Kort

10 Suggesties  
van BeFrank

Home

Pensioen 
zoals het zou 
moeten zijn

Hoe daar te 
komen?

Contact



De grote verplichtstelling geldt voor werkgevers, de kleine verplichtstelling voor werknemers. Doel van de verplichtstelling is dat de pen-

sioenopbouw voor iedereen is geregeld. Als er namelijk te weinig pensioen wordt opgebouwd is de kans groot dat er een beroep wordt 

gedaan op het sociaal zekerheidsstelsel. Om de pensioenopbouw te stimuleren is de verplichtstelling van toegevoegde waarde. 

De collectiviteit brengt bovendien schaalvoordelen met zich mee, zoals bij het collectief beleggen. De pensioenpremies worden in een 

beperkt aantal beleggingscategorieën belegd. Een eenvoudige rekensom laat de voordelen van de collectiviteit zien. Stel dat er maan-

delijks 100 werknemers individueel in 4 beleggingscategorieën beleggen. Hiervoor zijn 400 losse transacties nodig en worden 400 keer 

kosten in rekening gebracht. Bij collectief beleggen worden eerst per beleggingscategorie de transacties verzameld, zodat er slechts 4 

transacties per maand nodig zijn. De kosten zijn in dit voorbeeld lager. Overige efficiency volgt onder andere uit de grotere spreidings-

mogelijkheden van de beleggingen door het grotere beleggingsvolume.

Er zijn ook nadelen aan de verplichtstelling. Nadeel van de grote verplichtstelling is dat de werkgever en werknemer geen keuzevrijheid 

hebben voor wat betreft de regeling of uitvoerder. Wordt de werknemer voldoende representatief vertegenwoordigd in het bestuur van 

het pensioenfonds? Bovendien is er qua risicoprofiel van de beleggingen binnen het pensioenfonds geen aansluiting bij het individuele 

risicoprofiel van de werknemer. Doordat pensioenuitvoerders verzekerd zijn van de aanwas van nieuwe deelnemers, aangezien voor zo-

wel de werkgever als de werknemer de keuzevrijheid ontbreekt, loont het vooralsnog niet voor een pensioenuitvoerder om te innoveren 

of zich te onderscheiden. De marktwerking ontbreekt. De verplichtstelling betreft een inbreuk op de marktwerking en Europese mede-

dingingswetgeving. Deze inbreuk op de marktwerking wordt toegestaan op basis van de solidariteit van de doorsneepremie (Satrisna 

2011). De doorsneepremie wordt in de volgende paragraaf besproken.

Het resultaat van het gebrek aan marktwerking blijkt uit de verschillen in uitvoeringskosten tussen pensioenuitvoerders. Onderzoek van 

PwC uit 2009 ‘Uitvoeringskosten vanpensioenregelingen’ en het nalezen van jaarrekeningen van enkele pensioenfondsen maakt snel 

duidelijk dat de verschillen groot zijn. De uitvoerders met de grootste omvang rekende gemiddeld € 61 per deelnemer per jaar. Onderne-

mingspensioenfondsen rekenen soms kosten van meer dan € 1000 per deelnemer per jaar (Shell 2011). In Denemarken bestaat er wel 

keuzevrijheid en zijn de uitvoeringskosten per deelnemer per jaar gemiddeld vier keer lager dan in Nederland (OECD 2010). 

1.2.4.2 Doorsneepremie
De toepassing van de doorsneepremie is een vorm van solidariteit. Sommige groepen betalen meer dan voor hen individueel kosten-

dekkend is en andere groepen betalen minder dan voor hen individueel kostendekkend is. Een jonge werknemer kan actuarieel gezien 

volstaan met een pensioenpremie van 6% en betaalt met een doorsneepremie 15%. Het verschil tussen die premies wordt of is betaald 

door een ander. 

Een studie van de tweede pensioenpijler uit 2010 leert dat er binnen de tweede pensioenpijler als gevolg van de doorsneesystematiek in 

ieder geval 14 vormen van solidariteit te onderkennen zijn (Goudswaard 2010). Belangrijkste vormen van solidariteit betreffen kanssoli-

dariteit, solidariteit tussen actieven- en inactieven, tussen jongeren en ouderen, tussen mannen en vrouwen, tussen bedrijven onderling 

Achtergrondinformatie Het Nederlandse Pensioenstelsel: Het Nederlandse Pensioenstelsel

In het Kort

10 Suggesties  
van BeFrank

Home

Pensioen 
zoals het zou 
moeten zijn

Hoe daar te 
komen?

Contact



binnen een bedrijfstak, tussen actieven en arbeidsongeschikten, bij verschillende carrièrepaden, tussen sociaal economische klassen en 

tussen verschillende burgerlijke staten. 

De 14 vormen van solidariteit maakt het collectieve pensioen erg complex. Hoe werkt de solidariteit precies? 

1.2.4.3 Delen van risico op overlijden en arbeidsongeschiktheid
Solidair zijn met elkaar heeft als voordeel dat risico’s gedeeld kunnen worden met het collectief. Vergelijk het met een brandverzekering: 

je betaalt een premie en de verzekeraar zorgt ervoor dat je het risico dat je jouw huis kwijtraakt door brand niet alleen hoeft te dragen, 

maar deelt met vele andere verzekerden. 

Net als bij iedere verzekering moet er risicopremie worden betaald. De kosten voor de risicoverzekeringen zitten in de doorsneepremie of 

worden apart betaald. Een pensioenfonds of verzekeraar neemt het risico van de werknemer over in geval van arbeidsongeschiktheid of 

overlijden. Het risico wordt collectief gedragen. Hier heeft het solidair zijn met elkaar dus een toegevoegde waarde. 

Belangrijk element van deze vorm van risicodeling betreft het ex-ante delen van risico. Op voorhand zijn de risico’s op arbeidsonge-

schiktheid en overlijden voor ieder individu nagenoeg gelijk. Bovendien zijn de risico’s financieel niet individueel te dragen. Deelnemers 

zullen daarom een toegevoegde waarde ervaren van deze risicodeling.

1.2.4.4 Beleggingsrisico
Kader 2, waarin werd beschreven hoe er leeftijdsafhankelijk wordt belegd, toont aan dat door zorgvuldig te beleggen zowel het beleg-

gingsrisico als het renterisico wordt beheerst. Door de erg lange beleggingshorizon zijn de resterende risico’s individueel te dragen. 

Onderzoek van het CPB uit 2011 toont aan dat leeftijdsafhankelijk beleggen voordelen heeft ten opzicht van een constante beleggings-

mix. “Leeftijdsafhankelijk beleggen resulteert in een betere afruil risico en rendement en resulteert in stabieler pensioen voor ouderen.” 

Het is echter wel mogelijk dat DC-regelingen tussen generaties andere uitkomsten geven dan DB-regelingen doordat er sprake kan zijn 

van een lange periode met lage of hoge rendementen.

“Doordat verschillende leeftijdscohorten mee moeten doen aan de pensioenopbouw is het theoretisch mogelijk om per saldo relatief 

meer rendement te genereren met lagere risico’s voor de deelnemers (Boender et al. 2000).” Individueel gezien, ontbreekt op voorhand 

de logica om het beleggingsrisico en renterisico te delen met anderen, bijvoorbeeld met vorige of toekomstige generaties. Tussen gene-

raties kan dat anders zijn. 

Als de beleggingsresultaten of rentestand dalen of stijgen worden deze respectievelijk negatieve of positieve resultaten bij een pensioen-
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fonds over een langere periode uitgesmeerd. De generaties delen samen de lasten en de lusten. Echter, deze intergenerationele solidari-

teit zal leiden tot ex-post welvaartsaanpassingen waarbij dit altijd ten koste gaat van een generatie. Er vindt dus geen risicodeling, maar 

een herverdeling plaats van de welvaart, waarbij er winnaars zijn en verliezers (Cordewener en Vos 2013).

In theorie is de intergenerationele solidariteit bij zowel het langlevenrisico als het beleggingsrisico een belangrijk uitgangspunt van het 

Nederlandse pensioenstelsel en kan de welvaartverdeling twee kanten op werken. In de praktijk echter, is in geval van grote buffers geïn-

dexeerd of een premievakantie verleend. Ook de politiek wil de privaat gespaarde pensioenpot aanwenden voor publieke doeleinden. In 

geval van te hoge buffers wil vooral de huidige generatie hiervan profiteren. In geval van te lage buffers wordt de pijn veelal doorgescho-

ven en met de toekomstige generatie gedeeld. De vraag kan gesteld worden of dit een wenselijke invulling van solidariteit is, waar alle 

belanghebbenden zich in kunnen vinden. 

1.2.4.5 Renterisico
Kader 1, waarin de dekkingsgraad werd beschreven, heeft duidelijk gemaakt dat de dekkingsgraad mede wordt bepaald door het niveau 

van de rente. Nu de rente al jaren daalt vanaf de jaren 80 (Van Winden, 2002) en als gevolg daarvan door beleidsmakers de manier waar-

op de rente wordt vastgesteld is aangepast, leidt dit tot discussie. 

Het gevaar waar met name jongeren op wijzen is dat door een te hoge kunstmatige rekenrente, de dekkingsgraad te positief wordt voor-

gesteld. Kans op indexatie neemt toe en er zal nu minder gekort worden. Theo Gommer schrijft hierover op 17 april 2013 in het FD “de 

hogere rekenrente, zal positief uitpakken voor de pensioenfondsen. Zodat er minder (herstel)premie nodig is – goed voor de werkgevers 

– en minder hoeft te worden afgestempeld en eerder geïndexeerd kan worden – goed voor oudere werknemers en gepensioneerden. 

De jongere actieven betalen het gelag als de rekenrente niet waargemaakt kan worden.” Daarmee is de rekenrente een maatstaf voor de 

intergenerationele solidariteit. 

Net als bij het beleggingsrisico, geldt dat het op voorhand delen van het renterisico geen toegevoegde waarde oplevert. Aanpassing van 

de manier waarop de rente wordt vastgesteld, zal ook hier leiden tot een ex-post welvaartsaanpassingen waarbij dit altijd ten koste gaat 

van een generatie. Er vindt dus wederom een herverdeling plaats van de welvaart, waarbij er winnaars zijn en verliezers.

1.3 Individueel sparen
Het is mogelijk om de AOW en het collectief pensioen aan te vullen met eigen geld. Dit kan door te verzekeren, beleggen of te sparen.  

Aan de hoogte van het gespaarde bedrag zit geen limiet. Het is mogelijk om, als er sprake is van een pensioentekort, fiscaal gefaciliteerd 

te sparen. 

Dit betekent dat er met belastingregels wordt gestimuleerd om te sparen naar een bepaalde hoogte van het pensioen. Een pensioente-

kort kan ontstaan door bijvoorbeeld het tijdelijk wonen in het buitenland, werkeloosheid of door een minder dan maximaal fiscaal toege-

stane pensioenopbouw bij de werkgever.
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Het Nederlandse pensioenstelsel bestaat uit 3 pijlers. Een basis vanuit de overheid, aangevuld vanuit de werkgevers en eventueel nog 

een individuele aanvulling in de derde pijler. De tweede pensioenpijler, het collectieve pensioen dat wordt opgebouwd via de werkgever, 

staat centraal in deze paper.

De werkgever biedt werknemers een pensioenregeling die wordt uitgevoerd door een pensioenuitvoerder. In Nederland bestaan drie 

typen pensioenuitvoerders, namelijk: pensioenfondsen, verzekeraars en de PPI. De uitvoerders staan onder toezicht van de DNB en AFM.

De pensioenregeling kan een DB-regeling of een DC-regeling zijn. Uitgangspunt bij een DB-regeling is dat de hoogte van de pensioenuit-

kering direct gerelateerd is aan het salaris. De ontwikkeling van de beleggingen en de rente hebben in principe geen invloed op de pensi-

oenuitkering van de werknemer en het risico komt in eerste instantie voor de rekening van de pensioenuitvoerder of werkgever. De mate 

waarin aan de verplichtingen kan worden voldaan wordt uitgedrukt door de dekkingsgraad. Bij een DC-regeling stelt de werkgever een 

pensioenpremie beschikbaar aan de werknemer die vervolgens zorgvuldig leeftijdsafhankelijk wordt belegd. Het beleggings- rente en 

langlevenrisco liggen bij een DC-regeling bij de werknemer.

De pensioenpremie kan actuarieel worden vastgesteld of op basis van de doorsneesystematiek. De doorsneepremie is voor alle werkne-

mers een gelijk percentage van het salaris of van de premiegrondslag. Bij de vaststelling van de actuariële premie wordt rekening gehou-

den met de persoonlijke kenmerken van de werknemer, zoals de leeftijd. Een zuiver actuariële premie berekent de pensioenpremie per 

individu. Er kan ook een actuariële pensioenpremie worden vastgesteld per leeftijdscategorie.

De pensioenregeling regelt niet alleen de pensioenopbouw ten behoeve van het ouderdomspensioen, maar biedt ook verzekering tegen 

de risico’s van arbeidsongeschiktheid en overlijden.

De wetgever en toezichthouders stellen enkele eisen aan de pensioencommunicatie. Belangrijkste communicatie-uitingen zijn de start-

brief indiensttreding of bij aanvang van een nieuwe regeling, de jaarlijkse UPO inclusief de plaatsing op www.mijnpensioenoverzicht.nl en 

de uitdiensttredingsbrief bij verandering van baan of ontslag.

Belangrijk kenmerk van het pensioen in de tweede pijler is de solidariteit. De solidariteit krijgt vorm door de verplichtstelling, doorsnee-

premie, delen van risico op overlijden en arbeidsongeschiktheid, beleggingsrisico, renterisico. De solidariteit heeft toegevoegde waarde. 

Door de verplichtstelling is het pensioen voor velen goed geregeld. Het collectief heeft schaalvoordelen en leidt tot efficiency. Bovendien 

heeft de solidariteit als voordeel het op voorhand kunnen delen van risico’s met elkaar.
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Er zijn ook nadelen aan de solidariteit. Als de risicodeling achteraf plaatsvindt, is een welvaartverschuiving het resultaat, waarbij er altijd 

winnaars en verliezers zullen zijn. In de praktijk zijn de toekomstige generaties altijd de verliezers. Bovendien ontbreekt de democrati-

sche legitimiteit van deze welvaartsverdeling.

Een ander nadeel van de huidige invulling van solidariteit is het ontbreken van keuzevrijheid voor werkgever en werknemer voor wat be-

treft de regeling of uitvoerder. Hierdoor ontbreekt de marktwerking tussen de pensioenuitvoerders, waardoor prikkels om te innoveren, 

diversifiëren of uitvoeringskosten te verlagen ontbreken.

Tot slot is door de complexe invulling van de solidariteit niet helder hoe deze zich verhoudt tot de solidariteit in de AOW, zorg en via de 

belastingen.
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Achtergrondinformatie Het Nederlandse Pensioenstelsel:Historisch Perspectief

De fundamenten van het huidige pensioenstelsel stammen uit het midden van de vorige eeuw. Het stelsel was robuust en paste bij de 

maatschappij van toen. Echter, sinds de oprichting van het pensioenstelsel in de jaren 50 van de vorige eeuw is er veel veranderd. De 

maatschappij heeft een ontwikkeling doorgemaakt op belangrijke gebieden zoals financieel, demografie, arbeid, techniek, gezondheid en 

deels als gevolg daarvan de individualisering. Alleen de ontwikkeling van het pensioenstelsel is achtergebleven. De laatste jaren is ge-

zocht naar oplossingen, maar een structurele oplossing is nog niet gevonden. Per thema zal een vergelijking worden gemaakt tussen de 

situatie zoals deze was tijdens het oprichten van het Nederlandse pensioenstelsel eind jaren 50 van de vorige eeuw en de situatie zoals 

deze nu is in 2013. 

2.1 Financieel economisch
In Nederland is het merendeel van de pensioenregelingen een 

DB-regeling, waarbij de hoogte van de pensioenuitkering vast 

staat. Zoals beschreven in deel 1, is er bij deze regelingen dus 

geen direct verband tussen de hoogte van de pensioenuitkering 

en de waarde van de pensioenbeleggingen en de rentestand. Het 

risico op een daling van de beurskoersen of op een daling van de 

rente ligt primair bij de verzekeraar, pensioenfonds of wellicht bij 

de werkgever die geld moet bijstorten als dit nodig blijkt te zijn op 

basis van verplichtingen die voortvloeien uit de pensioenregeling. 

De beurskeursen en de dalende rente hebben in de laatste jaren 

een negatieve impact gehad op de dekkingsgraad en de betaal-

baarheid van de pensioenen (figuur 1).

Figuur 1 – De nominale dekkingsgraad van pensioenfondsen 

(bron: CPB 2011)
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Achtergrondinformatie Het Nederlandse Pensioenstelsel:Historisch Perspectief

De premie is in veel traditionele pensioenregelingen de afgelopen decennia sterk opgelopen door de daling van de rente, zie figuur 2. 

De totale premielast kan in huidige tijden wel oplopen tot 25% van de salarissom. Een te hoge pensioenpremie heeft een negatieve 

impact op het concurrerende vermogen van het Nederlandse bedrijfsleven. Daarbij komen onverwachte bijbetalingen voor de uitvoering 

van waardeoverdrachten, een almaar stijgende levensverwachting en pensioenfondsen in dekkingstekort die graag een bijstorting van 

hun sponsor zien. 

Nu.nl berichtte door de jaren heen over de bijstortingen van werkgevers. ING heeft in januari 2013 68 miljoen euro moeten bijstorten in 

het pensioenfonds. Shell heeft in 2009 2 miljard euro moeten bijstorten. PostNL heeft 84 miljoen moeten bijstorten.

Bovendien zijn er nog de mogelijk grote gevolgen voor verslaglegging als gevolg van de IAS19 richtlijn. Het vervallen van de methode van 

uitsmeren van verliezen heeft mogelijk een verlaging van de winst tot gevolg en de balans zal volatieler worden.

Door de geschetste ontwikkelingen is er de afgelopen jaren sprake van een toenemende belangstelling voor het ‘IFRS-proof’ maken 

van de pensioenregeling. Er zitten grenzen aan de risicobereidheid van ondernemingen waardoor zij de risico’s verbonden aan Defined 

Figuur 2 - Lange rente Nederland  1540 tot heden (Van Winden 2002)
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Benefit (DB) regelingen zoveel mogelijk willen elimineren. Werkgevers zijn derhalve op zoek naar alternatieven in de vorm van het onder-

brengen van deze risico’s bij verzekeraars of door over te gaan op Defined Contribution (DC) regelingen. De populariteit van de DC-rege-

ling neemt daardoor toe, maar ook hybride vormen van pensioenregelingen, zoals de zogeheten CDC regeling. Uit het in 2013 gesloten 

sociaal akkoord tussen sociale partners blijkt dat deze trend onomkeerbaar is. Ook in dit akkoord verschuiven de risico’s van de pensi-

oenfondsen en werkgevers naar de werknemers.  

De dalende dekkingsgraden staan de indexatie ambities in de weg. Nu zelfs enkele fondsen hebben moeten korten op de pensioenen 

(DNB 2013) wordt snel duidelijk dat ook pensioen niet zonder risico is. 

Deze veranderingen stellen de pensioensector voor een uitdaging. Jarenlang is verteld dat mensen zich geen zorgen hoefden te maken 

over hun pensioen. De pensioenen waren immers zeker, waardoor de pensioencommunicatie beperkt kon blijven tot de startbrief, de 

jaarlijkse UPO en uitdiensttredingsbrief. Risico’s waren onderbelicht. Berichten over langer doorwerken, niet indexeren en het korten van 

de pensioenen staan inmiddels dagelijks in de media en laat mensen ontwaken uit een diepe slaap. Is iemand ooit eerder geïnformeerd 

over het uitblijven van indexatie en de mogelijkheid van afstempelen? Geen wonder dat er angstig wordt gereageerd op de onzekerheid. 

Werknemers blijven in verwarring achter. Hoe moet worden omgegaan met risico’s? Welke garanties zijn er nog wel?

Ouderen maken zich zorgen over de hoogte van hun pensioen en jongeren vragen zich af of ze nog in de gelegenheid zijn om een goed 

pensioen op te bouwen. Met de overstap naar middelloon, het verhogen van de pensioenleeftijd naar 67 en door het aanpassen van de 

beleggingsmix waardoor meer in aandelen wordt belegd, is weliswaar getracht het pensioenstelsel te moderniseren. Een structurele 

oplossing voor de problemen is echter nog niet gevonden. 

De collectieve verontwaardiging over pensioenen heeft te maken met het feit dat men geconfronteerd wordt met risico’s die niet eerder 

gecommuniceerd zijn en dat men geen handelingsperspectief heeft. Daarbij lijkt een heldere definitie van hetgeen we verstaan onder 

“solidariteit” te ontbreken, waardoor er wordt gediscussieerd over definities en oplossingen tijdens het probleem. Wie is solidair met wie 

en in welke mate? Kan ik de mate waarin ik zelf solidair ben tevens van anderen terug verwachten? Als ik nu bijdraag aan het pensioen 

van anderen, zit er dan wel genoeg geld in de pot zodat ik later ook wat krijg? Eenvoudige vragen met complexe antwoorden waar ook de 

pensioenexperts het niet altijd over eens zijn. Deelnemers kijken vanaf de zijlijn toe en blijven, na een discussie tussen experts, verward 

achter.

Het is dus belangrijk om solidariteit en de toegevoegde waarde van het solidair zijn met elkaar uit te leggen, anders zal het draagvlak 

daarvoor ontbreken. “Het aanvoeren van solidariteit als algemeen motief voor bepaalde regelingen volstaat niet. Er moet ook worden 

aangegeven wie dan solidair (moeten) zijn met wie en waarom (Goudswaard 2005).“
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2.2 Arbeid
In de jaren 50 werkten werknemers hun hele leven voor dezelfde werkgever of binnen dezelfde branche. Deze loyaliteit werd beloond. De 

werkgever zorgde goed voor de werknemer, ook na de productieve inspanning. Fabrieken bouwden hele woonwijken waar de gezinnen 

konden wonen. De relatie tussen werkgever en werknemer was daarmee sterker dan slechts een arbeidsverhouding.

Gedurende het werkzame leven werd er door de werknemer via de werkgever gespaard voor het pensioen. Na 65 jarige leeftijd ging de 

werknemer met pensioen. De gemiddelde pensioenleeftijd lag feitelijk nog veel lager (CBS 2013c).

Anno 2013 is de relatie tussen werkgever en werknemer veranderd. De gemiddelde werknemer blijft nog maar 8,7 jaar werkzaam bij de 

werkgever (CBS 2010), waarna een nieuwe uitdaging wordt gezocht. De werknemer zoekt een baan binnen dezelfde branche, of daarbui-

ten, wordt DGA of besluit om ZZP’er te worden. 

De wederzijdse loyaliteit tussen werkgever en werknemer is daarmee grotendeels verdwenen. De logica en noodzaak om heel het leven 

voor de werknemer te blijven zorgen is daardoor tevens niet meer aanwezig. De werknemer wordt beloond voor arbeid en inspanning, in 

plaats van verzorgd door de werkgever.

Het aantal ZZP’ers is de laatste jaren sterk gestegen. Inmiddels bestaat 9,8% van de Nederlandse beroepsbevolking uit ZZP’ers en dit 

aantal blijft de komende jaren verder stijgen (CBS 2013b). Door een verschil in wettelijke en fiscale behandeling tussen werknemers en 

ZZP’ers, is het voor ZZP’ers niet mogelijk om in de tweede pijler pensioen op te bouwen. De ZZP’er kan wel in de derde pijler pensioen 

opbouwen, maar deze oplossingen zijn complex, duur en tijdrovend. De ZZP’er heeft niet dezelfde fiscale mogelijkheden om pensioen 

op te bouwen als een werknemer. De Sociaal Economische Raad heeft in 2010 aanbevelingen gedaan om fiscale mogelijkheden voor 

pensioenopbouw onafhankelijk te maken van de soort arbeidsrelatie. Zolang hier niet aan is voldaan is de kans groot dat de ZZP’er niet 

voldoende pensioen gaat opbouwen.

Het wettelijk recht op waardeoverdracht en de mogelijkheid voor de ZZP’er om nog enkele jaren bij het pensioenfonds aangesloten te 

blijven, mits de pensioenregeling dit toestaat, zijn geen structurele oplossingen voor de ontstane problemen. 

De doorsneepremie, waarbij de jongere bijdraagt aan het pensioen van de oudere, past niet meer als de werknemer nog maar gemiddeld 

8,7 jaar werkzaam is bij dezelfde werkgever. Immers, de werknemer heeft ergens aan bijgedragen, maar zal daar niet zelf de vruchten van 

plukken. Bijvoorbeeld omdat de werknemer aan de slag gaat als ZZP’er of omdat er elders buiten de branche een baan wordt gevonden 

waarbij de pensioenregeling anders is. Deze veranderende rol van arbeid en de veranderde relatie tussen werkgever en werknemer heb-

ben een belangrijke impact op het collectieve pensioen. 
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2.3 Techniek en ICT
In de jaren 50 doet de techniek haar intreden in het huishouden. Geleidelijk aan worden de koelkast, wasmachine en auto gemeengoed. 

De radio en TV hebben een grote impact op de manier waarop wordt gecommuniceerd, al is deze techniek slechts beperkt beschikbaar 

voor het grote publiek. Meest belangrijke communicatiemiddel is en blijft voorlopig nog de brief.

ICT heeft de manier waarop we met elkaar communiceren sterk veranderd. De kracht van de computer wordt versterkt door het internet. 

Brieven hebben plaats gemaakt voor email. De encyclopedie heeft plaats gemaakt voor Google. Ondertussen neemt de mobiele telefonie 

een hoge vlucht en is het mobiele dataverkeer aan een enorme opmars bezig. De PC maakt plaats voor tablets en smartphones. Inter-

netbankieren, skypen en online kopen zijn de normaalste zaak van de wereld. 96% van de bevolking heeft internettoegang (CBS 2012a). 

Zo is het mogelijk om altijd online te zijn en realtime op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen. Het aantal personen dat online 

winkelt, is in 2011 gegroeid naar 9,5 miljoen (CBS 2012b).

Digitale communicatie heeft slechts beperkt zijn intrede ge-

daan binnen de pensioensector. Ook in 2013, is bij veel pensi-

oenuitvoerders het Uniform Pensioen Overzicht (de UPO) nog 

steeds de belangrijkste vorm van communicatie. De UPO wordt 

uiterlijk in september verstuurd en zegt iets over de hoogte en 

ontwikkeling van het pensioen. De peildatum van de gegevens 

op de UPO is 31 december of 1 januari. Op het moment van ont-

vangst van de UPO is de informatie dus mogelijk al 9 maanden 

oud. Opmerkelijk, nu ook voor traditionele pensioenregelingen 

geldt dat de pensioenaanspraken afhankelijk zijn van de econo-

mische omstandigheden. 

Het lijkt haast wel of internet in de pensioenwereld niet is uitge-

vonden. Cijfers van het CBS (2012c) tonen de sterke opkomst 

van mobiel internet sinds 2007, nog niet al te lang geleden. 

Is het papieren Uniform Pensioen Overzicht (de UPO) nog de meeste geschikte vorm van communicatie in een tijd waarin we het gewend 

zijn om te internetbankieren, te Skypen met familie in het buitenland, bij Bol.com een eBook te bestellen en met Google Maps op onze 

smartphone te navigeren? De informatie van het pensioenfonds die beschikbaar is via internet, zoals de dekkingsgraad of de totale kos-

ten, geeft veelal geen antwoord op persoonlijke vragen van de werknemer, namelijk: ‘Wat is mijn pensioen waard’, ‘Hoeveel risico loop ik?’ 

en ‘Welke keuzemogelijkheden heb ik?’ 
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Figuur 3 - Mobiel internet naar device
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2.4 Demografische ontwikkeling 

Demografisch gezien zijn er twee belangrijke ontwikkelingen die de aandacht verdienen, omdat ze een impact hebben op het pensioen-

stelsel. Allereerst de gestegen levensverwachting, daarnaast de vergrijzing. Achtereenvolgens zullen nu beide ontwikkelingen worden 

besproken.

2.4.1 Levensverwachting
Toen het pensioenstelsel werd geïntroduceerd in Nederland enkele jaren na de Tweede Wereldoorlog, was de pensioenleeftijd 65 jaar. Het 

recht op de AOW werd opgebouwd vanaf de leeftijd van 15. Totaal in 50 jaar dus.

De werkzame beroepsbevolking bestond in de jaren 50 voornamelijk uit mannen. De levensverwachting van een man bij geboorte was 

volgens het CBS (2012f) in 1950 70,29 jaar. Voor vrouwen was de levensverwachting 72,58 jaar. Slechts 22% van de vrouwen participeer-

de op de arbeidsmarkt. 

Sinds de jaren 50 van de vorige eeuw is de levensverwachting gestegen. “De belangrijkste redenen voor deze toename zijn de toegeno-

men medische mogelijkheden en de betere gezondheidszorg (CBS 2012e)”. In 2011 was de levensverwachting van een man bij geboorte 

79,18 jaar volgens het CBS. Voor vrouwen is de levensverwachting gestegen naar 82,85 jaar. 

In 2013 bouwen zowel mannen als vrouwen pensioen op. De gemiddelde levensverwachting, uitgaande van een 50% aandeel van zowel 

mannen als vrouwen, is daarmee 81,02. De opbouwfase blijft bij een AOW nog steeds 50 jaar, echter de uitkeringsfase is geen 5,2 jaar 

meer, maar 16,02 jaar. 

Met het opschuiven van de AOW-leeftijd en pensioenleeftijd is een kleine correctie doorgevoerd. Bovendien is geregeld dat als de levens-

verwachting stijgt de AOW- en pensioenleeftijd automatisch meestijgen, om verdere onbalans te voorkomen. Dit is een stap in de goede 

richting, echter is de verhoging van de pensioenleeftijd met 2 jaar niet voldoende om de extra 10,82 jaren pensioen uit te keren. Boven-

dien is door de ontkoppeling van de AOW-leeftijd en de pensioenleeftijd, de eenvoud niet gewaarborgd. De complexiteit stelt de pensi-

oenkennis van de werknemer op de proef en zal niet bijdragen aan het vergroten van het pensioenbewustzijn. 

2.4.2 Vergrijzing
Niet alleen worden Nederlanders ouder, het aandeel ouderen in de samenleving groeit ook. In de jaren 1946 - 1955 zijn in Nederland 2,4 

miljoen kinderen geboren. De naoorlogse Nederlandse bevolkingsgroei is uniek in West-Europa en het niveau van geboorten in ons land 

is tot het einde van de jaren zestig hoog gebleven (CBS 2012d).
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De naoorlogse geboortegolf in combinatie met de nog relatief lage levensverwachting betekende een bevolkingspiramide met een brede 

onderkant en smalle top. Daarbij bouwden bijna alle werkenden collectief pensioen op via de werkgever. 

De combinatie van de vorm van de bevolkingspiramide en de doorsneepremie betekenen dat er decennia lang per saldo meer pensioen 

wordt opgebouwd dan dat er werd uitgekeerd. Er is dus sprake van een stijgende omvang van het totale pensioenkapitaal. 

De vorm van de bevolkingspiramide in 2013 kent een behoorlijk andere vorm (zie figuur 4). De eerste babyboomers zijn met pensioen en 

de komende jaren zullen velen volgen. Bovendien is, zoals beschreven in vorige paragraaf, de gemiddelde levensverwachting gestegen 

met ongeveer 10,82 jaar, naar 81,02 jaar. 

Figuur 4 – Leeftijdsopbouw in Nederland (bron CBS 2013a)

Deze andere vorm van de bevolkingspiramide betekent dat er de komende decennia sprake zal zijn van een lagere premie-instroom en 

van meer pensioenuitkering. Er is sprake van een dalende omvang van het totale pensioenkapitaal. 

Een veelgebruikte indicator is de verhouding tussen het aantal inactieven en actieven in Nederland, ook wel de i/a-ratio genoemd. De i/a 

ratio is een indicator voor het draagvlak van de sociale verzekeringen. Bij de invoering van de AOW in 1957 was deze verhouding 1:6. Op 
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dit moment is deze verhouding 1:4 en bij ongewijzigd beleid wordt deze verhouding in 2040 1:2 (CPB 2013). 

Door vergrijzing en de dalende dekkingsgraden, worden vragen gesteld over de werking van de intergenerationele solidariteit en de 

doorsneepremie. Wie is solidair met wie? De mogelijkheden voor jong en oud om gezamenlijk een tegenvaller qua rendement of levens-

verwachting op te vangen ontbreken namelijk. Een verhoging van de doorsneepremie is niet langer voldoende om een tegenvaller qua 

rendement of levensverwachting op te vangen. Dit komt door de grote omvang van het opgebouwde pensioenkapitaal ten opzichte van 

de pensioenpremie. Bovendien, doordat de verhouding van het aantal pensioneerden ten opzichte van het aantal niet-gepensioneerden 

verandert, stijgen de kosten van deze solidariteit. Ouderen konden tevens solidair zijn door een jaartje indexatie over te slaan. De levens-

verwachting is zodanig gestegen dat ouderen simpelweg te weinig premie hebben betaald voor wat ze ontvangen. Een jaar indexatie 

overslaan maakt niet voldoende verschil.

En in welke mate zijn we nog solidair met elkaar? Zit er later nog genoeg geld in de pot zodat ik later ook wat krijg? Zijn toekomstige ge-

neraties ook bereid voor mij te betalen? Kan ik de mate waarin ik zelf solidair ben tevens van anderen terug verwachten?

De pensioenexperts zijn het op hoofdlijnen met elkaar eens. Solidariteit is het collectief delen van risico’s. Alleen de huidige werking van 

de solidariteit is veelal onduidelijk. De problemen met het pensioen in de tweede pijler leggen de onwenselijkheid van enkele onderde-

len van de solidariteit bloot. Fieke van der Lecq en Onno Steenbeek zeiden in 2006 “grotere transparantie kan gevolgen hebben voor de 

houdbaarheid van het huidige stelsel, omdat veel solidariteit bestaat bij de gratie van onwetendheid”. Nu de onwetendheid afneemt is 

het de vraag of de huidige invulling en werking van de solidariteit stand kan houden.

2.5 De-institutionalisering 
De na-oorlogse invulling van de maatschappij werd vooral gekenmerkt door de sociale cohesie van het collectief. Samen wordt er hard 

gewerkt en staan we sterk. Consensus als basis voor samenwerking. De samenleving en het bedrijfsleven kenden vooral een hiërarchi-

sche structuur en institutionele vormgeving. Instituten als politiek, bedrijf, vakbond en de kerk en het gezin hebben de macht en zijn 

belangrijker dan het individu.

De rol van een generatie ten opzichte van de maatschappij laat zich het beste beschrijven aan de hand van enkele kenmerken. 

De generatie Babyboom, geboren tussen 1945 en 1955, laat zich volgens Becker (1992) het beste omschrijven als:

• hard werken en zuinig zijn;

• sociaal en collectief; 

• vaste aanstelling, hiërarchisch; 

• fatsoenlijk gezin stichten; 

• ingetogen; 

• conventioneel.
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Generatie Babyboom heeft het poldermodel uitgevonden en toegepast, hetgeen past bij de kenmerken van de generatie. 

Door de economische en technologische ontwikkeling heeft een individualisering van de maatschappij plaatsgevonden. De rol van de 

overheid en maatschappelijke instituten zijn kleiner dan voorheen. Overheidsbedrijven zijn geprivatiseerd. Technologische ontwikkeling 

heeft een belangrijke rol gespeeld in het leven van nieuwe generaties. Individuen kiezen graag zelf wat het beste voor hen is. 

Generatie Y en Z, geboren tussen respectievelijk 1982- 1992 en 1992 - 2010, laten zich het beste omschrijven als:

• creatief en ondernemend; 

• mondig en kritisch;

• verbonden en individueel; 

• netwerken en open; 

• zelfverzekerd en ‘empowered’.

De georganiseerde consument is machtiger dan het instituut en bedrijfsleven. Mensen zijn meer dan uitsluitend consument en worden 

mondig en kritisch.

Individuen willen controle, ze eisen dat er naar hen wordt geluisterd, ze verwachten grote keuzemogelijkheden, ze wachten niet af maar 

willen meedenken en creëren. En bovenal willen ze een toekomst die duurzaam is.

De maatschappelijke ontwikkelingen en andere eisen die de nieuwe generaties stellen aan de maatschappij, hebben een grote impact op 

de organisatie van het pensioenstelsel. Nieuwe generaties werknemers zijn gewend aan flexibiliteit en keuzevrijheid. Deze keuzevrijheid 

kennen ze bij het kiezen van de energieleverancier en zorgverzekering, maar niet bij het kiezen van de pensioenuitvoerder. De wettelijke 

flexibiliseringsmogelijkheden zijn mogelijk op collectief niveau, echter zeer beperkt en voldoen niet altijd aan de wensen van het individu. 

In Deel 3 worden enkele aanbevelingen gedaan.
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De fundamenten van het huidige pensioenstelsel stammen uit het midden van de vorige eeuw. Het stelsel was robuust en paste bij de 

maatschappij van toen. Echter, sinds de oprichting van het pensioenstelsel in de jaren 50 van de vorige eeuw is er veel veranderd.

Financieel economisch 
De beurscrises en dalende rente van de afgelopen decennia zijn funest voor de betaalbaarheid van onze pensioenen. De premielasten lo-

pen op en tevens is er sprake van bijstortingsverplichtingen als gevolg van waardeoverdrachten en de alsmaar stijgende levensverwach-

ting. Onder druk van de IAS19-richtlijn is er een stijgende behoefte aan het IFRS-proof maken van de pensioenregeling. Hierdoor komt 

er een einde aan de risicobereidheid van werkgevers, waardoor zij op zoek gaan naar alternatieven. Hierdoor neemt de populariteit van 

CDC en DC regelingen toe. Deze trend lijkt onomkeerbaar zoals ook blijkt uit het sociaal akkoord tussen de sociale partners.

De dalende dekkingsgraden staan de indexatie-ambities in de weg. Nu zelfs enkele fondsen hebben moeten korten op de pensioenen wordt 

snel duidelijk dat ook pensioen niet zonder risico is. Het beleggings- en renterisico liggen duidelijker dan voorheen bij werknemer door de 

overgang van DB-regelingen naar DC-regelingen, maar ook binnen DB-regelingen zelf. Dit staat echter haaks op de perceptie van de werk-

nemer. De verontwaardiging van de werknemer komt vooral door de gebrekkige pensioencommunicatie en het gebrek aan handelingsper-

spectief. Tevens is de werking van de solidariteit onduidelijk en vindt er ondanks de onduidelijkheid een welvaartsverdeling plaats. 

Arbeid
De dynamiek op de arbeidsmarkt is toegenomen. Allereerst is de wederzijdse loyaliteit tussen werkgever en werknemer verdwenen. 

Verzorgen van de werknemer heeft daardoor plaatsgemaakt voor belonen voor verrichte arbeid. Ten tweede heeft de jonge werknemer 

bij het veranderen van baan door de doorsneepremie ergens aan bijgedragen, maar zal daar niet zelf de vruchten van plukken. Tot slot 

zijn de fiscale voordelen van de pensioenopbouw in de tweede pijler niet beschikbaar voor de werkende ZZP’er, maar uitsluitend voor de 

werknemer. 

Techniek en ICT
Met de komst van de ICT verandert de manier waarop we met elkaar communiceren in een hoog tempo. Brieven hebben plaats gemaakt 

voor email. De PC maakt plaats voor smartphones en tablets. Internetbankieren, skypen en online kopen zijn de normaalste zaak van 

de wereld. En mobiel internet neemt een vogelvlucht. Altijd online en realtime op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Toch vindt de 

meeste pensioencommunicatie nog per jaarlijkse brief plaats.

Demografisch
De levensverwachting is gestegen van 71,44 jaar naar 81,02 jaar. De uitkeringsfase van het pensioen is daardoor geen 5,2 jaar meer, maar 

16,02 jaar. De verhouding tussen de opbouwfase en de uitkeringsfase is daarmee uit balans. 
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De andere vorm van de bevolkingspiramide in combinatie met de doorsneepremie betekent dat er de komende decennia sprake zal zijn 

van verminderde pensioenopbouw en van meer pensioenuitkering. Er is daarmee sprake van een per saldo pensioenuitkering en van 

een dalende omvang van het totale pensioenkapitaal. Dit zal de solidariteit van het stelsel ernstig onder druk zetten. Zeker als niet wordt 

uitgelegd hoe de solidariteit precies werkt en voor wie.

De-institutionalisering
De generatie geboren in de jaren 50 van de vorige eeuw, die zich het best laat omschrijven als sociaal, collectief en conventioneel, gaat 

de komende jaren met pensioen. Deze generatie maakt plaats voor generaties X, Y en Z. Deze generaties zijn mondig, kritisch en willen 

controle. Ze zijn opgegroeid in het digitale tijdperk en zijn het gewend om te kiezen en dat er naar ze wordt geluisterd. Deze keuzevrijheid 

kennen ze bij het kiezen van de energieleverancier en zorgverzekering, maar niet bij het kiezen van de pensioenuitvoerder.

De grote maatschappelijke ontwikkelingen vragen om een ontwikkeling van het pensioenstelsel. 

De aanpassingen van het stelsel, zoals de overstap van eindloon naar middelloon, het verhogen van de pensioenleeftijd naar 67 jaar, 

meer in aandelen beleggen, het wettelijk recht op waardeoverdracht, de beschikbaarheid van online informatie over het pensioenfonds 

en de beperkte flexibilisering op collectief niveau, zijn allemaal geen structurele oplossing voor de ontstane problemen.

De genoemde ontwikkelingen zijn tevens getoond in tabel 1.

1957 2010-2013

  Financieel

• Stijgende rente

• Risisco bij Werkgever

• DB-regeling

• Dalende rente

• Risicoverschuiving naar werknemer

• DB wordt (C)DC, DC wint aan populariteit

  Arbeidsmarkt
• Levenslang bij dezelfde werkgever 

• Vast dienstverband

• Gemmideld 8,7 jaar bij dezelfde werkgever

• 9,8% van de beroepsbevolking is ZZP’er

  Communicatie
• Briefpost 

• Groeiende toegang tot radio en TV

• Digitale communicatie via internet en per e-mail.  

• Opkomst mobiel internet

  Demografisch

• pensioenleeftijd 65

• levensverwachting werknemer (M) 71

• opbouwjaren 45

• uitkeringsjaren 6

• verhouding I/A: 1:6

• per saldo kapitaalopbouw

• pensioenleeftijd 67

• levensverwachting werknemer (M&V) 81

• opbouwjaren 47

• uitkeringsjaren 14

• verhouding I/A 1:4

• per saldo kapitaaluitkering

  De-institutionalisering Stille generatie & generatie Babyboom Generatie X, Y en de opkomst van generatie Z.

Tabel 1: Een overzicht van de belangrijkste verschillen tussen 1957 en 2013
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Pensioen zoals het 
zou moeten zijn

Experts aan het woord

Na beschrijving van het pensioenstelsel en alle 

marktontwikkelingen is duidelijk geworden 

dat de pogingen om het stelsel aan te passen 

geen structurele oplossingen zijn. Het zijn 

vooral noodgrepen terwijl een grondige 

renovatie nodig is.

De huidige problemen zitten voornamelijk in 

de tweede pijler en inmiddels heeft Nederland 

de koppositie van het beste pensioenstelsel 

ter wereld moeten afstaan aan Denemarken.

Niets doen is geen optie. Om de houdbaarheid 

van het stelsel te bewerkstelligen is actie 

nodig. In dit hoofdstuk wordt allereerst de 

visie van experts en van de politieke partijen 

in Nederland bekeken. Vervolgens wordt op 

basis van deze visies getracht om te komen 

tot enkele aanbevelingen.
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3.1 Wat vinden de experts en politieke partijen?

3.1.1 Ronald Gerritse, Oud-voorzitter AFM

Tijdens het PBM Symposium in 2012 sprak de vorig jaar overleden voorman van de AFM, Gerritse de volgende woorden: “Inmiddels is 

de ene na de andere donderwolk over de wereld van het pensioen heengetrokken. De vraag is of mensen er nog een touw aan kunnen 

vastknopen. Ten eerste is er doodgewoon meer inzicht nodig in risico´s en onzekerheden. Risico’s blijken niet uit de overzichten, maar 

kunnen natuurlijk niettemin van grote invloed zijn op de pensioenvooruitzichten. Het is van belang dat de deelnemer begrijpt dat er 

sprake is van een verwacht pensioen en dat de kans bestaat op een mogelijk tegenvallend pensioen. Ten tweede zou het pensioenregis-

ter uitgebreid moeten worden als we willen bereiken dat een deelnemer door het raadplegen van zijn data een overzicht krijgt van al zijn 

te verwachten of mogelijke toekomstige inkomsten. Ten derde bestaat weliswaar enig overzicht, maar het biedt vaak maar weinig inzicht. 

En dat inzicht is er zeker niet als het gaat om de vraag of er ‘handelingsperspectief’ is, om de vraag of actie te nemen valt, of er keuzes te 

maken zijn. Tot slot valt er iets te zeggen voor enige mate van keuze van de pensioenuitvoerder. Waarom kunnen we in Nederland wel een 

systeem van verplichte ziektekostenverzekering met keuzevrijheid van de zorgverzekeraar opzetten, en waarom zou dat met de opbouw 

van ons pensioenvermogen niet kunnen? Ik zou het eerlijk gezegd niet weten.”

3.1.2 Gerard Riemen, Directeur Pensioenfederatie

Gerard Riemen, directeur Pensioenfederatie sprak tijdens het ‘Pensioen en Innovatie’-event van BeFrank op 1 november 2012 de ver-

wachting uit dat er over vijftien jaar nog maximaal tien pensioenfondsen zijn. Collectiviteit en risicodeling moeten worden behouden in 

zijn scenario, al moet de verdeling wel transparanter. Het aantal pensioenfondsen neemt enorm af tot tien grote collectiviteiten. Onder-

nemingen kunnen daarnaast nog wel steeds gelieerde fondsen hebben. De verplichtstelling zoals die nu bestaat verdwijnt, echter krijgen 

werkgevers wel de verplichting om een regeling aan te bieden. Die verplichting hebben zij ook ten opzichte van ZZP’ers. Overigens, deed 

Riemen de uitspraak op persoonlijke titel en niet namens de Pensioenfederatie.
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3.1.3 Richard Weurding, Directeur Verbond van Verzekeraars

Op het pensioencongres van Euroforum op 18 maart 2013, sprak Richard Weurding de woorden “Het pensioenstelsel verliest zijn houd-

baarheid als het verschuiven van risico’s naar de deelnemer niet wordt gecombineerd met meer zeggenschap over het pensioen.” “Weur-

ding ziet een toekomst voor zich waarin er een verplichte basispensioenregeling komt voor iedereen, ook voor ZZP’ers. Er zijn geen 

pensioenfondsen meer. Uitvoerende instellingen concurreren op kosten, rendementen en dienstverlening. De klant kan zelf zijn uitvoer-

der kiezen. De overheid doet het toezicht en bepaalt de aard van de uniforme regeling. Wisseling van baan heeft geen invloed meer op de 

regeling (FD 2013).”

3.1.4 Lex Hoogduin, Hoogleraar Monetaire Economie en Financiële instellingen Universiteit van Amsterdam

In zijn blog “meer keuzevrijheid” schrijft dhr. Hoogduin op 27 februari 2013: “Ik denk dat we met name de keuzevrijheid voor deelnemers 

in het pensioenmodel moeten vergroten. En dat we nog eens heel goed met elkaar gaan kijken naar de elementen van solidariteit die in-

gebakken zitten in ons stelsel, maar voor de deelnemers niet op een inzichtelijke manier. Die solidariteit moeten we als het ware herijken: 

welke solidariteit willen we wel, welke niet. Waar ik tegen ben en wat ik ook gevaarlijk vind, is dat de discussie over de mode modernise-

ring van het pensioenstelsel gemengd wordt met het verdelen van de rekening.

Individuen hebben invloed op de hoogte van het pensioen dat ze nastreven en kunnen zelf bepalen hoeveel zekerheid ze willen. En daar 

zit een wisselwerking tussen.

De rekening is individueel en daarmee zijn de eigendomsrechten goed geregeld. Wat van jou is, is wat op die rekening staat. Wat niet 

betekent dat we die pot met geld zelf moeten beheren of beleggen. Dat gebeurt collectief door de pensioenuitvoerder. Je kunt daarbij 

ver gaan en alle elementen van paternalisme eruit halen, dat zou ik niet willen. Ik zou willen dat er in Nederland een regeling blijft waarbij 

mensen verplicht sparen, maar waarbij ze de keuze hebben over hoe dat geld aan te wenden.“ 

3.1.5 Prof. Theo Nijman, Wetenschappelijk directeur Netspar

In het artikel “Hoe lang is ons pensioenstelsel nog houdbaar?”, zoals verschenen in het SER-magazine 2009 geeft prof. Theo Nijman een 

interview. “Het huidige systeem straalt nadrukkelijk zekerheid uit voor de deelnemers. Pas sinds een halfjaar realiseren we ons dat die 

garanties misschien niet zo hard zijn. Een ideaal pensioensysteem differentieert in de hoeveelheid risico die een deelnemer kan dragen,” 

stelt Nijman. “Terwijl de fondsen nu aan iedereen dezelfde schoenmaat verkopen, zouden er individuele pensioenproducten moeten 

komen – afhankelijk van leeftijd, functie, levensverwachting en bestaande pensioenopbouw. Vooral het onderscheid tussen ouderen en 

jongeren is belangrijk”. Dat pensioenfondsen beleggingsrisico’s nemen, is volgens Nijman onvermijdelijk. “Anders zouden de premies de 

afgelopen jaren misschien wel 30 tot 50 procent hoger zijn geweest. Maar de fondsen moeten deelnemers voortaan wel meer inzicht 

geven in die risico’s. Ons stelsel is niet houdbaar als we alle risico’s eenzijdig bij jongeren neerleggen, zonder hen daarvoor te belonen. “

3.1.6 Onno Steenbeek, Hoogleraar Risicobeheer van Pensioenfondsen Erasmus Universiteit

Dhr. Steenbeek sprak in zijn oratie als hoogleraar de volgende woorden: “Ontoereikende communicatie met pensioendeelnemers is een 

belangrijke aanjager geweest voor het afbrokkelen van de solidariteitsgedachte.” Solidariteit moet worden uitgelegd.
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3.1.7 Theo Gommer, Bestuurder Nederlandse Orde van Pensioendeskundigen

De voorzitter van NOPD ziet een duidelijke trend naar DC-regelingen en zegt begin februari 2012 in een interview in ‘De Actuaris’: “Vanuit 

de overheid moet een duidelijke visie op pensioen komen. Kijkend naar de toekomst van het Nederlandse pensioenstelsel en die van
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de pensioenadviseur, dan denk ik dat er steeds meer individuele keuzemogelijkheden komen. De communicatie moet niet vakinhoudelijk 

gedreven zijn, maar meer gericht op de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer, uiteraard gebaseerd op een goede IT/social me-

dia-omgeving. We moeten mensen ook slimmer maken; dat hoort bij de verandering van een verzorgingsstaat naar een beloningsstaat. 

Als een pensioendeelnemer zijn pensioen niet begrijpt, dan ligt dat niet aan de deelnemer, maar aan de deskundige! Wezenlijk is, dat 

mensen een plan moeten maken voor de lange termijn en dat ze daar goed over na moeten denken. De rol van de pensioenadviseur zal 

daarbij mede verschuiven naar die van financieel planner.”

3.1.8 Ilja Boelaars, Bestuur Jong Democraten en PhD student Economics aan The University of Chicago

De actuaris en jong politicus pleit in zijn presentatie op 1 november 2012 tijdens het ‘Pensioen en Innovatie’-event voor “een individueel 

stelsel zonder sociale partners.” Het pensioenstelsel van de Jong Democraten kent de volgende kenmerken: verplichte deelname, indivi-

duele pensioenrekening, collectieve beleggingskeuzes, vrije keuze pensioenuitvoerder en geen rol voor de sociale partner in het bestuur.

In het verkiezingsprogramma van D66 wordt geschreven over ‘robuuste pensioenen’. “Er is sprake van perverse solidariteit tussen laag- 

en hoogopgeleiden en jong en oud via de doorsneepremie. D66 wil daarom dat er een nieuw stelsel wordt vormgegeven. Dit nieuwe 

stelsel moet meer keuzevrijheid bieden en het eigendom van het gespaarde pensioenvermogen moet duidelijk per deelnemer vastliggen. 

D66 wil de voordelen van het huidige stelsel handhaven door het behoud van verplichte deelname en collectieve uitvoering. D66 wil dat 

bij de vormgeving van dit nieuwe stelsel rekening wordt gehouden met ZZP’ers en werknemers die nu geen collectief pensioen opbou-

wen.”

3.1.9 De Teldersstichting, Denktank VVD

De denktank van de VVD, de Teldersstichting pleit in het geschrift ‘Eigen Keuze, Samen Sterk’ voor een pensioenopbouw die gekoppeld 

is aan de persoon en niet aan diens baan. Zelfstandigen hebben daardoor dezelfde mogelijkheden als werknemers om een pensioen op 

te bouwen. Iedereen moet volgens het rapport zelf kunnen bepalen wie zijn pensioenregeling uitvoert. De verplichte deelname aan een 

bedrijfs(tak)pensioenfonds vervalt. De uitvoerder kan zowel een fonds als een verzekeraar zijn.

Daar bovenop krijgt iedereen de mogelijkheid om een aanvullend pensioen op te bouwen dankzij fiscaal aftrekbare pensioenpremies. Die 

fiscale hulp is wel aan een maximum gebonden, zoals dat in het huidige systeem ook het geval is.

3.1.10 Sywert van Lienden, Oprichter G500

Jony Ferket en Sywert van Lienden van de G500 pleiten voor een modern pensioen waarbij heldere communicatie en keuzevrijheid van 

de uitvoerder voorop staat. Op de website van de G500 staat pensioenen met stip op 1 op het partijprogramma. Een hervormd pensi-

oenstelsel moet flexibeler zijn, om het individu meer controle te geven over zijn eigen geld. De doorsneepremie zorgt voor een oneerlijke 

verdeling tussen generaties. Door deze af te schaffen en hem te vervangen door een actuariële premie schaf je de eenzijdige solidariteit af.
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Binnen de regeling moet er meer ruimte zijn voor de keuzevrijheid van het individu. Dus meer of minder risico, hogere of lager opbreng-

sten of een mengvorm. Zo houd je de collectiviteit in stand, maar geef je ruimte voor individuele keuzes en spaarmogelijkheden. Zo kan 

iedereen voor een pensioenregeling kiezen die hem of haar het beste past.

3.1.11 Nobert Klein, Pensioenwoordvoerder 50Plus-partij

Het stelsel in Denemarken levert Klein (2012) inspiratie voor aanpassingen in Nederland. Mensen moeten de vrijheid krijgen om al op 

jonge leeftijd te kiezen voor een pensioen dat bij ze past, aldus Klein.

3.1.12 Folkert Pama, Directievoorzitter BeFrank  

In zijn openingswoord op het Pensioen- en Innovatie Event van BeFrank geeft Folkert Pama aan dat de wereld om ons heen sneller veran-

dert dan het pensioenstelsel en schetst de risico’s daarvan:

‘Het lijkt dus alsof we liever vasthouden aan iets dat goed was en ondertussen polderen we naar het meest complexe pensioenstelsel ter we-

reld. Als de branche zelf niet wil veranderen, dan dwingt de EU en de overheid de branche tot aanpassingen. Dat lijkt me niet de beste optie.’

Op basis van bovenstaande visies van zowel pensioenexperts als van politieke partijen, lijkt de richting van de verandering duidelijk. Toch 

lukt het vooralsnog niet om een vuist van kennis te maken en een gezamenlijke visie te formuleren voor de overgang van het oude naar 

het nieuwe pensioenstelsel.
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3.2 Aanbevelingen
Een verbouwing van het Nederlandse pensioenstelsel op enkele terreinen is noodzakelijk om het stelsel weer gezond te maken. Met wel-

ke ingrepen kan de toekomstbestendigheid van het Nederlandse pensioenstelsel worden gewaarborgd?

Uit de recente ontwikkelingen en uit de signaleringen van de in paragraaf 3.1 genoemde experts doet BeFrank tien aanbevelingen. De 

aanbevelingen worden verderop in meer detail toegelicht:

1. Introduceer een pensioenplicht

2. Het pensioen wordt persoonlijk eigendom

3. Herijk de definitie van solidariteit

4. Vervang de doorsneepremie door een 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 de pensioenuitvoerder en de beleggingen

10. Vereenvoudig het pensioenstelsel

In tegenstelling tot wat vaak de praktijk is in discussies over het pensioenstelsel, dient er sprake te zijn van een geïntegreerde aanpak 

van de aanbevelingen. Zo is het niet gewenst, zoals we de laatste jaren hebben gezien, om beleggingsrisico te introduceren, zonder hier-

over helder te communiceren en zonder invloed van het individu op de mate van risico.

Ook voor keuzevrijheid geldt dat er helder gecommuniceerd moet worden over de mogelijke opties en de gevolgen van de keuzes.

De signaleringen van de in paragraaf 3.1 genoemde experts en politici hebben weliswaar richting gegeven aan de aanbevelingen, maar 

kunnen inhoudelijk gezien afwijken van de door BeFrank nagestreefde oplossing. In deze paper worden eerst de inhoudelijke aanbevelin-

gen gedaan en kan op basis daarvan een conclusie worden getrokken over het systeem.

Aanbeveling 1 - Introduceer een pensioenplicht
Het introduceren van een individuele pensioenplicht maakt de mogelijkheden van pensioenopbouw in de tweede pijler beschikbaar voor 

alle werkenden, dus ook voor ZZP’ers en DGA’s. Zo wordt voorkomen dat niet iedereen dezelfde mogelijkheden heeft om een goed pensi-

oen op te bouwen.

Vooral voor de ZZP’ers heeft dit enkele voordelen. Net als bij de ziektekosten, zullen collectiviteiten ontstaan waar de ZZP’er zich kan 

aansluiten. Het collectieve aspect zal schaalvoordelen opleveren voor de ZZP’er. Dit zal de pensioenopbouw onder ZZP’ers stimuleren. 

Dit voorkomt dat ZZP’ers onvoldoende voorzieningen treffen voor hun oudedag. Hierbij dient uiteraard wel rekening gehouden te worden 

met de wensen van de ZZP’ers zelf.
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Aanbeveling 2 - Het pensioen als persoonlijk eigendom
Pensioen is een arbeidsvoorwaarde. Is het dan niet logischer om pensioen te zien als een beloning voor arbeid? Je ontvangt een beloning 

voor de verrichte arbeid in de vorm van salaris op jouw bankrekening. Daarnaast ontvang je een bijdrage van jouw werkgever voor je pen-

sioen op jouw eigen pensioenrekening. Dit impliceert individuele pensioenaanspraken en daarmee het eigendomsrecht op jouw eigen 

pensioen. De werkgever berekent de beschikbare premie conform de pensioenovereenkomst.

Aanbeveling 3 - Herijk de definitie van solidariteit
“Solidariteit moet universeel zijn voor zover dat doelmatig of rechtvaardig is. In veel gevallen, met name wanneer risico’s goed beïnvloed-

baar of goed te dragen zijn, is er echter reden voor meer selectiviteit (Goudswaard 2005).” Solidariteit kan vormgeven worden als het 

ex-ante delen van financiële risico’s die individueel niet gedragen kunnen worden. Het ex-post delen van risico’s waardoor er een herver-

deling plaats van de welvaart plaats vindt, komt te vervallen.

Deze invulling van solidariteit betekent dat het risico op arbeidsongeschiktheid en overlijden collectief met elkaar gedeeld worden. In lijn 

met aanbeveling 2 wordt de solidariteit voor het ouderdomspensioen gewijzigd in een eigendomsrecht. Het rente- en beleggingsrisico 

worden individueel gedragen en liggen bij de deelnemer.. Zoals beschreven in paragraaf 1.2 zijn hier twee redenen voor. Ten eerste kun-

nen de risico’s individueel worden gedragen. Ten tweede wordt zo voorkomen dat er sprake is van een ex-post welvaartsverdeling zonder 

de gewenste democratische legitimiteit.

Deze aanpassingen dragen bij aan de eenvoud en begrijpelijkheid van het pensioenstelsel. De solidariteit wordt zo minder complex geor-

ganiseerd. Overigens blijft de solidariteit bestaan binnen de AOW, zorg en via de belastingen.

Aanbeveling 4 - Vervang de doorsneepremie door een actuariële premie
Zoals beschreven in hoofdstuk 1, betaalt een jongere teveel en een oudere te weinig voor het pensioen vanuit actuarieel oogpunt. Bij het 

wisselen van baan levert dit problemen op. Bovendien wordt het pensioen voor de huidige jonge werknemer nooit van hetzelfde niveau 

als dat van de huidige oude werknemer, omdat de opbouwpercentages worden verlaagd. Peter Borgdorff, directeur van het Pensioen-

fonds voor Zorg en Welzijn, sprak tijdens BNR 10-talks op 22 april 2013 de woorden “de huidige gepensioneerden krijgen 4,5 keer hun 

inleg als pensioenuitkering. Dit zal teruglopen naar 4 keer de inleg. De jongeren van nu zullen 3 keer hun inleg terugkrijgen.” Jongeren 

dragen ergens aan bij waar ze niet de vruchten van plukken.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) pleit voor een eerlijker regeling. Harman Korte, bestuurslid van de AFM, noemt de huidige door-

sneepremie niet eerlijk. Theo Gommer van de Nederlandse Orde van Pensioendeskundigen (NOPD) ziet een duidelijke trend naar DC-re-

gelingen zonder doorsneepremie. “De doorsneepremie is gebaseerd op een arbeidsmarkt die niet meer bestaat,” aldus Sywert van Lien-

den van de politieke jongerenbeweging G500. “De doorsneepremie moet eraan als we willen voorkomen dat het pensioenstelsel eraan 

gaat”, zegt Martin Pikaart van Alternatief voor Vakbond, dat al jaren ijvert voor afschaffing van de doorsneepremie. Ook het CPB heeft 

inmiddels geconstateerd dat met het hanteren van de doorsneepremie er een grote mate van overdracht plaats vindt van jong naar oud, 

van weinig naar veel verdienend en van laag naar hoog opgeleid.

In hoofdstuk 1 is de doorsneepremie en solidariteit beschreven. Fieke van der Lecq en Onno Steenbeek zeiden in 2006 “grotere transpa-

rantie kan gevolgen hebben voor de houdbaarheid van het huidige stelsel, omdat veel solidariteit bestaat bij de gratie van onwetendheid”. 
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Deze onduidelijkheid en intransparantie passen niet in de trend van het provisieverbod, netto premiestaffels en het afschaffen van de 

distributievergoeding. Al deze maatregelen hebben als doel het transparant maken van geldstromen. Wat kosten zaken en wat krijgen 

we ervoor terug. Dit vermindert de verwevenheid en daarmee de complexiteit. Zo wordt gewerkt aan vereenvoudiging van de financiële 

dienstverlening en zal uiteindelijk bijdragen aan het vergroten van het financieel bewustzijn.

De doorsneepremie behandelt ongelijken als gelijken en past niet meer in de huidige vorm. Zeker als ook het pensioen een vorm is van 

beloning voor verrichte arbeid moet de solidariteit niet gezocht worden in de vorm van de pensioenpremie. De aanbeveling is om af te 

stappen van de doorsneepremie en over te gaan op een actuariële pensioenpremie.

Aanbeveling 5 - Maak de rentevisie onderdeel van het beleggingsbeleid
De rentevisie, zoals verwerkt in de macrostabiele discontovoet of bij de totstandkoming van de UFR, zou niet door experts vastgesteld 

moeten worden, maar een plaats moeten krijgen in het beleggingsbeleid van de pensioenfondsen. Te vaak wordt er nog belegd voor een 

hoog rendement, terwijl het zou moeten gaan om de optimalisatie van de pensioenuitkering.

Het incorporeren van de renterisico’s in het beleggingsbeleid heeft als voordeel dat de renteontwikkeling ook impact heeft op de omvang 

van het pensioenkapitaal, in plaats van alleen in de methodiek om dekkingsgraad te bepalen. Zo is het pensioen voor jong en oud niet 

alleen op papier veilig gesteld, maar ook in de praktijk.

De rekenrente dient uitsluitend op de marktwaarde gebaseerd te worden, de overige maatstaven zijn subjectief en zullen leiden tot 

discussie vanwege de welvaartsverdeling. Bovendien hebben het pensioenfondsbestuur en de experts niet de democratische legitimiteit 

van welvaartsverdeling.

Aanbeveling 6 - Communiceer over risico’s
Als gevolg van de financieel economische ontwikkelingen en de aanbeveling tot herijking van de solidariteit impliceert dat het rente- en 

het beleggingsrisico bij de werknemer liggen. Dit maakt het communiceren over risico’s nog belangrijker dan voorheen het geval was.

Het communiceren over de mate van risico is mogelijk door een ALM-model te hanteren en individueel beschikbaar te maken. Voor een 

werknemer kunnen scenario’s worden doorgerekend. De uitkomsten kunnen op basis van de actuele rentestand worden vertaald naar 

een pensioenuitkering. De werknemer krijgt de resultaten intuïtief gepresenteerd, zowel grafisch als in cijfers. Zo ontstaat er een hel-

der overzicht van waarschijnlijke uitkomsten, in termen van de verwachte hoogte van de pensioenuitkering en de mate van risico. Deze 

uitkomsten worden gepresenteerd zodat de werknemer weet wat er verwacht kan worden op de pensioendatum. De uitkomsten kunnen 

ook reëel worden gemaakt, netto bedragen betreffen of op een andere manier aansluiten bij de wens van de werknemer.

Aanbeveling 7 - Bied online dienstverlening
Pensioenuitvoerders kunnen iedere deelnemer een eigen online pensioen portaal bieden. De deelnemer kan hier eenvoudig inzien wat 

alle pensioenafspraken zijn, de pensioenbeleggingen realtime volgen, inzien wat de kosten zijn, het beleggingsbeleid inzien, het rende-

ment bekijken, de hoogte van het te verwachte pensioen en de mate van risico zien. Tevens kunnen online wijzigingen worden doorge-

geven door de werknemer. Door gebruik van moderne techniek kan de startbrief plaatsmaken voor bijvoorbeeld een persoonlijke online 

introductievideo.
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Overigens stelt de pensioenwet en ook het voorliggende wetsvoorstel Pensioencommunicatie onredelijk strenge eisen aan de digitale 

communicatie ten opzichte van de eisen aan traditionele communicatie. Bovendien vindt de AFM dat er een bewijs van aflevering ge-

toond moet kunnen worden bij digitale communicatie, echter reguliere post hoeft niet aangetekend verzonden te worden. Inconsistentie 

ten aanzien van techniek die de innovatie belemmert dient te worden weggenomen. Wij pleiten er dan ook voor dat elektronische infor-

matievoorziening zonder drempels mogelijk wordt gemaakt, zodat deze methode gelijkwaardig is aan schriftelijke informatievoorziening.

Aanbeveling 8 - Kies voor duidelijke en interactieve communicatie
Pensioen moet voor iedereen begrijpelijk zijn. Een startbrief ontwikkelt zich met het grootste gemak tot een startboek. Dit is echter niet 

de bedoeling. De pensioenfederatie is reeds gestart met de ontwikkeling van een startbrief van 2½ A4. De correspondentie moet niet 

alleen gelezen worden, maar ook gesnapt worden. 

Communiceren in heldere taal, waarbij 

communiceren meer is dan het slechts 

zenden van informatie. Het opzoeken 

van de dialoog is van groot belang, want 

de communicatie in de pensioenbran-

che draait nog veel om het zenden van 

informatie. De kracht van de interactie 

wordt beperkt toegepast, terwijl het aan 

de technische mogelijkheden niet ont-

breekt.  

 

Met uitgebreide inzet van sociale netwerken als Twitter, Facebook en Linkedin kan een pensioenuitvoerder hier invulling aan geven. Bo-

vendien, wat zouden webinars, e-learningmodules en communities kunnen bijdragen aan het pensioenbewustzijn in Nederland?

Communiceren draait voornamelijk om luisteren, zien, voelen, praten en bewegen. Daarmee lijkt een smartphone, uitgerust met micro-

foon, camera, touchscreen, speaker en GPS, hét ideale communicatiemiddel. Toch wordt de smartphone in de pensioenbranche nog erg 

weinig gebruikt.

Aanbeveling 9 - Geef de werknemer keuzevrijheid
Een pensioenstelsel dat gekenmerkt wordt door verplichtstelling en garanties, maakt keuzevrijheid overbodig. Echter, in 2014 is pensioen 

niet meer volledig zeker. Pensioenpremies zijn sterk gestegen, indexaties blijven uit en er zijn 66 pensioenfondsen die hebben gekort op 

de pensioenen van 5,6 miljoen Nederlanders (DNB 2013). Nu blijkt dat er verschil bestaat tussen de pensioenfondsen op gebieden als 

beleggingsbeleid, risico, kosten, communicatie en dienstverlening, geeft het een onbehaaglijk gevoel als er niets te kiezen is. Bovendien 

past de regie die de werkgever heeft over het pensioen niet meer bij de veranderde rol van arbeid.

Moderne en heldere pensioencommunicatie-informatie moet:

• begrepen worden, niet alleen gelezen

• altijd en overal toegankelijk zijn

• up-to-date zijn

• relevant zijn

• met behulp van de juiste techniek worden overgedragen.

Communiceren is niet alleen zenden, maar het aangaan van een dialoog.
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Het gebrek aan keuzevrijheid is voor velen inmiddels een doorn in het oog. De pensioensector heeft gevraagd om het vertrouwen van de 

werknemers. Door het uitblijven van indexatie, korten op de pensioenen, de soms hoge beleggingskosten, het grote verschil in uitvoe-

ringskosten en de gebrekkige communicatie over risico heeft de pensioensector het vertrouwen van de deelnemer ondermijnd. Logisch 

dat de werknemer invloed wil op haar eigen pensioen. Het lage pensioenbewustzijn wordt echter gebruikt als reden om de werknemer 

geen keuzevrijheid te geven. De werknemer zou niet in staat zijn om te kiezen, terwijl het niet hebben van keuzevrijheid, gebrekkige com-

municatie en het ontbreken van handelingsperspectief er juist voor zorgt dat het pensioenbewustzijn laag blijft.

De keuzevrijheid kan vooral op twee fronten worden verruimd, te weten uitvoering en beleggingen.

Keuzevrijheid van uitvoering

Niet iedere pensioenuitvoerder is hetzelfde. Er bestaan verschillen tussen de uitvoerders in prijs, kwaliteit en dienstverlening. Bij de ene 

uitvoerder zijn de beleggingskosten hoger, de andere uitvoerder heeft een betere pensioencommunicatie. Een werkgever, laat staan een 

werknemer, mag in vele gevallen echter niet haar eigen pensioenuitvoerder kiezen.

De pensioenbranche kan een voorbeeld nemen aan de energiemarkt en de zorgmarkt. Tien jaar geleden wist niemand de verschillen tus-

sen aanbieders, hoeveel hij betaalde, en waarvoor. Nu zijn mensen in staat om elk jaar te beslissen welke verzekeraar of energieleveran-

cier ze willen. Door de introductie van marktwerking in de energiemarkt en zorgmarkt is het kostenbewustzijn toegenomen. Bovendien 

loont het de aanbieders om te innoveren en om te diversifiëren. Ondanks verschillen tussen de energie- en zorgmarkt en de pensioen-

markt, kan de pensioenmarkt hier iets van leren.

Met de introductie van een pensioenplicht, die de huidige verplichtstelling vervangt, is pensioenopbouw voor iedere Nederlander ge-

regeld en kan iedere werknemer zelf haar uitvoerder kiezen. Vergelijkbaar met een zorgverzekering is er dan sprake van een pensioen-

plicht, maar met keuzevrijheid. Dit vraagt wel om een vergaande uniformering van de huidige regelingen. Zo blijven de voordelen van het 

collectief behouden en ontstaat een gezonde prikkel voor innovatie en onderscheidend vermogen, omdat pensioenfondsen niet meer 

verzekerd zijn van nieuwe deelnemers.

Pensioenuitvoerders kunnen zich onderscheiden als low-budget pensioenuitvoerder, waar de kosten laag zijn en de aanvullende dienst-

verlening beperkt. Andere pensioenuitvoerders zullen zich specialiseren in duurzame beleggingen, in excellente dienstverlening of kun-

nen zich onderscheiden op basis van de performance van de beleggingen. Werknemers kiezen de pensioenuitvoerder die het beste bij 

hun persoonlijke voorkeuren aansluit. Door de invloed en betrokkenheid zal ook het pensioenbewustzijn toenemen.

Bij indiensttreding geeft de werknemer het rekeningnummer van zijn of haar persoonlijke pensioenrekening door aan de werkgever. 

Net als dat de werkgever nu maandelijks het salaris overmaakt naar de bankrekening, maakt de werkgever dan de pensioenpremie over 

naar de pensioenrekening. Waardeoverdrachten zijn hierdoor bij het wisselen van werkgever niet meer nodig. De risico’s op overlijden en 

arbeidsongeschiktheid dekt de werkgever collectief af op dezelfde wijze als nu vaak gebeurt bij DC-regelingen.

Deze individuele keuzevrijheid houdt niet in dat er individueel gespaard of belegd wordt. Door de pensioenplicht blijven voordelen van 

een collectieve uitvoering, namelijk de mogelijkheden tot risicodeling, de schaalvoordelen en de efficiency, behouden.

Keuzevrijheid van beleggingen

Pensioenpremies in Nederland worden belegd. Beleggen betekent risico. Doordat werknemers risico lopen, zelfs bij traditionele pensioenre-
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gelingen, lijkt het logisch dat ze ook invloed kunnen uitoefenen op dat risico. Keuzevrijheid van de beleggingen dus. Alleen niet iedereen heeft 

hetzelfde risicoprofiel. De ene persoon, of deze nu jong of oud is, is risico-avers, de andere persoon risiconeutraal of zelfs risico-zoekend.

Stel een persoon heeft een keuze uit twee opties. Bij een keuze voor optie 1 krijgt deze persoon direct € 500,-. Kiest de persoon voor 

optie 2 bestaat er een 50% kans op € 0,- en een 50% kans op € 1.000,-. Een risiconeutraal persoon heeft geen voorkeur voor optie 1 of 

2. Een risico-avers persoon hecht meer waarde aan de negatieve uitkomst - de kans op € 0 - dan aan de positieve afloop - de kans op € 

1.000, ondanks de gelijke kans op beide uitkomsten van 50% . Deze persoon zal daarom genoegen nemen met minder dan € 500,-, laten 

we aannemen met € 450 om dit risico te ontlopen.

Een pensioenuitvoerder kan de 

werknemer laten kiezen uit enkele 

beleggingsopties. Variërend van 

garanties tot offensieve lifecycle. 

Zo is het mogelijk om verschil-

lende profielen samen te stellen. 

Ieder profiel heeft een beleggings-

mix.

De pensioenuitvoerder staat het 

uiteraard vrij om zich te onder-

scheiden door zelf beleggingscategorieën toe te voegen of te veranderen. Hierbij kan gedacht worden aan groene lifecycles, fondsen van 

opkomende landen, inflation linked bonds (ILB’s), etc.

Verschil ten opzichte van de bestaande situatie bij pensioenfondsen is dat de verhouding tussen rendement en de mate van risico nu is 

afgestemd op de individuele werknemer en niet op het collectief. Een werknemer die garantie wil kan hier zelf voor kiezen en hoeft zich 

niet te schikken naar het collectief. Hetzelfde geldt voor een werknemer die wat risicovoller wil beleggen. Afhankelijk van de gekozen 

smaak verschilt alleen de assetmix.

Eisen ten aanzien van de kwaliteit van de beleggingsprofielen 

Alle beleggingsopties zullen moeten voldoen aan een bepaalde kwaliteit. Zo dient onder andere met de volgende zaken rekening gehou-

den te worden: 

- niet te veel of te weinig aandelenrisico 

- geleidelijk afbouwen van het renterisico 

- geen oververtegenwoordiging van de beleggingen in bepaalde sectoren of landen 

De risicoafbouw dient geleidelijk te gebeuren, zodat werknemers niet het risico lopen dat in één keer alle aandelen worden verkocht 

tegen een ongunstige koers. Bovendien is het belangrijk om gespreid in verschillende landen en bedrijfssectoren te beleggen. Hiermee 

wordt voorkomen dat problemen in één land of bedrijfssector veel invloed hebben op de waarde van de totale portefeuille. Met extra 

waarborgen en voldoende ondersteuning is het tevens mogelijk om zelf te beleggen of te sparen.

Risico-avers Risico-Neutraal Risico-zoekend

  Aandelen 40% 50% 60%

  Onroerend goed 10% 15% 20%

  Bedrijfsobligaties 25% 15% 10%

  Staatsobligaties 25% 15% 10%

  Stabilisatiefondsen Vanaf 45ste Vanaf 50ste Vanaf 55ste
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Begeleid beleggen

Het eerder gebruikte voorbeeld over de zekerheid van € 500 of een 50% kans op € 0 of € 1000 maakt eenvoudig duidelijk dat er een 

afruil bestaat tussen risico en rendement. De risico-averse persoon zal genoegen nemen met € 450 in plaats van met een gemiddelde 

kans op € 500. Het verschil van € 50 is de prijs die deze persoon betaalt voor de garantie. Met beleggingen werkt het net zo. Uit onder-

zoek van Motivaction (2010) ‘Liever een hoger pensioen dan 100% zekerheid’ blijkt dat: 

• 73% van de Nederlanders zekerheid willen over de hoogte van hun pensioen. De zekerheid mag wat extra kosten; 

•  46% van die mensen wilden meer risico nemen met de pensioenbeleggingen zodra duidelijk wordt wat het effect is van de geboden 

zekerheid.

Dit onderzoek maakt duidelijk dat de communicatie over rendement en de mate van risico cruciaal is bij de keuze van beleggingen. Werk-

nemers moeten dan ook begeleid worden in het maken van een keuze. Heldere communicatie en de juiste ondersteuning dient hiervoor 

beschikbaar te zijn. Uiteraard kan voor deze tooling gebruik worden gemaakt van moderne techniek:

•  Een e-learningmodule over pensioen en beleggen, waarbij wordt uitgelegd hoe de pensioenregeling in elkaar zit, wat de beleggingsop-

ties zijn en hoe de beleggingskeuze gemaakt kan worden.

•  Een kennis- en risicobereidheidstoets waarbij de werknemer door het invullen van enkele vragen inzicht krijgt in haar eigen risicopro-

fielprofiel. Op basis van pensioen- en beleggingskennis wordt de mate van beleggingsvrijheid bepaald.

Met bijvoorbeeld een pensioenplanner kan eenvoudig worden bekeken wat de gevolgen zijn van de verschillende opties in termen van 

verwacht rendement en de mate van risico, nog voordat de daadwerkelijke keuze is gemaakt. Bij het kiezen voor garantie wordt dan hel-

der dat door de zekerheid tevens opwaarts potentieel wordt gemist, wat zal resulteren in een lager te verwachten pensioen ten opzichte 

van wat meer beleggingsrisico. Andersom geldt dat het kiezen voor meer beleggingsrisico inhoudt dat er weliswaar kans is op een hoger 

pensioen, echter dat de precieze uitkomst meer onzeker is.

Als de werknemer actief aan de slag wil met het vergroten van het pensioenbewustzijn of de beleggingskennis, kan een webinar gevolgd  

worden of met behulp van skype gebruik worden gemaakt van het online spreekuur.

De keuzevrijheid betekent overigens niet dat er gekozen moet worden. Als er door de werknemer geen keuze wordt gemaakt dan wordt 

er prudent belegd. 

Pensioenknip 

Een van de mogelijkheden naast het kiezen van de pensioenbeleggingen is het moment van pensionering. Waar het pensioenkapitaal 

nu op 1, maximaal 2 momenten, omgezet kan worden naar een pensioenuitkering, moet het mogelijk worden om hier de werknemer de 
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regie te geven. De keuzemogelijkheden kunnen bestaan uit onder andere: gedeeltelijke pensionering, verschillende momenten waarop 

de beleggingen worden verkocht, een eenmalige kapitaaluitkering, hoog-laag constructies of om door te beleggen na de pensioendatum.

Aanbeveling 10 - Vereenvoudig het pensioenstelsel
Het huidige pensioenstelsel is complex, hetgeen de uitvoering en het pensioenbewustzijn geen goed doet. Laatste aanbeveling is daar-

om om het pensioenstelsel te vereenvoudigen. De herijkte invulling van de solidariteit draagt al bij aan de vereenvoudiging van het 

stelsel. Daarbij, als de regie bij de werknemer komt te liggen en het regeer- en sociaal akkoord aansturen op een defiscalisering van het 

pensioen, door verlaging van het maximale opbouwpercentage en het aftoppen van het pensioengevend salaris, waarom moeten we dan 

nog het onderscheid tussen de tweede en de derde pijler handhaven?

Het opheffen van het verschil tussen de tweede en de derde pijler biedt enkele voordelen. Allereerst wordt het mogelijk om alle pensi-

oenopbouw overzichtelijk te administreren op 1 pensioenrekening. Hierdoor wordt de eenvoud van pensioenopbouw geborgd. Ten twee-

de wordt de bescherming van de pensioenwet inclusief bijbehorende zorgplicht en communicatie, uitgebreid. Ten derde kunnen hierdoor 

alle verschillende staffels, fiscale toetsen, factor A, jaarruimte en reserveringsruimteberekeningen verdwijnen. De fiscale behandeling 

komt hiermee los te staan van het niveau van de pensioentoezegging van de werkgever en van de pensioenambitie van de werknemer. 

Deze aanpassingen dragen bij aan de eenvoud en begrijpelijkheid van het pensioenstelsel.

De nieuwe invulling van de solidariteit impliceert een pensioenregeling waarbij het beleggings- en renterisico liggen bij de deelnemer. 

Praktisch gezien maakt het niet uit hoe de type regeling heet. De regeling kan een nieuwe generatie DB-regeling worden genoemd, waar-

bij de hoogte van de pensioenuitkering van de deelnemer afhangt van de macro-economische omstandigheden. De regeling komt echter 

zowel qua verwachting als qua inhoud het dichtst in de buurt van een DC-regeling. De regie van de werknemer en de keuzevrijheid staan 

centraal. De mogelijkheid om aan te sluiten bij een bestaand pensioenfonds is dus even waarschijnlijk als de keuze van de werknemer 

om aan te sluiten bij een buitenlandse PPI die in Nederland actief is.
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Op belangrijke onderdelen is er sprake van achterstallig onderhoud van het Nederlandse pensioenstelsel. Met welke ingrepen kan de 

toekomstbestendigheid van het stelsel worden gegarandeerd?

In dit hoofdstuk zijn de visies van prominente pensioenexperts ter sprake gekomen. Vanuit de visie van de pensioenexperts vallen enkele 

aanbevelingen af te leiden.

Aanbeveling 1 - Introduceer een pensioenplicht

Het introduceren van een individuele pensioenplicht maakt de mogelijkheden van pensioenopbouw in de tweede pijler beschikbaar voor 

alle werkenden. Zo wordt voorkomen dat niet iedereen dezelfde mogelijkheden heeft om een goed pensioen op te bouwen. Vooral voor 

de ZZP’ers heeft dit enkele voordelen.

Aanbeveling 2 - Het pensioen als persoonlijk eigendom

Pensioen is een arbeidsvoorwaarde. Is het dan niet logischer om pensioen te zien als een beloning voor arbeid? Je ontvangt een beloning 

voor de verrichte arbeid in de vorm van salaris op jouw bankrekening. Daarnaast ontvang je een bijdrage van jouw werkgever voor je pen-

sioen op jouw eigen pensioenrekening. Het pensioen is jouw eigendom.

Aanbeveling 3 – Herijk de definitie van solidariteit

Solidariteit kan vormgeven worden als het ex-ante delen van financiële risico’s die individueel niet gedragen kunnen worden. Het ex-post 

delen van risico’s waardoor er een herverdeling plaats van de welvaart plaats vindt, komt te vervallen.

De nieuwe invulling van de solidariteit impliceert een pensioenregeling waarbij het beleggings- en renterisico liggen bij de deelnemer. Het 

risico op arbeidsongeschiktheid en overlijden worden met elkaar gedeeld.

Deze aanpassingen dragen bij aan de eenvoud en begrijpelijkheid van het pensioenstelsel. De solidariteit wordt zo minder complex geor-

ganiseerd. Overigens blijft de solidariteit bestaan binnen de AOW, zorg en via de belastingen.

Aanbeveling 4 - Vervang de doorsneepremie door een actuariële premie

Actuarieel gezien, betaalt een jongere teveel en een oudere te weinig voor het pensioen. Bovendien wordt het pensioen voor de huidige 

jonge werknemer nooit van hetzelfde niveau als dat van de huidige oude werknemer, omdat de opbouwpercentages worden verlaagd.

De doorsneepremie behandelt ongelijken als gelijken aldus de AFM, NOPD, G500 en het Alternatief voor de vakbond en past niet meer in 

de huidige maatschappij. Zeker nu pensioen gezien wordt als een beloning voor verrichte arbeid moet de solidariteit niet gezocht worden 

in de vorm van de pensioenpremie. De aanbeveling is om af te stappen van de doorsneepremie en over te gaan op een leeftijdsafhankelij-

ke, actuarieel kostendekkende pensioenpremie.
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Aanbeveling 5 – Maak de rentevisie onderdeel van het beleggingsbeleid

De rentevisie, zoals verwerkt in de macrostabiele discontovoet of bij de totstandkoming van de UFR, zou niet door experts vastgesteld 

moeten worden, maar een plaats moeten krijgen in het beleggingsbeleid van de pensioenfondsen. Te vaak wordt er nog belegd voor een 

hoog rendement, terwijl het zou moeten gaan om de optimalisatie van de pensioenuitkering.

Het incorporeren van de renterisico’s in het beleggingsbeleid heeft als voordeel dat de renteontwikkeling ook impact heeft op de omvang 

van het pensioenkapitaal, in plaats van alleen in de methodiek om dekkingsgraad te bepalen. Zo is het pensioen voor jong en oud niet 

alleen op papier veilig gesteld, maar ook in de praktijk.

Aanbeveling 6 - Communiceer over risico’s

Als gevolg van de financieel economische ontwikkelingen en de voorgestelde herijking van solidariteit komt het rente- en het beleggings-

risico nog meer bij de werknemer liggen. Dit maakt het communiceren over risico’s belangrijker dan voorheen het geval was.

Het communiceren over de mate van risico is mogelijk door een ALM-model te hanteren en individueel beschikbaar te maken. Voor een 

werknemer kunnen scenario’s worden doorgerekend. Deze uitkomsten worden gepresenteerd zodat de werknemer weet wat er verwacht 

kan worden op de pensioendatum. De uitkomsten kunnen dus ook reëel gemaakt worden, netto bedragen betreffen of op een andere 

manier aansluiten bij de wens van de werknemer.

Aanbeveling 7 – Bied online dienstverlening

Pensioenuitvoerders kunnen iedere deelnemer een eigen online pensioen portaal bieden. De deelnemer kan hier eenvoudig inzien wat 

alle pensioenafspraken zijn, de pensioenbeleggingen realtime volgen, inzien wat de kosten zijn, het beleggingsbeleid inzien, het rende-

ment bekijken, de hoogte van het te verwachte pensioen en de mate van risico zien. Tevens kunnen online wijzigingen worden doorge-

geven door de werknemer. Door gebruik van moderne techniek kan de startbrief plaatsmaken voor bijvoorbeeld een persoonlijke online 

introductievideo.

Aanbeveling 8 – Kies voor duidelijke en interactieve communicatie

Door het hanteren van een aantal vuistregels voor heldere en moderne communicatie kan een actieve bijdrage worden geleverd aan het 

pensioenbewustzijn in Nederland. De pensioencommunicatie hoeft niet alleen gelezen worden, maar moet ook begrepen worden. Daar-

bij dient de informatie altijd en overal toegankelijk zijn. De informatie dient relevant en up-to-date zijn en met behulp van de juiste tech-

niek worden overgedragen.

Communiceren is meer dan het slechts zenden van informatie, maar bij communiceren gaat het om de dialoog. Wat zouden bijvoorbeeld 

webinars, e-learningmodules en communities kunnen bijdragen aan het pensioenbewustzijn in Nederland? Als de werknemer actief aan 

de slag wil met het vergroten van het pensioenbewustzijn of de beleggingskennis, kan een webinar gevolgd worden of met behulp van 

skype gebruik worden gemaakt van het online spreekuur. Ook wordt de smartphone in de pensioenbranche nog erg weinig gebruikt.
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Aanbeveling 9 - Geef de werknemer keuzevrijheid

Door het verschil tussen de pensioenuitvoerders, geeft het een onbehaaglijk gevoel als er niets te kiezen is. Bovendien past de regie die 

de werkgever heeft over het pensioen niet meer bij de veranderde rol van arbeid. De keuzevrijheid kan vooral op twee fronten worden 

verruimd, te weten uitvoering en beleggingen.

Keuzevrijheid van uitvoering

Er bestaan verschillen tussen de pensioenuitvoerders op gebieden als beleggingsbeleid, risico, kosten, communicatie en dienstverlening. 

Werknemers zouden zelf de pensioenuitvoerder moeten kiezen die het beste bij hun persoonlijke voorkeuren aansluit. Door de invloed 

en betrokkenheid zal ook het pensioenbewustzijn toenemen. Bovendien loont het voor de pensioenuitvoerders om te innoveren en om 

te diversifiëren. Pensioenuitvoerders kunnen zich onderscheiden als low-budget pensioenuitvoerder. Andere pensioenuitvoerders zullen 

zich specialiseren in duurzame beleggingen, in excellente dienstverlening of kunnen zich onderscheiden op basis van de performance 

van de beleggingen.

Bij indiensttreding geeft de werknemer het rekeningnummer van zijn of haar persoonlijke pensioenrekening door aan de werkgever. 

Waardeoverdrachten zijn hierdoor bij het wisselen van werkgever niet meer nodig.

Keuzevrijheid van beleggingen

Pensioenpremies worden belegd. Beleggen betekent risico. Doordat werknemers risico lopen, zelfs bij traditionele pensioenregelingen, 

lijkt het logisch dat ze ook invloed kunnen uitoefenen op dat risico. Keuzevrijheid van de beleggingen dus.

Een pensioenuitvoerder kan de werknemer laten kiezen uit enkele beleggingsopties of profielen. Ieder profiel heeft een eigen beleggings-

mix en risico-rendementsverhouding. Een werknemer die garantie wil kan hier zelf voor kiezen en hoeft zich niet te schikken naar het 

collectief. Hetzelfde geldt voor een werknemer die wat risicovoller wil beleggen. De pensioenuitvoerder staat het vrij om zich te onder-

scheiden op het gebied van beleggen. Hierbij kan gedacht worden aan groene lifecycles, fondsen van opkomende landen, inflation linked 

bonds (ILB’s), etc. Alle beleggingsopties zullen moeten voldoen aan een bepaalde kwaliteit. Zo dient onder andere voldoende gespreid 

belegd te worden. Met extra waarborgen en voldoende ondersteuning is het tevens mogelijk om zelf te beleggen of te sparen. Een van de 

mogelijkheden naast het kiezen van de pensioenbeleggingen is het moment van pensionering.. De keuzemogelijkheden kunnen bestaan 

uit onder andere: gedeeltelijke pensionering, verschillende momenten waarop de beleggingen worden verkocht, een eenmalige kapitaal-

uitkering, hoog-laag constructies of om door te beleggen na de pensioendatum.

Werknemers moeten begeleid worden in het maken van een keuze. Heldere communicatie en de juiste ondersteuning dient hiervoor 

beschikbaar te zijn, zoals e-learningsmodules en een online toets voor het meten van de pensioen- en beleggingskennis. Op basis van de 

kennis van de werknemer wordt de mate van beleggingsvrijheid bepaald.

Pensioen zoals het zou moeten zijn

In het Kort

10 Suggesties  
van BeFrank

Home

Pensioen 
zoals het zou 
moeten zijn

Hoe daar te 
komen?

Contact



49

Met bijvoorbeeld een pensioenplanner kan eenvoudig worden bekeken wat de gevolgen zijn van de verschillende opties in termen van 

verwacht rendement en de mate van risico, nog voordat de daadwerkelijke keuze is gemaakt.

De keuzevrijheid betekent overigens niet dat er gekozen moet worden. Als er door de werknemer geen keuze wordt gemaakt dan wordt 

er prudent belegd.

Aanbeveling 10 - Vereenvoudig het pensioenstelsel

De herijkte invulling van de solidariteit draagt al bij aan de vereenvoudiging van het stelsel. Daarbij, als de regie bij de werknemer komt te 

liggen en het regeer- en sociaal akkoord aansturen op een defiscalisering van het pensioen, waarom moeten we dan nog het onderscheid 

tussen de tweede en de derde pijler handhaven?

Het opheffen van het verschil tussen de tweede en de derde pijler biedt enkele voordelen. Allereerst wordt het mogelijk om alle pensi-

oenopbouw overzichtelijk te administreren op 1 pensioenrekening. Hierdoor wordt de eenvoud van pensioenopbouw geborgd. Ten twee-

de wordt de bescherming van de pensioenwet inclusief bijbehorende zorgplicht en communicatie, uitgebreid. Ten derde kunnen hierdoor 

alle verschillende staffels, fiscale toetsen, factor A, jaarruimte en reserveringsruimteberekeningen verdwijnen. De fiscale behandeling 

komt hiermee los te staan van het niveau van de pensioentoezegging van de werkgever en van de pensioenambitie van de werknemer. 

Deze aanpassingen dragen bij aan de eenvoud en begrijpelijkheid van het pensioenstelsel.

De nieuwe invulling van de solidariteit impliceert een pensioenregeling waarbij het beleggings- en renterisico liggen bij de deelnemer. 

Praktisch gezien maakt het niet uit wat de type regeling is. De regeling komt echter zowel qua verwachting als qua inhoud het dichtst in 

de buurt van een DC-regeling.
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Management Samenvatting

Hoe daar te  
komen?
Met de aanbevelingen uit hoofdstuk 3 is een 

stip aan de horizon gezet. Over een aantal 

aanbevelingen lijkt al consensus te zijn en 

worden al verweven in wetsvoorstellen. 

Ook zien we momenteel veel ambitie en 

voortvarendheid bij de wetgever om zaken te 

veranderen, maar hoe kunnen we het proces 

echt versnellen?

Het aanpassen van de pensioenleeftijd naar 

aanleiding van de gestegen levensverwachting 

komt bijvoorbeeld enkele jaren te laat. De 

stijging van de levensverwachting is namelijk 

geen verrassing. Het moet toch mogelijk zijn 

om de genoemde aanbevelingen niet pas over 

enkele jaren te implementeren?

Een Pensioencommissie

Transitie van oud naar nieuw

Financiële planning
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4.1 Commissie Pensioenen
Nu er aanpassingen gewenst zijn blijkt het Nederlandse poldermodel vooralsnog niet effectief. Vakbonden, politiek, werkgevers en pensi-

oenuitvoerders hebben allemaal een belang. De gevestigde belangen worden beschermd en andere belangen, van bijvoorbeeld toekom-

stige generaties of de ZZP’ers, zijn nauwelijks vertegenwoordigd. Het is opmerkelijk dat solidariteit een geprezen onderdeel is van het 

pensioenstelsel, maar dat het eigen belang van de achterban bovenaan de agenda lijkt te staan. Het lijkt alsof er liever wordt vastgehou-

den aan het succes uit het verleden en de maatschappelijke dialoog kan wellicht niet voorkomen dat we ons in Nederland gaan polderen 

naar een te complex pensioenstelsel.

Er is veel pensioenkennis in Nederland, maar het risico van al deze kennis is, dat pensioen onnodig ingewikkeld gemaakt wordt. De inter-

ne crisis bij de FNV ontstond bijna drie jaar geleden na een conflict over de hervorming van het pensioenstelsel en leidde tot het vertrek 

van FNV-voorvrouw Agnes Jongerius. Van een geïntegreerde aanpak lijkt tot voor kort geen sprake en discussies gaan veelal over deelge-

bieden. Hieronder volgen enkele voorbeelden.

Het gebrek aan pensioenbewustzijn wordt als reden gebruikt om keuzevrijheid niet toe te staan. Arnold Heertje, emeritus hoogleraar 

economie aan de universiteit van Rotterdam, wond zich, over het gebrek aan keuzevrijheid behoorlijk op, tijdens het BNR 10-talks eve-

nement op 22 april 2013. “De consument die niet in staat zou zijn om te kiezen? Wie bepaalt dat? Wie definieert wat een goede of een 

slechte keuze is? Dat volgens enkelen de werknemer niet in staat zou zijn om te kiezen tussen pensioenuitvoerders of uit risicoprofielen 

doet vermoeden dat het 1913 is in plaats van 2013. De elite die bepaalt wat het gewone volk aan vrijheden heeft. Een achterhaalde vorm 

van paternalisme en een vorm van arrogantie die de elite van de pensioensector blijkbaar helaas typeert.” De werkgever bepaalt toch ook 

niet op welke bankrekening het salaris wordt gestort? Bovendien staan gedateerde richtlijnen moderne communicatie in de weg, waar-

door het pensioenbewustzijn niet toeneemt. Iedere discussie over solidariteit wordt snel een polariserende discussie en ondertussen 

staat de ZZP’er buitenspel. Kortom, veel belangen, veel discussie en weinig structurele oplossingen.

Het is van belang om niet over elkaar in gesprek te gaan, maar met elkaar. Het niet in beschouwing nemen van de wensen van ZPP’ers, 

ouderen, gepensioneerden en jongeren is geen optie. Het realiseren van afspraken die niet de belangen van iedereen behartigen zal 

leiden tot gedeeltelijke tevredenheid en een beperkt draagvlak. Niet tot een toekomstbestendig stelsel. Liggen de deelbelangen van de 

politiek, uitvoerders, vakbonden, ZZP’ers, jongeren, ouderen, gepensioneerden dan echt zover uit elkaar?

Het instellen van een Commissie Pensioenen biedt hier een oplossing. De Nederlandse Orde van Pensioen Deskundigen (NOPD) deed 

hiertoe een voorstel in haar lentestatement van 2013 “Formeer een werkgroep ‘Pensioenen’, die in 2014 rapport uitbrengt, zodat Neder-

land in 2015 een nieuw pensioentijdperk in kan gaan.” De NOPD pleit voor een zorgvuldige en deskundige aanpak van het pensioendos-
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sier, met een meer integrale benadering dan momenteel het geval is. De Commissie Pensioenen dient zo samengesteld te worden dat er 

sprake is van een representatieve vertegenwoordiging van belangen. De doelen en tijdslijnen worden duidelijk geformuleerd en oplossin-

gen dienen te worden getoetst op eenvoud, klantgerichtheid en uitvoerbaarheid.

De Commissie Pensioenen kan prima de maatschappelijke dialoog faciliteren. Daarbij dient men wat breder te kijken dan alleen de 

georganiseerde vertegenwoordiging van groepen. Ook verdient het kennisniveau van betrokkenen aandacht. Het lijkt naïef om te veron-

derstellen dat de pensioenkennis van de politiek, uitvoerders, vakbonden, ZZP’ers, jongeren, ouderen en gepensioneerden van hetzelfde 

niveau is. Om los van het vertegenwoordigde belang de uitdagingen van het Nederlandse pensioenstelsel en de doelen van de pensioen-

commissie helder te krijgen, worden alle commissieleden geacht een masterclass pensioenen te volgen.

4.2 De transitie van oud naar nieuw
Het komen tot een gemeenschappelijke visie, zoals beschreven in hoofdstuk 3 is een grote uitdaging. Ondanks het recente inzicht dat harde 

garanties niet bestaan, kiezen veel partijen ervoor om DB een nieuwe smaak te geven. Anderen hebben een sterke voorkeur voor DC-rege-

lingen. Het verschil tussen de twee type regelingen is terug te voeren op hoe er wordt omgegaan met het rente- en beleggingsrisico. Aange-

zien iedereen een eigen voorkeur binnen het spectrum van mate van zekerheid en rendement is het voorstel van ons om deze keuze bij de 

deelnemer neer te leggen. De in te stellen Commissie Pensioenen kan dit verder uitwerken.

Minstens zo belangrijk is de transitie van de huidige situatie naar een de nieuwe situatie. Naast de impact op de wetten en regels, kost het 

proces en de afstemming veel energie. Het kost enorm veel inspanning om te komen tot een intergenerationele verdeelsleutel voor aan-

spraken. Hoe wordt het pensioenkapitaal verdeeld? Wat is eerlijk? De pensioenwet biedt hiervoor de oplossing.

Er zijn nu circa 450 pensioenfondsen en deze fondsen zijn verschillend qua dekkingsgraden, regelingen, bestandsopbouw, beleggingsme-

thoden en -beleid en herstelplannen. De gemiddelde dekkingsgraad van de pensioenfondsen samen bedraagt 109% (April 2014).

Deze totale pot met pensioenkapitaal kan worden toegekend aan individuen door uit te gaan van de tijdevenredige verwerving van pensi-

oenaanspraken (artikel 17 van de pensioenwet). De toekenning van aanspraken is afhankelijk van de mate waarin is bijgedragen aan de pen-

sioenopbouw. Voor iedere generatie kan een pensioenaanspraak worden toegekend op basis van een generatiespecifieke dekkingsgraad. 

Dit kan actuarieel worden berekend op individueel niveau of per leeftijdscategorie. Een mogelijke oplossing is hieronder als voorbeeld 

uitgewerkt.

Gepensioneerden

De gepensioneerden krijgen de hoogste dekkingsgraad toegezegd; zij zijn immers niet meer in de positie om de onderdekking goed te 

maken. Toekenning op basis van de gemiddelde dekkingsgraad +5%.

Oudere werkenden

De werkenden tussen de 45 en 67 jaar krijgen een gemiddelde dekkingsgraad. Zij hebben dan nog 0 tot 12 jaar de tijd om het pensioen te 

verhogen. Dit kan door het rendement op de beleggingen of door extra pensioen te sparen.
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Jongere werkenden

Van de jongeren vraag je de hoogste solidariteit met een lagere dekkingsgraad, bijvoorbeeld de gemiddelde dekkingsgraad -5%. De 

jongeren zijn nog in staat om er iets aan te doen. Daartegenover staat dat de jongeren een stelsel krijgen met minder solidariteit en meer 

keuzevrijheid.

In de praktische uitwerking kan het zinvol zijn om meer of minder onderscheid te maken tussen de generaties. Alternatief kan zijn om de 

bestaande rechten te handhaven en de nieuwe opbouw in het nieuwe systeem onder te brengen.

4.3 Financial Planning en het pensioenregister
Eerder, bij het onderdeel keuzevrijheid, is gesproken over het begeleiden van de deelnemers bij het maken van een keuze. De pensioen-

uitvoerders communiceren echter alleen over het gedeelte dat ze zelf uitvoeren.

De werkgever faciliteert met de pensioenregeling een goede oudedagsvoorziening voor de werknemers. Met heldere communicatie 

wordt duidelijk wat de afspraken zijn die de werkgever met de werknemer heeft gemaakt in geval van overlijden, arbeidsongeschiktheid, 

stoppen met werken en echtscheiding. Daarbij wordt duidelijk gecommuniceerd over de beleggingen, rendementen, risico en kosten. Zo 

ontstaat inzicht in de hoogte van verwachte pensioenuitkering én mate van zekerheid. Door het nemen van keuzes hebben werknemers 

invloed op hun pensioen en de regie over hun oudedagsvoorziening.

Pensioen is een belangrijk onderdeel van de oudedagsvoorziening, maar niet het enige. Hierbij valt te denken aan de AOW, elders opge-

bouwde rechten en aanvullende pensioenvoorzieningen die op eigen initiatief zijn opgebouwd, zoals bijvoorbeeld lijfrentes. Ook vermo-

gen en inkomsten na de pensionering zijn onderdeel van het totaal van oudedagsvoorziening.

Een Financial Planner kan de werknemer adviseren bij het totaal aan oudedagvoorzieningen. De werknemer krijgt een totaaladvies over 

AOW, collectief pensioen, individueel gespaarde pensioenvoorzieningen, eigen vermogen en de mogelijkheid om na de pensioendatum 

nog door te werken.

Echter Nederland is nog niet gewend om te betalen voor financieel advies, al wordt men hiertoe gedwongen door het provisieverbod. De 

werkgever kan de werknemer tegemoet komen.

De invoering van het nieuwe Witteveenkader betekent voor de werkgever een besparing op het totale pensioenbudget. Een deel van dit 

budget kan de werkgever beschikbaar stellen aan werknemers voor Financial Planning. Het eerste jaar kan de werkgever de volledige re-

kening betalen en dit aandeel terugbrengen naar uiteindelijk 0 euro. Werknemers kunnen zo de voordelen ervaren van Financial Planning 

en wennen aan het feit dat financieel advies geld kost. Bovendien stijgt de bewustwording van hun oudedagsvoorziening, maar verhoogt 

het ook het inzicht in hun ‘huishoudboekje’.
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Waarom zou een werkgever niet met een zestigjarige werknemer om de tafel gaan zitten om samen te bespreken hoe de werknemer de 

laatste tien jaar van zijn werkzame leven kan vormgeven? Gezamenlijk kan invulling gegeven worden aan de laatste jaren van het werkza-

me leven van de werknemer. Er kan bijvoorbeeld worden besproken dat de werknemer maar negen maanden per jaar werkt en voor het 

overige deel zijn pensioen laat starten. Waarom is het gebruikelijk in Nederland om met pensioen te gaan? Het gesprek met de werkne-

mer hoeft niet pas op 60-jarige leeftijd plaatsvinden, maar kan periodiek plaatsvinden. Dit geeft de werkgever de gelegenheid om zich te 

onderscheiden door de werknemer excellente arbeidsvoorwaarden te bieden en zich actief in te zetten voor het vergroten van het pensi-

oenbewustzijn van de werknemers.

Het pensioenregister

De huidige versie van het pensioenregister toont de AOW en het pensioen uit de tweede pijler. Met een uitbreiding van het pensioenregis-

ter naar de derde pijler en op termijn naar wellicht het eigen vermogen ontstaat een totaalbeeld van de financiële situatie.

Denemarken kent net als Nederland een pensioenregister. Door de volledigheid aan informatie wordt het pensioenregister als bron 

gebruikt voor alle persoonlijke financiële data. Deze data kan, na instemming van de persoon, eenvoudig worden geïmporteerd en geana-

lyseerd door Financial Planners.

In Nederland zijn de uitvoerders vooralsnog huiverig om de data te leveren aan het pensioenregister. Het lijkt echter eerder een kans, 

aangezien iedere wens om meer invloed of de wens om bijvoorbeeld te sparen terecht zal komen bij dezelfde financiële dienstverleners 

die de data ontsloten hebben naar het pensioenregister.
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Nu er aanpassingen gewenst zijn blijkt het Nederlandse poldermodel vooralsnog niet effectief. Ondanks het belang dat wordt toegekend 

aan solidariteit, lijkt het eigen belang de boventoon te voeren in het pensioendebat.

Het lijkt alsof er liever wordt vastgehouden aan het succes uit het verleden en ondertussen polderen we in Nederland naar het meest 

complexe pensioenstelsel ter wereld. Van een geïntegreerde aanpak lijkt geen sprake en discussies gaan veelal over deelgebieden. Kort-

om, veel belangen, veel discussie en weinig structurele oplossingen.

Een Commissie Pensioenen kan worden ingesteld, waarvan de samenstelling een representatieve vertegenwoordiging van belangen 

waarborgt. De commissie kan worden gevraagd om te komen met een gedragen pensioenvisie en een plan van aanpak voor de hervor-

ming van het pensioenstelsel. De oplossingen dienen getoetst te worden op eenvoud, klantgerichtheid en uitvoerbaarheid. Om los van 

het vertegenwoordigde belang en de doelen van de pensioencommissie helder te krijgen, volgen alle commissieleden een masterclass 

pensioenen.

Het totale pensioenkapitaal kan worden toegekend aan individuen door uit te gaan van de gemiddelde dekkingsgraad en de tijdevenredi-

ge verwerving van pensioenaanspraken.

De werkgever faciliteert met de pensioenregeling een goede oudedagsvoorziening voor de werknemers. De pensioenuitvoerders kunnen 

echter alleen communiceren over het gedeelte dat ze zelf uitvoeren. Pensioen is een belangrijk onderdeel van de oudedagsvoorziening, 

maar niet het enige. Een Financial Planner kan de werknemer adviseren bij het totaal aan oudedagvoorzieningen. De werkgever kan een 

deel van het pensioenbudget beschikbaar stellen aan werknemers voor Financial Planning. Werknemers kunnen zo wennen aan Finan-

cial Planning en bewust worden van hun oudedagsvoorziening. Met een uitbreiding van het pensioenregister naar de derde pijler en op 

termijn naar wellicht het eigen vermogen ontstaat een totaalbeeld van de financiële situatie.

Het volwassen maken van het pensioenregister is een kans voor financiële dienstverleners, aangezien de wens om bij te sparen terecht 

zal komen bij dezelfde financiële dienstverleners die de data ontsloten hebben naar het pensioenregister.
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De fundamenten van het huidige pensioenstelsel stammen uit het midden van de vorige eeuw. Het stelsel was robuust en paste bij de 

maatschappij van toen. Echter, sinds de oprichting van het pensioenstelsel in de jaren 50 van de vorige eeuw is er veel veranderd. De 

maatschappij heeft een ontwikkeling doorgemaakt op belangrijke gebieden zoals financieel, demografie, arbeid, techniek, gezondheid en 

deels als gevolg daarvan de individualisering. Het pensioenstelsel is alleen niet meegegroeid en ontwikkeling is achtergebleven.

Op basis van de visies van prominente pensioenexperts en politieke partijen is het mogelijk om tien concrete aanbevelingen af te leiden.

1. Introduceer een pensioenplicht

2. Het pensioen wordt persoonlijk eigendom

3. Herijk de definitie van solidariteit

4. Vervang de doorsneepremie door een actuariële 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 de pensioenuitvoerder en de beleggingen

10. Vereenvoudig het pensioenstelsel

Door een geïntegreerde aanpak van de aanbevelingen, wordt de kracht van het pensioenstelsel behouden en de houdbaarheid geborgd.

Nu er aanpassingen gewenst zijn blijkt het Nederlandse poldermodel vooralsnog niet effectief. Er zijn veel belangen en weinig structurele 

oplossingen. Een Commissie Pensioenen kan worden ingesteld. Opdracht zal zijn om te komen met een gedragen pensioenvisie en een 

plan van aanpak voor de hervorming van het pensioenstelsel. De oplossingen dienen getoetst te worden op eenvoud, klantgerichtheid en 

uitvoerbaarheid. Een masterclass pensioenen kan helpen om los te komen van het vertegenwoordigde belang en om de doelen van de 

pensioencommissie helder te krijgen.

Het totale pensioenkapitaal kan worden toegekend aan individuen door uit te gaan van de tijdevenredige verwerving van pensioenaan-

spraken. Alternatief kan zijn om de bestaande rechten te handhaven en de nieuwe opbouw in het nieuwe systeem onder te brengen.

Aangezien pensioen niet het enige onderdeel is van de oudedagsvoorziening kan een Financial Planner de werknemer adviseren bij het 

totaal aan oudedagvoorzieningen. De werkgever betaalt de Financial Planner uit het pensioenbudget. Hier lijkt ruimte voor te bestaan nu 

het FTK wordt ingeperkt. Het pensioenregister is de centrale bron van de financiële data ten behoeve van de Financial Planning.
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• Eerste hulp bij pensioenonderhandelingen – 26 juni 2013

• Tips voor innovatie – Welke inspiratie kun je halen uit andere branches? – 21 juni 2013

• Hoe vergelijk je Lifecycles? – 5 juni 2013

• Productinnovatie: genoeg ideeën, maar te veel regels – 24 april 2013

• Waarom een App ontwikkelen voor pensioen? – 15 april 2013

• Pensioenvergelijker AFM schot in de roos? – 12 april 2013

• Pensioenadvies kan niet zonder beleggingskennis - 22 maart 2013

• Duidelijke en tijdige pensioencommunicatie - 10 januari 2013

• Zijn prognosekapitalen bij netto-staffels nog wel zinvol? - 28 november 2012

• Heldere pensioencommunicatie verhoogt het pensioenbewustzijn - 15 november 2012

• Mythes over de PPI - 20 september 2012

• Hoe wordt je pensioenregeling budgetteerbaar? - 6 september 2012

• Adviesrol hoort niet thuis bij pensioenaanbieder - 12 juni 2012

• Pensioen te ingewikkeld? - 8 maart 2012

• DB of DC? - 15 februari 2012

• PPI met solidair karakter - 4 januari 2012

• Garantie! Maar tegen welke prijs? - 4 januari 2012

• UPO bij premieovereenkomst wel zinvol? - 4 januari 2012

• Risicovol pensioen? PPI maakt risico’s eindelijk zichtbaar - 4 januari 2012

• Pensioenuitkomst lager dan voorgesteld? Communiceer duidelijk! - 21 december 2011

•  PPI kan imago pensioensector herstellen - 30 oktober 2011

• Laat mij toch lekker mijn eigen pensioenfonds kiezen - 26 september 2011

• Toetsing bij 3% staffel overbodig - 22 september 2011

• ZZP - Zelfstandige Zonder Pensioen - 29 augustus 2011

• PPI geen melkkoe - 8 juli 2011

• PPI - It’s not business as usual - 20 mei 2011
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http://www.befrank.nl/blog/ppi-geen-melkoe/
http://www.befrank.nl/blog/ppi-its-business-usual/
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