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Innovaties in wonen, arbeid, 
pensioen en de rol van 
pensioenfondsen

In de woningmarkt, de arbeidsmarkt en in de pensioen

opbouw zijn er grote problemen aan te pakken. Ideeën 

om ze op te lossen zijn er te over, maar wat bepaalt 

welke ideeën succesvol toegepast worden, welke niet, 

en welke rol hebben de stakeholders hierin? Dit paper 

evalueert een aantal (recente) initiatieven, en bepaalt 

wat doorslaggevend is voor het slagen ervan.
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voorwoord

Netspar stimuleert debat over de gevolgen van vergrijzing voor het 

(spaar-)gedrag van mensen, de houdbaarheid van hun pensioe-

nen en het overheidsbeleid. Doordat veel van de babyboomers 

met pensioen gaan, zal het aantal 65-plussers in de komende 

decennia snel toenemen. 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 65-plussers 

wel eens kunnen verdubbelen. Kan de werkende beroepsbevol-

king 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 

pensioenen 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 pensioenfondsen 

over te laten? Van wie zijn de pensioengelden eigenlijk? En hoe 

kan een helder en eerlijk speelveld voor pensioenfondsen en 

verzekeraars worden gedefinieerd? Hoe kunnen collectieve doel-

stellingen 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?
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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 inschat-

ten, verdienen het om bekend te worden bij een groter publiek. 

Belangrijker is natuurlijk 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 redenen 

heeft Netspar de NEA Papers ingesteld. In een NEA Paper neemt 

de auteur gemotiveerd stelling over een beleidsrelevant onder-

werp. De naam NEA Papers heeft twee betekenissen. Ten eerste, 

NEA staat voor Netspar Economische Adviezen. De auteurs advise-

ren op persoonlijke titel en op verzoek van Netspar over actuele 

economische kwesties op het gebied van vergrijzing en pensioe-

nen. Ten tweede, NEA klinkt als Nee-Ja en geeft daarmee een 

wezens kenmerk van elk debat aan.

Roel Beetsma

Voorzitter van de Netspar Redactieraad
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innovaties in wonen, arbeid, 
pensioen en de rol van 
pensioenfondsen

Samenvatting

In de woningmarkt, de arbeidsmarkt en in de pensioenopbouw 

zijn er grote problemen aan te pakken. Ideeën om ze op te lossen 

zijn er te over, maar wat bepaalt welke ideeën succesvol toege-

past worden en welke niet? Welke rol hebben de stakeholders 

hierin? Dit paper evalueert een aantal (recente) initiatieven, en 

bepaalt wat doorslaggevend is voor het slagen ervan.
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1. Inleiding

Nieuwe ideeën zijn gewenst. We sparen als Nederlandse econo-

mie meer dan genoeg, maar zetten dit niet in op de gebieden 

waar de kapitaalvraag het grootst is of waar vervulling van de 

vraag de meeste positieve externaliteiten heeft voor de consu-

ment of economie. 

 Drie grote uitgavencategorieën beïnvloeden de levensloop van 

de gemiddelde burger: de kosten voor zijn woning, uitgaven voor 

zorg en de opbouw van zijn pensioen. Grote groepen burgers 

bouwen kapitaal op met eigen spaargeld of verplichte (pensioen)

besparingen, het bezit van de eigen woning, maar niet specifiek 

voor hun zorguitgaven. Daarnaast bouwen burgers veel vermogen 

op door middel van pensioenbesparingen. Een vraag van minister 

Schippers is of hier effectieve koppelingen te maken zijn (Koedijk, 

2012). Elders in de maatschappij worden vergelijkbare onderwer-

pen geadresseerd: investeringen in kennis, onderwijs en infra-

structuur zijn belangrijke randvoorwaarden om de economie te 

stimuleren en om deelnemers lang en productief te laten partici-

peren in de arbeidsmarkt, wat bijdraagt om het stelsel betaalbaar 

te houden.

 Deze vragen zijn niet nieuw. Zo richtte het Holland Financial 

Centre in 2008 een innovatieprogramma retirement op, met als 

doelen het ‘bevorderen van innovaties op het terrein van pensi-

oenen, verzekeringen en vermogensbeheer gericht op het oplos-

sen van het maatschappelijke knelpunt van de voortgaande 

vergrijzing.’ (HFC, 2009). Nieuwe ideeën voor de toekomst van 

het pensioenstelsel zijn ook gewenst. In 2014 startte het kabi-

net een brede dialoog over de lange-termijntoekomst van het 

Nederlandse pensioenstelsel (Weekers en Klijnsma, 2013). Als 

onderdeel hiervan is de SER gevraagd hierover een advies te 
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geven. Zo vraagt de staatssecretaris aan de SER de wenselijkheid 

en vormen te onderzoeken van een integrale benadering van 

vermogensopbouw, pensioen, zorg en woning, maar ook te kijken 

naar wat er in de huidige kaders al mogelijk is (Klijnsma, 2014).

 Een rondgang laat zien dat aan goede ideeën om deze vragen 

aan te pakken, geen gebrek is (zie bijvoorbeeld Asbeek Brusse 

en van Montfort, 2012). Maar waarom breken goede ideeën niet 

door, en wat is er voor nodig om dit te realiseren? Institutionele 

beleggers zoals pensioenfondsen blijken, met uitzondering van 

de grootste, soms huiverig deze nieuwe ideeën te vertalen in 

concrete investeringen. Wij werken in dit paper uit wanneer, 

en onder welke omstandigheden, nieuwe initiatieven succesvol 

kunnen zijn, en wat hiervoor gerealiseerd moet worden. 

 Dit paper is als volgt ingericht. Ons vertrekpunt is de financiële 

innovatieliteratuur. Als er nieuwe ideeën of producten ontwikkeld 

worden, waarom, en op welke manier komen deze dan tot stand? 

Vervolgens stellen we ons de vraag wat een innovatie succesvol 

maakt. Om dit tastbaar te maken onderzoeken we 20 cases. Bij 

de selectie van de cases is het niet het doel om volledig te zijn, 

maar eerder de belangrijkste ontwikkelingen en discussies in de 

pensioensector te omvatten. In paragraaf 5 worden de cases kort 

samengevat; een uitgebreidere samenvatting van de voor iedere 

case opgestelde analyse is opgenomen in de bijlage. Paragraaf 6 

geeft een overzicht van de gemeenschappelijke factoren achter 

het (relatieve) falen of slagen van de innovaties in wonen, zorg 

en werk, en vertaalt de bevindingen naar aandachtspunten voor 

toekomstige innovaties. Daarbij zijn de resultaten van de onder-

zoeken naar de cases en de discussies hierover met ervaringsdes-

kundigen in de sector leidend.
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2. Innovaties

Innovatie is een aansprekende term voor organisaties, maar het 

is niet altijd duidelijk wat er precies mee bedoeld wordt. Dit 

vertroebelt de discussie of de zoektocht naar eenvoudige oplos-

singen (cf. De Boer, De Jong en Van der Vlugt, 2012). Zo is bijvoor-

beeld het onderscheid tussen productverbetering en innovatie 

soms lastig vast te stellen. Ook is het onduidelijk hoe dit gestimu-

leerd kan worden. Daarnaast kunnen innovaties sectoraal worden 

bekeken (financiële of technologische innovatie) of langs de 

lijnen van een organisatie (denk aan proces, product en organisa-

tie-innovaties). Wij beperken ons tot de financiële innovatielite-

ratuur en de sociale innovatieliteratuur.

2.1 Financiële innovatie

IBM voert in 2012 met 6.478 toegekende patenten in de VS de top 

50 aan in de Verenigde Staten. Een leiderspositie die zij al twintig 

jaar houdt, gevolgd door bedrijven als Samsung, Canon, Sony of 

General Electric (Kindermans, 2013). De grote afwezigen zijn de 

banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Veel mensen zullen 

echter beamen dat de pensioensector in de afgelopen tien jaar 

ingrijpend is vernieuwd. Toch constateert Oerlemans (2012) dat 

bij de 50 beste uitvindingen uit Time Magazine geen pensioen-

oplossingen staan. Dit voorbeeld geeft al aan dat innovatie in de 

pensioensector op een andere manier moet worden benaderd. 

Terwijl er toch innovatie genoeg is in de financiële sector, waar 

pensioenfondsen onderdeel van uitmaken. Grotere aankopen 

werden tot 19 jaar geleden met blauwe eurocheques gedaan, die 

handmatig door de toenmalige Postcheque en Girodienst werden 

verwerkt, totdat in 1989 de eerste geldautomaat op de Coolsingel 

in Rotterdam een sensatie en een lange rij van mensen opleverde. 
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Nu staat niemand meer in de rij voor bankbetalingen. Mobiel 

bankieren neemt zo’n vlucht, dat veel klanten niet eens meer het 

kantoor of de website van hun bank kunnen vinden. Beleggen 

voor de oudedag was tot de jaren ‘80 voor een beperkte groep 

consumenten voorbestemd, totdat de beleggingsinstellingen het 

mogelijk maakten voor kleine beleggers om met kleine bedragen 

deel te nemen en zo een vergelijkbare professionele beleggings-

spreiding te krijgen als grote beleggers. Pensioen gold als een one 

size fits all. Pensioenregelingen bieden nu mogelijkheden voor 

bijstorten, eerder of later stoppen, aanvullende verzekeringen 

voor de familie, of mogelijkheden om de regeling beter aan te 

laten sluiten bij de levensloop van de deelnemer. Dit zijn allemaal 

innovaties die het leven prettiger maken. Innovaties kunnen ook 

ongewenste zijeffecten hebben, zoals beleggers ervoeren toen zij 

in complexe hedgefondsstrategieën of derivaten stapten.

 Deze voorbeelden geven aan dat met enige inventarisatie het 

aantal financiële innovaties schier oneindig is. Dat heeft te maken 

met het karakter van een financieel product zelf. Financiële 

producten zijn, in tegenstelling tot andere producten niet goed 

af te schermen, en dus eenvoudig na te maken. Tenzij het een 

ingrijpende product- of procesverandering is, kan de financiële 

instelling maar kort op zijn lauweren rusten en moet het een 

nieuwe variant introduceren waarbij de verandering of verbete-

ring vaak incrementeel van aard is. Zo ontstaan veel producten, 

met relatief kleine variaties die over de tijd gezien echter grote 

veranderingen in de productkarakteristieken kunnen veroorzaken.

Een relevante vraag is daarom wat innovatie nu precies is. Hoewel 

menig pensioenfonds of uitvoerder innovatieve beleggingen of 

een innovatief beleggingsproces hoog in het vaandel heeft staan, 

is het zoeken naar een goede definitie. Nieuw speelt hierbij een 

centrale rol, omdat het woord afgeleid is van novus, wat nieuw 
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betekent. Maar nieuw hoeft niet van de grond af aan nieuw te 

zijn; het kan een nieuwe toepassing van een bestaand iets zijn 

(Tufano, 2002). Het Amerikaanse Ministerie van Handel ziet inno-

vatie als “The design, invention, development, and/or implemen-

tation of new or altered products, services, processes, systems, 

organisational structures, or business models for the purpose of 

creating new value for customers and financial returns for the 

firm.” (Van der Marck, 2007). 

 Voor Merton (1986) is een innovatie pas onderscheidend ten 

opzichte van een verbetering als er sprake is van een trendbreuk 

in de manier van productie: werken wordt niet alleen beter, 

maar wordt ook anders. Hij benadrukt tegelijkertijd dat innova-

ties daarmee niet geheel toevalligerwijs gebeuren. Veel ideeën 

of concepten zijn er immers al, het wachten is op iemand of 

een aanleiding om ze iets aan te passen en zo een innovatie te 

worden. Tufano (2002) maakt een onderscheid naar product- 

en procesinnovaties. Bij productinnovaties worden nieuwe 

of vernieuwde financiële instrumenten geïntroduceerd. Een 

procesinnovatie heeft daarentegen betrekking op een andere 

manier van werken. 

2.2 Sociale innovatie

De financiële innovatieliteratuur bestaat al enkele decennia; een 

nieuwe loot aan de stam is het begrip sociale innovatie, waar-

bij bewust onderscheid gemaakt wordt met de traditionelere 

innovatieliteratuur. Sociale innovatie vloeit voort uit de zoge-

naamde innovatieparadox: Nederlandse bedrijven ontwikkelen 

veel kennis, maar het succes van innovatie wordt slechts voor 

25 procent bepaald door R&D investeringen en voor 75 procent 

door factoren op het gebied van mens en organisatie (Volberda, 

Van den Bosch & Jansen, 2006). Bedrijven zouden dan meer 
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moeten inzetten op organisatie- en managementvernieuwing. 

Deze innovatieparadox lijkt ook te verklaren waarom de arbeids-

productiviteit in Nederland op een hoog niveau ligt, maar de 

arbeidsproductiviteitstijging beperkt is. Dit is relevant vanuit een 

beleidsperspectief. In Europees verband is bijvoorbeeld afge-

sproken dat de EU in 2010 de meest concurrerende economie 

moet zijn van de wereld. Wanneer innovatie wordt gezien als een 

belangrijke manier om concurrentiekracht te vergroten, is sociale 

innovatie een relevant onderwerp om verder te onderzoeken. Een 

duidelijke definitie ontbreekt echter. Een gangbare benadering 

is om sociale innovatie te zien als een vernieuwde organisatie-

vorm van het werk in ondernemingen. Die is zo georganiseerd 

dat zowel arbeidsproductiviteit als kwaliteit van de arbeid daar-

mee gebaat zijn. Het Tilburgse Social Innovation Lab hanteert 

een bredere insteek. Sociale innovatie creëert “nieuwe business 

modellen in een multi-stakeholder community, gericht op het 

realiseren van maatschappelijke waarde, door het inbrengen van 

hoogwaardige kennis van mens- en maatschappijwetenschap-

pen.” (TiSIL, 2012). Sociale innovatie is zo bezien intersectoraal en 

richt zich op het proces van innovatie, de manier waarop inno-

vatie en veranderingen vorm krijgen, in tegenstelling tot de meer 

traditionele definitie van sociale innovatie, waarbij het vooral 

gaat om de interne organisatie in ondernemingen ten bate van de 

productiviteit. 
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3. Innovaties en het pensioenfonds

De literatuur over innovaties is uitgebreid, maar de literatuur over 

innovaties en pensioen is relatief beperkt (cf. Oerlemans, 2012). 

Om een raamwerk te ontwikkelen dat financiële innovaties met 

pensioenfondsen combineert, bespreken we eerst de functies van 

een financiële intermediair waarbij financiële innovatie een rol 

speelt. Vervolgens werken we uit waarom en hoe financiële inno-

vatie kan worden toegepast. De cases waarmee innovaties worden 

geanalyseerd, worden vervolgens in dit raamwerk geplaatst.

 Om het financiële systeem en de financiële organisatie die 

daarbinnen opereren effectief te analyseren, kunnen de organi-

saties beter vanuit een functioneel perspectief in plaats van een 

institutioneel perspectief bekeken worden (Merton, 1995; Merton 

& Bodie, 1995). Een institutioneel perspectief plaatst de organisa-

tie centraal: wat zijn de activiteiten die een organisatie uitvoert? 

Een pensioenfonds voert bijvoorbeeld de pensioenregeling uit, 

beheert het vermogen en administreert de pensioenen. Een func-

tioneel perspectief daarentegen kijkt naar de functies die een 

organisatie uitvoert. Over een langere periode zijn functies rede-

lijk stabiel, terwijl organisaties sterk kunnen veranderen. 

 Merton benoemt vijf functies voor een financiële intermediair 

die we toepassen op pensioenfondsen, waarbij het verlagen van 

transactiekosten en het verkleinen van informatieasymmetrie als 

belangrijkste toegevoegde waarde wordt gezien (Bhattacharya 

& Thakor, 1993; Santomero, 1984). Tabel 1 vat de vijf financiële 

intermediatiefuncties voor een pensioenfonds samen. Functies 

als zorgdragen voor het betaalmechanisme en transmissiemecha-

nisme voor monetair beleid worden buiten beschouwing gelaten, 

omdat ze specifiek voor banken van toepassing zijn.
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3.1 Transactiekosten en schaalvoordelen 

Een deelnemer die voor zijn eigen pensioen wil zorgen, kan 

rechtstreeks naar de kapitaalmarkt gaan en daar financiële 

instrumenten aanschaffen. Pensioenfondsen kunnen de inleg 

van pensioenpremies bundelen en financiële transacties aangaan 

die een individueel persoon niet zou kunnen. Veel beleggings-

mogelijkheden komen pas in zicht als een minimale investe-

ringsgrootte wordt overschreden. Dit argument is in de afgelopen 

jaren afgezwakt; de financiële markten hebben, door vergaande 

automatisering en verhandelbaarheid, de minimale drempel voor 

veel beleggingen verlaagd. Een belangrijker aspect van bunde-

ling is daarom de directe voordelen die worden gerealiseerd. 

Door centraal de pensioenpremies te innen, te administreren en 

transacties aan te gaan op financiële markten kunnen schaal-

voordelen worden gerealiseerd. Voor de administratiekant van 

een pensioenf onds lijken die duidelijk te bestaan (cf. Bikker, 

Tabel 1: Innovaties in financiële intermediatiefuncties voor een 

pensioenfonds

Functie Innovatie draagt bij aan Voorbeelden

Schaal Kostenbeperking Gezamenlijke inkoop door 
gestandaardiseerd beleid bij 
verzekeraars, pensioenfondsen 
en vermogensbeheerders

Transformatie Voorspelbaarheid, 
robuustheid

ALM; LDI modellen

Risicomanagement Beperking impact 
ongewenste risico’s

Renteswaps, verzekeringen
ALM

Informatie 
asymmetrie

Screening, minder adverse 
selectie

Morningstar, SAS Type I, II, uni-
form pensioenoverzicht, BKR

Partij financiële 
markten

Markt maken, liquiditeit 
introduceren

CO2, microfinanciering, infra-
structuur, hypotheken
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Steenbeek, & Torracchi, 2012). Innovaties hebben hierbij vooral 

betrekking op efficiëntie en drempelverlaging.

3.2 Overdracht van middelen in de tijd 

Een deelnemer legt pensioenpremies in op een moment dat 

hij het nog niet nodig heeft; consumptie vindt pas over enkele 

decennia plaats. Pensioenfondsen moeten dus een transfor-

matie over tijd uitvoeren: de deelnemer ruilt als het ware een 

pensioenpremie in voor een claim voor betaling over 30 tot 40 

jaar. Dit doet het fonds door middel van risicotransformatie: 

pensioenpremies, in de vorm van kasgeld met een bijbehorend 

lage looptijd en laag risico, worden getransformeerd in finan-

ciële instrumenten met een lange looptijd en hoger risico. Aan 

het einde van de looptijd, als de deelnemer pensioenuitkeringen 

verwacht, wordt een deel van deze financiële instrumenten weer 

verkocht om de pensioenuitkering te voldoen. Het bundelen, en 

vervolgens ontbundelen van risico’s is dus een kernproces voor 

een pensioenfonds (Merton, 1989). De lengte en duur van deze 

transformatie volgen uit de aard en opzet van de pensioenrege-

ling. Innovaties die hierbij van toepassing zijn, kunnen nieuwe 

beleggingsstrategieën zijn die de transformatie over tijd naar 

verwachting stabieler of voorspelbaarder maken, of procesinno-

vaties bij lifecycle-beleggingen die de overgang tussen bundeling 

en ontbundeling sturen.

3.3 Risicomanagement

Als een pensioenfonds een transformatie van risico’s opzet, dan 

is een plausibel uitgangspunt dat het fonds dit risico alleen maar 

aangaat als het verwacht hiervoor beloond te worden. Maar de 

aankoop van financiële instrumenten die deze risicotransfor-

matie tastbaar maken, of het aangaan van verplichtingen in de 
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toekomst, creëert niet-beoogde zijeffecten. Beleggingen in een 

ander land scheppen bijvoorbeeld valutarisico en landenrisico. 

De belangrijkste taken van een pensioenfonds zijn onnodig risico 

vermijden, risico’s delen met de deelnemers, de risico’s verplaat-

sen naar andere participanten op de financiële markten, of het 

risico actief in de organisatie absorberen en aansturen. Onnodige 

risico’s vermijden kan door goede due diligencestandaarden of 

portefeuillediversificatie (Allen & Santomero, 1997, p. 1479). Risico 

dat inconsistent is met de gewenste eigenschappen of systemati-

sche kenmerken, wordt vermeden. Een fonds kan ook de risico’s 

delen met de deelnemers, door bijvoorbeeld een vooraf bepaalde 

kasstroom aan uitbetalingen, die niet afhankelijk is van de balans 

van het fonds, te veranderen in uitbetalingen die wel afhanke-

lijk zijn van de ontwikkeling van de balans van het fonds. Een 

pensioenfonds kan de risico’s ook verplaatsen naar andere parti-

cipanten op de financiële markten. Een pensioenfonds dat uitbe-

talingen in de toekomst aangaat, stelt zich bijvoorbeeld bloot 

aan veranderingen in de rentevoet. Door middel van derivaten 

als swaps kan het risico gemitigeerd worden. Als een pensioen-

fonds geen duidelijk voordeel heeft dit risico zelf te nemen, of het 

vermogen niet heeft om het risico te absorberen, dan is dit een 

voor de hand liggende stap. 

 Ten slotte blijven er nog de risico’s over die het fonds moet, of 

wil absorberen. Deelnemers met een op maat gemaakte pensi-

oenregeling hebben een zodanig risicoprofiel dat dit contract 

niet verhandeld of verkocht kan worden aan andere marktpar-

ticipanten en daarom op de balans van het pensioenfonds moet 

staan. Het aantal innovaties is hier zeer uitgebreid. Zo heeft de 

introductie van renteswaps het renterisico van pensioenfondsen 

stabieler gemaakt. Nog meer energie is gestoken in procesin-

novaties, zoals de ontwikkeling van risicomanagementsystemen 
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(de introductie van RiskMetrics door de Amerikaanse zakenbank 

JPMorgan) of de ontwikkeling van beleggingsmodellen die geënt 

zijn op de verplichtingen (het zogenaamde LDI investing).

3.4 Informatieasymmetrie 

Een pensioenfonds reduceert de informatieverschillen die de 

optimale overdracht van besparingen naar beleggingen in de weg 

staan. Deelnemers hebben niet het inzicht in de beleggings- en 

investeringsmogelijkheden die de participanten op de kapitaal-

markt zelf wel hebben. Dit inzicht kunnen de deelnemers zich ook 

niet, of alleen tegen hoge kosten, verwerven. Pensioenfondsen 

zorgen ervoor dat de overdracht van pensioenbesparingen naar 

beleggingen plaatsvindt, of naar vermogensbeheerders die 

vervolgens weer beleggen, op voorwaarden die voor deelnemers 

aanvaardbaar zijn, en monitoren het verloop ervan. Dit is geen 

overbodige luxe. Problemen ontstaan omdat contractpartijen 

elkaar niet altijd eenvoudig kunnen observeren en controleren, 

zeker als een partij die betrokken is bij de financiële transactie 

informatie heeft die de andere partij niet heeft, of als de ene 

partij optreedt als een agent.

3.5 Marktspeler

Ten slotte treedt het pensioenfonds op als partij in de financi-

ele markten. Het pensioenfonds, door op te treden als koper en 

verkoper, helpt om betere prijzen tot stand te brengen of soms 

gewoonweg initiële prijzen in markten te zetten waar dat eerst 

niet lukte. Dit komt de efficiëntie van de markten, en daarmee de 

allocatie van schaarse middelen, ten goede. De eerder genoemde 

schaalgrootte, en de transformatie van middelen over tijd, creëren 

voor pensioenfondsen toegang tot investeringsmogelijkheden die 

door hun aard en karakter er anders niet geweest waren, maar 
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wel welvaartverhogend kunnen werken. Hoewel pensioenfondsen 

zelf in hoge mate gereguleerd zijn omdat er sprake is van markt-

falen in deze sector (cf. Van der Lecq, 2009), kunnen de fondsen 

op deze manier marktfalen in andere sectoren van de economie 

mitigeren. Dit is de achterliggende gedachte bij de betrokken-

heid die de pensioensector kan hebben bij het opkopen van 

hypotheekobligaties. 
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4. Triggers voor innovatie

De vervolgvraag is welk doel de innovatie dient. Tufano (2002) ziet 

zes doelen: compleet maken van markten, oplossen van infor-

matieverschillen, beperken van kosten, maar ook het reageren op 

wet- en regelgeving, globalisering en technologische schokken.

Het eerste doel van innovatie is om markten die van zichzelf 

incompleet zijn, compleet te maken. Overheden geven van zich-

zelf geen couponnen van staatsobligaties uit; beleggers creëren 

deze markt omdat het voorziet in een vraag om obligatiepor-

tefeuilles bij te sturen. Academici zullen stellen dat markten al 

snel incompleet zijn als er restricties in enige vorm zijn (Allen en 

Gale,1988).

 De tweede reden voor financiële innovatie is om agency-zorgen 

en asymmetrische informatie op te lossen. Vermogensbeheerders 

of uitvoerders bezitten informatie die bijvoorbeeld pensioen-

bestuurders niet hebben. Hierdoor kan de vermogensbeheer-

der doelen nastreven die niet in het belang van de geldschieter 

of investeerder zijn. Door het ontwikkelen van performance 

gerelateerde contracten kan hier meer “alignment” in komen. 

Een voorbeeld hiervan is leningenuitgifte, zoals convertibele 

obligaties.

 De derde reden kan zijn dat innovaties helpen om transac-

tie-, zoek- of marketingkosten te beperken. Het meest in het 

oog springend zijn voorbeelden als de geldautomaat, internet-

bankieren, of de afwikkeling van transacties op T+3 of T=0 in 

de vorm van procesinnovaties, maar ook de introductie van het 

elektronische betalingssysteem SWIFT of het afschaffen van fysieke 

stukken bij de bewaarnemer van effecten. Een productinnovatie 

op dat gebied is de introductie van Exchange Traded Funds (ETF): 

financiële instrumenten waarvan het belangrijkste voordeel is 
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dat exposure naar een bepaalde beleggingscategorie voor klei-

nere bedragen tegen lage kosten beschikbaar is. Pensioenfondsen 

beperken de transactie- en zoekkosten door inrichting van het 

institutionele kader (de verplichtstelling beperkt de verandering 

van pensioenfonds), aansluiting van de pensioenadministratie 

bij de gemeentelijke basisadministratie of de mogelijkheid voor 

deelnemers om zelf wijzigingen via het internet door te geven, 

wat invoer- en controlefouten verder reduceert.

 De vierde reden voor innovatie is een directe reactie op belas-

tingen en regulering. De opkomst van Londen als financieel 

centrum is hier een sprekend voorbeeld van. Londen is eind jaren 

‘60 een zieltogend financieel centrum, als Amerikaanse bedrij-

ven steeds meer geld aantrekken in dollars buiten de Verenigde 

Staten om zo de belastingen te vermijden. Het Verenigd Koninkrijk 

faciliteert dit en luidt zo een nieuwe bloeiperiode in voor Londen. 

De verzwaring van buffereisen van pensioenfondsen zou zo een 

golf van nieuwe innovaties kunnen betekenen, ware het niet dat 

Jagtaiani, Saunders en Udell (1995) dit niet vinden als de kapi-

taalseisen bij banken verhoogd worden tijdens een eerdere “Basel 

Ronde”. Een golf van innovaties valt (nog) niet te observeren 

bij de introductie van het nieuwe financiële toezichtkader voor 

pensioenfondsen (FTK), waar ruim twee jaar na aankondiging van 

invoering het aantal, specifiek op deze regulering gebaseerde, 

ontwikkelingen beperkt blijven.

 Daarnaast kan innovatie een respons zijn op toenemende 

globalisatie en risico-oriëntatie van ondernemingen en beleggers. 

Het is dan volatiliteit-georiënteerd: door de internationalisering 

van markten en bedrijven staan bedrijven, beleggers en over-

heden steeds meer bloot aan nieuwe risico’s als wisselkoersen 

of politiek. Dit zijn allemaal ontwikkelingen die de balans van 

het pensioenfonds raken sinds zij in de jaren ’90 gedereguleerd 



26 nea paper 55

zijn. FX futures, swaps en futures, opties of commodity swaps zijn 

vervolgens (in eerste instantie) geïntroduceerd om de kasstromen 

en waarderingen voorspelbaarder te maken. Ten slotte noemt 

Tufano ook technologische schokken die innovatie stimuleren, 

of eigenlijk de innovatie zelf zijn. Informatietechnologie bete-

kent dat 24 uur per dag gehandeld kan worden waardoor spreads 

afnemen, beleggers geen fysieke stukken meer kopen maar elek-

tronische participaties, waardoor pooling weer efficiënter kan. 

Belangrijk is hierbij ook de intellectuele kant: het ontwerpen 

van nieuwe modellen waardoor risico’s die eerder niet geprijsd 

konden worden, dat nu wel kunnen, waardoor een nieuwe markt 

ontstaat. 

 Bepaalde financiële innovaties houden ook op te bestaan. 

Veranderingen in sturing bijvoorbeeld. Zo was portfolio-insu-

rance in de jaren ’80 erg populair tot de aandelencrash van 

1987, waarna het steeds minder werd toegepast omdat beleg-

gers vermoedden dat een deel van de koersschommelingen aan 

deze strategie te wijten waren. Ook zijn onderhandse leningen 

in Nederland op sterven na dood, nadat de beleggingscatego-

rie oninteressant werd door veranderend toezicht en verruimde 

bankleningsmogelijkheden. Productinnovaties die op hun retour 

zijn, zijn bijvoorbeeld de beleggingshypotheek of de tophypo-

theek, waar meer dan 90 procent van de executiewaarde kan 

worden geleend. Binnen de pensioensector is prepensioen een 

goed voorbeeld van een productontwikkeling die nu weer sterk 

afgebouwd is.
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5. Case onderzoek 

Innovaties zijn er aan de lopende band, maar slechts een beperkt 

aantal is succesvol. Hoe komt dat? Nadat we aan de hand van 

een literatuuroverzicht benoemd hebben wat de kenmerken van 

innovatie zijn, hoe innovaties aansluiten bij de financiële inter-

mediatiefuncties en wat innovaties veroorzaakt, willen we nu 

onderzoeken waarom bepaalde innovaties wel of niet slagen. 

Centraal daarin staan de analyses van de case studies. Bij de 

selectie is er op gelet dat de cases meer omvatten dan alleen 

productontwikkeling. Zij zijn geselecteerd op basis van relevantie 

– er moet sprake zijn van een incomplete markt of veranderende 

situatie/probleem waar de stakeholders nog geen goed antwoord 

op hebben op het gebied van wonen, werk, zorg en pensioen.

5.1 Afbakening

Als referentiekader kiezen we een gestileerde opzet waarbij drie 

ontwikkelingen de “koppeling” tussen pensioen, zorg, wonen en 

werk in sterke mate beïnvloeden: verandering van de pensioen-

regeling, de toenemende tendens naar inzicht en overzicht en 

het inzetten van de vermogenscomponenten om de doelen van 

de consument te realiseren. We kiezen deze indeling om aan te 

sluiten bij het perspectief van het pensioenfonds. Andere inde-

lingen zijn die van Van Rijn et al. (2010), die de ontwikkelingen 

uitwerken aan de hand van een deelnemersperspectief tijdens de 

opbouw- en uitkeringsfase. Van der Lecq (2008) deelt innovaties 

in aan de hand van de pijlers waarbinnen ze gebeuren en aan de 

hand van de partijen die de innovatie toepassen of ontwikkelen. 
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Pensioenregeling. Uitgangspunt ligt in de beginjaren 2000, als 

de meeste pensioenregelingen een overwegend verzekeringska-

rakter hebben door middel van de Defined Benefit-regelingen. 

Decennialang was het gebruikelijk dat pensioenfondsen zich bij 

het bepalen van de hoogte van het pensioen lieten leiden door 

het laatste loon dat een werknemer verdient. Steeds als een 

werknemer loonsverhoging kreeg, kostte dat het pensioenfonds 

geld. Het fonds deed alsof de werknemer dat hogere salaris altijd 

al verdiende en op basis daarvan premies afdroeg. Het pensioen-

fonds betaalde deze backservice en kon daarmee voor onver-

wachte financiële verrassingen komen te staan. Pensioenfondsen 

stappen echter vanaf 2004 massaal over op middelloon, waarbij 

het pensioenfonds niet met onverwachte financiële verrassin-

gen geconfronteerd wordt1. Werknemers krijgen een pensioen 

1  http://vorige.nrc.nl/dossiers/pensioenen/het_pensioen/article1622703.ece

Figuur 1: afbakening voor innovaties*.

* Met dank aan Niels Kortleve voor de suggestie.
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dat gebaseerd is op het gemiddelde loon dat zij in hun loopbaan 

verdiend hebben. Kostenbeheersing is de belangrijkste reden om 

over te stappen op middelloon, maar flexibilisering speelt ook 

een rol omdat steeds meer werknemers een flexibel inkomen 

krijgen.

Inzicht en overzicht. Deelnemers werken niet meer hun hele 

werkzame leven bij een organisatie, maar hebben ook in afne-

mende mate een uitgestippelde loopbaan. Steeds meer deelne-

mers bouwen pensioen op bij verschillende pensioenfondsen of 

verzekeraars, die allemaal weer hun eigen regeling hebben. Wil 

een consument hier weloverwogen keuzes in kunnen maken, dan 

is een logische stap dat inzicht en overzicht wordt geboden. Het 

pensioenregister maakt het voor elke Nederlandse burger mogelijk 

om een overzicht te krijgen van de door hem/haar opgebouwde 

en op te bouwen pensioenaanspraken bij pensioenfondsen en 

pensioenverzekeraars én zijn/haar opgebouwde AOW-rechten2. 

Inzet vermogenscomponenten. Inzicht en overzicht is een belang-

rijke stap in financial planning, een proces waarbij de deelnemer 

zijn eigen financiële doelen vaststelt en hier keuzes in maakt. 

Pensioen kan dan gezien worden als een vorm van flexibele 

vermogensopbouw dat meerdere raakvlakken gaat krijgen met 

domeinen als vermogen, inkomen, menselijk kapitaal, zorg en 

wonen (Van Rijn et al., 2010).

5.2 Cases

Het onderzoek is opgesteld als een case-onderzoek. De informatie 

voor de cases is gebaseerd op openbare informatie en documen-

2  http://www.pensioenregister.nl
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tatie; er heeft geen verdiepingsonderzoek plaatsgevonden naar 

het (technische) ontwerp. Van elke case worden met dezelfde 

systematiek de kenmerken en ontwikkelingen vastgesteld en 

gerubriceerd. De keuze van de cases is tot stand gekomen op 

basis van beschikbaarheid van de gegevens en is bij verschil-

lende experts getoetst, om te voorkomen dat de cases min of 

meer toevallig tot stand gekomen zouden zijn. De cases vormen 

daarmee niet een afspiegeling van alle ontwikkelingen in de 

pensioen praktijk, maar geven wel een goede dwarsdoorsnede. 

Behalve het feit dat de cases een afspiegeling van de pensioen-

praktijk zijn, hebben we als aanvullend criterium gekeken welke 

vormen van financiële intermediatiefuncties (zoals beschreven 

door Merton) en welke mogelijke triggers voor innovatie (de 

analyse van Tufano), door de cases worden beschreven. De cluste-

ring is kwalitatief van aard. 

 Bij de selectie van de cases is een verdere beperking toege-

past door ons te richten op belangrijke ontwikkelingen sinds 

2000. Zo is de verplichtstelling als een belangrijke innovatie naar 

voren gebracht om te bespreken als case. Deze bestaat echter al 

een aantal decennia, en we bespreken daarom liever een aantal 

innovaties rondom de beperkingen van de verplichtstelling. 

 Ten slotte zijn enkele cases opgenomen die niet direct 

pen sioen fondsen raken, maar wel hun kerntaken. Alternatieve 

vormen van solidariteit zijn bijvoorbeeld het zorgruilsysteem of de 

generatiehypotheek. 

 Een ander aandachtspunt in de selectie van de cases is het 

grijze gebied tussen innovatie en product- of procesverbetering. 

In het literatuuroverzicht over innovatie werd al aangestipt dat 

het onderscheid niet altijd scherp te maken is omdat er geen 

eenduidige definitie van innovatie is. Is de FTK2 bijvoorbeeld aan 

te merken als innovatie? Ja, als de stelling wordt aangehangen 
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Tabel 2. Korte beschrijving van de cases. De cases zijn geclusterd naar de inde-

ling van Van der Lecq (2008). De rechter kolom “Financiële intermediatiefuncties” 

koppelt de cases met de financiële intermediatiefuncties. Deze functies zijn schaal, 

transformatie, risicomanagement, informatieasymmetrie en partij in de financiële 

markten. De rechterkolom “Bijdrage aan vorm van financiële innovatie” koppelt 

de cases aan de beoogde doelen van innovatie. Hieronder valt het compleet 

maken van markten, agency zorgen en asymmetrische informatie beperken, 

transactie- zoek- of marketingkosten beperken, reactie op belasting of regule-

ring, toenemende risico-oriëntatie en technologische schok.

Innovatie Omschrijving Vorm van finan-
ciële intermedia-
tie-functie(s)*

Bijdrage aan vorm 
van financiële 
innovatie

Pensioenregeling

Case 1 Collectief Pen-
sioen voor ZZP’ers

Ontwikkeling van een pensioenregeling 
die rekening houdt met de arbeids-
marktflexibiliteit van ZZP’ers en tege-
lijkertijd de schaal- en risicosprei-
dingsvoordelen heeft van een collec-
tieve pensioenregeling.

Schaal Transfor-
matie

Compleet maken 
markt

Case 2 Premie Pen-
sioen Instelling (PPI)

Bedrijven en werknemers kunnen hun 
pensioenafspraken bij een PPI onder-
brengen, die een beschikbare premie-
regeling (DC) uit. Zelf mogen PPI’s geen 
biometrische en verzekeringstechni-
sche risico’s dragen.

Schaal Compleet maken 
markt, Risico- 
oriëntatie

Case 3 Hybride pen-
sioen

Pensioenregelingen met flexibele 
startdatum en flexibele uitkerings-
opties voor (gedeeltelijk) pensioen.

Transformatie Compleet maken 
markt, Risico- 
oriëntatie

Case 4 FTK 2 Een pensioentoezegging op basis van 
een reëel karakter met enige onzeker-
heid. Hierbij worden schokken in de 
financiële markt over een periode van 
10 jaar verdeeld conform het in het 
pensioenakkoord RAM mechanisme. 
Het vereveningsmechanisme is dus 
uniform voor alle pensioenfondsen die 
voor FTK 2 kiezen en is bovendien line-
air (meevallers worden op dezelfde 
manier verwerkt als tegenvallers).

Transformatie; 
Risicomanage-
ment

Risico-oriëntatie
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Innovatie Omschrijving Vorm van finan-
ciële intermedia-
tie-functie(s)*

Bijdrage aan vorm 
van financiële 
innovatie

Inzicht en overzicht

Case 5 Pensioen-
register

Een pensioenregister waarin iedere 
burger de door hem of haar in Neder-
land verworven en mogelijk te verwer-
ven collectieve en individuele pensi-
oenrechten kan opvragen.

Informatie-
asymmetrie

Technologische 
Schok, Agency 
zorgen

Case 6 Indexatiela-
bel

Het indexatielabel laat zien in welke 
mate de pensioenen in 15 jaar naar 
verwachting meegroeien met de prij-
zen. Het is een visuele maatstaf van te 
verwachte indexatie.

Transformatie Agency zorgen, 
Transactie & 
zoekkosten

Case 7 Dossiercheck 
Wft Compliance

Online applicatie biedt gedetailleerd 
inzicht in de kwaliteit van het pensi-
oendossier. Het schetst een beeld van 
de inhoud van de pensioenregeling, 
hoe het pensioenadvies tot stand is 
gekomen, hoe compleet het dossier is, 
hoe het contractbeheer is geweest en 
of er mutatieachterstanden zijn. 

Informatie-
asymmetrie

Technologische 
Schok, Agency 
zorgen, Transactie 
& zoekkosten

Inzet vermogenscomponenten

Case 8 Woningcor-
poraties als beleg-
gingsproduct / cate-
gorie via tussen-
schakel

Pensioenfondsen kunnen enerzijds 
direct hun pensioenvermogen in cor-
poraties beleggen, anderzijds kan er 
via fondsvorming kapitaal worden ver-
schaft aan corporaties met liquiditeits-
problemen.

Financiële 
Markten 

Compleet maken 
markt

Case 9 Complemen-
tair Non‐Monetair 
Zorgruilsysteem

Naar Japans voorbeeld zorg verlenen in 
ruil voor “zorgeenheden”. Hier geldt 
het principe ”tijd voor tijd”; het sys-
teem kan ook gekoppeld worden aan 
bijvoorbeeld korting op de ziektekos-
tenverzekering.

Transformatie Compleet maken 
markt

Case 10 Complemen-
tair sparen voor 
zorguitgaven (zorg-
pensioen / zorgspa-
ren)

Een spaarrekening die geblokkeerd is 
en alleen kan worden gebruikt voor 
uitgave aan de zorg.

Transformatie Compleet maken 
markt, Risico- 
oriëntatie

Case 11 Hypo-
theekobligatie (het 
Deense model)

Een instantie die (veilige, gestandaar-
diseerde, en liquide) hypotheekobliga-
ties uitgeeft. Op deze manier kunnen 
hypotheekverstrekkers worden voor-
zien van liquide middelen.

Financiële 
Markten 

Compleet maken 
markt
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Innovatie Omschrijving Vorm van finan-
ciële intermedia-
tie-functie(s)*

Bijdrage aan vorm 
van financiële 
innovatie

Case 12 Hypotheek 
aflossen door mid-
del van bouwsparen

Belastingvrij sparen; met dit rentevrij 
gespaarde bedrag kan men een huis 
financieren: een deel wordt gespaard 
via het bouwspaarprogramma het 
andere deel wordt gefinancierd door 
middel van vreemd vermogen.

Financiële 
Markten 

Compleet maken 
markt

Case 13 Maatschap-
pelijk vastgoed 

Het pensioenfonds koopt, en verhuurt 
het vastgoed aan een maatschappe-
lijke partij zoals een zorginstelling, 
ziekenhuis of school. 

Financiële 
Markten 

Compleet maken 
markt

Case 14 Reverse 
Mortgage

De mogelijkheid om het huis op ter-
mijn te kopen in ruil voor een perio-
dieke (lijfrente) betaling of een forfai-
tair bedrag.

Financiële 
 Markten

Risico-oriëntatie, 
Agency zorgen

Case 15 Generatiehy-
potheek

Een hypotheekvorm waarbij oudere 
generaties jongere generaties financi-
eel helpen met de aanschaf van een 
woning. Deze hypotheek combineert 
bestaande constructies.

Financiële 
 Markten

Risico-oriëntatie, 
Agency zorgen

Case 16 Levensloop-
regeling

Met de levensloopregeling konden 
werknemers een deel van het bruto-
salaris sparen om verlof (onbetaald) te 
financieren. Het spaarsaldo werd dan 
gebruikt om eerder met pensioen te 
gaan of voor het aanvullende 
 pensioen.

Transformatie Agency zorgen

Case 17 Prepensioen Individuele pensioenregeling waarbij 
premie betaald wordt om zelf ver-
vroegd met pensioen te kunnen gaan.

Transformatie Agency zorgen, 
Transactie & zoek-
kosten

Case 18 Langle-
venobligatie 

Verkoop van een bestaande levens-
verzekering door de polishouder (de 
verzekerde) aan een derde partij voor 
meer dan de waarde van de annuïteit 
maar minder dan netto uitkering bij 
overlijden.

Transformatie 
Financiële 
 Markten

Risico-oriëntatie, 
Agency zorgen

Case 19 Energie en 
duurzaamheid

Pensioenfondsen kunnen klimaatver-
andering en andere maatschappelijke 
problemen op de agenda zetten door 
klimaat risico’s en kansen te integreren 
in de beleggingsstrategie. 
Pensioenfondsen implementeren deze 
strategie; kernpunten van het beleid 
zijn onder andere milieu-, sociale- en 
goed ondernemingsbestuur.

Financiële 
 Markten 

Compleet maken 
markt
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dat het raamwerk een substantieel aantal verbeteringen intro-

duceert in de sturing van het fonds (zoals de incorporatie van de 

RAM en LAM), waardoor in de terminologie van Merton sprake is 

van een trendbreuk. Nee, als de stelling wordt verdedigd dat de 

echte innovatie in sturing het marktconsistent waarderen is, wat 

in het oorspronkelijke FTK is opgepakt. FTK2 is dan een verbete-

ring in organisatieaansturing, maar geen innovatie. Om niet te 

verzanden in een discussie tussen de rekkelijken en preciezen, 

is een (informele) toetssteen gewenst of het door gebruikers in 

publicaties of op seminars als belangrijke verandering wordt 

gezien. 

 Bij het onderzoek naar de afzonderlijke cases wordt geïnventa-

riseerd wat de innovatie inhoudt, in welke fase de innovatie zich 

bevindt, en wordt er een inschatting van de eventuele succes- en 

faalfactoren, vooral op basis van publieke bronnen, gemaakt. Bij 

de analyse van de succes- en faalfactoren wordt er aangesloten 

bij de rubricering van CUR (2010). In dit rapport doet het onder-

zoeksbureau voor de bouw verslag van onderzoek naar structurele 

oorzaken van falen, en daarvan afgeleid, maatregelen om daar 

wat aan te doen. Bij de analyse van structurele oorzaken spelen 

onderzoeksvragen als: zijn er onderdelen in de ontwerpkenmer-

Innovatie Omschrijving Vorm van finan-
ciële intermedia-
tie-functie(s)*

Bijdrage aan vorm 
van financiële 
innovatie

Case 20 Nationale 
Hypotheekinstelling

Oprichting van een financiële instel-
ling. Deze financiert pakketten NHG-
hypotheken van kredietverstrekkers en 
financiert zichzelf door de uitgifte van 
obligaties. Hiermee ontstaat een alter-
natieve financieringsmogelijkheid van 
de Nederlandse hypotheekmarkt. Voor 
pensioenfondsen ontstaat een interes-
sant beleggingsalternatief naast 
Nederlandse staatsobligaties. 

Financiële 
 Markten, Infor-
matie-asymme-
trie, Schaal

Compleet maken 
markt, Transactie 
& zoekkosten
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ken van het product zelf aan te wijzen die bepalend zijn voor het 

product? Vervolgens, wat kan gesteld worden over de inbedding 

en toepassing van het product in de praktijk, waarbij de focus 

het pensioenfonds is en de pensioensector. Dit zijn bijvoorbeeld 

vraagstukken over aansturing of de mogelijke verandering van het 

speelveld van pensioenfondsen door introductie van de innova-

tie. Ten slotte zijn er oorzaken die te maken hebben met regel-

geving, politiek of andere externe omstandigheden die buiten 

het domein van de pensioensector zelf liggen. Hieronder vallen 

bijvoorbeeld (on)(beoogde) effecten op de macro-economie.

Deze oorzaken zijn vervolgens gerubriceerd. Hierbij is geke-

ken welke factoren bij meerdere cases spelen. Vervolgens is een 

inschatting gemaakt of deze factoren dan bij succesvolle of niet 

geslaagde innovaties voorkomen. Op basis hiervan is een inde-

ling gemaakt naar “succes” en “faal” factoren. Deze kwalitatieve 

manier van clusteren en ordenen heeft als nadeel dat er geen 

kwantitatieve ordening mogelijk is; het is op basis hiervan niet 

mogelijk te stellen dat factor 1 belangrijker is dan factor 2. Het 

voordeel van deze benadering is echter dat factoren die minder 

goed te kwantificeren zijn, meegenomen worden in de analyse, 

waardoor minder informatie verloren gaat. Daarnaast is de verta-

ling naar beleidsrelevantie eenduidiger te maken.

 Tabel 3. inventariseert welke factoren hierbij als bepalend of 

belemmerend voor het slagen van de innovatie gezien kunnen 

worden. Deze inschatting is kwalitatief van aard. Daarbij kijken 

we zowel naar de vraag- als de aanbodkant (cf. Carpenter, 2009). 

Tussen haakjes staan de case-nummers vermeld waar de betref-

fende oorzaak in het bijzonder is herkend. 

 Uit de lijst van punten in tabel 3 lijkt het dat er meer aandacht 

uitgaat naar factoren die het falen van innovaties beïnvloeden. 

Gedeeltelijk is dit een selectiekeuze. Zonder de gekozen afbake-
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Tabel 3: Mogelijke succes- en faalfactoren voor innovaties. Tussen haakjes 

staat de casenummer waar de observatie betrekking op heeft.

Niveau Factoren of aandachtspunten

Mogelijke 
Succes-factoren

De stabiliteit van de huurmarkt, of non-profitsectoren als zorg en scholing 
maken het een aantrekkelijk beleggingsproduct (8, 13).
Oplossingen hoeven niet nieuwe producten te zijn, maar flexibilisering van 
bestaande helpt ook al (3, 16).
Individuele vormen van sparen zorgen in beginsel voor juiste prikkels bij de 
aankoopbeslissingen van zorg, pensioen of wonen (9, 12, 15, 16).  
Verschillende innovaties proberen de intergenerationele vermogens-
overdracht op te pakken (10, 15, 16). 
Koppelen van administraties en informatie-uitwisseling op zich zijn 
belangrijke innovaties (5, 6).

Mogelijke Faal-
factoren

Dalende woningmarkt en WOZ waarde creëert een basisrisico en maakt veel 
alternatieven pas interessant als er stabilisatie is (8, 14).
Spaarvormen leiden tot adverse selectie als het op basis van vrijwilligheid 
gaat. Mensen met hoge inkomens zijn gezonder dan mensen met lage 
inkomens, waardoor mensen die het niet nodig hebben eerder zullen 
sparen dan mensen die het wel nodig hebben (9, 16).
Verschillende innovaties doen een directe aanslag op het (verplichte) 
spaardeel wat nu al voor pensioenregelingen wordt geïntroduceerd (9, 10, 
12, 15, 16), en leiden tot (misschien ongewenste) consumptie effecten.
Investeren in woningmarkt of maatschappelijk (zorg)vastgoed introduceert 
een politiek risico (8, 11, 13, 14).
Investeren in woningmarkt, maatschappelijk (zorg)vastgoed of duurzaam-
heid zorgt voor een pay-off waar de economie voor beloond wordt, niet 
zozeer het pensioenfonds (8, 11, 13, 14, 19).
Pensioenfondsen die direct of indirect investeren in de woningmarkt raken 
sterker verweven met de nationale economie. Dit kan procyclisch werken 
(11, 12).
Onbeoogde effecten zijn niet in kaart gebracht. Overnemen van hypotheek-
obligaties is een vorm van financiële disintermediatie. In het verleden 
gingen banken op zoek naar risicovollere activiteiten om dit verlies te 
compenseren (11).

Genoemde 
 factoren die 
minder goed te 
classificeren zijn 
maar wel van 
belang zijn

Nieuwe producten moeten sterk gestandaardiseerd worden, om zo 
schaalvoordelen en kennisbundeling te realiseren, zodat een goed 
functionerende markt voor het product kan worden gerealiseerd (20). 
Pensioenfondsen hebben de afgelopen decennia afstand genomen van 
woningportefeuilles of investeren in de Nederlandse markt (8,13).
Concurrentiedruk onder nieuwe pensioeninstellingen zorgt voor 
 standaardisatie, waardoor maatwerk in gedrang komt (2, 3).
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ning waren veel innovaties naar voren gekomen die in hoge mate 

een beleggingskarakter hadden gehad. Daarvan zouden er relatief 

veel succesvol geïmplementeerd zijn, wat de nadruk op succes-

factoren versterkt zou hebben.

 Het beeld dat uit tabel 3 naar voren komt, is dat innovaties 

niet noodzakelijkerwijs nieuwe producten hoeven te zijn, maar 

dat oplossingen voor bestaande problemen ook in bestaande 

producten gezocht kunnen worden, door meer opties aan te 

bieden, of bestaande opties binnen de pensioenregeling actiever 

te propageren. Als er sprake is van nieuwe producten, dan speelt 

dat de “lat” hoog ligt voor succesvolle toepassingen. Idealiter 

moet het product zo ontworpen worden dat het eenvoudig inpas-

baar is voor een pensioenfonds. Of het product moet zo ontwor-

pen zijn dat het onvoorziene maatschappelijke effecten uitsluit. 

Bijvoorbeeld, bij het investeren in maatschappelijk vastgoed 

of hypotheekobligaties in Nederland loopt een pensioenfonds 

reputatierisico als duidelijk is waar de beleggingen in Nederland 

zouden plaatsvinden. Dan ook bestaat het risico dat dit een 

negatieve pers kan opleveren van journalisten en/of de achterlig-

gende huizenbezitters als om goede risicomanagementredenen 

Nederlandse hypotheekobligaties zouden worden verkocht.

 Ten slotte speelt eenvoud ook op het gebied van inzicht en 

communicatie. De cases van het pensioenregister en indexatiela-

bel laten zien dat uitvoering en communicatie voor de deelnemer 

eenvoudig moeten zijn, maar dat dat niet aan de “achterkant” 

hoeft te zijn (Oerlemans, 2012).

 Als pensioenfondsen worden betrokken bij innovatieve oplos-

singen, is een aandachtspunt dat zij veel beleggingen juist op 

afstand hebben gezet. In de literatuur en cases lijkt het alsof 

pensioenfondsen zich regelmatig opwerpen als natuurlijke part-

ner voor nieuwe vormen van sparen en inzetten van pensioen 
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voor niet-monetaire doelen. Dit introduceert echter een mark-

tordeningsvraagstuk – moet een pensioenfonds hier een rol in 

spelen? Dit antwoord is bevestigend als er vanuit gegaan wordt 

dat het pensioenfonds de infrastructuur heeft en het voor de 

hand ligt als voor bestuurders en toezichthouders het begrip en 

definitie van pensioen langzamerhand gaat verschuiven. Dit kan 

worden toegelicht aan de hand van het volgende gestileerde 

voorbeeld: de fiduciaire verantwoordelijkheid van bestuurders 

tot in de jaren ’90 zou gekenmerkt kunnen worden als het stre-

ven naar een zo hoog mogelijk rendement voor de deelnemers 

gegeven het risico, vanaf halverwege de jaren ’90 als een zo hoog 

mogelijk rendement met inachtneming van de stakeholders. Als 

nu de definitie van fiduciaire verantwoordelijkheid voor pensi-

oenbestuurders de komende jaren verschuift naar een zo goed 

en flexibel mogelijke toekomstvoorziening voor de deelnemer (cf. 

Bovenberg et al., 2011), dan ligt uitbreiding van het productassor-

timent en marktdomein van pensioenfondsen voor de hand. 

 Tegenargumenten zijn er natuurlijk ook te vinden. De 

pensioen fondsensector is om te beginnen sterk gereguleerd 

omdat er een vorm van marktfalen is (cf. Van der Lecq, 2009). 

Innovaties die het domein van pensioenen oprekken met aanvul-

lende besparingen, roepen – louter ter illustratie - analogie op 

van de bankensector die als gevolg van disintermediatie gecon-

fronteerd werden met een kleinere markt. Als reactie hierop 

breidden zij hun activiteiten sterk uit met niet-renteproducten: 

een ontwikkeling die ongewenste zijeffecten teweegbracht. 

 Ten slotte lijken de cases factoren aan te dragen die een 

macro-economisch of overheidsperspectief hebben. We noemen 

de drie belangrijkste: macro- versus micro-economische uitruil, 

de mogelijkheid van reputatierisico en de beleidsconsistentie.
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1. Macro-economische versus micro-economische uitruil. 

Een aantal innovaties is goed vanuit een macro-economisch 

perspectief, maar toezicht op pensioenfondsen is (terecht) op 

basis van micro-prudentieel toezicht. Dit raakt aan een discussie 

die pensioenfondsbestuurders herkennen bij duurzaam beleg-

gen. Als de belangrijkste doelstelling van het pensioenfonds is 

om een goed rendement te halen, moet er een incentive zijn voor 

bestuurders om innovatieve producten voor hun deelnemers op 

de balans te nemen. 

2. Reputatierisico. 

Projecten die zichtbaar en direct in de Nederlandse economie 

investeren maken de bestuurder kwetsbaar. Het is veel eenvou-

diger een project te stoppen in Brazilië, dan in Appelscha. De 

bestuurder wordt extra kwetsbaar als het projecten betreft 

die direct betrekking hebben op de deelnemers. Denk aan 

Pensioenfonds Zorg en Welzijn die in zorgvastgoed zou investeren, 

het ABP in schoolgebouwen, of het detailhandelspensioenfonds 

in winkelcentra. Als de investering slecht loopt, is het lastig om de 

juiste economische beslissingen te nemen, waardoor alle deelne-

mers geschaad worden.

3. Beleidsconsistentie. 

In aanvulling op het eerste argument speelt bij veel cases dat 

veel nieuwe ontwikkelingen een grotere rol van de overheid en 

toezichthouder betekenen. In het algemeen speelt daarbij het 

vraagstuk van geloofwaardigheid en beleidsconsistentie. Kunnen 

pensioenfondsen er vanuit gaan dat langjarige afspraken, of 

beleid dat ligt onder langjarige afspraken (denk aan de huizen-

markt) nagekomen worden door de overheid?
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6. Conclusies en aanbevelingen

De oorspronkelijke vraagstelling van het paper was om te kijken 

hoe innovaties succesvol kunnen worden toegepast en welke 

rol Nederlandse pensioenfondsen hierbij hebben. Daarvoor 

is een analyse van verschillende cases gemaakt die verschil-

lende succes- en faalfactoren suggereren. Interessanter is echter 

misschien wat de cases op zichzelf suggereren. Twintig cases zijn 

geselecteerd. Als aanpalende of vergelijkbare innovaties tevens in 

kaart gebracht zouden zijn, zou het aantal innovaties substanti-

eel toenemen, maar zou de 100 waarschijnlijk niet overschrijden. 

Deze inventarisatie contrasteert met het veel hogere aantal en 

tempo van innovaties in de financiële of non-financiële sector. 

 Een tweede observatie is dat veel innovaties van recente aard 

zijn. De grote verandering is waarschijnlijk de financiële crisis 

vanaf 2008 geweest. In de woorden van Tufano: innovaties door 

een toenemende oriëntatie op risico’s braken door, waarbij het 

compleet maken van de markten of het mitigeren van risico’s 

centraal stond. Een van de belangrijkste innovaties is bijvoorbeeld 

de verandering van risico-gebaseerd toezicht met het FTK, wat al 

voor de crisis werd ingesteld. Na de crisis ontstaan innovaties die 

het slecht functioneren van markten adresseren, die door de crisis 

zijn blootgelegd. De Nationale Hypotheekinstelling is hiervan een 

duidelijke ontwikkeling. Deze innovaties zijn echter grotendeels 

macro-economisch of institutioneel van aard. 

 Een derde observatie is dat de recentere innovaties een deel-

nemersperspectief hebben. Bepaalde innovaties, zoals het 

pensioenregister, helpen de deelnemers inzicht te verschaffen 

en keuzes te maken. Anderen adresseren de toenemende vraag 

vanuit de maatschappij hoe en op welke manier pensioenfond-

sen betrokken moeten raken bij de vragen die spelen om de 
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economische groei aan te zwengelen of de problemen in de zorg 

of huizensector te mitigeren. Oplossingen hiervoor zijn een tast-

bare invulling van duurzaam beleggen en betrokkenheid bij de 

leefomgeving van de deelnemers, waarmee het pensioenfonds 

zijn “licence-to-operate” versterkt. Dit dwingt pensioenfonds-

bestuurders op hun beurt om de rol van een pensioenfonds in de 

Nederlandse samenleving scherper af te bakenen dan voorheen.

 De vierde observatie is dat verreweg de meeste cases die 

behandeld zijn pas een kans van slagen hebben als de overheid 

een coördinerende, faciliterende of soms sterk sturende rol heeft. 

Recente innovaties als het NHI of NII laten het belang van de 

overheidsrol zien. Dit bevestigt het beeld wat Mazzucato (2013a) 

over de rol van de overheid in innovatie speelt. De rol van de 

overheid gaat verder dan een paar sectoren kiezen of bepaalde 

fiscale maatregelen nemen. Zij stelt dat men “ook de rol van 

de staat opnieuw [moet] definiëren zodat de private sector wil 

investeren en het vertrouwen toeneemt in technologische kansen 

en marktkansen. Dat vereiste in het verleden vaak veel staats-

steun in gebieden die elkaar overlappen.” (Mazzucato, 2013b).

Wat kunnen nieuw op te starten innovatie-initiatieven tot slot uit 

de analyse meenemen? De bevindingen uit de cases herschrijven 

we in aanbevelingen.

1. Grote problemen hoeven niet altijd grote oplossingen te 

hebben – soms is er een eenvoudiger alternatief voorhanden 

(De Boer, De Jong en Van der Vlugt, 2012). Veel van de bespro-

ken innovaties zijn namelijk relatief eenvoudig van aard, 

zoals zorgsparen of meer flexibiliteit in de pensioenregeling. 

Misschien geldt dat ook voor beleidsoplossingen.

2. Beleidsconsistentie (over een langere periode geen beleidsaan-

passingen meer) en eenvoudige maatregelen als het beperken 
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van de pensioenpremie doen waarschijnlijk wonderen voor 

het stimuleren van economische groei, consumptie en huizen-

markt, terwijl momenteel meer wonderen worden verwacht 

van complexe, indirecte oplossingen als de hypotheekobliga-

ties. Als grote problemen wel grote oplossingen nodig hebben, 

moeten innovaties tot behapbare brokken worden terug-

gebracht. De pensioensector werkt hier “bottom up” aan, 

gegeven het grote aantal ideeën over het flexibel inzetten van 

pensioen in de opbouw- en uitkeringsfase over verschillende 

domeinen. Innoveren betekent ook een visie over innovatie 

uitspreken; bijvoorbeeld door een gewenst einddoel in meer-

dere stappen met kleine innovaties te bereiken. Dit vergt echter 

beleidsconsistentie.

3. Innovatiestrategie. Heeft de innovatie betrekking op een 

probleem dat geholpen is met een product, of een product dat 

op zoek is naar een probleem (cf. De Boer, De Jong en Van der 

Vlugt, 2012)? Innovaties hoeven niet altijd een nieuw idee te 

zijn, maar kunnen bestaande ideeën zijn die in een bepaalde 

context goed tot hun recht komen. De kunst is deze ontwik-

kelingen te onderscheiden van toepassingen die in geen enkele 

context goed werken.

4. Schaalbaarheid. Veel innovatieve producten zijn te groot voor 

kleine pensioenfondsen, maar te klein voor de grote pensioen-

fondsen. Aanbieders van innovatieve oplossingen kunnen meer 

aandacht besteden aan het schaalbaar te maken.

5. Acceptatie. Innovaties hebben kans van slagen als toepassing 

voor de deelnemer of gebruiker een duidelijke verbetering ten 

opzichte van de bestaande situatie oplevert, of dit zo op zijn 

minst gepercipieerd wordt (Berkun, 2010, p. 119). 

6. Pragmatisme. Elke sector heeft zijn eigen toezichtskader, 

cultuur en “taal”. De zorgsector, pensioensector en woning-
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bouwsector blijken niet altijd dezelfde taal te spreken. Zij 

werken als losstaande silo’s: governance, financiële sturing en 

ook culturele achtergrond zijn soms grotere drempels voor het 

succesvol van de grond krijgen van innovaties dan vooraf wordt 

ingeschat. Een innovatie heeft kans van slagen als gewerkt 

wordt met kleine groepen mensen die echt weten hoe het in 

de eigen sector werkt, en zo inhoudelijk de verbinding kunnen 

leggen met andere sectoren.

7. Inpasbaarheid. Innovaties moeten verder passen in het 

heersende raamwerk voor beleggingen. Dat betekent dat 

een nieuwe toepassing ingebed moet kunnen worden in de 

Moderne Portefeuilletheorie (cf. Maatman, 2004) en daarmee 

het leidend principe is voor de toezichthouders. Inbedding 

van financiële innovatie kan een spanningsveld opleveren 

met concepten als prudent beleggen en de vertaling ervan in 

toezicht; hierin zijn ook veranderende inzichten (Kellerman, 

2012; DNB, 2012) te bespeuren waarbij een trend zichtbaar is 

naar explicitering van de randvoorwaarden voor inbedding. 

8. Beleidsconsistentie. Er moeten meer (harde) garanties zijn 

dat bijvoorbeeld fiscale voorzieningen lang aanhouden. Met 

andere woorden: minister en Tweede Kamer moeten na opzet 

de spelregels respecteren.
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7. Bijlage - Cases

Case 1 - Collectief Pensioen voor zzp’ers 

Inleiding

Zelfstandigen zonder personeel kunnen in veel gevallen niet 

deelnemen aan klassieke pensioenfondsen. Daardoor missen ze 

de voordelen die men kan bewerkstelligen door collectiviteit. 

Volgens een onderzoek van Bangma (2006) heeft 50 procent van 

de zzp’ers geen maatregelen getroffen voor hun oudedag voorzie-

ning. Er zijn in Nederland ongeveer 500.000 zelfstandigen zonder 

personeel (FNV, 2007). Er zijn dus 250.000 personen in Nederland 

die geen pensioen hebben opgebouwd. Er moet op zijn minst 

op vier punten verbeteringen worden doorgevoerd: er moet 

beter rendement komen op risicovrije beleggingen, bij risico-

volle beleggingen moet een betere spreiding komen, er moet een 

decumulatie- of uitkeringsfase worden ontwikkeld en er moeten 

defaults en meer flexibiliteit komen (Van der Lecq & Oerlemans, 

2009). 

Beschrijving van innovatie 

Volgens Van der Lecq & Oerlemans (2009) zijn in theorie vier 

manieren te onderscheiden om voor zzp-ers pensioen toegan-

kelijk te maken. 

1.  In de tweede pijler: zzp-pensioenfonds. Hierbij wordt men 

automatisch aangesloten en is er wel uitstapmogelijkheid. 

2.  In de tweede pijler: vrijwillige zzp-pensioenfondsen. Om de 

keuzevrijheid zo hoog mogelijk te houden, zullen er meerdere 

zzp-pensioenfondsen moeten zijn.

3.  In de derde pijler: vrijwillige afname van een 

zzp-pensioenproduct. 

4. In de derde pijler: vrijwillige zzp-pensioenfondsen.
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Fase

Zzp’ers kunnen momenteel alleen gebruikmaken van pensioen-

producenten in de derde pijler. De VVD wil het mogelijk maken 

voor zzp’ers om collectief in een pensioen te stappen. Het gaat 

om de hierboven beschreven mogelijkheid om vrijwillig in te 

stappen in een collectief pensioenfonds (optie 2). Daarnaast is het 

nu al mogelijk om tien jaar bij het pensioenfonds van de laat-

ste werkgever te blijven. In 2007 is er een pensioen voor zzp’ers 

ontwikkeld door toenmalig pensioenuitvoerder Cordares. Dit is 

een verzekeringsproduct met een variabele inleg. Dit product 

bestaat uit twee delen om zo de risicovrije beleggingen te schei-

den van de risicovolle beleggingen. Daarnaast zijn er nog produc-

ten zoals FNV Zelfstandigen Pensioen en het ZZP Pensioenplan van 

ZZP-Nederland. Op 18 maart 2013 heeft staatssecretaris Klijnsma 

een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin werd ingegaan 

op de problematiek die er speelt rondom zzp-pensioenen. Zij 

stelt dat er binnen de huidige kaders al stappen kunnen worden 

ondernomen om een verbetering tot stand te laten komen. Zij 

heeft samen met de zelfstandigenorganisaties een werkgroep in 

het leven geroepen die ingaat op de wensen van de zelfstandi-

gen om invulling te geven aan het collectief pensioenfonds in 

de derde pijler (opties 2 en 3 van Van der Lecq en Oerlemans). De 

verwachting is dat deze werkgroep medio mei 2014 klaar is. 

Beschrijving van de succes- en faalfactoren 

Het Expertisecentrum Pensioenrecht concludeert dat de PPI 

wetgeving al voldoende is om een collectief pensioen voor 

zzp’ers mogelijk te maken. Er dient dan alleen nog een wetswij-

ziging doorgevoerd te worden; volgens de Vrije Universiteit staat 

Europees recht de vorming van een premiepensioeninstelling 

(PPI) voor zzp’ers toe. Een aanpassing in de Wet op het financieel 
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toezicht (Wft) zou al voldoende zijn. Daarnaast spelen vanuit de 

markt nog een aantal factoren die invloed uitoefenen op het zzp-

pensioen. Voornamelijk de hoge kosten voor een zzp-pensioen-

product spelen in de sector een belangrijke rol. Een belangrijke 

reden voor zzp’ers om geen pensioenproduct aan te schaffen, zijn 

de kosten (FNV, 2007). 

Case 2 - Premie Pensioen Instelling (PPI)

Inleiding

De Europese “Institution for Occupational Retirement Provision” 

(IORP) richtlijn heeft betrekking op de werking van het toezicht 

op pensioeninstellingen. In deze richtlijn staan de eisen vermeld 

waaraan een Europese pensioeninstelling moet voldoen om te 

beleggen en diensten aan te bieden. De IORP richtlijn maakt het 

dus mogelijk om buiten de grenzen van Nederland te beleggen. 

De Nederlandse pensioenorganisaties bleken echter niet aan de 

eisen te voldoen. De Nederlandse pensioenverzekeraars vallen 

niet onder de regeling en de pensioenfondsen zijn verbonden aan 

meer regels dan alleen de IORP-richtlijnen. Er viel dus een gat 

in de Nederlandse pensioenmarkt om internationaal te kunnen 

opereren. 

Beschrijving van innovatie 

De Premie Pensioen Instelling (PPI) is een nieuwe constructie 

op de Nederlandse pensioenmarkt. Sinds 1 januari 2011 kunnen 

bedrijven en werknemers hun pensioenafspraken bij een PPI 

onderbrengen. Voorheen gebeurde dat bij een bedrijfstak-

pensioen fonds, een ondernemingspensioenfonds of een parti-

culiere verzekeraar. Een PPI voert een beschikbare premie (DC) 

regeling uit. Zelf mogen PPI’s geen biometrische en verzekerings-

technische risico’s dragen. Ook mogen ze geen garanties afgeven 
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over de hoogte van een op te bouwen kapitaal of uitkering. Een 

PPI mag wel pensioenregelingen aanbieden die dit soort risico’s 

dekken, zolang deze risico’s maar door andere partijen worden 

gedragen, zoals een verzekeraar. In een PPI ligt de focus op de 

opbouwfase van het pensioenkapitaal. Op het moment van 

pensioneren draagt de PPI het opgebouwde pensioenkapitaal 

over aan een verzekeraar naar keuze van de deelnemer, die met 

het kapitaal een levenslang pensioen inkoopt. 

 In Nederland was de eerste pensioeninstelling BeFrank, een 

samenwerking van Binckbank en Delta Lloyd. Daarna kwamen 

spelers zoals Robeco en Brand New Day. De opgerichte pensioen-

instellingen lijken met elkaar het uitgangspunt te delen dat 

concurrentie moet zorgen dat de kosten worden gedrukt, de 

kwaliteit van de administratie wordt verbeterd en de beleggings-

portefeuille zo meer rendement oplevert. 

Beschrijving van de succes- en faalfactoren 

Een groot nadeel van de PPI is dat het beleggingsrisico volle-

dig voor rekening van de werkgever komt. De hoogte van het 

pen sioen hangt af van de beurskoersen en de rentestand op 

de pensioendatum. Daarnaast is er door het opsplitsen van de 

onderdelen een toenemende concurrentiedruk waardoor de 

aanbieders worden gedwongen tot standaardisatie en goede 

communicatie. Het systeem is echter wel complexer geworden 

met nieuwe toetreders en pensioenuitvoering over verschillende 

partijen. 

Gerelateerde innovaties (niet verder uitgewerkt)

De Algemene pensioeninstelling (API) is de Nederlandse variant 

van grensoverschrijdende pensioenfondsen. Grensoverschrijdende 

pensioenfondsen maken het mogelijk om pensioentoezeggingen 
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die in verschillende landen gedaan zijn door werkgevers, uit te 

voeren vanuit één land in Europa. Dit maakt de pensioenregelin-

gen makkelijker bestuurbaar voor multinationals. 

Case 3 - Hybride pensioen

Inleiding

De vergrijzing blijft niet alleen beperkt tot vraagstukken in de 

zorg en pensioen. Ook op de arbeidsmarkt zal de vergrijzings-

problematiek een grote rol gaan spelen. Door de uitstroom van 

de oudere generatie verwacht het CPB in 2020 dat er een tekort 

zal zijn van 300.000 werknemers. Daarnaast wordt voorspeld dat 

de Nederlandse arbeidsmarkt krimpt met 900.000 werknemers 

de komende tien jaar. Reden genoeg om na te gaan denken over 

een mogelijkheid om deeltijd met pensioen te gaan (Caljé & 

Waasdorp, 2011). Als een werknemer met pensioen gaat, wordt hij 

geconfronteerd met een aanzienlijk inkomensverlies. Hij heeft in 

principe twee opties om deze negatieve welvaartschok het hoofd 

te bieden. De eerste optie is zijn uitgaven verminderen, zodat zijn 

welvaartsniveau op peil blijft. Hier heeft de werknemer in praktijk 

spaartegoed om de eerste periode te overbruggen. Ten tweede 

kan hij zijn arbeidsaanbod verhogen door bijvoorbeeld langer 

door te werken. Om het inkomensverlies te overbruggen, kan hij 

dus deeltijd blijven werken terwijl hij een deel van zijn pensioen 

aanspreekt (CPB, 2011). 

Beschrijving van innovatie 

De hybride pensionering is een regeling waarbij de werknemer 

gedeeltelijk stopt met werken, maar wel actief blijft binnen 

de organisatie en gedeeltelijk met pensioen gaat. De pensi-

oendeelnemer ontvangt dus een deel van zijn pensioen terwijl 

hij  pensioen blijft opbouwen als werknemer. De startdatum is 
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flexibel. Dit betekent dat het ingezet kan worden als vervroegd 

 pensioen of als een later pensioen, afhankelijk van de wensen 

van de deelnemer. Ook de mate waarin een pensioen wordt 

uitgekeerd, is afhankelijk van de wensen van de deelnemer. Dit 

alles is afhankelijk van de mate waarin de (deeltijd) gepensio-

neerde blijft doorwerken. 

Beschrijving van de succes- en faalfactoren 

Er zijn verschillende voorwaarden om deze vorm van pensioen 

te laten slagen: de kosten van een flexibele startdatum moeten 

gelimiteerd zijn, de werknemer moet bereid zijn om zijn arbeids-

aanbod in te zetten ten behoeve van de inkomstenreductie, 

en marktpartijen moeten bereid zijn om een later pensioen te 

faciliteren (CPB 2011). Daarnaast is een belangrijke faalfactor dat 

het deeltijdpensioen het arbeidsaanbod juist verkleint (Vroom, 

Van Sonsbeek & Alblas, 2012). Uit modelschattingen en simula-

tieresultaten van Vroom, Van Sonsbeek & Alblas (2012) blijkt dat 

dit soort pensioen beperkt blijft tot ongeveer 10 procent van de 

Nederlandse beroepsbevolking en dat het arbeidsaanbod wordt 

verkleind.

Case 4 - FTK 2

Beschrijving van innovatie 

Regelgeving en toezicht in Nederland hebben zich in het laat-

ste decennium in een hoog tempo doorontwikkeld. Een duide-

lijk voorbeeld hiervan is de discussie over “FTK2”. Tot een paar 

maanden geleden was de consensus dat er in de nabije toekomst 

toetsingskaders zouden kunnen komen: FTK1 en FTK2. Het pensi-

oenfonds kan zelf beslissen welke zij wil implementeren. FTK1 

is vergelijkbaar met de huidige FTK. Hierbij wordt er nog steeds 

uitgegaan van de nominale waarde die uitgekeerd (met een hoge 
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mate van zekerheid) dient te worden. Het uitgangspunt voor de 

rekenrente blijft de nominale renteswapcurve. Wel moeten er 

grotere kapitaalbuffers aangehouden worden. De hogere solva-

biliteit is waarschijnlijk eerder een gevolg van de financiële 

crisis dan dat het op de nominale uitkering berust (de Bruijn & 

Swinkels, 2012). 

 FTK2 is een aanzienlijk andere constructie. Hierbij is de essentie 

van het pensioenakkoord een pensioentoezegging op basis van 

een reëel karakter met enige onzekerheid. Hierbij worden schok-

ken in de financiële markt over een periode van 10 jaar verdeeld 

conform het RAM mechanisme uit het pensioenakkoord. Het 

vereveningsmechanisme is dus uniform voor alle pensioenfond-

sen die voor FTK 2 kiezen. Bovendien is het lineair; meevallers 

worden op dezelfde manier verwerkt als tegenvallers. Er is nog 

erg veel onduidelijkheid over de implicaties van het plan om het 

nieuwe financiële toetsingskader in te voeren. 

Beschrijving van de succes- en faalfactoren 

– Langlopende nominale obligaties en renteswaps kunnen onder 

een volledige toepassing van FTK2 minder aantrekkelijk worden 

in deze nieuwe omgeving. Dit komt enerzijds door de overgang 

van de renteswapcurve naar een rentecurve waarbij het lange 

eind wordt vastgesteld door een groep van experts in plaats 

van de markt.

– Ook hier is het niet ondenkbaar dat de commissie van experts 

gaat bepalen hoe hoog de verwachte inflatie is. Dit leidt tot 

een mogelijke mismatch met inflatiegerelateerde obligaties of 

inflatieswaps. 

– Als Nederlandse pensioenfondsen zich onder FTK2 massaal op 

inflatiegerelateerde obligaties gaan storten, zou de reële rente 

nog lager kunnen worden. De hoeveelheid pensioenverplich-
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tingen is immers veel groter dan het aanbod van inflatiegere-

lateerde obligaties. Een vergelijkbare situatie in het Verenigd 

Koninkrijk doet echter vermoeden dat deze impact gering zal 

zijn.

Case 5 - Pensioenregister 

Inleiding

Het pensioenbewustzijn van de gemiddelde Nederlander is erg 

laag (Merkus, Kleine Kalvenhaar & Visser, 2006). De fiscale wet- 

en regelgeving op het gebied van pensioen is vaak erg specialis-

tisch en daardoor moeilijk te begrijpen voor de burger. Dit 

resulteert in een gebrekkige kennis over pensioentekortregelingen 

en een te laag pensioenbewustzijn (Merkus, Kleine Kalvenhaar & 

Visser, 2006). Pensioenbewustzijn is een basisvoorwaarde (vanuit 

het perspectief van de pensioendeelnemer) voor pensioeninnova-

tie, omdat er zonder dit bewustzijn geen actie zal worden onder-

nomen om iets aan een eventueel pensioentekort te doen. 

Beschrijving van innovatie

De Stichting Pensioenregister is een initiatief van de gezamenlijke 

Nederlandse pensioenfondsen, de pensioenverzekeraars en de 

Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dit samenwerkingsverband stelt 

sinds januari 2011 de website www.mijnpensioenoverzicht.nl 

beschikbaar voor het Nederlandse publiek. De Stichting heeft, 

onder verwijzing naar artikel 51 Pensioenwet en artikel 62 Wet 

verplichte beroepspensioenregeling, als doel:

a. het ontwikkelen en beheren van een pensioenregister waarin 

iedere burger de door hem of haar in Nederland verworven en 

mogelijk te verwerven collectieve en individuele pensioenrech-

ten kan opvragen;

http://www.mijnpensioenoverzicht.nl
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b. het verwerven van draagvlak voor en medewerking aan het 

pensioenregister bij de uitvoerders van collectieve en indivi-

duele pensioenvoorzieningen;

c. het informeren van de burger over het bestaan van het 

pensioen register en de daaraan gerelateerde onderwerpen;

d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het 

vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe 

bevorderlijk kunnen zijn.

Fase

De kosten voor het Pensioenregister waren in 2012 3,4 miljoen 

euro. Dit komt neer op een bedrag van slechts 0,49 euro per 

actieve deelnemer. Daar staat tegenover dat inmiddels meer dan 

3 miljoen mensen gebruik hebben gemaakt van de site. De infor-

matievoorziening naar de burger is bovendien sinds 2011 sterk 

verbeterd. “Fondsen en verzekeraars laten weten dat de commu-

nicatieactiviteiten van de stichting direct merkbaar zijn in de 

bezoekersaantallen op hun websites.”

Beschrijving van de succes- en faalfactoren (Merkus, Kleine 

Kalvenhaar & Visser, 2006)

Het doel van het pensioenregister is eenduidige informatie voor 

de pensioendeelnemer. Hiervoor is het noodzakelijk dat de 

pensioenuitvoerder de huidige pensioeninformatie deelt met 

het pensioenregister. Hierdoor is het ook noodzakelijk dat de 

informatie uniform en optelbaar is. Het register is te beschouwen 

als een innovatie in communicatie tussen pensioenuitvoerders 

en -deelnemers. Een compleet overzicht moet voorzien in de 

behoefte aan informatievoorziening bij de burger. Het overzicht 

moet ook voornamelijk de toegankelijkheid vergroten. Een punt 

van discussie is de financiering van het pensioenregister. Het 
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register wordt op dit moment gefinancierd door de pensioen-

fondsen. Onderdeel van discussie is of de overheid een deel van 

de kosten op zich zou moeten nemen. 

Case 6 - Indexatielabel

Inleiding

Om alle deelnemers (actieve, slapende en gepensioneerden) van 

een pensioenfonds een goed beeld te geven van de kwaliteit van 

de indexatie en het beleid op dit vlak, is het Indexatielabel in 

het leven geroepen. De Pensioenwet bepaalt dat de informatie 

over de toeslagverlening moet plaatsvinden via een kwalita-

tieve en beeldende maatstaf, het zogenaamde Indexatielabel. In 

2008 was het beeldmerk voor de Indexatielabel een zeilbootje 

waarna het veranderde in vijf munten. Het primaire doel van het 

Indexatielabel is de deelnemers informeren over de indexatie. 

Beschrijving van innovatie 

Het Indexatielabel laat aan de hand van een visueel plaatje zien 

in welke mate de pensioenen in de eerstvolgende 15 jaar naar 

verwachting meegroeien met de prijzen. Het moet een kwali-

tatieve maatstaf zijn van de te verwachten indexatie, waarmee 

twee maten visueel worden weergeven: 

– De indexatiemaat: mate waarin het pensioen normaal gesproken 

groeit in verhouding tot de verwachte stijging van de prijzen. 

– De risicomaat: mate waarin het pensioen groeit in verhouding 

tot de verwachte stijging van de prijzen als het tegenzit. 

Fase 

Pensioenfondsen waren op 31 januari 2011 niet meer verplicht om 

het Indexatielabel te gebruiken. Wel mag het label op vrijwillige 

basis worden aangeboden. 
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Beschrijving van de succes- en faalfactoren 

De AFM constateerde dat de informatievoorziening van het 

indexatielabel niet effectief was. Het stelde dat de deelnemer 

hiermee niet in staat was de kwaliteit van de pensioenregeling te 

beoordelen. In een brief die in 2008 naar de Kamer ging, stond 

dat 16 procent van de lager opgeleiden het label begrijpt tegen 

ook maar 40 procent van de hoger opgeleiden (Mooij, 2008). Het 

indexatielabel geeft in sommige gevallen zelfs verkeerde voor-

lichting aan de deelnemers. Stel: een pensioenfonds moet gaan 

korten wegens een te lage dekking. Dan moet er volgens het 

indexatielabel één muntje worden aangehouden. Dit zou impli-

ceren dat de situatie wel mee valt, terwijl dit in werkelijkheid niet 

zo is. Uit een ander onderzoek van Notenboom & de Clercq (2007) 

naar het indexatielabel blijkt dat kennis over de indexatie erg 

klein is. Meestal wordt de informatie over de indexatie niet eens 

gelezen. Wanneer een deelnemer een jaaroverzicht krijgt, let hij 

vaak alleen op de pensioenuitkering en de hoogte daarvan aan 

het einde van de looptijd. De AFM pleit dan ook voor afschaffing 

van het indexatielabel en wil in plaats daarvan een algemeen 

kwaliteitskeurmerk, vergelijkbaar met de Financiële Bijsluiter, 

invoeren. 

Case 7 - Dossiercheck Wft Compliance

Inleiding

Door de veranderde wetgeving (de 11 leidraden van de AFM, 

2010) verandert de pensioen-verzekeringswereld snel en ingrij-

pend. Vooral als het gaat om het pensioen voor werknemers 

en directeur-eigenaren in het midden- en kleinbedrijf. In deze 

bedrijfssector beheren pensioenadviseurs ongeveer 180.000 

pensioencontracten. Met de afschaffing van provisie en bonus 

veranderde de positie van de pensioenverzekeraars. De pensioen-
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adviseur bepaalt dus steeds nadrukkelijker het pensioen van 

zijn klanten. Uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten 

(2010) blijkt dat 70 procent van de uitgebrachte en onderzochte 

pensioen adviezen beneden de maat zijn. In feite zijn de onder-

zochte dossiers zelfs ‘boetewaardig’. De resterende 30 procent van 

de dossiers zijn dat niet, maar ook hierin valt in de optiek van de 

Autoriteit Financiële Markten veel te verbeteren. 

Beschrijving van innovatie 

De Dossiercheck Wft Compliance, een online applicatie, biedt een 

gedetailleerd inzicht in de kwaliteit van het pensioendossier. 

Het schetst een beeld van de inhoud van de pensioenregeling, 

hoe het pensioenadvies tot stand is gekomen, hoe compleet het 

dossier is, hoe het contractbeheer is geweest en of er mutatie-

achterstanden zijn. Ook maakt de Dossiercheck een inschatting 

hoeveel tijd het kost om het dossier Wft-proof te maken.

Fase 

De Coöperatieve Pensioen Vereniging heeft samen met het 

Bedrijfsbureau Pensioenadvies (BBPA) de Dossiercheck Wft 

Compliance ontwikkeld. Dit is een geautomatiseerd systeem 

waarmee pensioenadviseurs de kwaliteit van collectieve 

pensioen dossiers kunnen toetsen. 

Beschrijving van de succes- en faalfactoren 

De Dossiercheck Wft Compliance is genomineerd voor de Generali 

AM Innovatieprijs, een prijs die wordt uitgegeven voor inno-

vaties in de intermediaire verzekeringsbranche. Het succes van 

Dossiercheck Wft Compliance zit in de snelheid en de compleet-

heid van de informatievoorziening. Het speelt in op het “slechte” 

pensioenadvies dat wordt gegeven door de branche. Ook kunnen 
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de kosten gedrukt worden doordat het in een online omgeving 

plaatsvindt. Hierdoor hoeven er geen extra kosten in rekening te 

worden gebracht. 

 Een belangrijke rol spelen de kosten bij deze innovatie. 

Doordat het een gestandaardiseerd proces is, kunnen de kosten 

worden gedrukt. Dit mondt uit in een aantrekkelijk product. Ook 

de transparantie van het proces is belangrijk. Doordat de advies-

ontvanger weet hoe het advies tot stand komt, zal de informatie 

als betrouwbaar worden ervaren. Dit zou de problematiek van de 

slechte pensioenadvisering moeten tegengaan. 

Gerelateerde innovatie (niet verder uitgewerkt)

De Collectief Pensioen Kiezer (CPK) is een applicatie voor het klei-

nere MKB waarmee een werkgever aan de hand van een uitge-

breide vragenlijst online een volledig Wft Proof pensioenadvies 

krijgt en een drietal offertes ontvangt van pensioenproducten die 

het beste bij de werkgever passen. Hiervoor betaalt de werkge-

ver eenmalig € 500 en een vast laag bedrag per medewerker per 

jaar voor onderhoud en beheer. Collectief Pensioen Kiezer is een 

initiatief van Innosurance, een nieuwe online dienstverlener op 

het gebied van verzekeringen. De online applicatie werkt volgens 

de elf richtlijnen van de AFM, dus niet op provisiebasis en gecer-

tificeerd. Het is een goedkoop alternatief voor duur pensioenad-

vies; het bespaart veel tijd omdat de werkgever bij het collectief 

pensioen zelf de gegevens aanlevert. De marktpartijen achter 

Innosurance zijn newVOC, Dialoque en Heilbron Assurantiën.

Case 8 - Woningcorporaties als beleggingsproduct

Inleiding

Woningcorporaties hebben de laatste jaren meer moeite om 

hun onderhouds- en nieuwbouwprogramma te financieren. De 
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vastgoedportefeuille is vaak afkomstig uit de jaren ’60 en ’70 

waardoor de onderhoudskosten oplopen. Ook moeten zij grotere 

kapitaalbuffers aanhouden door de dalende rente. Door deze 

oplopende kosten en de gestagneerde maar stabiele inkomsten 

ontstaan er liquiditeitsproblemen. Een manier om deze proble-

matiek te lijf te gaan, is door een kapitaalinjectie. In ruil daarvoor 

zouden woningcorporaties huurobligaties uit kunnen geven wat 

een interessante beleggingsoptie is voor pensioenfondsen.

Beschrijving van innovatie 

Pensioenfondsen kunnen een rol spelen bij de liquiditeitspro-

blemen van woningcorporaties. Een voorgestelde manier is door 

het uitgeven van huurobligaties. Zij kunnen enerzijds direct hun 

pensioenvermogen in corporaties beleggen, anderzijds kan er via 

een tussenschakel (fonds) indirect kapitaal worden verschaft aan 

de corporaties met liquiditeitsproblemen (Bovenberg, 2012):

– Direct: Pensioenfondsen zouden via een kapitaalinjectie 

de liquiditeitsproblemen van een woningcorporatie kunnen 

oplossen. In ruil daarvoor krijgen de pensioenfondsen een 

stabiele inflatiegebonden kasstroom terug, in de vorm van 

een huurobligatie. De aflossing van de huurobligatie wordt 

dan periodiek aan de pensioenfondsen betaald. Zij zijn 

echter zelf nog verantwoordelijk voor het onderhoud van de 

woningen. 

– Indirect: Via een vastgoedfonds, dat als liquiditeitsverschaffer 

optreedt voor de corporaties en als investeringsfonds optreedt 

voor pensioenfondsen. Corporaties verkopen vastgoed aan dit 

fonds. Het fonds kan meerdere dingen doen met dat vast-

goed: huurobligaties uitschrijven, verkoop aan particulieren en 

verhuren. 
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Fase 

Wooninvesteringsfonds is een onderneming die als tussenscha-

kel optreedt tussen woningcorporaties en pensioenfondsen. 

Vanaf 2005 heeft dit fonds, in ruil voor liquiditeit, 7.000 wonin-

gen in zijn portefeuille opgenomen. Op 1 november 2012 had het 

Wooninvesteringsfonds 700 miljoen euro verschaft aan verschil-

lende woningcorporaties die liquiditeit nodig hadden (Vestia, 

Omnia Wonen, Haag Wonen, Hestia Groep etc.) 

Beschrijving van de succes- en faalfactoren (zie ook Brounen & 

Mahieu, 2013)

– Door de stabiliteit van de huurmarkt is het een zeer aantrekke-

lijk beleggingsproduct. Dit komt omdat er een sterke correlatie 

is met de inflatie. De huur loopt vaak sterker op dan de infla-

tie. In de afgelopen 49 jaar zijn de huurindexeringen 38 keer 

boven inflatie uit gestegen. Grote pensioenfondsen hebben 

de afgelopen decennia afstand genomen van woningporte-

feuilles. Bij directe beleggingen in vastgoed bestaat er een 

kans op leegstand. Dit brengt een groot risico met zich mee bij 

dalende prijzen op de huizenmarkt. Hieruit blijkt dat indirecte 

beleggingen in woningcorporaties de voorkeur genieten van 

pensioenfondsen.

– De dalende WOZ introduceert een basisrisico. Wanneer er een 

nieuw systeem voor het waarderen van de huur wordt inge-

voerd, kan de WOZ-waarde invloed hebben op het rende-

ment van de daarop gebaseerde beleggingsinstrumenten. 

Wanneer de prijsdalingen in de woningmarkt doorzetten, kan 

dit bijvoorbeeld aanleiding zijn om de huren en daarmee het 

rendement te verlagen.
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Case 9 - Complementair Non - Monetair Zorgruilsysteem

Inleiding

De vergrijzingsproblematiek speelt in Nederland een steeds 

grotere rol. Waar nu ongeveer 15 procent van de Nederlandse 

bevolking boven de 65 jaar is, zal dit aantal in 2030 volgens 

ramingen van het CPB ongeveer 23 procent zijn (Woittiez, Eggink, 

Jonker, & Sadiraj, 2009). In Japan is er in 1994 een nieuwe munt-

eenheid geïntroduceerd om de vergrijzingsproblematiek in het 

land aan te pakken (Lietaer, 2001). De hureai kippu is in 1992 

opgericht door Tsutomu Hotta en werkt op basis van wederkerig-

heid. De grondslag van deze munt ligt bij drie Non-Monetaire 

systemen, namelijk de local exchange trading systems, time bank 

en Ithaca-uren. 

Beschrijving van innovatie 

De hureai kippu is een munteenheid uitgedrukt in tijd. Mensen 

kunnen krediet opbouwen door ouderen te helpen en te verzor-

gen. Het opgebouwde krediet moet gezien worden als een spaar-

rekening: de vrijwilliger heeft dan recht op een bepaald aantal 

uren van vergelijkbare zorg. Ook bestaat de mogelijkheid deze 

uren te vergeven aan hulpbehoevenden, op deze manier kan 

bijvoorbeeld de zorg van andere ouderen verzorgd worden. 

Fase 

In Nederland hebben PGGM, Achmea en Rabobank een project 

opgestart op basis van een Non‐Monetair Zorgruilsysteem 

genaamd: Zorgflorijnen. Mensen kunnen net als naar Japans 

voorbeeld zorg verlenen in ruil voor zorgflorijnen. Hier geldt het 

principe “tijd voor tijd”. Het systeem kan echter ook gekoppeld 

worden aan andere systemen: zo kan er bijvoorbeeld korting 

worden verkregen op de ziektekostenverzekering, 
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Beschrijving van de succes- en faalfactoren (Nakagawa, Laratta & 

Bovaird, 2011)

– Een faalfactor beschreven in de literatuur is dat de motivatie, 

in essentie, egoïstisch is terwijl “het zorgen voor” altruïstische 

karakteristieken heeft. 

– Een ander nadeel is dat de kredieten van de hureai kippu 

inwisselbaar zijn voor geld. Wanneer dit gebeurt, is het sociale 

karakter eraf en wordt het een marktgebaseerde transactie.

– In Japan waren er in de piekjaren 1999-2001 zo’n 20.000 

deelnemers (minder dan 1 promille van de bevolking) bij het 

systeem betrokken. Dit nam sindsdien gestaag af doordat 

de verzekering het niet meer vergoedde. Hieruit blijkt dat 

het Japanse systeem twee fundamentele problemen had die 

eenzelfde oorzaak hebben: de participatie en de financiering 

van het systeem. Doordat de verzekeraars het niet vergoedden, 

bleek de participatie en de financiering van het systeem het 

succes te ondermijnen. 

Case 10 - Complementair sparen voor zorguitgaven  

(zorgpensioen / zorgsparen) 

Inleiding

De kosten voor de zorg zijn sinds 1972 met 1250 procent gestegen. 

In 1972 bedroegen de kosten voor de zorg ongeveer 6,5 miljard. 

In 2010 was dit gestegen tot ongeveer 87,1 miljard. Dit is volgens 

cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek 14,8 procent van 

het BBP (CBS, 2011). We kunnen de aankomende jaren nog een 

verder stijging verwachten door de vergrijzingsdruk. Een voorge-

stelde manier om de zorgkosten te drukken is door te sparen voor 

zorguitgaven wanneer men nog in goede gezondheid verkeert. 
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Beschrijving van innovatie 

In Singapore is een dergelijk systeem ingevoerd. Hier veranderde 

de financiering van de zorg, van overheid naar individuen en 

werkgevers, door de implementatie van een Medical Savings 

Account (MSA) genaamd Medisave en het privatiseren van de zorg 

(Liu & Yue 1999). Het is echter wel zo dat de overheid en werkge-

vers achter de schermen een belangrijke rol blijven spelen bij de 

financiering. Het zorgsysteem in Singapore is gebaseerd op drie 

principes: 

Geldstroom Singapore (financiële) zorgsysteem 

(Hanvoravongchai,2002):
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1. De kosten voor de zorg zijn de primaire verantwoordelijkheid 

van de burger. De overheid biedt wel hulp bij ernstige chroni-

sche ziekten. 

2. De kosten voor de zorg worden gedrukt doordat de burger 

ontmoedigd wordt tot overconsumptie (Singapore Ministry of 

Health, 2000). 

3. Verzekering is de primaire verantwoordelijkheid van het 

individu.

Beschrijving van de succes- en faalfactoren 

Belangrijk bij een eventuele invoering zou zijn dat het om een 

spaarrekening gaat die geblokkeerd is en alleen kan worden 

gebruikt voor uitgave aan de zorg. Anders zou het gaan om een 

gewone spaarrekening. Vanuit de politiek zou er een fiscale vrij-

stelling (vermogensheffing) voor de rekening kunnen gelden. Dan 

moet het echter wel aan deze vrijstelling voldoen. 

Als we kijken naar de implementatie in de Nederlandse markt, 

is het belangrijk dat de innovatie al eerder getest is. Dit is echter 

niet in een Europees land al gebeurd maar in een Aziatisch land. 

Toch kan er een vergelijking worden getrokken tussen Singapore 

en Nederland. Singapore is een van de meest geglobaliseerde 

landen ter wereld, en het heeft een open economie net als die 

van Nederland. Het gemiddelde inkomen per capita is meer dan 

$ 50.000 (€ 38.940) en de vergrijzingsproblematiek is vergelijkbaar 

met die in Nederland. Volgens Hanvoravongchai (2002) is er een 

aantal voor- en nadelen ten aanzien van het MSAs/CHP model. 

Deze refereren aan verschillende modellen zowel op vrijwillige 

basis als op basis van verplichte deelname. Hieronder zijn de 

uitkomsten samengevat. 



innovaties in wonen, arbeid, pensioen 63

Case 11 - Hypotheekobligatie (het Deense model)

Inleiding 

In de afgelopen 15 jaar is de Nederlandse hypotheekschuld meer 

dan verdubbeld, van 45 procent van het BNP tot ruim 108 procent. 

Oorzaken van deze stijging zijn onder andere de aflossingsvrije 

hypotheek, de ruime acceptatiecriteria en de sterk gestegen 

woningprijzen. Dit zou voor banken geen probleem hoeven te 

vormen als de spaargelden bij banken een gelijke stijging hadden 

ondergaan, maar dat is niet het geval geweest. Nederlands 

spaargeld is bovendien steeds vluchtiger door instrumenten als 

internetbankieren. Hierdoor is het minder geschikt om op lang-

Voordeel Nadeel

Creëren van de juiste prikkels voor 
verstandige gezondheidszorg, aan-
koopbeslissingen, bijvoorbeeld door 
het voorkomen van overconsumptie.

Deelnemers met een hoog eigen risico 
worden beperkt in het afnemen van 
noodzakelijke gezondheidszorg in het 
bijzonder voor 
mensen met een beperkte hoeveelheid 
of geen spaargeld.

Gespaard kapitaal op jonge leeftijd 
kan gebruikt worden op oudere leef-
tijd. Hierdoor wordt de last op de 
jonge generatie verlicht. 

Patiënten kunnen zwakke onderhande-
laars zijn tegenover de zorgaanbieders. 

Door de introductie van MSAs in het 
financieringssysteem van de zorg kan 
de overheid meer geld spenderen aan 
sociale zekerheid van de lagere 
klasse. 

MSAs bieden geen risicospreiding tussen 
individuen. Chronisch zieken en lang-
durige werklozen kunnen misschien niet 
het benodigde kapitaal bij elkaar 
 sparen. 

Consumenten hebben de vrijheid om 
te kiezen waar ze hun geld aan spen-
deren. Dit zorgt voor meer marktwer-
king in de zorg. 

MSA zorgt voor een intertemporele 
risicospreiding (en risicowaardering) 
met een gelimiteerde impact op de 
economische conjectuur.

Op basis van vrijwilligheid zal dit kun-
nen leiden tot een scheiding. Mensen 
die gezond zijn, sparen en ongezonde 
mensen vallen terug op de overheid. Dit 
leidt tot afroom problemen. 
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lopende kredieten te financieren (Bovenberg, Polman & Schmitz, 

2012). Banken moeten daarom naar de kapitaalmarkt om hun 

hypotheekleningen te financieren. Er staat inmiddels 640 miljard 

uit aan (hypotheek) leningen tegenover 360 miljard aan depo-

sito’s (Bovenberg, Polman, 2012). Daarnaast hebben hypotheek-

nemers steeds meer moeite met de aflossing. Veel huishoudens 

 blijven met een restschuld over bij de verkoop van hun woning. 

In 2011 waren er ruim 1 miljoen woningen waarbij de fiscale hypo-

theekschuld de waarde van de woning oversteeg. Sinds 2008 is 

het aantal woningen dat onder water staat, verdubbeld naar 25 

procent (CBS, 2013).

Beschrijving van innovatie 

Een oplossing, die aangedragen wordt door de auteurs, is de 

Nationale hypotheekbank die (veilige, gestandaardiseerde, en 

liquide) hypotheekobligaties uitgeeft. Op deze manier kunnen 

hypotheekverstrekkers worden voorzien van liquide middelen. 

Een soortgelijke hypotheekobligatie wordt tevens al uitgege-

ven door de Amerikaanse hypotheekverstrekker Fannie Mae 

(Bovenberg, Polman, 2012). Er dienen echter twee essentiële 

wijzigingen plaats te vinden, wil men de innovatie kunnen 

implementeren in de Nederlandse markt: 

– De hypotheekobligatie dient dezelfde looptijd, aflossingsprofiel 

en rentevoet te hebben als de hypotheek zelf. 

– Elke hypotheekverstrekker moet zelf het kredietrisico afdekken. 

Dit risico dient vooraf te worden bepaald en daarvoor wordt de 

noodzakelijke buffer bepaald. In Denemarken speelt er echter 

nog mee dat een hypotheeknemer maar maximaal 80 procent 

van het huis mag financieren met vreemd vermogen. Hierdoor 

wordt voorkomen dat woningen onder water komen te staan. 

Hierdoor wordt voorkomen dat een hypotheek niet meer 
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betaald kan worden. Hierdoor is het een solide investering voor 

institutionele beleggers. 

Huidige Fase (Nationale Hypotheekbank)

– Februari 2012: De pensioenfondsen zijn aan het inventariseren 

of een dergelijk beleggingsproduct aantrekkelijk is voor interna-

tionale partijen. 

– November 2012: APG en PGGM hebben samen een plan om het 

hierboven beschreven model te implementeren in de Nederlandse 

markt door middel van een Nationale Hypotheek Bank. 

– Maart 2013: Minister Blok van Wonen heeft de topman bij 

NIBC-bank de opdracht gegeven het plan verder uit te werken. 

Er is inmiddels draagvlak voor het plan. “In plaats van de NHG 

op de individuele hypotheek, komt er dan een staatsgarantie 

op het schuldpapier dat die nationale hypotheekbank uitgeeft. 

Door die garantie wordt het een uiterst veilige belegging, waar 

Nederlandse pensioenfondsen meer van in hun portefeuille 

kunnen nemen dan nu het geval is. Dat geldt dan ook voor 

andere, buitenlandse beleggers. De banken worden dan verlost 

van een deel van hun hypotheekberg: de NHG-hypotheken zijn 

goed voor ongeveer 130 miljard” (Bron: Trouw; Esther Bijlo).

Beschrijving van de succes- en faalfactoren

Een voorgedragen manier om het risico significant te verlagen, is 

door deze hypotheekobligaties de karakteristieken van staatobli-

gaties te laten hebben. Hiervoor zijn echter wel hervormingen 

van de Nationale Hypotheek Garantie noodzakelijk. De Nationale 

Hypotheek Bank zou schuldpapier kunnen uitgeven ter waarde 

van de huidige Nationale Hypotheek Garantie-portefeuille en zo 

de financiering kunnen overnemen. Hierdoor zou de overheid 

garant kunnen gaan staan voor de “hypotheekobligaties” van de 
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Nationale Hypotheek Bank waardoor het voor pensioenfondsen 

een stuk gunstiger is om hierin te beleggen. Ook kunnen buiten-

landse partijen dit product zien als een interessante belegging. 

Case 12 - Hypotheek aflossen door middel van bouwsparen 

Inleiding

De hypotheekrenteaftrek en aflossingsvrije hypotheek zijn 

momenteel onderdeel van discussie. Vanaf 2008 zijn er proble-

men rondom deze hypotheekvorm en de hoge renteaftrek die 

mensen krijgen met belastingen. Dit systeem heeft ertoe geleid 

dat de hypotheekschuld in Nederland momenteel de hoogste 

van Europa is. Nu de huizenprijzen aan het dalen zijn, vormt dit 

een groot probleem. Veel huishoudens komen in problemen als 

het huis gedwongen moet worden verkocht bijvoorbeeld door 

een echtscheiding. Hierdoor ontstaat een restschuld die uit eigen 

portemonnee moet worden betaald. In Duitsland en België wordt 

er maar een klein deel van de hypotheek verstrekt in een aflos-

singsvrije vorm. Hier wordt de woning in 30 jaar afgeschreven, 

zonder enige waardestijging erbij te betrekken. Men lost dus elke 

maand een deel van de hypotheek af door middel van bouw-

sparen. Ook spaart men voor het kopen van een huis een deel bij 

elkaar om deze te kunnen financieren. 

Beschrijving van innovatie 

In Duitsland wordt bouwsparen al langere tijd toegepast 

(Bausparsumme). Hier kan men vijf jaar lang belastingvrij sparen, 

maar wel rente ontvangen. Met dit rentevrij gespaarde bedrag 

kan men een huis financieren: een deel wordt gespaard via het 

bouwspaarprogramma, het andere deel wordt gefinancierd door 

middel van vreemd vermogen. Vooraf spreken de hypotheekver-

strekker en hypotheeknemer een bepaald bedrag af waarna men 
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gaat sparen. Om vervolgens het geld liquide te kunnen maken, 

moet men toestemming vragen bij de hypotheekverstrekker. Zo 

weet deze zeker dat er voldoende gespaard is voor de financiering 

van een huis. 

Fase 

Er is door de Duitse bankensector al drie keer eerder geprobeerd 

bouwsparen in Nederland te introduceren, de laatste keer was 

in 1995. Het systeem stuitte toen op verzet van onder andere 

Vereniging Eigen Huis en de politiek. Het CDA is echter een groot 

voorstander van het bouwsparen. Zij zijn van mening dat door 

middel van bouwsparen de Nederlandse hypotheekschuld kan 

worden verlaagd. Ook zullen huizen minder snel onder water 

komen te staan. Het initiatiefwetsvoorstel dat de mogelijkhe-

den hiertoe moest gaan verkennen, is op 9 oktober 2013 door de 

Tweede Kamer afgewezen. Er zal dus geen verkenning komen 

om te onderzoeken of bouwsparen in de Nederlandse markt kan 

worden geïmplementeerd.

Beschrijving van de succes- en faalfactoren 

Er is geen meerderheid in de Tweede Kamer en hierdoor is het 

niet mogelijk om belastingvrij te sparen in het bouwspaarpro-

gramma. Een ander punt van kritiek op het bouwspaarprogramma 

is dat het gespaarde kapitaal minder waard wordt. Wanneer 

een huis een prijsstijging doormaakt die hoger is dan de rente 

die wordt ontvangen op het gespaarde kapitaal, is het in zulke 

periodes financieel nadelig om te sparen. Ook is een cultuur-

verandering noodzakelijk. In Nederland is men gewend om 

zonder kapitaal te kopen; dit is met het bouwspaarprogramma 

anders. Het is daarom noodzakelijk dat de Nederlandse koper van 



68 nea paper 55

houding en spaargedrag verandert wanneer dit succesvol geïm-

plementeerd zou kunnen worden in de Nederlandse markt. 

Case 13 - Maatschappelijk vastgoed 

Inleiding

Maatschappelijk vastgoed is een breed begrip waarin veel secto-

ren vallen. Het gaat hierbij om vastgoed waarvan de realisatie 

bijdraagt aan het vergroten van de leefbaarheid. Hieronder vallen 

bijvoorbeeld de onderwijssector, zorgsector, cultuursector of 

gemeentecentra en buurthuizen. Een sector met veel potentie is 

de zorgsector. De huidige omvang van de markt voor zorgvastgoed 

ligt op € 22 miljard. Door de sterke demografische ontwikkeling is 

de verwachting dat de omvang in 2040 € 46 miljard is (Oostvoorn 

& van Wonderen, 2011). Pensioenfondsen en andere institutionele 

beleggers maken steeds vaker ruimte vrij voor maatschappelijk 

vastgoed. 

Beschrijving van innovatie 

Het gaat hierbij primair over de aanschaf van vastgoed door het 

pensioenfonds. Het pensioenfonds verhuurt het vastgoed aan 

een maatschappelijke partij zoals een zorginstelling, gemeente-

centrum of school. Maatschappelijk vastgoed heeft een beperkte 

conjunctuurgevoeligheid en risico door de langlopende huur-

contracten. Hierdoor zijn de rendementen van deze categorie 

niet gecorreleerd aan andere beleggingscategorieën (traditionele 

vastgoedsegmenten, aandelen en obligaties). Er kan op verschil-

lende manieren rendement op deze projecten worden behaald. 

Het directe rendement wordt afgeleid uit de exploitatie van het 

maatschappelijk vastgoed. Het indirecte rendement ontstaat door 

de waardeontwikkeling. Maatschappelijk rendement dat ontstaat 

uit een verbetering van de leefbaarheid en spin-off rendement 
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dat betrekking heeft op de waardestijging en verbetering van de 

exploitatie van het omliggende vastgoed. 

Fase

Een recent voorbeeld van maatschappelijk vastgoed is het project 

“De Passie” in Rotterdam. Het project bestaat uit een complex 

met twee voortgezet-onderwijsscholen, een parkeergarage 

en 135 (sociale) huurwoningen voor senioren. Hier werken het 

Spoorwegpensioenfonds, Pensioenfonds Openbaar Vervoer en 

de Rotterdamse woningcorporatie WoonCompas samen bij de 

realisatie van het project. Een ander voorbeeld is het Achmea 

Dutch Health Care Property Fund dat twee nieuwe projecten heeft 

aangekocht: een verpleegcomplex en zorgwoningen, beide met 

een huurcontract van 20 jaar. 

Beschrijving van de succes- en faalfactoren 

Om maatschappelijk vastgoed tot interessant beleggingsproduct 

te maken, is het noodzakelijk dat er uitzicht is op een langdu-

rig huurcontract. Zorgvastgoed wordt bijvoorbeeld voornamelijk 

gebouwd met een specifieke bestemming. In de zorgsector is 

de gemiddelde contractduur tussen de 17 en 20 jaar waardoor 

het een rendabel beleggingsproduct is. Daarnaast is een groot 

voordeel dat de beleggingsportefeuille, door maatschappelijk 

vastgoed, wordt gediversifieerd. Vanuit het oogpunt van een 

pensioenfonds (of institutionele belegger) zijn er een aantal crite-

ria waar maatschappelijk vastgoed aan moet voldoen (Esman & 

Zweers, 2012):

1. De instelling die het moet gaan huren, moet een concrete 

doelstelling hebben voor het vastgoed; 

2. Er moet goed inzicht zijn in de kosten en opbrengsten van de 

vastgoedportefeuille;
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3. Er is een mogelijkheid om samen te werken met andere 

(commerciële) partijen;

4. De instelling is bereid en wil samenwerken met het 

pensioenfonds;

5. Het maatschappelijk vastgoed draagt bij aan een betere 

omgeving.

Case 14 - Reverse Mortgage

Inleiding

Voor mensen die een eigen huis bezitten, vormt dat bezit 

vaak een belangrijk onderdeel van hun totale vermogen. 

Gepensioneerde huishoudens wonen vaak in huizen met veel 

eigen vermogen. Meestal kunnen ze er alleen van profiteren als 

ze hun huis verkopen en een huurwoning betrekken of als ze een 

tweede hypotheek nemen. Beide opties zijn niet aantrekkelijk. 

Ervaringen uit het buitenland met het gedeeltelijk verkopen of 

opeten van het eigen huis door ouderen bevatten nuttige inzich-

ten over hoe het wel te organiseren. Het op termijn verkopen van 

het eigen huis heeft voordelen, maar aan de in Frankrijk ontwik-

kelde variant van, de Viager, kleven ook belangrijke nadelen. De 

koper zit vast aan het specifieke huizenmarkt risico. Bij de Viager 

wordt het risico van het specifieke huis overgedragen van de ene 

persoon op de andere persoon en blijft daardoor onverminderd. 

Ook wordt er een tweede belangrijk risico geïntroduceerd, het 

langleven-risico. In de Franse pers staan er regelmatig verhalen 

over situaties waarin de verkopende partij 100 jaar of ouder is 

geworden, terwijl de kopende partij al ruim voor die tijd over-

leden is. In dat geval draaien de erfgenamen van de koper voor 

de doorlopende kosten van de lijfrente op. Hoe langer iemand in 

leven blijft, hoe langer de periodieke lijfrentes moeten worden 
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doorbetaald en hoe hoger de kosten zijn. Dit risico is bij de 

Viager-constructie niet te spreiden.

Beschrijving van de innovatie

In de Verenigde Staten bestaat de zogenoemde omgekeerde 

annuïteitenhypotheek (Reverse Annuity Mortgage). Met een 

omgekeerde annuïteitenhypotheek krijgt de oudere huizenbezit-

ter maandelijks of jaarlijks een deel van de waarde van zijn huis 

in handen. Hij eet op die manier al tijdens zijn leven een deel 

van zijn vermogen op. Daarnaast bestaat in Frankrijk al decen-

nia de mogelijkheid om het huis op termijn te kopen in ruil voor 

een periodieke (lijfrente)betaling of een forfaitair bedrag. Deze 

constructie draagt de naam Viager. De verkoper houdt daarbij 

tevens levenslang het woonrecht (en vaak ook onderhoud) waar-

door hij of zij tot aan de dood in het huis kan blijven wonen. 

Natuurlijk zijn de voorwaarden waaronder een dergelijke hypo-

theek verstrekt kan worden van groot belang. Bij de huidige 

omgekeerde hypotheken in de VS gelden de voorwaarden dat de 

hypotheeknemer minstens 62 jaar moet zijn en dat zijn huis vrij 

moet zijn van andere leningen of lasten. Omdat de huizenbezitter 

in feite zijn eigen geld in handen krijgt, is het hypotheekbedrag 

belastingvrij en heeft het geen invloed op uitkeringen uit sociale 

verzekeringen zoals het pensioen.

Beschrijving van de succes- en faalfactoren 

Er zijn tenminste vier belangrijke hobbels bij het breed invoeren 

van de omgekeerde hypotheek in Nederland. 

– De eerste is cultureel/psychologisch van aard en heeft met 

ideeën over het eigen woningbezit te maken. Veel mensen 

zullen hun huis en de overwaarde die opgesloten zit in dat 
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huis, niet gauw inzetten en liquide maken. Het heeft iets van 

een ‘stenen oude sok’ waar je niet aankomt, tenzij in nood. 

– In de tweede plaats is de omgekeerde hypotheek geen eenvou-

dig financieel product. De ervaringen in de VS geven aan dat er 

het nodige in financiële educatie en opvoeding van de consu-

ment geïnvesteerd moet worden om het product en al zijn 

consequenties uit te leggen. De omgekeerde hypotheek bestaat 

al decennia in de VS maar het gebruik is pas de afgelopen tien 

jaar hard gaan groeien. 

– Een derde hobbel is de rol van de overheid. De ervaringen in 

de VS geven aan dat de overheid een belangrijke rol behoort 

te spelen bij het opstarten van de omgekeerde hypotheek. De 

overheid kan ervoor zorgen dat er een eenvoudig standaard-

product komt zonder de toeters en bellen die financiële pro-

ducten voor de consument vaak ondoorgrondelijk en eng 

maken. Voor het vertrouwen in het product kan dit cruciaal zijn. 

– Een vierde hobbel is de fiscale behandeling van de omgekeerde 

hypotheek.

Alternatieve innovaties (niet verder uitgewerkt)

Reverse mortgages worden regelmatig vergeleken (of verward) 

met Sale en Rent back constructies. Bij Sale and Rent back (SRB) 

constructies verkopen individuen hun huis (meestal tegen een 

korting) in ruil voor het recht om er te blijven wonen voor een 

korte periode van 6 tot 12 maanden. In het Verenigd Koningrijk 

ligt de korting die wordt gegeven aan de kopers meestal tussen 

de 70 en 80 procent (Financial Services Authority, 2009). Deze 

productontwikkeling staat echter ter discussie, omdat de vraag is 

of het echt bijdraagt aan de financiële wensen van de consument 

of dat het een tijdelijk kapitaalverschaffingsinstrument is voor 

consumenten in financiële problemen.
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Case 15 - Generatiehypotheek 

Inleiding

Starters hebben steeds meer moeite om aan financiering te 

komen voor hun woning. De gemiddelde leeftijd voor een star-

ter ligt inmiddels op 35 waar het midden jaren negentig nog 27 

jaar was. De reden hiervoor is dat de bancaire sector steeds meer 

eisen stelt aan hypotheeknemers. Een starter moet daarom eerst 

een paar salarisstijgingen hebben gehad om te kunnen lenen 

(Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2012). 

Een probleem dat dit met zich meebrengt, is dat de vermogens-

opbouw pas later begint, waardoor de hypotheek ook pas later 

helemaal wordt afgelost. 

Beschrijving van innovatie 

Een manier om starters te faciliteren is door een generatiehypo-

theek. De Generatiehypotheek is een hypotheekvorm waarbij 

oudere generaties financieel helpen bij de aanschaf van een 

woning voor jongere generaties. Deze hypotheek is geen nieuwe 

hypotheek maar een combinatie van al bestaande constructies. In 

essentie bestaan er twee vormen. 

 De oudere generatie kan voor de jonge generatie hoofdelijk 

aansprakelijk zijn voor de totale financiering. Als er niet meer 

aan de betalingsverplichtingen kan worden voldaan, kan de 

achtergestelde betaling worden verhaald op de jonge generatie. 

De tweede constructie is een borgstelling. Hierbij stelt de oudere 

generatie zich garant voor het initiële financieringstekort.

Fase 

De enige aanbieder van de generatiehypotheek is momenteel de 

Rabobank. ABN Amro en ING bieden ieder wel een startershypo-

theek maar in een andere vorm. Hierbij wordt niet uitgegaan van 
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solidariteit tussen generaties, maar van de loonontwikkeling van 

de starter. 

Case 16 - Levensloopregeling

Beschrijving van innovatie 

Met de levensloopregeling konden werknemers een deel van 

het brutosalaris sparen om verlof (onbetaald) te financieren. Het 

spaarsaldo werd dan gebruikt om eerder met pensioen te gaan 

of voor het aanvullende pensioen. De levensloopregeling is op 1 

januari 2006 geïntroduceerd. Dit ter vervanging van de verlof-

spaarregeling. Het doel van deze regeling was “een juist even-

wicht tussen verschillende taken mogelijk te maken en ervoor 

te zorgen dat tijd en inkomen beter in evenwicht kunnen zijn 

met de verschillende levensfasen”. (Ministerie van Sociale Zaken 

en Werkgelegenheid, 2009). Werknemers gebruikten de rege-

ling om eerder te kunnen stoppen terwijl het door de overheid 

bedoeld was om menselijk kapitaal in te zetten voor bijvoorbeeld 

zorgverlof, ouderschapverlof of scholing (Ministerie van Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid, 2009). Men kon jaarlijks maximaal 

12 procent van het bruto jaarloon sparen tot een maximum van 

210 procent van het laatst verdiende loon. Op 1 januari 2012 is de 

levensloopregeling afgeschaft. Deze zou vervangen worden door 

de vitaliteitsregeling. Een regeling waarbij men evenals bij de 

levensloopregeling kan sparen. Dit bedrag kan worden afgetrok-

ken in inkomsten in box 1. Er dient echter bij het opnemen van 

het gespaarde bedrag wel inkomstenbelasting te worden betaald. 

Deze regeling is echter nooit van de grond gekomen. Het kabi-

net Rutte II heeft de regeling afgeschaft ter compensatie voor het 

schrappen van de forensentaks. 
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Beschrijving van de succes- en faalfactoren (Goudswaard, 2006)

De kritiek op de levensloopregeling was dat vrijetijd gefinancierd 

wordt door de regeling. Daarnaast was het doel van de regeling 

om menselijk kapitaal op een doelmatige manier in te zetten 

voornamelijk bedoeld voor de lage inkomens terwijl het voor 

hen moeilijker is een deel van hun loon af te dragen. Hoge inko-

mens daarentegen konden gemakkelijk sparen. De scheiding die 

is ontstaan tussen de twee inkomstengroepen bleek een groot 

probleem te zijn. In essentie was het doel van de regeling correct. 

De regeling was echter niet het juiste middel om het doel te 

bereiken. Ook was de uitvoering voor werkgevers erg complex met 

veel administratieve lasten waarbij er ook nog eens problemen 

ontstonden als een werknemer langdurig met verlof ging.

Lessen en conclusie 

Een belangrijke les van de spaarregeling is dat het zijn doel voor-

bij streefde. Dit was echter een van de eerste experimenten van 

de overheid om een spaarsysteem te introduceren dat raakvlak-

ken had met de arbeids- en pensioenmarkt. “Op de wat langere 

termijn zou het concept van de levensloopregeling aanknopings-

punten kunnen bieden voor een verdergaande hervorming van 

het stelsel van sociale zekerheid, waarbij meer spaarelementen 

worden geïntroduceerd” (Goudswaard, 2006). Sparen faciliteert 

keuzevrijheid, zo kan de regeling niet alleen gebruikt worden om 

vrijetijd te financieren maar ook werkloosheid en ziekte. Hier zou 

dus een combinatie van verzekeren en sparen een rol kunnen 

gaan spelen. De andere doelen maken de prikkel om te sparen 

ook groter waardoor de participatie zal stijgen (Goudswaard & 

Caminada, 2006). 
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Case 17 - Prepensioen 

Inleiding

De bouw is een van de sectoren die erg hard is geraakt door de 

crisis. De woningmarkt zit op slot waardoor de vooruitzichten voor 

de bouw erg slecht zijn. Volgens het EIB kromp de bouwproduc-

tie vorig jaar al met 7 procent, in 2013 zal de krimp doorzetten. 

Het instituut verwacht een krimp van 5 procent voor de sector. 

De krimp zit vooral in de bouw van nieuwe woningen. Het EIB 

stelde dat er eind dit jaar een daling van twintig procent zou zijn 

ten opzichte van eind 2011. Hierdoor zou de al hoge werkloosheid 

verder toenemen in 2013 (ING, 2012). Er waren toen al inmid-

dels 50.000 banen verloren gegaan waardoor de werkloosheid 

op 11 procent staat. De vakbond FNV Bouw heeft daarom het plan 

ontwikkeld om de VUT (of prepensioen) weer in te voeren. Zij stel-

len dat er over een paar jaar een tekort aan goede bouwvakkers 

zal ontstaan doordat jonge mensen niet meer zullen kiezen voor 

een baan in de bouw vanwege de hoge werkloosheid. Door oude 

werknemers vroeg te laten stoppen, wordt er plaats gemaakt voor 

nieuw talent. De VUT-regeling is ontstaan in de jaren ‘70 toen 

er een erg hoge jeugdwerkloosheid heerste. Het werd als eerste 

geïntroduceerd in de bouw en onderwijssector. Ondanks een 

negatief advies breidde de regeling zich al snel uit naar andere 

sectoren.

Beschrijving van innovatie 

Prepensioen is een vervanger voor de VUT-regeling. Het is een 

individuele pensioenregeling waarbij de deelnemer premie 

betaalt om zelf vervroegd met pensioen te kunnen gaan. Net als 

de VUT-regeling wordt de prepensioenregeling in overleg tussen 

werkgevers- en werknemersorganisaties vastgesteld. Prepensioen 

is echter in de afgelopen jaren afgebouwd. 
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Fase

Gebraad en Pfaff (2012) observeren het volgende: “Aan de cijfers 

van de resultatenrekening van de VUT-fondsen over 2010 is te zien 

dat deze in de afbouwfase zijn beland. De ontvangen premies 

dalen van 2,5 miljard euro in 2009 naar 2,0 miljard euro in 2010. 

De betaalde uitkeringen dalen minder, en wel van 2,7 miljard 

euro in 2009 naar 2,5 miljard euro in 2010. Het balanstotaal 

van de VUT-fondsen daalt in 2010 van 2,2 naar 1,7 miljard euro. 

Per 1 januari 2006 is de fiscale ondersteuning voor vervroegde-

uittredings- (VUT) en prepensioenregelingen beëindigd. Het 

gevolg is dat VUT-fondsen, die vervroegde-uittredingsregelingen 

voor bedrijfstakken verzorgen, nu in de afbouwfase verkeren. 

De huidige vutters gaan geleidelijk aan met pensioen, er komen 

geen nieuwe meer bij.”

Beschrijving van de succes- en faalfactoren 

Prepensioen past niet meer in de visie over langer doorwerken. 

Nu de AOW-leeftijd omhoog gaat en de arbeidsmarkt steeds krap-

per wordt, past deze regeling niet meer in deze tijd. Ook is de 

betaalbaarheid een groot nadeel van de VUT-regeling. Doordat 

de regeling gefinancierd wordt door een omslagstelsel (jongere 

generaties betalen voor de uittreders) is het in een vergrijzende 

samenleving een onhoudbaar systeem. De huidige werknemers 

betalen nu nog steeds bij aan de afgeschafte regeling. Ook is er 

weinig animo voor bij zowel de politiek als de aannemersfedera-

tie en achterban van de vakbonden; er is kortom weerstand om 

deze regeling opnieuw in te voeren. 
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Case 18 - Langlevenobligatie 

Inleiding 

Pensioenfondsen zijn continu op zoek naar beleggingen met een 

laag risico of beleggingen die diversificatie tot gevolg hebben. 

Een relatief nieuwe industrie (vanaf 2000) is de markt voor lang-

levenobligaties. Pensioenfondsen zien dit als een aanvullende 

mogelijkheid om die diversificatiedoelen te bewerkstelligen. Deze 

markt voor life settlements, ofwel langlevenobligaties, heeft de 

laatste jaren een robuuste groei doorgemaakt tot ongeveer 2007. 

De Amerikaanse markt bedroeg toen 12 miljard dollar maar daalde 

snel tot 7 miljard dollar in 2009 (McHugh, 2010). De producten zijn 

niet erg liquide, wat tussentijds uitstappen moeilijk maakt. 

Beschrijving van innovatie 

Een life settlement, ofwel een langlevenobligatie, is de verkoop 

van een bestaande levensverzekering door de polishouder (de 

verzekerde) aan een derde partij voor meer dan de waarde van de 

annuïteit maar minder dan de netto uitkering bij overlijden. Er 

zijn meerdere redenen waarom een polishouder zijn levensverze-

kering wil verkopen aan een derde partij. Hij is bevoordeeld niet 

meer tevreden over de verzekering of kan hem simpelweg niet 

meer betalen. Hierdoor kan de polishouder geld vrijmaken om 

zijn huidige behoeftes te vervullen: dit kan bijvoorbeeld door een 

andere verzekering af te sluiten die beter aansluit bij de huidige 

situatie van de verzekerde. 

 In 2007 bedroegen de Nederlandse investeringen in de life 

settlement markt zo’n 700 miljoen. Het merendeel van dit kapi-

taal was geïnvesteerd door pensioenfonds PME en een beleg-

gingsfonds van Cordares (van de Langenberg, 2007).
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Beschrijving van de succes- en faalfactoren 

Van de Langenberg (2007): “De meerwaarde van life settlements 

is niet dat het een inflatiegebonden beleggingsobject is. Het gaat 

hier dan ook voornamelijk om risico’s te spreiden en de kwets-

baarheid van de portefeuille te verkleinen. Bij de aankoop van 

een polis weet een investeerder wat hij betaalt en wat hij daar-

voor in de toekomst terugkrijgt en ongeveer welke premies hij 

in de tussentijd moet betalen. Zolang de verwachte levensduur 

voorzichtig is ingeschat, weet de belegger zeker dat zijn rende-

ment stabiel en weinig volatiel zal zijn. Zolang de investeerder 

voldoende geld heeft om de premie te blijven betalen en de […] 

verzekeraar voldoende solvabel is, is hij letterlijk verzekerd van 

zijn opbrengst”. 

Case 19 - Energie en duurzaam gefocust beleid

Inleiding

Institutionele beleggers, waaronder pensioenfondsen, hebben 

een steeds beter begrip voor de problemen die spelen omtrent 

het klimaat (Sørensen & Pfeifer, 2011). Het gaat hierbij om de 

maatschappelijke en sociale verantwoordelijkheid die pensioen-

fondsen dragen voor de pensioendeelnemers maar ook voor de 

maatschappij. Het primaire doel van een pensioenfonds is het 

behoud van koopkracht voor de aangesloten gepensioneerden, 

maar de sociale en maatschappelijke functie speelt ook een 

belangrijke rol in beleidsvoering. 

Beschrijving van innovatie 

Pensioenfondsen hebben de capaciteit om klimaatverandering 

(en andere maatschappelijke problemen) op de zakelijke agenda 

te zetten door klimaatrisico’s en kansen te integreren in de 

beleggingsstrategie (Myhrvold, 2012). Hierdoor hebben pensioen-
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fondsen niet alleen oog voor de lange-termijngroei van de beleg-

gingsportefeuille, maar dragen ze ook bij aan een duurzame 

economie en toekomst. Deze beleidsverandering wordt steeds 

zichtbaarder in de strategie van pensioenfondsen in westerse 

landen (Myhrvold, 2012). Institutionele beleggers zoeken naar 

rendabele projecten om deze strategie te kunnen uitdragen. Maar 

nog lang niet alle groene investeringen zijn rendabel.

Fase 

PGGM is een van de fondsen die deze strategie voor haar 

pensioen fondsklanten geïmplementeerd heeft in de beleggings-

portefeuille. De kernpunten van het beleid zijn onder andere 

milieu-, sociale- en goed-ondernemingsbestuur. Hier hebben zij 

een aantal aandachtspunten: gezondheid, ondernemingsbestuur, 

klimaatverandering, mensenrechten en wapens. Een concreet 

voorbeeld hiervan is dat PGGM samen met het Nederlandse 

Ampère Equity Fund een overeenkomst heeft gesloten met DONG 

Energy. Hier neemt het samenwerkingsverband een aandeel van 

24,8 procent in het Walney offshore-windpark, dat ongeveer 367 

MW representeert. 

 Niet alleen PGGM heeft deze beleidsinnovatie geïmplementeerd 

maar ook Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW), APG 

Groep en Pensioenfonds van de Metalektro zijn koplopers op dit 

gebied. Zij staan genoteerd in de AODP Global Climate Index, die 

aangeeft hoe ‘s werelds grootste beleggers het klimaatprobleem 

adresseren.  

Case 20 - Nationale Hypotheekinstelling

Inleiding

Vorig jaar heeft op initiatief van de minister van Economische 

Zaken een eerste gesprek plaatsgevonden tussen een delegatie 
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van het kabinet en een aantal grote verzekeraars, pensioenfond-

sen, pensioenuitvoerders en andere stakeholders. Onderwerp van 

gesprek was hoe het financieringsvermogen van de Nederlandse 

economie kan worden versterkt en welke rol institutionele beleg-

gers daarbij kunnen spelen. Een van de concrete initiatieven is 

de Nationale Hypotheekinstelling (NHI). In een voortgangsbrief 

van het ministerie van Financiën wordt beargumenteerd dat 

de ontwikkeling van de NHI aan de oplossing van drie soor-

ten knelpunten kan bijdragen: conjunctureel, structureel en 

institutioneel.

1) Conjunctureel

Kredietverstrekkers zijn vanwege de matige vooruitzichten voor-

zichtiger met het verstrekken van krediet. Daarnaast zijn banken, 

mede als gevolg van aangescherpte regelgeving, bezig hun balans 

te herstellen. Banken moeten hun kapitaalbuffers versterken 

en daarnaast is het mede gezien de omvangrijke hypotheek-

portefeuilles op de balansen wenselijk dat banken de risico’s 

die samenhangen met een sterke afhankelijkheid van kapitaal-

marktfinanciering verminderen. Hierdoor zou economische groei 

belemmerd kunnen worden, ondanks dat er rendabele projecten 

te financieren zijn. VNO-NCW stelt bovendien dat met de NHI een 

stabiele en structureel gezonde financiering van de hypotheek-

schuld gerealiseerd wordt, zodat een negatieve spiraal tussen 

woningmarkt en bankwezen doorbroken wordt . 

2) Structureel 

Pensioenfondsen hebben interesse om in Nederland te inves-

teren, maar hebben te maken met beperkingen. De schaal van 

beleggingsprojecten is soms onvoldoende, waardoor de trans-

actiekosten simpelweg te hoog worden. In andere gevallen is 
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er een gebrek aan standaardisatie of onvoldoende specifieke 

kennis, waardoor institutionele beleggers uiteindelijk voor andere 

projecten kiezen. Hierdoor komen projecten die financierbaar zijn 

tegen marktcondities soms niet aan de gewenste en benodigde 

financiering. 

3) Institutioneel kader

Terwijl veel projecten in de kern vergelijkbaar zijn, is er sprake van 

fragmentatie van energie; er wordt op veel verschillende plekken 

op verschillende wijzen aan maatschappelijke projecten gewerkt. 

Een instelling die voor bestaande en nieuwe initiatieven de 

ontbrekende schakel vormt tussen vraag en aanbod, kan projec-

ten oppakken die rendabel zijn, maar die nog niet in de markt tot 

stand komen. 

NHI

De oplossing die het dichtst aansluit bij de gestelde randvoor-

waarden is het ontwikkelen van een financiële instelling die 

projecten opschaalt, standaardiseert en bundelt tot goed 

te beoordelen investeringsproposities en zo intermedieert 

tussen de beleggingsmogelijkheden van institutionele beleg-

gers en de financieringsbehoefte van Nederland. De commis-

sie ‘Alternatieve Financieringsarrangementen Woningmarkt’ 

(AFW), ingesteld na overleg tussen kabinet en institutionele 

beleggers in 2012, werkt een voorstel uit voor oprichting van 

een Nederlandse Hypotheekinstelling (NHI). Het voorstel bevat 

in de kern een andere toepassing van de bestaande Nationale 

Hypotheekgarantie (NHG) waardoor het instrument beter aansluit 

op de behoefte van institutionele beleggers. De NHI financiert 

pakketten NHG-hypotheken van kredietverstrekkers en financiert 

zich door de uitgifte van obligaties. Hiermee kan een omvang-
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rijke en stabiele financiering van de Nederlandse hypotheekmarkt 

ontstaan die standhoudt in tijden van stress op de internatio-

nale kapitaalmarkt. De NHI kan bovendien toetreding tot de 

Nederlandse hypotheekmarkt aantrekkelijk maken voor buiten-

landse partijen. Dat bevordert de concurrentie op de hypotheek-

markt en kan een drukkend effect hebben op de hypotheekrentes 

voor de consument.

 Kritische geluiden zijn er ook. De Autoriteit Consument en 

Markt (ACM) onderzocht hoe de concurrentie op de Nederlandse 

hypotheekmarkt vergroot kan worden en eventuele toetredings-

drempels geslecht. De ACM waarschuwde in november 2013 dat 

het risico zou dreigen dat de voordelen alleen bij bestaande grote 

hypotheekfinanciers terecht zou komen, waarmee de gewenste 

instroom van nieuwe toetreders op de hypotheekmarkt belem-

merd zou worden. Minister Blok besloot naar aanleiding hiervan 

dat de NHI alleen maar voor nieuwe hypotheken gaat werken. 

 Medio 2014 is de NHI nog niet opgericht; pensioenuitvoer-

ders als APG die dicht betrokken zijn bij de ontwikkeling spreken 

Overgenomen van Rapport Commissie ‘Alternatieve Financieringsarrangementen 
Woningmarkt’, 10 september 2013.
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de verwachting uit dat de Nationale Hypotheekinstelling (NHI) 

eind 2014 operationeel kan zijn. Volgens Tjerk Kroes is “Met de 

Europese Commissie flink opgeschoten. De belangrijkste zorg van 

de Commissie is de mededinging.”3.

3 http://www.apg.nl/nl/artikel/nationale-investeringsinstelling-eind-dit-jaar- 
operationeel/781?query=kroes
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Innovaties in wonen, arbeid, 
pensioen en de rol van 
pensioenfondsen

In de woningmarkt, de arbeidsmarkt en in de pensioen

opbouw zijn er grote problemen aan te pakken. Ideeën 

om ze op te lossen zijn er te over, maar wat bepaalt 

welke ideeën succesvol toegepast worden, welke niet, 

en welke rol hebben de stakeholders hierin? Dit paper 

evalueert een aantal (recente) initiatieven, en bepaalt 

wat doorslaggevend is voor het slagen ervan.


