


Het huidige stelsel
sluit onvoldoende aan bij ontwikkelingen in de 
samenleving en op de arbeidsmarkt;

heeft steeds minder vertrouwen en draagvlak;

onbetaalbare zekerheid en (daardoor) te grote  
afhankelijkheid van marktrente;

is te complex (geworden);

en biedt onvoldoende persoonlijk inzicht en 
individueel maatwerk.
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In politiek en media veel 
uitgesproken en uiteenlopende 
opvattingen met veel framing
en te weinig feiten.
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In pensioensector is veel werk 
verzet door sociale partners, 
SER, experts, Pensioenfederatie 
en fondsen. Er is groeiende 
synergie.

“Maak de discussie niet te technisch.”
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persoonlijke situatie bepaalt hoeveel 
pensioen voldoende is

maatwerk en keuzes

beter inzicht vergroot vertrouwen, 
bewustzijn en actie

heldere relatie tussen inleg en pensioenpot

keuzes deelnemers wordt sterk beïnvloed 
door taalgebruik, context, keuzes van anderen

aanbod moet zorgvuldig en beperkt
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Focus op pensioen is afhankelijk van 
persoonlijke situatie

bij jongeren tijdens pensioenopbouw focus op 
pensioenvermogen;

bij ouderen richting pensionering focus op 
pensioenaanspraak;

Iedere deelnemer ontvangt door sociale 
partners afgesproken premie voor zijn 
pensioenvermogen

directe relatie tussen premie en pensioen;

impliceert afschaffen doorsneesystematiek;



Deelnemer krijgt inzicht in zijn 
persoonlijk pensioen

uitgedrukt in pensioenvermogen en in 
verwachte pensioenuitkering;

pensioenhoogte naar verwachting en bij 
goed en slecht weer scenario’s;

Meer maatwerk/keuzes mogelijk, 
ook in opbouwfase

meer/minder opbouwen; 
eenmalige uitkering.
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Verplicht pensioensparen
bevordert stabiliteit 
en continuïteit van 
pensioenopbouw;

zorgt voor lage prijs en 
efficiënte risicodekking;

zorgt voor ruime 
solidariteitskring, geen 
keuringen of uitsluiting 
van (groepen) deelnemers;
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Risicodeling is belangrijk
deelnemer krijgt 3 of 4 keer 
de ingelegde premie terug 
en bij een geheel periode 
slecht weer nog 2 keer;

collectieve risicodeling 
voorkomt pech- en 
gelukgeneraties;
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Risicodeling is belangrijk
risico’s van overlijden, 
arbeidsongeschiktheid, lang 
leven en ook beleggings-
risico’s worden tot op zekere 
hoogte binnen en tussen 
generaties gedeeld;

voorkeur voor uniforme 
beleggingsmix met passend 
rendements-risicoprofiel houdt 
kosten laag en maakt 
langetermijnbeleggen
mogelijk;
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Pensioenplaatjes voor toekomst zijn meestal gebaseerd 
op pensioeninkomens van nu... te rooskleurig dus

oversparen wordt overdreven, onderzoek toont vooral 
grote variatie;

pensioenopbouw is afgelopen jaren al sterk (fiscaal) versoberd 
(ca. 30% door Witteveen I en II samen);

koopkrachtige ouderen zijn straks hard nodig 
(AOW- en zorgkosten).

Voldoende pensioen is niet voor iedereen hetzelfde
sommige ouderen hebben misschien ‘te veel’ pensioen 
opgebouwd, maar jongeren lopen groter risico juist te weinig 
op te bouwen; 
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Voldoende premieruimte en fiscale ruimte 
voor maatwerk

flexibiliseer fiscaal kader om tijdelijk minder of juist extra 
premie in te kunnen leggen;

Combineer modernisering niet met bezuiniging
aftoppen pensioenen ongewenst, raakt vooral 
middeninkomens;

is riskant voor succesvolle overgang.
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Uit analyses blijkt dat overstap naar 
persoonlijk pensioen...

voor gepensioneerden relatief gunstig is vanwege 
beter indexatieperspectief;

voor 40 – 55 jarigen relatief ongunstig is vanwege 
wegvallen doorsneesystematiek;

voor jongere werkenden en toekomstige generaties 
gunstiger is omdat generaties risico’s blijven delen.

Bij lagere dekkingsgraden wordt overstap 
(ook voor ouderen) bemoeilijkt indien direct 
gekort moet worden op de ingegane 
pensioenen
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Overgang betekent afschaffing van de 
doorsneesystematiek:

mag niet leiden tot grote achteruitgang voor 
specifieke groepen; 

moet in korte tijd (bij voorkeur enkele jaren) 
plaats kunnen vinden; 

moet uitlegbaar zijn, maar volledig compenseren 
is niet mogelijk/wenselijk;
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Opgebouwde pensioenen moeten in 
principe over kunnen naar nieuwe 
pensioenstelsel (‘invaren’)

dubbele transitie werkt, effecten van afschaffen 
doorsneesystematiek en invaren heffen elkaar 
deels op;

gerichte compensatie zou kunnen uit premieruimte 
die ontstaat (wegvallen VPL, aangekondigde verhoging 
pensioenleeftijd); 
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Om korting te verzachten kan gedacht 
worden aan:

uitsmeermechanisme cf huidig FTK en;

geen 5 jaars onvoorwaardelijke korting.

Wettelijk en fiscaal kader nodig voor 
zorgvuldige overgang
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Toekomstbestendig financieren

Samenwerken met sociale partners 
en bestaande complexiteit zoveel 
mogelijk opruimen

Meedenken en werken aan 
modernisering van het 
pensioenstelsel

Vertrouwen en betrokkenheid 
vergroten door:

helder, realistisch en relevant communiceren

werken aan innovaties om meer/beter inzicht 
te bieden in 

persoonlijke pensioenpot, rendement 
en premie

koopkracht en adequaatheid van pensioen 
(is het voldoende voor mij?)

keuzemogelijkheden
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....de bal ligt voor het doel, maar ‘de bal in 
het doel schieten’ vereist

inzetten op synthese i.p.v. ‘het eigen gelijk’ 

liever gezamenlijk een 8 dan afzonderlijk een 
theoretische 9

samenwerken van sociale partners, pensioensector, 
experts en/richting politiek

belang is groot:
modernisering moet bijdragen aan opbouwen van 
nieuw vertrouwen 

gaat om voortzetten levensstandaard na 
pensionering voor huidige en toekomstige generaties


