
Meer weten?  Lees het paper ‘NDC-pensioen: bruikbaar alternatief voor Nederland? 
Verkenning van routes voor versterking pensioen voor allen’  

Bevindingen op hoofdlijnen
• NDC lijkt in grote lijnen op de aanvullende pensioenen in de tweede pijler volgens het nieuwe 

contract met als belangrijke verschil dat het op omslagbasis wordt gefinancierd in plaats van 

kapitaaldekking. Na de pensioenhervorming blijven er nog twee problemen over: behoud 

van brede participatie en meer welvaartvaste pensioenen. Een NDC (niet-financieel Defined 

Contribution) biedt een oplossing voor beide problemen. Naast NDC worden ook andere oplos-

singen besproken.

• NDC is in te voeren als extra laag tussen AOW en de 2e pijler of naast de huidige 2e pijler. Ook 

een combinatie is mogelijk. 

• Totdat NDC volledig is ingevoerd is de inzet van aanvullende instrumenten nodig, waaronder 

versterking AOW, overheidsgarantie voor welvaartsvaste pensioen, en auto-enrollment. 

• Verhoging van de AOW verbetert de positie van gepensioneerden met lage inkomens, maar 

is nadelig voor de arbeidsmarkt. Op termijn is het daarom van belang de extra AOW onder te 

brengen binnen NDC waarmee het recht op de extra AOW arbeidsgerelateerd van aard wordt. 

De afkalvende participatie in verplichte pensioenregelingen en de verminderde reikwijdte 

van de intergenerationele risicodeling. Een Niet-financieel Defined Contribution (NDC)-pen-

sioen, vaak ook Notional DC genoemd, kan een integrale oplossing bieden voor beide 

problemen. Dit paper verkent mogelijke implementatie van varianten van NDC-pensioenen. 

Daarnaast worden ook andere alternatieve oplossingen besproken. 

Kernboodschap voor de sector
• NDC biedt een integrale oplossing voor meer pensioendekking en meer welvaartvastheid.

• Een generatieneutrale invoering van de NDC vergt een lange implementatie.

• Een combinatie van maatregelen lijkt daarom de meest voor de hand liggende keuze voor een 

werkbare oplossingsroute.
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