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Voorwoord 

In het huidige aanvullende pensioenstelsel vinden veel gewenste en soms ongewenste overdrachten 
plaats. In een maatschappij in beweging die verder gekenmerkt wordt door een meer heterogeen 

karakter is er toenemende behoefte aan keuzevrijheid en maatwerk, inzicht in risicodeling, 
herverdeling en transparantie in het delen van risico’s. Wat voor effect zal dit hebben op de wijze 
waarop overdrachtssolidariteit binnen het huidige pensioenstelsel is georganiseerd?  

Ten behoeve van de eindopdracht van de Netspar Masterclass Pensioeninnovatie, zijn de auteurs 

van deze werkgroep aan de slag gegaan met de vraag: ‘Wat zouden wij toevoegen aan een puur 
individueel stelsel zonder enige ex ante overdrachten’? Waar gaat het dan goed en waar gaat het 

dan mis?’. De auteurs hebben hiervoor gekozen omdat er de laatste jaren een verschuiving gaande is 
in de wijze waarop tegen solidariteit wordt aangekeken binnen het aanvullende pensioenstelsel. Het 

huidige aanvullende pensioenstelsel is solidair ingericht waar het kan, en individueel waar het moet. 
De beweging is steeds meer gaande naar individueel waar het kan en solidair waar het moet1.  

Bij de stelseldiscussie wordt normaliter het huidige aanvullende pensioenstelsel als uitgangspunt 
genomen, om vervolgens te bezien ‘wat er af moet’. Dat gebeurt in dit rapport nadrukkelijk niet. In 

dit stuk bouwen wij juist op vanuit een ‘puur individueel’ pensioenstelsel en onderzoeken wij ‘wat er 
dan bij moet’. De centrale vraag die de auteurs in dit paper beantwoorden is dan ook: 

Wanneer is overdrachtssolidariteit noodzakelijk en kunnen we een aanvullend pensioenstelsel 
ontwerpen met alleen deze noodzakelijke overdrachtssolidariteiten? 

Graag willen wij Dick Boeijen als begeleider van onze werkgroep hartelijk danken voor zijn 

betrokkenheid en de wijze waarop wij in de diverse discussies onze visies konden toetsen aan zijn 
expertise. Deze verheldering was een gewenste leidraad waarmee een verdere verdieping plaats 
heeft kunnen vinden. 

Tot slot willen we benadrukken dat het beantwoorden van de centrale vraag niet betekent dat de 

auteurs of de begeleider daadwerkelijk willen opteren voor een dergelijk stelsel. Als auteurs menen 
wij wel dat het een interessante verkenning is gebleken die mogelijk meer verdieping verdient om zo 

te kunnen komen tot een toekomstbestendig Nederlands pensioenstelsel. Daarnaast door 
bijvoorbeeld het AOW-, zorg- en woonstelsel te betrekken in het pensioendebat dat momenteel 

gaande is, kunnen huidige trends zoals vergrijzing en individualisering vanuit verschillende 
invalshoeken worden betrokken bij het debat.  

Juni 2016 

Klaartje de Boer 
Wilco Bootsma  
Jan Dob 
Maarten Schaeffers  
                                                           
1 SZW-Kamerbrief hoofdlijnen van een toekomstbestendig pensioenstelsel, 9 juli 2015. 
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1. Aanleiding en toelichting bij dit onderzoek 
 

In dit hoofdstuk wordt uiteengezet hoe de auteurs gekomen zijn tot de centrale vraagstelling en op 

welke manier deze is afgebakend. 

a. Aanleiding 

Het aanvullende pensioenstelsel en solidariteit zijn in Nederland van oudsher met elkaar verbonden. 

Door onder andere: individualisering van de maatschappij, vergrijzing, flexibilisering van de 
arbeidsmarkt en gestegen opleidingsniveau is de balans echter verschoven. De houdbaarheid van 

het Nederlandse aanvullende pensioenstelsel en de rechtvaardiging voor collectieve solidariteit met 
herverdelingen staan daarbinnen momenteel onder druk.  

Om tot een door alle generaties gedragen toekomstbestendige oplossing te kunnen komen, heeft in 
2013 tot begin 2015 o.l.v. Staatssecretaris Jetta Klijnsma (SZW) de Nationale Pensioendialoog 

plaatsgevonden over de toekomst van het pensioenstelsel. De Sociaal Economische Raad (SER) heeft 
daarnaast een advies gepubliceerd (SER, 2015)2 aangaande de toekomst van het pensioenstelsel. 

Hierin wordt de variant “Persoonlijk Pensioenvermogen met collectieve risicodeling” als interessant 
maar onbekend beschreven. Daarbij is aangegeven dat nog onderzocht moet worden op welke wijze 

collectieve risicodeling kan worden vormgegeven binnen deze interessante maar onbekende variant 
en dat de SER deze handschoen gaat oppakken. Recentelijk is in navolging van het SER-advies van 

2015 een technische verkenning3 door de SER openbaar gemaakt (SER, mei 2016). Uit deze 
verkenning blijkt dat een persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling kan worden 

vormgegeven en nog steeds interessant is. Met de verkenning heeft deze variant dan ook meer 
bekendheid gekregen.  

In de meeste discussies over stelselherzieningen wordt geredeneerd vanuit het reeds bestaande 
stelsel om te bezien wat ‘er af moet’. Dat leidt er vaak toe dat er wordt vastgehouden aan het 

bekende. De auteurs vonden het verfrissend om het eens over een andere boeg gooien en zijn 
daarom juist begonnen bij een ‘puur’ individueel pensioenstelsel om te bezien wat daar dan aan 

moest worden toegevoegd.  

  

                                                           
2 SER-advies, Toekomst Pensioenstelsel, 20 februari 2015. 
3 SER-verkenning, ‘Persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling’, 20 mei 2016. 
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b. Toelichting en definities 

Vanuit de Nationale Pensioendialoog en de toenemende uitdagingen betreffende de 
toekomstbestendigheid van het aanvullende pensioenstelsel wordt onderzocht welke vormen van 

overdrachtssolidariteit (collectieve risicodeling) in ons aanvullend pensioenstelsel noodzakelijk zijn. 
Dit vanuit een ‘puur individueel’ pensioenstelsel zonder op voorhand ex ante overdrachten 

onderzoeken de auteurs vervolgens ‘wat er dan bij moet’.  

In dit onderzoek beperken de auteurs zich tot het 2e pijler pensioen. De AOW wordt als solide 
basisvoorziening in de 1e pijler zondermeer overgenomen. In het te schetsen puur individuele 
pensioenstelsel, zijn alle werkenden verplicht een vast percentage van hun verdienvermogen opzij te 
zetten voor ouderdomspensioen. Daarnaast is er sprake van verplichte dekking van 
premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid, partnerpensioen indien er een partner is en 
wezenpensioen indien er kinderen zijn. Er zal op voorhand geen enkele ex ante overdracht tussen 
hoog/laag, rijk/arm, ziek of gezond plaatsvinden in de premie en de tariefstelling voor de inkoop van 
de diverse pensioenvormen. Dat betekent als voorbeeld dat gezonde vrouwen een hogere premie 
betalen voor hun ouderdomspensioen dan ongezonde mannen, etc. 

De auteurs zijn van mening dat er door deze pensioenplicht sprake is van minder ongewenste 
overdrachtssolidariteit buiten het pensioendomein, aangezien op deze manier veel minder personen 

op kosten van de samenleving, via ons stelsel van sociale zekerheid, onderhouden hoeven te worden 
en voorkomt een groet inkomensval na pensionering. Dit vergroot vervolgens het maatschappelijke 

draagvlak van het pensioenstelsel, wat een stabiliserende werking en een solide 2e pijler tot gevolg 
heeft. 

In dit onderzoek worden de volgende definities voor overdrachtssolidariteit en risicopooling 
gehanteerd: 

• Overdrachtssolidariteit: Een afspraak binnen een pensioenstelsel waarbij ex ante duidelijk is 

welke personen te veel betalen en welke personen te weinig betalen voor het pensioenproduct 
of de risicobescherming die ontvangen wordt. Een voorbeeld: ex ante is duidelijk dat personen 

met een lichamelijk of psychisch zwaar beroep een grotere kans op arbeidsongeschiktheid 
hebben dan personen die een ‘relatief’ veilig beroep uitoefenen waarbij zij aan weinig 

arbeidsrisico’s worden blootgesteld. Als deze groepen dezelfde prijs betalen voor afdekking van 
het risico, is sprake van overdrachtssolidariteit.  

• Differentiatie: De tegenhanger van overdrachtssolidariteit waarbij groepen een andere prijs 

betalen voor afdekking van het risico.  
• Risicopooling: Iedere deelnemer in een collectief deelt volgens een juiste verdeelsleutel in de 

realisatie van risico’s binnen dat collectief. Mee- of tegenvallers worden gedragen door het 

collectief als geheel, middels de ex ante bepaalde verdeelsleutel.  
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Om te kunnen beoordelen ‘wat er dan bij moet’, maken de auteurs in dit onderzoek onderscheid 
tussen macro en micro risico’s, waarvoor de volgende definities worden gehanteerd:  

• Microrisico’s: Het risico dat de realisatie voor een individu afwijkt van hetgeen vooraf werd 

verwacht, terwijl voor het collectief de verwachting en realisatie overeenkomen. Dit is puur het 
trekken van een kans uit een vooraf bepaalde verdeling. Voorbeelden hiervan zijn: individueel 

kortleven- en langlevenrisico, arbeidsongeschiktheidsrisico.  
• Macrorisico’s: Het risico dat de realisatie voor het collectief afwijkt of dat na verloop van tijd de 

inschatting wijzigt. Voorbeelden hiervan zijn: wijzigingen in de AG of CBS prognosetafel ten 
aanzien van de macro levensverwachting, een onverwachte heftige epidemie of een beurscrash.  

c. Leeswijzer 

Allereerst wordt in hoofdstuk 2 vanuit een historisch perspectief beschreven hoe de auteurs tot de 

centrale vraag zijn gekomen. Hierin beschrijven we de oorsprong van ons pensioenstelsel en welke 
huidige maatschappelijke trends en bewegingen in Nederland aanleiding geven voor de auteurs om 
een meer op individuele leest geschoeid aanvullend pensioenstelsel te onderzoeken. Ook wordt 

stilgestaan bij de huidige trends en wat er reeds gebeurt in de Nederlands pensioensector. De 
auteurs schetsen vervolgens een beoordelingskader om te kunnen beoordelen welke micro- en 

macrorisico’s noodzakelijkerwijs solidair gedragen kunnen worden.  

Op basis van de kenmerken van een puur individueel pensioenstelsel worden in hoofdstuk 3 eerst 
praktische overwegingen gegeven, om vervolgens in hoofdstuk 4 vanuit het beoordelingskader een 

aantal mogelijke microrisico’s (individu-specifieke kenmerken) en macrorisico’s te toetsen op basis 
van ethische acceptatie en mate van uitvoerbaarheid. Welke prijsdifferentiatie kan gaan ontstaan en 

wat zijn de nadelen daarvan? Hierbij wordt eveneens bekeken wat er mis gaat in termen van pech- 
en gelukgeneraties en tussen groepen met verschillende kenmerken, waaronder bijvoorbeeld een 
verschillende levensverwachting.  

Na deze analyse zal de noodzakelijke overdrachtssolidariteit worden benoemd die dit fictieve 

individuele pensioenstelsel beter zou kunnen maken en wordt aangeven hoe deze 
overdrachtssolidariteit te realiseren is. De noodzaak van overdrachtssolidariteit in de 2e pijler zal 

overigens afhankelijk zijn van overdrachtssolidariteit op andere vlakken binnen collectieve stelsels, 
zoals in het AOW-, zorg- of  woonstelsel. In dit paper wordt omwille van de omvang van de opdracht 

echter niet uitputtelijk op dit punt ingegaan, dat behoeft zeker vervolgonderzoek. Dit deel wordt 
afgesloten met een analyse van overdrachten die wellicht niet noodzakelijk, maar wel wenselijk zijn.  

In hoofdstuk 5 zullen de auteurs hun conclusies vermelden. 
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2. Uitgangspunten van het Nederlandse pensioenstelsel door de tijd heen 
 
In dit hoofdstuk zal vanuit een historisch perspectief worden beschreven hoe de auteurs tot de 

centrale vraag zijn gekomen. Welke maatschappelijke trends en bewegingen in Nederland vanaf de 
naoorlogse periode tot anno 2016 aanleiding zijn geweest om een meer op individuele keest 
geschoeid aanvullend pensioenstelsel te onderzoeken.  

a. Historie  

De essentie van pensioen in de meest ruime omschrijving is dat een individu in het algemeen op 
latere leeftijd altijd behoefte heeft gehad aan een financieel vangnet. In de basis gaat het om een 

behoefte die grensoverstijgend, universeel en van alle tijden is. Anno 2016 wordt hier in Nederland 
middels de AOW, de 2e en 3e pijler invulling aan gegeven zodat een individu op latere leeftijd over 

een zodanig vermogen beschikt om te kunnen voorzien in zijn levensonderhoud. Door de afgelopen 
decennia heen is deze 3-pijlerstructuur verder gegroeid en is hier door maatschappelijke 

ontwikkelingen steeds op een andere wijze invulling aan gegeven. Alvorens we ingaan op de trends 
die in Nederland van invloed zijn anno 1016, zullen we eerst kort een historisch perspectief 

schetsen.  

Reeds in de middeleeuwen was er voornamelijk solidariteit tussen en binnen generaties geregeld via 
de Gilden, de voorlopers van de vakbonden. Voor ouderen die geen lid wilden of konden worden van 
een Gilde, ging dit vaak via de familiaire lijnen. Deze lijn van collectieve solidariteit en 

verplichtstelling is ten tijde van de industriële revolutie doorgetrokken door sociale werkgevers. De 
aanwas van jongeren die daarmee deelden in de risico's van ouderen en die moest zorgen voor 

continuïteit en stabiliteit in uitkeringen, de risicospreiding (lees: solidariteit) tussen de 
patronen binnen een Gilde (lees: de werkgevers) en het uitschakelen van free-ridersgedrag en 

concurrentie op pensioensparen waren destijds de rechtvaardiging voor collectieve solidariteit en 
verplichtstelling. Het delen van risico's in collectiviteit ('samen sta je sterk') en in solidariteit 

(bescherming van 'zwak', 'iedereen doet mee') werd gezien als efficiënt welbegrepen eigenbelang 
voor het welzijn van de groep en maatschappij als geheel.  

Vanaf de naoorlogse periode is de solidariteit om voor elkaar te zorgen tussen en binnen generaties 
steeds meer geïnstitutionaliseerd met als logisch gevolg de totstandkoming in 1949 van de Wet 

Verplichte Deelneming Bedrijfstakpensioenfondsen. Hierbij werd marktwerking uitgeschakeld en 
werd de systematiek ingevoerd van doorsnee-opbouw en doorsneepremie4. Met een bewuste keuze 

om jong via een indirecte subsidie mee te laten betalen aan de pensioenopbouw van oudere 
werknemers. Hierdoor gingen actieven en gepensioneerden hun risico's van langleven, kortleven en 

financiële schokken delen in een defined-benefit pensioenstelsel mede via het gebruik van het 
premiestuur en de werkgever als risicodrager.  

                                                           
4 Tamerus Jan, Solidariteit, sterkmaker of splijtzwam?, mei 2015. 
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Zo waren ook oudere werknemers en hun werkgevers verzekerd van een betaalbare 
pensioenopbouw en hoeven werkgevers elkaar niet te beconcurreren op jonge en dus goedkope 

werknemers als het gaat om de arbeidsvoorwaarde pensioen. En passant werd via de verplichte 
bedrijfstakregelingen een brede efficiënte pensioendekking gerealiseerd, juist ook voor de vele 

kleine werkgevers in een bedrijfstak. Het was mede in het belang van de werkgever dat, zodra het 
verdienvermogen van een werknemer tijdens zijn productieve jaren was benut, deze persoon 

voldoende middelen had om voor zichzelf te zorgen en dus niet nadien de hand kwam ophouden bij 
de werkgever. Zo is mede vanuit het belang van werkgevers het aanvullend pensioenstelsel ontstaan 

met een zeer hoge mate van deelname. In die tijd was er weinig arbeidsmobiliteit en een sterke 
band van werkgevers en actieven met gepensioneerden. Er was een sterk gevoel van solidair zijn 

met de zwakkere en 'iedereen doet mee'. Verzorging en solidariteit wonnen het van markt en 
marktwaardering. De demografische opbouw sloot hier goed op aan: een jonge beroepsbevolking 

met een nog zeer beperkte grijze druk.  

Vanaf de jaren ’60 veranderde de levensstijl van mensen radicaal5. De AOW was inmiddels een 

solide basisvoorziening en door een stijging van het reële inkomen ontstond een 
consumptiemaatschappij. Het gemiddelde opleidingsniveau werd hoger en de verzorgingsstaat werd 

meer uitgebreid. Bovendien veranderden de normen en waarden van mensen. Vooral jongeren 
wilden zich losmaken van bestaande gedragsvoorschriften op het gebied van seksualiteit, het 

gezinsleven en gezagsverhoudingen. De samenleving werd steeds pluriformer en had plaatsgemaakt 
voor een variëteit aan leef- en arbeidspatronen. De wens tot differentiatie, keuzevrijheid en 

maatwerk nam toe6. Daarnaast nam als gevolg van een veranderde arbeidsmarkt de 
arbeidsmobiliteit drastisch toe. Steeds minder vaak werkten mensen het hele werkzame leven bij 

dezelfde werkgever. Die werkgever voelde zich (mede) daarom ook minder verantwoordelijk voor de 
gepensioneerden. Verzorging is gestaag plaats gaan maken voor toenemende eigen 

verantwoordelijkheid. De demografische opbouw veranderde ook: de grijze druk nam snel toe en de 
beroepsbevolking is inmiddels verouderd. 

b. Welke trends zijn van invloed anno 2016? 

De rechtvaardiging voor collectieve solidariteit en verplichtstelling staat door voorgaande 
veranderingen onder druk. Om tot een door alle generaties gedragen toekomstbestendige oplossing 
te kunnen komen, is het daarom essentieel om te begrijpen vanuit welke overtuiging/beleving er 

door de betreffende generatie wordt geredeneerd. Momenteel zijn er een aantal maatschappelijke 
trends te onderscheiden, die invloed hebben op de mate waarin er draagvlak is voor 

(overdrachts)solidariteit binnen het Nederlandse pensioenstelsel.  

  

                                                           
5 Bron: www.isgeschiedenis.nl/nieuws/periode_van_verzuiling_tot_ontkerkelijking_in_nederland/ 
6 APG – Pensioenachtergrond, februari 2014. 
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Vergrijzing (onderdeel van macrorisico) 
Nederland heeft al lange tijd te maken met vergrijzing; sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw is 

het aandeel 65-plussers meer dan verdubbeld, en ook de komende decennia zal de stijging 
doorzetten. Naar verwachting vormen de ouderen in 2040 ruim een kwart van de bevolking7.  

Tegelijkertijd heeft in de jaren ’70 en ‘80 een flinke daling plaatsgevonden van het aandeel kinderen 

en jongeren tot 20 jaar (ontgroening van de samenleving). Beide demografische ontwikkelingen 
hebben tot gevolg dat de druk op de potentiële beroepsbevolking flink is toegenomen. Enerzijds 

stijgt het aantal ouderen en daarmee ook het aantal pensioenuitkeringen, anderzijds zijn er minder 
werkenden om die kosten van de omslagelementen uit ons pensioenstelsel op te brengen. 

Versobering van de fiscale pensioenruimte 
Het kabinet probeert de betaalbaarheid van sociale voorzieningen, zoals de AOW en de 

beroepsbevolking op peil te houden door de pensioenleeftijd te verhogen en (vanaf 2022) te 
koppelen aan de gemiddelde levensverwachting. Voor de huidige werkenden betekent dit in de 

praktijk dat zij langer moeten doorwerken, terwijl zij zelf minder/ minder lang pensioen zullen 
ontvangen. Dit laatste komt mede doordat de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd 

gepaard is gegaan met een verlaging van het opbouwpercentage en de aftopping van het 
pensioengevend salaris op 100.000 euro (2015). Vooral jongeren kunnen zich hierdoor gedupeerd 

voelen omdat zij de ouderen (voor hen) meer hebben gesubsidieerd en minder hiervoor 
terugkrijgen. Zo wordt daarnaast momenteel van hen gevraagd mee te betalen aan 

overgangsregelingen (VPL-regelingen), waarvan zij zelf geen gebruik kunnen/zullen maken. Zij 
kunnen hierdoor het huidige collectieve pensioenstelsel mogelijk de rug toekeren, mede vanuit het 
gevoel dat er niets voor hen overblijft. 

Flexibilisering en individualisering van de arbeidsmarkt 

De toegenomen arbeidsmobiliteit is eveneens van invloed op de mate waarin men belang hecht aan 
solidariteit in de pensioenen. Vroeger werkten mensen vaak hun hele arbeidsleven bij dezelfde 

werkgever, maar tegenwoordig wisselen zij regelmatig van baan of besluiten ze over te stappen naar 
het zelfstandig ondernemerschap. Vooral wanneer dit laatste is ingegeven vanuit een eigen keuze en 

door de gedachte dat ze dan ‘eigen baas’ zijn, is het denkbaar dat ze minder toegevoegde waarde 
zien in een collectief pensioenstelsel. 

Gestegen opleidingsniveau 
In de laatste twintig jaar is het percentage mensen met een diploma op vmbo-niveau met ruim 10% 

afgenomen, terwijl het aandeel met een afgeronde hbo- of universitaire opleiding met ruim 10% is 
toegenomen8. De veronderstelling is dat een hoger opgeleide bevolking mondiger is, het leven naar 

eigen believen wil inrichten en goed in staat is dit te doen. Als gevolg hiervan zouden mensen 
behoefte hebben aan meer eigen verantwoordelijkheid en meer keuzevrijheid, ook op het terrein 

                                                           
7 CBS statline: prognose bevolking kerncijfers 2014-2060. 
8 Stella Hoff, Pensioenen: Solidariteit en keuzevrijheden- SCP 2015. 
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van de pensioenen. Of dit betekent dat zij minder belang hechten aan solidariteit binnen de 
pensioenen en hier ook daadwerkelijk toe is staat zijn, is echter de vraag9. Mogelijk gaat het slechts 

om een wens tot meer maatwerk binnen het huidige collectieve pensioenstelsel. De vraag geeft 
echter wel druk op de vraag wat een puur individueel pensioenstelsel voor effect zal hebben op de 

wijze waarop overdrachtssolidariteit binnen het huidige pensioenstelsel is georganiseerd.  
De auteurs concluderen op basis van de literatuur die zij bestudeerd hebben voor dit onderzoek, dat 

de druk op solidariteit toeneemt. Om deze reden starten de auteurs dit onderzoek vanuit een puur 
individueel pensioenstelsel en zal worden getoetst welke vormen van overdrachtssolidariteit dan 

worden gemist.   

c. Individualisering in de Nederlandse pensioensector anno 2016  

Voordat er een antwoord kan worden gegeven op de vraag welke overdrachtssolidariteiten 

noodzakelijk zijn, is het goed uiteen te zetten welke vormen van keuzevrijheid en maatwerk er in de 
praktijk aangeboden worden binnen de pensioenregelingen om (overdrachts)solidariteit te 

beperken. Zonder volledig te willen zijn worden de meest gebruikte vormen van keuzevrijheid en 
maatwerk binnen bestaande pensioenregelingen kort benoemd. 

 
Allereerst kan er gekeken worden naar de keuzevrijheid en maatwerk voor het individu. Hierbij zijn 

de volgende voorbeelden te onderscheiden: flexibiliteit in de overgangsfase naar pensionering door 
het kiezen van een al dan niet gefaseerde uittreedleeftijd in combinatie met deeltijdpensioen, 
hoog/laag pensioen en uitruil tussen ouderdoms- en nabestaandenpensioen. In elk van deze 

gevallen kan de deelnemer zich (gedeeltelijk) onttrekken aan overdrachtssolidariteit. Ook kan er bij 
DC regelingen vaak een keuze uit verschillende beleggingsprofielen worden gemaakt. 

 
Andere vormen waarbij er geen individuele keuze maar wel maatwerk wordt toegepast binnen de 

regeling (vaak binnen de financiering) zijn de volgende: 

• Inkomensafhankelijke franchises10 en opbouwpercentages 

• Inkomensafhankelijke DB-regeling en daarboven een DC-regeling 

• Inkomensafhankelijke hoogte van het nabestaandenpensioen (bij een hoger inkomen een lager 
% nabestaandenpensioen) 

• Inkomensafhankelijke grenzen van het maximaal pensioengevende salaris, die binnen 
pensioenregelingen (bewust) lager liggen dan het wettelijke maximum 

• Gedifferentieerd premie- en indexatiebeleid ook binnen verplichtgestelde 
bedrijfstakpensioenfondsen met een vrije kring11 

• Inkomensafhankelijke ervaringssterfte binnen een APF 

                                                           
9 Harry van Dalen en Kène Henkens, ‘De dubbelhartige pensioendeelnemer: Over vertrouwen, keuzevrijheid en keuzes in 
pensioenopbouw’- januari 2015. 
10 Sinds 1 januari 2015 is dit het geval bij het ABP. 
11 Dit is het geval bij pensioenfonds PGB.  
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• Vanaf een bepaald bedrag het verplichtstellen van gezondheidsverklaring en een medische 
keuring12 

• PPI’s en APF-en werken vaak op basis van gedifferentieerde risicotarieven, waarbij de risico’s 
per bedrijf worden ingeschat 

Tot slot dient te worden opgemerkt dat binnen bedrijfstakpensioenfondsen de collectieven lange tijd 
zijn afgebakend via de natuurlijke grenzen van de sectoren. Hierdoor was er binnen sectoren geen 

tot weinig overdracht tussen werknemers met ver uiteenlopende beroepen en risico’s. Door de 
consolidatieslag van de afgelopen jaren komt deze overdrachtssolidariteit meer terug omdat de 
collectieven omvangrijker en daarmee steeds meer heterogeen zijn. Middels bovenstaand maatwerk 

kan dit desgewenst (deels) worden beperkt en wordt aangetoond dat er al heel veel maatwerk is. 
Indirect wordt er dus al veel tegemoet gekomen aan de individualisering en is er in de praktijk 

gezocht naar oplossingen voor het ‘individualiseringsprobleem’. Sinds die tijd zijn er 
pleisters/noodverbanden geplakt in de vorm van een aantal zeer uiteenlopende aanvullende 

maatregelen die de kern van de regeling intact laten maar voor de auteurs niet leiden tot de 
gewenste transparantie in de overdrachtssolidariteit.  

d. Beoordelingskader als filter voor toevoegingen aan een puur individueel pensioenstelsel 

Om te kunnen beoordelen wat er toegevoegd dient te worden aan een puur individueel 
pensioenstelsel hebben wij als auteurs gedacht dat het zinnig is eerst een beoordelingskader op te 

stellen voordat de auteurs de hoofdvraag kunnen beantwoorden. 

Door middel van dit ‘beoordelingskader’ kan vervolgens worden getoetst welke risicogroepen (zoals 
beschreven in hoofdstuk 4) middels overdrachtssolidariteit noodzakelijkerwijs beschermd moeten 
worden tegen de gevolgen van het individuele aanvullende pensioenstelsel.  

Het beoordelingskader voor gewenste en ongewenste risicodeling  

Om te bepalen of overdrachtssolidariteit binnen een heterogene maatschappij wenselijk is voor een 
specifiek waarneembaar micro- en macrorisico, kan worden beoordeeld langs de twee assen: 

• Mate van ethische acceptatie 

• Mate van uitvoerbaarheid 

 

                                                           
12 Dit mag niet binnen de 2e pijler, maar wel bij pensioenproducten in de 3e pijler. 
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Schema 2.1 Beoordelingskader risico’s 
 

In schema 2.1 is het beoordelingskader schematisch weergegeven. Zodra verhoogde risico’s 

waarneembaar en (tegen acceptabele kosten) meetbaar zijn, kunnen we er rekening mee houden in 
de prijsstelling en dus kan hier in het individuele systeem op gedifferentieerd worden. Indien de 

mate van ethische acceptatie tevens in de beoordeling wordt betrokken, dan kan vervolgens een 
weging worden gegeven. De kleuren van de kwadranten corresponderen met de mate waarin 
differentiatie overwogen kan worden. Hierbij betekent groen dat er differentiatie tussen individuen 

mogelijk is en maatschappelijk acceptabel wordt geacht. Rood betekent dat het uitvoeringstechnisch 
niet mogelijk is en ethisch niet verantwoord is. Oranje betekent dat het óf uitvoeringstechnisch 

mogelijk is óf ethisch acceptabel wordt geacht. Dit zijn de ‘spannendste’ gevallen, omdat ze de 
meeste discussie op zullen roepen. Het beoordelingskader en de mate waarop het risico hierin te 

plaatsen is langs de assen ethiek en uitvoerbaarheid worden ingevuld op basis van een afgewogen 
discussie tussen de auteurs en zullen daardoor arbitrair zijn.   

Dat het afbakenen en plotten van micro- en macrorisico’s in de praktijk nog niet zo eenvoudig zal 

zijn, zal blijken uit de volgende hoofdstukken.  
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3. Inrichting van een puur individueel aanvullend pensioenstelsel 

In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de vraag hoe een puur individueel pensioenstelsel eruit ziet 
en welke praktische overwegingen daarbij een rol spelen. In een puur individueel pensioenstelsel 

bouwt ieder individu een eigen kapitaal op ten behoeve van zijn of haar oudedagsvoorziening. 
Vervolgens kan er een pensioen worden ingekocht met dit kapitaal. Daarnaast hebben alle 

deelnemers het arbeidsongeschiktheidsrisico afgedekt en is voor alle deelnemers die een partner 
en/of kinderen hebben een nabestaanden- en of wezenpensioen verplicht.  

De premiebepaling van het ouderdomspensioen, het arbeidsongeschiktheids-, het nabestaanden- en 
wezenpensioen gebeurt op basis van de individu-specifieke kenmerken en de daarbij behorende 

risico’s die uitvoerbaar en daarmee waarneembaar en meetbaar zijn. Er zal de facto zoals hiervoor 
beschreven in hoofdstuk 1 geen enkele ex ante overdracht tussen hoog/laag, rijk/arm, ziek of 

gezond plaatsvinden in de premie en de tariefstelling voor de inkoop van de diverse 
pensioenvormen. In dit hoofdstuk wordt beschreven welke gevolgen dit individuele pensioenstelsel 

zal hebben voor het ouderdoms-, wezen-, nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidspensioen.  

a. Big data als uitgangspunt voor uitvoerbare kenmerken 

In een puur individueel pensioenstelsel wordt verondersteld dat voor iedere deelnemer relevante 

informatie bekend is. De vraag die dan naar voren komt om tot individuele premiestelling te komen 
is welke deelnemerinformatie voor de pensioenuitvoerder bekend dient te zijn om ervoor te zorgen 

dat iedere deelnemer betaalt voor zijn eigen risico. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van big 
data. Op dit moment is het voor pensioenuitvoerders reeds mogelijk de volgende waarneembare en 

meetbare individu-specifieke kenmerken te onderscheiden, differentiatie hierop is daarmee 
uitvoerbaar: 

• Geslacht (m/v) 

• Postcode 

• Huwelijkse staat en gezinssamenstelling 

• Beroep  
• Inkomen 

 
Andere waarneembare en waarschijnlijk relevante, maar op dit moment nog moeilijk meetbare 

individu-specifieke kenmerken zijn samen te vatten in de volgende niet limitatieve opsomming: 

• Gezondheidsstaat, waarbij chronische ziektes of aangeboren afwijking als waarneembaar en 

meetbaar worden verondersteld 

• Gezondheidsstaat als gevolg van gedrag 

• Life-style 

• Opleidingsniveau en ontwikkeling (human capital) 

• Vermogen en woningbezit (financial capital) 

• Etniciteit 
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De vraag is of en hoe de pensioenuitvoerder in al deze specifieke kenmerken inzicht heeft of kan 
krijgen, bijvoorbeeld via de deelnemer zelf of via verplichte informatiekanalen van de overheid. Bij 

het gebruiken van zogenoemde big data13 speelt op dit moment een aantal problemen, welke in de 
volgende alinea uiteen worden gezet. In dit onderzoek gaan de auteurs er vanuit dat deze 

problemen in de toekomst zijn opgelost en de data van de individu-specifieke kenmerken voor 
handen is voor pensioenuitvoerders. Verder geldt de aanname dat de gegevens over deze individu-

specifieke kenmerken jaarlijks worden getoetst en geactualiseerd. Bij verandering kan de 
premiestelling worden aangepast. 

Een aantal problemen uitgelicht 

Volledigheidshalve is het nuttig enkele problemen bij het vergaren van relevante data (niet 
limitatief) aan te stippen. Voorbeelden van problemen die in de toekomst opgelost dienen te 
worden bij het gebruiken van big data door pensioenuitvoerders zijn: 

• De systemen van de aanbieders, maar ook dataproviders zijn vaak gedateerd en het is niet 
eenvoudig de data te ontsluiten. Dit nog los van de ethische discussies.  

• De volledige data is wegens de Wet bescherming van de privacy vaak niet beschikbaar en 
toegankelijk. Het werken met big data in dit pensioenstelsel vergt dus ook aanzienlijke 

wetswijzigingen.  

Op dit moment kent de 2e pijler, op grond van de Wet Medische Keuringen14 die per 1998 van 

kracht is geworden, een verbod om op basis van gezondheidsaspecten vragen te stellen aan de 
deelnemer, voor het deelnemen aan een pensioenregeling of arbeidsongeschiktheidsverzekering. De 

vraag die dan ook naar voren komt- bij een puur individueel pensioenstelsel waarbij de 
gezondheidsaspecten en de daaraan verbonden risico’s een belangrijke rol spelen bij de individuele 

prijsstelling- is in hoeverre hier rekening mee kan, mag en moet worden gehouden.  

b. De prijs voor het individu 

Zodra de pensioenuitvoerder de individuele premie heeft berekend op basis van de individuele 

kenmerken en daarbij behorende risico’s, zal het individu in dit puur individuele pensioensysteem 
vervolgens die premie moet betalen. Individuen met een hoger risicoprofiel zullen in dit individuele 

pensioenstelsel dus een hogere premie betalen voor nabestaanden en 
arbeidsongeschiktheidspensioen en er zullen individuele inkoopfactoren worden bepaald voor het 

ouderdomspensioen . Er is geen sprake van enige ex ante risicodeling of herverdeling, maar dus 
expliciet wel van risicodifferentiatie.  

  

                                                           
13 Big data: verzamelterm voor het abstraheren en automatisch analyseren van grote hoeveelheden data voor nuttig 
gebruik. 
14 Zie ook http://wetten.overheid.nl/BWBR0008819/2015-12-29. 
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c. Life-cycle beleggen en aansluiten bij human- en financial capital 

Om zoveel mogelijk bij de individu-specifieke kenmerken aan te sluiten kan er tevens gebruik 
worden gemaakt van een (dynamische) beleggingsmix die optimaal aansluit bij het human en 

financial capital van een individu. Onder het human capital wordt de contante waarde van het nog te 
ontvangen toekomstige inkomen/verdienvermogen van een individu bedoeld. Voor het bepalen van 

het optimale beleggingsbeleid moeten human capital en financial capital in samenhang bezien 
worden en spelen persoonlijke voorkeuren zoals risicoaversie ook een rol. Het dient afgestemd te 

worden op het, zijnde de waarde van het opgebouwd financieel vermogen op enig moment in de 
tijd. Het human- en financial capital bepalen gezamenlijk het totale vermogen van een individu15. Bij 
de opbouw van het kapitaal wordt aangenomen dat voor eenieder (leeftijdscohortsgewijs) continu 

een efficiënte life-cyle wordt gehanteerd en dat beleggingen zoveel mogelijk binnen een collectief 
worden beheerd. Bij het life-cycle beleggen wordt het risicoprofiel van de beleggingsportefeuille en 

daarmee de strategische beleggingsmix voor de deelnemer op basis van zijn of haar leeftijd 
aangepast en tevens op basis van zijn of haar human- en financial capital. Een jong persoon heeft 

immers nog vele productieve arbeidsjaren voor zich, human capital maakt een groot deel van het 
totale vermogen uit en daarom kan het financiële vermogen risicovoller belegd worden. Naarmate 

de deelnemer ouder wordt, wordt het totale risico van de beleggingsportefeuille afgebouwd. De 
gedachte hierbij is dat naarmate de deelnemer ouder wordt, de deelnemer minder kans heeft om 

eventuele beleggingsverliezen in de resterende tijd tot aan pensioendatum te compenseren via het 
human capital.  

Inkopen op pensioendatum of doorbeleggen 
Uit diverse berekeningen die zijn gedaan door Ortec Finance16 blijkt dat het suboptimaal is als de 

life-cycle ertoe leidt dat er op pensioendatum in één keer een pensioenuitkering moet worden 
aangekocht en er geen rendementspotentieel meer kan worden behaald en daarmee de 

beleggingshorizon wordt verkort. Dit in het bijzonder indien er sprake is van een lage rente. Het 
renteniveau en daarmee het risico is echter tijdsafhankelijk, waardoor de keuze voor het wel of niet 

inkopen op enig moment hiermee samenhangt. In ons fictieve individuele pensioenstelsel zijn er dan 
ook twee mogelijkheden. Allereerst kan er omwille van het voorkomen van risicodeling gekozen 

worden voor de inkoop van het pensioen op pensioendatum en waarbij het beleggingsrisico in de 
life-cyle dus volledig wordt afgebouwd naar 0 op pensioendatum. Hiermee wordt het delen van 

beleggingsrisico’s tussen actieve deelnemers en gepensioneerden volledig doorgeknipt en worden 
marktrisico’s dus niet gedeeld. Er kan er ook voor worden gekozen om niet op één moment een 

pensioenuitkering in te kopen maar dit jaarlijks te doen en daarmee door te beleggen na 
pensioendatum. De risico’s van dit doorbeleggen worden echter in een puur individueel stelsel ook 
individueel gedragen. Dit betekent dat de ontwikkeling van het kapitaal dus (deels) afhankelijk is van 

de beleggingsrendementen en de daarop ingerichte beleggingsmix. Er kan ook voor worden gekozen 

                                                           
15 R. Molenaar & E. H. M. Ponds, (2009), Differentiatie Naar Leeftijd in de Financiering van Collectieve Pensioenen, (NEA 
Netspar Paper; Vol. NEA 7). Tilburg: NETSPAR. 
16 Ortec-rapport, ingegane pensioenuitkeringen, maart 2016. 
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om door te beleggen na de pensioendatum in een collectieve variant waarbij de marktrisico’s 
worden gedeeld binnen de deelnemers uit dezelfde jaargang of een vooraf gedefinieerd cohort. Dit 

paper zal hier verder niet op ingaan. Wel is het in het beschreven pensioenstelsel - bij welke keuze 
dan ook - essentieel dat de pensioenuitvoerder de deelnemer goed informeert over risico’s van de 

gekozen life-cycle en de gekozen mate van risicodeling voor en na pensioendatum (zorgplicht).  

Het volgende hoofdstuk zal beschrijven wat er volgens de auteurs in zo een pensioenstelsel misgaat 
en wat er aan dit pensioenstelsel dient te worden toegevoegd.   
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4. Risicobeschrijving vanuit het beoordelingskader 

In dit hoofdstuk worden allereerst de microrisico’s op basis van individu-specifieke kenmerken (zoals 
genoemd in hoofdstuk 2) nader toegelicht en wordt daarbij aangeven welke plek deze in het 

beoordelingskader krijgen. Vervolgens worden de gevolgen van macrorisico’s toegelicht. 

Om invulling te geven aan het beoordelingskader zoals weergegeven in schema 2.1, worden de 

individu-specifieke kenmerken over de assen uitvoerbaarheid en ethische acceptatie getoetst door 
middel van vragen zoals:  

Mate van uitvoerbaarheid 

• Zijn de kenmerken waarneembaar en objectief meetbaar?  

• Geeft het kenmerk een betrouwbare inschatting van het specifieke risico? 

• Is het kenmerk makkelijk te beïnvloeden door het individu?  

• Welke geldende wet- en regelgeving verbiedt differentiatie op basis van bepaalde kenmerken?  
Ethische acceptatie 

• Resulteert differentiatie tot onevenredige benadeling van een al zwakke groep? 
• Resulteert differentiatie tot een motivatie voor een ongezonde of gevaarlijke levensstijl? 

a. Microrisico’s – individu-specifieke kenmerken 

Geslacht (m/v) 

De richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 9 februari 1976 inzake gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen heeft het volgende uitgangspunt: gelijke behandeling ten 
aanzien van de toegang tot en het meedoen aan het arbeidsproces, zodat iedere vorm van 

discriminatie op grond van geslacht, hetzij direct of indirect door verwijzing naar de echtelijke staat 
of de gezinssituatie uitgesloten is. De Wet Gelijke Behandeling is een uitwerking van deze Europese 

richtlijn. Hierin is in zijn algemeenheid gesteld dat er geen onderscheid mag worden gemaakt op 
basis van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele 

gerichtheid, burgerlijke staat, aard of duur van het dienstverband, handicap of chronische ziekte en 
leeftijd. Een pensioenregeling is onderdeel van de arbeidsvoorwaarden. Alle wet- en regelgeving 

over gelijke beloning is dus onverkort van toepassing op pensioenregelingen.  
 

Differentiatie in premies of pensioentoezeggingen op basis van geslacht is dus volgens deze wet niet 
mogelijk. Echter deze wet dateert uit een tijd dat de man kostwinner was en overdrachtssolidariteit 

nodig was omdat vrouwen zich voornamelijk over het gezin ontfermden en geen eigen 
verdienvermogen hadden. Door de steeds hogere arbeidsparticipatie wordt het voor vrouwen 

steeds beter mogelijk om financieel zelfstandig voldoende pensioen op te bouwen. Mede door de 
emancipatie willen en zijn steeds meer vrouwen financieel zelfstandig van mannen en daarmee ook 
beter in staat hun eigen pensioen regelen. We zien dat het traditionele kostwinnersmodel steeds 

meer aan het verschuiven is naar een tweeverdienersmodel. Zo is het aandeel vrouwen van 65-jarige 
leeftijd met een aanvullend pensioen tussen 2000 en 2012 flink toegenomen tot 60% (was 50%).  
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Bij mannen lag dit percentage in 2012 op 92%. Ook onder gehuwde of samenwonende vrouwen is 
het aandeel met een aanvullend pensioen deze jaren gestegen van 20% naar 40%. Uit cijfers van het 

CBS blijkt echter wel dat jongere generaties vrouwen (in lijn met de trend naar steeds meer 
financieel zelfstandige vrouwen) steeds vaker een aanvullend pensioen hebben17. Uit de cijfers blijkt 

ook dat vrouwen nog steeds een aanzienlijk lager pensioen hebben dan mannen. Dit betekent dat de 
impact van differentiatie op dit moment ethisch wellicht nog ongewenst is. Indien de trend naar 

steeds meer financieel zelfstandige vrouwen zich doorzet, zal de wens om tussen mannen en 
vrouwen te differentiëren vanwege het verschil in levensverwachting wellicht toenemen. Daarnaast 

dient wel opgemerkt te worden dat het verschil in levensverwachting tussen mannen en vrouwen de 
laatste decennia steeds kleiner wordt, waardoor de impact van differentiatie op geslacht beperkt is. 

Conclusie kenmerk: Geslacht (m/v) 

Mate van uitvoerbaarheid  
De auteurs zijn van mening dat het kenmerk geslacht zeer hoog scoort op uitvoerbaarheid.  

Ethische acceptatie 

De auteurs zijn van mening dat het kenmerk geslacht op ethische wenselijkheid op dit moment nog 

onwenselijk is maar dat dit in de toekomst zou kunnen wijzigen.  

Gezondheid – pech of aangeboren 

Stel een werkgever heeft twee werknemers in dienst die gelijke arbeid verrichten, hetzelfde geslacht 
en leeftijd hebben, maar één van de twee werknemers heeft een aangeboren chronische ziekte. 

Hierdoor leeft de ene werknemer naar verwachting langer dan de andere werknemer. Beide 
deelnemers moeten volgens de Wet Gelijke Behandeling dezelfde premie betalen, terwijl de 

verwachte uitkering per individu enorm kan verschillen bij vroegtijdig overlijden als gevolg van de 
chronische ziekte. In het individuele systeem zou de zieke deelnemer een veel hogere risicopremie 

voor arbeidsongeschiktheid- en nabestaandenpensioen betalen, terwijl de prijs voor 
ouderdomspensioen mogelijk veel lager ligt. Op totaalniveau zal de impact op het 

ouderdomspensioen bij bepaalde chronische ziektes wel zwaarder wegen dan het nabestaanden- en 
arbeidsongeschiktheidspensioen, waardoor differentiatie wel voordelig is voor (een deel van) de 

chronische zieken. Bovenstaand voorbeeld kan een argument zijn om differentiatie op basis van 
aangeboren gegevens wenselijk te achten.  

 
Tegenargumenten zijn:  

• Chronisch zieken zijn mogelijk onverzekerbaar voor dekking tegen het arbeidsongeschiktheids- 

en nabestaandenrisico  

• Door mogelijk medische ontwikkelingen in de toekomst is het risico van een chronische ziekte 

wellicht erg moeilijk in te schatten. Of het ouderdomspensioen goedkoper wordt is daarmee 
nog niet zeker 

                                                           
17 CBS, Pensioenkloof tussen mannen en vrouwen nog steeds groot, mei 2014. 
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• Het onderscheid tussen aangeboren gezondheidsproblemen en door gedrag ontstane 
problemen is niet altijd te maken 

• Het verstrekken van informatie over gezondheid aan (commerciële) instellingen zal 
maatschappelijk niet snel geaccepteerd worden 

 

Conclusie kenmerk: Gezondheid – pech of aangeboren  

Mate van uitvoerbaarheid 

De auteurs zijn van mening dat differentiatie voor het kenmerk Gezondheid -  pech of aangeboren 
op basis van de uitvoerbaarheid bijzonder lastig is en zal mede afhangen van het ziektepatroon en 
de consequenties voor het individu. Het is daarmee uitvoeringstechnisch niet mogelijk.  

Ethische acceptatie 

De auteurs zijn van mening dat differentiatie voor het kenmerk Gezondheid -  pech of aangeboren 
op basis van ethische acceptatie niet wenselijk is.  Mede vanuit privacyoverwegingen en het moeilijk 

te onderscheiden individu-specifieke kenmerk.  

 
Gezondheid – eigen gedrag 

De Wet Medische Keuringen geeft in de 2e pijler een verbod om op basis van gezondheidsaspecten 
vragen te stellen aan de deelnemer of een medische keuring te verplichten. Naast medische 
keuringen zal het ook met grondig dataonderzoek mogelijk worden inzicht te verkrijgen in de 

persoonlijke situatie, het gedrag en de gemoedstoestand van individuen en deze data te koppelen 
aan verwachte risico’s. Enkele voor de hand liggende bronnen zijn: activity tracking (FitBit) dat 

vertelt over de sportiviteit van een persoon. Een kastje in je auto meet hoe veilig je gedrag is. Rook, 
drink en eetgedrag zijn middels social media of via (online en klantenkaart) aankopen te volgen. Of 

iemand depressief is kan afgeleid worden uit data op social media of via tracking cookies.  
 

Kort samengevat is het op dit moment niet voorspelbaar welke indicatoren uit welke informatiebron 
in de toekomst gevonden zullen worden, maar wel dat de technische mogelijkheden al snel de 

grenzen van het wenselijke zullen overschrijden. Als gevolg van verregaande differentiatie zouden 
bepaalde groepen personen niet langer verzekerbaar zijn. Naarmate meer data beschikbaar komt, 

zal ook meer en meer gecorreleerde data bekend worden. Wetgeving die uitgaat van een 
opsomming van niet toegestane risicofactoren zal daarmee al snel tekort schieten.  

 
Naast dit soort dataonderzoek zijn er ook onderzoeken waarbij de levensverwachting wordt 

ingeschat door een bloedtest. Bloed van een individu is een objectief meetbaar kenmerk, wat lastig 
te beïnvloeden is door het individu. Als in de toekomst hiermee een betrouwbare inschatting 
gegeven kan worden van de individuele risico’s, dan kan een bloedtest een hoge mate van 

uitvoerbaarheid hebben. De vraag hierbij is echter wel of in de toekomst de pensioenuitvoerder ook 
beschikkingsbevoegdheid krijgt over deze data.  
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Conclusie kenmerk: Gezondheid – eigen gedrag  

Mate van uitvoerbaarheid 
De auteurs zijn van mening dat differentiatie voor het kenmerk ‘gezondheid -  eigen gedrag’ op basis 

van de uitvoerbaarheid (nu nog) bijzonder lastig is. Het is daarmee uitvoeringstechnisch (nu) niet 
mogelijk maar bevindt zich nog in de ontwerpfase. De auteurs zijn wel van mening dat differentiatie 

op basis van het eigen gedrag de komende jaren steeds beter te meten en te herkennen is en 
vervolgens ook uitvoeringstechnisch wordt.  

Ethische acceptatie 

De auteurs zijn van mening dat differentiatie voor het kenmerk ‘gezondheid -  eigen gedrag’ op basis 
van ethische acceptatie (nu) niet wenselijk is. Mede vanuit het onverzekerbaar maken van groepen 

van individuen door hun specifieke kenmerken.  In de verdere toekomst zal dit wellicht veranderen 
volgens de auteurs.  

 
Inkomen/verdienvermogen 

Inkomen is standaard beschikbaar bij een pensioenuitvoerder en daarbij objectief meetbaar. Uit 
onderzoek blijkt dat er een hoge positieve correlatie is tussen de genoten opleiding, het inkomen en 

de levensverwachting. Hierdoor kan er bij een pensioenuitvoerder sprake zijn van ongewenste 
overdrachten van lage inkomens/kortlevenden naar hoge inkomens/langlevenden. Differentiatie via 

het ouderdomspensioen resulteert in een hogere pensioenpremie voor personen met een hoog 
inkomen en beperkt deze overdrachtssolidariteit. Daarentegen zal er dan ook differentiatie 

plaatsvinden bij de premie voor arbeidsongeschiktheid en nabestaandenpensioen want hier werkt 
de kortere levensverwachting precies de andere kant op. Dit maakt differentiatie op inkomen 

ethisch acceptabel. 

Daarentegen is er in het huidig financieel stelsel buiten de 2e pijler om al relatief veel 

overdrachtssolidariteit van hoge inkomens naar lage inkomens, denk daarbij aan de AOW, de sociale 
zekerheid en binnen de zorg. Bij het elimineren van tegengestelde overdrachtssolidariteit binnen de 

2e pijler kan de solidariteit tussen hoge inkomens en lage inkomens uit balans raken, het toepassen 
van maatwerk zoals beschreven in paragraaf 2c kan hier dan ook een belangrijke rol bij spelen18. 

Conclusies kenmerk: Inkomen/verdienvermogen 

Mate van uitvoerbaarheid 

De auteurs zijn van mening dat het kenmerk ‘inkomen/verdienvermogen’ zeer hoog scoort op 

uitvoerbaarheid.  

  

                                                           
18 Jan Bonenkamp en Harry ter Rele, Herverdeling door pensioenregelingen: een integrale analyse van de AOW en de 
aanvullende pensioenen, TPE-digitaal 7, 2013. 
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Ethische acceptatie 

De auteurs zijn van mening dat het kenmerk ‘inkomen’ ethisch acceptabel is, maar dat er ook in 
andere stelsels al veel differentiatie plaatsvindt op inkomen. De balans moet daarom wel in totaliteit 

evenwichtig worden bewaakt.  

 
Huwelijkse staat en gezinssamenstelling 

Huwelijkse staat en gezinssamenstelling worden in de gemeentelijke basisadministratie (GBA) 
persoonsgegevens geregistreerd. De auteurs zijn van mening dat risicodekking van nabestaanden- 

en wezenpensioen enkel moet worden betaald als er ook daadwerkelijk een partner of kind is. 
Trouwen en kinderen krijgen is immers een bewuste keuze met financiële consequenties.  

Conclusies kenmerk: Huwelijkse staat en gezinssamenstelling 

Mate van uitvoerbaarheid 
De auteurs zijn van mening dat het kenmerk ‘huwelijkse staat en gezinssamenstelling’ hoog scoort 

op uitvoerbaarheid.  

Ethische acceptatie 
De auteurs zijn van mening dat het kenmerk ‘huwelijkse staat en gezinssamenstelling’ ethisch 

acceptabel en gewenst is. 

 
Postcode 

Binnen steden en zelfs binnen straten kan er een verschil in de levensverwachting zijn. Hierbij is de 
aanname dat mensen die wonen in een betere buurt een hogere levensverwachting hebben dan 
mensen die wonen in een volksbuurt, waar meer mensen gebruik maken van het terugvallen op de 

sociale zekerheid en dikwijls meer mensen werkloos zijn. Mensen uit betere buurten houden er ook 
vaak een gezondere life-style op na. De postcode is voor een pensioenuitvoerder objectief 

meetbaar, maar het is onzeker of met dit kenmerk het risico van het individu goed wordt inschat. 
Volgens Aon Hewitt wordt deze systematiek in Engeland al toegepast en wordt er gebruik gemaakt 

van differentiatie door pensioenuitvoerders op basis van de postcode bij het aanbieden van 
pensioenproducten en onder andere lijfrentes. Aon Hewitt heeft hiertoe in 2012 een rekentechniek 

ontwikkeld dat het gebruiken van de postcode effectief kan zijn bij het bepalen van de hoogte van 
de reserveringen die een pensioenuitvoerder moet maken voor de pensioentoezegging. Daarmee 

onderschrijven de auteurs dat het uitvoerbaar is. De vraag die echter openstaat is of het ethisch 
wenselijk is. Indirect zal via de postcode gedifferentieerd worden op etniciteit en life-style, twee 

individu-specifieke kenmerken waarvan de auteurs elders in dit hoofdstuk concluderen dat 
differentiatie hierop ethisch (nog) niet wenselijk is.  

Conclusies kenmerk: Postcode 

Mate van uitvoerbaarheid 

De auteurs zijn van mening dat het kenmerk ‘postcode’ hoog scoort op uitvoerbaarheid.  
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Ethische acceptatie 

Differentiatie op basis van ‘postcode’ leidt naar mening van de auteurs tot ongewenst indirect 
onderscheid en is derhalve ethisch niet gewenst. 

 

Beroep en werkgever 
Met de komst van de grote verplichtstelling in 1949 is het mogelijk geworden om voor alle 

werkgevers en werknemers binnen een sector solidariteit en daarmee overdrachten te 
bewerkstellingen. Mede door de flexibilisering en ontwikkeling van de arbeidsmarkt zijn sectoren 

steeds minder duidelijk te onderscheiden. Binnen de huidige collectieven is het echter soms wel 
mogelijk duidelijke beroepsgroepen te onderscheiden. Daar waar er sprake is van duidelijk 

afgebakende beroepsgroepen, met duidelijk te identificeren beroepsrisico’s binnen een sector is het 
dus mogelijk om op basis van de kenmerken van het beroep en de daaraan verbonden 

beroepsrisico’s te differentiëren. De beroepsrisico’s zijn immers sterk bepalend voor de 
arbeidsongeschiktheidsrisico’s en het beprijzen daarvan. Dit wordt binnen het sociale 

zekerheidsdomein ook al toegepast. Bij UWV wordt voor bijvoorbeeld de WW al op sector 
gedifferentieerd. Echter door de steeds groter wordende groep zelfstandigen, die vaak lastig in te 
delen zijn in specifieke beroepsgroepen en steeds meer individuen die tijdens hun levensloop cross 

sectoraal verschillende beroepen uitoefenen, wordt differentiatie toepassen minder uitvoerbaar.  

Conclusie kenmerk: Beroep en werkgever 

Mate van uitvoerbaarheid 
De auteurs zijn van mening dat differentiatie op basis van ‘beroep en werkgever’ soms wel maar 

soms ook niet uitvoerbaar is, afhankelijk van het antwoord op de vraag hoe goed de beroepsgroep af 
te bakenen is. 

Ethische acceptatie 
De auteurs zijn van mening dat differentiatie op basis van ‘beroep en werkgever’ wenselijk is daar 

waar het mogelijk is.  

 
Etniciteit 

Uit diverse studies naar de levensverwachting in verschillende landen blijkt dat etniciteit een 
individu-specifiek kenmerk is dat bepalend is voor de levensverwachting en de sterftekansen. De 

sterftekans van niet-westerse allochtonen ligt gemiddeld hoger dan die van autochtonen. Wel zijn de 
verschillen in de sterfterisico's naar herkomst in de periode 2002-2006 afgenomen ten opzichte van 

de periode 1996-2001(Garssen & Van der Meulen, 2008)19. De verschillen in sterftekansen worden 
ten dele veroorzaakt doordat allochtonen over het algemeen een lagere sociaaleconomische status 

hebben. Mensen met een lagere sociaaleconomische status hebben gemiddeld een hogere 
sterftekans. Nederland is een multicultureel land en kent vele verschillende etniciteiten, er zijn veel 

                                                           
19 Garssen J, Meulen A van der. Sterftecijfer allochtonen daalt sterk. CBS Webmagazine, 7 januari 2008. Voorburg/Heerlen: 
CBS, 2008. 
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verschillen tussen al deze groepen (zelfs tussen de mannen en de vrouwen van een verschillende 
etniciteit). Ook zijn er steeds meer mensen die geboren worden met ouders die één, twee of 

meerdere etniciteiten kennen. Hierdoor wordt het lastiger te differentiëren op basis van etniciteit. 

Conclusie kenmerk: Etniciteit 

Mate van uitvoerbaarheid  
Differentiatie op ‘etniciteit’ is op basis van de uitvoerbaarheid ontzettend complex. Steeds meer 

individuen hebben één of meerdere nationaliteiten of zijn ondanks een niet Nederlandse etniciteit al 
hun hele leven in Nederland. Het is daarmee uitvoeringstechnisch niet mogelijk hierop te 

differentiëren.  

Ethische acceptatie 

Mede vanuit ontwikkelingen in de samenleving (globalisering en een multiculturele samenleving) zal 
etniciteit steeds minder bepalend worden en daarmee is het volgens de auteurs ethisch niet 

wenselijk hierop te differentiëren.  

In schema 4.1. zijn de beschreven microrisico’s (individu-specifieke kenmerken) geplot in het 
beoordelingskader. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema 4.1. Beoordelingskader microrisico’s ( individu-specifieke kenmerken) 
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b. Macrorisico’s 

Behalve dat het geschetste individuele stelsel geen overdrachtssolidariteit kent in de tariefstelling 
van pensioen, kent dit stelsel ook geen overdrachtssolidariteit met betrekking tot het doorwerken 

van het risico van macroschokken op de pensioenen van individuele deelnemers.  

Macroschokken zijn op te delen in: 

• Het risico van eenmalige schokken op financiële markten (inflatie, aandelen- en 
obligatierendement) 

• Het risico van langdurige schokken op financiële markten (wijziging in verwachte rendementen 
en inflatie) 

• Eenmalige schokken in biometrische risico’s (zoals epidemieën)  

• Langdurige schokken in biometrische risico’s (wijziging levensverwachting) 

Het risico van eenmalige schokken op financiële markten 
Een veelgehoord argument tegen een individueel of cohort gericht pensioensysteem is dat dit leidt 

tot pech- en gelukgeneraties. Ten aanzien van schokken in het rendement op beleggingen en 
obligaties gaat dit argument slechts beperkt op. Door vaststellen van goede life-cycles kan het 

dempend effect van generatie overschrijdend risicodelen goed nagebootst worden. Voor hoge 
leeftijden kan marktrisico sterk beperkt worden door veilig en duratie gematched te beleggen.  

Inflatieschokken zijn minder goed af te dekken door beleggingskeuzes. Hier zou een pensioen 

ontvanger extra kunnen worden beschermd, door bij het vaststellen van de uitkering enige 
prudentie toe te passen. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van individuele buffers.  

Conclusie macrorisico: eenmalige schokken op financiële markten 

Mate van uitvoerbaarheid  
De auteurs zijn van mening dat differentiatie op eenmalige schokken op basis van uitvoerbaarheid 

mogelijk is, deels door dit door te voeren in het beleggingsbeleid en anderzijds door individuele 
buffers aan te leggen. Wel kan de prijs voor het afdekken van het risico op moment in de tijd 

onwenselijk hoog zijn. 

Ethische acceptatie  

De auteurs zijn van mening dat differentiatie op eenmalige marktschokken op basis van ethische 
acceptatie wenselijk is voor aandelen en renteschokken. Voor inflatie is dit minder wenselijk maar de 

impact kan ook verlaagd worden zonder over te gaan tot overdrachtssolidariteit.  
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Het risico van langdurige schokken op financiële markten 

Ter bescherming tegen langdurige schokken op financiële markten geldt eveneens dat een lifecyle 
met voldoende duratie matching een goede bescherming biedt tegen dit soort schokken. Voor 

jongere deelnemers, die in een lifecycle vaak geen volledige duratiematching kennen, zal een 
langdurige financiële schok wel degelijk gevolgen hebben. Deze gevolgen vinden de auteurs voor 

deze groep acceptabel, aangezien zij beschikken over een hoger human capital. 

Conclusie macrorisico: langdurige schokken op financiële markten 

Mate van uitvoerbaarheid  
De auteurs zijn van mening dat differentiatie op langdurige schokken op basis van de 

uitvoerbaarheid mogelijk is. Wel kan de prijs voor het afdekken van het risico op moment in de tijd 
(bijvoorbeeld door hoge volatiliteit in de markt) onwenselijk hoog zijn.  

Ethische acceptatie  
De auteurs zijn van mening dat differentiatie op langdurige schokken op basis van ethische 

acceptatie wenselijk is.  

 
Eenmalige schokken in biometrische risico’s  

Deze schokken kunnen twee kanten op werken, in het geval van hogere sterfte en 
arbeidsongeschiktheid zal de schok echter veel groter kunnen zijn dan door lage sterfte en 

arbeidsongeschiktheid. 

Aangezien epidemieën of pandemieën een wereldwijde impact hebben, kan het risico hiervan niet 

zondermeer worden herverzekerd of overgedragen aan een derde partij. Dit risico zal derhalve of 
gedragen worden door risicodeling tussen alle deelnemers binnen een solidariteitskring of volledig 

belanden bij de individuen die erdoor geraakt worden. Dit laatste is naar mening van de auteurs niet 
acceptabel. Derhalve bepleiten de auteurs dat in de verdeelsleutel, die gehanteerd wordt voor 

risicopooling kort-, langleven- en arbeidsongeschiktheidsrisico’s, gezamenlijk worden meegeteld. 

Hiermee wordt een weduwe van een jonge deelnemer normaliter ‘betaald’ uit risicopremies voor 
overlijdensrisico, maar in extreme gevallen ook door de onttrekking van risicopremie bij 
gepensioneerden. Zolang in de vaststelling van de overlijdensrisicopremie van jongere deelnemers in 

afdoende mate rekening is gehouden met het risico op een pandemie, leidt dit niet tot ex ante 
overdracht. 

Conclusie macrorisico: eenmalige schokken op biometrische risico’s 

Mate van uitvoerbaarheid 

De auteurs zijn van mening dat differentiatie op eenmalige schokken in biometrische risico’s 
uitvoerbaar is. Dit betekent echter wel een forse wijziging ten opzichte van de huidige manier van 

verzekeren en risicopooling bij pensioenuitvoerders. 

Ethische acceptatie 
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De auteurs zijn van mening dat differentiatie op eenmalige schokken in biometrische risico’s 

(overlijden- en arbeidsongeschiktheidsrisico) ethisch gezien moeten worden gedeeld. Hiermee 
worden extreme pechgevallen vermeden. Door dit te doen in de vorm van risicopremies die een prijs 

bevatten voor extreme risico’s, is overdrachtssolidariteit in te beperken. 

 
Langdurige schokken in biometrische risico’s 

Wijzigingen in sterfte en arbeidsongeschiktheidsaannames hebben tot gevolg dat de vereiste 
premies voor nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidspensioen wijzigen, maar ook dat de hoogte 

van (ingegane) ouderdomspensioenen die uitgekeerd kunnen worden wijzigen. 

Wat betreft de gevolgen voor de premies voor nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidspensioen 
menen de auteurs dat dit risico te dragen is voor de betreffende groep. 

Voor de groep gepensioneerden is een grote schok in levensverwachting minder goed te verwerken. 
Ze hebben immers meestal weinig human capital om zo’n schok te absorberen. Dit risico is niet 

volledig over te dragen aan een derde partij. Er is geen partij met een van nature tegengesteld risico 
groot genoeg om al het macro biometrisch (langleven, kortleven en arbeidsongeschiktheid) risico op 

te vangen.  

Als we gepensioneerden tegen een schok willen beschermen zullen de andere deelnemers dit risico 

moeten overnemen. Het risico voor gepensioneerden is voornamelijk het langlevenrisico. Dit 
langlevenrisico kan gecompenseerd worden door het kortlevenrisico wat voornamelijk bij de 

jongeren ligt. Het kort- en langleven risico kan dan gezamenlijk door het collectief worden gedragen. 
Het langleven risico van gepensioneerden kan ook door een risicovergoeding verzekerd worden aan 

jongeren. De groep jongeren neemt dan de rol van verzekeraar over. 

Beide oplossingen zullen helaas niet werken als de groep gepensioneerden ten opzichte van de 
groep niet gepensioneerden te groot wordt. Daarnaast is het van essentieel belang dat de 

levensverwachting vastgesteld wordt door een partij die door alle deelnemers als onpartijdig en 
deskundig wordt beschouwd. 

Conclusie macrorisico: langdurige schokken in biometrische risico’s 

Mate van uitvoerbaarheid  
De auteurs zijn van mening dat differentiatie op langdurige schokken in biometrische risico’s 

uitvoerbaar is. Dit betekent echter wel een forse wijziging ten opzichte van de huidige manier van 

verzekeren en risicopooling bij pensioenuitvoerders. 

  



Eindopdracht Netspar Masterclass Pensioeninnovatie 2016: ‘Een puur individueel pensioenstelsel – wat moet erbij?’ 
 

 27 

Ethische acceptatie 

De auteurs zijn van mening dat differentiatie op langdurige schokken in biometrische risico’s vanuit 
ethische acceptatie idealiter wel afgedekt worden voor mensen met weinig human capital. 

Gedwongen overdracht aan jongeren wordt door de auteurs echter ook niet ethisch gevonden. De 
voorkeur van de auteurs gaat daarom uit naar afdekking van het risico van ouderen tegen betaling 

van een risicopremie aan werkenden. 

In schema 4.2. zijn de beschreven macrorisico’s geplot in het beoordelingskader 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema 4.2. Beoordelingskader macrorisico’s 
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5. Slothoofdstuk 

In dit paper hebben de auteurs getracht de volgende centrale vraag te beantwoorden: 

Wanneer is overdrachtssolidariteit noodzakelijk en kunnen we een aanvullend pensioenstelsel 
ontwerpen met alleen deze noodzakelijke overdrachtssolidariteiten? 

 
Hierbij is de term ‘noodzakelijk’ geïnterpreteerd vanuit de historische doelen van het Nederlandse 

2e pijler pensioenstelsel, de huidige tendens naar individualisering is door de auteurs vertaald als 
‘wenselijk’ in plaats van ‘noodzakelijk’. Als algehele conclusie geldt dat ondanks dat 

overdrachtssolidariteit niet noodzakelijk is, dit in ook in een puur individueel aanvullend 
pensioenstelsel omwille van de ethische wenselijkheid wel moet worden toegevoegd. 

In dit hoofdstuk wordt concluderend kort ingegaan op wat het puur individueel pensioenstelsel is en 
wat de voordelen hiervan zijn. Vervolgens zal worden beschreven welke overdrachtssolidariteit in dit 

pensioenstelsel noodzakelijk dan wel wenselijk is en hoe dat afhankelijk is van andere collectieve 
stelsels in Nederland. Tot slot wordt nog kort ingegaan op de gevolgen van een mogelijk volledig 

individueel financieel stelsel. 

a. Puur individueel pensioenstelsel 

In het puur individuele pensioenstelsel is het duidelijk wie waarvoor betaalt. De premie van elk 

individu wordt geijkt op elk afzonderlijk risico. Ieder individu bouwt een eigen kapitaal op ten 
behoeve van zijn of haar oudedagsvoorziening. Individuele risico’s worden binnen een collectief 

gepoold, maar niet op basis van overdrachtssolidariteit. 
 

Het individuele pensioenstelsel biedt daardoor meer transparantie dan het huidige collectieve 
pensioenstelsel waar veel ondoorzichtige herverdelingen tussen groepen plaatsvinden. Daarmee zal 

de communicatie gericht zijn op de individuele deelnemer en zal dit het kostenbewustzijn voor 
pensioenopbouw in de 2e pijler bij mensen vergroten mits differentiatie in de prijsstelling ook 
daadwerkelijk aan het individu wordt gecommuniceerd. 

 
Een ander belangrijk aspect van het puur individuele pensioenstelsel is de onafhankelijkheid tussen 

generaties. Overdrachten van en naar andere generaties worden beperkt. Hierdoor heeft 
bijvoorbeeld vergrijzing geen impact op dit pensioenstelsel en is het stelsel daarmee ook 

toekomstbestendig. Een ander gevolg van die onafhankelijkheid is dat individuele keuzes 
(vervroegen, hoog-laag, uitruil OP <-> PP ) geen invloed hebben op het collectief.  

 
Waardeoverdrachten naar ander pensioenuitvoerders zijn transparant, omdat elk individu zijn of 

haar eigen kapitaal opbouwt en er geen onverdeelde buffers zijn. Bovendien maakt deze 
transparantie mogelijke integratie in de toekomst met wonen en zorg eenvoudiger. 
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b. Noodzakelijke/wenselijke overdrachtssolidariteit 

De door de auteurs noodzakelijk geachte overdrachtssolidariteit beperkt zich tot onderscheid op 
diverse individu-specifieke kenmerken. Dit is een momentopname aangezien zowel uitvoerbaarheid 

als ethische acceptatie gedurende de tijd zullen wijzigen. De door de auteurs beschreven wenselijke 
overdrachtssolidariteit kan worden vormgegeven binnen een individueel stelsel door een limitatieve 

opsomming van factoren waarop met betrekking tot biometrische risico’s gedifferentieerd mag 
worden. Dit zijn: leeftijd, huwelijkse staat en gezinssamenstelling, inkomen en beroepsrisico’s. 

Daarbij moet tevens bewaakt worden dat uitvoerders niet aan klantselectie doen op grond van 
andere factoren en hiervoor dienen duidelijke randvoorwaarden opgesteld te worden.  

In het geval van macro biometrische risico’s is overdrachtssolidariteit niet noodzakelijk, de auteurs 
zien echter ook geen aanleiding om deze vorm van risicosolidariteit geheel tegen te gaan, zolang 

hierbij óók rekening wordt gehouden met de overdrachten binnen andere collectieve regelingen, 
zoals binnen de zorg en de AOW. 

c. Samenvatting van puur individueel pensioenstelsel inclusief noodzakelijke 
overdrachtssolidariteit 

De centrale vraag is in dit paper vooral beantwoord vanuit het begrip ‘noodzakelijk’, dat afgemeten 

is tegen de assen van ethische en praktische haalbaarheid. Hoe ziet een dergelijk individueel 
pensioenstelsel er dan concreet uit? De auteurs hebben op basis van het onderzoek de volgende 
kernmerken waargenomen:  

• Naast de AOW zoals deze nu geldt, bouwt iedereen op basis van een vast percentage van zijn 
verdienvermogen kapitaal op dat dient tot aankoop van een ouderdoms- en/of nabestaanden 

pensioen.  

• Daarnaast is iedereen verplicht verzekerd van voortgezette opbouw bij arbeidsongeschiktheid 

en zijn personen met partner of met minderjarige kinderen verplicht een verzekering van 
nabestaandenpensioen aan te gaan.  

• In de tariefstelling staat het pensioenuitvoerders vrij te differentiëren op leeftijd, inkomen, 
beroep en gezinssamenstelling, mits zij dit transparant maken naar de deelnemer  

• Het is aan de sociale partners die de pensioenregeling opstellen om afspraken te maken over de 

herverdelingsregels in geval van macroschokken. De auteurs zijn niet overtuigd van de 
noodzaak hiervan binnen de in dit paper gehanteerde definitie, maar onderkennen de bredere 

discussie over de andere positieve gevolgen van deze herverdeling.20 
 

Alle huidige vormen van pensioenuitvoerders (verzekeraar, APF, PPI, IORP of pensioenfonds) zouden 
binnen dit stelsel kunnen bestaan.  
                                                           
20 De wenselijkheid van overdrachtssolidariteit op macro niveau wordt in bijvoorbeeld SER 2015 en SER 2016 vanuit 

macro-economische stabiliteit en vanuit verwachte consumptie in de levenscyclus bekeken. 
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Om dit puur individueel pensioenstelsel inclusief noodzakelijke overdrachtssolidariteit goed uit te 
kunnen voeren, dient volgens de auteurs voldaan worden aan de volgende randvoorwaarden:  

• Dat de partijen die de biometrische risico’s per deelnemer inschatten, onpartijdig worden 
bevonden 

• Dat heldere keuzes worden gemaakt op welke kenmerken al dan niet gedifferentieerd mag 
worden. Dit gebeurt thans in de Wet Medische Keuringen en de Wet Gelijke Behandeling, maar 

om het stelsel nog eerlijker te houden zouden meer waarborgen tegen risicoselectie wenselijk 
zijn 

• Dat in toekomstige afwegingen over overdrachten in andere collectieve stelsels zoals 

bijvoorbeeld zorg en wonen altijd oog wordt gehouden op de totale lasten per inkomensgroep 

De auteurs menen wij dat het een interessante verkenning is gebleken die meer verdieping verdient. 
Door bijvoorbeeld het AOW-, zorg- en woonstelsel te betrekken in het pensioendebat dat 

momenteel gaande is, kunnen huidige trends zoals vergrijzing vanuit verschillende invalshoeken 
betrokken worden bij het debat. Dit zal volgens de auteurs een waardevolle bijdrage kunnen leveren 

om te kunnen komen tot een toekomstbestendig Nederlands pensioenstelsel.  
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