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Verbeteringsvoorstel bij het Wetsontwerp Toekomst Pensioenen 
(WTP) 
 
 
Individuele vermogensopbouw in de opbouw fase en een 
uitkeringscollectief in de uitkeringsfase 

 

x Opbouw fase  
Actieven bouwen met hun premie vermogen op. Het vermogen wordt gemeenschappelijk 
belegd. Iedereen krijgt hetzelfde, werkelijke rendement dat met de beleggingen behaald 
wordt. 

x Omzetten van Vermogen naar Pensioenuitkeringsrecht  
Vanaf een leeftijd van b.v. 50 of 55 jaar wordt het opgebouwde vermogen in stappen omgezet 
in een pensioenrecht in een uitkerings collectief.  
Spreiden van deze pensioen inkoop over 12 tot 17 jaar maakt dat dat de inkoop minder 
gevoelig is voor de stand van de beurs en de rekenrente op één inkoopmoment. 

x Uitkeringsfase 
Geen persoonlijke potjes maar een uitkeringscollectief. In het uitkeringscollectief worden 
rendement en risico door alle deelnemers gelijk gedeeld.  Het vermogen in het 
uitkeringscollectief wordt ook risico dragend belegd.  
De ervaring leert dat een koersval op de beurs doorgaans binnen 3 tot 5 jaar is hersteld. Voor 
een individuele gepensioneerde duurt dit al snel te lang. Bij een systeem met persoonlijke 
potjes moet het beleggingsrisico daarom terug gebracht worden naarmate de deelnemer 
ouder wordt. Bij een uitkeringscollectief ligt het risico niet bij de individuele deelnemer maar 
bij het collectief van alle deelnemers.  Het uitkeringscollectief heeft in principe een onbeperkte 
levensduur, en dus een lange beleggingshorizon.  Dat geeft de ruimte om rustig af te wachten 
tot de koersen zich herstellen.  Bij een uitkeringscollectief is het daarom niet nodig het 
beleggingsrisico zo sterk te verminderen.  
 
De aanspraken en uitkeringen in het uitkeringscollectief worden geïndexeerd volgens de 
prijsindex voor zover de dekkingsgraad dat toelaat.  
De uitkeringen worden gestabiliseerd door een reserve aan te houden. De jaarlijks wisselende 
beleggingsresultaten worden met deze reserve in de tijd gemiddeld.  

Wat zijn de voordelen van dit model 
x Geen individuele potjes in de uitkeringsfase.  

Daardoor is het niet nodig om het beleggingsrisico terug te brengen naar mate de individuele 
gepensioneerde ouder wordt. De ruimte om ook in de uitkeringsfase risicodragend door te 
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beleggen, maakt de kans dat de beleggingen de inflatie bij kunnen houden aanzienlijk groter; 
en dus is de kans op een koopkrachtig pensioen aanzienlijk groter.  
Individuele potjes in de uitkeringsfase zijn zeer ongebruikelijk in de pensioenwereld. Ook 
commerciële levensverzekeraars doen dit niet.  Een deelnemer verwacht een levenslange 
uitkering en niet een individuele pot die leeg raakt als je langer leeft dan gemiddeld. In de WTP 
moet dit probleem nu met allerlei kunstgrepen opgelost worden.  
 

x Veel eenvoudiger, rechtvaardiger en meer solidair 
In de opbouwfase krijgt iedereen hetzelfde rendement. Dit is beter uit te leggen en te 
rechtvaardigen dan het WTP voorstel waarin er per leeftijdscohort een ander rendement is. 
In de uitkeringsfase krijgt iedereen dezelfde indexatie, die ook onafhankelijk is van de leeftijd. 
Dit vereenvoudigt de communicatie met de deelnemers zeer sterk.  
In het WTP voorstel moet het overgebleven pensioenvermogen van de overleden deelnemers 
jaarlijks herverdeeld worden onder de overlevenden. Dit heeft tot gevolg dat er per 
leeftijdsjaargang een ander rendement moet worden toegedeeld (biometrisch rendement). De 
kans is klein dat pensioenfondsbesturen dit aan hun deelnemers uitgelegd krijgen. 
 

x Geen ondoorzichtige subsidie stromen tussen generaties 
Door de opzet van individuele vermogensopbouw voor de actieven en daarna de omzetting 
naar een uitkeringscollectief voor de gepensioneerden is het helder dat er geen geld van oud 
naar jong of van jong naar oud geschoven wordt. Dit in tegenstelling tot het WTP voorstel 
waar het “beschermingsrendement”  in economische termen vooral een rente afdekking is. Bij 
wijziging van de rentestand leidt dit tot grote vermogensverschuivingen tussen jongere en 
oudere deelnemers. 
 

x Eenvoudiger invaren 
Omdat in dit voorstel de lopende pensioenen net als nu in een uitkeringscollectief blijven, is 
opdelen in individuele potjes niet nodig. Als ook een deel van het pensioenrecht van de 50+ 
generatie al in het uitkeringscollectief wordt ondergebracht is voor 40% tot 50% van het 
huidige pensioenvermogen het opdelen niet nodig.  
 

x Inflatiebescherming 
Een garantie op inflatie compensatie is niet mogelijk, dat geldt zowel voor de actieven als voor 
de gepensioneerden. Het beschermingsrendement in de WTP komt vooral neer op rente-
afdekking van een nominale uitkering. In economische termen komt het neer op beleggen in 
staatsleningen. Het is duidelijk dat daarmee wel een korte termijn renterisico wordt afgedekt, 
maar dat het veel grotere lange termijn inflatierisico, niet wordt afgedekt.  Door de betere 
risicodeling in een uitkeringscollectief is er meer ruimte om in aandelen en vastgoed te 
beleggen en zo de deelnemers tegen inflatie te beschermen. 
 

x Opsplitsen van het fonds is geen probleem 
In dit voorstel wordt het pensioenfonds gesplitst in een fonds met vermogensopbouw en een 
fonds met een uitkeringscollectief.  Voor het vermogensbeheer van het fonds maakt dat 
weinig uit. De meeste fondsen hebben nu ook al een gescheiden obligatie en 
aandelen/vastgoed portefeuille. De splitsing betekent dat beide fondsen een aandeel in beide 
beleggingsportefeuilles krijgen.  
Zowel de aandelen- als de obligatie portefeuille kunnen daarna als één geheel beheerd 
worden. Net als nu moet er dan een aantal keren per jaar gebalanceerd worden om voor beide 
fondsen binnen het risico profiel te blijven.  
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Overige opmerkingen 
x Rekenrente 

Om de financiële positie van een uitkeringscollectief te kunnen beoordelen is het nodig de 
toekomstige verplichtingen te waarderen. Voor 2006 ging dit met een vaste rekenrente. De 
dekkingsgraad van een pensioenfonds was daardoor niet sterk afhankelijk van de vigerende 
marktrente. Na 2006 werd de risicovrije rente op staatsleningen als waarderingsmaatstaf 
ingevoerd. Hierdoor werd de dekkingsgraad van de pensioenfondsen ineens extreem rente 
gevoelig. Ieder procent renteverandering veroorzaakte ongeveer 15% verandering in nominale 
verplichtingen. Dit dwong de pensioenfondsen om hun beleggingsbeleid te veranderen en zich 
niet meer te richten op koopkrachtbehoud maar juist op het afdekken van de nominale 
uitkeringen met renteswaps en staatsleningen.  
Voor een lange termijnbelegger is renteafdekking zinloos, het levert geen rendement op maar 
dwingt tot beleggen in staatsleningen met een laag rendement. 
De commissie Parameters (Dijsselbloem) heeft voor de premiebepaling rendements 
parameters voor aandelen en obligaties vastgesteld die telkens voor 5 jaar vastliggen. De 
premie mag daarbij gebaseerd worden op het werkelijke beleggingsbeleid van het fonds.  
Het is veel beter om eenzelfde systeem ook voor de dekkingsgraad te gebruiken. 
 

x Beleggingsvrijheid  
Het beleggingsbeleid hoort een verantwoordelijkheid van het fondsbestuur in samenspraak 
met de deelnemers te zijn. Het zijn immers de deelnemers die het risico lopen, niet de 
overheid. Zij moeten ook de ruimte hebben om in het beleggingsbeleid te reageren op de 
economische ontwikkelingen. Een systeem waarbij de overheid via het toezichtkader een 
bepaald beleggingsbeleid afdwingt, is niet acceptabel.  Verplicht Life cycle beleggen ook niet 
want dat is een model dat hoort bij individuele tegoeden en niet bij een uitkeringscollectief.  
 

x Compensatie afschaffing Doorsnee systeem 
De afschaffing van het systeem van Doorsnee Premie & Doorsnee Opbouw heeft tot gevolg dat 
de deelnemers van 45 jaar en ouder minder pensioen kunnen opbouwen. Hiervoor wordt 
compensatie beloofd. De WTP wekt de suggestie dat hiervoor een greep in de pensioenkassen 
gedaan kan worden. Het betreft hier echter toekomstige opbouw. Het benodigde bedrag 
financieren uit het huidige pensioenvermogen, betekent dat de groep 45-67 jaar gratis 

Obligaties 
Actief 

Obligaties 
gepensioneerd 

Aandelen 
Actief 

Aandelen 
gepensioneerd 

Vermogensbeheer pensioenfonds 



4 
 

 

pensioenopbouw krijgt ten koste van de andere deelnemers. Dit is in strijd met de huidige 
pensioenwet die een evenwichtige belangenafweging voor alle deelnemers voorschrijft. Het is 
ook in strijd met de bedoeling van de WTP die ex-ante herverdeling van het vermogen 
verhindert. Het inlopen van de indexatie en herstel van de kortingen voor alle deelnemers 
hoort voorrang te hebben boven compensatie voor deze deelgroep uit het fondsvermogen. 
Werknemers nemen in de WTP risico’s over van de werkgevers. De werkgevers zouden voor de 
kosten van compensatie dan ook aansprakelijk gesteld moeten worden.  
 

x Governance 
Er zijn belangentegenstellingen tussen werkgevers, actieve deelnemers en gepensioneerden. 
In de fondsorganen hebben werkgevers en actieven altijd een structurele meerderheid. De 
wettelijke (mede-)zeggenschap bij de fondsorganen neerleggen levert daarom niet 
vanzelfsprekend een resultaat op dat voor alle belanghebbenden evenwichtig is. Dit kan 
makkelijk leiden tot juridische procedures met hoge kosten en veel vertraging. 
Het is niet vanzelfsprekend dat het afschaffen van het individueel bezwaarrecht juridisch stand 
houdt.  
Mogelijke alternatieven zijn: 
- Instemming door fondsorganen alleen als er ook instemming van elke geleding is. 
- Instemming met een zodanig gekwalificeerde meerderheid dat instemming niet mogelijk is, 
  als één geleding unaniem of grotendeels (b.v. 2/3) tegen is. 
- Collectief bezwaarrecht voor verenigingen van deelnemers die voldoende representatief 
  zijn. Aansluiten bij de eis van b.v. 1000 leden of 10% van de deelnemers van de geleding 
- Individueel vertrekrecht:  wie het niet eens is met het fondsbesluit of -beleid kan met zijn 
  pensioenvermogen vertrekken naar een andere aanbieder.    
 

x Herverdeling en achterstallige indexatie 
In de afgelopen 15 jaar is het pensioenvermogen in Nederland met een factor 3 gestegen.  Niet 
door de premie inleg maar door de rendementen van gemiddeld ruim meer dan 6%.  Wegens 
een rekenrente van ongeveer 0% hebben de fondsen een te lage dekkingsgraad. Algemeen 
wordt erkend dat dit systeem met deze rekenrente niet functioneert. Het is daarom vreemd 
dat men diezelfde rekenrente wil gebruiken voor de verdeling van het huidige 
pensioenvermogen. Als rekening gehouden wordt met de werkelijke rendementen uit het 
verleden en de verwachte rendementen voor de toekomst (projectierendement) is er ruimte 
genoeg bij de meeste fondsen om de indexatie achterstand in te lopen.  De extra 
inkomstenbelasting die de overheid dan ontvangt is zelfs genoeg om de koppeling van de AOW 
aan het extra verhoogde minimumloon te betalen.  
 

x Nabestaandenpensioen 
De WTP gaat uit van een risico dekking bij overlijden voor pensioendatum en kapitaal dekking 
na pensioendatum. Voor iemand met een modaal salaris (35.000 euro) leidt dit tot de 
volgende situatie: 
   Salaris   35.000          Risico partner pensioen 50%      =    17.500 euro 
   Franchise   15.000  
   PensioenGrondslag  20.000 
   Ouderdomspensioen 14.000          (80% middelloon is ongeveer 70% eindloon) 
   Partner pensioen    9.800           (70% van ouderdoms pensioen) 
 
Overlijden vlak voor pensioendatum levert dus een partner pensioen dat levenslang 7.700 
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euro hoger is dan bij overlijden vlak na pensioendatum. In de wet of de MvT wordt nergens 
uitgelegd waarom dit zo wenselijk is.   


