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Op basis van gegevens van de SVB en pensioenfondsen en  
 verzekeraars heeft het CBS voor verslagjaar 2005 de pensioen
aansprakenstatistiek voor de eerste en tweede pijler geprodu
ceerd. Elisabeth Eenkhoorn en Gerrit Zijlmans (beiden CBS) 
beschrijven de opzet van de statistiek en de keuzes die daarbij 
gemaakt zijn. De pensioenaanspraken worden vergeleken met het 
huidige inkomen, en er wordt nagegaan of mensen met lage 
pensioenaanspraken wellicht de mogelijkheid hebben terug te 
vallen op vermogen. Hieruit blijkt, niet geheel onverwacht, dat 
het gemiddelde huishouden niet zo slecht af is, maar dat som
mige groepen huishoudens er consequent negatief uitspringen.
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voorwoord

Netspar stimuleert debat over de gevolgen van vergrijzing voor het 
(spaar)gedrag van mensen, de houdbaarheid van hun pensioenen en 
het overheidsbeleid. Doordat veel van de babyboomers met pensioen 
gaan, zal het aantal 65plussers in de komende decennia snel toene
men. Meer in het algemeen leven mensen gezonder en langer en krijgen 
gezinnen steeds minder kinderen. Vergrijzing staat vaak in een negatief 
daglicht, want ten opzichte van de bevolking tussen 20 en 65 jaar zou 
het aantal 65plussers wel eens kunnen verdubbelen. Kan de werkende 
beroepsbevolking dan nog wel het geld opbrengen voor een groeiend 
aantal gepensioneerden? Moeten mensen meer uren maken tijdens hun 
werkzame periode en later met pensioen gaan? Of moeten de pensioe
nen worden gekort of de premies worden verhoogd om het collectieve 
pensioen betaalbaar te houden? Moeten mensen worden aangemoedigd 
zelf veel meer verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen pensioen? 
En wat is dan nog de rol van de sociale partners in het organiseren van 
een collectief pensioen? Kunnen en willen mensen eigenlijk wel zelf gaan 
beleggen voor hun pensioen of zijn ze graag bereid dat aan pensioen

fondsen over te laten? Van wie zijn de pensioengelden eigenlijk? En hoe 
kan een helder en eerlijk speelveld voor pensioenfondsen en verzeke
raars worden gedefinieerd? Hoe kunnen collectieve doelstellingen als 
solidariteit en meer individuele wensen worden verzoend? Maar vooral: 
hoe kunnen de voordelen van langer en gezonder leven worden benut 
voor een meer gelukkige en welvarende samenleving?
 
Om een aantal redenen is er behoefte aan debat over de gevolgen van 
vergrijzing. We weten niet altijd precies wat de gevolgen van vergrijzing 
zijn. En de gevolgen die wel wel goed kunnen inschatten, verdienen 
het om bekend te worden bij een groter publiek. Belangrijker is natuur
lijk dat veel van de keuzen die moeten worden gemaakt een politieke 
dimensie hebben en daarover is debat hard nodig. Het gaat immers 
om maatschappelijk zeer relevante en actuele vraagstukken waar, in de 
meest letterlijke zin oud en jong mee worden geconfronteerd. Om die 
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redenen heeft Netspar de NEA Papers ingesteld. In een NEA Paper neemt 
de auteur gemotiveerd stelling over een beleidsrelevant onderwerp. De 
naam NEA Papers heeft twee betekenissen. Ten eerste, NEA staat voor 
Netspar Economische Adviezen. De auteurs adviseren op persoonlijke 
titel en op verzoek van Netspar over actuele economische kwesties op het 
gebied van vergrijzing en pensioenen. Ten tweede, NEA klinkt als NeeJa 
en geeft daarmee een wezenskenmerk van elk debat aan.

Henk Don
Voorzitter van de Netspar Redactieraad.
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normen voor de 
pensioenaansprakenstatistiek

Samenvatting
Op basis van gegevens van de SVB en van pensioenfondsen en 
 verzekeraars heeft het CBS voor verslagjaar 2005 de pensioenaanspra
kenstatistiek geproduceerd. Andere verslagjaren worden op dit moment 
verwerkt. De pensioen aanspraken statistiek laat voor de eerste én de 
tweede pijler zowel de opgebouwde aanspraken als de te bereiken aan
spraken zien. Daarnaast zijn de opgebouwde aanspraken uitgedrukt in 
een contante waarde, die laat zien hoeveel geld er nodig is om vanaf 
65jarige leeftijd de opgebouwde aanspraak uit te keren. 
 Dit paper beschrijft de opzet van de statistiek en de keuzes die daarbij 
gemaakt zijn. Het is van belang dat dit de juiste keuzes zijn, mede in 
het licht van de vele veranderingen die zich voordoen op het terrein van 
pensioenaanspraken. Het CBS hoopt wat dit betreft op een vruchtbare 
dialoog met de statistiekgebruiker.
 Verder worden resultaten van de statistiek gegeven naar twee ken
merken, te weten geslacht en herkomst. De pensioenaanspraken worden 
vergeleken met het huidige inkomen, en er wordt nagegaan of mensen 
met lage pensioenaanspraken wellicht de mogelijkheid hebben terug 
te vallen op vermogen. Hieruit blijkt, niet geheel onverwacht, dat het 
gemiddelde huishouden niet zo slecht af is, maar dat sommige groepen 
huishoudens er consequent negatief uitspringen. 
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1.  Inleiding

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft een statistiek over pen
sioenaanspraken op persoonsniveau ontwikkeld. Op dit moment zijn 
de eerste en tweede pijler (ofwel AOW en arbeidsgerelateerd pensioen) 
in kaart gebracht voor personen van 15 tot 65 jaar over het verslagjaar 
2005. Informatie over de derde pijler (individueel afgesloten, fiscaal 
ondersteunde kapitaalverzekeringen ten behoeve van de oude dag) en 
over vermogen dat ingezet kan worden ten behoeve van het pensioen, 
is in ontwikkeling. In december 2008 zijn de cijfers over 2005 gepubli
ceerd. Tevens zijn de bijbehorende analysebestanden op personenniveau 
beschikbaar gesteld via het Centrum voor Beleidsstatistiek van het CBS. 
Op dit moment werkt het CBS aan uitbreiding van de statistiek met de 
verslagjaren 2006 en 2007.
 Met behulp van de pensioenaansprakenstatistiek gaan we in op de 
relatie tussen pensioenaanspraken en het huidige inkomen van diverse 
sociaaldemografische groepen. Verder komt het gevolg van het fiscale 
regime van 65plussers en het feitelijk bestedingspatroon van ouderen 
kort aan de orde. Fiscaal verandert er het een en ander na pensionering, 
de inkomens voor en na pensionering zijn dus niet zonder meer verge
lijkbaar. Bovendien is het goed mogelijk dat het consumptieniveau voor 
en na pensionering verschilt. Zo heeft een gepensioneerde bijvoorbeeld 
eindelijk tijd voor de gewenste cruise naar de Caribbean. Ook hebben 
gepensioneerden natuurlijk geen reiskosten meer voor het woonwerk
verkeer. Daarom gaan we ook in op de consumptiepatronen voor en na 
pensionering. 
 Op deze manier wordt een beeld geschetst van de pensioenaan
spraken, gebaseerd op de nu beschikbare cijfers. Tegelijkertijd worden 
de achtergronden en betekenis van de pensioen aanspraken statistiek 
belicht. Dit paper is een uitnodiging om de statistiek kritisch te beschou
wen, opdat die zijn relevantie kan behouden ondanks alle veranderingen 
die zich op het terrein van pensioenen voordoen.

In hoofdstuk 1 van dit paper beschrijven we eerst een aantal ontwik
kelingen binnen de eerste en tweede pensioenpijler. Ook belichten we 
in dit hoofdstuk de pensioenaansprakenstatistiek. Daarna worden resul
taten getoond voor personen (hoofdstuk 2) en huishoudens (hoofdstuk 
3). Vervolgens beoordelen we deze resultaten naar wat ze waard zijn ten 
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opzichte van het huidige inkomen, bruto en netto (hoofdstuk 4). Ten 
slotte volgen enige conclusies (hoofdstuk 5). De tabellen, figuren en ver
wijzingen bevatten cijfermateriaal dat onder meer afkomstig is van de 
StatLinedatabase op www.cbs.nl. Hoofdstuk 7 bevat een verwijzingen
lijst naar de betreffende StatLinetabellen. 

1.1	 Ontwikkelingen
We beginnen met een korte beschrijving van de eerste en de tweede 
pensioenpijler, en de ontwikkelingen op dit terrein. De eerste pensioen
pijler, de AOW, is vooral gebaseerd op een omslagstelsel. Via de inkom
stenbelasting betalen mensen jonger dan 65 jaar voor degenen die nu 
een uitkering krijgen. Sinds de invoering van de AOW in 1956 is de rege
ling op een aantal punten gewijzigd. 
 De AOWuitkering is onder meer afhankelijk van het huishoudtype 
waartoe iemand behoort. Zo krijgen alleenstaanden een uitkering van 70 
procent van het netto minimumloon, terwijl gehuwden allebei 50 pro
cent krijgen1. De groep gehuwden is in de loop der jaren uitgebreid met 
paren met een geregistreerd partnerschap. Tegenwoordig worden ook 
personen die een gezamenlijke huishouding voeren en geen bloedver
wanten in de eerste graad zijn, tot de groep gehuwden gerekend.
 Verder kent de AOWregeling sinds 1985 een partnertoeslag. De toeslag 
werd ingevoerd, omdat de mannelijke helft van een paar vroeger de vol
ledige uitkering kreeg voor het huishouden als hij 65 werd. Doordat de 
uitkering vanaf 1985 werd verdeeld over de partners, hadden sommige 
paren voor een aantal jaren ineens een lagere uitkering dan verwacht. 
Voor paren met een leeftijdsverschil is daarom in 1985 een inkomens
afhankelijke partnertoeslag ingevoerd, waarbij de oudere partner een 
extra toeslag krijgt als de jongere partner geen of weinig inkomen heeft. 
De partnertoeslag wordt vanaf 2011 voor een aantal nieuwe gevallen, en 
vanaf 2015 voor alle nieuwe gevallen afgeschaft.

Het arbeidsgerelateerde pensioen is vooral gebaseerd op een kapitaal
dekkingsstelsel. Alle ingelegde gelden worden beheerd door pensioen

1 In 2005 kreeg een gehuwd stel waarvan beide partners recht hadden op een volle
dige AOW per persoon een maandelijkse uitkering van € 636,81 en een vakantietoe
slag van € 30,53. Een AOW van 100 procent in 2005 kwam dus neer op € 1.334,68 per 
maand. Bron: SVB.
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fondsen of –verzekeraars; zij garanderen een uitkering bij pensionering. 
De laatste jaren verschuiven de regels van opbouw en uitkering. 
 In Nederland zijn de meeste pensioenregelingen gebaseerd op het 
beschikbare uitkeringsysteem (defined benefit). Dit betekent dat de 
uitkering in relatie tot het verdiende loon vaststaat en het risico door 
het pensioenfonds gedragen wordt, met uitzondering van de eventuele 
jaarlijkse indexering. Veel pensioenfondsen zijn daarbij van eindloonre
gelingen op middelloon regelingen overgegaan, waarbij tegelijkertijd het 
opbouw percentage is verhoogd. Bij een eindloonregeling is de pensioen
uitkering gebaseerd op het laatstverdiende salaris, bij een middelloonre
geling op het salaris gedurende de gehele loopbaan. 
 Er komen echter steeds meer pensioenregelingen op basis van de (col
lectieve) beschikbare premieregeling (defined contribution). Hierbij staat 
niet de uitkering vast maar de inleg, zodat het risico bij de deelnemer 
ligt, met uitzondering van bijvoorbeeld het langlevenrisico. Daarnaast is 
in veel gevallen de regeling voor het nabestaandenpensioen versoberd. 
Ten slotte zijn de meeste fondsen overgegaan van onvoorwaardelijke 
indexatie (inflatiecorrectie) van de pensioenaanspraken en uitkeringen 
naar voorwaardelijke indexatie. De dekkingsgraad, de verhouding tussen 
de waarde van de beleggingen en de uitkeringsverplichtingen, bepaalt 
dan of er (gedeeltelijke) indexatie plaatsvindt. Tot en met 2008 hebben 
pensioenfondsen als regel de uitkeringen geïndexeerd, zij het soms met 
vertraging (naindexatie). 
 De vraag is wat een en ander betekent voor de pensioenaanspraken 
van mensen. Deze vraag zal beantwoord worden met behulp van de cij
fers uit de pensioenaansprakenstatistiek van het CBS.

1.2	 De	pensioenaansprakenstatistiek
Op basis van door de SVB, pensioenfondsen en verzekeraars beschikbaar 
gestelde gegevens heeft het CBS een statistiek ontwikkeld over pensioen
aanspraken van personen die in Nederland wonen. Het personen bestand 
dat is samengesteld uit de levering van verschillende pensioenfondsen 
en –verzekeraars, bevat gegevens over zowel de actieve als de slapende 
rechten van de deelnemers aan de verschillende pensioenregelingen. 
De statistiek gaat uit van de gegevens zoals die aan het CBS worden 
aangeleverd.
 Voor een deel van de pensioenregelingen wordt de opgebouwde 
jaarlijkse pensioen aanspraak aangeleverd, voor andere regelingen het 
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pensioenkapitaal. Dit laatste is een contante waarde van de beleggings
objecten die aan een deelnemer worden toegekend. Een omrekenstap 
zorgt ervoor dat pensioenkapitalen worden omgerekend naar aanspraken 
en vice versa. De gebruikte rekenregels zijn dezelfde regels als die door 
pensioenfondsen worden gebruikt bij waardeoverdracht [11]. Op verge
lijkbare wijze worden de AOWrechten omgerekend2. De verschillende 
soorten regelingen worden hierdoor optelbaar.
 De gegevens over pensioenaanspraken worden verzameld middels een 
steekproef bij pensioenfondsen en verzekeraars. De respons op deze 
uitvraag is geen 100 procent. Op basis van de technische voorziening van 
de fondsen, zoals die bekend is bij De Nederlandse Bank, wordt opge
hoogd tot het populatietotaal. Dit zorgt er overigens voor dat de statistiek 
op StatLine resultaten geeft op mesoniveau, dat wil zeggen voor sociaal
demografische groepen. Op deze manier wordt de spreiding tussen de 
groepen goed in beeld gebracht, maar over de spreiding binnen groepen 
zijn geen betrouwbare uitspraken te doen.
 De pensioenaansprakenstatistiek laat voor de eerste én de tweede 
pijler zowel de opgebouwde als de te bereiken aanspraken zien, daar
naast zijn de opgebouwde aanspraken ook uitgedrukt in een contante 
waarde, die laat zien hoeveel geld er nodig is om vanaf 65jarige leeftijd 
de opgebouwde aanspraak levenslang jaarlijks uit te keren. Deze onder
werpen zijn opgenomen in tabellen over personen, werknemers, zelf
standigen, inactieven en huishoudens. In de tabellen wordt onderscheid 
gemaakt naar verschillende kenmerken als leeftijd, geslacht, burgerlijke 
staat, herkomst, inkomen en type huishouden. 
 De gegevens over het vermogen als mogelijke pensioenvoorziening 
zijn op dit moment nog niet volledig ontwikkeld, toch is voor het jaar 
2005 al wel aangegeven hoe groot de groep is die vermogen heeft om 
op terug te vallen. De cijfers over het te bereiken pensioen in de pensi
oenaansprakenstatistiek worden, zoals gezegd, direct ontleend aan de 
prognoses van de pensioenfondsen en verzekeraars. De prognoses zijn 
niet geïndexeerd en worden berekend op basis van de aanname dat alle 
huidige omstandigheden gelijk blijven. Een te bereiken pensioen wordt 
bijvoorbeeld berekend met het idee dat iemand even veel blijft werken3. 

2 De AOWpartnertoeslag wordt niet in de cijfers meegenomen.
3 De betreffende enquêtevraag luidt: “te bereiken ouderdomspensioen op 65jarige 

leeftijd bij voortzetting van het huidige dienstverband tot aan de pensioengerech
tigde leeftijd”.
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Veranderingen in de leefsituatie van betrokkenen kunnen uiteraard een 
grote invloed hebben op het pensioen. Hierbij valt te denken aan schei
ding, ontslag en migratie. Om echter zo dicht mogelijk aan te sluiten 
bij het aangeleverde bronmateriaal, worden hier de resultaten van de 
pensioenaanspraken statistiek sec weergegeven4.
 De term pensioenaanspraak kan suggereren dat de eventuele herver
deling ten gevolge van echtscheiding of overlijden in de cijfers is opge
nomen, maar dit is enkel het geval voor nabestaanden. Herverdeling 
onder (ex) partners is niet in de statistiek opgenomen bij gebrek aan 
betrouwbare gegevens hierover.

4 Een uitgebreidere beschrijving van de relatie tussen levensloop en pensioenaan
spraken is te vinden in [3] en [5]. Voor berekeningen die  nont kelingen modelleren, 
zie bijvoorbeeld [1].
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2.  Pensioenaanspraken van personen

In de pensioenaansprakenstatistiek wordt voor verschillende sociaal
demografische groepen weergegeven wat het te bereiken pensioen is, 
zowel in bedragen als in percentages ten opzichte van het huidige inko
men, ofwel het vervangingspercentage. Hierbij wordt inkomen zo breed 
mogelijk gedefinieerd, omdat het pensioen al die vormen van inkomen 
moet vervangen5. 
 Het vervangingspercentage is een gestandaardiseerde maat die ver
gelijking mogelijk maakt, bijvoorbeeld tussen groepen. Met behulp van 
het vervangingspercentage kunnen we ook laten zien welke pijler het 
belangrijkste is voor een specifieke groep. Het vervangingspercentage 
zoals hier weergegeven gaat ervan uit dat de situatie van betrokkenen 
gelijk blijft. Het loon zal waarschijnlijk stijgen en de pensioenen worden 
geïndexeerd. Maar met de huidige gegevens is het een goede indicatie, 
omdat met een stijging van het loon ook het te verwachten te bereiken 
pensioen zal stijgen. Hiermee worden carrièrestappen of carrièrepauzes 
uiteraard over het hoofd gezien. In het algemeen neemt de betrouw
baarheid van de pensioenaansprakenstatistiek toe met de leeftijd van 
betrokkenen.
 In het vervolg van dit hoofdstuk tonen we een selectie uit de resul
taten van de pensioenaansprakenstatistiek. Voor een uitgebreidere 
beschrijving, met meer gedetailleerde informatie, verwijzen we naar [4].
Tabel 1 toont het gemiddelde inkomen, de pensioenaanspraken uit de 
eerste en tweede pijler samen genomen, en het daarbij behorende 
vervangings percentage voor alle personen en voor mannen en vrouwen 

5 De gebruikte inkomenscomponenten zijn loon, winst en alle uitkeringen, die vallen 
onder de inkomstenbelasting. Zie verder hoofdstuk 4.1. 

Tabel	1:	Te	bereiken	pensioenaanspraken	en	vervangingspercentages	naar	
geslacht,	personen	van	15	tot	65	jaar,	2005

Kenmerken Aantal  
personen 

Inkomen Te bereiken 
aanspraken

Vervangings-
percentage

Totaal personen *) 8.597.050 28.100 19.400 69

Mannen 4.717.450 35.000 23.300 67

Vrouwen 3.879.600 19.800 14.700 74

*) Exclusief studenten en overige nietactieven.
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afzonderlijk. Uit de tabel blijkt dat vrouwen gemiddeld gesproken lagere 
aanspraken hebben en een hoger vervangings percentage.
 
Tabel 2 toont dezelfde variabelen voor een aantal sociaaleconomische 
categorieën. De vergelijking tussen werknemers en de bevolking van 15 
tot 65 jaar laat zien dat het vervangingspercentage gemiddeld gespro
ken hoger ligt voor werknemers, evenals het inkomen en de te bereiken 
aanspraken. Het verschil tussen mannen en vrouwen is wel kleiner voor 
werknemers dan voor de bevolking van 15 tot 65 jaar als geheel.

In het vervolg gaan we nader in op de opvallendste verschillen tussen de 
aanspraken van de diverse sociaaldemografische groepen, namelijk die 
tussen mannen en vrouwen, en die tussen autochtonen en allochtonen. 
De tabellen en figuren bevatten gegevens voor de bevolking van 15 tot 65 
jaar, exclusief studenten en overige nietactieven. Deze groepen bevat
ten mensen die geen inkomen krijgen uit werk, een onderneming of een 
uitkering. Als ze daarna AOW ontvangen, worden voor hen uiteraard zeer 
hoge, maar weinig betekenisvolle vervangings percentages gevonden.

Tabel	2:	Te	bereiken	pensioenaanspraken	en	vervangingspercentages	naar	
sociaaleconomische	categorie,	personen	van	15	tot	65	jaar,	2005

Kenmerken *) Aantal  
personen

Inkomen Te bereiken 
aanspraken

Vervangings- 
percentage

1 Actief 6.916.600 30.200 20.500 68

 1.1 Werknemer 6.293.950 30.100 21.500 71

  waarvan mannen 3.476.450 37.500 25.900 69

           vrouwen 2.817.500 20.900 16.000 76

 1.2 Zelfstandige 622.650 31.600 10.800 34

2 Niet-actief 1.663.000 19.600 14.900 76

 2.1 Ontvanger  
 werkloosheidsuitkering

195.700 20.900 13.700 66

 2.2 Ontvanger  
 bijstands uitkering

364.100 11.400 9.400 83

 2.3 Ontvanger sociale  
 voorziening overig

161.550 21.300 14.500 68

 2.4 Arbeidsongeschikte 599.550 17.100 14.300 84

 2.5 Pensioenontvanger **) 342.150 31.200 22.500 72

*) Exclusief studenten, overige nietactieven en ‘sociaaleconomische categorie onbekend’.
**) Pensioenontvangers onder 65 jaar.
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Figuur 1 bevat vervangingspercentages voor mannen, naar leeftijdscate
gorie, waarbij de aandelen van de eerste en de tweede pijler afzonderlijk 
worden getoond.
 Opvallend is dat jongeren vooral afhankelijk lijken van een AOW
uitkering. Deze groep zit echter in het begin van hun carrière en ontwik
kelingen daarin zijn in de berekeningen niet meegenomen. Verder is een 
jongere vaker ongehuwd en heeft hij/zij minder vaak in het buitenland 
gewoond dan een ouder persoon, waardoor de te bereiken AOWaan
spraken van jongeren hoger uitvallen. 
 De figuur laat zien dat vanaf 35 jaar het vervangings percentage van de 
AOW voor mannen zich stabiliseert op ongeveer 20 procent. De te berei
ken jaarlijkse aanspraken voor mannen blijven stijgen tot het 55ste jaar 
en nemen daarna langzaam af. Dit is mogelijk te verklaren doordat vanaf 
55 jaar mensen minder gaan werken of met (pre)pensioen gaan. Boven
dien is het aannemelijk dat vooral mannen met een hoog inkomen voor 
hun 65ste met (pre)pensioen gaan, omdat ze al genoeg pensioen hebben 
opgebouwd6. Voor de vroeg gepensioneerden is het te bereiken pensioen 

6 De opgebouwde pensioenaanspraken van gepensioneerde inactieve mannen van 55 
tot 60 jaar zijn gemiddeld 18.500 euro en de opgebouwde aanspraken van mannen 
van dezelfde leeftijd die nog werken gemiddeld 14.500 euro.

Figuur	1:	Gemiddeld	vervangingspercentage	en	verhouding	eerste	en	
tweede	pijler	naar	leeftijd,	mannen	van	25	tot	65	jaar,	2005
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op 65jarige leeftijd gelijk aan het opgebouwde pensioen, waardoor het 
lager is dan het zou kunnen zijn als ze doorwerken tot hun 65e. Hierdoor 
zou het gemiddelde te bereiken pensioen dalen voor de leeftijdsgroepen 
55 tot 65 jaar. Tevens stijgen de opgebouwde aanspraken nauwelijks 
meer voor dezelfde leeftijdsgroepen.

Voor vrouwen resulteren geheel andere vervangings percentages, en ook 
het aandeel AOW daarin verschilt enorm van hetgeen voor mannen is 
berekend, zoals blijkt uit Figuur 2. In de vergelijking tussen mannen en 
vrouwen is te zien dat vrouwen meer afhankelijk zijn van de AOW dan 
mannen, en dat de piek van de pensioenopbouw ten opzichte van het 
inkomen ligt in de leeftijd van 4045 jaar. De grafieken laten daarmee 
voor mannen een golfbeweging zien die tegengesteld is aan die voor 
vrouwen. 
 De lagere arbeidgerelateerde pensioenopbouw van vrouwen wordt 
veroorzaakt door de lagere arbeidsparticipatie van vrouwen en doordat 
ze vaak in deeltijd7 werken. Samen met het gemiddeld lagere uurloon 

7 In 2005 werkte 57 procent van de vrouwen in deeltijd tegen 11 procent van de man
nen. In het zelfde jaar werkte 16 procent van de vrouwen voltijd tegen 63 procent 
van de mannen. Bron: [9].

Figuur	2:	Gemiddeld	vervangingspercentage	en	verhouding	eerste	en	
tweede	pijler	naar	leeftijd,	vrouwen	van	25	tot	65	jaar,	2005	(in	procenten)
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bij vrouwen8 leidt dat tot een lager inkomen en dus ook een lagere pen
sioensopbouw. De data over pensioensopbouw gaan over de stand van 
zaken op 31 december 2005, maar de arbeidsparticipatie van vrouwen 
verandert per generatie9. Dus jongere cohorten vrouwen die momenteel 
nog geen of nauwelijks verschil in pensioenopbouw hebben ten opzichte 
van mannen, kunnen eenzelfde pensioen bereiken als mannen, mits ze 
een vergelijkbare carrière hebben.
 Dat vrouwen ook in de tweede pijler pensioen opbouwen is waar
schijnlijk te danken aan de deeltijdfranchise, omdat daarbij wordt 
uitgegaan van de deeltijdfactor maal de pensioengrondslag van het bij
behorende voltijdsinkomen. Het zijn vooral vrouwen die in deeltijd wer
ken en van deze constructie profiteren, zij het dat het uiteraard om lage 
bedragen gaat. Omdat het AOWrecht voor eenieder gelijk is, komt een 
groter deel van de toekomstige pensioen voorziening van vrouwen uit de 
AOW. 
 Verder maken de cijfers duidelijk dat een hoog vervangingspercentage 
niet noodzakelijkerwijs duidt op een hoog inkomen na pensionering, 
maar op een inkomen dat dicht bij het huidige ligt. Voor vrouwen, die 
gemiddeld gesproken een hoger vervangingspercentage hebben dan 
mannen, zijn de pensioenaanspraken qua niveau beduidend lager dan 
die van mannen, zoals Figuur 3 duidelijk in beeld brengt. 
 Mannen vanaf 45 jaar hebben zowat het dubbele opgebouwd aan 
pensioenaanspraken als vrouwen in dezelfde leeftijdscategorie. Als uit
sluitend naar de aanspraken in de tweede pijler wordt gekeken, blijkt 
dat mannen van 60 tot 65 jaar bijna zes keer zo veel pensioenaanspra
ken hebben in vergelijking tot vrouwen in dezelfde leeftijdscategorie.
 De pensioenaanspraken van vrouwen hangen samen met hun bur
gerlijke staat. Bij mannen speelt de burgerlijke staat nauwelijks een 
rol. De pensioenaanspraken van ongehuwde vrouwen liggen het dichtst 
tegen die van mannen aan, hoewel ook daar nog een behoorlijk ver
schil te zien is. De laagste pensioenaanspraken worden opgebouwd door 
gehuwde vrouwen en vrouwen van wie de echtgenoot is overleden. De 
relatief hoge aanspraken van ongehuwde vrouwen ten opzichte van de 
overige categorieën is te verklaren doordat ongehuwde vrouwen vaker 

8 Vrouwen verdienden in 2005 gemiddeld € 16,17 bruto per uur, dat is € 3,36 minder 
dan mannen. Bron: [9].

9 De arbeidsparticipatie van vrouwen van 2550 jaar is 68 procent, voor vrouwen van 
5065 jaar is dat 35 procent.
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een ononderbroken carrière hebben en dus een langere periode om pen
sioen op te bouwen.

Andere opvallende verschillen in pensioenopbouw en vervangings
percentage zijn waarneembaar als onderscheid wordt gemaakt naar 
allochtonen en autochtonen. 
 Allochtonen halen een vervangingspercentage van circa 60 procent.  
De percentages voor allochtone werknemers zijn niet gunstiger dan 
gemiddeld voor alle allochtonen van 15 tot 65 jaar. Daarbij blijken 
tweedegeneratieallochtonen qua inkomen beduidend beter af dan 
eerstegeneratie allochtonen10. Voor de laatstgenoemde groep zijn zowel 
een lage pensioen aanspraak als een laag vervangingspercentage te zien. 
In vergelijking hiermee: in 2005 bedroeg het wettelijk minimumloon 
€ 1.264,80 per maand. Dit komt neer op € 15.177,60 per jaar [10]. 
 Onderstaande figuren laten het aandeel AOW in de pensioen
voorziening zien voor autochtonen en voor eerste en tweedegeneratie
allochtonen. Voor de duidelijkheid worden de resultaten in drie aparte 
figuren getoond.

10 Eerstegeneratieallochtonen zijn allochtonen die niet in Nederland zijn geboren, in 
tegenstelling tot tweedegeneratieallochtonen.

Figuur	3:	Te	bereiken	pensioenaanspraken	naar	geslacht,	personen	van	
25	tot	65	jaar,	2005
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Het aandeel van de AOW voor autochtonen en allochtonen in de pen
sioenaanspraken is vergelijkbaar vanaf 45 jaar. Dat het aandeel van de 
AOW voor jongere allochtonen hoger ligt dan voor autochtonen, heeft er 
net als bij vrouwen mee te maken dat het inkomen lager ligt en daar
door eenzelfde AOWbedrag ten opzichte van het inkomen een relatief 
groot deel vervangt. Bij eerstegeneratieallochtonen is er veelal sprake 
van een AOWgat, jaren waarin geen AOW is opgebouwd, doordat zij vaak 

Figuur	4:	Gemiddeld	vervangingspercentage	en	verhouding	eerste	en	
tweede	pijler	naar	leeftijd,	autochtonen	van	25	tot	65	jaar,	2005

Tabel	3:	Te	bereiken	pensioenaanspraken	en	vervangingspercentages	
naar	herkomst	en	generatie,	personen	van	15	tot	65	jaar,	2005

Kenmerken Aantal 
peronen

Inkomen Te bereiken 
aanspraken

Vervangings-
percentage

Totaal personen *) 8.597.050 28.100 19.400 69

Autochtonen 7.039.700 28.900 20.400 71

Westerse allochtonen 764.600 28.700 17.200 60

Niet-westerse allochtonen 792.750 20.300 12.300 61

Autochtonen 7.039.700 28.900 20.400 71

1e generatie allochtonen 975.800 22.600 12.700 56

2e generatie allochtonen 581.550 27.500 18.200 66

*) Exclusief studenten en overige nietactieven
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Figuur	5:	Gemiddeld	vervangingspercentage	en	verhouding	eerste	en	
tweede	pijler	naar	leeftijd,	eerstegeneratieallochtonen	van	25	tot	65	
jaar,	2005

Figuur	6:	Gemiddeld	vervangingspercentage	en	verhouding	eerste	en	
tweede	pijler	naar	leeftijd,	tweedegeneratieallochtonen	van	25	tot	65	
jaar,	2005
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op latere leeftijd in Nederland zijn komen wonen, zie Figuur 7. Doordat 
hun inkomen lager ligt dan dat van autochtonen vormt een lagere AOW
aanspraak relatief een even groot deel van het inkomen.
 Bij pensioen aanspraken in de tweede pijler zijn grote verschil
len te zien tussen autochtonen en allochtonen en tussen de twee 
generaties van allochtonen. Aan het eind van hun loopbaan hebben 
eerstegeneratie allochtonen gemiddeld bijna de helft minder opgebouwd 
dan tweedegeneratieallochtonen en autochtonen. Nietwesterse11 
eerstegeneratie allochtonen van 40 tot 45 jaar hebben een bijna drie keer 
zo lage pensioenaanspraak als leeftijdsgenoten van de tweede generatie, 
en bijna vier keer zo laag als autochtonen. Eerstegeneratie allochtonen 
zijn niet alleen op latere leeftijd naar Nederland gekomen, maar hebben 

11 Van westerse allochtonen is het land van herkomst gelegen in Europa (m.u.v. Tur
kije), NoordAmerika, Indonesië, Japan of Oceanië (ondermeer Australië, Nieuw
Zeeland). Van een in het buitenland geboren allochtoon wordt zijn of haar geboor
teland beschouwd als het land van herkomst. Van een in Nederland geboren 
allochtoon wordt het geboorteland van de moeder beschouwd als het land van her
komst, als de moeder niet in Nederland is geboren. Als zowel de betrokkene als 
diens moeder in Nederland zijn geboren, wordt het geboorteland van de vader 
beschouwd als het land van herkomst.

Figuur	7:	Gemiddelde	verblijfsduur	en	vestigingsleeftijd	naar	leeftijd,	
	eerstegeneratieallochtonen	25	tot	65	jaar,	1	januari	2006
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veelal ook een lagere opleiding en lager betaald werk waardoor ze een 
lager pensioen opbouwen.
 Er zijn ook grote verschillen tussen de diverse herkomstgroepen. Niet
westerse eerstegeneratieallochtonen hebben zeer lage pensioenaanspra
ken vergeleken met westerse allochtonen. Een oorzaak is dat de westerse 
allochtonen die in Nederland zijn komen wonen gemiddeld gesproken 
een hoger inkomen hebben dan nietwesterse immigranten12. Boven
dien is het goed mogelijk dat westerse allochtonen gemiddeld op jongere 
leeftijd naar Nederland zijn gekomen dan nietwesterse allochtonen en 
daardoor over een langere periode pensioen hebben kunnen opbouwen. 
Bij tweedegeneratieallochtonen zijn de verschillen tussen de herkomst
groepen minder groot, maar ook in deze generatie hebben westerse 
allochtonen een hoger pensioen opgebouwd dan leeftijdsgenoten van 
nietwesterse herkomst. Tweedegeneratieallochtonen boven de 50 jaar 
hebben zelfs hogere pensioenaanspraken dan autochtonen.

12 In 2005 was het gemiddelde jaarinkomen voor autochtonen 19.300 euro, voor wes
terse allochtonen 19.900 euro en voor nietwesterse allochtonen 10.900 euro.
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3.  Pensioenaanspraken van huishoudens

Het is lastig te bepalen of iemands financiële situatie na pensionering 
verandert zonder kennis over het huishouden waar die persoon toe 
behoort. Neem iemand die nooit een betaalde baan heeft gehad en 
daardoor geen pensioen heeft opgebouwd. Deze persoon krijgt alleen 
een AOWuitkering, maar deze gegevens maken op zichzelf niet duidelijk 
of deze persoon extra financiële middelen nodig heeft of er juist enorm 
op vooruit gaat. Informatie die hierbij van belang is, is het type huis
houden waartoe deze persoon behoort en de plaats in het huishouden. 
Vergelijk een alleenstaande ouder met iemand die een partner heeft en 
geen kinderen. Natuurlijk hebben personen op individueel niveau te 
maken met de invloed van pensionering op hun inkomen, maar of ze 
meer of minder te besteden hebben, heeft te maken met het nieuwe 
huishoudinkomen. Daarom is het belangrijk om niet alleen de individu
ele (toekomstige) inkomens en pensioenaanspraken in beschouwing te 
nemen, maar ook die voor huishoudens.
 De pensioenaansprakenstatistiek voorziet hierin. StatLine bevat ook 
tabellen voor huishoudens, tevens zijn er analysebestanden op huis
houdensniveau. Deze zijn opgebouwd uit de tabellen voor personen. 
Om de statistiek van pensioenaanspraken op persoonsniveau om te zet
ten naar een statistiek op huishoudenniveau, moesten keuzes gemaakt 
worden. In deze statistiek worden drie typen huishoudens onder
scheiden, namelijk alleenstaanden, paren met of zonder kinderen, en 
eenoudergezinnen. Institutionele en overige huishoudens worden niet 
meegenomen. De pensioenaanspraken zijn bepaald voor de zogeheten 
huishoudkern, oftewel voor de alleenstaande, voor het gehuwde/samen
wonende paar of voor de ouder in een eenoudergezin. De aanspraken 
van thuiswonende kinderen worden niet meegenomen. Alleenstaanden 
en eenouder gezinnen worden in hetzelfde huishoudtype ingedeeld. 
Aansluiting bij de pensioenaansprakenstatistiek van personen wordt 
gevonden door als referentieleeftijd van huishoudens de leeftijd van het 
jongste lid van de huishoudkern te gebruiken. 
 In de tabellen worden de categorieën herkomst en generatie onder
scheiden. Beide hebben een indeling in drieën. Voor herkomst is de 
indeling: de gehele huishoudkern heeft een westerse (inclusief autoch
toon), een nietwesterse of een gemengde herkomst. Voor generatie 
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is de indeling: in Nederland geboren, niet in Nederland geboren of 
gemengd.
 Dat het gemiddelde inkomen voor huishoudens in de categorieën 
‘gemengde herkomst’ en ‘gemengde generatie’ hoger is dan dat van 

Tabel	4:	Te	bereiken	pensioenaanspraken	en	vervangingspercentages	
naar	herkomst	en	generatie,	huishoudens	minimaal	1	partner	jonger	dan	
65	jaar,	2005

Kenmerken Aantal 
huishoudens

Inkomen Te bereiken 
aanspraken

Vervangings-
percentage

Totaal huishoudens 5.723.550 39.900 28.900 73

Alleenstaanden 2.143.500 22.600 17.700 78

Paren allebei jonger dan 65 3.360.200 52.800 37.300 71

Paren één jonger dan 65 219.900 11.000 11.200 102

Autochtonen en westerse 
allochtonen

5.027.550 41.700 30.500 73

Gemengde herkomst 131.450 48.800 30.000 61

Niet-westerse allochtonen 564.600 21.700 15.200 70

Geboren in Nederland 4.771.300 41.700 30.800 74

Gemengde generatie 288.500 48.700 30.300 62

Niet geboren in Nederland 663.750 23.200 15.000 65

Figuur	8:	Gemiddeld	vervangingspercentage	en	verhouding	eerste	en	
tweede	pijler	van	huishoudens	naar	leeftijd,	alleenstaanden	van	25	tot	
65	jaar,	2005
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de andere groepen, ligt aan het feit dat de gemengde groepen per 
definitie volledig uit paren bestaan. De andere groepen bevatten ook 
alleenstaanden. 
 In het vervolg wordt de groep paren waarvan slechts een van de part
ners jonger is dan 65 jaar, niet meer getoond. Deze zeer kleine groep is 
erg heterogeen. Van de andere huishoudens blijken alleenstaanden qua 
inkomen en pensioenaanspraken minder goed af te zijn dan paren, maar 
het vervangingspercentage is voor alleenstaanden wel het hoogst. 

Bij pensioenopbouw in de tweede pijler is te zien dat paren waarvan 
beiden jonger zijn dan 65 jaar, meer dan twee keer zoveel pensioen 
hebben opgebouwd als alleenstaanden. Alleenstaanden zijn ook veel 
afhankelijker van de AOW dan paren. Een verklaring hiervoor is dat paren 
mogelijk met twee personen pensioen opbouwen. Daar staat tegenover 
dat bij paren waarvan één partner jonger is dan 65 jaar, er door één 
persoon pensioen opgebouwd, maar wel minder dan door alleenstaan
den. Een mogelijke verklaring is dat de jongere partner vaker een vrouw 

Figuur	9:	Gemiddeld	vervangingspercentage	en	verhouding	eerste	en	
tweede	pijler	van	huishoudens	naar	leeftijd	jongste	partner,	paren	
waarvan	beide	partners	jonger	dan	65	jaar,	2005
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Figuur	10:	Gemiddeld	vervangingspercentage	en	verhouding	eerste	en	
tweede	pijler	van	huishoudens	naar	leeftijd	jongste	partner,	gehele	huis-
houdkern	geboren	in	Nederland,	2005

Figuur	11:	Gemiddeld	vervangingspercentage	en	verhouding	eerste	en	
tweede	pijler	van	huishoudens	naar	leeftijd	jongste	partner,	gehele	
	huishoudkern	niet	geboren	in	Nederland,	2005
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is13. De pensioenopbouw van gehuwde vrouwen is lager dan die van 
alleenstaanden.
 De opvallendste verschillen komen aan het licht als we onderscheid 
maken naar autochtoon en allochtoon. Met name de eerstegeneratie
allochtonen zijn het slechtst af, zoals blijkt uit Figuur 10 en 11. Huis
houdens waarvan de kern eerstegeneratieallochtoon is, blijken veel 
afhankelijker zijn van de AOW dan autochtone of tweedegeneratiealloch
tonen huishoudens. Dit heeft te maken met het verschil in de hoogte van 
het inkomen.

13 In 2005 was bij 72 procent van de huwelijkssluitingen tussen man en vrouw de man 
de oudere partner.
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4.  De waarde van de pensioenaanspraken 

In dit hoofdstuk gaan we nader in op de betekenis van het vervangings
percentage, zoals dat in de pensioenaansprakenstatistiek wordt gehan
teerd. Eerst beschrijven we welke inkomensbronnen relevant zijn voor 
het huidige inkomen, vervolgens leggen we een verband tussen het Wit
teveenkader en het hier gebruikte vervangingspercentage. 
 De achterliggende vraag is hoeveel de pensioenaanspraken in de 
praktijk voorstellen. In voorgaande hoofdstukken zijn de pensioenaan
spraken afgezet tegen het huidige inkomen. Met andere woorden: daar 
is een bruto vervangingspercentage geschetst. In het vervolg wordt deze 
ratio ook omgerekend naar een netto vervangingspercentage middels 
doorberekening van de verschillen in fiscaal regime vóór en ná 65 jaar. 
 Verder blijkt uit voorgaande paragrafen dat bepaalde sociaaldemogra
fische groepen lagere pensioenaanspraken hebben dan andere, zowel 
qua niveau als qua vervangingspercentage. De tweede vraag die hier aan 
bod komt, is of dit mogelijkerwijs gecompenseerd kan worden door een 
beroep te doen op opgebouwd vermogen. Per groep zal worden aange
geven hoe groot het aandeel personen of huishoudens is dat vermogen 
ter beschikking heeft. Daarbij wordt de fiscale aangiftegrens aange
houden. Voor personen geldt hier een ondergrens van € 20.000, voor 
huishoudens is de ondergrens € 40.000 als de huishoudkern uit twee 
personen bestaat en € 20.000 als het één persoon betreft.
 Ten slotte geven we aan hoe het bestedingspatroon van 65plussers 
is, zoals door het CBS gemeten. Dit zegt uiteraard niet veel over de hoe
veelheid geld die mensen in werkelijkheid nodig hebben, maar geeft 
wellicht wel enig idee over de waarde van de pensioenaanspraken in de 
alledaagse praktijk.

4.1	 Inkomensbronnen
Het inkomen van een persoon kan opgebouwd zijn uit verschillende 
bestanddelen. De belangrijkste zijn: inkomen uit arbeid, inkomen uit 
een eigen onderneming en inkomen uit een uitkering. Deze drie catego
rieën samen zijn goed voor nagenoeg 100 procent van het inkomen, zoals 
blijkt uit Tabel 5. In het vervolg van dit paper zullen we daarom 100 pro
cent inkomen gelijk stellen aan de som van de drie in Tabel 5 genoemde 
inkomenscategorieën. 
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4.2	 Hoe	hoog	moet	een	pensioen	zijn?
Bij de invoering van de AOW is de norm van 70 procent van het laatst
verdiende loon expliciet gemaakt, een norm die gerelateerd was aan het 
niveau van de sociale zekerheid. De opbouwperiode voor een 100 procent 
recht op AOW is toen vastgesteld op 50 jaar, die voor het arbeidsgerela
teerde pensioen op 40 jaar 14. Eind jaren ‘60 is in de politieke discussie 
rond pensionering deze 70 procent (en de 40 jaar) nog eens bevestigd, op 
basis van het principe van handhaving van de levensstandaard. Het Wit
teveenkader, dat in de periode 19992004 geleidelijk aan is ingevoerd, 
kan ten opzichte van de oude situatie gevolgen hebben voor het aantal 
jaren dat iemand moet deelnemen om een volledig pensioen te berei
ken, en voor de grondslag waarop de pensioenopbouw wordt berekend. 
Maar het Witteveenkader gaat daarbij nog steeds uit van of 70 procent 
van het laatstverdiende loon of 80 procent van het middelloon. 
 Op grond van de data waarover het CBS beschikt bij het produceren 
van de pensioen aansprakenstatistiek, en het gegeven dat het CBS geen 
prognoses maakt, wordt het vervangingspercentage berekend als de ratio 
van pensioenaanspraken en huidig inkomen. Zoals al eerder aangegeven, 
geeft dit een goede indicatie van de waarde van de pensioenaanspraken.

14 Zie ook [6].

Tabel	5:	Aandeel	van	bruto-inkomen,	personen	met	een	inkomen,	2005	
(in	procenten)

Kenmerken Inkomen 
uit arbeid

Inkomen 
uit eigen 

onderneming

Uitke-
ringen

Totaal

Totaal personen *) 80,9 7,5 11,6 100,0

1 Actief 89,1 8,3 2,5 99,9

 1.1 Werknemer 98,4 0,0 1,6 100,0

 1.2 Zelfstandige 22,2 69,5 8,1 99,8

2 Niet-actief 6,4 0,0 93,6 100,0

 2.1 Ontvanger werkloosheidsuitkering 11,3 0,0 88,6 99,9

 2.2 Ontvanger bijstandsuitkering 3,3 0,0 96,5 99,8

 2.3 Ontvanger sociale voorziening overig 2,6 0,0 97,4 100,0

 2.4 Arbeidsongeschikte 4,7 0,0 94,9 99,6

 2.5 Pensioenontvanger 7,4 0,0 92,3 99,7

*) Exclusief studenten en overige nietactieven
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Een van de grootste invloeden op het inkomen voor en na pensionering 
op 65jarige leeftijd is het verschil in belastingtarief in box 1, omdat 
er geen AOWpremie meer hoeft te worden betaald. In 2005 gold voor 
65plussers een belastingtarief in de eerste schijf van 16,5 procent, ter
wijl dat voor de 65minners nog 34,4 procent was. Ook in de tweede 
schijf geldt een lager tarief namelijk 24,05 procent in plaats van 41,95 
procent. Voor de derde en vierde schijf is het tarief wel hetzelfde. We 
willen hier niet zozeer stilstaan bij de koopkracht ontwikkelingen van 
pensionering (zie daarover bijvoorbeeld [2]), als wel een raming geven 
van het netto effect van het verschil in belastingregime. 
 Een voorbeeld: voor de werknemers is het inkomen gemiddeld 
€ 30.100. Dit betekent dat er in de eerste schijf € 5.811 aan inkomsten
belasting moet worden betaald en in de tweede schijf € 5.540. Dat is 
in totaal € 11.351, waardoor er € 18.748 netto resteert. Eenzelfde bere
kening kan worden gemaakt na pensionering. De gemiddelde hoogte 
van een pensioen van 70 procent van het laatstverdiende inkomen is 
dan € 21.500. In de eerste schijf betekent dit een belasting van € 2.787 
en in de tweede schijf € 1.108, dus een totaal van € 3.895. Dan blijft er 
€ 17.605 over, een bedrag dat 94 procent is van het netto inkomen vóór 
pensionering. 
 Wanneer iemand een bruto vervangingspercentage van precies 70 pro
cent heeft, leidt dat netto voor de meeste groepen tot een vervangings
percentage van circa 92 procent. Voor groepen die een inkomen hebben 
dat volledig in de eerste belastingschijf valt, resulteert een lager 
vervangingspercentage.
 De netto berekeningen in dit paper zijn gestoeld op het feit dat het 
belastingregime vanaf de 65jarige leeftijd anders is dan daarvoor. 
Er zijn echter plannen om de AOW te fiscaliseren, waardoor 65plus
sers ook (deels) meebetalen aan de AOW. In het coalitieakkoord tussen 
de Tweede Kamerfracties van CDA, PvdA en ChristenUnie van 2 februari 
2007 staat de intentie om vanaf 2011 een extra heffing in te voeren over 
het aanvullende pensioen boven de € 18.000 (tot het maximum van de 
tweede belastingschijf). Doordat deze maatregel pas in 2011 in werking 
zou treden, is deze nog niet zichtbaar in het huidige stelsel. Wel is het 
belastingtarief in de 2e en 3e schijf voor 65minners al gelijkgetrokken15. 

15 Bij invoering in 2001 van het huidige belastingstelsel was het heffingspercentage in 
de tweede schijf 37,60 procent, vanaf 2009 is dit gelijk aan dat van de derde schijf, 
namelijk 42,00 procent.
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65Plussers hebben dan nog wel het voordeel dat ze geen AOWpremie 
meer betalen, maar dat voordeel is wel kleiner geworden. Een deel van 
de extra belasting die hierdoor binnenkomt, wordt vervolgens aange
wend voor de AOW. Het ministerie van Financiën rapporteert hierover: 
“Met deze vormgeving is niet gekozen voor een daadwerkelijke fiscalise
ring, waarbij de gehele AOWpremie in de eerste en tweede schijf voor 
alle belastingplichtigen door belastingheffing zou worden vervangen” 
(zie [8]). Er is in dit paper geen rekening gehouden met verdere fiscalise
ring van de AOW.

4.3	 Pensioenaanspraken	bruto	en	netto
De volgende tabel toont hoe de feitelijke pensioenaanspraak netto 
uitpakt ten opzichte van het huidige inkomen. De uitkomsten zijn 
gebaseerd op de veronderstelling dat de bedragen onder ‘inkomen’ en 
‘pensioenaanspraak’ gelijk zijn aan het belastbaar loon voor en na pen
sionering. Verder wordt geen rekening gehouden met allerlei nuances die 
de belastingaangifte biedt, zoals de hypotheekrenteaftrek.

Tabel	6:	Te	bereiken	pensioenaanspraken	en	vervangingspercentages	
(na	belasting)	naar	sociaaleconomische	categorie,	personen	van	15	tot	65	
jaar,	2005

Kenmerken Inkomen Te bereiken 
aanspraken

Vervangings-
percentage

Benaderd 
percentage 

na belasting
Totaal personen *) 28.200 19.400 69 91

1 Actief 30.200 20.500 68 90

 1.1 Werknemer 30.100 21.500 71 94

 1.2 Zelfstandige 31.600 10.800 34 46

2 Niet-actief 19.600 14.900 76 98

 2.1 Ontvanger 
 werkloosheidsuitkering

20.900 13.700 66 85

 2.2 Ontvanger bijstandsuitkering 11.400 9.400 83 105

 2.3 Ontvanger sociale 
 voorziening overig

21.300 14.500 68 89

 2.4 Arbeidsongeschikte 17.100 14.300 84 107

 2.5 Pensioenontvanger 31.200 22.500 72 95

*) Exclusief studenten en overige nietactieven en “sociaaleconomische categorie 
 onbekend”
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 De tabel laat zien dat een gemiddeld persoon er netto iets op achter
uit gaat als wordt gekeken naar het daadwerkelijke vervangingspercen
tage. Met uitzondering van de zelfstandigen houden alle groepen netto 
meer dan 80 procent van het oude inkomensniveau over. Onderzoeken 
naar de feitelijke inkomensveranderingen op 65jarige leeftijd laten 
zelfs een kleinere daling zien. De groep van personen met een prepensi
oenuitkering bijvoorbeeld gaat bij het bereiken van de 65jarige leeftijd 
gemiddeld met 3 procent achteruit in hun persoonlijk besteedbaar inko
men [7].
 De resultaten voor huishoudens zien er vergelijkbaar uit. Wel blijkt dat 
voornamelijk de groep eerstegeneratieallochtonen bruto lang niet de 70 
procent haalt, en netto veel lager uitkomen dan de andere groepen.	Ove
rigens blijken de vervangingspercentages voor alle groepen huishoudens 
hoger te zijn dan die voor groepen van personen met vergelijkbare ken
merken. Zo wordt voor autochtone personen een vervangingspercentage 
berekend van 71 procent, voor nietwesterse allochtone personen van 60 
procent en voor niet in Nederland geboren personen van 56 procent. Voor 
huishoudens zijn deze percentages respectievelijk 73 procent, 70 procent 
en 65 procent. 
 De zeer hoge vervangingspercentages voor alleenstaanden laten zich 
naar alle waarschijnlijkheid verklaren uit het feit dat alleenstaanden een 

Tabel	7:	Te	bereiken	pensioenaanspraken	en	vervangingspercentages	(na	
belasting)	naar	herkomst	en	generatie,	huishoudens	van	15	tot	65	jaar,	
2005

Kenmerken Inkomen Te bereiken 
aanspraken

Vervangings-
percentage

Benaderd 
percentage 

na belasting
Totaal huishoudens 39.900 28.900 73 95

Alleenstaanden 22.600 17.700 78 102

Paren allebei jonger dan 65 52.800 37.300 71 93

Autochtonen en westerse 
allochtonen

41.700 30.500 73 96

Gemengde herkomst 48.800 30.000 61 81

Niet-westerse allochtonen 21.700 15.200 70 90

Geboren in Nederland 41.700 30.800 74 97

Gemengde generatie 48.700 30.300 62 82

Niet geboren in Nederland 23.200 15.000 65 84
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hoger AOWrecht hebben dan gehuwden of geregistreerde partners en 
dat in deze categorie relatief veel jongeren zitten.

4.4	 Mogelijke	compensatie	uit	opgebouwd	vermogen
Naast de verschillende pensioenpijlers die als pensioenvoorziening die
nen, is het ook mogelijk om opgebouwd vermogen aan te wenden als 
pensioenaanvulling. Hierbij valt te denken aan opgebouwde spaar en 
beleggingstegoeden of de eigen woning. 
 De verdeling van het vermogen over personen is hoe dan ook een 
arbitraire. Realistischer, en direct aansluitend bij het datamateriaal, is 
het om het opgebouwde vermogen per huishouden te bekijken. Voor 
huishoudens bestaat de mogelijkheid om als fiscale partners een belas
tingaangifte te doen. Hierbij mogen bepaalde inkomsten en aftrekpos
ten worden verdeeld over de partners waardoor een voordeel ontstaat. 
Dit is de reden dat de vermogensdata primair beschikbaar komen op 
huishoudenniveau16.

16 In de pensioenaansprakenstatistiek op StatLine zijn tevens gegevens beschikbaar 
over het bezit van vermogen op personenniveau, om de vergelijking met de gege
vens over de eerste en de tweede pensioenpijler ook op personenniveau te kunnen 
maken. Het huishoud vermogen is daarbij gelijkelijk verdeeld over de huishoudkern, 
met uitzondering van de waarde van het eigen huis, die in het geval van een paar 
aan een van beiden is toegewezen.

Tabel	8:	Vervangingspercentages	en	aanwezigheid	van	vermogen	naar	
herkomst	en	generatie,	huishoudens	met	minimaal	1	partner	jonger	dan	
65	jaar,	2005

Kenmerken Vervangings-
percentage

Inkomen Percentage huishoudens 
met meer dan € 40.000 

resp. € 20.000 vermogen
Totaal huishoudens 73 39.900 48

Alleenstaanden 78 22.600 27

Paren allebei jonger dan 65 71 52.800 61

Autochtonen en westerse 
allochtonen

73 41.700 53

Gemengde herkomst 61 48.800 39

Niet-westerse allochtonen 70 21.700 10

Geboren in Nederland 74 41.700 53

Gemengde generatie 62 48.700 48

Niet geboren in Nederland 65 23.200 13
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Figuur	12:	Aanwezigheid	van	vermogen	naar	leeftijd	en	huishoudtype,	
huishoudens	met	minimaal	1	partner	jonger	dan	65	jaar,	2005

Figuur	13:	Aanwezigheid	van	vermogen	naar	leeftijd	en	generatie,	huis-
houdens	met	minimaal	1	partner	jonger	dan	65	jaar,	2005
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 Op dit moment is alleen het percentage van het aantal huishoudens 
met vermogen binnen een sociaaldemografische groep beschikbaar. Zie 
hiervoor onderstaande tabellen en grafieken, die vrijwel voor zichzelf 
spreken. De leeftijdsindeling in de grafieken is gebaseerd op het jongste 
lid van de huishoudkern.
 Als onderscheid wordt gemaakt naar paren versus alleenstaanden, 
blijken duidelijke verschillen in de mogelijkheden terug te vallen op ver
mogen, zoals blijkt uit Figuur 12.
 Vooral paren hebben vermogen om op terug te vallen als inkomens
vervanging na pensionering. In de leeftijdsgroepen vanaf 45 jaar heeft 
meer dan 70 procent van de paren vermogen om op terug te vallen. 
Alleenstaanden blijven hierin duidelijk achter; gemiddeld heeft 27 pro
cent van de alleenstaanden vermogen en zelfs als er wordt gekeken naar 
de oudste leeftijdsgroepen is dit percentage lager dan 50 procent. Dit kan 
veroorzaakt worden door het feit dat alleenstaanden minder vaak een 
eigen huis hebben dan paren.
 Verder is in Figuur 13 duidelijk te zien dat eerstegeneratieallochtonen 
veel minder vaak vermogen hebben opgebouwd dan autochtonen en 
tweedegeneratieallochtonen. 
 We kunnen uiteraard meer tabellen tonen, maar dit doet niet af aan 
de conclusie dat de groepen waarbinnen veel huishoudens vermogen 
hebben om op terug te vallen, ook juist de groepen zijn met de hoogste 
pensioenaanspraken. Anders gezegd: de aanvulling van het pensioen 
met vermogen is veelal niet mogelijk voor groepen met een laag pen
sioen. Als het inkomen ruimte biedt om een behoorlijk pensioen op te 
bouwen, is er blijkbaar ook ruimte om vermogen op te bouwen.

4.5	 Vergelijking	met	feitelijk	bestedingspatroon
Ten slotte willen we kort stilstaan bij het verschil in consumptieniveaus 
en patronen voor en na 65 jaar. Tabel 9 toont daartoe de CBScijfers 
over bestedingen. Voor een beschouwing van de effecten van pensi
onering op het bestedingspatroon, kiezen we ook hier het perspectief 
van huishoudens zoals dat standaard gebeurt bij de statistieken over 
bestedingen. 
 De gegevens over de bestedingen van huishoudens voor het verslag
jaar 2004 leren dat er een enorm verschil bestaat aan weerszijden van 
de grens van 65 jaar. Gemiddeld gesproken is het verschil groter dan 30 
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procent, met name omdat de woonlasten afnemen. Vergeleken met Tabel 
7 blijkt dat bestedingen sterker dalen dan de inkomens. 

Het zal interessant zijn om te zien hoe deze cijfers zich zullen ontwikke
len als de huidige werknemers de 65jarige leeftijd hebben bereikt.

NB. Deze tabel maakt uiteraard niet duidelijk wat oorzaak en wat gevolg 
is: besteden mensen minder omdat ze minder inkomen hebben, of heb
ben ze minder inkomen nodig omdat ze gewoonweg minder besteden. 

Tabel	9:	Bestedingen	van	particuliere	huishoudens	naar	leeftijd	hoofd-
kostwinner,	2004

 Totaal alle 
huishoudens

tot 45 
jaar

45 tot 
65 jaar

vanaf 
65 jaar

Totale bestedingen in euro 28.200 29.200 31.200 20.200

Voeding 4.700 4.700 5.300 3.300

Woning 9.500 9.200 10.300 8.600

Kleding en schoeisel 1.900 2.200 1.900 1.000

Hygiëne en geneeskundige verzorging 2.100 2.300 2.100 1.800

Ontwikkeling, ontspanning en verkeer 9.300 10.100 10.700 4.800

Overige bestedingen 700 700 800 600

Bruto hypotheeklasten 3.900 5.300 3.800 900

Groot onderhoud eigen woning 900 1.000 1.100 500

OZB en waterschapslasten 200 200 200 100

Premie ziektekostenverzekering 2.800 3.000 3.100 1.700
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5.  Conclusie

Hoeveel een goed pensioen waard moet zijn, leidt al vele jaren tot een 
debat binnen de pensioenwereld. Zowel de haalbaarheid als de wen
selijkheid van diverse normen zijn ter discussie gesteld. De pensioen
aansprakenstatistiek over 2005 heeft een mogelijkheid geboden om de 
kwestie verder te onderzoeken. De statistiek is gebaseerd op een grote en 
representatieve steekproef van pensioenfondsen en verzekeraars.
Om de inkomenseffecten van pensionering zichtbaar te maken, zijn de 
verwachte te bereiken pensioenaanspraken afgezet tegen het inkomen 
uit loon, winst en alle uitkeringen. De vergelijking laat een vervangings
percentage zien dat voor veel groepen rond de 70 procent van hun 
huidige inkomen ligt. Ceteris paribus leidt dit netto tot een vervangings
percentage van rond de 90 procent.
 CBSonderzoek naar de dagelijkse praktijk (zie [2]) concludeert ook 
dat mensen er, gemiddeld gesproken, bij pensionering op 65jarige 
leeftijd enigszins op achteruit gaan. Hierin kan een bevestiging worden 
gezien van de eerder geventileerde mening dat de pensioenaanspra
kenstatistiek een goede indicatie oplevert van wat onze pensioenaan
spraken waard zijn.
 Duidelijke uitzondering op dit beeld zijn allochtonen, met name die 
van de eerste generatie, voor wie sprake is van zowel een laag vervan
gingspercentage als een laag niveau van aanspraken. Vervangingsper
centages voor personen kunnen een interessant, maar inaccuraat beeld 
geven. De huishoudsituatie verschaft een beter inzicht, omdat de beste
ding van inkomens primair een zaak is van huishoudens. Ook voor huis
houdens komen vervangingspercentages van rond de 70 procent voor, 
wederom met uitzondering van huishoudens waarvan de kern niet in 
Nederland is geboren. Naar verwachting zal deze groep huishoudens een 
beroep moeten doen op aanvullende bijstand om een inkomen op het 
niveau van een volledige netto AOWuitkering te kunnen bereiken.

Dalende bestedingen na pensionering geven een indicatie dat een ver
vangingspercentage van 70 procent een toereikend pensioen biedt. Een 
belangrijke kanttekening hierbij is dat het pensioen slechts dan toerei
kend is, als van het inkomen ook voor pensionering te leven is. Boven
staande tabellen en grafieken, en ook bijvoorbeeld [3] en [9], laten zien 
dat er tussen de verschillende sociaaldemografische groepen enorme 
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inkomensverschillen bestaan. Oftewel: als de 100 procent weinig voor
stelt, heb je aan die 70 procent, zelfs met een beter fiscaal regime, ook 
weinig. 
– Vooralsnog blijkt dat een paar zeer duidelijk herkenbare sociaaldemo

grafische groepen er wat dit betreft in ongunstige zin uitspringen. Wij 
denken dat een nadere beleidsanalyse met het oog op de situatie van 
huishoudens een belangrijke focus kan zijn. 

De ontwikkeling van de pensioenaansprakenstatistiek is nog niet vol
tooid. Het CBS heeft onder meer als doel met deze statistiek beleid en 
onderzoek van voldoende en kwalitatief hoogwaardige informatie te 
voorzien. De uitdagingen zijn duidelijk: verdere uitbouw van de statis
tiek, bijvoorbeeld met gegevens over de derde pijler, en actualisering van 
de gegevens. Kernpunt blijft de relevantie van de geboden statistische 
informatie.
– Voor de verdere ontwikkeling van de pensioenaansprakenstatistiek is 

het van belang de dialoog te continueren tussen het CBS enerzijds en 
beleidsmakers en onderzoekers anderzijds.
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Op basis van gegevens van de SVB en pensioenfondsen en  
 verzekeraars heeft het CBS voor verslagjaar 2005 de pensioen
aansprakenstatistiek voor de eerste en tweede pijler geprodu
ceerd. Elisabeth Eenkhoorn en Gerrit Zijlmans (beiden CBS) 
beschrijven de opzet van de statistiek en de keuzes die daarbij 
gemaakt zijn. De pensioenaanspraken worden vergeleken met het 
huidige inkomen, en er wordt nagegaan of mensen met lage 
pensioenaanspraken wellicht de mogelijkheid hebben terug te 
vallen op vermogen. Hieruit blijkt, niet geheel onverwacht, dat 
het gemiddelde huishouden niet zo slecht af is, maar dat som
mige groepen huishoudens er consequent negatief uitspringen.




