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Toetsingscriteria
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1. Ambitie

2. Solidariteit en collectiviteit

3. Zekerheid

4. Prudent rekenrendement

5. (Doorsnee)premie

6. Volwaardige gesprekspartner

Volgens welke criteria toetsen seniorenorganisaties
een nieuw pensioenstelsel?
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1. Ambitie
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Handhaving koopkracht 

Handhaving van dezelfde
levensstandaard na ingang pensioen 

Stabiel pensioen met indexatie
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2. Solidariteit en collectiviteit 
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• Toegankelijk en verplicht

• Solidair

1. Arbeidsongeschiktheid

2. Langleven, sterfte

3. Beleggen

• Generatie-evenwichtig
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3. Zekerheid
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Zekerheid of ‘nominale zekerheid’  bestaat niet

Laat nominale zekerheid los

Laat zekerheidseis los 

Liever ‘Stabiele’ dan ‘schijnzekere’ uitkeringen

Voorzichtige (prudent) en stabiel rekenrendement
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4. Prudent rekenrendement
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Vervang risicovrije rentevoet
conform eerder advies SER door 
Macro Stabiel Rekenrendement 
o.b.v. advies commissie parameters

• Voorkomt instabiele pensioenen 
met hoog kortingsrisico

• Beter voor de algemene economie
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5. (Doorsnee)premie

19 november 2018Debatmanifestatie 7

• Laat systematiek en wijze van 
financiering van toekomstig 
pensioen over aan Sociale Partners

• Overgang op doorsneepremie-
systematiek mag niet ten laste gaan 
van gepensioneerden

• Stel premie en verplichtingen altijd 
vast o.b.v. dezelfde grondslagen
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6. Volwaardige gesprekspartner
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Wijziging van Pensioenstelsel heeft altijd consequenties 
voor de rechten en uitkeringen van gepensioneerden

Maak gepensioneerden- en jongerenorganisaties partij in 
de discussie en besluitvorming over een nieuw 
pensioenstelsel
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Toetsingscriteria nieuw 
pensioenstelstel
Kwantitatief onderzoek onder 
gepensioneerden
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Een goed pensioen

Keuzecriteria voor een nieuw pensioenstelsel

Gemak

Keuze-
vrijheid

Risico’s en 
beleggen

Solidariteit en 
collectiviteit 

Garantie en indexatie

Handhaven levensstandaard
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Behoud van levensstandaard en garantie van koopkracht 
hoogste prioriteit

Keuzecriteria voor een nieuw pensioenstelsel
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Garantie en indexatie
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Handhaven levensstandaard veruit belangrijkst…

Keuzecriteria voor een nieuw pensioenstelsel
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… grote overeenstemming is over behoud levensstandaard

Keuzecriteria voor een nieuw pensioenstelsel
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Zeer mee oneens Mee oneens Mee eens Zeer mee eens Weet ik niet

“Ik wil later kunnen leven zoals ik nu leef”

“Ik wil er in de toekomst niet (veel) op achteruit gaan”
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Maar ook garanties en indexatie zeer belangrijk…

Keuzecriteria voor een nieuw pensioenstelsel
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… grote overeenstemming over indexatie

Keuzecriteria voor een nieuw pensioenstelsel
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Zeer mee oneens Mee oneens Mee eens Zeer mee eens Weet ik niet

...stijgt de pensioenuitkering mee met de prijzen

…is de pensioenuitkering gegarandeerd 

...wordt er altijd rekening gehouden met de belangen van gepensioneerden

…krijg je minimaal je eigen inleg terug

Bij een goed pensioen…
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Solidariteit en collectiviteit op derde plaats…

Keuzecriteria voor een nieuw pensioenstelsel
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… solidariteit belangrijk en verplichtstelling niet ter discussie

Keuzecriteria voor een nieuw pensioenstelsel
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.. is deelname voor alle werknemers verplicht.

… heb je voordeel omdat je collectief belegt

...zijn ouderen en jongeren solidair met elkaar

... zijn de verschillende generaties solidair met elkaar 

Bij een goed pensioen…

...worden risico’s gedeeld met alle deelnemers en alle gepensioneerden
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Meningen over risico’s en beleggen zijn meer verdeeld…

Keuzecriteria voor een nieuw pensioenstelsel
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…want beleggen heeft nog steeds een bijsmaak

Keuzecriteria voor een nieuw pensioenstelsel
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Zeer mee oneens Mee oneens Mee eens Zeer mee eens Weet ik niet

Meedoen aan een collectief pensioenstelsel levert meer op dan sparen

We hebben in Nederland het beste pensioenstelsel ter wereld

Bij een goed pensioen horen nu eenmaal beleggingsrisico’s

Het liefst heb ik dat pensioenfondsen niet beleggen, maar sparen
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Keuzevrijheid en gemak spelen minder grote rol

Keuzecriteria voor een nieuw pensioenstelsel
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Afweging: minder zekerheid als kans op indexatie toeneemt

Keuzecriteria voor een nieuw pensioenstelsel

Scenario A; 
30%

Scenario B; 
70%
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Emoties
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GEPENSIONEERD ! FANTASTISCH ?
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De regels:

• Te streng 
Pensioenen lijden er onder in plaats van dat ze beschermd worden    

•Voorzichtigheid schiet door
Door het stapelen van voorzichtigheid op voorzichtigheid wordt pensioen 
minder zeker

Korten:
• Voor iedere 100 euro pensioen die we de komende 70 jaar moeten 

uitkeren, is vandaag al meer dan 100 euro in kas
• Pensioenen dan toch verlagen druist tegen elk rechtvaardigheids-

gevoel in

5 grootste pensioenfondsen
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Samen 60% van de pensioenverplichtingen
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Nieuwe afspraken: 
• Erken dat rotsvaste zekerheid niet bestaat
• Erken dat een volledig gegarandeerd pensioen een 

onbetaalbaar pensioen is

Niet ieder z'n eigen pensioen:
• Samen de belangrijkste risico’s delen geeft voor iedereen een 

betere uitkomst

Dus een pensioen dat 
• in goede tijden sneller en beter kan groeien 
• in slechte tijden ook vaker omlaag kan gaan

5 grootste pensioenfondsen
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Zekerheid en Risicoloze Rente (RTS) als dogma
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•Nederland stelt zich geïsoleerd op in Europa m.b.t. rekenrente.
Vrijwel alle Europese landen houden rekening met verwacht 
rendement

•Het maatschappelijk draagvlak voor vasthouden aan de RTS 
ontbreekt volledig (kleren van de keizer)

•Het voelt alsof Overheid en DNB alleen zekerheid voor zichzelf 
zoeken door vast te houden aan de risicoloze rente (RTS) als 
uitgangspunt
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Zekerheid en Risicoloze Rente (RTS) als dogma
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•De RTS is zeer instabiel met groot effect op verplichtingen

• Rentewijziging leidt tot overheveling vermogen

•Daling: vermogen van oud naar jong

• Stijging: vermogen van jong naar oud

• Toch houdt DNB vast aan risicoloze rente, ook als de zekerheid 
wordt losgelaten
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Zekerheid en Risicoloze Rente (RTS) als dogma
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Wat is het probleem?

1. Rentevoet te optimistisch vaststellen: 
Nadelig voor actieven 

2. Rentevoet te pessimistisch vaststellen: 
Nadelig voor gepensioneerden

Is een sterk schommelende 1,5% rekenrente nu te hoog of te 
laag als pensioenfondsen bewezen hebben gemiddeld 6-8% 
rendement per jaar te maken?

Vraag
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Zekerheid en Risicoloze Rente (RTS) als dogma
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Laat nominale zekerheid los en accepteer een 
bepaalde mate van onzekerheid

Conclusie:

Wat is beter?
1. Huidige stelsel
• Schijnbare nominale zekerheid, met kans op hoge korting, instabiel 

pensioen en vrijwel geen indexatie
• Geen indexatie is feitelijk korten: 15-18% achterstallige indexatie 

sinds 2008

2. Nieuw pensioenstelsel
• Zonder nominale schijnzekerheid, met kans op lage korting
• Zekerheid van een stabiel pensioen en indexatie
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Overgangsproblemen nieuw pensioenstelsel
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•De overgang naar een ander systeem is een mega-operatie
−De afschaffing van de doorsneepremie €65 miljard 
−Financiering?

•Niet alles kan tegelijkertijd

•Dit vraagt om:
− Een omvangrijke en goed gecoördineerde enorme 

projectaanpak
− Raakt gepensioneerden altijd: dus partij bij 

besluitvorming over een nieuw stelsel 
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Conclusies (1)
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• In  de 10 jaren na de crisis

 Verdubbeling van pensioenvermogen 

 Overheveling vermogen bij verandering rente

 Geen omvangrijke pensioenkortingen of benodigde 
overheidsbijdragen zoals bij verzekeraars of banken
De huidige ‘zekerheidsmaat’ heeft alleen tot extra 
onzekerheid en koopkrachtverlies geleid 

 Laat nominale zekerheid en 
de zekerheidsmaat van 97,5% los
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Conclusies (2)
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•Risicovrije rente (RTS) werkt zeer verstorend op pensioen 
en economie
 Kies voor een rentevoet die tot stabiele pensioenen leidt:

Macro Stabiel Rekenrendement

•Gepensioneerden- en jongerenorganisaties moeten onderdeel 
zijn van de besluitvorming nieuw pensioenstelsel

•Echte en goed gecoördineerde projectplanning is een eis

•Gezien voorafgaande zijn kortingen in 2020 of 2021 niet reëel!
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Conclusies (3)
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Stabiel pensioen met indexatie
NÚ GÉÉN KORTING

Goed voor jong en oud!

Focus:
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Panel discussie
Stelling: Han de Jong:
Verwachte rendementen op de beleggingen van onze pensioenfondsen zijn op middellange termijn zeer 
bescheiden 

Stelling: Tuur Elzinga:
Een goed pensioen moet je ook in goede gezondheid kunnen halen

Stelling: Jochem Sluis:
Een collectief en solidair systeem is een collectief en solidair systeem. Met op enig moment voor bepaalde 
(groepen) deelnemers aan het systeem een plus of een min. Het blijven benadrukken van deze plussen en 
minnen / verschillende belangen van verschillende groepen leidt meer één kant op: individueel DC.

Stelling: Hedda Renooij:
We moeten zorgvuldig zijn met de woordkeuze in het pensioendebat.


