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Thema Pensioen & Belonen

Woord :  Jan-Olivier Kuijkhoven

Anders denken over pensioen
De pensiOen Discuss i e  nADer b eschOuwD

Veel werkgevers vinden dat de pensioenregeling onvoldoende gewaardeerd wordt. Terwijl het vaak een bijzonder kostbare  
arbeidsvoorwaarde is.

De sociale partners hebben het pen- 
sioenakkoord gesloten, gericht op ver-
nieuwing en het toekomstbestendig ma-
ken van het pensioen. Maar het akkoord 
is broos, onvoldoende concreet en wets-
wijzigingen laten op zich wachten. 
Daarnaast raakt het pensioenakkoord 
een aantal wezenlijke HR-issues niet. Er 
zijn belangrijke keuzes te maken.

Pensioenregelingen die door pensioen-
fondsen worden uitgevoerd, zijn ge-
baseerd op de fundamenten collecti-

viteit, solidariteit en verplichtstelling. De 
gedachte hierachter is dat risico’s gespreid 
kunnen worden over alle deelnemers, on-
geacht hun leeftijd of gezondheid, en ove-
rige schaalvoordelen behaald kunnen wor-
den waardoor er lage uitvoeringskosten 

zijn. Dit systeem stamt uit de jaren vijftig 
van de vorige eeuw en functioneert goed 
als er voldoende premiebetalende actie-
ve deelnemers zijn ten opzichte van niet-
premiebetalende gewezen deelnemers en 
gepensioneerden. Door de vergrijzing en 
het feit dat we steeds langer leven, komen 
de fundamenten en daarmee het systeem 
onder grote druk te staan. Ook de lage 
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Werkgever en werknemer komen
pensionenregeling overeen

Werkgever en werknemer komen
premieverdeling overeen

het huidig pensioendenken

Beeld :  Kr istijan Zontar

rentestand waarmee de pensioenfondsen 
moeten rekenen bij het contant maken 
van hun verplichtingen speelt ons parten. 
Pensioenfondsen kunnen daardoor al en-
kele jaren geen toeslagen (indexatie) ver-
lenen op het pensioen en moeten de pre-
mie verhogen om ingegane uitkeringen 
te betalen.

Gevolgen. Het veelgeprezen Neder-
lands systeem is niet langer volledig ka-
pitaalgedekt, maar begint kenmerken van 
een omslagstelsel (zoals de AOW) te ver-
tonen; een deel van de premie van de 
werkenden wordt gebruikt om ingegane 
pensioenen te kunnen betalen.
De sociale partners hebben ingezien dat de 
druk op de premiebetalers (werkgever én 
werknemer) te hoog is opgelopen. In juni 
2010 hebben de sociale partners een pensi-
oenakkoord gesloten dat in juni 2011 nader 
is uitgewerkt. De belangrijkste afspraak is 
de premie niet meer te laten stijgen. De 
pensioenhoogte wordt dan direct beïnvloed 
door de levensverwachting én het behaal-
de beleggingsrendement. In het pensioen-
akkoord zijn daar ingewikkelde en niet vol-
ledig uitgewerkte afspraken over gemaakt. 
De gevolgen van het pensioenakkoord zijn 
al zichtbaar: omdat de pensioenfondsen 
niet langer extra premie ontvangen, moe-
ten de pensioenfondsen het pensioen gaan 
verlagen. Dit wordt afstempelen genoemd. 
Het pensioenakkoord maakt het afstempe-
len in feite onderdeel van het pensioensys-
teem zelf.

beschikbarepremiesysteem. 
Hoe heet een systeem waarbij de premie-
hoogte bekend is, maar de uitkerings-
hoogte niet? Precies, een beschikbarepre-
miesysteem. De sociale partners zijn met 
het pensioenakkoord in pensioenjuridi-

sche zin een premieregeling overeenge-
komen, verpakt als een middelloonrege-
ling. Aan de deelnemer wordt een 
voorwaardelijk vastgestelde uitkerings-
hoogte toegezegd. Een uitkeringshoogte 
die kan veranderen als rendement of le-
vensverwachting anders is dan verwacht. 
Dit zijn per definitie onvoorspelbare fac-
toren. 

Verzekeraars. Als een werkgever niet 
verplicht is zich aan te sluiten bij een be-
drijfstakpensioenfonds, is er meestal spra-
ke van een pensioenregeling bij een verze-
keraar. De verzekeraar draagt het beleg- 
gingsrisico en het langlevenrisico. Verzeke-
raars zullen dit bij de verlenging van het 
contract verdisconteren in de premies die 
op grond van het nieuwe contract betaald 
moeten worden. Kort gezegd: de premies 
gaan omhoog. Sociale partners roepen de 
premiestijging bij verzekeraars een halt toe 
door over te stappen op middelloonachtige 
regelingen met een gemaximeerde premie 
of een beschikbarepremieregeling. Dit zijn 
beide systemen waarin het rendement en 
levensverwachting de uitkeringshoogte be-
palen, net als volgens het pensioenakkoord. 
De verschillende pensioensystemen in Ne-
derland gaan dus steeds meer op elkaar lij-
ken. 

pensioenleeftijd. Inmiddels heeft 
de regering al fiscale maatregelen op pen-
sioengebied genomen omdat we langer 
leven. De redenering van de regering is: 
als we langer leven, kunnen we langer 
werken en zijn er meer jaren om het pen-
sioen op te bouwen. We hoeven ons niet 
meer te richten op een pensioenleeftijd 
van 65, die uit het midden van de vorige 
eeuw stamt. 
De overheid zal de fiscale pensioenricht-
leeftijd in 2014 verhogen naar 67 én deze 
eens per vijf jaar met een jaar opschuiven. 
De jaarlijkse pensioenopbouw kan dan 
iedere vijf jaar steeds wat lager worden. 
De uitkeringsduur van het pensioen blijft 
echter gelijk omdat we gemiddeld steeds 
weer wat langer leven. De plannen van de 
regering kunnen op een Kamermeerder-
heid rekenen en worden ondersteund 
door de sociale partners. De overheid be-
spaart jaarlijks 700 miljoen euro door de 
lagere pensioenpremies. De maatregel 
heeft tot gevolg dat alle pensioenregelin-
gen in Nederland voor 2014 moeten zijn 
aangepast en vervolgens iedere vijf jaar 
moeten worden aangepast aan de stijgen-
de pensioenleeftijd en dus langere op-
bouwperiode. Wordt er niet tijdig aange-
past, dan wordt het pensioen mogelijk 
fiscaal bovenmatig en vindt er ineens be-
lastingheffing plaats.
Naast het verschuiven van de fiscale richt-
leeftijd, wordt de AOW-leeftijd verscho-
ven. In 2020, misschien al in 2015, ver-
schuift deze naar de 66-jarige leeftijd en 
vervolgens in beginsel eens per vijf jaar 
met een jaar.
Eerder met pensioen gaan blijft overigens 
wettelijk gezien mogelijk, maar dan wordt 
het pensioen gekort. Nieuw is dat dit ook 
voor de AOW gaat gelden. De flexibiliteit 
neemt dus toe.

Arbeidsvoorwaarde. Veel werk-
gevers die ik spreek zijn van mening dat de 
pensioenregeling onvoldoende gewaar-
deerd wordt, terwijl het vaak een bijzon-
der kostbare arbeidsvoorwaarde is. Uit 
verschillende onderzoeken blijkt verder 
dat pensioen slecht begrepen wordt door 
werknemers. Dat werknemers het pensi-
oen niet begrijpen, heeft niet alleen te ma-
ken met de complexiteit van pensioen, 
maar ook met de wijze van communice-

Pensioen 
wordt slecht 
begrepen. 
Door  
werknemers.
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Thema Pensioen & Belonen

ren. Er wordt wettelijk voorgeschreven in-
formatie over een werknemer uitgestrooid, 
maar uitvoerder noch sociale partners ne-
men de moeite na te gaan of de werkne-
mer het pensioen begrijpt. Zenden zonder 
te toetsen of er ontvangen is, is geen com-
municatie. Een andere reden dat pensioen 
de ver van ons bed show is, betreft het feit 
dat de gemiddelde pensioenregeling 
meestal erg paternalistisch is. Er valt nau-
welijks iets te kiezen. Waarom zou een 
werknemer zich dan interesseren in pen-
sioen? Dat doet hij wel op het moment dat 
pensioneren dichterbij komt. En als het 
pensioen dan tegenvalt, is de interesse in 
pensioen opeens erg groot. Zeker als de 
communicatie eenzijdig, onvoldoende of 
onjuist is geweest. 
Het pensioenakkoord, de fiscale en 
AOW-maatregelen van de komende ja-
ren maken het pensioen onduidelijker. 
Doordat rendement, levensverwachting 
en de wijzigende pensioenleeftijden de 
hoogte van het pensioen beïnvloeden zal 
de pensioenhoogte vaak veranderen. Het 
zal lastig worden voor de uitvoerder om 
de juiste pensioenhoogte te berekenen, 
laat staan dit als werknemer te kunnen 
controleren en begrijpen. De kans is 
aanwezig dat de pensioenuitvoerders 
voor behoorlijke problemen worden ge-
steld. Werk voor administrateurs, advi-
seurs en actuarissen, maar dat leidt niet 
tot een hoger pensioen, integendeel.

hr-beleid. De wereld verandert. Niet 
alleen de bevolkingspiramide kantelt, dat 
geldt ook voor de economie. De westerse 
economieën leggen het steeds meer af te-
gen de opkomende economieën. Het pa-
ternalisme dat ten grondslag ligt aan het 
huidige pensioensysteem vinden met 

name de jongere werknemers niet meer 
van deze tijd. Zij willen meer inspraak en 
controle over de manier waarop zij hun 
werk en hun arbeidsvoorwaarden kunnen 
invullen. Arbeid zal op den duur steeds 
verder flexibiliseren en internationalise-
ren. Ook pensioen zal steeds verder evo-
lueren. Toen het pensioensysteem in Ne-
derland ontstond was er sprake van 
life-time employment en was het gros van 
de beroepsbevolking laag opgeleid. Daar 
is in veel bedrijven en sectoren allang geen 
sprake meer van. De verzorgingsgedachte 
achter pensioen neemt af en conservatie-
ve pensioensystemen sluiten geregeld niet 
(langer) aan bij het in-, door- en uit-
stroombeleid van de organisatie. 
De implementatie van het pensioenak-
koord is de grootste wijzigingsoperatie 
sinds de massale invoering van het collec-
tief pensioen. Het pensioenakkoord brengt 
een oplossing voor de alsmaar stijgende 
pensioenpremie, maar verhoogt de uitvoe-
ringskosten en onduidelijkheid. Werkne-
mers zullen het pensioen niet beter gaan 
begrijpen of meer gaan waarderen. De so-
ciale partners staan voor de uitdaging om 
fundamenteel anders te kijken naar pensi-

oen in een veranderende maatschappij. 
Simpliciteit, communiceerbaarheid, trans-
parantie, lage kosten, toekomstbestendig-
heid en een reële verhouding tussen keu-
zevrijheid en paternalisme staan daarbij 
voorop. Hieronder geef ik aan hoe dit 
vorm gegeven zou kunnen worden door 
anders over pensioen te denken. 

Kenmerkend aan het anders denken over 
pensioen is dat de werknemer de bijdra-
ge niet in de vorm van een pensioenpre-
mie ontvangt maar in de vorm van een sa-
laristoeslag, extra salaris dus. De sociale 
partners zetten een collectieve regeling 
op, waarin tot de fiscale grenzen pensioen 
kan worden opgebouwd door de werkne-
mer. De sociale partners beslissen welk 
deel van de toeslag door de werknemer 
verplicht moet worden gebruikt voor pen-
sioen. Kenmerkend aan anders denken 
over pensioen zijn de volgende aspecten:  

 •Voor de werknemer wordt volkomen 
inzichtelijk welk brutobedrag hij ontvangt 
ter zake van pensioen. De werknemer ziet 
dit bedrag letterlijk op het loonstrookje 
verschijnen. De hoogte van de salaris-
toeslag kan niet zonder toestemming van 
de werknemer worden verlaagd. 

 •De werknemer ziet op het loonstrook-
je dat de pensioenpremie van het bruto-
loon wordt afgetrokken, waardoor de 
werknemer minder belasting betaalt. 
 
 •De werkgever komt met de werknemers 

een pensioenregeling overeen, waarvoor 
geldt dat deze altijd zal voldoen aan de 
wet- en regelgeving. Bij de aankomende 
wetswijzigingen kan de regeling dus sim-
pelweg worden aangepast aan de veran-
derde wet- en regelgeving. Sociale part-
ners hebben daar tegengesteld belang. 
 
 •Alle werknemers ontvangen (procen-

tueel of absoluut gezien) een even hoge 

Anders denken over pensioen

pensioen als geïntegreerd onderdeel van het hr-beleid
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Daar sta je dan. Je organisatie is blij met je prestaties, dus word je ineens beloond met een 
managementfunctie. Mooi! Je weet dus heel veel van je vakgebied. Maar communiceren, 
organiseren, motiveren en delegeren zijn wellicht nog niet je sterkste kant. Kijk daarom 
rustig even op imkopleidingen.nl/mma. Met acht sessies ben je al een stuk wijzer ... 

OPLEIDING MIDDLE MANAGEMENT A EN B

salaristoeslag en creëren een eigen pensi-
oensaldo, dat binnen de regeling collec-
tief en solidair wordt belegd.

 •Het deel van de salaristoeslag dat de 
werknemer vrijwillig aan pensioen kan 
besteden, mag in plaats daarvan ook als 
loon worden uitgekeerd. Het nettoloon 
kan worden geconsumeerd of worden be-
legd. Een andere mogelijkheid betreft 
brutostortingen in vitaliteitssparen, dat 
vanaf 2013 mogelijk wordt.

Voor werkgever en werknemer is sprake van 
een andere, beheersbare, simpele, transpa-
rante en toekomstbestendige arbeidsvoor-
waarde. De interesse in pensioen neemt met 
sprongen toe. De werkgever heeft daarbij de 
zorgplicht goede communicatie en onder-
steuning te verzorgen zodat een werknemer 
in staat is met verkregen vrijheden op pen-
sioengebied om te gaan.

realiteit. Het pensioen zoals we het 
tot voor kort kenden, houdt grotendeels 
op te bestaan. Het ontkennen van de 
noodzaak tot veranderen is de realiteit ont-
kennen. Rendement en levensverwachting 
gaan de hoogte en de lengte van de pen- 
sioenuitkering bepalen, voor welk systeem 
werkgevers en werknemers ook kiezen. 
Het anders denken over pensioen zal aan 
invloed winnen en is nu al passend bij 
veel branches en functies zoals de ICT, 
marketing en de financiële dienstverle-
ning, managementfuncties en hoger op-
geleiden. Voor andere organisaties en 
deelnemers zal een meer paternalistisch 
pensioensysteem passend zijn. Belang-
rijk is hoe dan ook de collectieve pen- 
sioenregeling overeind te behouden om-
dat hierdoor allerlei vormen van solida-
riteit en schaalvoordelen kunnen wor-
den gerealiseerd en de werkgever 
hiermee een sociaal arbeidsvoorwaar-
denpakket biedt.
 

Sociale partners moeten uiteindelijk be-
slissen welk systeem of combinatie van 
systemen het meest passend is bij organi-
satie of branche. Werkgevers en werkne-
mersvertegenwoordigers doen er goed aan 
de handen ineen te slaan en na te gaan wat 
zij en de werknemers voor de toekomst 
willen op het gebied van pensioen en be-
lonen. Daarbij is het van belang goede be-
geleiding te zoeken en voldoende kritisch 
te zijn over de voorstellen van de pensi-
oenuitvoerder (pensioenfonds, verzeke-
raar en sinds kort de premiepensioenin-
stelling). De sociale partners bepalen de 
contouren van het pensioen, de uitvoer-
ders voeren uit. 

Jan-Olivier Kuijkhoven is managing 
partner bij Kwps corporate pension 
 solutions.
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