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Voor- en nadelen van waardeoverdracht

De maatschappelijke meerwaarde van het recht op waardeoverdracht is gering. Werknemers dragen over omdat
ze dan al hun pensioenaanspraken in één hand hebben. Werknemers waarderen dit positief. De meerwaarde
hiervan is echter verminderd door invoering van het pensioenregister. Een ander positief effect zou kunnen zijn dat
de mobiliteit op de arbeidsmarkt toeneemt. In de praktijk is het effect op de arbeidsmobiliteit vrijwel nihil, omdat
eindloonregelingen nauwelijks meer voorkomen. Negatief effect van de mogelijkheid tot waardeoverdracht is dat
werknemers meer risico lopen op hun pensioen. Als zij het pensioen laten staan bij hun oude fonds dan zijn de
risico’s meer gespreid. Ook is negatief dat werkgevers risico lopen op bijbetalingen.

1.Inleiding

Om pensioenverlies tegen te gaan bestaat sinds 1994 het wettelijk recht op waardeoverdracht. Sinds 1994 heeft
zich in pensioenland een aantal veranderingen voorgedaan die hun weerslag hebben gehad op de
waardeoverdracht. Zo heeft een overgang plaatsgevonden van eindloon naar middelloonregelingen, waardoor
forse pensioenbreuken tot het verleden behoren.

In dit artikel beschrijven we de effecten van waardeoverdracht voor verschillende partijen. Voor we daarop ingaan,
beschrijven we eerst het oorspronkelijke doel van waardeoverdracht en de praktijk van waardeoverdracht: hoeveel
mensen maken er gebruik van en waarom.

2.Doel van waardeoverdracht is voorkomen van pensioenbreuk

Het recht op waardeoverdracht is in 1994 geïntroduceerd in de Pensioen- en spaarfondsenwet. Het belangrijkste
doel was het voorkomen van een pensioenbreuk. Het risico van pensioenbreuk bestaat vooral bij
eindloonregelingen. Als een deelnemer zijn pensioen achterlaat bij de oude werkgever en carrière maakt bij de
nieuwe werkgever wordt over de loonstijging geen pensioen opgebouwd voor de jaren dat de werknemer bij de
oude werkgever werkte. Er ontstaat dan een gat in de pensioenopbouw. Bij middelloonregelingen is niet op
voorhand te zeggen of overstappen naar een andere regeling leidt tot pensioenbreuk. Dit hangt af van de
indexatie-ambities voor slapers en actieve deelnemers van het oude en nieuwe fonds en de buffers van het oude
en nieuwe fonds. Hoe hoger de buffers hoe groter de kans dat de indexatieambities worden waargemaakt.

Pensioenbreuk kan leiden tot minder mobiliteit op de arbeidsmarkt. Werknemers die door baanverandering hun
pensioenrechten gekort zien, zullen mogelijk afzien van de baanverandering. Belemmering van de mobiliteit is
slecht voor de economie: de optimale match tussen persoon en baan komt daardoor niet tot stand. Dit remt de
groei van de productie. Het bevorderen van de mobiliteit was daarom oorspronkelijk de belangrijkste reden van de
invoering van het recht op waardeoverdracht.

Sinds 1994 zijn eindloonregelingen bijna verdwenen. In 1994 had 75% van de deelnemers van een
pensioenfonds een eindloonregeling. In 2010 was dat nog maar 1%. In 2010 had 91% van de deelnemers een
middelloonregeling. Bij de verzekerde regelingen komen eindloonregelingen wat vaker voor dan bij

pensioenfondsen.[2]

Met het verdwijnen van eindloonregelingen is ook de belangrijkste oorspronkelijke reden voor pensioenbreuk en
daarmee voor waardeoverdracht verdwenen. Wel is er een nieuwe reden voor pensioenbreuk ontstaan, doordat
nabestaandenpensioenen steeds vaker op risicobasis worden gefinancierd. Bij overgang naar een nieuwe regeling
wordt het nabestaandenpensioen dan alleen gebaseerd op de in de nieuwe regeling opgebouwde aanspraken op
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ouderdomspensioen. Een aantal pensioenfondsen met partnerpensioen op basis van risicodekking voorziet erin
dat bij een inkomende waardeoverdracht de verzekering van het partnerpensioen aan de totale aanspraak op
ouderdomspensioen wordt gerelateerd (dus inclusief het overgedragen deel). Hiermee wordt het pensioengat voor
het nabestaandenpensioen gedicht. Onbekend is hoeveel pensioenregelingen deze voorziening hebben.

3.Praktijk van waardeoverdracht

Nominale waarde wordt overgedragen
Voor pensioenaanspraken die voortvloeien uit een eindloon- of middelloonregeling, is de afkoopsom gelijk aan de
contante waarde van de over te dragen nominale aanspraken op de overdrachtsdatum. Deze afkoopsom wordt
berekend op basis van wettelijk voorgeschreven grondslagen bij individuele waardeoverdrachten. Vervolgens wordt
deze contante waarde gebruikt door de pensioenuitvoerder van de nieuwe werkgever om op basis van hetzelfde
standaardtarief nieuwe pensioenaanspraken te berekenen in de nieuwe pensioenregeling. Dit betekent dat alleen
een afwijking in de nieuwe pensioenregeling ten opzichte van de oude pensioenregeling kan leiden tot
verschillende pensioenaanspraken van de verschillende pensioenvormen bij de nieuwe pensioenuitvoerder na
conversie.

Alleen de nominale waarde wordt overgedragen. Buffers worden niet meegegeven bij waardeoverdracht. Buffers
zijn nodig om tegenslagen op de financiële markten op te vangen en om toekomstige indexeringen te kunnen
betalen. Pensioenregelingen hebben verschillende indexatieambities. De indexatieambities zijn meestal in
voorwaardelijke termen gesteld. Daardoor hoeft het fonds er niet voor te reserveren. Maar naarmate de
indexatieambitie hoger is, moet ook de buffer groter zijn. Als een fonds bijvoorbeeld ambieert om zowel de
aanspraken van actieve deelnemers als slapers en uitkeringsgerechtigden elk jaar te indexeren met de lonen is
een hogere buffer nodig dan wanneer de ambitie is om de aanspraken te indexeren met de prijzen. Een deelnemer
die overgaat van een fonds met een grote buffer naar een fonds met een kleine buffer heeft dus wel nominaal
dezelfde pensioenaanspraken, maar minder kans op indexatie van de pensioenaanspraken.

Ongeveer 39% van de werknemers draagt waarde over
Per jaar veranderen ongeveer 500.000 werknemers van werkkring. Bij benadering gaan 405.000 werknemers
van een pensioenregeling bij de oude werkgever naar een pensioenregeling bij een nieuwe werkgever. Hiervan
wisselen 111.400 personen wel van werkkring en werkgever, maar blijven bij zowel de nieuwe als oude
werkgever aangesloten bij dezelfde pensioenregeling. In totaal kunnen dus 293.600 baanwisselaars een
waardeoverdracht doen. Van deze baanwisselaars die waarde kunnen overdragen vraagt 42% (ongeveer
123.300 personen) een offerte aan voor waardeoverdracht. Een deel van deze offerteverzoeken leidt niet tot een
waardeoverdracht, hetzij omdat de offerte niet wordt geaccepteerd door de deelnemer zelf, hetzij omdat de
aanvraag wordt afgewezen door de pensioenuitvoerder(s) of vanwege andere omstandigheden. Uiteindelijk
dragen 114.600 van hen ook daadwerkelijk pensioenaanspraken over. Dit is 39% van degenen die hun waarde

kunnen overdragen (Berden en Kok 2010).[3]

Verwacht zou mogen worden dat werknemers die in de nieuwe baan een eindloonregeling hebben, vaker een
verzoek doen tot waardeoverdracht dan werknemers die naar een middelloon of beschikbare premieregeling gaan.
Dit blijkt in geringe mate het geval. Het aandeel deelnemers dat wil overdragen verschilt niet veel per regeling,
maar het aandeel van degenen die overstappen naar een eindloonregeling is wel iets hoger dan bij degenen die
naar een middelloon of beschikbare premieregeling gaan. Degenen die niet weten wat voor regeling zij hebben
dragen veel minder vaak over. Kennelijk houdt het pensioen hen niet bezig.

Tabel 1 Werknemers met een eindloonregeling bij de nieuwe werkgever dragen niet vaker over dan anderen

Pensioenregeling nieuwe werkgever % dat verzoek doet n=
eindloon 51% 79
middelloon 43% 446
beschikbare premie 44% 106
weet niet 21% 230
totaal 39% 861

Kluwer Navigator documentselectie

Dit document is gegenereerd op 09-01-2013. Alle (auteurs-)rechten op dit document berusten bij Kluwer B.V. of haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Kijk voor
meer informatie over de diensten van Kluwer op www.kluwer.nl

2

www.kluwer.nl


Bron: enquête SEO Economisch Onderzoek

Belangrijkste reden om over te dragen is om alles in één hand te hebben
Pensioenbreuk is kennelijk niet de belangrijkste reden om al dan niet waarde over te dragen. Wat dan wel? De
belangrijkste reden om over te dragen is voor werknemers het gemak om alles bij één uitvoerder te hebben; 76%
noemt dit als belangrijkste reden om over te dragen (zie tabel 2). 15% draagt over vanwege de financiële
consequenties van overdragen. Zij verwachten door het overdragen financieel beter af te zijn. Daarnaast noemt
nog 9% andere reden voor overdragen, waaronder de vertrouwde naam van de nieuwe uitvoerder.

De belangrijkste reden om niet over te dragen is dat mensen er niet mee bezig zijn geweest: 58% van degenen die
geen verzoek tot overdracht heeft gedaan is er niet mee bezig geweest of wist niet dat het kon. Daarnaast heeft
13% geen verzoek ingediend omdat ze dachten slechter af te zijn door overdracht (zie tabel 2).

Tabel 2 Werknemers willen overdragen om alles in een hand te hebben

Wat is de belangrijkste reden
waarom u een verzoek tot
waardeoverdracht heeft gedaan?

100%

zo houd ik één partij waarvan ik
pensioen moet krijgen

76%

financiëel beter af door
overdragen

15%

weet niet meer 2%
overig 7%
Wat is de belangrijkste reden
waarom u geen verzoek tot
waardeoverdracht heeft gedaan?

100%

ben er niet mee bezig
geweest/wist niet dat het kon

58%

financiëel slechter af door
overdragen

13%

weet niet meer 13%
overig 16%

Bron: Berden en Kok (2010)

Dus van de werknemers die een verzoek doen tot overdracht (42% van de werknemers) doet het overgrote deel dit
omdat zij graag al hun pensioen bij één uitvoerder willen hebben. Van de werknemers die geen verzoek doen (58%
van de werknemers) is het overgrote deel in het geheel niet bezig met het pensioen. Een minderheid van de
werknemers maakt een financiële afweging bij de keuze voor waardeoverdracht.

Kosten van waardeoverdracht zijn ongeveer gelijk aan kosten bij niet overdragen
Aan waardeoverdracht zijn administratieve kosten verbonden voor zowel de oude als de nieuwe
pensioenuitvoerder. Een inkomende waardeoverdracht kost een pensioenuitvoerder ongeveer € 180 à € 240 en
een uitgaande € 60 à € 120 aan geleverde inspanningen. Een waardeoverdracht kost de beide
pensioenuitvoerders samen dus in totaal tussen de € 240 en € 360.

Als gevolg van waardeoverdracht vervallen de kosten die pensioenuitvoerders hebben als deelnemers hun waarde
bij verandering van werkkring achterlaten. Tot aan het moment van pensioen zijn dat de kosten van slapers en
daarna gaat het (voornamelijk) om de kosten van het uitkeren van het pensioen. Uit de enquête komt naar voren
dat de gemiddelde persoon die een waardeoverdracht doet, 36 jaar is. Deze persoon zou dus maximaal 29 jaar
slaper zijn geworden zonder waardeoverdracht en uitgaande van de huidige leeftijdsverwachting zou deze 20 jaar
uitkeringsgerechtigd zijn. De slaperkosten en kosten van het uitkeren van het pensioen samen komen ongeveer
overeen met de kosten van een waardeoverdracht.
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4.Welvaartseffecten van waardeoverdracht

Waardeoverdracht zelf heeft geen effect op de welvaart
Waardeoverdracht op zichzelf voegt geen welvaart toe. Als waardeoverdracht leidt tot reparatie van een
pensioenbreuk dan levert dat degene die overdraagt een financieel voordeel op. Dat financiële voordeel gaat ten
koste van de pensioenen van de zittende werknemers in het nieuwe fonds. Het voordeel voor de één is precies
even groot als het nadeel voor de ander. Omdat de administratieve kosten van overdracht ongeveer even groot zijn
als de kosten van waarde achterlaten heeft ook dit geen invloed op de welvaart. Wel zijn er partijen die erop vooruit
en partijen die erop achteruit gaan.

Deelnemers die hun waarde overdragen naar een eindloonregeling hebben voordeel van waardeoverdracht. Voor
overdrachten naar middelloonregelingen is het vooraf onzeker of de waardeoverdracht positief uitpakt. De
deelnemer heeft voordeel als de indexatie van actieve deelnemers in het nieuwe fonds hoger is dan de indexatie
van slapers in het oude fonds. Een overdracht naar een beschikbare premieregeling is meestal niet gunstig voor
een werknemer. Verder kan de werknemer een voordeel hebben als het oude nabestaandenpensioen op
risicobasis was gefinancierd en de nieuwe regeling het nabestaandenpensioen relateert aan het volledige
ouderdomspensioen, inclusief de overgedragen waarde. In alle gevallen geldt dat het voordeel voor de
overdragende werknemer ten koste gaat van de deelnemers van het nieuwe fonds.

Werkgevers kunnen te maken krijgen met bijbetalingen. De oorzaak ligt in de verschillende rekenrentes die
verzekeraars en pensioenfondsen hanteren bij het berekenen van hun verplichtingen. Pensioenfondsen dienen de
marktrente te hanteren. De overdrachtswaarde wordt door de pensioenuitvoerder berekend op basis van
grondslagen van het wettelijk recht op waardeoverdracht. De overdrachtswaarde wordt vervolgens door de nieuwe
pensioenuitvoerder omgerekend naar pensioenaanspraken in de nieuwe regeling. Dit gebeurt ook op basis van
grondslagen van het wettelijk recht op waardeoverdracht. De berekende pensioenaanspraken moeten vervolgens
worden ingekocht. Deze inkoop geschiedt voor verzekeraars op basis van een rekenrente van 3% en voor
pensioenfondsen op basis van marktrente. Als de marktrente hoger is dan 3% zijn de kosten van inkoop in een
verzekerde regeling een stuk hoger dan de overdrachtswaarde. In dat geval moet de nieuwe werkgever het
verschil bijpassen, terwijl de oude werkgever geld terugkrijgt. Indien de marktrente lager is dan 3% moet de oude
werkgever bijpassen en krijgt de nieuwe werkgever geld terug. Afhankelijk van de marktrente hebben dus de oude
of de nieuwe werkgever voordeel dan wel nadeel bij overdracht. Naar schatting is in 23% van de
waardeoverdrachten sprake van een overdracht naar een verzekerde regeling met een defined benefit karakter
(Berden en Kok 2010). Op een totaal van naar schatting 114.600 overdrachten per jaar in Nederland is dus bij ca.
26.000 overdrachten sprake van een bijbetaling van de werkgever. Deze kan in de praktijk erg laag zijn omdat de
overgedragen waarde laag is. Het kan echter ook gaan om grote bedragen. Volgens Bergamin en VanWoerden
(2008) gaat het gemiddeld om een bijbetaling van € 15.000 tot € 30.000 per werknemer.

Arbeidsmobiliteit neemt niet toe door waardeoverdracht
In 1994 had het grootste deel van de werknemers nog een eindloonregeling. Verandering van baan ging voor velen
daarom gepaard met verlies van pensioenrechten. Fors verlies van pensioenrechten leidt tot een vermindering van
de mobiliteit op de arbeidsmarkt. Dit is empirisch aangetoond in verschillende studies. Een studie van Rabe (2007)
op Duitse data over de periode 1995-1998 laat zien dat het niet indexeren van slapersrechten in defined
benefitregelingen leidt tot minder mobiliteit op de arbeidsmarkt. Amerikaans onderzoek laat zien dat (in 1998 en
2003) werknemers met een beschikbare premieregeling mobieler zijn dan werknemers met een defined
benefitregeling doordat geen pensioenverlies optreedt bij overgang naar een nieuwe baan (Haverstick et al. 2010).
In Nederland treedt, zonder waardeoverdracht, alleen structureel pensioenverlies op bij overgang vanuit een
eindloonregeling. Overgang van een middelloonregeling naar een middelloonregeling kan zowel leiden tot
pensioenverlies als pensioenwinst, afhankelijk van de verhouding tussen de indexatie van de slapersrechten in het
oude fonds ten opzichte van de indexatie van de actieve rechten in het nieuwe fonds. Over het algemeen zal het
gaan om vooraf zeer moeilijk te voorspellen effecten. Verwacht mag worden dat werknemers hier bij de afweging
om wel of niet een nieuwe baan te zoeken geen rekening mee houden. De enqueteresultaten wijzen hier ook op
(zie tabel 2). Recent onderzoek op Noorse data uit 1997-2003 naar het effect van pensioenwinst of -verlies bij
verandering van baan laat zien dat de baanmobiliteit niet beïnvloed wordt door (moeilijk voorspelbare) winsten of
verliezen in het pensioen (Hernaes 2011).
In de huidige situatie lijkt het recht op waardeoverdracht dus niet bij te dragen aan een toename van de
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arbeidsmobiliteit. Voor oudere werknemers kan het recht op waardeoverdracht de arbeidsmobiliteit zelfs
verminderen doordat werkgevers van oudere werknemers meer risico lopen op bijbetalingen.

Alles in één hand is een voordeel voor de werknemer
De belangrijkste reden voor werknemers om hun pensioen over te dragen is om alle pensioen bij één uitvoerder te
hebben. Dit geeft werknemers overzicht over hun pensioenaanspraken. Bovendien is het makkelijker na
pensionering alle pensioen vanuit één uitvoerder uitbetaald te krijgen. Dit voorkomt dat de Belastingdienst te weinig
belasting heft over de verschillende pensioenaanspraken, waardoor achteraf moet worden bijbetaald.

Het sinds 2011 toegankelijke pensioenregister geeft overzicht over opgebouwd pensioen en te verwachten
aanspraken. Het nadeel van het hebben van verschillende pensioenaanspraken is daardoor sterk verminderd. Het
nadeel van te weinig belastingheffing door de Belastingdienst bij uitbetaling van pensioen door meerdere
uitvoerders blijft bestaan.Werknemers houden hierdoor voordeel van waardeoverdracht.

Nadeel is dat na waardeoverdracht de werknemer meer risico loopt
Een werknemer die niet overdraagt na baanverandering spreidt zijn risico’s. De werknemer loopt in de nieuwe
regeling andere risico’s dan in de oude regeling. Door overdracht wedt de werknemer op één paard, wat minder
zekerheid geeft over de uiteindelijke hoogte van het pensioen. Het uiteindelijke pensioen kan zowel hoger als lager
uitvallen. Wanneer de verwachte hoogte van het pensioen in de oude regeling gelijk is aan de hoogte in de nieuwe
regeling, leidt overdracht tot welvaartsverlies. Dit komt doordat werknemers risicomijdend zijn en een uitkomst die
meer zekerheid biedt, prefereren boven een meer onzekere uitkomst.

Nadeel is ook dat werkgevers risico lopen op bijbetaling
Ook voor werkgevers treedt als gevolg van waardeoverdracht meer onzekerheid op. Zij lopen het risico op
bijbetalingen en terugbetalingen. Het kan gaan om aanzienlijke bedragen die voor kleine werkgevers grote
problemen kunnen opleveren. Gemiddeld is het saldo van bij- en terugbetalingen nul. Werkgevers zijn echter
evenals werknemers risicomijdend, waardoor onzekerheid over bij- en terugbetalingen de welvaart verlaagt, vooral
van kleine werkgevers.

5.Slotopmerkingen

De meerwaarde van het recht op waardeoverdracht is dus beperkt. Deze bestaat vooral uit het in één hand hebben
van de pensioenaanspraken. Het grootste nadeel van waardeoverdracht zijn de bijbetalingen voor werkgevers.
Deze verlagen de welvaart omdat zij onzekerheid met zich meebrengen voor werkgevers. Bovendien kunnen
bijbetalingen de mobiliteit van oudere werknemers op de arbeidsmarkt belemmeren. Om dit probleem te
verminderen heeft minister Kamp voorgesteld om de bijbetalingen in bepaalde gevallen te limiteren (brief minister
Kamp aan Tweede Kamer, 16 juni 2011). Dit kan ertoe leiden dat sommige overdrachten niet doorgaan. De
minister presenteert in de brief twee varianten die hij wil bespreken met de sociale partners en de
pensioenuitvoerders. De minister presenteert de oplossingen als tussenoplossingen, vooruitlopend op een
fundamentele discussie over het recht op waardeoverdracht.

Die fundamentele discussie woedt al in pensioenkringen. De drie pensioenkoepels plus het Verbond van
Verzekeraars hebben verschillende denkrichtingen gepresenteerd over de toekomst van waardeoverdracht (VB,
UVB, OPF, VvV 2010):
1 doorgaan op de huidige voet met beperkte aanpassingen;
2 afschaffen van het recht op waardeoverdracht;
3 verplichting tot waardeoverdracht;
4 recht op waardeoverdracht op pensioendatum.

Binnen deze denkrichtingen biedt alleen het afschaffen van het recht op waardeoverdracht een oplossing voor de
bijbetalingsproblematiek. Een andere oplossing van de bijbetalingsproblematiek is het loslaten van de eis dat in
eindloon- en middelloonregelingen dezelfde aanspraken moeten worden verkregen in de nieuwe regeling. De
opgebouwde contante waarde wordt dan meegegeven op grond van de aanspraken en de rekenregels in de oude
regeling. Daarbij zou ook de waarde van de buffer moeten worden meegegeven. Voor de deelnemer kan dan niet
meer gegarandeerd worden dat de nominale aanspraken gelijk blijven. De kosten van een verschil in rekenregels
tussen pensioenfondsen en verzekeraars komen dan bij de deelnemer terecht. Die kan dan kiezen om wel of niet
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over te dragen. Gezien de desinteresse en onkunde van deelnemers kan er echter van worden uitgegaan dat zij
hier geen weloverwogen beslissing over zullen nemen.

Een fundamentele discussie over waardeoverdracht kan niet los worden gezien van de fundamentele discussie
over de toekomst van het hele pensioenstelsel. Het pensioenakkoord van de sociale partners legt meer risico van
rendement op de financiële markten bij deelnemers. Harde nominale aanspraken worden vervangen door zachte
reële aanspraken, waarin ook de indexatie is verwerkt. Overdracht van nominale aanspraken kan in die
systematiek niet. Bij overdracht van zachte reële aanspraken ligt het voor de hand dat de contante waarde van de
reële aanspraken wordt overgedragen, dus inclusief de buffers en op grond van de rekenregels van de betreffende
regeling. Dit lost de bijbetalingsproblematiek op. Het belang van risicospreiding wordt in een dergelijke systematiek
groter en het welvaartsverlagende effect van minder risicospreiding bij waardeoverdracht groter. De vraag is of de
voordelen van waardeoverdracht in een dergelijk systeem nog wel opwegen tegen de nadelen.

Nog een stap verder is een pensioenstelsel gebaseerd op beschikbare premieregeling. Dit biedt meer ruimte voor
individuele keuzemogelijkheden. In een dergelijk systeem kan bijvoorbeeld iedereen zijn eigen pensioenuitvoerder
kiezen, op grond van de financiële rendementen die een uitvoerder realiseert. Dit zou de concurrentie tussen
uitvoerders kunnen aanwakkeren en de financiële resultaten verbeteren. In zo’n systeem is de uitvoerder
losgekoppeld van de werkgever en hoeft bij verandering van baan niet gewisseld te worden van uitvoerder.
Waardeoverdracht zou in een dergelijk systeem mogelijk moeten zijn om de concurrentie tussen uitvoerders te
bevorderen.

Het recht op waardeoverdracht heeft dus niet meer de voordelen die ermee worden beoogd. Er kleven belangrijke
nadelen aan. De voor- en nadelen van waardeoverdracht in de toekomst zijn afhankelijk van de keuzes die worden
gemaakt in het kader van een toekomstbestendig pensioenstelsel.
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609- 625 (2010).
E. Hernaes e.a., ‘Labour mobility, pension portability and the lack of lock-in effects’, Australian School of Business
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Voetnoten

Voetnoten
[1] Lucy Kok en Caroline Berden zijn respectievelijk clusterhoofd en onderzoeker bij SEO Economisch

Onderzoek.
[2] In 2005 had 21% van deelnemers aan een verzekerde regeling een eindloonregeling, 19% een

middelloonregeling, 50% een beschikbare premieregeling en 10% had een combinatieregeling of een
andere regeling ( www.dnb.nl).

[3] De cijfers zijn gebaseerd op een enquête die SEO Economisch Onderzoek heeft uitgezet in 2010 ten
behoeve van een onderzoek naar de praktijk van waardeoverdracht, zie Berden & Kok (2010).
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