
 

PERSBERICHT 

Hervorming pensioenstelsel: maak meer ruimte voor maatwerk 

Maatwerk in pensioenen kan veel opleveren en verdient daarom een centrale rol in de 

discussie over de hervorming van het pensioenstelsel. Dat is de conclusie van Netspar-

onderzoek naar de meerwaarde van maatwerk in pensioenen. De grote waarde voor 

deelnemers, in combinatie met een goede beheersbaarheid van de risico’s, onderstreept het 

belang om meer ruimte te creëren voor individuele differentiatie in het pensioenstelsel.  

Met name het afstemmen van de premie-inleg op het bezit van een eigen woning kan mensen 

gedurende de hele levenscyclus veel welvaartswinst opleveren. Dit voorkomt oversparen bij mensen 

die vermogen opbouwen via het pensioen én via het aflossen van de hypotheek. Ook kan worden 

gedacht aan het differentiëren in het risicoprofiel van beleggingen en het aanbieden van de optie om 

een deel van het opgebouwde pensioenvermogen op de pensioendatum direct op te nemen voor het 

aflossen van een schuld. 

Maar er zijn ook risico’s. Maatwerk levert alleen welvaartswinst op als de kosten als gevolg van 

individuele fouten kunnen worden ingeperkt. Verkeerde beslissingen zoals beleggingskeuzes leveren 

veel welvaartsverlies op. Om individuele fouten te verminderen, is een zorgvuldige vormgeving van 

de architectuur rondom maatwerk en individuele keuzes dan ook cruciaal. Maatwerk zal zich daarom 

beperken tot enkele goed omschreven keuze-opties binnen de collectieve pensioenen.  

Naast het maken van foute beslissingen op individueel niveau, wordt het verlies van solidariteit 

genoemd als risico van maatwerk. Op dit punt zijn de onderzoeksresultaten geruststellend: de 

zekerheid van een goed collectief pensioen weegt voor veruit de meeste mensen zwaarder dan de 

mogelijke winst van calculerend of strategisch gedrag door zich te onttrekken aan de collectiviteit. 

Ook in de praktijk is er vooralsnog geen sprake van strategisch keuzegedrag bij bestaande keuzes. 

Bekijk voor een toelichting het video- interview met onderzoeker Roel Mehlkopf via deze link: 

https://youtu.be/fEQYA-b0-uo  

 

Over de Netspar Brief 

De Netspar Brief is bedoeld om onderzoeksresultaten gerichter voor het voetlicht te brengen onder 

een brede kring van pensioenprofessionals, beleidsmakers en wetenschappers. Daarmee worden 

bouwstenen aangereikt voor een goed geïnformeerd Nederlands pensioendebat. Onderzoek op het 

gebied van pensioen en vergrijzing wordt samengevat en analyse en duiding staan centraal.  

 

Over Netspar 

Netspar - Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement - is een denktank en 

kennisnetwerk, gewijd aan het bevorderen van een beter begrip van de economische en sociale 

gevolgen van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland en Europa. Met 

kennisontwikkeling door onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek en kennisdeling door publicaties, 

evenementen en onderwijs draagt Netspar actief bij aan de maatschappelijke dialoog tussen 

beleidsmakers, academici en de pensioen- en verzekeringspraktijk. 
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Neem voor meer informatie contact op met Femke Trommels, communicatieadviseur Netspar,  

via 013 - 466 2685 of f.j.trommels@uvt.nl 

https://youtu.be/fEQYA-b0-uo
mailto:f.j.trommels@uvt.nl

