Pensioen na 2036: Wie helpt de pensioenopbouwer
en wie is waarvoor verantwoordelijk?
“Wat er ook gebeurt, achteroverleunen is geen optie”
Fieke van der Lecq (VU), René Maatman (RU), Mark Irwin (TKP Pensioen), Raoul Salden
(APG), Jop Versteegt (Achmea), Roel Wilms (MN)
Het nieuwe pensioenstelsel treedt naar verwachting in werking rond 2026. Deskundigen,
verbonden in Netspar, hebben nagedacht over de gevolgen van de stelselwijziging op langere
termijn. Zij hebben scenario’s verkend voor 2036 en daarna.
In de scenario’s staan mensen die pensioen opbouwen (‘pensioenopbouwers’) centraal. In de
meeste scenario’s zijn techbedrijven belangrijk, maar ook de overheid, pensioenuitvoerders en
andere partijen zien hun rollen veranderen. De betrokken partijen moeten wel waarborgen dat
zij ethisch (‘eerlijk’) handelen, ook als zij gebruikmaken van de technologie die techbedrijven
ontwikkelen. Tijdig verankeren in wet- en regelgeving kan hierbij helpen.
De vier scenario’s*
1. Overheid-individueel: de overheid is de
belangrijkste aanbieder van verschillende
pensioenopties. Pensioenopbouwers kiezen
uit standaardpakketten.
2. Markt-individueel: de markt is de
belangrijkste aanbieder. Pensioenopbouwers kunnen en moeten veel kiezen en
hebben daarbij hulp nodig.
3. Markt-collectief: de markt is de belangrijkste aanbieder. Pensioenopbouwers
hebben – of hoeven – weinig te kiezen.
4. Overheid-collectief: de overheid is de
belangrijkste aanbieder. Het pensioen
wordt vooral van bovenaf geregeld.

Figuur: Vier scenario’s helpen de verschillende spelers in de
pensioenwereld om zich beter voor te bereiden op de toekomst.
(c) Netspar

* Let op: bij scenariostudies gaat het er niet om welk
scenario uitkomt. De scenario’s helpen de verschillende partijen om zich voor te bereiden op mogelijke ontwikkelingen.

Kernboodschap voor de sector
• De pensioenwereld kan niet rustig wachten tot 2036. Het wetgevingsproces alleen al duurt jaren.
• Alertheid en scenario-denken helpen de overheid, werkgevers, pensioenuitvoerders, adviseurs en
toezichthouders om tijdig te voorzien in de toekomstige behoeften van pensioenopbouwers.

Meer weten? Lees het paper vanaf 1 juli (of eerder als u deelneemt aan het event)
‘Verantwoordelijkheidsverdeling rond planning pensioenvoorziening’
Netspar faciliteert als kennisnetwerk onafhankelijk, wetenschappelijk onderzoek rondom pensioenen en vergrijzing; www.netspar.nl

