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Economische & demografische ontwikkelingen maken

klassieke garanties onbetaalbaar
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Dalende rentestanden Stijgende levensverwachting

• Rente afgelopen jaren zeer sterk gedaald en historisch

laag: 10yrs Euroswap: 0,67%, 20yrs: 0,97% (april 2015)

• Kosten traditionele garanties sterk gestegen

• DC:  rentestand heeft direct impact op hoogte pensioen

• Stijgende levensverwachtingen zorgen voor hogere premies

• Klassieke DB garantie, o.a. langleven, onbetaalbaar

• Pensioen(richt)leeftijd stijgt in komende jaren verder door

• Schuivende AOW leeftijd
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Arbeidsmarkt verandert, werknemers met meerdere

pensioenpotten

Vergrijzende bevolkingssamenstelling Verschuivingen in arbeidspatronen

• Baby boom generatie gaat met pensioen

• Ratio actief vs inactief deel van bevolking schuift van 1:4 naar

1:2*

• Druk op betaalbaarheid van sociaal stelsel/omslagstelsel

• Toenemende discussies over solidariteit tussen generaties

• Werknemers wisselen gemiddeld 3 keer van baan*

• Pensioenopbouw bij verschilende werkgevers (verschillende

potjes)

• Toename van aandeel ZZP’ers (oplopend tot +14%)*

• Mensen werken langer door agv verschuiving pensioenleeftijd

• Meer deeltijd, minder in voltijd
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Beroepsbevolking naar type arbeidsrelaties

Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Werknemer met vaste arbeidsrelatie Zelfstandige

* Bron CPB/CBS



• Totale financiële situatie vormt uitgangspunt bij het 

nemen van financiële beslissingen

• Solidariteit tussen generaties wordt minder en

tegenstellingen tussen oud en jong worden groter
(BRON: CPB in Verschil in Nederland, december 2014)

• Individualisering en flexibilisering:

• Autonomie: het gaat steeds meer om ‘mij’

• Eigen verantwoordelijkheid: vertrouwen in 

pensioenfondsen en verzekeraars ontbreekt
(Gfk Pensioenmonitor 2014)

• Always on & realtime

• Houding, gedrag & bewustzijn ten aanzien van pensioen

verschillen sterk per individu

• Kritischer en mondiger houding van consumenten

Klantgedrag verandert fundamenteel
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• Individuele deelnemer
• Basis is totale financiële situatie

• Meer verantwoordelijkheid & keuzes

• Zowel op- als afbouwfase

• Houding & gedrag tav pensioen

verschillend

• Werkgever
• Pensioen als arbeidsvoorwaarde blijft

van belang

• Betaalbaarheid leidt tot beweging

naar DC met risico voor deeknemer

• Meer keuzevrijheid voor individu

• Pensioenuitvoerder
• Opties in producten, zowel voor op- als

afbouw

• Eisen aan communicatie , 

bewustwording, handelingsperspectief

• Zorgplicht: Aansluiting bij profielen

van deelnemers / defaults

Schuivende verantwoordelijkheden binnen klassieke driehoek

Betaalbare 

pensioenoplossingen

Risico-verschuiving

Flexibilisering & 

Individualisering

Deelnemer

Werkgever

Pensioen 

instelling

• Productopties

• Zorgplicht

• Wettelijk

• Arbeidsvoorwaarden

• Dialoog & vertrouwen

• Risico-verschuiving

• Keuzes voor deelnemer

• Keuze

pensioenuitvoerder

• Type pensioenregeling

• Premiebetaling

• Individuele deelnemer
• Basis is totale financiële situatie

• Meer verantwoordelijkheid & keuzes

• Zowel op- als afbouwfase

• Houding & gedrag tav pensioen

verschillend

• Werkgever
• Pensioen als arbeidsvoorwaarde blijft

van belang

• Betaalbaarheid leidt tot beweging

naar DC met risico voor deeknemer

• Meer keuzevrijheid voor individu

• Pensioenuitvoerder
• Opties in producten, zowel voor op- als

afbouw

• Eisen aan communicatie , 

bewustwording, handelingsperspectief

• Zorgplicht: Aansluiting bij profielen

van deelnemers / defaults
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Afwegingen 

Aanpassingen 

voorafgaand aan 

stelselwijzigingen

Minimum 

standaard

• Opheffen begrenzingen Waarde-overdracht

• Flexibiliseringsopties DIP - doorbeleggen

• Wet Pensioencommunicatie

• Aftopping pensioenopbouw (100K)

• Biometrische risico-deling. Vaststellen defaults op niveau van sociale partners.

• Transparantie & eigendomsrechten

• Collectiviteiten

Wijzigingen in 

verplichtstelling
Oplossing voor afschaffen doorsneepremie

Progressieve premies Nieuwe collectieven
Nieuwe opbouw & 

aanspraken

Degressieve opbouw “Grote verplichtstelling“Nieuwe deelnemer

Delen beleggingsrisico’s

Individuele basis

Collectief
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Veelvoud aan 

keuzes

Beperkte keuzes

Herontwerp pensioensysteem leidt tot nieuwe kaders

Risico-verschuiving komt met individuele verantwoordelijkheid om keuzes te maken

Pre-fase
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Huidige maatregelen leggen basis voor stelselwijzigingen

• Alternatief voor lage rentestanden

• Bieden van mogelijkheid voor “upward potential”

• Individuele keuzes & risico’s

Beleggingen na ingang pensioen 1-7-2016

• Introductie Pensioen 1-2-3

• Aanpassingen Pensioen Register 

• Gestandaardiseerde rekenmethode (URM)

• Kostentransparantie DB

• Digitalisering (output + kanalen)

Pensioen communicatie 1-1-2016

• Geen beperkingen aanvraagperiode voor mensen die na 1-1-15 

wisselen van baan (nu 6mnd)

• Beperking bijtalingslasten gaat ook gelden voor grote werkgevers

Opheffen begrenzingen WOV 1-1-2016

Individuele keuzes

Overzicht, inzicht & vergroten

handelingsperspectief

Inzicht & besluitvorming vanuit

één pensioenrekening

Individeel bewustzijnRisico-verschuiving Handelingsperspectief
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Het aankopen van pensioen

• Deelnemers met premie- of kapitaalovereenkomsten 

moeten op de pensioendatum een levenslang pensioen 

aankopen.

• De rentestand op het moment van pensionering is 

allesbepalend voor de levenslange uitkering. 

• Bij DC-beleggen worden de aandelenrisico’s naar de 

pensioendatum afgebouwd.

• Reductie van renterisico in producten door 

rentematching.

Huidige methodiek…. …brengt risico’s met zich mee….

…met aanknopingspunten voor verbetering

• Het aankoopmoment spreiden in de tijd, en daarmee 

minder afhankelijkheid van de rentestand op één 

moment.

• Het verlengen van de lifecycle zodat langer 

geprofiteerd kan worden van beleggingsopbrengsten

• Langer dragen van risico’s kan upwards, maar ook 

downwards effect hebben

• Aan te kopen pensioen kan tegen vallen als de rente 

op het aankoopmoment laag is

• Inzicht & pensioenbewustzijn bij deelnemers is 

beperkt

• Tijd en (extra) financiële middelen om tegenvaller op 

pensioendatum te compenseren is zeer beperkt
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Het voorstel Wet Variabele Pensioenuitkering

10

• Deelnemer krijgt op pensioendatum de keuze tussen een vaste of een variabele pensioenuitkering

• Het kapitaal van deelnemers met een variabele uitkering  wordt geleidelijk omgezet in een levenslange pensioenuitkering

• Daardoor wordt langer doorbelegd met het kapitaal en bestaat de kans om te profiteren van hogere verwachte rendementen

van beleggingen in zakelijk waarden

• Tegelijkertijd bestaat ook het risico dat de rendementen ìn deze periode tegenvallen

2 varianten

Collectieve variant Individuele variant

Risico-deling met toebedelingsgroep Met jezelf

Toetreding Vanaf 10jr voor pensionering Nu al mogelijk

Spreidingsperiode Maximaal 5 jaar Maximaal 5 jaar

Projectierente Risicovrije rente Minimaal risicovrije rente en maximaal

risicorente verhoogd met gemaximeerde

opslag

• Om te kunnen kiezen tussen een 

vastgestelde of een variabele 

uitkering krijgt de deelnemer inzicht 

d.m.v. scenario’s

• Als een pensioenfonds geen vaste 

uitkering voert, mag de deelnemer 

kiezen voor een andere 

pensioenuitvoerder.
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Consultatiereacties zijn overwegend positief

Maar er is nog ruimte om dingen te verbeteren

De pensioenovereenkomst… 

- bepaalt of een deelnemer recht

heeft op een variabele uitkering

- Grote groepen worden daardoor

uitgesloten

Of toch ruimte voor individuele

keuze ?

- een variabele uitkering voor

iedereen ?

- Inclusief shoprecht ?

Het is een eerste stap…

- Optimale premieregeling ?

- Harmonisatie DB-DC ?

- Basis voor toekomstig stelsel

…dus houd het eenvoudig!

- Keuze bij deelnemer

- Goede default, niet te veel 

varianten

- Niet persé voor iedereen een 

risicoprofiel (individuele vrijheid)

De projectierente…

- Onderscheid tussen collectief & 

individueel

- Verschillende projectierentes zijn

logisch, sluit aan bij individuele

situatie

…brengt defaults in beeld

- Prudentie & zorgplicht

- Goede defaults passend bij

profielen

- Beperking innovatie ?
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Veranderingen leiden tot toenemende druk op  

verantwoordelijkheid & zorgplicht

• Beweging naar DC-regelingen…

• Verschuiving van risico’s en

verantwoordelijkheden

• Meer pensioenpotjes door flexibele

arbeidsrelaties

• Mondig in houding & gedrag , maar 

wel verschillende profielen

• Nieuwe wetgeving vormt basis voor

stelselherziening

• Brengt meer risico’s, maar zorgt ook

voor nieuwe kansen

• Uitbreiden van handelingsperspectief

met keuzevrijheid voor individu

• Met noodzaak om inzicht & 

pensioenbewustzijn verder te vergroten

1. Uitgangspunt = financiële toekomst

van het individu: 
• Inzicht & begeleiding bij keuzes

2. Wanneer moet deelnemer kiezen ?
• Vanaf leeftijd 50 loopt risico sterk terug

• 10jr vóór pensioendatum lijkt logisch

3. Aansluiten bij het profiel ?
• Verschillende type deelnemers

• Bewust zijn en handelingsperspectief

• Juiste defaults in place

• Variatie aan keuzes op het vlak van 

toetreden, collectiviteit, lifecycle

Individuele deelnemer Pensioeninstelling Wetgever

Keuzes op basis van totale financiële

situatie
Variabele annuïteit

Zorgplicht




