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Pensioenstelsel kent drie pijlers

Pensioenstelsel

Pijler 1

§ Omslagstelsel
§ Overheid
§ 45% van 

pensioen

Pijler 2

§ Kapitaaldekking
§ Arbeids-

voorwaarde
§ Veelal niet op 

winst gericht
§ Beperkte 

keuzevrijheid
§ 45% van 

pensioen

Pijler 3

§ Kapitaaldekking
§ Eigen spaarpot
§ Veelal op winst 

gericht
§ Veel 

keuzevrijheid
§ 10% van 

pensioen



Internationale waardering voor 
Nederlandse pensioenstelsel…

totale bevolking >65 jaar totale bevolking >65 jaar totale bevolking >65 jaar totale bevolking >65 jaar

Europese Unie Duitsland België Nederland

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Bron: Eurostat 

Armoede onder gepensioneerden laag
Procenten



…maar kwetsbaarheden zorgen voor 
afnemend vertrouwen in tweede pijler

Verwacht vervangingsinkomen
Percentage netto-inkomen voor pensionering

Hooggespannen verwachtingen

Bron: DNB Household Survey

Cumulatieve indexatieachterstand 
Percentage

Vertrouwen in pensioenfondsen 
5-puntsschaal

Bron: DNB Household SurveyBron: DNB
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Hervorming noodzakelijk om in te spelen 
op veranderende omgeving… 

Pensioenstelsel

 

Dynamiek arbeidsmarkt

Vergrijzing

Kostprijs pensioen



… maar geen oplossing voor huidige 
financiële kwetsbaarheden

Pensioenvermogen wordt niet groter

Pensioenproduct wordt niet goedkoper



Hervorming cruciaal voor lange termijn 
houdbaarheid van het stelsel

Maak duidelijker wie waar recht op heeft

Meer maatwerk in het beleggingsbeleid

Communiceer onzekerheden



Ingrediënten van voorgestelde hervorming

Afschaffen 
DSS

• Maakt 
duidelijker 
wie waar 
recht op 
heeft

• Sluit aan bij 
vergrijzing en 
dynamische 
arbeidsmarkt



Afschaffen doorsneesystematiek

Bron: Chen en Van Wijnbergen (2017)

N
et

to
 p

ro
fij

t (
in

 %
 v

an
 h

et
 a

an
vu

lle
nd

 p
en

sio
en

) 

Toekomstige en jonge generaties hebben 
profijt van afschaffing, omdat hun inleg 
langer rendeert



Ingrediënten van voorgestelde hervorming

Afschaffen DSS

• Maakt 
duidelijker wie 
waar recht op 
heeft

• Sluit aan bij 
vergrijzing en 
dynamische 
arbeidsmarkt

Maatwerk 
beleggingsbeleid

• Leg risico bij 
groepen die 
het kunnen en 
willen dragen



Maatwerk in het beleggingsbeleid

Bron: DNB



Ingrediënten van voorgestelde hervorming

Afschaffen DSS

• Maakt 
duidelijker wie 
waar recht op 
heeft

• Sluit aan bij 
vergrijzing en 
dynamische 
arbeidsmarkt

Nieuw 
Pensioencontrac

t
• Niet langer 

mogelijk om te 
weinig premie 
in te leggen

• Minder buffers: 
eerder 
indexeren en 
korten

Maatwerk 
beleggingsbeleid

• Leg risico bij 
groepen die 
het kunnen en 
willen dragen



nFTK

WVP

nFTK

Nieuwe 
contract

WVP

Afschaffen doorsneesystematiek

Overstap ander pensioencontract

Transitiekader

Rekenregels

Besluitvormingsproces



Hoogste tijd om de puzzel te gaan leggen!


