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Inleiding
In deze position paper schetsen we de contouren van een ontwerp collectief geïmplementeerde 

premieregeling, die ten minste even goed is als een uitkeringsregeling onder de FTK2015-regels. De 

voorgestelde oplossing biedt tenminste dezelfde pensioenuitkomsten als de bestaande 

uitkeringsregelingen maar is flexibeler en sluit daarom beter aan bij de eisen van de hedendaagse 

arbeidsmarkt. Om de implementatie van ons voorstel mogelijk te maken zijn enkele aanpassingen in 

de wetgeving nodig, waarvan de basis in een aantal gevallen al in de steigers staat. Hierdoor

ontstaat een gelijk speelveld tussen premie- en uitkeringsregelingen.

De dynamiek van de huidige arbeidsmarkt vraagt om flexibiliteit en keuzevrijheid voor pensioenen in 

de tweede pijler. Hiervoor zijn duidelijke eigendomsrechten in een collectief stelsel noodzakelijk. 

Zonder werkgeversgaranties heeft een pensioenfonds in feite het karakter van een onderlinge 

waarborgmaatschappij waarbinnen deelnemers gezamenlijk de risico’s dragen. In academische en 

professionele kringen is er brede overeenstemming over de volgende punten:

• Het is mogelijk om het huidige pensioencontract met toepassing van de FTK2015-

regelgeving te repliceren met een premieovereenkomst en een zeer specifieke lifecycle voor 

de beleggingen.

• Door collectief het risico te delen dat de ene deelnemer ouder wordt dan de andere

profiteren alle deelnemers. Naarmate de leeftijd toeneemt wordt deze factor een steeds 

belangrijkere bron van rendement voor de groep nog levende deelnemers.

• Het is mogelijk beleggingsrisico te scheiden van biometrisch risico. Hierdoor kunnen 

deelnemers langlevenrisico delen, ook als ze verschillende beleggingsportefeuilles 

aanhouden.

• Het is goed mogelijk tijdens de opbouwfase de risico’s van overlijden en 

arbeidsongeschiktheid collectief te blijven verzekeren tegen acceptabele kosten.

Met een collectief uitgevoerde premieovereenkomst is het mogelijk deelnemers flexibiliteit en 

keuzevrijheid te bieden, met behoud van de geest van het hedendaagse stelsel. Bestaande 

pensioenfondsen kunnen worden omgevormd tot onderlinge waarborgmaatschappijen op basis van 

een premieregeling. Een eerste stap is het repliceren van de pensioenuitkomsten in de bestaande 

uitkeringsregeling met een premieregeling. Met deze optie als de defaultkeuze kan het 

pensioenfondsbestuur aanvullende keuzemogelijkheden introduceren voor degenen die ontevreden 

zijn met de default. Twee obstakels dienen door de regelgever uit de weg te worden geruimd om de 

voorgestelde oplossing te kunnen implementeren.

1. Op dit moment kunnen deelnemers aan premieregelingen in de uitkeringsfase geen 

beleggingsrisico’s dragen en deelnemers aan een uitkeringsregeling wel. De juridische 

mogelijkheden om in de uitkeringsfase door te beleggen moet voor de premieregeling

worden uitgebreid, zodat beleggingsrisico in dezelfde mate als bij de uitkeringsregeling kan 

worden genomen. Inmiddels is er wetgeving gereed die doorbeleggen daadwerkelijk 

mogelijk maakt.
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2. De fiscale premieruimte van de premieregelingen moet gelijk worden getrokken met die van 

de uitkeringsregeling zodat een gelijk speelveld ontstaat.

Daarnaast stellen we een vaste (gelijkblijvende) premiesystematiek voor. Dit vereenvoudigt het 

stelsel, creëert transparantie en voorkomt leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt. Voor de 

uitkeringsregeling impliceert dit een degressieve opbouw van rechten. 

Voor de continuïteit van het stelsel is het wenselijk de bestaande FTK2015-opbouw in een nieuw 

toekomstbestendig stelsel in te brengen. De overheid zou onder duidelijke voorwaarden de

juridische mogelijkheid moeten scheppen voor collectieve waardeoverdracht van bestaande 

aanspraken in individuele pensioenrekeningen. Daardoor kunnen uitkeringsregelingen worden 

omgezet in premieregelingen, zodat niet onnodig twee systemen naast elkaar bestaan.

De denkrichting die we in deze paper presenteren is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. We 

claimen zeker niet de perfecte oplossing te hebben gevonden voor complexe problemen als transitie 

en doorsneepremie. Toch hopen we met aantrekkelijke oplossingen een waardevolle bijdrage te 

leveren aan de discussie. In onze optiek biedt deze aanpak een goede manier om de kracht van het 

huidige collectieve systeem te combineren met de flexibiliteit van een nieuw, robuust stelsel.

We hebben deze position paper opgedeeld in twee delen. Deel 1 beschrijft de achtergronden en 

ontwikkelingen in de Nederlandse pensioendiscussie. Op basis hiervan presenteren we in deel 2 

vervolgens onze visie op een nieuw stelsel op basis van de premieregeling. We laten zien welke 

wijzigingen in de wetgeving hiervoor nodig zijn en presenteren voorstellen die kunnen bijdragen aan

een soepelere overgang.
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DEEL 1: Achtergronden voor de pensioendiscussie

1. Ontwikkelingen in pensioenland
De naoorlogse geschiedenis van het Nederlandse pensioenstelsel valt samen met de opbouw van de 

verzorgingsstaat. Met de AOW als basisvoorziening had het pensioen in de tweede pijler vooral de 

functie om te voorzien in een stabiele oudedagsvoorziening. Aanvankelijk werden pensioenen in de 

tweede pijler vooral aangeboden door verzekeraars. Het streven naar een meer welvaartvast 

pensioen bracht hier echter verandering in. De Stichting Pensioenfonds Raiffeisen werd opgericht 

om het verlenen van toeslagen mogelijk te maken. Een oud-werknemer illustreert de tijdgeest in een 

brief uit 1963:

“Het komt mij voor dat het niet Uwe bedoeling kan zijn, dat zij, die de

Centrale Bank in de moeilijke jaren van de malaise en de bezetting hebben

gediend een minder goede oudedagsvoorziening zouden hebben, dan zij, die gedurende de 

welvaartstijd werkzaam zijn.”

Een krachtig appèl als dit legde een stevige basis onder een nieuwe praktijk, waarin de risico’s 

werden gedragen door pensioenfondsen die werden bestuurd door werknemers en werkgevers 

gezamenlijk. Toch was het idee op zich niet nieuw. Al in 1811 werd de onderlinge 

waarborgmaatschappij Achlum opgericht (de voorloper van het huidige Achmea) onder het motto:

‘samen het risico dragen als iemand schade heeft’. De 39 aangesloten boeren droegen volgens 

afspraak samen de gevolgen van brandschade, net zoals de deelnemers van Pensioenfonds 

Raiffeisen gezamenlijk de beleggingsrisico’s en het langlevenrisico droegen.

In een tijdperk zonder computers die complexe berekeningen konden uitvoeren, boden 

eindloonregelingen eenvoud en duidelijkheid. Iedereen kon zijn pensioen op de achterkant van een 

bierviltje uitrekenen door simpelweg het aantal dienstjaren te vermenigvuldigen met het 

opbouwpercentage en de pensioengrondslag op de pensioendatum. Tot aan de eeuwwisseling 

voorzagen de eerste twee pijlers de werkenden in Nederland van een waardevast en soms zelfs 

welvaartsvast pensioen. Door de collectieve invulling werd individueel langlevenrisico weggenomen, 

bleven de kosten laag en konden deelnemers ‘s nachts rustig slapen. Maar zoals wel vaker blijken

dingen die te mooi lijken om waar te zijn dat in de praktijk meestal ook. Na de eeuwwisseling werd

langzaam maar zeker duidelijk dat het bestaande systeem op termijn niet houdbaar was. Door 

ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in de financiële markten voldeed het eens zo innovatieve 

systeem steeds minder en waren belangrijke veranderingen aanstaande.

1.1 Trends en ontwikkelingen

De samenleving individualiseert en dat vraagt om flexibelere pensioenoplossingen voor het individu. 

Steeds vaker wisselen werknemers tijdens hun carrière van baan. Het is tegenwoordig eerder regel 

dan uitzondering wanneer iemand bij 5 of 10 werkgevers heeft gewerkt. Het aantal zelfstandigen

stijgt ook nog steeds. Dat maakt het voor pensioenfondsen steeds lastiger precies die oplossingen te 

bieden die tegemoet komen aan de behoeften van hun deelnemers. Meer flexibiliteit, mobiliteit en 
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keuzevrijheid van pensioenen zijn nodig om de verwachtingen van een steeds bredere groep 

deelnemers in te lossen.

De levensverwachting is de laatste decennia meer toegenomen dan verwacht en het effect hiervan 

op de pensioenen wordt verder vergroot door de invoering van langetermijnprognoses in de 

overlevingstafels. Hierdoor moeten fondsen hun deelnemers langer van pensioenuitkeringen 

voorzien en blijken de levenslange gegarandeerde uitkeringen hoger uit te vallen. Dat gaat ten koste 

van het eigen vermogen van fondsen en daarmee is het uitzicht op indexatie verminderd. Bovendien 

verandert de bevolkingspiramide van vorm; de babyboomgeneratie gaat nu met pensioen, terwijl 

het aantal kinderen per gezin afneemt. Er zijn/komen dus steeds meer gepensioneerden per 

werkende. En voor specifieke sectoren kan dit effect zelfs nog sterker zijn, in het bijzonder daar waar 

de nadruk verschuift van productie naar dienstverlening. Het gevolg is dat fondsen bij schokken op 

financiële markten en een stijging van de levensverwachting moeten blijven doorbelasten aan 

deelnemers, waardoor hun buffers verdampen. Tegelijkertijd zijn werkgevers niet langer in staat 

mogelijke tekorten op te vangen door de enorme omvang van het opgebouwde kapitaal. De enige 

uitweg is een pensioenregeling te ontwerpen waarbij de risico’s buiten de balans van het fonds 

blijven.

De overheid heeft de fiscale ruimte voor pensioenen steeds verder ingeperkt. Als onderdeel van het 

bezuinigingsprogramma is het fiscale kader aangescherpt. De premie-inleg is ingeperkt, met als 

gevolg dat het verwachte pensioenresultaat is afgenomen.

Het huidige stelsel is gericht op het garanderen van pensioenen, en dat maakt fondsen erg 

afhankelijk van de rente. Momenteel zijn de renteniveaus lager dan ooit, waardoor een goed 

pensioen tegen acceptabele kosten steeds verder uit zicht raakt. Het blijft lastig om deze boodschap 

duidelijk aan deelnemers over te brengen.

De vergrijzende bevolking dwingt de overheid de verzorgingsstaat in omvang terug te dringen. 

Individuen dragen risico’s steeds vaker zelf. Juist nu is het van belang dat het pensioensysteem goed 

functioneert. Alleen dan kunnen werkenden en pensioengerechtigden de pensioenrisico’s ook 

daadwerkelijk dragen.

1.2 Een veranderende uitkeringsovereenkomst

Door verschillende versoberingen is de kwaliteit van uitkeringsovereenkomsten geërodeerd. 

Onvoorwaardelijke loonindexatie werd voorwaardelijke prijsindexatie, het gemiddelde loon in plaats 

van eindloon werd het uitgangspunt van de pensioenopbouw, de premies werden gemaximeerd,

werkgeversgaranties vervielen en het opbouwpercentage is afgenomen door inperking van het 

Witteveenkader. Per saldo zijn deelnemers aan uitkeringsregelingen hierdoor steeds meer risico’s

gaan dragen.

Naast de afname van objectieve kwaliteit komt ook de subjectieve kwaliteit van de 

uitkeringsregeling steeds verder onder druk te staan. Veel deelnemers denken nog steeds dat ze 

kunnen rekenen op een gegarandeerd pensioen van 70% van het laatste loon, maar dat percentage 

is in de praktijk al lang lager. 
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Deelnemers dragen de risico’s van de regelingen, maar hebben niet de vrijheid hun risicoprofiel aan 

te passen. Bovendien bieden uitkeringsregelingen geen ruimte voor maatwerk in de vorm van 

keuzevrijheid voor deelnemers. Maar ook hun vertegenwoordigers in het fondsbestuur hebben niet 

de ruimte om rekening te houden met de wensen of behoeftes van groepen of individuele 

deelnemers, omdat duidelijke eigendomsrechten ontbreken.

Voor solidariteit binnen het pensioenstelsel bestaat veel draagvlak, maar aan bepaalde vormen

kunnen soms ook behoorlijke nadelen kleven. Zo is het publieke draagvlak voor een collectief stelsel 

zonder eigendomsrechten langzaam afgebrokkeld door de discussies over onbedoelde gevolgen van 

intergenerationele solidariteit. Het gevoel dat groepen worden benadeeld ondermijnt het 

vertrouwen van deelnemers in het stelsel, waardoor het risico bestaat dat groepen een individuele 

variant prefereren. Daarmee gaan de voordelen van collectieve implementatie en de waarde van 

verzekeringssolidariteit echter onnodig verloren.

1.3 Tanend vertrouwen in de uitkeringsovereenkomst

Discussies over intergenerationele solidariteit en het korten op rechten hebben veel deelnemers 

sceptisch gemaakt over het eens zo hoog gewaardeerde Nederlandse pensioensysteem. Veel 

ouderen zijn boos omdat de gewekte verwachting van een zeker en waardevast pensioen van 70% 

van het laatste salaris niet wordt ingelost. Die boosheid is begrijpelijk tegen een achtergrond van 

lagere pensioenvooruitzichten, het jarenlang uitblijven van indexeren en in sommige gevallen zelfs 

onvermijdelijke pensioenkortingen. Het chagrijn bij de jongeren is mogelijk nog groter, omdat zij 

vrezen dat de ouderen zoveel geld uit de pensioenspaarpotten zullen krijgen dat er voor hen niets 

meer over is als zij met pensioen gaan. Het FTK2015 beperkt grote onevenwichtigheden weliswaar 

met strikte regels, maar het lijkt er voorlopig niet op dat het wantrouwen van deelnemers is 

weggenomen.

Het vertrouwen staat ook onder druk als gevolg van de doorsneepremie. De goedbedoelde 

systematiek, beoogt ouderen op de arbeidsmarkt te beschermen, blijkt als bijwerking te hebben dat 

sommige groepen deelnemers worden benadeeld en anderen bevoordeeld. Wie bijvoorbeeld als 

oudere werkloos raakt en geen pensioen meer opbouwt, heeft op jonge leeftijd te veel betaald,

maar profiteert daar op latere leeftijd niet van wanneer de premie onder de kostprijs blijft. Voor 

werknemers die halverwege hun carrière als zelfstandig ondernemer starten geldt precies hetzelfde. 

Het is dan ook niet gek dat de gebrekkige solidariteit, die het gevolg is van het 

doorsneepremiesysteem, het vertrouwen aantast. De roep om een goed alternatief klinkt dan ook

steeds luider.

1.4 Opkomst van de premieregeling

Tegenwoordig wordt steeds vaker gekozen voor een premieregeling, iets dat vroeger ondenkbaar 

was. Ook hier ligt een potentieel risico op wantrouwen op de loer. Hoewel de premie- en 

uitkeringsregeling deelnemers in beginsel van dezelfde pensioenresultaten kunnen voorzien, zorgen 

verschillen in pensioenwetgeving en fiscale behandeling in de praktijk voor een ongelijk speelveld. 
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Tweelingzussen die exact hetzelfde zouden inleggen – wat nu door de regelgeving overigens niet 

mogelijk is – worden hierdoor op een verschillende manier behandeld. De zus in de 

uitkeringsregeling mag via haar pensioenfonds doorbeleggen in de uitkeringsfase, extra premie 

inleggen bij een stijgende levensverwachting of schok op de beurzen en ziet zich beschermd tegen 

fiscale represailles bij een dreigend bovenmatig pensioen. De zus in de premieregeling mag geen 

beleggingsrisico meer nemen in de uitkeringsfase, mag geen extra premie inleggen als het 

beursklimaat tegenzit en moet een fiscale boete betalen als door stijgende aandelenkoersen het 

pensioen bovenmatig wordt.

Gelijke monniken, gelijke kappen is ons uitgangspunt. Een collectief pensioencontract moet

vertrouwen scheppen doordat deelnemers krijgen waar ze voor hebben betaald en doordat ze gelijk 

worden behandeld, ongeacht het type regeling waaraan ze deelnemen. Dat waarborgt de solidariteit 

tussen bestaande en nieuwe opbouw.

2. Een collectief systeem is de basis
Historisch gezien werkte een pensioenfonds feitelijk als een onderlinge waarborgmaatschappij in de

zuiverste vorm, waarbij het collectieve karakter centraal staat. De wens om pensioengeld niet meer 

te laten beheren door verzekeraars kwam voort uit het idee dat een gezamenlijke risicodeling kon 

leiden tot een beter pensioen. Deze grondgedachte is in ons stelsel steeds verder op de achtergrond 

geraakt. Onder invloed van het succes zijn steeds meer beloftes gedaan waarvan inmiddels duidelijk 

is dat deze niet kunnen worden waargemaakt.

Gaandeweg beweegt ons pensioenstelsel zich de facto terug naar de grondgedachte van een 

onderlinge waarborgmaatschappij: één collectief, waarbinnen werknemers gezamenlijk winsten en 

verliezen delen. In dit opzicht wijkt het Nederlandse systeem niet wezenlijk af van de collectieve 

oplossingen, zoals die in de Scandinavische landen en de Verenigde Staten (TIAA-CREF) zijn ontstaan.

De huidige uitkeringsovereenkomst en de premieovereenkomst met collectieve risicodeling

verschillen niet meer substantieel van elkaar. In beide regelingen worden winsten en verliezen door 

de deelnemers gedragen, maar alleen premieregelingen bevatten duidelijke eigendomsrechten

waardoor ze flexibiliteit en keuzevrijheid faciliteren. De wens om voor een premieregeling te kiezen 

is dan ook logisch. Ten onrechte wordt gedacht dat hiermee een puur individuele regeling wordt 

nagestreefd, die veel minder wenselijk is. Bij individuele regelingen gaat de waarde van risicodeling 

verloren, evenals de bescherming van deelnemers die van groot belang is voor sociale partners en 

het pensioenfondsbestuur.

Het sluiten van bestaande uitkeringsregelingen en het oprichten van een nieuwe premieregeling zou 

afbreuk doen aan de grondgedachte van een pensioenfonds als onderlinge waarborgmaatschappij.

Het collectief delen van winsten en verliezen werkt het beste bij een zo groot mogelijke poel van 

deelnemers. Bij een overgang naar een premieregeling is het dan ook veel beter dat bestaande

rechten worden ingebracht in de nieuwe regeling. 



Collectieve Colidariteit, individuele zekerheid 05-10-2015
Position paper door: Rabobank Pensioenfonds, Syntrus Achmea en Cardano

8

De solidariteit tussen nieuwe en bestaande opbouw blijft zo overeind. Ook huidige deelnemers 

moeten kunnen profiteren van de voordelen die de nieuwe regeling biedt. Bovendien brengt het 

aanhouden van twee regelingen onnodige administratieve lasten met zich mee.

Het inbrengen van bestaande opbouw in één nieuwe regeling (in plaats van twee regelingen naast 

elkaar) heeft bovendien aanvullende voordelen. Het vermindert agency problemen, biedt 

schaalvoordelen voor nieuwe en bestaande aanspraken en zorgt voor solidariteit tussen bestaande 

en nieuwe opbouw. Bovendien maakt het inbrengen van bestaande rechten de groep waarbinnen

risico’s worden gedeeld zo groot mogelijk. Hiervan profiteren zowel de 

deelnemers/gepensioneerden met bestaande rechten als degenen voor wie nieuwe premie wordt 

ingebracht.

3. Het gat tussen premie- en uitkeringsregeling wordt kleiner
Sinds de eeuwwisseling zijn de verschillen in kwaliteit tussen de premie- en uitkeringsregelingen

langzaam maar zeker kleiner geworden (figuur 1). Uitkeringsregelingen zijn minder aantrekkelijk 

geworden doordat de risico’s vrijwel geheel naar de deelnemers zijn verschoven. Tegelijkertijd zijn 

premieovereenkomsten juist aantrekkelijker gemaakt door lifecycle-beleggingsprofielen en doordat 

de introductie van de PPI de kosten heeft verlaagd. Zodra doorbeleggen in de uitkeringsfase van de 

premieregelingen daadwerkelijk een feit is zal de premieregeling vanuit deelnemersperspectief 

kwalitatief meer potentie hebben dan de uitkeringsregeling. 

Figuur 1: Kwaliteitsvergelijking van uitkerings- en premieovereenkomst vanuit deelnemersperspectief
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3.1 Gebruik individuele pensioenrechten

Doordat de uitkerings- en premieovereenkomsten steeds meer naar elkaar zijn toegegroeid, zijn de 

pensioenuitkomsten in economische zin dat ook. Recente onderzoeken Cardano2, Ortec Finance3 en 

het CPB4 laten zien dat het financiële risicoprofiel van de uitkeringsovereenkomst op basis van 

FTK2015 kan worden gerepliceerd met een individuele premieovereenkomst op basis van een zeer 

specifieke lifecycle (figuur 2). Het delen van de financiële risico’s van een reeds gediversifieerde 

beleggingsportefeuille verlaagt het risico voor de deelnemers niet. Collectieve implementatie is 

echter wel degelijk belangrijk om de kosten laag te houden, maar dat staat individuele 

pensioenrekeningen en eigendomsrechten niet in de weg. Individuele keuzevrijheid en flexibiliteit 

scheppen een waardevolle nieuwe rol voor beleidsbepalers binnen en rondom pensioenfondsen. Zij 

worden belast met het opstellen van zinvolle keuzemogelijkheden en het bepalen van een goede 

default-optie.

Figuur 2: Replicatie van uitkeringsovereenkomst door premieovereenkomst lifecycle

  
2 http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=136146.
3 http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/rapporten/2014/12/19/onderzoek-

naar-mogelijkheden-van-collectieve-risicodeling-binnen-beschikbare-premieregelingen/onderzoek-naar-
mogelijkheden-van-collectieve-risicodeling-binnen-beschikbare-premieregelingen.pdf.
4

CPB (2014). What is the value of “collective” in collective DC?, door I. Boelaars, R. Cox, M.H.C. Lever en R. 
Mehlkopf, Discussion Paper (nog te publiceren).

www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/rapporten/2014/12/19/onderzoek-
http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=136146
http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/rapporten/2014/12/19/onderzoek-
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3.2 Collectief individueel langlevenrisico delen als default

Voor deelnemers als groep kennen we grofweg de levensverwachting, maar hoe oud individuen 

worden weten we niet. Zonder het collectief delen van dit individueel langlevenrisico bestaat de 

kans dat mensen hun pensioenpot overleven. Veel mensen onderschatten hun levensverwachting, 

en dat kan wrange gevolgen hebben. In de Verenigde Staten hebben we al gezien dat ouderen 

onvoldoende pensioen zullen hebben om van rond te komen5. Dit risico beheersen zonder het 

collectief betekent een disproportionele aanslag op de levensstandaard. In dat geval zou een buffer 

moeten worden aangehouden die deelnemers van pensioen moet voorzien als ze bijvoorbeeld 90

jaar worden, een scenario dat bij pensionering op 67-jarige leeftijd nog altijd een kans van ruim 26%6

heeft. De gevolgen voor het verwachte pensioeninkomen zijn desastreus, en zelfs mét een buffer 

bestaat nog steeds het risico dat de pensioenpot niet toereikend is als een groot aantal mensen te 

oud wordt. Kortom, het collectief delen van individueel langlevenrisico vermindert het risico, terwijl 

het verwachte pensioeninkomen toeneemt.

Het aandeel van sterftewinst (rendement doordat andere deelnemers overlijden) ten opzichte van

financieel rendement en premie-inleg neemt toe naarmate de deelnemer ouder wordt (figuur 3). In 

de opbouwfase zijn de baten van het delen van individueel-langlevenrisico daardoor beperkt. Maar 

in de uitkeringsfase is het essentieel om micro-langlevenrisico te delen omdat dit welvaart

verhogend is.

Figuur 3: Aandeel sterftewinst ten opzichte van premie en rendement in het pensioenvermogen

  
5

http://www.sco.ca.gov/Files-EO/2013_sco_flac_benartzi_behavioural_econ_and_savings_crises.pdf.
6

Op basis van de meest recente overlevingstafel voor mannen van het Actuarieel Genootschap.

www.sco.ca.gov/Files-EO/2013_sco_flac_benartzi_behavioural_econ_and_savings_crises.pdf.
http://www.sco.ca.gov/Files-EO/2013_sco_flac_benartzi_behavioural_econ_and_savings_crises.pdf.
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3.3 Het beste van twee werelden combineren

Recent onderzoek7 naar de Persoonlijke Pensioenrekening met Risicodeling (PPR) laat zien dat

collectieve implementatie en risicodeling waar dat waarde toevoegt kunnen worden gecombineerd 

met individuele flexibiliteit en keuzevrijheid. Dit is mogelijk door het biometrisch (langleven)risico te 

scheiden van financieel risico (aandelen, rente e.d.) en onder te brengen in afzonderlijke 

bouwstenen. Vervolgens kan, als een bouwpakket, een regeling in elkaar worden gezet met 

individuele keuzevrijheid ten aanzien van financiële risico’s en solidariteit in individueel leven- en 

sterfterisico. Een soortgelijke opzet is zonder complicaties ongeveer 15 jaar geleden toegepast in de 

Zweedse eerste pijler. Met het nieuwe systeem kan ook een aantal onvolkomenheden, dat in de 

bestaande opzet is geslopen worden verholpen. De pensioenverevening bij echtscheiding is hiervan 

een goed voorbeeld (zie box: pensioenverevening bij echtscheiding).

Box: pensioenverevening bij echtscheiding en bijzonder partnerpensioen
Momenteel hebben de meeste (ex-)partners na echtscheiding twee pensioeninkomens. De ex-
partner heeft recht op een gedeelte van het ouderdomspensioen dat afhankelijk is van de door de 
deelnemer (in de verre toekomst) te kiezen pensioendatum. Daarnaast heeft deze recht op een 
afgesplitst deel (bijzonder) partnerpensioen dat afhankelijk is van het moment van overlijden van de 
deelnemer. Dit is onlogisch en onwenselijk zeker vanuit de trend van individualisatie. Het zou beter 
zijn de rechten van beide partners om te zetten in twee volledig separate 
ouderdomspensioenrechten. Administratief is dit uiteindelijk ook veel eenvoudiger. Deze conversie 
is nu al mogelijk, maar omdat hier actief voor gekozen moet worden op het moment van 
echtscheiding maakt hier vrijwel niemand gebruik van. In plaats van dit een keuze te laten zijn, zou 
dit de standaard moeten worden in de wetgeving.

Door nieuwe wetenschappelijke inzichten is het inmiddels mogelijk een premieregeling te 

ontwerpen die tenminste even goed als of zelfs beter is dan de uitkeringsregelingen op basis van het 

FTK2015. In de volgende sectie schetsen we hoe deze regeling er in de praktijk uit kan zien.

  
7
http://www.netspar.nl/files/documenten/pdfs%20en%20docs/Brief/Brief%201/Netspar%20Brief%201%20Pe

nsioen%20in%20discussie%20Risicodeling%20moeilijker%20keuze%20binnen%20grenzen.pdf.

www.netspar.nl/files/documenten/pdfs%20en%20docs/Brief/Brief%201/Netspar%20Brief%201%20Pe
http://www.netspar.nl/files/documenten/pdfs%20en%20docs/Brief/Brief%201/Netspar%20Brief%201%20Pe


Collectieve Colidariteit, individuele zekerheid 05-10-2015
Position paper door: Rabobank Pensioenfonds, Syntrus Achmea en Cardano

12

DEEL 2: Denkrichtingen voor een nieuw stelsel

1. De uitkeringsregeling als startpunt voor de premieregeling
Hoe zouden de ontwerpers van de pensioenregelingen uit de 20e eeuw met de inzichten van 

vandaag een pensioenregeling ontwerpen? Vermoedelijk zouden ze zoveel mogelijk van de 

uitgangspunten van toen koppelen aan de nieuwste inzichten. Een overgang naar een

premieregeling past daar prima bij, omdat die in lijn is met de oorspronkelijke uitgangspunten.

Hieronder bespreken we een aantal suggesties dat waardevol kan zijn bij het ontwerpen van een 

nieuwe pensioenregeling.

1.1 De uitgangspunten voor een toekomstbestendige pensioenregeling

Een kracht van het Nederlandse tweede pijler pensioen is altijd de collectieve implementatie 

geweest, waar werkgevers en werknemers gezamenlijk verantwoordelijk waren voor de pensioenen. 

Een governance structuur met sobere vergoedingen voor bestuurders en uitvoerders blijft dan ook 

het uitgangspunt. Onverminderd belangrijk blijven verder sociale uitgangpunten, zoals:

• beschermen van zeer oude deelnemers tegen grote gevolgen van een stijging in de 

levensverwachting in de uitkeringsfase;

• bescherming voor arbeidsongeschikten via het collectief verzekeren van het

arbeidsongeschiktheidspensioen en de vrijstelling premiebetaling, eventueel via 

herverzekering;

• bescherming van nabestaanden tegen vroeg overlijden door collectief het overlijdensrisico 

te delen of via (her)verzekering.

De overheid, sociale partners en het pensioenfondsbestuur vervulden altijd een cruciale rol bij de 

bescherming van werknemers. Door de pensioenregeling vorm te geven en collectief uit te voeren 

konden deelnemers er decennia lang op vertrouwen dat zij een goed pensioen zouden krijgen. In de 

toekomst zullen genoemde partijen dat blijven doen maar met andere middelen. Nieuwe inzichten

in de gedragseconomie en moderne informatietechnologie hebben een veel breder palet aan 

instrumenten beschikbaar gemaakt. Daardoor kunnen we flexibiliteit en keuzevrijheid voor 

deelnemers mogelijk maken zonder concessies te doen aan de wens om hen te beschermen tegen 

ongewenste keuzes. De overheid heeft vooral de rol de kaders te schetsen en voor een gelijk 

speelveld te zorgen. Sociale partners bepalen de kaders van de regeling, bekijken over welke 

onderwerpen keuzes mogelijk zijn en nemen in overweging of die keuzes niet te veel kosten met zich 

meebrengen. Fondsbesturen zijn op hun beurt verantwoordelijk voor het invullen van een

keuzemenu, de administratieve uitvoering van de regeling en de communicatie naar deelnemers.

Fondsbesturen beschermen hun deelnemers tegen onverstandige keuzes door:

• een beperkt aantal keuzes aan te bieden met alleen mogelijkheden die ze verantwoordelijk

vinden, gelet op het deelnemersbestand;

• een goede defaultoptie aan te bieden. Aangezien uit onderzoek blijkt dat ongeveer 90% van 

de mensen voor de default kiest speelt het bestuur hier een zeer belangrijke rol.
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In de opzet zoals we die voorstaan krijgen deelnemers de ruimte hun pensioen af te stemmen op 

hun persoonlijke situatie en risicotolerantie. Ze krijgen duidelijk individuele eigendomsrechten, die

over te dragen zijn aan een andere pensioenaanbieder. Dit voorkomt dat er onbedoelde overdracht

van waarde tussen bijvoorbeeld generaties kan plaatsvinden, die het vertrouwen in het systeem kan 

ondermijnen. Eigendomsrechten voorkomen ook dat er buffers (dood geld) binnen de fondsen

aanwezig zijn waarvan iedereen en niemand eigenaar is.

1.2 Bouw eerst de uitkeringsregeling na

Een eerste stap bij de overstap van een uitkeringsregeling naar een premieregeling kan zijn de 

uitkeringsregeling na te bouwen. De gedachte hier is dat wie tevreden is met de huidige 

uitkeringsregeling geen probleem kan hebben met een premievariant die exact dezelfde 

pensioenuitkomsten heeft. Dit is uiteraard slechts een startpunt voor een discussie over de nieuwe 

regeling, die er uiteraard ook heel anders kan uitzien dan de bestaande. Door de huidige regeling op 

te knippen in losse bouwblokken kan de status quo-regeling in de vorm van een

premieovereenkomst als bouwpakket in elkaar worden gezet. 

Hoe kunnen de uitkomsten van een uitkeringsregeling worden nagebouwd in een premieregeling?

Hoe dat werkt illustreren we voor de uitkeringsfase. We beginnen bij de huidige uitkeringsregeling: 

die levert na pensionering een nominaal (middelloon)pensioen dat kan worden geïndexeerd bij een 

hoge buffer en gekort bij een ontoereikende. Een manier om die economische uitkomsten in een 

premieregeling na te bouwen is het vermogen van een deelnemer op te delen in twee portefeuilles 

met ieder een eigen doel: een eigen inkomenportefeuille en een eigen vermogenportefeuille (zie 

figuur 4a). De eigen inkomenportefeuille is gericht op het leveren van een reeks van nominale 

kasstromen (pensioeninkomen), net zoals de uitkeringsregeling nu beoogt. Beleggingen in deze

portefeuille zijn vooral vastrentende waarden, zoals fondsen nu ook al in hun matchingportefeuille 

hebben. De eigen vermogenportefeuille is vooral gericht op het oogsten van risicopremies op 

bijvoorbeeld aandelen en vastgoed. Maar hieraan wordt ook de sterftewinst toegevoegd die wordt 

geoogst in de uitkeringsfase voor degenen die nog in leven zijn. In de uitkeringsfase kan vanuit deze

portefeuille bovendien van jaar op jaar worden bekeken of er ruimte is de nominale pensioenen te 

verhogen (zie figuur 4b). Schokken in de levensverwachting kunnen in eerste instantie in de eigen 

vermogenportefeuille worden opgevangen, zodat het nominale inkomensniveau niet hoeft te 

worden verlaagd.

Figuur 4a: Opdelen kapitaal premieregeling Figuur 4b: Verschuiven vermogen naar inkomen

InkomenVermogen
Vermogen Inkomen
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Met de twee bouwblokken kan in principe elk beleggingsbeleid binnen een uitkeringsregeling 

worden nagebootst in een premieregeling. Ook voor de premie kan worden uitgegaan van het 

huidige niveau bij een uitkeringsregeling. Het voorstel de bestaande regeling te repliceren in een 

premieregeling geldt als startpunt voor de beleidsdiscussie. In de praktijk kunnen andere keuzes 

worden gemaakt. Beginnen met het nabootsen van bestaande pensioenuitkomsten voorkomt echter 

dat de overgang naar een premieregeling wordt geblokkeerd doordat mensen liever vasthouden aan 

de status quo.

1.3 De regeling verrijken met nuttige keuzes

Na de replicatie van de bestaande regeling kan het fondsbestuur in de nieuwe premieregeling ook 

waardevolle keuzes toevoegen. Naast een passend risicoprofiel in de opbouwfase zijn er ook 

mogelijkheden in de uitkeringsfase. Zo kunnen deelnemers bijvoorbeeld de keuze krijgen uit een 

nominaal gegarandeerd pensioen dat aanvankelijk hoog is maar door inflatie erodeert, of een 

onzekerder en lager reëel pensioen dat meer potentie biedt qua koopkrachtbehoud. Een andere 

mogelijkheid is deelnemers een keuze te bieden tussen een relatief lage of hoge periodieke 

verschuiving van vermogen vanuit de eigen vermogen- naar de eigen inkomenportefeuille in de 

uitkeringsfase. Bij lage indexatie blijft de eigen vermogenportefeuille tot op hoge leeftijd een 

beschermende werking houden tegen schokken in de levensverwachting of op de financiële markten. 

Een hoger indexatiepercentage biedt een hoger pensioen, maar ook minder bescherming om 

schokken op te kunnen vangen. Dit zijn slechts een paar voorbeelden van mogelijke keuzes. Het is 

aan het fondsbestuur om het keuzemenu vast te stellen. Daarbij is het van belang ook weer niet te 

veel keuzes te bieden, omdat uit de gedragseconomie blijkt dat dit passieve keuzes – niet kiezen –

door deelnemers in de hand werkt. Daarnaast moeten de baten van keuzes ook altijd worden 

afgewogen tegen de uitvoeringskosten die moeten worden gemaakt. Bij het ontwikkelen en 

aanbieden van keuzes vervullen de sociale partners en pensioenfondsbestuurders in het bijzonder 

een cruciale rol. Zij hebben de verantwoordelijkheid vast te stellen waar keuzes waarde toe kunnen 

voegen voor hun deelnemers. Zij geven de keuze-architectuur vorm. Zij bepalen de default.

We hebben laten zien dat de premieregeling de financiële uitkomsten van de uitkeringsregeling kan 

repliceren. De premieregeling biedt daarbovenop echter wat extra’s, namelijk keuze en flexibiliteit. 

Bovendien waarborgt het het wezenlijk sociale karakter van het Nederlandse stelsel, door de 

collectieve implementatie door de pensioenfondsen die worden bestuurd door sociale partners c.q. 

de stakeholders. Wat we hier hebben geschetst ligt mijlenver af van het puur individuele 

Amerikaanse 401(k)-systeem, waarvoor wordt gevreesd wanneer over premieregelingen wordt 

gesproken. Toch zijn misverstanden over de premieregeling niet de enige barrière voor een bredere 

adoptie ervan. Het grote obstakel is dat het op dit moment juridisch niet mogelijk is de regeling die

vorm te geven die we voor ogen hebben.
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2. Naar een gelijk speelveld
Om een gelijk speelveld te creëren tussen premie- en uitkeringsregelingen is een aantal wijzigingen 

in de regelgeving nodig. De twee belangrijkste thema’s zijn doorbeleggen in de uitkeringsfase en de 

fiscale premieruimte. Wat het doorbeleggen betreft heeft het ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid (SWZ) al stappen gezet in een notitie. Voor de wenselijke aanpassingen aan de 

fiscale wetgeving zullen initiatieven nodig zijn vanuit het ministerie van Financiën.

2.1 De pensioenwetgeving

Voor uitkeringsregelingen bestaat op dit moment de mogelijkheid door te beleggen in de 

uitkeringsfase. Deelnemers aan premieregelingen worden echter gedwongen hun vermogen bij 

pensionering volledig om te zetten in nominale annuïteiten. Het ministerie van SZW zet op dit 

moment stappen door doorbeleggen ook mogelijk te maken in de uitkeringsfase van

premieregelingen en heeft al een conceptwet op de plank liggen. Voor een echt gelijk speelveld is 

het van belang dat de regelgeving zo veel mogelijk gelijk wordt getrokken. Dat wil zeggen dat binnen 

premieregelingen net zoveel beleggingsrisico kan worden toegestaan zoals nu binnen 

uitkeringsregelingen het geval is. Wat nog mist is dat schokken in de levensverwachting ook binnen 

premieregelingen voor rekening en risico van de deelnemers moeten komen. Hiermee wordt de 

robuustheid van premieregelingen gelijkgetrokken met die van uitkeringsregelingen.

2.2 Het fiscale kader

In paragraaf 1.3 van deel 1 staan de fiscale verschillen die er bestaan tussen de premie- en de 

uitkeringsregeling beschreven. Los van de minder royale premieruimte in de premieregeling, die tot 

aan het niveau van de uitkeringsregeling gelijk zou moeten worden getrokken, hebben beide type 

regelingen hun tekortkomingen. De leeftijdsafhankelijke stijgende premie die voor premieregelingen 

geldt, pakt bijvoorbeeld slecht uit voor oudere werknemers op de arbeidsmarkt. Dit geldt ook voor 

uitkeringsregelingen die worden gefinancierd via actuariële premiebetaling. Omdat de premie stijgt,

is het voor werkgevers interessanter relatief jongere en dus goedkopere werknemers aan te nemen. 

De doorsneepremie die vaak bij uitkeringsregelingen wordt toegepast heeft ook nadelen, die 

inmiddels breed worden onderkend. Jongeren betalen relatief te veel premie en ouderen te weinig. 

Iemand die eerst een aantal jaren bij een werkgever werkt en daarna verder gaat als zzp’er wordt 

onbedoeld door het systeem benadeeld. Door de toenemende flexibilisering van de arbeidsmarkt 

ontstaan steeds meer onbedoelde voor- en nadelen voor groepen deelnemers. De toets op 

bovenmatigheid voor de premieregeling raakt deelnemers aan een uitkeringsregeling nauwelijks. 

Deelnemers aan een premieregeling worden hierdoor echter wel hard geraakt doordat ze een fiscale 

boete krijgen bij goede beleggingsresultaten, zonder dat hen blaam treft. De situatie wordt extra 

wrang omdat bij uitkeringsregelingen bovenop de kostendekkende premie een extra premie kan 

worden geheven om te herstellen van bijvoorbeeld negatieve beleggingsrendementen. 
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Bij premieregelingen mag dit echter niet. De fiscale subsidie bij uitkeringsregelingen bij

tegenvallende beleggingsresultaten is bovendien onwenselijk vanuit macro-economisch perspectief. 

Doordat de premie juist hoog wordt wanneer het economisch slecht gaat, vormt een hogere premie 

op dat moment een rem op herstel.

Fiscale harmonisering van de premie- en uitkeringsregeling kan een einde maken aan de nadelen van 

de huidige pensioenpremiesystematiek in de tweede pijler, kan de transparantie vergroten en de 

complexiteit verkleinen. Het fiscaal premiemaximum kan worden gebaseerd op een percentage van 

de pensioengrondslag, zoals nu al bij uitkeringsregelingen het geval is. Overigens kan ook worden 

overwogen niet uit te gaan van de pensioengrondslag maar van het pensioengevend salaris, zodat 

lage inkomens relatief wat meer premieruimte krijgen. Een vaste leeftijdsonafhankelijke premie 

maakt de pensioenlastenberekening voor werkgevers en werknemers extreem eenvoudig. Een vaste 

premiesystematiek in de premieovereenkomst maakt de kostenramingen voor de overheid en 

werkgevers bovendien voorspelbaar, waardoor langetermijnplanningen minder onzeker worden. 

Het vaste premiesysteem leidt tot een degressieve pensioenopbouw bij uitkeringsregelingen. Zo

maakt dit systeem oudere werknemers niet onnodig duur voor de arbeidsmarkt, maar voorkomt het 

wel de nadelen van een huidige doorsneepremie. Bij de fiscale harmonisering past ook het 

afschaffen van de toets op bovenmatigheid.

We hebben in paragraaf 1 van deel 2 laten zien dat de economische uitkomsten van een 

uitkeringsregeling bij een gelijk speelveld kunnen worden gerepliceerd met een premieregeling. In 

paragraaf 2 van deel 2 is aangestipt hoe een gelijk speelveld tussen de premie- en uitkeringsregeling 

kan worden gerealiseerd. De laatste horde is de overgangsproblematiek, in het bijzonder het 

inbrengen van pensioenrechten in een nieuwe regeling en de afschaffing van de 

doorsneepremiesystematiek.

3. De soepele overgang is een uitdaging
Het oplossen van de overgangsproblemen is cruciaal bij het realiseren van een nieuw collectief 

pensioenstelsel zonder een splitsing tussen bestaande rechten en de nieuwe opbouw aan te 

brengen. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan het inbrengen van rechten uit de

uitkeringsregeling in een premieregeling, de invoering van de vaste premie en een oplossing voor de 

doorsneeproblematiek. Enige voorzichtigheid is geboden, want optimale oplossingen lijken 

onhaalbaar. Niets doen is geen optie, want dan blijven de tekortkomingen van het huidige stelsel 

bestaan en blijft de flexibiliteit die tegenwoordig vereist is nog langer uit. Het is in het belang van de 

deelnemers aan pensioenregelingen dat alle partijen die bij de discussie zijn betrokken zich 

pragmatisch opstellen.

3.1 Pensioenrechten inbrengen in premieregelingen

Het inbrengen van pensioenrechten uit uitkeringsregelingen in premieregelingen kent een 

economische en een juridische dimensie. Vanuit economisch perspectief geldt de voorwaarde dat de 

pensioenuitkomsten bij een overgang naar premieregeling niet mogen verslechteren ten opzichte 

van de vooruitzichten bij een uitkeringsregeling. Met andere woorden: de nieuwe regeling moet 

bestaande rechten respecteren.
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Premieregelingen die uitkeringsregelingen repliceren blijken aan deze voorwaarde te kunnen 

voldoen. Daarbovenop krijgt deze groep deelnemers dezelfde flexibiliteit en keuzevrijheid als de 

deelnemers aan premieregelingen. Economisch is er dus geen beletsel om de rechten te converteren. 

Verder wordt aanvullende duidelijkheid gecreëerd over het aandeel van iedere deelnemer in de 

huidige buffers van pensioenfondsen. Het is in het belang van alle deelnemers te onderzoeken of er 

een juridische mogelijkheid kan worden gecreëerd voor een collectieve waardeoverdracht. Idealiter 

schept de overheid hiervoor de ruimte. De timing van de transitie kan het beste door individuele 

fondsen worden bepaald, die hun buffers daarmee optimaal kunnen inzetten om de transitie spoeler 

te laten verlopen. Het bestuur beslist dan bijvoorbeeld de transitie uit te voeren zodra de 

dekkingsgraad hoger is dan een door hen vooraf bepaald niveau. Het risico van een overgang op 

basis van individuele waardeoverdracht is dat de kans bestaat dat er verschillende regelingen naast 

elkaar moeten blijven bestaan. Het doel is echter alle deelnemers in gelijke mate te laten profiteren 

van de mogelijkheden van de nieuwe regeling. De inspanningen moeten er dan ook op zijn gericht 

om dat mogelijk te maken.

Bij de herziening van het pensioenstelsel is het van belang goed te kijken naar de consequenties voor 

aanverwante regelgeving. Over het algemeen verwachten we dat duidelijke eigendomsrechten veel 

complexiteit kunnen wegnemen. Voor pensioenverevening bij echtscheiding wordt het bijvoorbeeld 

eenvoudiger de pensioenpot te verdelen als er helderheid is over de exacte waarde ervan.

3.2 Een oplossing voor de doorsneepremieproblematiek 

De overgang naar een vaste premie, ongeacht het type pensioenregeling of leeftijd, brengt met zich 

mee dat de doorsneepremiesystematiek wordt afgeschaft, en liefst zo snel mogelijk. Het is een 

uitdaging die ook wel ‘de vraag van 100 miljard euro’ wordt genoemd. Openstaande vragen kunnen 

ons in potentie nog jaren zoet houden. Moeten bijvoorbeeld degenen die pas na hun 50ste in een

doorsneeregeling zijn ingestapt hun voordeel teruggeven? Geldt de compensatie alleen voor de 

actieven of ook voor de slapers in het fonds? Hoe precies moeten de groepen worden gedefinieerd 

die moeten worden gecompenseerd? Wat zijn de gevolgen wanneer bestaande fondsen worden 

gesloten voor nieuwe deelnemers? Zo kunnen we nog wel even doorgaan. Toch hebben we ons bij 

stelselwijzigingen in het verleden ook niet laten tegenhouden door compensatievraagstukken. Zo is 

het opbouwpercentage uit het Witteveenkader ingeperkt zonder dat daar compensatie voor werd 

geboden. Dat geldt ook voor verhoging van de AOW-leeftijd. Daar hebben mensen betaald voor

anderen die al vanaf hun 65ste AOW ontvingen, terwijl de meesten van hen zelf pas vanaf 67 AOW

zullen krijgen. En dan zwijgen we nog over de jongeren die straks waarschijnlijk pas met hun 71ste

met pensioen gaan. Pragmatisme en realiteitszin zijn dus belangrijke ingrediënten voor het bereiken 

van een oplossing. De logische keus is een oplossing die grote herverdelingen voorkomt, maar die 

niet probeert elke deelnemer tot op de laatste euro te compenseren.

Voor de fiscale behandeling van pensioenpremie willen we de vaste premiesystematiek tot 

uitgangspunt maken. Dit vereenvoudigt het stelsel, creëert transparantie en voorkomt 

leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt. Voor de uitkeringsregeling impliceert dit een degressieve 

opbouw van rechten. 
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Voor premieregelingen komt met de invoering van de vaste premie een einde aan het huidige 

systeem, waarin de premieruimte met de leeftijd meestijgt en waarin oudere werknemers uit de 

markt worden geprijsd.

De overgang naar een vaste premie vergt voor de uitkeringsregeling een oplossing van het 

doorsneeprobleem. Een (al dan niet geleidelijke) overgang voor nieuwe opbouw naar het vaste

premiesysteem kan hierbij worden overwogen. Het voordeel hiervan is dat de opbouw van nu in een 

aantal jaren degressief wordt. De premie bij uitkeringsregelingen blijft evenwel gelijk aan die van nu,

waardoor de arbeidsmarktpositie van oudere werknemers volledig beschermd blijft. Wanneer de 

premie voor premieregelingen eveneens in een aantal jaren van progressief naar vast wordt 

gebracht ontstaat een gelijk speelveld en wordt de bescherming van oudere deelnemers naar dit 

type regeling uitgebreid. Een geleidelijke overgang is weliswaar geen ideale oplossing, maar het 

ontziet wel bestaande deelnemers en leidt er tevens toe dat het compensatiepakket veel kleiner kan 

blijven.

Een oplossing die overwogen kan worden voor rechten die al zijn opgebouwd in het 

doorsneesysteem zou zijn om gebruik te maken van de buffers waarover fondsen in goede tijden

beschikken. Bij een hoge dekkingsgraad kan (een deel van) het surplus worden aangewend om 

benadeelde deelnemers te compenseren, zonder dat inbreuk wordt gemaakt op nominale 

pensioenrechten. Daarnaast verdient het aanbeveling onderzoek te doen naar het terugbrengen van 

de rekening door bij de compensatie onderscheid te maken tussen groepen deelnemers, te 

beginnen bij de uitkeringsgerechtigden respectievelijk de (in)actieve deelnemers als hoofdgroepen. 

Op die manier kan worden gekeken of de plussen en minnen van de transitie gedeeltelijk tegen 

elkaar kunnen worden weggestreept. Ook hier zijn mogelijk voordelen te behalen door de specifieke 

timing bij fondsen neer te leggen om daarmee de kosten te drukken. 

De overgang naar een beter stelsel komt niet dichterbij als we op onze handen blijven zitten. 

Oplossingen liggen binnen handbereik als alle betrokken partijen kiezen voor een pragmatische 

insteek en een constructieve houding. In deze paper is slechts een aantal mogelijkheden geschetst 

en de input van iedereen is nodig om tot een definitieve oplossing te komen. Van belang is echter

dat voor een totaaloplossing wordt gekozen die een volledige overgang faciliteert naar een 

premiestelsel met vaste premiesystematiek. Per onderdeel naar oplossingen zoeken is onpraktisch,

dat maakt de puzzel alleen maar ingewikkelder.
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Samenvatting
Ons doel van deze position paper is aan te tonen dat het mogelijk is een modern collectief 

geïmplementeerde premieovereenkomst te introduceren die:

• dezelfde pensioenuitkomsten voortbrengt als de uitkeringsovereenkomst met toepassing 

van de FTK2015-regelgeving;

• oplossingen biedt voor een aantal inherente tekortkomingen van de uitkeringsovereenkomst;

• voldoende flexibel is om een goede aansluiting te bieden op de veranderende 

carrièrepatronen op de hedendaagse arbeidsmarkt.

De premieregeling maakt het mogelijk het oorspronkelijke doel van het Nederlandse pensioenstelsel

weer centraal te stellen. Met een getest, gedegen, collectief en transparant ontwerp ontstaat een 

toekomstbestendig pensioencontract. Om deze en andere robuuste oplossingen mogelijk te maken 

roepen we op om de fiscale regelgeving en de pensioenregelgeving aan te passen en een collectieve 

waardeoverdracht onder duidelijke voorwaarden mogelijk te maken.

We claimen niet de wijsheid in pacht te hebben en hier de ideale oplossing te bieden voor de 

doorsneeproblematiek. Het is zó belangrijk dat we overgaan naar een beter systeem dat we pleiten 

voor een pragmatische oplossing, die grofweg klopt maar niet tot op de euro iedereen compenseert.

Deze position paper heeft als doel een heldere denkrichting te schetsen, die als input kan worden 

gebruikt voor de maatschappelijke discussie over een toekomstbestendig pensioencontract. We 

kijken ernaar uit die discussie te voeren met politici, beleidsmakers, experts, academici en collega’s 

uit de pensioensector.


