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Netspar: alternatief voor het delen van langlevenrisico in pensioenen 

 

Kleine schommelingen in de prognose van de levensverwachting kunnen grote impact hebben 

op het pensioen. Dit ‘langlevenrisico’ wordt nu min of meer uniform gedeeld via de 

dekkingsgraad. Netspar-onderzoekers Anja De Waegenaere en Michel Vellekoop analyseren 

een alternatief waarbij de mate van risico per leeftijdscohort kan verschillen. De alleroudsten 

kunnen daarmee bijvoorbeeld uit de wind gehouden worden. In het alternatief dat de 

onderzoekers voorstellen wordt een driedeling gemaakt, waarbij de actieve deelnemers binnen 

een fonds het risico van de oudste deelnemers dragen en de jong-gepensioneerden alleen hun 

eigen risico. 

 

Op dit moment dragen alle actieve deelnemers en gepensioneerden in Nederland ongeveer hetzelfde 

langlevenrisico. In pensioenfondsen is dit geregeld via de dekkingsgraad. Als we gemiddeld langer 

leven dan moeten we eerder pensioenuitkeringen korten of pensioenpremies verhogen en als we 

gemiddeld korter leven kunnen we eerder indexeren of de pensioenpremies verlagen. Met name voor 

de groep alleroudsten kan deze uniforme risicodeling ongunstig uitpakken omdat ze meer risico 

toegerekend krijgen dan wanneer ze het risico enkel binnen de eigen leeftijdsgroep zouden delen. Dit 

risico is moeilijk verzekerbaar via de financiële markten. De nieuwe regel zou ongewenste fluctuaties 

voor de alleroudsten kunnen voorkomen, terwijl de effecten voor de jongere cohorten in veel gevallen 

beperkt blijven. 

 

Momenteel wordt in de SER gesproken over de mogelijkheid om werknemers hun pensioen op te 

laten bouwen via persoonlijke pensioenpotjes. Dat betekent dat het uniform risicodelen zoals dat nu 

gebeurt niet langer de enige mogelijkheid is. Men zou er dan voor kunnen kiezen het langlevenrisico 

zo te verdelen dat de alleroudsten niet geraakt worden. 

 

Voor het invoeren van de regel met verdeling over drie leeftijdsgroepen, is het cruciaal dat 

pensioenfondsbestuurders of sociale partners flexibel kunnen zijn in het bepalen van de 

leeftijdsgrenzen. Want de impact op de verschillende cohorten is afhankelijk van de leeftijdsopbouw 

binnen een pensioenfonds. Het handhaven van het solidariteitsprincipe is ook een vereiste: de 

huidige actieve deelnemers moeten er immers op kunnen vertrouwen dat te zijner tijd hun risico ook 

wordt overgenomen.   

 

Over de Netspar Brief 

In de Netspar Brief wordt onderzoek op het gebied van pensioen en vergrijzing samengevat en staan 

analyse en duiding centraal. Onderzoeksresultaten worden gericht onder de aandacht gebracht bij 

een brede kring van pensioenprofessionals, beleidsmakers en wetenschappers. Zo worden 

bouwstenen aangereikt voor een goed geïnformeerd Nederlands pensioendebat.  

 



 
 

Over Netspar 

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement is een denktank en kennisnetwerk. 

Netspar is gewijd aan het bevorderen van een beter begrip van de economische en sociale gevolgen 

van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland en Europa. Met kennisontwikkeling door 

onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek en kennisdeling door publicaties, evenementen en 

onderwijs draagt Netspar actief bij aan de maatschappelijke dialoog tussen beleidsmakers, academici 

en de pensioen- en verzekeringspraktijk. 
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Neem voor meer informatie contact op met Femke Trommels, communicatieadviseur Netspar, via 

013-466 26 85, 06 15 49 64 69 of f.j.trommels@uvt.nl  
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