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Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1

Aanleiding

De roep om meer keuzevrijheid in het pensioenstelsel klinkt steeds luider. Minister
Dijsselbloem van Financiën stelde in juni 2014 op een congres dat deelnemers aan een
pensioenfonds moeten “kunnen stemmen met de voeten”: wie niet tevreden is, moet
kunnen overstappen naar een ander fonds. De jongerenorganisaties van PvdA, D66 en VVD
presenteerden in mei 2013 een 10‐puntenplan voor het pensioen, waarin zij onder meer
bepleiten dat werknemers zelf mogen kiezen bij welke pensioenuitvoerder hun pensioen
wordt ondergebracht.1 De Autoriteit Financiële Markten (AFM) stelt in haar advies ‘Naar een
toekomstbestendig tweede‐pijlerpensioen’ (2015) dat de “huidige balans tussen
verplichtstelling en keuze in het pensioenstelsel (…) niet meer uitlegbaar” is en dat zij er
“voorstander van [is] om deelnemers de keuze te geven om de hoogte van de in te leggen
premie gedeeltelijk zelf te bepalen”. Ten behoeve van de nationale pensioendialoog, die
staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2014 startte, werd
een peiling gehouden onder de Nederlandse bevolking, waaruit bleek dat 60% wil kiezen
met welk risico wordt belegd voor het pensioen, terwijl 56% zelf wil bepalen hoeveel premie
er per jaar wordt betaald.2
Kortom, er lijkt in Nederland in toenemende mate steun te zijn voor de idee dat er in het
pensioenstelsel meer keuzevrijheid moet komen. Tegelijkertijd zijn er echter ook veel
kritische geluiden te horen over het introduceren van keuzevrijheid in het pensioenstelsel.
Zo vindt dezelfde AFM het niet wenselijk dat werknemers zelf hun pensioenfonds kunnen
kiezen en waarschuwt de Sociaal‐Economische Raad (SER) er in zijn advies ‘Toekomst
pensioenstelsel’ (2015) ervoor dat “keuzevrijheid soms op gespannen voet staat met
risicodeling” en “vanwege financiële ongeletterdheid of uitstelgedrag ook welvaartsverlies
[kan] opleveren”.
In het huidige pensioenstelsel zijn de meeste werknemers verplicht aangesloten bij een
collectieve pensioenregeling waarover de sociale partners – vakbonden en werkgevers –
afspraken maken en waarover individuele werknemers weinig of niets te vertellen hebben.
Lange tijd meenden velen dat die pensioenregelingen garant stonden voor een
welvaartsvast pensioen3 dat zeventig procent van het loon zou bedragen.4 De afgelopen
jaren is echter gebleken dat het Nederlandse pensioenstelsel minder zekerheid biedt dan
gedacht. Als gevolg van een lage rentestand, tegenvallende beleggingsopbrengsten en een
1

http://nieuwpensioenstelsel.nl/
Met de interpretatie van dergelijke enquêtecijfers dient men overigens voorzichtig om te springen. De
uitkomst wordt in hoge mate bepaald door de manier waarop men voor de respondenten de vraag formuleert.
Zie voor een treffende illustratie Van Dalen en Henkens (2014).
3
Dat wil zeggen, gecorrigeerd voor prijs‐ en loonstijgingen. Zie paragraaf 1.5 voor nadere uitleg.
4
Lange tijd het laatst verdiende loon maar tegenwoordig het gemiddeld over de loopbaan verdiende loon.
2
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stijgende levensverwachting daalde de dekkingsgraad van veel pensioenfondsen tot onder
het niveau dat toezichthouder De Nederlandsche Bank, noodzakelijk acht om de
toekomstige pensioentoezeggingen te kunnen waarmaken. Als gevolg daarvan waren veel
pensioenfondsen gedwongen pensioenuitkeringen en opgebouwde pensioenaanspraken te
korten. De meeste andere pensioenfondsen konden de pensioenen niet indexeren
(verhogen met de prijsstijging), waardoor de reële waarde van de pensioenen en de
opgebouwde pensioenrechten daalde.
Deze maatregelen, die beoogden de toekomstige pensioenen veilig te stellen door de
huidige pensioenrechten te korten, brachten veel maatschappelijke onrust teweeg. Het
Nederlandse pensioenstelsel, dat in de ogen van international pensioenadviseurs zoasls
Mercer nog altijd als een van de beste ter wereld geldt, bleek ineens geen rustig bezit meer,
maar werd onderwerp van een felle maatschappelijke discussie. Diverse commissies (zoals
de Commissie Frijns en de Commissie Goudswaard, beide 2010) bogen zich de afgelopen
jaren over de toekomst van het pensioenstelsel en, zoals reeds gememoreerd, initieerde
staatssecretaris Klijnsma in het najaar van 2014 een nationale pensioendialoog rondom
hetzelfde thema. Onderdeel van deze pensioendialoog waren onder andere een adviesvraag
aan de SER, een online consultatie en openbare bijeenkomsten met burgers en
pensioenexperts door het hele land.
Een van de ideeën die in de discussies telkens opduiken, is de gedachte dat individuele
deelnemers aan pensioenregelingen meer zeggenschap en keuzevrijheid zouden moeten
krijgen. De logica hierachter is evident. Als werknemers ontevreden zijn over de prestaties
van hun pensioenfonds, laat hen dan zelf kiezen bij welk pensioenfonds zij hun
pensioenvermogen willen onderbrengen. Vaak wordt wel een vijfde van de totale
loonkosten aan pensioenpremies besteed (inclusief de bijdrage van de werkgever). Als een
pensioenregeling niet goed uitgevoerd wordt, bijvoorbeeld doordat een pensioenfonds
slecht belegt of hoge kosten maakt, scheelt dat een flink deel van het toekomstig pensioen.
Als de pensioenfondsen de verwachtingen die zijn gewekt ten aanzien van het pensioen niet
kunnen waar maken, is het geen wonder dat de mondige, steeds hoger opgeleide
werknemers van vandaag liever zelf hun pensioengeld beheren.
De vraag is echter of introductie van (meer) keuzevrijheid daadwerkelijk het positieve effect
op het pensioenstelsel zal sorteren dat de voorstanders ervan verwachten. Immers,
keuzevrijheid vergt veel van de werkgever of werknemer: deze moet zelf een afweging
maken welk fonds het beste de pensioenregeling uit kan voeren en daarop zijn handelen
aanpassen. En welke prijs moet daarvoor worden betaald? Keuzevrijheid valt in het
algemeen lastig te combineren met solidariteit – (verplichte) inkomensoverdrachten van de
ene naar de andere groep – die een belangrijk kenmerk vormt van het bestaande
pensioenstelsel. In dit boek trachten we meer licht te werpen op de voordelen en nadelen
van meer keuzemogelijkheden in het Nederlandse pensioenstelsel.
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1.2

Probleemstelling: vier scenario’s voor keuzevrijheid

De centrale vraag die we in dit boek willen beantwoorden is: in welke mate en onder welke
voorwaarden kan keuzevrijheid inzake pensioen en pensioenfonds voordelen opleveren, en
welke onbedoelde en ongewenste neveneffecten kan keuzevrijheid oproepen?
Wij beperken ons hierbij tot de zogenaamde tweede pijler van het Nederlandse
pensioenstelsel, bestaande uit collectieve pensioenregelingen die primair onder de
verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemersvertegenwoordigers vallen. De eerste
pijler, bestaande uit de voor alle ingezetenen wettelijk gegarandeerde AOW, blijft buiten
beschouwing. Dat geldt ook voor de derde pijler, de vrijwillige individuele
pensioenverzekeringen.
Er zijn vele vormen van keuzevrijheid en zeggenschap in het pensioenstelsel denkbaar. De
vraag naar de gevolgen van introductie van keuzevrijheid is sterk afhankelijk van de
specifieke vorm van keuzevrijheid en de voorwaarden waaronder deze wordt
geïntroduceerd. In dit boek richten wij ons op vier specifieke mogelijkheden om de
keuzevrijheid en zeggenschap over het pensioen te vergroten, die wij onderzoeken aan de
hand van vier scenario’s.
De vier scenario’s zijn geïnspireerd door het bekende onderscheid tussen ‘exit’ en ‘voice’ dat
Albert Hirschman in 1970 in zijn boek Exit, voice and loyalty maakte. In het boek bespreekt
Hirschman verschillende manieren waarop mensen hun onvrede kunnen uiten over het
functioneren van een organisatie. Dat kan hun eigen bedrijf zijn, maar ook een leverancier
van een bepaald product of een vereniging waarvan men lid is. Hirschman beantwoordt de
vraag welke prikkels uitgaan naar slecht‐presterende organisaties om hun handelen te
verbeteren. Economen leggen doorgaans de nadruk op de ‘exit’‐optie, dat wil zeggen dat
men vertrekt naar een andere organisatie waarin men meer vertrouwen heeft. Dit ‘stemmen
met de voeten’ is een belangrijk uitgangspunt voor een goed functionerende markt: alle
marktpartijen zijn vrij zelf te bepalen met welke andere partij zij zaken willen doen. Een
nadeel van dit model is, volgens Hirschman, dat een organisatie die werknemers, klanten of
leden ziet vertrekken, wel weet dat er iets niet goed functioneert, maar dat hun vertrek geen
informatie verschaft over de reden voor hun ontevredenheid. Heeft dat bijvoorbeeld te
maken met de prijs (de producten zijn te duur of de lonen te laag) of met de kwaliteit (de
producten zijn van slechte kwaliteit of het werk in het bedrijf is onaantrekkelijk)? Daarom
ziet hij de ‘voice’‐optie als een aantrekkelijk alternatief voor de exit‐optie. Voice houdt in dat
men – letterlijk – zijn stem verheft, door zijn onvrede uit te spreken tegenover de leiding van
de organisatie. Het voordeel hiervan is dat men ook kan aangeven waarom men ontevreden
is en wat daaraan te verbeteren valt. De organisatie kan dan proberen haar functioneren te
verbeteren. Voice kan vervolgens individueel worden uitgeoefend, bijvoorbeeld doordat een
werknemer zijn of haar leidinggevende aanspreekt, maar ook collectief, bijvoorbeeld via de
ondernemingsraad, een vakbond, een ledenraad of een consumentenorganisatie. Tot slot is
een derde optie, naast exit en voice, dat men zich neerlegt bij het onvoldoende functioneren
7

van de organisatie, omdat men geen andere mogelijkheid heeft of ziet. Hirschman duidt dit
aan met ‘loyalty’.
Toegepast op het pensioenstelsel kan de huidige verplichte deelname aan een fonds zonder
keuzevrijheid of veel inspraak als ‘loyalty’ worden gekarakteriseerd (waarbij men accepteert
dat men geen keuze heeft). Hiernaast onderscheiden wij twee exit‐opties (‘stemmen met de
voeten’) en twee voice‐opties ( ‘de stem verheffen’). In de eerste exit‐optie kiezen
individuele werknemers bij welke pensioenuitvoerder – bijvoorbeeld een pensioenfonds of
verzekeraar – zij zich aansluiten; in de tweede exit‐optie kiest de werkgever bij welke
pensioenuitvoerder men de pensioenregeling van het bedrijf onderbrengt. De twee andere
opties versterken de voice van werknemers. In de eerste, individuele voice‐optie bieden
fondsen werknemers keuzes inzake het pensioenproduct, met behoud van verplichte
deelname. De tweede, collectieve voice‐optie biedt werknemers gezamenlijk meer
zeggenschap over hun pensioen. In tabel 1 worden de vier scenario’s schematisch
weergegeven.
Tabel 1 Vier scenario's voor keuzevrijheid
Scenario 1
Individuele exit werknemer

Scenario 2

Exit werkgever

Scenario 3

Individuele voice werknemer

Scenario 4

Collectieve voice werknemers

Individuele werknemer kan
pensioenregeling bij andere uitvoerder
onderbrengen
Individuele werkgever kan
pensioenregeling bij andere uitvoerder
onderbrengen
Individuele werknemer kan kiezen uit
verschillende pensioenmogelijkheden bij
huidige uitvoerder
Werknemers kunnen elementen van
pensioenregeling gezamenlijk bepalen

Deze vier scenario’s omvatten niet alle denkbare vormen van keuzevrijheid maar vormen
ideaaltypische modellen waarmee de sterke en zwakke kanten goed in beeld gebracht
kunnen worden. In de praktijk kunnen combinaties of tussenvormen gekozen worden.
Bij de uitwerking van ieder scenario hebben wij in het ideaaltype bepaalde concretiseringen
aangebracht. Dat was onvermijdelijk om met enige stelligheid iets te kunnen zeggen over de
effecten van een scenario. Deze concretiseringen bevatten onvermijdelijk subjectieve
elementen. Het staat de lezer uiteraard vrij om zijn of haar eigen keuzes te maken en zijn of
haar favoriete scenario op een andere manier in te vullen.
Bij onze uitwerking hebben we zo veel mogelijk aansluiting gezocht bij het bestaande stelsel.
Dat wil zeggen dat we, uitgaande van de dominante vorm van de huidige tweede‐
pijlerpensioenregelingen, in ieder scenario een specifieke vorm van keuzevrijheid
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introduceren en de rest van het stelsel zoveel mogelijk ongewijzigd laten. Daarmee willen we
nagaan in welke mate de verschillende kenmerken van het bestaande stelsel verenigbaar
zijn met een vrijere keuze.
Omdat we het huidige Nederlandse pensioenstelsel als uitgangspunt nemen,
veronderstellen we in ieder scenario dat er sprake is van een zogenaamde
uitkeringsovereenkomst, ook bekend als defined benefit (DB). Er bestaan ook andersoortige
pensioenregelingen, zoals de premieovereenkomst (ook bekend als defined contribution of
DC‐regelingen) of kapitaalovereenkomst. Bij deze bepalen het individueel ingelegde bedrag
en het daarop behaalde rendement volledig de uitkering. Dergelijke regelingen komen in
toenemende mate voor, maar zijn vooralsnog sterk in de minderheid in het Nederlands
stelsel waar uitkeringsregelingen driekwart van alle pensioenregelingen uitmaken en negen‐
tiende van alle deelnemers bestrijken.5
Een uitkeringsovereenkomst houdt in dat deelnemers aan een pensioenregeling jaarlijks een
bepaald percentage van het pensioengevende loon opbouwen als toekomstige
pensioenaanspraak. Bedraagt dit opbouwpercentage bijvoorbeeld 1,75%, dan heeft men na
veertig jaar een pensioenaanspraak van 70% (40 x 1,75%) van het gemiddelde loon (het
zogenaamde middelloon) over de loopbaan van veertig jaar opgebouwd. Deze aanspraak is
in nominale termen (oftewel in euro’s) geformuleerd en kan dus in reële termen
(waardevermindering door inflatie) veel lager uitvallen dan het bedrag in euro’s nu waard
zou zijn. Indien de dekkingsgraad van een pensioenfonds – de verhouding tussen het
pensioenvermogen en de toekomstige pensioenverplichtingen – hoog genoeg is kunnen de
opgebouwde pensioenaanspraken en de pensioenuitkeringen worden geïndexeerd. Dat wil
zeggen dat zij worden verhoogd, bijvoorbeeld met het percentage van de prijsinflatie (het
pensioen is dan waardevast) of met de stijging van de lonen (welvaartsvast).
Een uitkeringsovereenkomst is gebaseerd op een zekere mate van risicospreiding en
solidariteit tussen de deelnemers van een pensioenfonds, die nodig zijn om te verzekeren
dat iedere generatie van gepensioneerden aanspraak kan maken op de opgebouwde
pensioenuitkering, ongeacht de opbrengst van het belegde pensioenvermogen. Een van de
vragen die we in dit boek zullen beantwoorden is of een dergelijke uitkeringsovereenkomst
in stand kan worden gehouden als de deelnemers keuzevrijheid krijgen.

1.3

Argumenten voor (meer) keuzevrijheid

Hoewel pleitbezorgers voor meer keuzevrijheid in het pensioenstelsel niet altijd expliciet
aangeven welke voordelen zij precies van introductie van keuzevrijheid verwachten, kunnen
wij uit de diverse pleidooien niettemin een aantal argumenten voor (meer) keuzevrijheid
destilleren.
5

Bron: http://www.statistics.dnb.nl/financieele‐instellingen/pensioenfondsen/pensioenregelingen/index.jsp
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Het eerste argument sluit aan bij de klassieke economische argumentatie voor een vrije
markt, namelijk dat deze keuzevrijheid het meest tegemoet komt aan heterogene
voorkeuren en daarom tot een hogere welvaart leidt dan een uniform stelsel. Als mensen
verschillende preferenties hebben ten aanzien van hun pensioen, biedt individuele
keuzevrijheid hen in beginsel meer mogelijkheden om hun pensioen te laten aansluiten bij
die individuele preferenties dan een uniforme pensioenregeling die geen keuzevrijheid
biedt.
Een tweede argument, dat hier direct bij aansluit, is dat keuzevrijheid zal leiden tot
concurrentie tussen de aanbieders van pensioenen. Als deelnemers kunnen kiezen tussen
pensioenfondsen, zoals in het eerste en tweede scenario, zullen zij geneigd zijn zich bij het
pensioenfonds aan te sluiten dat de beste prijs‐kwaliteitverhouding biedt. Pensioenfondsen
die onderpresteren zullen deelnemers zien vertrekken. Zij worden gedwongen om hun
prestaties te verbeteren om te voorkomen dat zij in de concurrentiestrijd met andere
pensioenfondsen ten onder gaan. Dit betekent bijvoorbeeld dat zij de uitvoeringskosten
moeten verlagen door efficiënter te werken of het rendement op hun beleggingen moeten
verhogen. Op een goed functionerende markt zullen uiteindelijk alle aanbieders de best
mogelijke prijs‐kwaliteitverhouding bieden. Ook dit komt de maatschappelijke welvaart ten
goede.
Een derde concreet argument voor keuzevrijheid is, dat ze beter aansluit bij de grotere
variatie in contractvormen en loopbanen op de hedendaagse arbeidsmarkt. De vaste baan
voor het leven is verleden tijd, zo wordt veelvuldig betoogd, terwijl het pensioenstelsel
daarop nog wel is gebaseerd. De ambitie van een pensioen van 75 procent van het
gemiddelde loon (op basis van het maximale opbouwpercentage van 1,875% per jaar) kan
alleen worden gerealiseerd in geval van een ononderbroken loopbaan van veertig jaar. Bijna
iedereen wisselt echter een aantal keren van baan, soms afgewisseld door periodes van
werkloosheid of een andere vorm van loopbaanonderbreking. Daardoor veranderen de
meeste mensen een aantal keren gedwongen van pensioenfonds en bouwen zij veelal geen
volledig pensioen op, ondanks de mogelijkheid om de opgebouwde waarde van hun
pensioen over te dragen aan het fonds waar ze heen gaan (waardeoverdracht). Dit geldt nog
sterker voor mensen die een deel van hun loopbaan als zelfstandige werken en in die
periode niet zijn aangesloten bij een pensioenfonds. Vrije keuze van pensioenfonds zou
betekenen dat het pensioenfonds waarbij men is aangesloten los komt te staan van het
bedrijf of de sector waar men werkt, zodat de continuïteit in de pensioenopbouw beter
gewaarborgd is.

1.4

Beoordelingscriteria

Wij zullen de vier scenario’s voor keuzevrijheid allereerst beoordelen op basis van de drie
mogelijke voordelen van keuzevrijheid die in de vorige paragraaf zijn besproken. Die vormen
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immers de reden om eventueel keuzevrijheid te introduceren. Ieder scenario zal in ieder
geval op een van deze aspecten beter moeten scoren dan het bestaande pensioenstelsel om
hiervoor een acceptabel alternatief te kunnen zijn. Concreet gaat het dus om de volgende
drie voordelen voor de deelnemers aan pensioenregelingen:
1. Tegemoet komen aan verschillen in preferenties tussen werknemers aangaande het
pensioenproduct (bv. ten aanzien van een nabestaandenpensioen, de
pensioenleeftijd, de mate van risicoaversie, ethische beleggingsvoorkeuren, de
jaarlijkse pensioenopbouw).
2. Het versterken van de concurrentie tussen pensioenfondsen onderling en met
andere pensioenuitvoerders, zoals verzekeraars, waardoor de verhouding tussen
kosten en baten van pensioendiensten verbetert (bv. hoger rendement op
beleggingen of lagere uitvoeringskosten).
3. Voorkomen dat werknemers die van werkgever veranderen gedwongen zijn om ook
van pensioenuitvoerder en pensioenregeling te veranderen, waardoor de
pensioenopbouw discontinuïteiten vertoont.
Elk van de scenario’s zal worden beoordeeld op de mate waarin deze voordelen naar
verwachting daadwerkelijk zullen worden gerealiseerd. Tegelijkertijd gaan wij ervan uit dat
we een aantal kenmerken van het bestaande pensioenstelsel waarvoor brede steun bestaat,
willen behouden. Daarom zal ieder scenario ook aan een aantal randvoorwaarden voor een
duurzaam pensioenstelsel moeten voldoen, in het bijzonder:
1. financiële houdbaarheid van het pensioen in termen van verwachte dekkingsgraad
en risico’s;
2. rechtvaardigheid en solidariteit tussen jong en oud, hoge en lage inkomens, mannen
en vrouwen;
3. geen uitsluiting van specifieke groepen door pensioenfondsen;
4. juridische uitvoerbaarheid;
5. goed pensioenfondsbestuur.
Als een scenario voordelen oplevert ten aanzien van een of meer van de eerste drie criteria,
maar dit gaat ten koste van een of meer van deze randvoorwaarden, dan zal een (politieke)
afweging moeten worden gemaakt tussen deze voordelen en nadelen. Wij laten zelf dit
oordeel achterwege.
Zelfs als we precies aangeven hoe een keuzeoptie eruit ziet, blijft er veel onzekerheid over
hoe het scenario in de praktijk zal functioneren. Deels komt dit doordat er niet één theorie is
die de effecten van introductie van keuzevrijheid ‘voorspelt’, maar doordat er meerdere
theoretische perspectieven mogelijk zijn. Zo hebben we steeds onderscheid gemaakt tussen
de veronderstelling dat actoren – mensen en bedrijven – rationele keuzes maken en de
11

veronderstelling dat zij niet (volledig) rationeel handelen.6 Met ‘rationeel’ bedoelen we, dat
het gedrag van iemand optimaal is gegeven zijn of haar doelstellingen en de situatie waarin
die persoon zich bevindt. Rationaliteit zegt dus niets over die doelstellingen zelf en
veronderstelt bijvoorbeeld ook niet dat iemand alleen aan zijn of haar eigenbelang denkt.
Niet‐rationeel handelen kan dan beschouwd worden als niet‐optimaal gedrag gegeven de
doelstellingen of de specifieke situatie van de handelende persoon.
Deels komt de onzekerheid over het effect van keuzevrijheid in het pensioenstelsel voort uit
het feit dat er in Nederland weinig ervaringen zijn met keuzegedrag ten aanzien van
pensioenen. Doordat het bestaande pensioenstelsel maar weinig keuzemogelijkheden biedt,
moesten we in zekere zin in de marge van het pensioenveld op zoek naar concrete
ervaringen met keuzevrijheid. Die zijn in een aantal opzichten zeer leerzaam, maar hebben
toch altijd betrekking op specifieke keuzes die niet precies overeenkomen met de vier
scenario’s die we in dit onderzoek hebben geanalyseerd. Ook hebben we kennis genomen
van de ervaringen met verschillende vormen van keuzevrijheid in het buitenland, maar
opnieuw geldt dat die ervaringen niet één op één op de hier besproken scenario’s kunnen
worden toegepast. Het beoordelen van de vier scenario’s voor keuzevrijheid berust dus voor
een deel op het zo goed mogelijk inschatten van mogelijke effecten, die met een forse
onzekerheidsmarge omgeven zijn. Dit alleen is al voldoende reden voor enige
terughoudendheid met de invoering van keuzemogelijkheden. De effecten kunnen
verschillen van wat men beoogt en voor zover die effecten ongewenst zijn, is het belangrijk
dat men ze kan inperken of desnoods de keuzemogelijkheden weer kan terugdraaien – al zal
dit niet in alle gevallen mogelijk zijn.

1.5

Hoofdlijnen van het Nederlandse pensioenstelsel

Dit boek richt zich op keuzevrijheid in de tweede pijler van het pensioenstelsel. Voor een
juist begrip van de discussie in de volgende hoofdstukken is het van belang dat men een
goed beeld heeft van de belangrijkste kenmerken van het Nederlandse pensioenstelsel en de
plaats van de tweede pijler daarbinnen. Daarom biedt deze paragraaf een korte schets van
het Nederlandse pensioenstelsel.7
Het Nederlandse pensioenstelsel stelsel wordt meestal aangeduid als een driepijlerstelsel,
omdat het bestaat uit drie onderdelen waarvoor de verantwoordelijkheid bij verschillende
actoren ligt. De eerste pijler is het door de overheid geregelde ‘staatspensioen’, de AOW. De
tweede pijler omvat de door het bedrijfsleven (indviduele werkgevers,
werkgeversorganisaties en vakbonden) geregelde aanvullende pensioenen. De derde pijler
6

In het laatste geval zijn er nog vele varianten van niet volledig rationeel handelen mogelijk, zoals ‘bounded
rationality’ (Simon, 1982) waarin mensen gegeven hun gebrek aan kennis en expertise de besluitvorming
rationeel overlaten aan een vertrouwde agent die daar wel over beschikt of accepteren dat zij niet de best
denkbare keuze maken.
7
Zie ook Salverda (2010) en Kuiper en Van der Zwan (2015a).
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bestaat uit vrijwillige aanvullende regelingen die individuele werknemers (of zelfstandigen)
zelf regelen.8
De twee belangrijkste kenmerken van de AOW‐uitkering zijn 1) een uniforme uitkering op
minimumniveau voor alle burgers vanaf de pensioenleeftijd (in 2015 is die 65 jaar en drie
maanden) en 2) financiering uit de huidige premies en belastinggelden.9 De bijdragen zijn
wettelijk verplicht. Er is sprake van een omslagstelsel, waarbij lopende uitgaven uit lopende
inkomsten worden gefinancierd en er niet wordt gespaard voor toekomstige uitkeringen.
Verder is van belang dat de aanspraak op een AOW‐uitkering afhankelijk is van het aantal
jaren dat men in Nederland heeft gewoond sinds het vijftiende levensjaar. Voor ieder jaar
dat men in Nederland woont, bouwt men een aanspraak van 2 procent van de AOW‐
uitkering op. De AOW wordt uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank, die zich voor de
uitkeringsverstrekking baseert op het bevolkingsregister dat door de gemeenten wordt
bijgehouden. De uitvoeringskosten zijn uitermate gering. In beginsel wordt de AOW
geïndexeerd, en wel met de gemiddelde stijging van de cao‐lonen.
De tweede pijler bestaat uit het pensioen dat de meeste werknemers in Nederland bovenop
de AOW‐uitkering opbouwen via hun werkgever. Het aanvullende pensioen is een
arbeidsvoorwaarde. Het onderscheidt zich van de AOW doordat de hoogte van de
pensioenaanspraak is gerelateerd aan het loon dat men verdiend heeft en doordat er voor
dit pensioen wordt gespaard. De ingelegde premie is bedoeld om het toekomstige pensioen
te financieren. Dit wordt een kapitaaldekkingsstelsel genoemd. Deze aanvullende
pensioenen worden geregeld door de werkgevers(organisaties) en de vakbonden.
Vervolgens worden hun afspraken doorgaans verplicht opgelegd aan alle werknemers in de
betreffende onderneming of bedrijfstak. Hoewel er geen wettelijke pensioenplicht bestaat –
werkgevers zijn niet bij wet verplicht om een pensioenregeling voor hun werknemers te
hebben ‐ nemen de meeste werknemers (ruwweg negen op de tien) wel verplicht deel aan
een pensioenregeling. Dat is het resultaat van een doelbewust streven van overheid en
sociale partners om de ‘witte vlekken’ van werknemers die niet onder een regeling vallen, zo
klein mogelijk te maken. Deze verplichte deelname wordt in dit boek niet ter discussie
gesteld, aangezien er in Nederland brede steun voor blijkt te bestaan.
Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen ondernemingspensioenregelingen,
bedrijfstakpensioenregelingen en beroepspensioenregelingen.
Ondernemingspensioenregelingen gelden voor één bedrijf. De werkgever verplicht zijn
medewerkers – al dan niet in overleg met de vakbonden – deel te nemen aan een
pensioenregeling die wordt ondergebracht bij een pensioenfonds of andere
pensioenuitvoerder, zoals een verzekeringsmaatschappij. Deze pensioenuitvoerder dient
8

Soms wordt nog gesproken van een vierde pijler, die individuele vormen van vermogen omvat, zoals een
eigen woning, die deels als alternatief voor een pensioen kunnen dienen (zie SER 2015).
9
Overigens verschilt de AOW‐uitkering voor alleenwonenden en samenwonenden.
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onafhankelijk te zijn van de onderneming. Het belegde pensioenvermogen is daarmee in
principe veiliggesteld, ook als de onderneming failliet mocht gaan. Een
bedrijfstakpensioenregeling wordt overeengekomen tussen de vakbonden en een
werkgeversorganisatie in een bepaalde sector of branche. Deze geldt voor alle bedrijven in
de sector die zijn aangesloten bij de werkgeversorganisatie. De sociale partners kunnen de
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vragen om deelname in het
pensioenfonds dat de regeling uitvoert, verplicht te stellen voor alle bedrijven in de sector
(vergelijkbaar met de algemeen verbindend verklaring van cao’s). Dan vallen dus ook alle
werknemers in de sector onder die regeling. Een beroepspensioenregeling geldt voor de
beoefenaren van een specifiek ‘vrij’ beroep; in de regel zijn dit zelfstandige
beroepsbeoefenaren en geen werknemers. Deze beroepspensioenregeling kan, op verzoek
van een zogenaamde beroepspensioenvereniging, door de Minister van SZW verplicht
worden opgelegd aan alle beroepsbeoefenaren. Zo zijn er verplichte
beroepspensioenfondsen voor apothekers, huisartsen, medisch specialisten, maar ook voor
loodsen en zelfstandig kunstenaars.
Doordat de inhoud van tweedepijlerpensioenregelingen niet (volledig) dwingend is
voorgeschreven bij wet, is er een grote variatie aan pensioenregelingen. Anno 2015 zijn er
ruim 500 regelingen, die worden uitgevoerd door een iets kleiner aantal pensioenfondsen,
tussen de 300 en 400. De meeste pensioenregelingen betreffen een uitkeringsregeling of
uitkeringsovereenkomst (DB), die vastlegt hoe hoog de pensioenuitkering is die men bij de
pensioenleeftijd kan hebben opgebouwd. De meest voorkomende vorm van een
pensioenregeling was tot het midden van de jaren 2000 de eindloonregeling, die het
pensioen relateert aan het laatste verdiende loon voor pensionering en in die zin
automatisch indexeerde met het verdiende loon gedurende de opbouw tot aan het moment
van pensionering. Sindsdien is de middelloonregeling dominant geworden, waarbij men
jaarlijks een bepaald percentage van het loon dat in men in dat jaar verdient, als
pensioenaanspraak opbouwt. Dit is in beginsel een bedrag in euro’s, dus niet gecorrigeerd
voor geldontwaarding. Pensioenfondsen streven er echter meestal naar om het pensioen te
indexeren, dat wil zeggen de opgebouwde pensioenrechten te verhogen met de jaarlijkse
prijsstijging (inflatie). Zij mogen dit van toezichthouder De Nederlandsche Bank echter alleen
doen als het belegde vermogen van het pensioenfonds in verhouding tot de toekomstige
verplichtingen (de zogenaamde dekkingsgraad) voldoende is om aan wettelijk bepaalde
zekerheden te voldoen. Er is daarom meestal sprake van voorwaardelijke indexatie.
Bij een premieregeling is alleen vastgelegd hoeveel pensioenpremie jaarlijks wordt ingelegd,
maar niet hoeveel pensioen men daarmee opbouwt. Dat is afhankelijk van het behaalde
rendement op het belegde pensioenvermogen. Hoe hoog het pensioen is dat men ontvangt
als men met pensioen gaat, wordt dus bepaald door hoe veel het belegde
pensioenvermogen op dat moment waard is.
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In beginsel biedt een uitkeringsregeling veel meer zekerheid aan de deelnemers dan een
premieregeling. Echter, de garanties die een uitkeringsregeling lijkt te bieden, zijn minder
hard dan velen lange tijd dachten. De afgelopen jaren hebben diverse pensioenfondsen de
opgebouwde pensioenaanspraken moeten verlagen omdat de dekkingsgraad van het
pensioenfonds onvoldoende was. Ook bij een uitkeringsregeling is een pensioenuitkering
dus uiteindelijk afhankelijk van de waarde van het belegde vermogen. Vanwege het
collectieve karakter van een uitkeringsregeling kunnen de risico’s echter wel worden gedeeld
met de andere deelnemers en kunnen tegenvallers worden uitgesmeerd over een langere
periode. Dit is tot op zekere hoogte ook mogelijk bij een collectieve premieregeling (CDC),
waarbij niet iedere deelnemer een eigen pensioenspaarpot heeft, maar een aandeel heeft in
de collecieve spaarpot. Dat biedt ook mogelijkheden om risico’s te delen met andere
deelnemers. Het onderscheid tussen een uitkeringsregeling en een collectieve
premieregeling is dus minder scherp dan op het eerste gezicht lijkt. Op dit moment valt nog
het overgrote deel van de deelnemers, namelijk negen op de tien, aan een pensioenregeling
onder een uitkeringsovereenkomst. Het aandeel van de premieregelingen neemt echter wel
toe: in 2000 golden die slechts voor 0,2 procent van de deelnemers, maar inmiddels is dat
8,2 procent.10 In dit boek nemen wij in ieder scenario de uitkeringsregeling als uitgangspunt
en veronderstellen dat deze wordt gecontinueerd. Vervolgens onderzoeken we wel of en
onder welke voorwaarden dit binnen het betreffende scenario ook daadwerkelijk mogelijk is.
De derde pijler van het pensioenstelsel bestaat uit individuele vrijwillige pensioenproducten,
zoals levensverzekeringen en koopsompolissen. Deze vormen in Nederland een
ondergeschikt onderdeel van het pensioenstelsel en blijven in dit boek daarom
onbesproken. Alleen voor werkenden die niet onder een tweedepijlerpensioen vallen, zoals
de zelfstandigen en circa een op de tien werknemers, voor wie geen collectieve
pensioenregeling geldt, is de derde pijler van substantieel belang.
Voor het inkomen van gepensioneerden zijn de eerste en de tweede pijler van ongeveer
even groot belang. Ruwweg bestaat de helft van het inkomen van gepensioneerden uit AOW
en de andere helft uit aanvullend pensioen.11 Deze verhouding hangt wel sterk af van de
hoogte van het inkomen: de laagste inkomensgroepen ontvangen bijna uitsluitend AOW,
terwijl voor de hoogste inkomensgroepen het pensioen veel belangrijker is. Geleidelijk
neemt het belang van de aanvullende pensioen ten opzichte van de AOW echter toe doordat
het pensioenstelsel gedurende de afgelopen decennia sterk is gegroeid. Met een totaal
belegd pensioenvermogen van 1.200 miljard euro heeft Nederland in verhouding tot het
bruto binnenlands product dan ook de grootste pensioenspaarpot ter wereld!

10

Cijfers van De Nederlandsche Bank: http://www.statistics.dnb.nl/financieele‐
instellingen/pensioenfondsen/pensioenregelingen/index.jsp#
11
Zie CBS (Statline): http://statline.cbs.nl.
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Het Nederlandse pensioenstelsel heeft wereldwijd een goede reputatie door de combinatie
van een universeel basispensioen, dat belangrijk is om armoede onder gepensioneerden te
voorkomen, en een tweede pijler die een groot deel van de beroepsbevolking dekt en een
redelijk perspectief biedt op continuering van de levensstandaard na pensionering. In de
meeste andere landen wordt het loongerelateerde deel van de pensioenen ook geheel of
grotendeels via een omslagstelsel gefinancierd en wordt dus niet of nauwelijks voor het
toekomstige pensioen gespaard.

1.6

Opzet van het boek

De opbouw van de rest van dit boek is als volgt.
De hoofdstukken 2 tot en met 5 analyseren telkens van de vier scenario’s voor keuzevrijheid
die hierboven kort zijn geschetst. Ieder hoofdstuk kent dezelfde structuur. Na een korte
inleiding wordt allereerst uiteengezet in welke mate de specifieke vorm van keuzevrijheid
die in het hoofdstuk wordt besproken in het huidige stelsel al dan niet aanwezig is. In het
algemeen geldt natuurlijk dat die keuzevrijheid beperkt is, maar dat betekent niet dat er in
het bestaande stelsel in het geheel niets te kiezen valt. Vervolgens zetten we in meer detail
uiteen op welke wijze wij veronderstellen dat de betreffende vorm van keuzevrijheid in het
bestaande stelsel zou kunnen worden geïntroduceerd en welke (wettelijke)
randvoorwaarden daaraan moeten worden opgelegd om het stelsel in goede banen te
leiden.
In de volgende paragraaf analyseren we welke effecten van de introductie van keuzevrijheid
te verwachten zijn op basis van bestaande wetenschappelijke inzichten. We maken daarbij
steeds onderscheid tussen de veronderstelling dat alle actoren rationeel handelen en de
veronderstelling dat velen juist niet‐rationeel handelen. Bij de analyse van rationeel gedrag
baseren wij ons voornamelijk op standaard economische inzichten over keuzegedrag en het
functioneen van markten. Voor het niet‐rationele gedrag maken wij gebruik van de meer
recente gedragseconomische benadering die de traditionele economische theorie verrijkt
met psychologische en sociologische inzichten.
In de volgende paragrafen gaan we na wat praktijkervaringen met keuzevrijheid ons leren
over de te verwachten effecten van het scenario. Allereerst zoeken we naar vergelijkbare
vormen van keuzevrijheid in het Nederlandse pensioenstelsel of, als die er niet zijn, in
andere collectieve arrangementen, zoals het zorgverzekeringsstelsel. Vervolgens proberen
we lessen te trekken uit de ervaringen met keuzevrijheid in pensioenstelsels in het
buitenland. Ten behoeve van het onderzoek dat ten grondslag ligt aan deze publicatie,
hebben we door lokale deskundigen rapporten laten schrijven over de keuzeopties in de
pensioenstelsels van Australië, Duitsland, Finland, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. We
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verwijzen hier naar deze rapporten voor preciese bronvermeldingen en meer detail.12
Hoewel de pensioenstelsels in deze landen sterk verschillen van het Nederlandse stelsel,
hebben wij ons kunnen concentreren op onderdelen die inzicht bieden in hoe keuzevrijheid
in de praktijk kan uitwerken en welke wettelijke randvoorwaarden in die landen zijn
geschapen (of achterwege zijn gebleven) om ongewenste effecten van keuzevrijheid te
voorkomen of te beperken.
Niet alle landen bieden relevante informatie voor elk van de vier scenario’s. We bespreken in
ieder hoofdstuk alleen die landen die ons daadwerkelijk iets kunnen leren over het
onderhavige scenario. Voor scenario 4 – collectieve voice – hebben wij helaas geen relevante
informatie gevonden in een van de onderzochte landen en daarom bespreken we in
hoofdstuk 5 geen buitenlandse ervaringen.
Aan het eind van deze hoofdstukken vatten wij de voorgaande paragrafen samen en trekken
daaruit conclusies over de levensvatbaarheid van het scenario en de aanvullende
maatregelen die nodig zijn om te voorkomen dat het pensioenstelsel in het scenario
ontspoort.
Tot slot confronteren we in hoofdstuk 6 de analyses van de verschillende scenario’s in de
voorgaande hoofdstukken met de criteria en randvoorwaarden die we hierboven hebben
geformuleerd voor de beoordeling van de scenario’s. Op grond daarvan komen we tot een
overkoepelende beoordeling van de vier scenario’s voor de introductie van keuzevrijheid. Dit
hoofdstuk bevat voldoende detail van de argumentatie (niet van de Nederlandse of
buitenlandse voorbeelden) om ook zelfstandig als een samenvatting van het rapport gelezen
te kunnen worden.

12

Achtereenvolgens Blessing, De Deken en Williams (2015), De Deken (2015a), Sorsa, Johanson en De Deken
(2015), Robertson‐Rose en De Deken (2015), Palme en Sundén (2015); zie ook de vergelijkende rapportage De
Deken (2015b).
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Hoofdstuk 2 Scenario 1 – Vrije fondskeuze voor de individuele werknemer

2.1 Inleiding
Individuele deelnemers aan een verplichte pensioenregeling hebben in Nederland slechts
beperkte keuzemogelijkheden. De laatste jaren gaan regelmatig stemmen op om die
keuzemogelijkheden te verruimen. De tegenvallende resultaten van veel pensioenfondsen,
waardoor de meeste pensioenen al jarenlang niet meer worden geïndexeerd en sommige
pensioenfondsen de pensioenrechten en ‐aanspraken zelfs hebben moeten verlagen
(‘afstempelen’), waren aanleiding voor diverse pleidooien om een vrije keuze van
pensioenfonds in te voeren (zie hoofdstuk 1).
Vrije keuze van een pensioenfonds biedt werknemers de mogelijkheid om over te stappen
naar een ander pensioenfonds als zij niet tevreden zijn met de prestaties van hun huidige
fonds. De concurrentie die hierdoor ontstaat, zou pensioenfondsen prikkelen om hun
prestaties te verbeteren. Zo bezien is introductie van keuzevrijheid ten aanzien van het
pensioenfonds een voor de hand liggende optie om het pensioenstelsel beter te laten
functioneren. Maar wat zouden de consequenties hiervan zijn voor andere kenmerken van
ons pensioenstelsel? Zal de solidariteit, die een belangrijk ingrediënt is van ons
pensioenstelsel, in stand kunnen blijven? Wat gebeurt er met slecht functionerende
pensioenfondsen, die een groot deel van hun deelnemers zien vertrekken?
In dit hoofdstuk onderzoeken we wat de consequenties zouden zijn indien werknemers de
mogelijkheid krijgen om zelf individueel te kiezen bij welk pensioenfonds zij hun
pensioenregeling willen onderbrengen. In de volgende paragraaf inventariseren we eerst
welke keuzemogelijkheden individuele deelnemers aan pensioenregelingen nu al hebben.
Vervolgens schetsen we in paragraaf 2.3 in meer detail hoe een scenario met individuele
keuzevrijheid er zou kunnen uitzien. Paragraaf 2.4 probeert theoretisch te analyseren welke
effecten van dit scenario te verwachten zijn. Op basis van de economische theorie,
aangevuld met inzichten uit de psychologie en de sociologie, analyseren we hoe individuele
deelnemers en pensioenfondsen zich in dit scenario naar verwachting zullen gedragen en
wat dit zou betekenen voor het functioneren van het pensioenstelsel. In de daarop volgende
twee paragrafen trekken we lering uit eerdere praktijkervaringen met keuzevrijheid. In
paragraaf 2.5 onderzoeken we hoe de vrije keuze van een verzekeraar in het huidige stelsel
van zorgverzekeringen werkt. Paragraaf 2.6 beschrijft welke ervaringen in enkele andere
landen met vrije keuze van pensioenuitvoerder zijn opgedaan. Op grond van de theoretische
analyse in paragraaf 2.4 en de casestudies in de paragrafen 2.5 en 2.6 trekken we in de
afsluitende paragraaf conclusies over de te verwachten effecten van dit scenario. We geven
tevens aan welke (wettelijke) randvoorwaarden zou moeten worden voldaan om de
mogelijke ongewenste effecten van dit scenario te voorkomen of te beperken.
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2.2 Individuele keuzevrijheid in het huidige pensioenstelsel: het juridisch kader
Het gangbare beeld van het Nederlandse pensioenstelsel is, dat er maar weinig ruimte is
voor individuele keuzes. Immers, de eerste pijler van het pensioenstelsel, de AOW, is
wettelijk verankerd en kent geen enkele individuele keuzemogelijkheid. De tweede pijler is
geregeld door de sociale partners en kent voor velen verplichte deelname, waardoor er voor
individuele deelnemers ook zo goed als geen keuzes zijn te maken. Door de omvang van de
eerste en tweede pijler tezamen is er voor de meeste werknemers slechts beperkt financiële
en fiscale ruimte voor pensioenopbouw in de derde pijler, die wel op individuele
keuzevrijheid is gebaseerd.
Wie de Nederlandse pensioenwetgeving bestudeert, zal evenwel constateren dat
keuzevrijheid juist een belangrijk uitgangspunt vormt. Immers, er bestaat in Nederland geen
wettelijke pensioenplicht. Echter, deze keuzevrijheid berust voornamelijk bij de werkgever
(zie hoofdstuk 4). Bovendien kan de keuzevrijheid door de sociale partners sterk worden
ingeperkt door afspraken te maken over een collectieve en verplichte pensioenregeling. De
individuele keuzevrijheid wordt dus niet zozeer belemmerd door de wetgeving, als wel door
collectieve afspraken tussen de sociale partners (waarvoor de wet natuurlijk wel het kader
schept).
Voor ongeveer 70 procent van de werkzame beroepsbevolking hebben de sociale partners
afspraken gemaakt over een bedrijfstakpensioenregeling die op hun verzoek door de
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is verplicht gesteld (Kuiper 2013b: 20).
Aangezien de sociale partners in de meeste van deze gevallen ook vastleggen bij welk
(bedrijfstak)pensioenfonds de pensioenregeling wordt ondergebracht, hebben deze
werknemers geen enkele keuzevrijheid ten aanzien van hun pensioenfonds. Alleen wanneer
zij van baan veranderen en in een andere bedrijfstak gaan werken, komen zij ook bij een
ander pensioenfonds terecht. In beginsel kunnen zij dan ook de bij het eerdere
pensioenfonds opgebouwde pensioenaanspraken ‘meenemen’ naar het nieuwe
pensioenfonds (z.g. waardeoverdracht).
Door de keuze om opgebouwde rechten achter te laten dan wel mee te nemen kan een
werknemer in zekere zin een oordeel uitspreken over de (gepercipieerde) kwaliteit van de
pensioenfondsen of de regelingen. Aangezien het veranderen van werkgever een tamelijk
ingrijpende stap is, die doorgaans om geheel andere redenen dan onvrede met de uitvoering
van de pensioenregeling wordt genomen, heeft deze mogelijkheid om tussen twee
pensioenfondsen te kiezen slechts beperkte betekenis. Omdat velen deze stap niet zetten
vormen gewezen deelnemers (zogenaamde ‘slapers’) verreweg de grootste categorie van
pensioendeelnemers (8,9 miljoen in 2013, gegevens DNB) in vergelijking met actieve
deelnemers (5,5 miljoen) en pensioengerechtigden (3,1 miljoen).
Wanneer een werknemer zijn/haar dienstverband beëindigt, kan hij of zij de deelname aan
de pensioenregeling gedurende drie jaar vrijwillig voortzetten bij de ‘oude’
pensioenuitvoerder, mits de regeling dit toelaat. Indien men als zelfstandige gaat werken
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kan dit zelfs voor een periode van maximaal tien jaar. Ook in dit geval heeft de (ex‐
)werknemer dus een zekere keuze ten aanzien van het pensioenfonds, zij het dat het hier
primair gaat om de keuze om bij het huidige pensioenfonds te blijven. Als de
pensioenregeling van de werknemer niet onder een verplichte bedrijfstakpensioenregeling
valt, maakt de werkgever doorgaans de keuze bij welke uitvoerder het pensioen wordt
ondergebracht. Vaak is dit geregeld in een ondernemings‐cao. Als dit niet het geval is, kan
een werkgever aan zijn werknemers zeggenschap bieden over de keuze van een
pensioenuitvoerder.13 Als er sprake is van een individuele arbeidsovereenkomst die niet
onder een cao valt, is het zelfs denkbaar dat een individuele werknemer van de werkgever
de mogelijkheid krijgt mee te beslissen over de pensioenuitvoerder. In de praktijk zal dit
zelden of nooit voorkomen. De werkgever kan de keuze van de pensioenuitvoerder ook
delen met het collectief van de werknemers (bijv. via de ondernemingsraad, zie hoofdstuk
6).
De overgrote meerderheid van de werknemers die aan een tweedepijlerpensioenregeling
deelnemen heeft dus inderdaad geen keuzemogelijkheid ten aanzien van de
pensioenuitvoerder, hetzij doordat dit door de sociale partners is geregeld (en door de
minister is verplicht gesteld), hetzij doordat de bevoegdheid bij de werkgever berust die bij
zijn besluit geen (individuele) werknemers betrekt. Het gevolg daarvan is dat invoering van
het hierna te verkennen scenario aanzienlijke wijziginen van de huidige wet‐ en regelgeving
vergt.
Overigens kende tot aan het jaar 2007 de toenmalige wetgeving (de Pensioen‐ en
spaarfondsenwet) een verdergaande mogelijkheid voor uitvoerderskeuze.14 Voorwaarde was
een zogenaamde C‐polistoezegging. Dat betekende dat een werkgever zijn werknemers de
gelegenheid gaf om zelf verzekeringsovereenkomsten te sluiten met een
pensioenverzekeraar. De werkgever nam dan een deel van de premie voor zijn rekening. De
Pensioenwet heeft per 1 januari 2007 een einde gemaakt aan deze keuzemogelijkheid.
Volgens de regering hadden C‐polissen geen toegevoegde waarde. In de praktijk zouden zij
nauwelijks flexibiliteit opleveren, ten eerste vanwege contractuele blokkeringsclausules,
waardoor werknemers alleen konden handelen met toestemming van de werkgever. Ten
tweede waren C‐polissen onderworpen aan collectieve mantelcontracten tussen werkgever
en verzekeraar, waardoor de facto geen werknemerskeuze van de verzekeraar mogelijk was.
Ten derde kwam het kennelijk geregeld voor dat bij een nieuwe werkgever de polis van de
werknemer niet kon worden voortgezet omdat de nieuwe werkgever een eigen – afwijkende
– regeling had.

13
14

Kuiper (2013b: 13).
Kuiper (2015).
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2.3 Een scenario met individuele fondskeuze voor de werknemer
Het introduceren van individuele keuzevrijheid ten aanzien van het pensioenfonds lijkt op
het eerste gezicht een simpele verandering in het bestaande pensioenstelsel. Wie zich
probeert voor te stellen hoe dit scenario in de praktijk zou functioneren, ontdekt echter al
snel dat deze keuzevrijheid op tal van manieren zou kunnen worden vormgegeven en dat er
aan veel randvoorwaarden zal moeten worden voldaan om het scenario in goede banen te
leiden. Het scenario dat wij in deze paragraaf schetsen, is slechts een van de mogelijke
manieren om individuele keuzevrijheid ten aanzien van het pensioenfonds vorm te geven. Er
zijn vele varianten denkbaar. Onze keuze is gebaseerd op de verwachting dat het geschetste
scenario in de praktijk in beginsel uitvoerbaar is en er niet toe zal leiden dat de belangrijkste
kenmerken en de houdbaarheid van het huidige pensioenstelsel verloren gaat.
In dit scenario veronderstellen wij, net als in de andere scenario’s die in de volgende
hoofdstukken worden besproken, dat alle werknemers verplicht blijven deelnemen aan de
pensioenregeling die geldig is voor hun bedrijf, dat wil zeggen hetzij een ondernemings‐,
hetzij een bedrijfstakpensioenregeling.15 Tevens gaan we ervan uit dat deze
pensioenregeling het karakter heeft van een uitkeringsovereenkomst of defined benefit
regeling, die als uitgangspunt heeft dat een werknemer in een ononderbroken loopbaan een
pensioen ter waarde van 75% van het middelloon kan opbouwen.
In de uitgangssituatie, die het beste overeenkomt met de bestaande situatie, wordt deze
pensioenregeling voor alle deelnemers uitgevoerd door hetzelfde pensioenfonds. Vervolgens
introduceren we voor alle deelnemers de mogelijkheid om hun pensioenregeling onder te
brengen bij een ander pensioenfonds. Dit betekent dat men blijft deelnemen aan dezelfde
pensioenregeling, maar dat deze voor de betreffende deelnemer in het vervolg wordt
uitgevoerd door een ander fonds. De pensioenpremies die de werkgever en de werknemer
betalen worden afgedragen aan het nieuwe fonds. De werkgever blijft dezelfde premie
betalen als voorheen. De premie die de werknemer betaalt, wordt vastgesteld door het
nieuwe pensioenfonds. Hierbij onderscheiden we twee varianten. In de eerste variant laat
het nieuwe pensioenfonds de werknemer een lagere premie betalen indien het ‘beter’
presteert (in termen van beleggingsrendement) of de regeling ‘goedkoper’ uitvoert dan het
oude fonds. In de tweede variant rekent het ‘nieuwe’ pensioenfonds aan de werknemer
dezelfde premie als het oude fonds, maar in geval van een hoger rendement kan na afloop
van een jaar een bonus worden uitbetaald of premierestitutie worden geboden aan de
werknemer of wordt de pensioenopbouw meer geïndexeerd dan bij het oude fonds het
geval zou zijn. Een werknemer die overstapt naar een ander pensioenfonds, kan besluiten
om ook eerder opgebouwde pensioenaanspraken mee te nemen. Dit gaat volgens dezelfde
regels als de waardeoverdracht bij het veranderen van werkgever in het huidige stelsel.
We veronderstellen dat ieder pensioenfonds een acceptatieplicht heeft. Dat wil zeggen dat
15

De beroepspensioenregelingen laten wij hier buiten beschouwing, omdat zij gelden voor zowel de
werknemers als de zelfstandigen binnen een beroepsgroep.
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iedere werknemer die zijn/haar pensioenregeling bij een willekeurig pensioenfonds wil
onderbrengen, door dat pensioenfonds geaccepteerd moet worden. Dit geldt ook voor de
waardeoverdracht van de reeds opgebouwde pensioenrechten met dien verstande dat beide
fondsen net als nu die waarde vaststellen. Verder bepaalt ieder pensioenfonds zelf welke
premie het aan de werknemer vraagt voor het uitvoeren van de betreffende
pensioenregeling.
Tegelijkertijd blijven verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen wel verplicht om een
doorsneepremie te hanteren. Dat wil zeggen dat voor alle deelnemers van het
pensioenfonds in beginsel dezelfde premie geldt, ongeacht hun persoonlijke karakteristieken
(zoals geslacht, leeftijd of opleidingsniveau) waarvoor zij evenveel pensioen opbouwen.
Omdat pensioenfondsen verschillende regelingen zullen uitvoeren als de deelnemers hun
eigen fonds (maar niet hun eigen regeling) mogen kiezen, mag het fonds de premie wel
differentiëren op basis van verschillen tussen de regelingen. Zo zal een hogere jaarlijkse
pensioenopbouw natuurlijk gepaard gaan met een hogere premie. We gaan ervan uit dat
deze premiedifferentiatie actuarieel neutraal dient te zijn. Voor een jaarlijkse
pensioenopbouw van 1,875% mag dan bijvoorbeeld 25% meer premie worden geheven dan
voor een opbouw van 1,5% (immers, 1,875 / 1,5 x 100% = 125%).
Dat de pensioenregeling die door het nieuwe fonds wordt uitgevoerd gelijk blijft aan de
oude regeling, betekent dat alle onvoorwaardelijke toezeggingen onveranderd blijven. Als
indexatie van de pensioenopbouw, zoals gebruikelijk, voorwaardelijk is, dan wordt het
besluit om de pensioenopbouw te indexeren genomen door het nieuwe pensioenfonds.
Hierdoor kan de pensioenopbouw bij het nieuwe pensioenfonds afwijken van die bij het
oude pensioenfonds, hoewel de pensioenregeling als zodanig gelijk is.
Aan de frequentie waarmee men van pensioenfonds kan wisselen, worden beperkingen
opgelegd, om enige stabiliteit in het stelsel te waarborgen. Te denken valt aan een systeem
waarbij men slechts eenmaal in een bepaald aantal jaren (bijvoorbeeld vijf) van
pensioenfonds mag veranderen, tenzij men wisselt van werkgever.
Het recht om de pensioenregeling bij een ander pensioenfonds onder te brengen wordt ook
toegekend aan zogenaamde slapers (dat zijn gewezen deelnemers, bijvoorbeeld omdat zij
werkloos zijn geworden of elders, in een andere sector werken) en aan gepensioneerden,
onder dezelfde voorwaarde ten aanzien van de frequentie van overstappen.

2.4 Theoretische analyse
Hoe zullen deelnemers en pensioenfondsen reageren als de deelnemers de mogelijkheid
krijgen zelf hun pensioenfonds te kiezen? In deze paragraaf gaan we in eerste instantie na
wat de standaard economische theorie hierover stelt. Vervolgens voegen we, om de analyse
realistischer te maken, elementen toe uit de psychologie en de sociologie.
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Rationele keuzes
In de standaard economische benadering wordt verondersteld dat mensen rationeel zijn en
hun eigenbelang najagen. Dat wil zeggen dat ze hun gedrag – en dus ook de keuze van een
pensioenfonds – baseren op een afweging van de kosten en de baten van de
gedragsalternatieven. Werknemers zullen dus overstappen naar een ander pensioenfonds
als de baten daarvan voor hen groter zijn dan de kosten. Die kosten en baten hoeven
overigens niet alleen de financiële aspecten te betreffen, zoals de te betalen premie en de te
verwachten toekomstige pensioenuitkering. Baten kunnen ook voortkomen uit de (ethische)
voorkeur voor een bepaald beleggingsbeleid van het pensioenfonds. Bij de kosten valt ook te
denken aan de psychologische kosten van het overstappen van een vertrouwd en bekend
pensioenfonds naar een nieuw, onbekend pensioenfonds.
Laten we niettemin, om te beginnen, veronderstellen dat werknemers zich alleen laten
leiden door de financiële kosten en baten. Als een ander pensioenfonds een hoger
rendement behaalt op zijn beleggingen en/of lagere uitvoeringskosten heeft dan het huidige
pensioenfonds, kan het dezelfde pensioenregeling uitvoeren tegen een lagere premie of
biedt het betere vooruitzichten op indexatie van de pensioenopbouw. Dit zou voor iedere
‘rationele’ werknemer voldoende reden zijn om zijn/haar pensioenregeling onder te brengen
bij het andere pensioenfonds.
Als het hogere rendement te danken is aan het feit dat het pensioenfonds riskanter belegt,
wordt de afweging gecompliceerder. De verwachte pensioenopbouw is dan wel gunstiger
dan bij het huidige pensioenfonds, maar de onzekerheid is ook groter. De keuze van de
werknemer hangt dan mede af van hoe afkerig hij is van het nemen van risico (risico‐
aversie). Naarmate men sterker risicomijdend is, zal men minder snel beslissen om over te
stappen naar het nieuwe pensioenfonds. Iemand die dicht tegen zijn pensioen aanzit, zal
wellicht minder gauw naar een fonds overstappen dat ‘agressiever’ belegt, omdat men niet
het risico wil lopen dat de beleggingsresultaten tegenvallen en men minder pensioen zal
hebben dan men tot dan toe heeft opgebouwd. Het gevolg hiervan zal zijn dat
pensioenfondsen steeds homogener zullen worden met betrekking tot de risicohouding van
de deelnemers. Werknemers die sterk risicomijdend zijn, zullen hun pensioen onderbrengen
bij pensioenfondsen die veilig beleggen maar een wat lager verwacht rendement hebben,
terwijl risicozoekende werknemers elkaar zullen treffen in pensioenfondsen die riskanter
beleggen, maar een hoger verwacht rendement hebben.
Het verschil in kosten en baten tussen het huidige en het alternatieve pensioenfonds kan
ook samenhangen met de samenstelling van het deelnemersbestand. Stel, je werkt in een
sector met voornamelijk vrouwelijke werknemers (bijvoorbeeld de zorgsector). Aangezien
het pensioenfonds verplicht een doorsneepremie hanteert, betalen alle deelnemers
dezelfde pensioenpremie (als percentage van het loon). Aangezien de levensverwachting
van vrouwen beduidend hoger is dan van mannen, ontvangen zij gemiddeld langer pensioen
dan mannen en is de opbouw van een gegeven pensioenaanspraak voor vrouwen duurder
dan voor mannen. Hierdoor zal de pensioenpremie die een pensioenfonds in een
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overwegend ‘vrouwelijke’ sector rekent, hoger zijn dan in een ‘mannelijke’ sector. Dit maakt
het voor werknemers in een ‘vrouwelijke’ sector aantrekkelijk over te stappen naar een
pensioenfonds in een ‘mannelijke’ sector. Dit geldt overigens niet alleen voor mannen die in
een ‘vrouwelijke’ sector werken, maar ook voor de vrouwelijke werknemers zelf. Omgekeerd
kan een pensioenfonds in een mannelijke sector een forse toestroom van mannen en
vrouwen uit andere sectoren verwachten (figuur 1). Door de toename van het aandeel
vrouwelijke deelnemers, zal het pensioenfonds echter de premie moeten verhogen.
Geleidelijk aan wordt het dus minder aantrekkelijk om naar het voorheen ‘mannelijke’ fonds
over te stappen. Als de verhouding man/vrouw de enige factor zou zijn die de premie
bepaalt, zullen mannen en vrouwen zich uiteindelijk gelijkmatig over alle pensioenfondsen
verdelen, zodat de geslachtssamenstelling niet meer van invloed is op de hoogte van de
premie.
Figuur 1. Mogelijke bewegingen tussen pensioenfondsen
PF oud/vrouw/
hoogopgeleid →
hoge premie

PF lagere
premie

Deelnemers
stappen over

Deelnemers
stappen over

PF jong/man/
laagopgeleid →
lage premie

PF meer
ouderen/vrouwen/
hoogopgeleiden →
premie stijgt

Tussen hoog en laag opgeleiden bestaat een soortgelijk verschil als tussen vrouwen en
mannen: hoog opgeleiden leven gemiddeld beduidend langer dan laag opgeleiden. In dit
geval zal er een beweging op gang komen van pensioenfondsen met veel hoog opgeleide
deelnemers naar pensioenfondsen met veel laag opgeleide deelnemers. Aangezien de
laatstgenoemde pensioenfondsen door de toestroom van hoog opgeleiden worden
gedwongen hun premie te verhogen, zal dit er uiteindelijk toe leiden dat de samenstelling
van alle pensioenfondsen naar opleidingsniveau min of meer gelijk wordt.
Een soortgelijke redenering geldt voor de verhouding tussen jongere en oudere deelnemers
van pensioenfondsen. Doordat de premies die jongere deelnemers betalen voor een langere
periode belegd worden dan de premies van oudere deelnemers, terwijl hun
pensioenopbouw gelijk is, subsidiëren jongeren in feite de pensioenopbouw van ouderen.
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Omdat jongeren ook oud worden – en dan zelf profiteren van de subsidie door de jongere
deelnemers –, hoeft dit over de gehele loopbaan niet te leiden tot inkomensoverdrachten
tussen generaties. Niettemin kan het voor deelnemers in een sector met relatief veel oudere
werknemers aantrekkelijk zijn om over te stappen naar het pensioenfonds van een ‘jongere’
sector dat een lagere doorsneepremie hanteert. We kunnen dan hetzelfde mechanisme
verwachten als hierboven geschetst ten aanzien van mannen en vrouwen en hoger en lager
opgeleiden, met opnieuw als eindresultaat dat alle pensioenfondsen een evenwichtige
samenstelling naar leeftijdsgroepen zullen hebben.
Houden we ook rekening met andere dan financiële preferenties van deelnemers, dan
kunnen werknemers bijvoorbeeld besluiten naar een ander pensioenfonds over te stappen
vanwege het beleggingsbeleid. Wie graag zijn pensioenpremie wil beleggen in duurzame
economische activiteiten, zal bijvoorbeeld kiezen voor een pensioenfonds dat belegt in
alternatieve energiebronnen of ecologische landbouw of in ieder geval niet belegt in
vervuilende bedrijven. Het is denkbaar dat dergelijke ‘ethische’ beleggingen gepaard gaan
met een lager verwacht rendement. In dat geval zal men de afweging maken tussen de
(morele) baten van de ‘ethische’ beleggingen en de (financiële) kosten van een hogere
premie en/of een lagere pensioenopbouw.
Op grond van bovenstaande redenering kunnen we verwachten dat keuzevrijheid
aanvankelijk zal leiden tot forse bewegingen tussen pensioenfondsen als er substantiële
verschillen zijn in de kosten/batenverhouding van verschillend fondsen. Voor zover die
kosten/batenverhouding samenhangt met de samenstelling van het deelnemersbestand van
een pensioenfonds (man/vrouw, hoog/laag opgeleid, jong/oud), zullen de verschillen in
samenstelling geleidelijk verdwijnen, doordat pensioenfondsen met deelnemers met veel
‘gunstige’ kenmerken groeien doordat zij (ook) deelnemers uit pensioenfonden met
overwegend minder gunstige kenmerken aantrekken. Dit kan overigens wel betekenen dat
de pensioenfondsen met een ongunstige samenstelling (veel vrouwen, veel hoog opgeleiden
en/of veel ouderen) geheel zullen ‘leeglopen’ en daardoor grote problemen zullen hebben
om te overleven.
Verschillen in preferenties tussen werknemers zullen ertoe leiden dat werknemers met
dezelfde preferenties zich bij dezelfde pensioenfondsen aansluiten. Het kan hier
bijvoorbeeld gaan om verschillen in de mate van risico‐aversie, maar ook om ethische
voorkeuren, bijvoorbeeld ten aanzien van het beleggingsbeleid van pensioenfondsen.
Uiteindelijk zal het deelnemersbestand van pensioenfondsen dus homogeen worden qua
preferenties.Als preferenties samenhangen met de objectieve kenmerken van deelnemers,
kunnen er toch aanzienlijke blijvende verschillen in de samenstelling van het
deelnemersbestand van pensioenfondsen ontstaan. Zijn ouderen bijvoorbeeld meer
risicomijdend dan jongeren, dan zullen de pensioenfondsen die met weinig risico beleggen
op den duur vooral uit oudere deelnemers bestaan en de pensioenfondsen die meer
risicovol beleggen uit jongere deelnemers. Daardoor kan er blijvend sprake zijn van
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segregatie van pensioenfondsen op basis van objectieve kenmerken van de deelnemers.
Een belangrijk kenmerk van het bestaande collectieve en verplichte pensioenstelsel is dat er
intergenerationele risicodeling plaats vindt. Dit houdt in dat als een generatie (beter: een
geboortecohort) met pensioen gaat op een moment dat het rendement op de beleggingen
(of de dekkingsgraad van het pensioenfonds) relatief laag/hoog is, de nadelen/voordelen
daarvan niet alleen toevallen aan het cohort dat dan toevallig met pensioen gaat, maar ook
aan jongere en oudere cohorten via indexatie van de pensioenaanspraken. Zij nemen
bijvoorbeeld tijdelijk genoegen met minder pensioenopbouw of betalen tijdelijk meer
premie, om de pensioenrechten van de gepensioneerden zoveel mogelijk in tact te laten. Als
de beleggingsopbrengsten meevallen, worden die voordelen niet alleen opgesoupeerd door
de generatie die met pensioen gaat, maar gedeeld met jongere generaties. Vanwege het
beleggingsrisico kan een DB‐regeling alleen in stand worden gehouden bij de gratie van
intergenerationele risicodeling. Ex ante, dat wil zeggen voordat men weet hoe de
rendementen zich zullen ontwikkelen, heeft in beginsel iedere generatie belang bij
intergenerationele risicodeling. Immers, men vermindert daarmee het risico dat men later
met een lager pensioen genoegen moet nemen dan waarop men rekende door
tegenvallende beleggingsopbrengsten.
Echter, ex post, op het moment dat het rendement laag is, hebben jongere
geboortecohorten er geen belang bij om de pensioenen van oudere cohorten op peil te
houden. Zij moeten dan met zekerheid meebetalen om het pensioen van de ouderen op peil
te houden, terwijl het onzeker is of zij in de toekomst zullen profiteren van de solidariteit
van de generatie die na hen volgt. Bij verplichte deelname aan een pensioenfonds hebben zij
echter geen andere keuze. Zodra men zelf kan kiezen bij welk pensioenfonds men zich
aansluit, zullen jongere cohorten een sterke prikkel ondervinden om naar een ander
pensioenfonds over te stappen op het moment dat hun huidige pensioenfonds een beroep
doet op intergenerationele risicodeling, al is dit risico minder acuut als men bijvoorbeeld
slechts eens per vijf jaar van pensioenfonds mag veranderen. Stel bijvoorbeeld, dat de
dekkingsgraad van het pensioenfonds te laag is om de uitkeringen onverkort te handhaven.
Het pensioenfonds kan dan aan de deelnemers een herstelpremie opleggen om de
dekkingsgraad te verhogen en te voorkomen dat de pensioenuitkeringen (en de
pensioenopbouw) moeten worden gekort. Als deze herstelpremie niet geldt voor de
deelnemers die naar een ander fonds zijn vertrokken, kunnen (vooral) jongere deelnemers
zich aan deze intergenerationele risicodeling onttrekken. Hiermee komt echter ook het
voortbestaan van DB‐regelingen, die in belangrijke mate op intergenerationele risicodeling
berusten, in gevaar.
Als vertrokken deelnemers (moeten) blijven bijdragen aan intergenerationele solidariteit,
dat wil zeggen dat hun ‘oude’ fonds ook aan hen een herstelpremie kan opleggen, kan de
intergenerationele risicodeling wel in stand blijven en kunnen DB‐regelingen in beginsel
worden gecontinueerd. De prikkel om het oude fonds te verlaten zal daardoor, vooral voor
jongeren, ook beduidend kleiner zijn.
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Niet‐rationele keuzes
Tot nog toe zijn we ervan uitgaan dat de deelnemers aan een pensioenregeling een rationele
keuze maken. Daarmee bedoelen we dat zij de keuze maken die de meeste kans biedt op
realisatie van hun preferenties. Die preferenties worden daarbij als een gegeven
aangenomen. Let wel: rationaliteit zegt dus niets over de preferenties als zodanig.
Uit veel psychologisch, sociologisch en gedragseconomisch onderzoek is echter bekend dat
mensen vaak niet (volledig) rationeel handelen, dat wil zeggen dat zij keuzes maken die in
het licht van hun preferenties niet de beste zijn. Of juist geen keuze maken. Dat laatste blijkt
vaker voor te komen dan men wellicht zou denken. Vanwege gebrek aan kennis en/of
belangstelling zullen waarschijnlijk veel deelnemers bij hun huidige pensioenfonds blijven en
dus geen (actieve) keuze maken. Veel mensen vinden het te ingewikkeld om de voor‐ en
nadelen van bij hun huidige pensioenfonds af te wegen tegen de voor‐ en nadelen van een
overstap naar een ander pensioenfonds. Daarnaast lijken vooral jongere deelnemers vaak
niet of nauwelijks geïnteresseerd in hun pensioenregeling.16 Diverse onderzoeken laten zien
dat een grote minderheid of soms zelfs een meerderheid van de mensen geen keuze maakt,
zelfs als zij daarmee gemakkelijk een financieel voordeel zouden kunnen behalen.17 Nu zou
men kunnen tegenwerpen dat niet‐kiezen rationeel is als je geen groot belang hecht aan je
pensioenregeling. Een weloverwogen keuze brengt immers ook kosten met zich mee,
bijvoorbeeld voor het verzamelen en bestuderen van informatie. Die kosten kunnen als
hoger worden ervaren dan de mogelijke opbrengsten, zodat het rationeel is om juist niet te
kiezen. Als een substantieel deel van de deelnemers niet (actief) kiest, heeft dit echter ook
nadelen voor degenen die wel kiezen. De niet‐kiezende deelnemers verminderen namelijk
de concurrentie tussen pensioenfondsen om hun (uitvoerings)kosten te verlagen of hun
beleggingsresultaten te verbeteren. Als een aanzienlijk deel van de deelnemers niet actief
kiest, kunnen ook onderpresterende pensioenfondsen hun positie handhaven. Het kan voor
pensioenfondsen dan aantrekkelijker zijn om te profiteren van niet‐kiezende deelnemers, en
op de koop toe te nemen dat een beperkt aantal deelnemers vertrekt, dan door een
strategie van kostenreductie wel‐kiezende deelnemers aan te trekken. Het theoretische
voordeel van meer keuzevrijheid en concurrentie, namelijk vergroting van de efficiëntie van
pensioenfondsen, wordt dan niet gerealiseerd. Overigens kan het niet actief kiezen van een
groot deel van de deelnemers een onderpresterend pensioenfonds ook de gelegenheid
bieden om de prestaties te verbeteren, indien de deelnemers op andere wijze hun
ontevreenheid kunnen uiten, zoals in scenario 4.
Voor zover deelnemers wel een (actieve) keuze maken, is die keuze vaak niet of beperkt
rationeel. Volgens de zogenaamde prospect‐theorie van Kahneman en Tversky (1979) laten
mensen bij hun keuze een verwacht verlies zwaarder wegen dan een overeenkomstige
verwachte winst (verliesaversie). De wijze waarop een keuze wordt gepresenteerd (framing)
kan hierdoor van invloed zijn op de keuze die mensen maken.
16
17

Pensioenmonitor (2014: 23).
O.m. Thaler en Bernartzi (2004), Ameriks en Zeldes (2001), Samuelson en Zeckhauser (1988).
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Verder zijn mensen geneigd uit een reeks van keuzemogelijkheden de meest extreme te
mijden en voor een gematigde optie te kiezen. Dit betekent bijvoorbeeld dat als mensen
kunnen kiezen tussen drie beleggingsopties, waarvan de eerste zeer veilig is maar een laag
verwacht rendement heeft, de tweede een laag risico heeft en een gemiddeld verwacht
rendement en de derde een gemiddeld risico heeft met een hoger verwacht rendement, de
meesten voor de tweede optie kiezen. Betreft de keuze echter drie opties met
respectievelijk een laag risico, een gemiddeld risico en een hoog risico, dan kiezen de
meesten opnieuw voor de tweede optie, en niet de eerste optie die identiek is aan de keuze
die men in de eerste situatie zou hebben gemaakt.
De keuzes van mensen worden vaak ook beïnvloed door het keuzegedrag van anderen. Juist
als men beperkte kennis van of belangstelling voor pensioenen heeft, is de kans groot dat
men het voorbeeld van anderen volgt. Als die anderen wel een weloverwogen en rationele
keuze hebben gemaakt, is dit ook verstandig. Juist omdat veel mensen zich niet in
pensioenen verdiepen, weten zij echter niet of anderen een verstandige keuze hebben
gemaakt. Het risico bestaat dus dat men ook anderen volgt die een irrationele keuze hebben
gemaakt. Er kan zich kuddegedrag voordoen waarin mensen massaal een ‘verkeerde’ keuze
volgen. En naarmate meer mensen die keuze volgen, zullen anderen ook sterker worden
geprikkeld om daarin mee te gaan. Het is dan bijvoorbeeld denkbaar dat een pensioenfonds
op grond van niet op feiten berustende geruchten, geheel leegloopt. Als een dergelijk proces
eenmaal in gang is gezet, wordt het overigens rationeel om de kudde te volgen, want als een
pensioenfonds dreigt leeg te lopen, kan men beter niet als enige achterblijven (vgl. een bank
run).
Samenvattend zijn er tal van vormen van niet‐rationeel gedrag die de uitkomst van
introductie van keuzemogelijkheden tamelijk onvoorspelbaar maken. Niet elke vorm van
niet‐rationeel gedrag hoeft per se ernstige negatieve effecten te hebben, maar het is niet
uitgesloten dat zich kuddegedrag voordoet dat de continuïteit van pensioenfondsen in
gevaar kan brengen. Doordat niet‐rationeel keuzegedrag sterk wordt beïnvloed door de
wijze waarop de keuze wordt gepresenteerd, vormt dit een belangrijk aspect van ieder
scenario waarin keuzemogelijkheden worden geïntroduceerd.
Gedrag van pensioenfondsen
Alvorens in te gaan op de vraag hoe pensioenfondsen zullen reageren op de vrije keuze van
deelnemers, moeten we een veronderstelling maken over de doelstelling van
pensioenfondsen. Bij private bedrijven is de gebruikelijke (economische) veronderstelling
dat zij ernaar streven hun winst te maximaliseren. Aangezien pensioenfondsen non‐profit‐
instellingen zijn, is deze doelstelling voor hen niet relevant. Wij zullen daarom
veronderstellen dat pensioenfondsen – zoals de meeste andere organisaties – in de eerste
plaats streven naar continuïteit van de eigen organisatie. In aanvulling daarop gaan we ervan
uit dat zij graag ook beter presteren dan hun ‘concurrenten’, deels om marktaandeel te
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winnen en groter te worden, deels vanwege de reputatie en status die dit oplevert. Ten
slotte kunnen pensioenfondsen ook een intrinsieke motivatie hebben om een goed product
te leveren en hun klanten te dienen. Wij veronderstellen evenwel dat deze laatste
doelstelling, voor zover zij overeenkomt met de andere doelstellingen, daaraan
ondergeschikt zal zijn.
Hoe zullen pensioenfondsen nu reageren op de introductie van de mogelijkheid om je eigen
pensioenfonds te kiezen? In het ideaaltypische model uit de economische leerboeken,
worden pensioenfondsen door actief zoekende en rationeel kiezende consumenten
gedwongen om met elkaar te concurreren en daarmee hun prestaties te verbeteren. De
uitkomst daarvan zou moeten zijn dat alleen de meeste kostenefficiënte pensioenfondsen
overleven. Anders gezegd: pensioenfondsen die onvoldoende efficiënt zijn, worden ofwel
gedwongen om hun kostenefficiëntie te vergroten ofwel zullen zij leeglopen en ophouden te
bestaan. Om deze optimale uitkomst te realiseren moet echter aan tal van voorwaarden
worden voldaan, hetgeen in de praktijk in het algemeen niet het geval is. Zelfs als alle
deelnemers rationeel handelen, kunnen zich marktimperfecties voordoen doordat er sprake
is van asymmetrische informatie. Dat wil zeggen dat de deelnemers bepaalde informatie
missen die de pensioenfondsen wel hebben. Zo bieden pensioenfondsen doorgaans geen
nauwkeurig inzicht in hun kostenstructuur. Weliswaar wordt in hun jaarverslagen
gerapporteerd hoeveel uitvoeringskosten zij hebben gemaakt, maar het is voor individuele
deelnemers lastig te beoordelen of die kosten het gevolg zijn van inefficiënte uitvoering of
van een hoge beloning van fondsmanagers, die uiteindelijk in een hoger rendement zou
kunnen resulteren. Het is daarom voor deelnemers moeilijk te bepalen of het ene
pensioenfonds daadwerkelijk meer ‘waar’ biedt voor een euro premie dan een ander fonds.
Als men achteraf alsnog informatie verkrijgt over de verhouding tussen kosten en baten,
kunnen de (niet alleen monetaire maar ook psychische) kosten van het overstappen naar
een ander pensioenfonds de besparing op de uitvoeringskosten overtreffen, waardoor zij
toch bij hun huidige pensioenfonds blijven. Pensioenfondsen kunnen hierdoor een prikkel
hebben om hogere uitvoeringskosten te rekenen dan vanuit het perspectief van de
deelnemers optimaal is.
Nu kunnen deelnemers hun keuze voor een pensioenfonds niet alleen baseren op de
premie, maar ook op het rendement van het fonds. Naarmate het pensioenfonds meer
kosten in rekening brengt, zal het rendement op de betaalde premie lager zijn, doordat een
kleiner deel van de premie wordt belegd. Het rendement op de beleggingen wordt echter
ook beïnvloed door het risico van de beleggingen. Door riskanter te beleggen en daarmee
tijdelijk een hoger rendement te realiseren, kan een pensioenfonds proberen te verhullen
dat het te hoge kosten in rekening brengt. De kosten en opbrengsten van een hoger
beleggingsrisico zijn bovendien meestal asymmetrisch verdeeld. Als het rendement hoog is,
slaan de opbrengsten slechts ten dele bij de deelnemers neer (in de vorm van indexatie van
29

de pensioenopbouw). Vaak ontvangt de vermogensbeheerder in dat geval een bonus. Is het
rendement laag, dan kunnen pensioenaanspraken worden gekort, terwijl er geen negatieve
bonus (oftewel een malus) voor de vermogensbeheerder is. Op deze wijze worden
pensioenfondsen en/of hun vermogensbeheerders geprikkeld om riskanter te beleggen dan
voor de deelnemers optimaal.18
Fondsen zullen waarschijnlijk ook sterk gestimuleerd worden tot schaalvergroting. Dit zal
hun relatieve uitvoeringskosten verminderen, inclusief die voor de werving van nieuwe
deelnemers,19 en potentieel hun beleggingsresultaat verbeteren door een versterkte positie
tegenover uitvoerders en een bredere portefeulliespreiding.
Hoewel we in dit eerste scenario veronderstellen dat pensioenfondsen een acceptatieplicht
hebben, sluit dit niet uit dat pensioenfondsen toch zullen proberen bepaalde groepen van
deelnemers aan te trekken. Dit kunnen zij bijvoorbeeld realiseren met op bepaalde groepen
gerichte marketingactiviteiten. Denk aan het adverteren in media die vooral door
bijvoorbeeld jongeren of vrouwen worden gebruikt. Als pensioenfondsen verplicht zijn een
doorsneepremie te hanteren, dat wil zeggen een premie die voor alle deelnemers gelijk is,
hebben zij er belang bij om deelnemers te lokken die, in geval van een doorsneepremie,
meer premie betalen dan overeenkomt met hun pensioenopbouw (of minder pensioen
opbouwen dan overeenkomt met hun premiebetaling). Dit geldt voor jongere deelnemers,
aangezien hun premies gedurende een veel langere periode rendement opleveren dan de
premies van ouderen, terwijl ze jaarlijks eenzelfde deel van hun pensioen opbouwen. Een
pensioenfonds met veel jongere deelnemers kan dus ofwel de (doorsnee)premie verlagen
ofwel bij een zelfde premie een hogere pensioenopbouw bieden. Zoals hierboven
beschreven, zijn ook mannen en laag opgeleide deelnemers relatief aantrekkelijk doordat zij
een lagere levensverwachting hebben dan vrouwen respectievelijk hoog opgeleiden. Het is
ook goed denkbaar dat de fondsen complementaire producten zullen aanbieden, waarbij
wel onderscheid wordt gemaakt, om langs die weg klanten aan zich binden.
Naarmate de deelnemers frequenter van pensioenfonds kunnen wisselen, zal ook de
beleggingshorizon van pensioenfondsen korter worden. Immers, zij kunnen er niet op
rekenen dat zij het vermogen van de huidige deelnemers ook op langere termijn nog zullen
beheren. Hierdoor is het risico groot dat pensioenfondsen zich sterker zullen richten op hoge
rendementen op korte termijn in plaats van op gematigde maar stabielere rendementen op
langere termijn. Dit zal resulteren in een grotere volatiliteit in de waarde van de
pensioenbeleggingen, hetgeen de stabiliteit van het pensioenstelsel kan schaden.
Als zich daadwerkelijk veel mobiliteit van deelnemers tussen pensioenfondsen voordoet, zal
dit ook consequenties (moeten) hebben voor de pensioenfondsbesturen. Momenteel zijn de
meeste pensioenfondsbesturen samengesteld uit vertegenwoordigers van de sociale
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Zie hierover uitgebreider Hollanders (2015).
Dergelijke kosten bestaan op dit moment niet maar kunnen in dit scenario aanzienlijk worden getuige de
grote wervingskosten die de ziektekostenverzekeraars maken sinds de invoering van de ZVW. Hun pure
reclamekosten bedroegen in 2013 circa € 50 per overstappende verzekerde (BS Health Consultancy, 2014).
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partners die een bedrijfstakpensioenregeling zijn overeengekomen. Als gevolg van vrije
pensioenfondskeuze zal het deelnemersbestand echter steeds minder overeengekomen met
de werknemers van een bedrijfstak. Het ligt dan op den duur niet meer in de rede dat het
bestuur van het pensioenfonds nog wordt gevormd door vertegenwoordigers van de sociale
partners in die bedrijfstak, aangezien zij in afnemende mate de deelnemers representeren.
Uit welke partijen het pensioenfondsbestuur dan wel dient te worden samengesteld
(bijvoorbeeld onafhankelijke deskundigen), is echter een vraag die wij hier open laten.
Net als bij de deelnemers aan pensioenregelingen is het ook bij de pensioenfondsen
denkbaar dat zij zich niet zuiver rationeel gedragen. De leiding van organisaties is ook vaak
geneigd tot conformisme, door het gedrag van andere organisaties te volgen of immiteren.
Voorals als een organisatie geen eenduidige doelstelling heeft (zoals winstmaximalisatie) en
de maatschappelijke verwachtingen van het gedrag van de organisatie diffuus zijn, kan het
volgen van het voorbeeld van andere, toonaangevende organisaties een dominante
strategie worden. Indien dit het geval zou zijn, zou vrije fondskeuze uiteindelijk tot een
grotere homogeniteit kunnen leiden, doordat de pensioenfondsen steeds meer op elkaar
gaan lijken. Daarmee zou de vrije keuze in hoge mate aan betekenis verliezen, doordat er
feitelijk weinig te kiezen valt.

2.5 Nederlandse ervaringen
Er zijn geen Nederlandse ervaringen direct van toepassing. Immers, nergens wordt in het
pensioenstelsel aan individuele werknemers de keuze geboden om uit of in een fonds te
stappen. Wel is er in een beperkte zin de keuze voor waardeoverdracht: op het moment dat
men overstapt naar een andere baan waarbij ook een ander pensioenfonds hoort, kan men
het opgebouwde kapitaal laten staan en ‘slaper’ of ‘gewezen deelnemer’ worden, of het
meenemen naar het nieuwe fonds. Al zijn decennia van ongelijke behandeling van slapers
uiteindelijk beëindigd door de invoering van een wettelijk recht op waardeoverdracht, en al
let ook de toezichthouder scherp op, toch is waardeoverdracht geen eenvoudige zaak. Ze
vereist een nauwkeurige beoordeling van verschillen tussen pensioenreglementen en
eventuele bijbehorende verzekeringsrechten (bijvoorbeeld voor nabestaandenpensioen) die
een grote expertise vergt waarover deelnemers doorgaans niet beschikken. Daarnaast is ook
de toestand van het pensioenfonds zelf van belang. De huidige Pensioenwet staat toe dat
een betrokken pensioenfonds niet meewerkt aan waardeoverdracht indien zijn
dekkingsgraad onder de 100% is. Bovendien is de overdracht tussen fondsen niet actuarieel
neutraal doordat bij waardeoverdracht geen evenredig deel van de opgebouwde buffers
wordt meegegeven.
Berden en Kok (2010) becijferen dat gedurende een jaar met bijna 300.000 wisselaars van
baan, werkgever én fonds, slechts 115.000 ook de waarde overdroegen voor een geschat
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bedrag van € 1,7 miljard. Hoewel degenen die waarde overdragen er in totaal er wel iets bij
lijken te winnen, is een belangrijke overweging voor overdracht dat ze hun opgebouwede
pensioenrechten in een hand houden. Ook is waaroverdracht recentelijk bedreigender
geworden voor de deelnemer als gevolg van veranderingen in de behandeling van het
partnerpensioen.20 Het is daarom niet verwonderlijk dat het aantal slapers zo groot is. Zelfs
dit bescheiden recht heeft dus slechts een zeer beperkte betekenis.
Berden en Kok (2010) becijferen de kosten voor de betrokken fondsen op € 240 tot 360 per
geval. Deze zijn ongeveer gelijk aan de jaarlijkse administratiekosten die pensioenfondsen
maken voor slapers plus het te zijner tijd uitkeren van hun pensioen. Deze kostenneutraliteit
zal verloren gaan als mensen in dit scenario frequent van fonds veranderen waardoor per
saldo de uitvoeringkosten drastisch kunnen toenemen.
De Nederlandse ervaring die het dichtst in de buurt ligt van ons scenario van individuele
keuzevrijheid betreft de zorgverzekering.21 Met de invoering van de ZVW in 2006 verviel de
deelname in een gegeven ziekenfonds die verplicht was voor een groot deel van de
bevolking (werknemers in particulier bedrijf met een loon onder de ziekenfondsgrens en hun
gezinnen). Daarvoor in de plaats kwam een individuele verzekeringsplicht voor de gehele
bevolking met vrije keuze van een verzekeraar.22 Ieder individu is vrij deze keus een maal per
jaar te maken. Collectiviteiten van individuen, zoals leden van verenigingen of werknemers
van een bedrijf of klanten van een commerciële tussenpersoon (Hema, Marktplaats,
UnitedConsumers), kunnen met verzekeraars onderhandelen over een (beperkt) lagere prijs
of aan aangepaste aanvulling op de basisverzekering. Het betreffende pakket sluiten mensen
vervolgens individueel af. Tegelijk kregen de verzekeraars een acceptatieplicht opgelegd,
althans voor de nationaal vastgelegde basisverzekering; voor de aanvullende verzekering is
acceptatie niet verplicht en prijsdiscriminatie volop aanwezig.
Het ligt voor de hand vooral naar de effectuering van de individuele keuzemogelijkheid en
het aspect van solidariteit te kijken. Bij de invoering in 2006 veranderde een aanzienlijke
minderheid (19%) van de totale bevolking van verzekeraar. In de jaren voorafgaand aan de
stelselwijziging en aanvankelijk ook daarna ging het om duidelijk minder dan vijf procent.
Sinds de overgang naar 2011 ligt het percentage rond de zes. De omvang van deze mobiliteit
verschilt tussen individuele verzekeraars – het percentage vertrekkers loopt in 2013 uiteen
tussen 4 en 15 procent, het percentage nieuwkomers tussen 1 en 6 procent. Bepaalde
verzekeraars verliezen (2 tot 4%) of winnen (tot 5%) per saldo klanten. Derhalve maakt
20

Het partnerpensioen kan op opbouwbasis zijn, net als het pensioen zelf, afhankelijk van de regeling.
Partnerpensioen op risicobasis is ook een mogelijkheid gedurende de tijd dat iemand deelneemt in een
regeling. Is men dan echter niet langer deelnemer, dan vervalt de verzekeringsdekking. Wisselt men van
pensioenfonds, dan begint de opbouw van eventueel partnerpensioen weer van voren af aan. Heeft men eerst
een partnerspensioen op opbouwbasis en bij een volgend fonds op risicobasis, dan kan de opbouw verloren
gaan.
21
Zie voor meer detail Van der Zwan (2015).
22
Bestaande ziekenfondsen (die vaak al over een bovenbouwverzekeraar beschikten ten behoeve van
degenen met een loon boven de ziekenfondsgrens) gingen op in verzekeringsmaatschappijen.
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slechts een heel kleine minderheid effectief een keuze. Hun keuzes weerspiegelen niet per
se individuele preferenties. Sommigen gaan noodgedwongen over als zij van collectiviteit
veranderen, bijvoorbeeld vanwege een nieuwe baan; anderen (chronisch zieken of
gehandicapten) zouden de keuze wel willen maken maar worden gehinderd doordat ze voor
de benodigde aanvullende verzekering elders niet geaccepteerd worden of slechts tegen een
hoge prijs. Voor de vrije pensioenfondskeuze biedt dit in ieder geval geen aanwijzing voor
een grote belangstelling voor het maken van een eigen keuze, temeer daar deze situatie met
een uniform verzekeringspakket en een beperkt aantal aanbieders nog relatief transparant
is.
Behalve deze individuele mobiliteit is ook de aanbodkant van de zorgverzekeringsmarkt van
belang. Het aantal verzekeraars is gedaald en er is sprake van aanzienlijke concentratie
doordat de vier grootste verzekeraars het overgrote deel van de markt in handen hebben.
Ook in de zorgverlening daalt het aantal aanbieders; zo is bijvoorbeeld het aantal algemene
en categorale ziekenhuizen gedaald van 110 in 2006 naar 98 in 2012. De
keuzemogelijkheden voor individuen worden daarmee in toenemende mate beperkt. De
grote populariteit van verzekeringscollectiviteiten wijst erop dat veel consumenten waarde
hechten aan een zo laag mogelijke prijs. Hun aandeel steeg van 50% van alle contracten in
2006 naar 71% in 2013 , vooral door een grotere rol van niet‐werkgevergebonden
gelegenheidscollectieven. Door zich in collectieven te organiseren, vormen consumenten
een tegenwicht dat helpt de marktmacht van de aanbieders te beteugelen. In de
pensioenkeuze zal deze behoefte waarschijnlijk niet anders zijn. Ook daar zal zich
waarschijnlijk een concentratie van fondsen voordoen, waarop de deelnemers zich mogelijk
in collectieven organiseren om een tegenmacht te vormen. Het zou ironisch zijn als dat door
middel van de vakbeweging zou gebeuren.
De solidariteit tussen hoge en lage inkomens en tussen gezonde en minder gezonde mensen
die onderdeel is van het zorgstelsel, is niet de uitkomst van marktwerking maar is volledig
het resultaat van de institutioneel‐juridische vormgeving. Het gaat daarbij om de
acceptatieplicht, verbod op premiedifferentiatie op basis van individuele kenmerken en de
zorgtoeslag voor lagere inkomensgroepen. Uiteraard staat voor de toegankelijkheid van de
zorg de acceptatieplicht van verzekeraars voorop. Deze geldt echter niet voor de
aanvullende verzekering, hoezeer die ook voor sommige voorzieningen onmisbaar is.
Belangrijk is dat onder invloed van overheidsbeleid de grens tussen basispakket en
aanvulling in de loop der jaren is verschoven ten nadele van het eerste, doordat een aantal
verrichtingen uit het basispakket is gehaald. De in principe uniforme basispremie
gecombineerd met een zorgtoeslag leidt tot solidariteit tussen hogere en lagere inkomens.
De premie is niet verschuldigd voor kinderen tot 18 jaar.23 Per saldo drukt de netto

23

De uniforme premie minus de nieuw ingevoerde zorgtoeslag verving voor de ziekenfondsverzekerden
een inkomensafhankelijke premie en voor de rest van de bevolking een nominale particuliere premie.
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ziektekostenbijdrage niettemin relatief zwaar op huishoudens met lagere (bruto)inkomens.24
De invoering van een verplicht eigen risico draagt hier waarschijnlijk verder aan bij, met
name voor chronisch zieken en gehandicapten voor wie op voorhand vaststaat dat ze dit
risico moeten dragen. Een wettelijk geregelde kostenverevening vindt plaats tussen
verzekeraars ter compensatie van een ongelijke verdeling van risico’s in hun afzonderlijke
populaties van verzekerden, die tot stand komt als gevolg van de acceptatieplicht en de
uniforme premie. Verzekeraars met relatief veel verzekerden met een hoog zorggebruik
worden gecompenseerd door verzekeraars die juist een oververtegenwoordiging kennen
van verzekerden met ‘gunstige’ kenmerken. Deze verevening wordt echter vanaf 2015
ingeperkt met het argument dat verzekeraars hierdoor onvoldoende worden geprikkeld om
kosten te besparen.25 Per saldo is de omvang van de verevening bovendien beperkt.
Volledige afschaffing zou de concurrentiepositie van grote verzekeraars waarschijnlijk nog
verder versterken.
We concluderen dat voor een vrije individuele pensioenkeuze een acceptatieplicht van groot
belang is, al zal de toepassing ervan gecompliceerd zijn omdat de pensioenproducten
uiteenlopen en zeker niet de uniformiteit kennen zoals die van het basispakket van de
zorgverzekering. Die situatie compliceert ook de eventuele toepassing van verevening tussen
fondsen. Volledige transparatie van het collectief toezicht op de kwaliteit van de prestatie
van fondsen, inclusief de risico’s die zij nemen, zal onmisbaar zijn.

2.6 Buitenlandse ervaringen met individuele fondskeuze
We richten de aandacht nu op ervaringen in andere landen. Het is goed daarbij te bedenken
dat het in dit hoofdstuk gaat om de individuele keuze van een pensioenuitvoerder en niet
van een pensioenproduct, ook al kan het eerste samenhangen met en mogelijk ook
gedreven worden door het tweede. Van de vijf door ons onderzochte landen kent Finland
net als Nederland geen uitvoerderskeuze voor individuele deelnemers. Het Finse stelsel blijft
in dit hoofdstuk daarom verder buiten beschouwing. In de overige vier landen is het
gedeelte, waarvoor individuele deelnemers een keuze kunnen maken, steeds opgezet als
een defined contribution regeling, wat tot gevolg heeft dat de individuele keuze van
deelnemers van pensioenuitvoerder onherroepelijk gepaard gaan met variaties in het
uiteindelijke pensioen. In die zin wijken al deze gevallen af van het scenario dat we voor
ogen hebben, omdat ze niet een bepaalde vervanging van het inkomen garanderen en geen
bijstortverplichting die het mogelijk zou maken om een bepaalde uitkering te garanderen.
Het zou er op kunnen wijzen dat keuzevrijheid voor individuele deelnemers op het vlak van
24

Het laagste inkomensdeciel betaalde in 2013 5,9% van het bruto inkomen, het hoogste de helft
daarvan, 2,8% (CBS, Statline).
25
http://www.bsenf.nl/nl/themas/financiering‐zorgverzekeringswet/
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pensioenuitvoerder onverenigbaar is met een defined benefit regeling die er op gericht is
een bepaald percentage van het loon op te bouwen en als geïndexeerde pensioenuitkering
tot het overlijden uit te keren.
Ook verschillen de vier landen in termen van de verplichting om deel te nemen. In Zweden
nemen alle belastingplichtige burgers verplicht deel aan de regeling (werknemers en
zelfstandigen) en in Australië zijn de werkgevers verplicht om voor hun werknemers in een
fonds te storten; echter in het Verenigd Koningrijk werkte het stelsel op algehele
vrijwilligheid tot onlangs werd overgaan op automatic enrolment26 en in Duitsland is het
kapitaalgedekte deel op vrijwillige basis geschoeid, zij het financieel gestimuleerd door
belastingaftrek en directe belastingsubsidie.
Terwijl Zweden en Duitsland weinig keuzevrijheid kennen in de uitkeringsfase (het
opgebouwde pensioen moet worden omgezet in een lijfrente), is dit in Australië en meer
recent ook in het Verenigd Koningrijk wel het geval. In beide landen is het mogelijk om het
pensioenkapitaal als lump sum (als één som geld) op te nemen, in Australië zelfs voor het
bereiken van de statutaire pensioenleeftijd. In Zweden en Duitsland kunnen individuele
deelnemers slechts keuzes maken voor een relatief klein deel van hun totale
pensioenpakket, in Australië en het Verenigd Koninkrijk is de keuzegrondslag veel
omvangrijker. Hierbij moet wel in overweging worden genomen dat het effectief
eigenwoningbezit onder ouderen in die landen veel hoger is dan in Duitsland, Zweden en
ook Nederland – met andere woorden, gepensioneerden voorzien daar in een belangrijkere
mate in hun oudedag via een eigen volledig afbetaald huis. Dit biedt de mogelijkheid om een
karig pensioen aan te vullen met een besparing op woonlasten (toegerekende huurwaarde
van de eigen woning) of de afsluiting van een omgekeerde hypotheek. De laatste jaren is de
hypotheekschuld wel snel aan het stijgen, en in het Verenigd Koninkrijk zijn de huizenprijzen
nu zo hoog dat het merendeel van de starters geen kans meer maakt om in de woningsmarkt
in te stappen. In Australië zijn vier van de vijf gepensioneerden eigenaar van hun woning en
heeft 77% van hen geen hypotheekschulden uitstaan. Vergelijk dit met Nederland, waar
circa de helft van de 65+‐ers de eigen woning bezit en daarvan weer de helft geen
hypotheekschuld heeft. De gemiddelde waarde van huizen in Australië is anderhalf keer zo
groot als in Nederland27 en het woningbezit wordt niet meegerekend in de inkomens‐ en
vermogentoets die geldt voor het verkrijgen van een basispensioen.
De grootste vrijheid in individuele pensioenfondskeuze wordt dus aangetroffen in het Britse
stelsel, gevolgd door het Australische. Duitsland vergrootte de opbouwkeuzevrijheid zonder
goed op de kwaliteit ervan te letten, maar hier gaat het slechts om een klein deel van de
26

Automatic enrolment wil zeggen dat werknemers automatisch deelnemen aan de pensioenregeling indien zij
daarvoor kwalificeren (bijvoorbeeld als de werkgever geen eigen pensioenregeling aanbiedt, zoals in het
Verenigd Koninkrijk). In het Verenigd Koninkrijk hebben deelnemers aan het wettelijke default fonds NEST
daarbij een opt‐out mogelijkheid: zij kunnen ervoor kiezen om hun deelname binnen een bepaalde periode op
te zeggen.
27
De gemiddelde netto waarde van woningen in Australië was in 2009‐2010 ca. AUS$ 300.000 = € 185.000 en
in Nederland € 130.000.
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gehele opbouw. Het Zweedse stelsel biedt sinds de hervorming van 1998 een beperkte
keuzemogelijkheid onder kwalitatief goede institutionele voorwaarden. De Zweedse
doelstelling en uitwerking liggen het dichtst bij de Nederlandse en behandelen we hieronder
als laatste en het meest uitvoerig.
2.6.1 Verenigd Koninkrijk28
Tot voor kort was de keuzevrijheid in het Verenigd Koninkrijk het meest absoluut van alle vijf
bestudeerde landen omdat ze niet gepaard ging met de formele of materiële plicht voor
werknemer noch werkgever om daadwerkelijk pensioen op te bouwen. Evenmin werden er
eisen gesteld aan de aanbieders van pensioenproducten. Zoals we zullen zien zijn beide wel
al jaren onderdeel van het Australische stelsel, waar de keuzevrijheid om die reden minder
absoluut is. Het ging in Engeland om een situatie zonder vorm van plicht, dwang of drang
voor het individu om een aanvullend pensioen op te bouwen en ook zonder adequaat
toezicht op uitvoerders van de pensioenopbouw en op de pensioenuitvoering door middel
van de omzetting van pensioenvermogen in een lijfrente. Al deze zaken zijn onder
Nederlandse condities niet direct van toepassing. Ze helpen hier echter om vast te stellen
dat plicht en toezicht onmisbaar zijn voor een goed functionerend stelsel.
De Britse ervaringen zijn desastreus gebleken voor de pensioenopbouw en ze kunnen direct
aan het gevoerde beleid worden toegeschreven. Tijdens de jaren 1980 begonnen de
conservatieve regeringen onder leiding van Margaret Thatcher werknemers er toe te
bewegen om uit de bescheiden door de staat georganiseerde aanvullende‐pensioenregeling
(State Earnings Related Pension Scheme, SERPS) te stappen. Ook werden werknemers die
collectief een aanvullend pensioen opbouwden via hun werkgever aangemoedigd om over
te stappen naar individuele defined contribution regelingen die werden aangeboden door
financiële dienstverleners via kostbare en soms zelfs onbetrouwbare intermediairs. Door een
combinatie van geringe financiële geletterdheid en een gebrek aan regulering van de
aanbieders van pensioenproducten verpulverde de pensioeninleg als gevolg van extreem
hoge commissies en hoge administratiekosten. De ervaringen in het Verenigd Koninkrijk met
het verschuiven van de risico’s en de verantwoordelijkheid voor oudedagvoorzieningen van
de overheid en de werkgever naar de werknemer met een grotere individuele keuzevrijheid
zijn daarom niet inspirerend. De hoge mate van voluntarisme en keuzevrijheid heeft er toe
geleid dat alleen in sectoren waar de vakbondsorganisatiegraad hoog is (met name in de
publiek sector), werknemers nog een adequaat aanvullend pensioen opbouwen.
De rest van de bevolking, in het bijzonder laagbetaalde werknemers in de marktsector,
stevenen af op armoede na hun pensionering. Ook voor die werknemers die ondanks het
ontbreken van een verplichtstelling toch een pensioen opbouwen, heeft de hoge mate van
individuele keuzevrijheid in de pensioenopbouw niet geleid tot voordelen voor de
‘consument’ in tegenstelling tot de verwachtingen van de voorstanders van flexibilisering en
marktwerking in de pensioensector. De Britse pensioenindustrie wordt gekenmerkt door
28

Deze paragraaf is gebaseerd op het landenrapport van Roberston‐Rose en De Deken (2015).
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extreem hoge beheers‐ en administratiekosten die in Europa hooguit geëvenaard worden
door de al even slecht gereguleerde Riesterente in Duitsland die verderop besproken wordt.
Volgens Murthi, Orszag en Orszag (2003) ging in het Verenigd Koninkrijk 40 tot 45 procent
van de individuele pensioenbesparingen op aan verschillende kosten en vergoedingen.
Mettertijd is de Britse overheid zich bewust geworden van de beperkingen van een te hoge
mate van keuzevrijheid voor werkgevers om al dan niet een aanvullend pensioen voor hun
werknemers te regelen. Ook leek ze niet langer overtuigd van de zaligmakende werking van
keuzevrijheid voor werknemers om zelf te beslissen over de manier waarop ze hun
aanvullend pensioen opbouwen. Deze inzichten waren aanleiding voor de laatste Labour
regering om in 2008 de National Employment Savings Trust (NEST) op te richten en met
ingang van 2012 automatic enrolment in te voeren. Werkgevers werden met de invoering
van automatic enrolment verplicht om minstens drie procent van het salaris van hun
werknemers in een aanvullend pensioen te storten. Het semi‐publieke pensioenfonds NEST
functioneert als een default fonds voor werkgevers die niet zelf een meer attractieve
regeling aan hun werknemers aanbieden. NEST biedt niet alleen een kostengunstig
alternatief voor laagbetaalde werknemers, in wie de privé pensioenaanbieders in ieder geval
niet erg geïnteresseerd zijn gezien hun relatief kleine pensioenpotten. De verwachting is ook
dat samen met de dreiging van de kant van de regering om uitvoeringskosten wettelijk te
plafonneren, er een daling van de kosten van pensioenproducten zal optreden.
De ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk illustreren ook de mogelijke problemen die
zich kunnen voordoen tijdens de uitkeringsfase. Tot voor kort moest de werknemer het
gespaarde pensioenkapitaal omzetten in een lijfrente op het moment van pensionering. In
de lijfrente‐industrie ontbrak het echter net zo zeer als bij het voorafgaande pensioensparen
aan regulering en effectief toezicht. In tegenstelling tot Zweden en Duitsland moesten er
bijvoorbeeld geen unisex tarieven worden gehanteerd (inmiddels is dit wel verplicht) en de
verschillen tussen aanbieders van lijfrentes voor eenzelfde bedrag aan gespaard kapitaal
konden tot meer dan 30 procent oplopen. De Conservatief‐Liberale coalitie die in 2010 het
roer van de Labour Partij overnam, besloot echter niet om het opportunistische gedrag van
de financiële dienstverleners in te perken met behulp van een striktere regulering tijdens de
uitkeringsfase (zoals deels in Duitsland bestaat) of door alle pensioenspaarpotten door één
publieke aanbieder in lijfrentes om te laten zetten (zoals in Zweden). In plaats daarvan koos
de regering recent als oplossing voor de problemen in de uitkeringsfase voor de vlucht naar
voren: volledig vrije opneembaarheid van het gespaarde bedrag à la Australië. Daarbij lijkt ze
te handelen vanuit de veronderstelling dat er dan geen intermediairs meer aan te pas
zouden komen en er zich ook geen moral hazard zou voordoen dat mensen hun besparingen
besteden aan andere doelen dan pensioen in de wetenschap dat er een vangnet bestaat.
2.6.2 Australië29
Ook in Australië lijkt de individuele keuze in het stelsel compleet, maar hier is ze wel ingebed
29

Deze paragraaf is gebaseerd op het landenrapport van Blessing, De Deken en Williams (2014).
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in een context van een algemene materiële verplichting voor werkgevers om pensioen op te
bouwen voor hun werknemers, de superannuation. Deze verplichting is niet wettelijk maar
materieel opgelegd – door niet‐deelnemende werkgevers te dreigen met een speciale hoge
belasting. Aanvankelijk beperkte de keuze voor de uitvoering zich tot de werkgevers, maar
geleidelijk is die overgedragen aan de werknemer. Sinds 2005 kunnen vier op de vijf
werknemers kiezen tussen verschillende uitvoerders en bij een gegeven uitvoerder tussen
verschillende investeringsstrategieën. Deze keuzemogelijkheid is niet weggelegd voor een
deel van het overheidspersoneel en ook niet voor werknemers die onder een bestaande
door de arbeidsrechtbank verbindend verklaarde cao vallen (hetgeen men in Australië een
‘award’ noemt30). Evenmin geldt zij voor werknemers die nog aanspraken hebben in een
door hun werkgever opgezette defined benefit regeling die dateert uit de periode
voorafgaand aan het invoeren van de superannuation. De Australische casus bevestigt dat
een hoge mate van individuele keuzevrijheid voor deelnemers enkel mogelijk blijkt te zijn
binnen een DC‐regeling.
De werknemerskeuze tijdens de opbouwfase omvat twee aspecten: tussen uitvoerders en
tussen verschillende beleggingstrategieën die de uitvoerder aanbiedt. Werknemers kunnen
zo vaak ze willen veranderen van uitvoerder maar moeten daarvoor wel een kleine fee
betalen. De meeste fondsen bieden een heel uitgebreide waaier van beleggingstrategieën,
die variëren in termen van de risico’s die worden genomen, en in de aard van de
beleggingen: nationaal of globaal, en sociaal verantwoord of niet.
Ondanks de vergaande mogelijkheden in het superannuation stelsel om individueel te
kiezen, maken slechts weinig deelnemers actief gebruik van die mogelijkheid. Een
meerderheid (50‐70%) van alle deelnemers laat zijn pensioen uitvoeren door de default
optie die de werkgever aanwijst. Ook als ze zelf kiezen voor een uitvoerder, kiest een
overgrote meerderheid (9 op 10 deelnemers) binnen die uitvoerder voor de default
investeringstrategie. In Australië betekent het laten uitvoeren door die default optie iets
fundamenteel anders dan in Zweden of recentelijk in het Verenigd Koninkrijk. Het gaat niet
om een publiek (Zweden) of semi‐publiek (Verenigd Koninkrijk) fonds, maar eerder om een
fonds dat de werkgever aanwijst als de werknemer zelf geen keus maakt. Om in aanmerking
te komen als default optie moeten fondsen wel aan een aantal criteria voldoen zoals het
investeren in een ‘gebalanceerde’ ‘minder risicovolle’ portefeuille. Die blijkt bij nader inzien
echter toch nogal risicovol te zijn (77% ‘growth assets’ zoals aandelen en vastgoed en de rest
in ‘defensieve’ investeringen zoals obligaties). Hetzelfde geldt voor de erkenning van de
default investeringstrategieën binnen een fonds.
De actieve keuze voor een uitvoerder neemt in Australië vooral de vorm aan van het
persoonlijk oprichten van een self‐managed super fund. De toezichthouder, APRA, laat toe
om een superannuation fund in eigen beheer op te richten (met maximaal 4 deelnemers).
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In het Australische arbeidsrecht wordt er een onderscheid gemaakt tussen collectieve
arbeidsovereenkomsten die normalerwijze slechts voor één bedrijf gelden en ‘awards’ die voor een
industrietak of voor een bepaalde beroepsgroep gelden in het hele land of een deelstaat.
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Deze kleine fondsen beleggen hun pensioenkapitaal zelf nadat ze het hebben gestort bij een
bank. Hun aantal verdubbelde in 10 jaar tijd, maar ze vertegenwoordigen nog steeds maar
een fractie (3%) van het totaal aantal deelnemers in het superannuation stelsel. Wel gaat het
meestal om erg vermogende deelnemers, wat verklaart dat die kleine groep van deelnemers
bijna éénderde van het totale superannuationvermogen bezit. Volgens een onderzoek van
KPMG zou de belangrijkste drijfveer achter de oprichting van een fonds in zelfbeheer zijn de
wens om controle uit te oefenen en kosten te reduceren. Dat laatste blijkt echter een illusie:
door een gebrek aan schaalvoordelen blijken de fondsen in eigen beheer juist geplaagd te
worden door veel hogere administratiekosten. Bovendien zijn deze fondsen uitgesloten van
een aantal garanties welke de overheid biedt in geval van fraude bij het beleggen.
Er is een brede financiële toezichthouder APRA die de superannuation fondsen toelaat en
vervolgens onder toezicht houdt. Deze fondsen komen in vijf smaken: fondsen van
(meerdere) individuele bedrijven, van bedrijfstakken, en in de publieke sector, met
daarnaast commerciële fondsen (retail) en tot slot ‘kleine fondsen’ opgezet als
beleggingsvehikel door maximaal vier personen.
Tabel 2 geeft inzicht in de praktische uitwerking van deze mogelijkheden. De eerste drie
typen werken zonder winstoogmerk, in tegenstelling tot de Retailfondsen. Niet onverwacht
behaalt deze laatste, meest vrije groep een veel lager rendement van iets minder dan 5%
tegenover 6,6 à 7% voor de eerste drie typen. De volatiliteit van het rendement verschilt
weinig. De retailfondsen maken vooral veel hogere kosten voor management. Helaas is het
rendement van de kleine fondsen in eigen beheer niet bekend.
Tabel 2 Fondstypen in het Australische pensioenstelsel, 2013
Aantal
fondsen

%

Aantal
deel‐
nemers
X 1.000

%

Opge‐
bouwde %
waarde
x AUS$
mld

Balans*

X AUS$
mld

Default
activa

DB
% activa

X AUS$
mld

Onderneming
108
0
512
2
61
4
0,250
29
Bedrijfstak
52
0 11.524 37
325 21
0,056
218
Publiek
38
0
3.337 11
257 16
‐14,754
138
Retail
127
0 14.395 47
423 27
0
82
Klein
512.375 100
968
3
508 32
NB
NB
Overig
61
0
99
6
Totaal
512.761 100 30.736 100
1574 100
‐14,449
466
Vw DB
30
610
70
*) Na aftrek van toekomstige verplichtingen (per definitie nul bij defined benefit)
**) Rate of return: rendement op belegde vermogen.
Source: APRA, Superannuation Bulletin 2013, version 5/2/2014

% RoR**
2004‐
13

X AUS$
mld

%

47
67
54
19
3

1
0
69
0

1
0
27
0

44

70 7

6,5
6,7
7,0
4,9
n.a.

De afgelopen jaren zijn deelnemers minder vaak gaan kiezen voor de minder renderende
retailfondsen. Hun absolute aantal deelnemersovereenkomsten daalde licht tussen 2005 en
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2013, terwijl het totale aantal met 11% toenam. De daling is echter geconcentreerd in
recente jaren en wijst op een tamelijk vertraagde reactie op langdurige onderperformance.
Bijna alle nieuwe overeenkomsten zijn beland bij bedrijfstakfondsen (inclusief de publieke
sector). Het retailaandeel in het totale opgebouwde kapitaal daalde met 6 procentpunt
terwijl dat van bedrijfstakfondsen steeg met 3 procentpunt. Vooral de rol van de kleine
zelfbeheerde fondsen in het opgebouwde kapitaal is sterk gegroeid, namelijk met 10
procentpunten.
Het totale aantal deelnemers van meer dan 30 miljoen overstijgt aanzienlijk de totale
bevolking van het land (24 miljoen) en nog meer de beroepsbevolking (12 miljoen). Dit is een
gevolg van het feit dat de meeste werknemers deelnemen in meerdere superannuation
funds. Dit is onder andere een gevolg van het veranderen van werkgever, waardoor er veel
slapers zijn. Dit heeft geleid tot het probleem van ‘verloren rekeningen’. Volgens een studie
van de Britse regering zouden er in Australië 5 miljoen rekeningen zijn waar de gerechtigden
geen weet meer van hebben en het zou daarbij om een totaal gespaard vermogen gaan van
20 miljard Australische dollar (het totaal belegd vermogen in de superannuation industrie
bedroeg dat jaar AUS$ 1,400 miljard). De balans van deze verloren rekeningen wordt
uiteindelijk opgeëist door de belastingsdienst. Momenteel werkt de regering aan een
regeling waardoor de ‘verloren’ pensioenpotjes automatisch naar de laatste
pensioenrekeing van de deelnemers zouden moeten worden overgemaakt. Het stelsel zou
gebruik maken van informatie van de belastingdienst om pensioenuitvoerders aan te manen
die overdachten te doen.
Sinds 2005 steeg het bedrag aan kapitaal voor defined benefit pensioen van AUS$ 50 naar 70
miljard, maar dat van andere regelingen verdubbelde van AUS$ 496 naar 996 miljard. De
gemiddelde individuele DB‐account is wel veel groter: AUS$ 115.000 tegenover AUS$
51.000, maar dat berust stellig mede op de langere duur van de inleg. De
werkgeversbijdrage aan de premie is omvangrijk bij de bedrijfs‐, bedrijfstak‐ en publieke‐
sectorfondsen (85‐90%), maar ver daaronder bij de retail fondsen (64%). De
pensioenuitkering is in Australië volkomen vrij. Er is dus geen verplichting om het gespaarde
pensioenvermogen op het moment van pensionering om te zetten in een lijfrente. De totale
waarde kan als eenmalige uitbetaling worden opgenomen en aan elk gewenst doel worden
besteed. Tegenwoordig wordt circa de helft van alle uitkeringen lump sum gedaan. Dat
aandeel is echter gedaald van bijna 70% in 2005,.31
2.6.3 Duitsland32
Het naoorlogse Duitse pensioenstel werd tot voor kort gedomineerd door een
inkomensafhankelijk pensioen dat gefinancierd werd op omslagbasis – een eerste‐
pijlerpensioen met een hoge vervangingsgraad (het niveau ten opzichte van het eerder
31

Wellicht omdat het stelsel verder ontwikkeld zodat lump sum bedragen groter zijn en zwaarder worden
belast.
32
Deze paragraaf is gebaseerd op het landenrapport van De Deken (2015a).
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verdiende inkomen). Daardoor was de tweede pijler minder ontwikkeld dan elders. Deze
pijler berustte op een eenzijdige beslissing van de werkgever om een supplement te betalen.
Dit kon verschillende juridisch‐organisatorische en economische vormen aannemen. Voor
werknemers bestond er geen keuzevrijheid in de fase waarin pensioenen werden
opgebouwd. Met de pensioenhervorming van 2001, genoemd naar toenmalig Minister van
Arbeid, Walter Riester, kwam hier echter verandering in. Anders dan in de andere hier
behandelde landen werd er voor gekozen om die keuzeruimte niet onder te brengen in de
eerste pijler (Zweden) of de tweede pijler (Australië, Verenigd Koninkrijk), maar om derde‐
pijlerproducten sterk te ondersteunen met directe subsidies en belastingvoordelen. Het
Riesterpensioen kent geen enkele verplichting voor werknemers om deel te nemen noch
voor werkgevers om iets te regelen (zoals Australië) en het mist dan ook elke vorm van auto‐
enrolment (zoals in het Verenigd Koninkrijk). De verleiding voor werknemers (en ook
zelfstandigen) om een (erkende) individuele pensioenverzekering af te sluiten berust op een
verschraling van het eerste‐pijlerpensioen33 en ruimhartige subsidies op de nieuwe
(gecertificeerde) instrumenten.34 Met de afsluiting van zo’n verzekering wordt tegelijk een
uitvoerder gekozen. Hoewel het Riesterpensioen dus eigenlijk een derde‐pijlerproduct is, en
geen van deze producten een defined benefit pensioen biedt,35 kan het Duitse voorbeeld wel
inzicht bieden in de werking van individuele keuzevrijheid in geval van een brede waaier aan
financiële producten tijdens de opbouwfase en ook in het gedrag van de uitvoerders.
Het succes van het nieuwe stelsel is dubieus. In 2011 sloten slechts vier op de tien
werkenden die in aanmerking komen voor de overheidssteun, een Riesterpensioen af. Ook
worden polissen vaak vroegtijdig beëindigd,36 of wordt de inleg, in toenemende mate,
tijdelijk onderbroken (3% in 2003, 16% in 2009) waardoor de daadwerkelijke dekking lager
uitvalt. Een groeiend aantal verzekerden slaagt er niet in om de inleg op te brengen die

33

De vervangingsgraad na een volledige carrière daalde van 70% van het middelloon naar 64% (in 2030).
In 2013 tot € 2100 premieaftrek voor de belastingen en subsidie voor laagbetaalden (€ 154 voor
alleenstaanden, € 304 voor paren) en voor kinderen (€ 185, indien geboren na 2007 zelfs € 300), steeds op
voorwaarde dat minstens 4% van het bruto jaarloon wordt gestorten in een erkend Riesterproduct. Als het
belastingvoordeel groter is dan de subsidie, krijgt men het verschil teruggestort. Het aanvragen van deze
subsidies is echter ingewikkeld, waardoor 60 procent van diegenen die er recht op hebben toch geen
Riestercontract afsluiten. Mensen met een laag inkomen lopen bovendien het risico dat hun premies niet
leiden tot een hoger pensioen doordat ze meer dan 35 jaar moeten bijdragen om beter af te zijn in vergelijking
met het inkomengetoetste bijstandspensioen (ook in 2001 ingevoerd).
35
Het stelsel kent vier soorten pensioencontracten: kapitaalgedekte levensverzekering (70% van de 15 miljoen
contracten tot 2011), investeringsfondsen (20%), bankspaarpolissen (5%) en, sinds 2008, spaarcontracten
waarmee de begunstigden een deel van de kosten van het verwerven van een eigen woning kunnen
financieren (5%). In 2010 waren er meer dan 4.400 financiële producten gecertificeerd, op grond van criteria
zoals nominale uitbetalingarantie van inleg plus subsidie, minimumleeftijd van uitbetaling, (gedeeltelijke)
omzetting in lijfrente. Certificering biedt echter geen garantie voor de kwaliteit of het rendement.
36
Vijf tot tien procent van het aantal afgesloten Riestercontracten jaarlijks, en mogelijk veel meer over de
gehele contractduur gerekend.
34
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minimaal noodzakelijk is om in aanmerking te komen voor de subsidies. De aanvankelijk
verstrekte subsidies worden dan later weer gekort.37
Het lage gebruik van de subsidies wordt deels geweten aan hoge transactiekosten, die de
aantrekkelijkheid van de Riesterproducten zelf ter discussie stellen, samen met lage
rendementen.38 De aanvankelijke voorwaarde voor erkenning als Riester‐aanbieder dat de
kosten over de eerste tien jaar moeten worden gespreid, is in 2004 onder druk van de
financiële industrie gehalveerd tot vijf jaar. Hierbij was het argument dat er een verhoogd
risico op voortijdige stopzetting is. Verzekeraars rechtvaardigen de hoge kosten met de
bijzondere garanties die Riesterproducten bieden, zoals nabestaandenbescherming en de
garantie dat tenminste de nominale inleg wordt uitgekeerd, en sinds 2005 gelijke tarieven
voor mannen en vrouwen (unisex) bij de omzetting naar lijfrente. Een belangrijk punt van
kritiek betreft de ongerechtvaardigd lange levensduren waarmee uitvoerders rekenen bij de
omzetting naar een pensioenuitkering, waardoor de jaarlijkse uitkering laag uitvalt. Hier
wordt wel tegen ingebracht dat er vanwege het niet‐verplichte karakter van de Riester‐
pensioenen zelfselectie zou kunnen optreden van deelnemers met een hogere
levensverwachting. Volgens de consumentenorganisaties wordt de markt voor Riester‐
producten verder ondermijnd door wijdverbreide oneerlijke verkooppraktijken, gebrek aan
transparantie inzake de kosten, twijfelachtig advies en onvoldoende consumenten‐
bescherming. Voor de vakbond IG Metall vormde dat een argument om zelf met de
werkgevers een erkende uitvoerder op te zetten. De werkgevers gingen daarin mee omdat
ze daarmee de aansprakelijkheid voor pensioen konden externaliseren en de administratieve
lasten verminderen. Voor beide partijen was het aantrekkelijk om gebruik te maken van de
financiële voordelen van het Riesterstelsel, die voortkomen uit belastingssubsidies en
belastingaftrek.
Verder kan men stellen dat het Riesterstelsel bedoeld was om het gat op te vullen dat
onstond door versobering van het eerste‐pijlerpensioen, doordat het loongerelateerde deel
van die pijler werd beperkt. Het Riesterpensioen levert dus niet zozeer extra
pensioenaanspraken op, maar betekent een verschuiving van een deel van het pensioen van
de eerste pijler naar de derde pijler.
Hoewel inmiddels een aanzienlijk deel van de bevolking een Riestercontract heeft afgesloten
– in 2014 waren er 16 miljoen contracten op een doelgroep van 30‐36 miljoen personen –
blijven laagbetaalden ondanks de ruimhartige overheidssubsidies ondervertegenwoordigd.
Ook zijn de Riesterpensioenen niet in staat gebleken de verlaging van het eerste‐
pijlerpensioen te compenseren. Dit wordt wel geweten aan een kennisachterstand van de
gemiddelde burger. Het kan echter ook een rationele beslissng zijn om niet in te leggen,
37

In 2002 verloor een kwart van de verzekerden een gedeelte van de basissubsidie en een vijfde een gedeelte
van de subsidies voor kinderen, vijf jaar later betrof het bijna de helft voor de basissubsidie en een derde voor
de subsidies voor kinderen.
38
De totale kosten van afsluiting en beheer tijdens de eerste tien jaar worden geschat op € 5,9 miljard, of 15%
van het gespaarde pensioenkapitaal.
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wanneer men bijvoorbeeld verwacht onvoldoende te kunnen sparen om uiteindelijk een
pensioen te bereiken dat het inkomensgetoetste bijstandspensioen overtreft. Als het
daaronder blijft, wordt het verrekend en vervalt de facto al het Riesterspaargeld. Veel van de
problemen in het Duitse stelsel lijken daarom verband te houden met het ontbreken van
verplichtstelling. Om voldoende mensen te overtuigen toch een polis af te sluiten strooit de
overheid niet alleen kwistig met subsidies en belastingvoordelen, maar laat het regelgevend
kader ook toe dat de transactiekosten aan het oog van de verzekerden worden onttrokken.
Het Duitse voorbeeld laat zien hoe de aanbieders van pensioenproducten erin slagen om de
winstgevendheid van hun producten zeker te stellen en de overstap tussen concurrerende
aanbieders in te perken. Het is de vraag of binnen een pensioenstelsel met individuele
vrijwillig deelname een betere regulering dit soort opportunistisch gedrag kan intomen.
2.6.4 Zweden39
In de loop van de jaren 1990 is het gehele Zweedse pensioenstelsel hervormd met als doel
om het meer bestendig te maken tegen de vergrijzing, om meer individuele keuze mogelijk
te maken, en aanvankelijk ook in de verwachting dat het bestaande nationale publieke
beheer van het pensioenkapitaal zou worden overgedragen aan met elkaar concurrerende
investeringsfondsen. In deze paragraaf richten we ons vooral op de keuzeruimte die het
stelsel biedt. Net zoals in de andere landen, betreft dit behalve de opbouwfase ook de
uitkeringsfase. Tot 1998 was er nauwelijks keuzevrijheid tijdens de fase waarin pensioenen
werden opgebouwd. Het stelsel leek in zoverre op het Nederlandse dat een universeel
relatief genereus basispensioen (folkpension) werd aangevuld met een inkomensafhankelijk
aanvullend pensioen (ATP) dat een uitkering garandeerde op defined benefit basis. Het
verschil met Nederland lag daarin dat deze twee pensioenlagen (tiers) beide deel uitmaakten
van de eerste pijler en dat het premiegefinancierde aanvullende pensioen werd uitgevoerd
op omslagbasis, waarbij ook een buffer werd onderhouden. Daarnaast was er weliswaar een
bescheiden tweede pijler die daar nog iets bovenop bood, maar in essentie eerder als een
collectieve regeling voor de derde pensioenlaag (third tier) kan worden beschouwd. De
pensioenaanspraken die werknemers opbouwden via het belastinggefinancierde folkpension
en het premiegefinancieerde ATP waren min of meer vergelijkbaar met de cumulatie van de
eerste en tweede pijler in Nederland. Wel was het Zweedse aanvullende pensioen veel
uniformer dan de honderden pensioenregelingen die Nederland kent. Desondanks leek het
pensioen waarop de modale werknemer recht had, het meest van de vier onderzochte
landen op wat deze in Nederland zou krijgen. Dat maakt de Zweedse casus interessant voor
de vergelijking.
Vanaf 1998 werd het Zweedse pensioenstelsel fundamenteel hervormd en werd voor een
deel van de opbouw van pensioenrechten een hoge mate van keuzevrijheid gecreëerd. De
hervorming van 1998 schafte het onvoorwaardelijke universele uniforme basispensioen af
en verving dit door een uit algemene belastingen gefinancierd en op pensioeninkomen
39

Deze paragraaf is gebaseerd op het landenrapport van Palme en Sundén (2015).
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getoetst supplement (het zogenaamde garantipension). Wat voorheen de
inkomensafhankelijke aanvulling (inkomstpension) was op het basispensioen werd nu de
kern van het pensioenstelsel en werd georganiseerd op basis van een notional defined
contribution logica met een automatische aanpassing voor veranderingen in de
levensverwachting. Dit houdt in dat de individuele pensioenopbouw is gebaseerd op de
betaalde premies, maar dat er geen sprake is van financiering op basis van kapitaaldekking.
Wat de hervorming voor ons onderzoek vooral interessant maakt, is de derde component
van het wettelijk vastgelegde pensioen: het zogenaamde premiepension. Het
inkomstpension en het premiepension worden zoals vroeger het ATP‐pensioen gefinancierd
uit een statutaire premie. De totale premie bedraagt 18,5 procent van het loon. Daarvan is
16,0 procent bestemd voor het deel waarover tijdens de opbouwfase geen keuzevrijheid
bestaat, en 2,5 procent voor het premiepension waar deelnemers individueel kunnen kiezen
hoe hun gespaarde kapitaal wordt belegd. Het laatste berust volledig op het defined
contribution principe, zonder dat er garanties worden gegeven over wat er op het moment
van pensionering van het geïnvesteerde kapitaal overblijft. Werknemers kunnen kiezen uit
honderden fondsen en mogen hun pensioengeld over maximaal vijf fondsen verdelen. De
premie voor het premiepension wordt via de belastingdienst geïnd en op aanwijzing van de
werknemer verder geleid naar het fonds van zijn of haar keuze. Om die keuze te faciliteren
heeft het publieke Zweedse Pensioenagentschap (Swedish Pension Agency, SPA) een
particuliere financiële dienstverlener belast met de audit van alle pensioenfondsen die
wensen deel te nemen aan het premiepensionstelsel. De audits worden uitgevoerd door het
bedrijf Morningstar, een Amerikaanse particuliere financiële dienstverlener, die naast
vermogensbeheer ook beleggingsonderzoek en audits doet. Ze worden wekelijks
geactualiseerd en samen met allerhande andere informatie op de website van de SPA
openbaar gemaakt. Om deel te kunnen nemen aan het premiepensionstelsel moeten
pensioenfondsen aan een reeks voorwaarden voldoen en ook een korting geven ten
opzichte van hun normale dienstverlening. Deze korting is ingevoerd, omdat de
administratiekosten van de pensioenfondsen voor het premiepension lager liggen dan voor
normale investeringsfondsactiviteiten, aangezien de premies worden geïnd door de
belastingdienst en de spaarrekeningen worden bijgehouden door de
pensioentoezichthouder.
De uitvoering van het premiepension loopt volledig via het Zweeds Pensioenagentschap, dat
de contacten onderhoudt met de fondsen en de behaalde resultaten registreert. Dit
agentschap oefent daarbij als grootgebruiker marktmacht uit, wat leidt tot lagere
management‐fees. Dat voordeel wordt jaarlijks uitgesmeerd over alle pensioendeelnemers.
Het betekent dat er geen rechtstreekse relaties bestaan tussen individuele premiebetalers
en uitvoerende beleggers; de beleggers kunnen de premiebetalers dus niet proberen te
verleiden met mooi klinkende producten. Doordat de SPA als enige intermediair
functioneert, kennen de fondsen niet de identiteit van de spaarders die er voor kiezen hun
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vermogen bij hen te beleggen. Samen met een acceptatieplicht beperkt dit het risico van
segregatie (hoewel het de fondsen vrij staat gerichte reclame te maken). De vele fondsen
mogen alleen opereren nadat ze een licentie hebben gekregen. Ze verschillen van elkaar
puur als belegger, en daarmee in het nemen van risico’s plus het bijbehorend rendement.
Met een andere uitvoerder is dus in principe een ander product aan de orde en in die zin
wijkt de Zweedse realiteit af van ons eerste scenario.
Onder andere als gevolg van het pure DC karakter van het premiepension kunnen
deelnemers zo vaak ze willen van fonds veranderen. Er worden daarbij geen kosten in
rekening gebracht voor de individuele deelnemers die van deze mogelijkheid gebruik maken,
maar deze kosten worden gezamenlijk door alle deelnemers gedragen, inclusief diegenen
die niet of nauwelijks van de keuzevrijheid gebruik maken. Bij de start van het systeem, die
plaatsvond in de periode dat de aandelenkoersen het ene record na het andere braken,
kozen de meeste werknemers er voor om hun vermogen in een commercieel fonds te
beleggen. Het was echter ook altijd mogelijk om te kiezen voor een publiek default fonds,
dat ontstond uit een van de bufferfondsen van het oude ATP systeem.
Aanvankelijk konden werknemers niet meer terugkeren naar dit publieke fonds nadat ze de
keuze hadden gemaakt om niet in de default te blijven, maar later is dit wel mogelijk
gemaakt. Tijdens de eerste jaren dat het nieuwe stelsel van kracht was maakten de meeste
werknemers een actieve keuze om uit de default te stappen. Dit verklaart waarom het gros
van het gespaarde vermogen in het kader van het premiepension nog steeds in commerciële
pensioenfondsen zit. Anderzijds is het aantal deelnemers dat er voor koos in het default
fonds te blijven geleidelijk aan opgelopen tot 95 procent van de nieuwste jaargangen. De
dominante positie van de commerciële fondsen in het totaal gespaard kapitaal is
vermoedelijk ook een gevolg van het feit dat vooral deelnemers met lagere inkomens geen
gebruik maken van de actieve keuzevrijheid (maar wel meebetalen aan de kosten van die
keuzevrijheid voor de midden en hogere inkomens). Voor de relatief kleine actieve groep is
er een hele industrie van adviseurs ontstaan. Het aantal pensioenspaarders die gebruik
maken van een adviseur om hun pensioenpotje te beheren wordt geschat op 700.000
(Engström & Westerberg, 2013). Die adviseurs vragen een jaarlijkse vergoeding van SEK 500‐
700, wat neerkomt op gemiddeld 1 procent van de waarde van het vermogen waarover ze
adviseren.
De beleggingsresultaten van de privaat beheerde fondsen blijken achter te blijven bij die van
de default. Dit geldt zowel als de vergelijking gemaakt wordt binnen afzonderlijke jaren als
wanneer de jarenlange ervaringen worden bekeken van de groep die sinds de invoering in
1995 aan het stelsel heeft deelgenomen: de scherpe piek rechts in figuur 2 geeft het via de
default behaalde rendement aan.
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Figuur 2

Frequentieverdeling Premiepensionspaarders sinds 1995, naar jaarlijks
kapitaal‐ gewogen rendement tot en met 2013.

Bron: Orange Report 2013, figuur 6.4

Hoewel het deel waarvoor de keuzevrijheid geldt relatief bescheiden is – het gaat om maar
14 procent van de totale premiebijdragen voor de inkomensafhankelijke pensioenopbouw –
heeft het nieuwe stelsel een aanzienlijk grotere impact op de beleggingsrisico’s waaraan
toekomstige gepensioneerden zijn blootgesteld. In het kielzog van de hervorming van de
eerste pijler, moesten ook de tweede‐pijlerstelsels worden aangepast. Hoewel die in Zweden
traditioneel eerder een aanvullende functie vervullen (third tier) vergelijkbaar met de rol die
de derde pijler in Nederland speelt, heeft de versobering van de eerste pijler40 ertoe geleid
dat die tweede pijler nu wel een rol speelt in de tweede laag (second tier) en ook
noodzakelijk is om een vorm van inkomensbehoud zeker te stellen. In de periode
voorafgaand aan de hervorming van 1998 werden de collectief onderhandelde aanvullende
stelsels, opgezet als defined benefit regelingen. Door de reorganisatie van de eerste pijler
volgens een (notional) defined contribution logica werden die DB‐supplementen te
ingewikkeld en te duur. Ook gingen ze gepaard met te veel onzekerheid voor de werkgevers.
Daarom werden de tweede‐pijlerpensioenen ook omgezet in defined contribution regelingen
met individuele keuzemogelijkheden.
Als gevolg van deze aanpassingen is een veel groter deel van het pensioen van een modale
werknemer tegenwoordig afhankelijk van de keuzes die hij of zij maakt bij de belegging van
de pensioenpremies. Gemiddeld bedragen de premies in de tweede pijler ongeveer 4,5
procent van de loonsom. Dat betekent dat niet 14 procent, maar bijna een derde van de
pensioenen die nu worden opgebouwd, afhankelijk is van de keuzes die deelnemers maken
op de kapitaalmarkt. Wel dient daarbij te worden opgemerkt dat de keuzearchitectuur in de
de tweede pijler veel leidender is. De sociale partners onderhandelen met financiële
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Er is sprake van een quasi‐automatische verlaging van de uitkeringen van het inkomstpension als de
levensverwachting van een cohort op het moment van pensionering toeneemt.
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dienstverleners een beperkt aantal keuzes waartussen individuele deelnemers vervolgens
kunnen kiezen. Zo biedt het stelsel voor witte boordenpersoneel de keus tussen 6
verzekeringsproducten of 5 fonds managers (die dan weer tussen de 14 en 28 fondsen
aanbieden). De kans om een verkeerde keuze te maken is echter aanzienlijk lager omdat
individuen niet zelf over de voorwaarden van hun belegging moeten onderhandelen (maar
eerder zoals in het derde scenario uit een menu kiezen).
De uitkering van het opgebouwde pensioen betreft altijd een annuïteit die gebaseerd is op
het opgebouwde kapitaal. De uitbetaling daarvan geschiedt in alle gevallen door het Zweeds
Pensioenagentschap. Daarbij bestaat echter de keuze om het bestaande fonds de belegging
te laten beheren, met de bijbehorende onzekerheid over de hoogte van het pensioen, of om
over te gaan naar een zeker (nominaal) pensioen. In het eerste geval blijft net als in de
opbouwfase de keuze om naar naar andere fondsen over te gaan behouden. In het tweede
geval wordt het bijbehorende kapitaal overgeheveld uit het fonds en verder beheerd door
(en voor rekening en risico van) het Agentschap zonder de mogelijkheid om die keuze nog
ongedaan te maken en later naar een ander fonds over te gaan. Wel kan het Agentschap een
aanvulling op het premiepension bieden afhankelijk van de in een jaar behaalde resultaten.
De hoogte van de annuïteit is niet afhankelijk van de toevallige kapitaalmarktsituatie op het
moment van omzetting, doordat ze wordt bepaald met een vaste rentevoet (1,6%). Wel kan
ze dalen met stijgende levensverwachting, die in het Zweedse stelsel per cohort wordt
vastgesteld – een factor die het stelsel ook op andere punten kenmerkt.
In deze fase van uitvoering blijkt het overgrote deel van het kapitaal in de bestaande
fondsen te blijven terwijl er verrassend weinig naar de traditionele annuïteit en het
Agentschap wordt overgebracht. Dit kan wijzen op de bekende inertia in individuele
pensioenkeuzes, maar het zou ook kunnen wijzen op een aanloopprobleem van het stelsel.
Dat is immers in het midden van de jaren negentig ingevoerd voorafgaand aan de
dotcomcrisis, toen beleggen nog heel aantrekkelijk leek en toen het lange tijd de deelnemers
in de fondsen niet toegestaan was om over te gaan naar de default. Uiteraard kan het ook
de reële keuzes van de deelnemers weerspiegelen. In het algemeen is de centrale schakeling
van opbouw en uitvoering in het Zweedse stelsel via het Agentschap er op gericht om zowel
de administratieve kosten als die van kapitaalbeheer te minimaliseren en daarmee de
effectieve pensioenopbrengst te maximaliseren.

2.7 Conclusies
Zowel de theoretische effecten als de praktische ervaringen in binnen‐ en buitenland maken
het onwaarschijnlijk dat de introductie van vrije fondskeuze voor individuele deelnemers de
positieve effecten zal hebben die de voorstanders ervan (lijken te) verwachten. Een goed
functionerende, transparante markt waarin een groot aantal pensioenfondsen met elkaar
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concurreert en waarin individuele deelnemers een weloverwogen en goed geïnformeerde
keuze maken voor het fonds dat het beste aansluit bij hun persoonlijke voorkeuren, is een
wel erg onwaarschijnlijke uitkomst van de introductie van deze keuzevrijheid. Daarvoor
verschilt de uitvoering van een pensioenregeling te zeer van andere producten – zoals
auto’s, smartphones of kleding –, waarvoor zo’n goed functionerende markt tot op zekere
hoogte wel bestaat. Bij pensioenen loopt de periode tussen inleg en uitbetaling door het
fonds op tot meerdere decennia. Het resultaat kan dan ook in het geheel niet on the spot
beoordeeld worden. Bovendien sluiten mensen minder vaak een pensioencontract af dan
dat zij bijvoorbeeld een nieuw kledingstuk aanschaffen. Hierdoor kunnen zij niet of
nauwelijks leren van eerdere ervaringen.
De invoering van individuele keuzevrijheid kan op langere termijn grofweg op twee
manieren uitwerken. De meest waarschijnlijke uitkomst is dat slechts een kleine minderheid
van de deelnemers daadwerkelijk een actieve keuze zal maken. Voor een deel van hen zal
deze tot een verbetering leiden doordat zij overstappen naar een pensioenfonds dat,
afgemeten aan hun preferenties, beter presteert. Een ander deel zal echter een niet‐
rationele of een niet goed geïnformeerde keuze maken en daardoor mogelijk slechter af zijn
dan in de huidige situatie. Als er slechts een klein percentage rationele en goed
geïnformeerde kiezers is, gaat daarvan onvoldoende disciplinerende werking uit om een
merkbaar effect te hebben op de prestaties van pensioenfondsen in het algemeen; het kan
zelfs leiden tot prijsverhogingen. Introductie van keuzevrijheid levert dan voor een kleine
groep deelnemers verbeteringen op, maar betekent voor een groter of kleiner deel van de
overige deelnemers een verslechtering. Mogelijk kan ze zelfs de gemiddelde prestatie van
pensioenfondsen negatief beïnvloeden.
Een andere mogelijke, maar minder waarschijnlijke uitkomst is, dat er als gevolg van
kuddegedrag omvangrijke stromen op gang komen van deelnemers die van pensioenfonds
wisselen. Een deel van deze bewegingen zal rationeel zijn, doordat deelnemers massaal
vertrekken bij een onderpresterend pensioenfonds of naar een pensioenfonds gaan met een
jonger, lager opgeleid en/of ‘mannelijker’ deelnemersbestand. Een deel zal ook irrationeel
kuddegedrag zijn, dat goed presterende pensioenfondsen ten onrechte in grote problemen
kan brengen. Deze massale bewegingen zullen de stabiliteit van het pensioensysteem ernstig
verstoren en met zeer hoge transactiekosten gepaard gaan. Het is niet te voorspellen of er
uiteindelijk een nieuwe stabiele constellatie zal ontstaan, of dat er langere tijd een hoge
mate van turbulentie zal blijven bestaan. In ieder geval is het twijfelachtig of het
eindresultaat een beter functionerend stelsel zal zijn.
In geen van de besproken buitenlandse voorbeelden wordt fondskeuzevrijheid
gecombineerd met de opbouw van een defined benefit pensioen. Het principe van
individueel voor‐ of nadeel dat inherent is aan deze keuze bemoeilijkt de combinatie al op de
voorhand. In de praktijk zou het effect gering kunnen zijn als slechts weinigen daadwerkelijk
individueel kiezen. Als er echter omvangrijke deelnemersmobiliteit tussen fondsen tot stand
komt, of als een relatief kleine mobiliteit geconcentreerd is in sommige fondsen en
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regelingen, wordt het ook praktisch zeer de vraag of de twee kenmerkende elementen van
het bestaande stelsel, te weten uitkeringsovereenkomsten (DB) met een doorsneepremie,
gehandhaafd kunnen worden. De afgedwongen solidariteit tussen leeftijdsgroepen c.q.
generaties, waarop deze gebaseerd zijn, is immers nauwelijks te handhaven indien degenen
die hieraan nu het meest bijdragen de solidariteit (ten dele) kunnen ontlopen door over te
stappen naar een ander pensioenfonds. Ook al wordt het evenwicht uiteindelijk hersteld,
zoals we hierboven in principe beargumenteerden, in de tussentijd kunnen pensioenfondsen
die gedeeltelijk leeglopen in grote problemen komen. Als de dekkingsgraad van een
pensioenfonds bijvoorbeeld door massaal vertrek van jongeren daalt, kan het fonds
gedwongen zijn de pensioenaanspraken nominaal fors te verlagen (‘korten’), waarmee de
facto een einde komt aan het DB‐karakter van de regeling.
Tot slot zal scenario 1 door de sterke toename van transactie‐ en administratiekosten en een
grotere betekenis van schaalvoordelen waarschijnlijk resulteren in een sterke toename van
de concentratie van pensioenfondsen, die nu al groot is, waardoor er uiteindelijk voor de
deelnemers niet meer veel te kiezen valt.
Het is denkbaar dat de mogelijke nadelige gevolgen van vrije pensioenfondskeuze worden
ondervangen door aanvullende wet‐ en/of regelgeving. Zo zou men kunnen denken aan het
invoeren van een vereveningsstelsel, waarbij pensioenfondsen met onevenredig veel
deelnemers met ‘gunstige’ kenmerken (jong, man, laag opgeleid) jaarlijks een bijdrage zijn
verschuldigd aan fondsen met veel deelnemers met ‘ongunstige’ kenmerken. Dit is
vergelijkbaar met de verevening die in het zorgverzekeringsstelsel tussen
ziektekostenverzekeraars plaats vindt. Echter, een dergelijke wettelijk verplichte verevening
past slecht in een systeem waarin geen pensioenplicht bestaat en pensioenregelingen niet
uniform zijn maar uiteenlopen. Dat compliceert ook de bepaling van het financiële nadeel
dat een pensioenfonds met veel deelnemers met ‘ongunstige’ kenmerken ondervindt. Een
andere mogelijkheid is om een garantiesysteem in te voeren voor pensioenfondsen die, door
massaal vertrek van deelnemers, niet langer aan hun verplichtingen kunnen voldoen,
vergelijkbaar met het depositogarantiestelsel in de bankensector. Zo bestaat er in Finland
een systeem van wederzijdse aansprakelijkheid van fondsen (zie hoofdstuk 3). Ook een
dergelijke optie is echter moeilijk voorstelbaar in een stelsel zonder wettelijke
pensioenplicht of uniforme standaardpensioenregeling. Bovendien zou het voor
pensioenfondsen de prikkel kunnen verminderen om te streven naar een stabiele hoge
dekkingsgraad.
Meer in het algemeen geldt dat wetgeving die probeert de nadelen van scenario 1 te
ondervangen, haast onvermijdelijk leidt tot een grotere uniformering van het
pensioenstelsel, bijvoorbeeld in de vorm van een algemene pensioenplicht en een
standaardpolis.
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Hoofdstuk 3 Scenario 2 – Vrije fondskeuze voor de individuele werkgever

3.1 Inleiding
Anders dan voor de werknemer valt er voor veel werkgevers momenteel wel degelijk het
een en ander te kiezen ten aanzien van de uitvoering van de pensioenregeling. Als de sociale
partners hierover geen bindende collectieve afspraken hebben gemaakt, kan de werkgever
zelf bepalen door wie hij de pensioenregeling wil laten uitvoeren. In dit hoofdstuk
onderzoeken we de consequenties als die keuzevrijheid voor alle werkgevers zou gaan
gelden, ongeacht of er een verplicht gestelde pensioenregeling van kracht is.
Doordat een substantieel deel van de werkgevers al de vrijheid heeft om zelf een
pensioenuitvoerder te kiezen kunnen we ons bij de analyse van dit scenario, meer dan bij
het eerste scenario, baseren op Nederlandse (en buitenlandse) praktijkervaringen. Helaas is
daarover echter slechts schaarse informatie beschikbaar, waardoor we toch niet alle vragen
over de effecten van de introductie van deze vorm van keuzevrijheid met zekerheid kunnen
beantwoorden.
In paragraaf 3.2 gaan we na onder welke omstandigheden werkgevers in de huidige situatie
zelf de uitvoerder van de pensioenregeling kunnen kiezen en welke beperkingen de
wetgever daaraan oplegt. Paragraaf 3.3 schetst vervolgens hoe het scenario met
keuzevrijheid voor de werkgever er in meer detail uit zou zien. Paragraaf 3.4 behelst een
theoretische analyse van dit scenario: hoe zullen werkgevers op grond van de economische
theorie omgaan met deze keuzevrijheid? Paragraaf 3.5 beschrijft de huidige ervaringen met
keuzevrijheid voor werkgevers in ons land op basis van interviews met enkele werkgevers
die wel bewust voor een andere uitvoerder hebben gekozen. Paragraaf 3.6 probeert lessen
te trekken uit de ervaringen met keuzevrijheid van werkgevers in enkele andere landen, met
name Finland dat in het voorgaande hoofdstuk geen rol speelde maar hier het meest
belangwekkend is. In paragraaf 3.7 trekken we conclusies en doen we enkele aanbevelingen
hoe meer keuzevrijheid voor werkgevers het beste zou kunnen worden vormgegeven.

3.2 Keuzevrijheid voor de werkgever in het huidige pensioenstelsel: het juridische kader41
Een belangrijk uitgangspunt van de Nederlandse pensioenwetgeving is, dat een werkgever
die aan zijn medewerkers een pensioenregeling biedt (een z.g. pensioenovereenkomst),
deze dient onder te brengen bij een pensioenuitvoerder. Hiermee wordt voorkomen dat als
het bedrijf failliet gaat, ook de pensioenaanspraken van de (ex‐)medewerkers in rook
opgaan. De pensioenuitvoerder kan een pensioenfonds, een verzekeraar of een
premiepensioeninstelling (PPI) zijn. Het pensioenfonds kan een (multi‐
41

Deze paragraaf is gebaseerd op Kuiper (2013).
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)ondernemingspensioenfonds betreffen, dat de pensioenregeling van alleen deze
onderneming uitvoert (eventueel samen met enkele andere bedrijven), maar ook een
bedrijfstakpensioenfonds, dat de pensioenregelingen voor een gehele bedrijfstak uitvoert.
Mogelijk komt daar binnenkort een nieuw type pensioenfonds bij, het zogenaamde
Algemeen Pensioenfonds. Dat type pensioenfonds is speciaal ontworpen om meerdere
pensioenregelingen van verschillende werkgevers uit te voeren, maar niet een
verplichtgestelde bedrijfstakpensioenregeling. In beginsel is de werkgever vrij om zelf te
bepalen bij welke uitvoerder hij de pensioenregeling onderbrengt. Echter, hij kan zijn
pensioenregeling alleen onder bepaalde (wettelijke) voorwaarden onderbrengen bij een
bedrijfstakpensioenfonds, namelijk als 1) de loonontwikkeling bij de werkgever ten minste
gelijk is aan die in de betreffende bedrijfstak, als 2) het bedrijf fuseert (of een andere ‘groep’
vormt) met een bedrijf dat al onder de werkingssfeer van het bedrijfstakpensioenfonds valt
of als 3) de werkgever voorheen bij het bedrijfstakpensioenfonds was aangesloten.
In veel gevallen wordt de verplichting tot een pensioenvoorziening vastgelegd in een
collectieve (arbeids)overeenkomst met een of meer vakbonden. Dat de cao verplichte
deelname aan een pensioenregeling vastlegt, impliceert niet automatisch dat hiermee ook
de uitvoerder is vastgelegd. Dit kan in beginsel aan de werkgever worden overgelaten. In de
meeste gevallen bepaalt een verplichtstellingsbesluit van de Minister van Sociale Zaken op
verzoek van de sociale partners echter ook welke partij de pensioenregeling uitvoert. In dat
geval heeft de werkgever geen keuze meer. Dit is van toepassing op ongeveer 70 procent
van de werkzame beroepsbevolking. Het is niet bekend met welk percentage van de
werkgevers dit overeenkomt.42 Als het om een ondernemings‐cao gaat, heeft de werkgever
daar echter zelf mee ingestemd bij het afsluiten van de cao en heeft hij derhalve toch een
grote invloed op de feitelijke keuze. Bij een bedrijfstakpensioenregeling en verplicht gestelde
uitvoerder kan de werkgever op zijn best indirect de keuze van de uitvoerder proberen te
beïnvloeden via het lidmaatschap van de brancheorganisatie die over de bedrijfstak‐cao
onderhandelt.
De verplichting geldt overigens alleen als de bedrijfstakpensioenregeling op verzoek van de
sociale partners door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verplicht is gesteld.
Verplichtstelling vergt in de regel dat minimaal 60 procent van de werknemers in een
bedrijfstak werkzaam is bij een werkgever die lid is van een organisatie die de
pensioenovereenkomst met een of meer vakbonden heeft afgesloten. Anders gezegd, ook
zonder verplichtstelling dient een ruime meerderheid van de werknemers al onder de cao te
vallen. Als de Minister na verloop van tijd constateert dat de partijen die de cao hebben
afgesloten niet (meer) voldoende representatief zijn – dat wil zeggen, dat zij minder dan 60
procent van de betrokken werknemers vertegenwoordigen – kan hij de verplichtstelling
weer intrekken. Dit geldt ook als er sprake is van wanbeleid, bijvoorbeeld als de
pensioenregeling niet de instemming heeft van de toezichthouder, De Nederlandsche Bank
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Aangezien grote werkgevers vaker een eigen ondernemings‐cao hebben dan kleine werkgevers, gaat het
waarschijnlijk om meer dan 70 procent van alle werkgevers.
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(DNB). Een grote werkgever zou intrekking van de verplichtstelling kunnen proberen te
beïnvloeden door zijn lidmaatschap van een werkgeversorganisatie op te zeggen en
daarmee de representativiteit van de sociale partners te verminderen. Het is ook mogelijk
dat een groep werkgevers en vakbonden de Minister verzoekt om gedeeltelijke intrekking.
Hiervan kan sprake zijn als deze werkgevers en de vakbonden binnen de bedrijfstak een
eigen pensioenovereenkomst afsluiten. Ook dan dienen zij echter representatief te zijn voor
het betreffende deel van de bedrijfstak.
Ook als er sprake is van verplichtstelling van deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds,
kan dat fonds aan individuele werkgevers op verzoek vrijstelling bieden. Het
bedrijfstakpensioenfonds is verplicht om dat te doen in een van de volgende gevallen:
1.
Bij invoering van de verplichtstelling had het bedrijf reeds een eigen
pensioenregeling.
2.
De werknemers die onder de verplichtstelling vallen maken deel uit van een groep of
concern waarin een groter aantal werknemers werkzaam is dat niet onder de
verplichtstelling valt maar onder een eigen pensioenregeling.
3.
De werkgever heeft een eigen ondernemings‐cao waarvoor dispensatie is verleend
van de algemeenverbindendverklaarde bedrijfstak‐cao.
4.
Het bedrijfstakpensioenfonds presteert ondermaats in termen van rendement op
beleggingen of op grond van andere prestatiecriteria.
Naast deze vier verplichte redenen kan een bedrijfstakpensioenfonds ook om andere
redenen een verzoek om vrijstelling inwilligen. In alle gevallen dat vrijstelling wordt
verleend, dient de werkgever een (andere) pensioenregeling te hebben die bij een
pensioenuitvoerder (naar keuze) is ondergebracht. Veelal wordt hieraan de voorwaarde
verbonden dat de alternatieve pensioenregeling (financieel en actuarieel) ten minste
gelijkwaardig is aan of dezelfde aanspraken dient op te leveren als de pensioenregeling
waarvan de werkgever is vrijgesteld. Anders gezegd, de alternatieve pensioenregeling dient
voor de deelnemers evenveel ‘waard’ te zijn als de oude regeling. Daarnaast kan het
bedrijfstakpensioenfonds de werkgever verplichten een financiële bijdrage te betalen ter
compensatie van het nadeel dat het fonds lijdt als gevolg van de vrijstelling in het geval dat
de werkgever het fonds verlaat.
In een beperkt aantal bedrijfstakken is sprake van een vrijwillige
bedrijfstakpensioenregeling, wat betekent dat individuele werkgevers zelf kunnen beslissen
of zij zich hierbij aansluiten en dus ook of zij hun pensioenregeling bij het betrokken fonds
onderbrengen. Het is niet bekend hoeveel bedrijven en werknemers hieronder vallen.
Theoretisch is het ook nog mogelijk dat de verplichtstelling voor een gedeelte van een
bedrijfstak wordt ingetrokken. Indien dit gedeelte een individuele werkgever betreft,
herleeft voor hem keuzevrijheid. Vooralsnog is het geen overheidsbeleid dat op een
individueel niveau verplichtstellingen worden ingetrokken. Er staat echter weinig in de weg
om alsnog op deze wijze gebruik te maken van de huidige wetgeving indien het politiek
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opportuun is om – eventueel met behoud van de huidige verplichtstellingssystematiek –
meer keuzevrijheid voor de werkgever te introduceren.43

3.3 Een scenario met individuele fondskeuze voor de werkgever
Uit de schets van het juridische kader in de voorgaande paragraaf blijkt, dat de wet veel
ruimte laat aan werkgevers om zelf de uitvoerder van de pensioenregeling te kiezen. Echter,
wanneer een werkgever onder een verplichtgestelde bedrijfstakpensioenregeling valt,
bestaat deze keuzevrijheid doorgaans niet, al zijn er mogelijkheden om vrijstelling te
verkrijgen. In dit tweede scenario veronderstellen wij dat de beperkingen die nu zijn
opgelegd aan de keuze van een pensioenuitvoerder op grond van collectieve afspraken
tussen de sociale partners, komen te vervallen. Dit betekent dat iedere werkgever de
vrijheid krijgt om de pensioenregeling onder te brengen bij een pensioenuitvoerder naar
keuze, ongeacht of hij onder een verplicht gestelde pensioenregeling valt. Net als in scenario
1 gaan we ervan uit dat de pensioenregeling zelf wel verplicht blijft. De vrijstelling van
deelname aan een verplicht bedrijfstakpensioenfonds, die nu alleen onder specifieke
voorwaarden wordt toegekend, zou dan dus gaan gelden voor alle werkgevers die onder een
bedrijfstakpensioenregeling vallen. De werkgever kan de voor hem geldende
pensioenregeling dan onderbrengen bij een eigen ondernemingspensioenfonds, een ander
bedrijfstakpensioenfonds, een verzekeraar of een premiepensioeninstelling.
Het ligt in de rede dat de beperkingen die nu zijn opgelegd aan het vrijwillig onderbrengen
van een pensioenregeling bij een bedrijfstakpensioenfonds (zie par.3.3) in dit scenario
komen te vervallen. Dit betekent echter niet dat bedrijfstakpensioenfondsen een
acceptatieplicht krijgen. We veronderstellen dat ieder (bedrijfstak)pensioenfonds zelf kan
bepalen of het een bepaalde pensioenregeling op verzoek van een werkgever gaat
uitvoeren. De financiële consequenties van de keuze van een pensioenuitvoerder komen
geheel voor rekening van de werkgever. Dit wil zeggen dat het deel van de premie dat door
de werknemers wordt betaald en de eventuele indexatie van de pensioenaanspraken niet
door de werkgever worden bepaald, maar door het (oorspronkelijke)
bedrijfstakpensioenfonds dan wel door de sociale partners. Als de door de werkgever
gekozen pensioenuitvoerder een hoger rendement realiseert of minder uitvoeringskosten
maakt dan het oorspronkelijke bedrijfstakpensioenfonds, resulteert dit in een bonus (of
premierestitutie) voor de werkgever. Presteert de gekozen pensioenuitvoerder echter
slechter, dan zal de werkgever een hoger werkgeversdeel van de pensioenpremie moeten
afdragen om de nominale uitkering en het ambitieniveau van de pensioenregeling te
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Zie Kuiper (2015).
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realiseren.44 Op deze wijze kan de werkgever trachten de financiële lasten van de
pensioenregeling te verlagen.

3.4 Theoretische analyse
Gedragsreacties van werkgevers
De theoretische analyse van het gedrag van de werkgever in dit tweede scenario vertoont
veel overeenkomsten met die van een rationele werknemer in het eerste scenario. In de
economische theorie van het producentengedrag wordt doorgaans verondersteld dat
bedrijven rationeel handelen en maximalisatie van hun winst dan wel minimalisatie van hun
kosten nastreven. Dit zou derhalve betekenen dat zij de uitvoerder kiezen die de geldende
pensioenregeling naar verwachting tegen de laagste kosten (in dit geval: de laagste
werkgeverspremie) kan uitvoeren. Als een bedrijf risiconeutraal is, zal het de voorkeur geven
aan een uitvoerder die riskant belegt maar een hoog verwacht rendement heeft boven een
uitvoerder die meer behoudend belegt maar naar verwachting een minder hoog rendement
zal behalen. Het is echter ook denkbaar dat een bedrijf risico’s mijdt en daarom de voorkeur
geeft aan een minder risicovol beleggende uitvoerder met een wat lager verwacht
rendement. Verschillen tussen bedrijven in de geneigdheid om risico’s te mijden zullen dus
leiden tot verschillende keuzes van uitvoerders. In beginsel is dit welvaartsverhogend,
doordat bedrijven een uitvoerder kunnen kiezen die het beste bij hun preferenties aansluit.
De premie die een uitvoerder bij een werkgever in rekening brengt voor de uitvoering van
een pensioenregeling zal mede afhangen van het profiel van de deelnemers, oftewel het
personeelsbestand van de onderneming. In geval van een DB‐regeling zal een
pensioenuitvoerder een lagere premie in rekening brengen als het personeelsbestand van
een werkgever voor een relatief groot deel uit jongeren, mannen en/of laagopgeleiden
bestaat. Immers, de premie van jongeren kan langer belegd worden en daarmee een hoger
verwacht rendement opleveren, terwijl mannen resp. laagopgeleiden een kortere
levensverwachting hebben dan vrouwen resp. hoogopgeleiden. Te verwachten valt daarom
dat vooral werkgevers met een overwegend jong, mannelijk en/of laagopgeleid
personeelsbestand hun heil zullen zoeken bij een andere pensioenuitvoerder die een lagere
premie in rekening zal brengen. Als gevolg hiervan zullen bedrijven met een overwegend
ouder, vrouwelijk en/of hoogopgeleid personeelsbestand een hogere premie moeten gaan
betalen. De (impliciete) solidariteit tussen bedrijven met een verschillende
personeelsopbouw die onder dezelfde verplichte bedrijfstakpensioenregeling vallen, zal
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Gegeven een pensioenregeling voor meerdere werkgevers, zoals in bedrijfstakken, is mogelijk een
vergelijking van de fondsuitkomsten met elders behaalde resultaten (benchmarking) vereist om te voorkomen
dat de keuze voor een riskanter fonds ook de andere ondernemingen raakt.
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hiermee verdwijnen. De gevolgen hiervan zullen over het algemeen beperkt zijn doordat de
verschillen in de personeelsopbouw binnen een sector meestal niet heel groot zijn.45
Dit betekent overigens geen afscheid van de doorsneepremie: voor alle werknemers van een
bedrijf blijven een gelijke premie en een gelijke pensioenopbouw gelden. Een wezenlijk
verschil tussen keuzevrijheid voor individuele werknemers en voor individuele werkgevers is
dus, dat in het laatste geval de solidariteit tussen de werknemers die bij hetzelfde bedrijf
werkzaam zijn wel in stand blijft, terwijl dit bij individuele werknemerskeuzes niet het geval
is. Daarom valt keuzevrijheid van werkgevers gemakkelijker te verzoenen met een DB‐
regeling. Niettemin kunnen de premieverschillen tussen bedrijven met een verschillende
personeelsopbouw fors oplopen. Als bedrijven met veel oudere, vrouwelijke en
hoogopgeleide personeelsleden hun pensioenkosten sterk zien stijgen, kan dit hun
concurrentiepositie verzwakken en tot werkgelegenheidsverlies leiden. Uiteindelijk kan de
prijs hiervoor dus toch door ouderen, vrouwen en hoogopgeleiden worden betaald.
Evenals bij werknemers is het denkbaar dat werkgevers hun keuze van een pensioenfonds
niet alleen laten afhangen van de financiële voor‐ en nadelen, maar deze (mede) op andere,
bijvoorbeeld ethische motieven baseren. Dit kan ertoe leiden dat werkgevers met
vergelijkbare ethische voorkeuren (bijv. voor duurzaam beleggen) clusteren in dezelfde
pensioenfondsen. Hierdoor zullen pensioenfondsen homogener worden ten aanzien van de
preferenties van de aangesloten werkgevers, zodat beter aan hun voorkeuren kan worden
tegemoet gekomen. Het is een open vraag of deze voorkeuren samenvallen met die van de
werknemers van de betreffende bedrijven. Als een bedrijf een keuze maakt die ongunstig
uitvalt voor de pensioenopbouw van zijn werknemers, zal het hen daarvoor wel enige
compensatie moeten bieden om te voorkomen dat ontevreden medewerkers naar een
ander bedrijf vertrekken.
Doordat bedrijven – vooral grotere bedrijven – vaak over gespecialiseerd personeel
beschikken of professioneel advies kunnen inwinnen om een keuze voor een
pensioenuitvoerder te maken, is het aannemelijk dat zij zich meestal rationeler zullen
gedragen dan individuele werknemers. Vooral bij kleine bedrijven is het echter niet
uitgesloten dat hun kennis op dit gebied beperkt is en dat zij het te kostbaar vinden om
professioneel advies in te winnen. Veel kleinere bedrijven zullen hierdoor waarschijnlijk niet
actief op zoek gaan naar een ‘beter’ pensioenfonds. Zoals in het vorige hoofdstuk
uiteengezet, beperken niet‐zoekende bedrijven de concurrentie tussen pensioenuitvoerders,
waardoor de vermeende voordelen van keuzevrijheid in termen van kostenreductie niet of
slechts ten dele worden gerealiseerd. Omdat de bedrijven die wel kiezen relatief groot zijn,
in tegenstelling tot scenario 1 waar ieder die kiest slechts voor één telt, zal het
concurrentieverminderende effect hier waarschijnlijk kleiner zijn.

45

Verschillen in de kenmerken van de deelnemers tussen sectoren kunnen aanmerkelijk zijn, maar de
bestaande premievaratie die op grond daarvan optreedt is helaas niet bekend.
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Gedragsreacties van pensioenfondsen
In dit scenario kan er concurrentie ontstaan tussen pensioenfondsen en andere uitvoerders,
zoals verzekeraars en premiepensioeninstellingen, om bedrijven met een gunstig
risicoprofiel aan te trekken. Zoals hiervoor uiteengezet, gaat het hierbij om bedrijven met
relatief veel jonge, mannelijke en laagopgeleide werknemers. Door voor deze werkgevers
een premie te rekenen die lager ligt dan bij hun huidige pensioenfonds, maar (iets) hoger
dan de actuarieel ‘zuivere’ premie, kunnen pensioenuitvoerders een financieel voordeel
behalen. Als de markt transparant is, zal de concurrentie tussen pensioenuitvoerders de
winst die zij kunnen behalen echter tot een minimum reduceren.
Pensioenfondsen kunnen ook ernaar streven om bepaalde grote en gerenommeerde
werkgevers als klant binnen te halen, niet zozeer vanwege de directe financiële
opbrengsten, maar omdat dit de status en de reputatie van het pensioenfonds vergroot,
hetgeen weer andere klanten kan aantrekken.
Bedrijfstakpensioenfondsen die werkgevers met een gunstig risicoprofiel zien vertrekken en
daardoor hun premie moeten verhogen, kunnen zich gedwongen zien om het
werkgeversdeel van de pensioenpremie te differentiëren op basis van de kenmerken van het
personeelsbestand van de werkgevers. Hierdoor zal ook binnen het pensioenfonds de
solidariteit tussen bedrijven verminderen. Doen zij dit echter niet, dan dreigt het aandeel
oudere werknemers en gepensioneerden dat onder het pensioenfonds valt sterk toe te
nemen (doordat de ‘jongere’ bedrijven vertrekken), waardoor het pensioenfonds erg
kwetsbaar wordt voor beleggingsrisico’s. Een tegenvallend rendement valt dan immers niet
of nauwelijks meer te compenseren door een verhoging van de pensioenpremie.
In afwezigheid van een acceptatieplicht kunnen fondsen ook op grond van hogere
uitvoeringskosten toetreding van bedrijven verhinderen. Dit kan bedrijven treffen met een
hoog personeelsverloop, of kleine bedrijven.

3.5 Nederlandse ervaringen: Krimp van ondernemingspensioenfondsen46
Over individuele vrijstellingen van verplichte deelname in een pensioenfonds, is weinig
informatie voorhanden. We richten de aandacht daarom op het gebruik van de ruimte die
het Nederlandse pensioenstelsel wettelijk biedt aan afzonderlijke ondernemingen om een
pensioenfonds op te zetten, dat onafhankelijk van het bedrijf zelf belast is met het beheren
van de pensioeninleg en het uitvoeren van de pensioenregeling. In de praktijk wordt daarvan
ook actief gebruik gemaakt.
Hoewel grote ondernemingen ooit het voortouw hebben genomen bij de invoering van
pensioenvoorziening, is het gebruik van een eigen ondernemingspensioenfonds niet
voorbehouden aan grote organisaties. Per saldo zijn ondernemingspensioenfondsen
verantwoordelijk voor ruim 10 procent van de deelnemers (actief en slapend), 16% van de
46
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pensioengerechtigden en een kwart van het opgebouwde pensioenkapitaal (DNB). Het is
interessant om te onderzoeken wat hun positie ons kan leren over de mogelijke
veralgemenisering van de vrije fondskeuze. Van belang is daarbij dat het aantal
ondernemingsfondsen in recente jaren drastisch is gedaald: van circa 1000 in het midden
van de jaren negentig tot minder dan 300 in 2015. Het overgrote deel daarvan, namelijk
80%, heeft de pensioenadministratie uitbesteed. Een nog iets groter aandeel heeft het
vermogensbeheer uitbesteed.
In ons onderzoek hebben wij de overheidsregulering van het pensioenstelsel geïdentificeerd
als belangrijkste factor in deze daling. De toezichthouder (DNB) moedigt fondsen al enige
jaren aan om de druk van administratie‐ en vermogensbeheerkosten te verminderen. De
pressie om hogere kostenefficiëntie te realiseren heeft ertoe geleid dat pensioenfondsen in
toenemende mate schaalvoordelen nastreven. Immers, zodra het aantal deelnemers
toeneemt, zullen de (administratie‐)kosten verhoudingsgewijs afnemen. Het zijn met name
de kleinere fondsen – waaronder veel ondernemingspensioenfondsen – die dergelijke
schaalvoordelen niet kunnen realiseren en daarom geliquideerd zijn. DNB heeft daarnaast
ook de deskundigheidseisen voor pensioenfondsbestuurders verscherpt, die eveneens
vooral voor kleinere fondsen een probleem vormen, omdat er maar weinig mensen
voorhanden zijn die voldoen aan die eisen. Vaak betreft dit ondernemingspensioenfondsen,
waar werkgevers verantwoordelijk zijn voor het rekruteren van nieuwe bestuurders. Om die
reden zijn veel werkgevers niet meer bereid of in staat om een eigen pensioenregeling uit te
voeren.
Terwijl overheidsregulering voornamelijk van invloed is op het besluit om een pensioenfonds
te liquideren, zijn markfactoren en de invloed van werknemers van belang bij de selectie van
de pensioenuitvoerder en de hoogte van de transactiekosten. In recente jaren is de
productdifferentiatie op het gebied van de aanvullende pensioenen vergroot, waardoor
werkgevers meer keuze hebben gekregen. Daarnaast zijn pensioenuitvoerders bereid
gebleken om individuele aanpassingen aan collectieve regelingen te maken om zo
werkgevers te overtuigen zich bij hen aan te sluiten. Werknemersvertegenwoordigers spelen
ook een belangrijke rol. Zo heeft de deelnemersraad van een pensioenfonds
instemmingsrecht bij de liquidatie van het fonds en een adviesrecht bij voorgestelde
wijzigingen in de pensioenregeling. Als een regeling wordt uitgevoerd door een verzekeraar
is de werkgever verplicht om instemming van de centrale ondernemingsraad te vragen
alvorens de regeling in te voeren, te wijzigen of te beëindigen.
Werknemersvertegenwoordigers kunnen transitiekosten verhogen als zij financiële
compensatie eisen voor mogelijke verliezen die voortvloeien uit de wisseling van
pensioenuitvoerders.
Verschillende institutionele dynamieken hebben dus vat op de Nederlandse tweede pijler.
Terwijl toenemende regeldruk lijkt te wijzen op een homogenisering van het Nederlandse
pensioenlandschap naar een klein aantal zeer grote pensioenfondsen, werken de andere
twee institutionele factoren eerder diversiteit in de hand. In de competitieve omgeving van
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de pensioenmarkt vechten pensioenfondsen en verzekeraars om de klandizie van
Nederlandse werkgevers, een lucratieve business van uiteindelijk zo’n € 1.200 miljard (2014).
In plaats van een pensioenregeling voor gegeven aan te nemen en uit te voeren, kunnen
pensioenuitvoerders hun eigen product differentiëren en concessies doen aan individuele
werkgevers. Zo bleek in het geval van een grote Nederlandse onderneming een verzekeraar
bereid om een dekkingsgraad van 100% te garanderen, terwijl het te liquideren
pensioenfonds op dat moment een veel lagere dekkingsgraad had. Bij werknemers van een
andere onderneming wordt een andere franchise gehanteerd dan geldend voor de overige
deelnemers van het bedrijfstakpensioenfonds. Ook het arbeidsvoorwaardenoverleg
beïnvloedt de werkgeverskeuzes. Centrale ondernemingsraden en
gepensioneerdenverenigingen beschermen de rechten van huidige en gepensioneerde
werknemers en eisen financiële compensatie bij wijzigingen in de regeling. Niettemin blijken
deze partijen ook creatieve oplossingen voor complexe problemen aan te dragen,
bijvoorbeeld het oprichten van een nieuw bestuursorgaan om verdelingsconflicten over
indexatie op te lossen.
Verdere concentratie kan resulteren in een dualisering binnen de tweede pijler. Veel kleine
werkgevers zijn overgestapt naar een verzekeraar, terwijl de grotere werkgevers gekozen
hebben voor bedrijfstakpensioenfondsen. Verzekeraars stellen kleine werkgevers in staat
om hun eigen pensioenproducten te kiezen en bieden meer stabiliteit in de premiestelling.
Aan de andere kant zijn verzekeraars ook duurder dan pensioenfondsen en bieden ze zelden
DB‐regelingen aan. Werknemers in kleine bedrijven kunnen daardoor duurdere en
risicovollere pensioenregelingen krijgen dan werknemers bij grotere ondernemingen. Grote
werkgevers, daarentegen, kunnen de nadelen van bedrijfstakpensioenfondsen (zoals
premieverhogingen) gemakkelijker compenseren door meer invloed uit te oefenen op het
pensioenfondsbestuur op grond van hun omvang.
De huidige ontwikkelingen in het Nederlandse stelsel tonen dus enerzijds geen toenemende
vraag naar meer keuzevrijheid inzake het pensioenfonds voor werkgevers en werpen ook de
vraag naar de wenselijkheid daarvan op. De institutionele effecten die het pensioentoezicht
sorteert, zijn immers ook voor de toekomst van belang. Daar komt bij dat De Nederlandsche
Bank, vanwege de eisen die hij aan pensioenfondsen stelt, een verdere concentratie van de
pensioenfondsen waarschijnlijk en wenselijk acht.47

3.6 Buitenlandse voorbeelden van ondernemingskeuze
Van de vijf landen die we hebben bestudeerd – Australië, Duitsland, Finland, Groot‐Brittanië
en Zweden – verleent alleen het Finse stelsel (TyEL) aan (private) ondernemingen een vrije
pensioenfondskeuze binnen een beroepspensioenstelsel dat dicht bij het Nederlandse ligt en
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een defined benefit pensioen biedt. We gaan daarom hieronder uitgebreid in op Finland en
besteden daarna alleen kort aandacht aan Australië en Duitsland.
Het is interessant om te zien wat de keuzevrijheid voor bedrijven in deze gevallen behelst en
hoe ze is ingebed in het pensioenstelsel. Dat kan eventuele problemen aan het licht brengen
van ondernemersgedrag en fondsgedrag die de jure en de facto kunnen voortvloeien uit
deze vrije keuze. Tegelijk tonen de case studies ook de wel of niet succesvolle antwoorden
op die problemen.
3.6.1 Finland48
In Finland is de werkgever verplicht te voorzien in het pensioen van zijn werknemers.49 In het
stelsel dat van toepassing is op alle werknemers in de private sector (Työntekijän eläkelaki,
TyEL)50, is de werkgever daarom ook verplicht een pensioenuitvoerder te kiezen, voor het
kapitaalgedekte deel – het omslaggedeelte werkt via buffers. Het stelsel dekt niet alleen
ouderdom maar ook arbeidsongeschiktheid. De werkgever is vrij zelf de uitvoerder te
bepalen. De naleving van deze verplichting wordt nauwkeurig gecontroleerd. Er kan slechts
een uitvoerder tegelijk worden gekozen, maar de overstap naar een ander is vier maal per
jaar mogelijk. Echter in de praktijk is het voordelig langdurig bij dezelfde uitvoerder te blijven
zoals we zullen zien. Het is belangrijk te beseffen dat tegelijkertijd een uniforme
pensioenpolis vastligt voor alle werknemers die slechts afhankelijk is van de inleg die in de
loop van de tijd wordt gerealiseerd. Deze uniformiteit lijkt van doorslaggevend belang omdat
anders een werkgever niet gemakkelijk van uitvoerder kan veranderen – onder meeneming
van het opgebouwde belang – en een uitvoerder evenmin gemakkelijk uiteenlopende
werkgevers kan accepteren. Het vormt ook een les voor scenario 1 waarin individuele
werknemers een fonds kiezen. Ons scenario, dat net als de andere drie, zo dicht mogelijk
aansluiting zoekt bij het bestaande stelsel dat gekenmerkt wordt door vele ondernemings‐
en bedrijfstaksgebaseerde regelingen , is in dat opzicht een stuk gecompliceerder.
De Finse keuzevrijheid voor werkgevers wordt gemotiveerd doordat zij de grootste bijdrage
leveren aan de inleg, in een verhouding van ruwweg 4:1 met de werknemer. De keuze draait
om de kosten die gemoeid zijn met een gegeven pensioenopbouw. Uitvoerders concurreren
hierin met elkaar. De uitvoerder die een beter rendement op kapitaal weet te behalen dan
benodigd en/of lagere uitvoeringskosten in het fondsbeheer heeft dan gemiddeld, keert de
behaalde voordelen uit aan de deelnemende werkgevers door middel van een bonus. Het
benodigde fondsrendement, en daarmee de bepaling van wat beschikbaar is voor de
bonussen, is afhankelijk van strikte solventieregels. De bonus die een individuele werkgever
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Deze paragraaf is gebaseerd op het landenrapport van Sorsa en Johanson (2014).
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kan ontvangen, wordt beïnvloed door de duur van zijn of haar relatie met de uitvoerder en
kan niet permanent worden meegenomen naar een nieuwe uitvoerder. Dat vermindert
uiteraard op korte tot middellange termijn de aantrekkelijkheid van een overstap naar een
andere uitvoerder. De overstap gaat gepaard met een volledige overdracht van de
opgebouwde middelen.
We gaan eerst dieper in op de aard van de uitvoerders en dan op die van hun onderlinge
concurrentie, inclusief de rol van de bonussen. Een belangrijk aspect daarbij is hoe voldaan
wordt aan Europese concurrentieregels. Een ander aspect betreft de solventieregels, dat wil
zeggen de behandeling van risico’s en de benodigde buffers, die uiteindelijk de omvang van
de beschikbare bonussen bepalen. Bij dit alles benadrukken we nogmaals de nationale
universaliteit van het geboden pensioenproduct, dat neerkomt op een wettelijk
gegarandeerde defined benefit uitkering (afhankelijk van de gerealiseerde inleg) waarbij
rekening wordt gehouden met de ontwikkeling in de levensverwachting. De eventueel
benodigde aanvullingen gelden voor het stelsel als geheel en niet de individuele werkgever.
Ze vormen daarom slechts een toekomstig loonkostenrisico, namelijk de kans dat men te
zijner tijd tijdelijk een hogere premie moet betalen om het probleem op te lossen, en geen
risico dat thuishoort op de balans van het bedrijf als een eventuele toekomstige verplichting.
We sluiten af met enkele gevolgtrekkingen voor de discussie over het Nederlandse stelsel.
Uitvoerders en hun selectie door de werkgever
Alle uitvoerders zijn speciaal gericht op het TyEL‐stelsel en dienen daartoe een licentie te
hebben van de overheid. Ze komen in drie smaken: bedrijfsfondsen, bedrijfstakfondsen en
algemene puur op TyEL gerichte pensioenverzekeraars (hierna TyEL‐verzekeraars). De
regulering van de drie types is gebaseerd op afzonderlijke wetgeving, maar op dit moment
wordt de wetgeving voor ondernemings‐ en bedrijfstakfondsen geïntegreerd. Deze twee
soorten fondsen worden bestuurd door werkgevers. Voor een ondernemingsfonds dient een
bedrijf (binnen twee jaar) tenminste 300 werknemers te hebben. Bedrijfsfondsen kunnen
ook gezamenlijk zijn van meerdere bedrijven. De TyEL‐verzekeraars kunnen juridisch gezien
een onderlinge verzekeringsmaatschappij vormen – dat doen de grootste vijf – of een
vennootschap. In alle gevallen zijn de activiteiten nauwkeurig gereguleerd. Ook zijn de
uitvoerders juridisch eigenaar van de inleg en het opgebouwde kapitaal. Buitenlandse
verzekeraars kunnen niet rechtstreeks in Finland opereren, maar kunnen wel een TyEL‐
verzekeraar oprichten. Deze situatie heeft zich echter nog niet voorgedaan. De TyEL‐
verzekeraars richten zich uitsluitend op TyEL‐verzekeringen. Dat betekent niet dat ze per se
volledig zelfstandige organisaties zijn. Integendeel, de meeste TyEL‐verzekeraars hebben een
sterke band met of maken deel uit van een grotere verzekeringsmaatschappij en/of bank.
Wel dienen ze hun bezittingen en het beheer ervan juridisch strikt gescheiden te houden.
Die scheiding geldt ook voor ondernemingsfondsen ten opzichte van het bijbehorende
bedrijf.
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De uitvoerders beheren voor de werkgever het kapitaalgedekte deel van de
pensioenopbouw.51 Voor de individuele ondernemer staan alle voor de werknemers
opgebouwde aanspraken bij één verzekeraar. Voor de individuele werknemer die tijdens zijn
loopbaan van werkgever wisselt, kunnen de pensioenrechten echter bij verschillende
uitvoerders zijn ondergebracht. Het centrale pensioenagentschap ETK registreert die rechten
en bepaalt op het moment van pensionering de bijdragen van de afzonderlijke uitvoerders
aan het uit te betalen pensioen. De laatste uitvoerder waarbij de werknemer pensioen
opbouwt, krijgt dan de verantwoordelijkheid om het pensioen uit te keren en ontvangt de
bijdragen van eventuele andere uitvoerders.
Er zijn zes TyEL‐verzekeraars, veertien ondernemingsfondsen en zes bedrijfstakfondsen,
waarvan er twee op het punt van sluiting staan. De resterende vier bedienen landbouw en
veeteelt, bosbouw, apotheken en het coöperatieve bankwezen. De bedrijfs‐ en
bedrijfstakfondsen hebben in 2012 elk een marktaandeel van circa 2 procent, gemeten aan
premie‐inkomen en verzekerde werknemers. Zij bedienen in totaal slechts 1500 bedrijven.
De rol van de bedrijfsfondsen slinkt snel (hun aandeel bedroeg nog 8 à 9% in 2005). Het
overgrote deel van het stelsel is daarom in handen van de TyEL‐verzekeraars, waarvan de
twee grootste ieder een marktaandeel hebben van 30 à 35 procent en de twee
eerstvolgende van ruim 10 procent ieder. Begrijpelijkerwijs is gemeten aan in het verleden
opgebouwd vermogen het aandeel van de bedrijfs‐ en bedrijfstakfondsen nog wat groter:
ruim 5% tegenover 94% voor de TyEL‐verzekeraars.
Het proces van keuze door de werkgever van een uitvoerder is niet wettelijk vastgelegd en
slechts in weinig gevallen worden werknemers daarin betrokken. Er is helaas nauwelijks
informatie beschikbaar over hoe werkgevers dan hun keuze bepalen. Wel maken ze hun
keuze doorgaans direct, zonder hulp van intermediairs. De keuze betreft zowel die tussen de
drie types uitvoerder als de eventuele keuze binnen de categorie TyEL‐verzekeraars. Voor de
genoemde sterke daling van het aantal bedrijfsfondsen wordt een reeks van mogelijke
oorzaken genoemd, die illustratief zijn voor de mogelijke ontwikkelingen in een dergelijk
stelsel en die er op termijn toe kunnen leiden dat uitsluitend TyEL‐verzekeraars overblijven.
Zo willen internationaal opererende beursgenoteerde Finse bedrijven voorkomen dat de
indruk ontstaat dat ze de gebruikelijke balansrisico’s lopen van defined benefit pensioenen,
ook al is dat overdreven of juridisch gezien zelfs onterecht. De druk van de organisatorische
expertise die benodigd is om een fonds te onderhouden, vormt een overweging,
vergelijkbaar met wat in de voorgaande paragraaf uit de Nederlandse situatie naar voren
kwam. Personeelskrimp tot onder de minimaal vereiste 300 werknemers kan uiteraard ook
een rol spelen. De beperking dat afzonderlijk fondsinvesteringen maximaal 10% van alle
beleggingen mogen bedragen, heeft het minder aantrekkelijk gemaakt om een deel van het
fondskapitaal voor het eigen bedrijf te gebruiken. Tot slot kunnen de regels het financieel
profijtelijk maken voor het bedrijf om een eigen fonds te liquideren en de overreserves op te
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strijken. Omgekeerd kan de overgang van een bedrijf van een TyEL‐verzekeraar naar een
nieuw te stichten eigen fonds juist door deze (over‐)reservebepalingen tot verliezen leiden.
Interessant is ook de recente teloorgang van de twee bedrijfstakfondsen. De verlaging van
premie‐afdracht door grotere bedrijven ter verbetering van hun concurrentiepositie heeft
daadwerkelijk een fonds in problemen gebracht. Die werden uiteindelijk ten laste van de
kleinere bedrijven opgelost. Daar komt bij dat onderbrenging bij de veel grotere TyEL‐
verzekeraars aantrekkelijk is voor grotere bedrijven omdat de eventuele bonus mede
afhangt van de omvang van de inleg. Als gevolg daarvan raken kleinere bedrijven, die voor
een fonds tot hogere administratieve lasten leiden, in een bedrijfstakfonds
oververtegenwoordigd. Bovendien is de samenwerking van TyEL‐verzekeraars in grotere
maatschappijen aantrekkelijk omdat de laatste een deelnemende werkgever ook
gemakkelijk andere verzekeringen en financiële diensten kunnen aanbieden – uitdrukkelijk
zonder kruissubsidiëring. Directe concurrentiemiddelen zoals de bonus en de mogelijkheid
voor een fonds om te investeren in de arbeidsomstandigheden van een deelnemende
werkgever komen hieronder aan de orde.
Concurrentie en samenwerking
Ondernemingen moeten zoals gezegd één en niet meer dan één uitvoerder kiezen. Als
ondernemingen willen overgaan naar een TyEL‐verzekeraar moeten ze derhalve hun
ondernemingsfonds, als ze dat hebben, sluiten. De ondernemings‐ en bedrijfstakfondsen zijn
gebonden aan een of meer duidelijk gedefinieerde werkgevers en omgekeerd. Bij de TyEL‐
verzekeraars kan echter elk bedrijf aankloppen en de verzekeraars hebben een
acceptatieplicht.52 Directe concurrentie in het stelsel bestaat dus uitsluitend tussen TyEL‐
verzekeraars. Tegelijkertijd legt overheidsregulering beperkingen op aan hun gedrag en
dwingt ze hen in belangrijke opzichten tot samenwerking. Per saldo is er meer
samenwerking dan concurrentie, aldus Sorsa en Johanson (2014). De combinatie van beide
leidt naar hun mening ook tot fricties en extra kosten.
Hoewel de concurrentie tussen uitvoerders een belangrijke beginsel vormt in het TyEL‐
stelsel is deze juridisch zodanig gedefinieerd dat ze niet onderworpen is aan de
concurrentieregels van de Europese Unie en de bijbehorende nationale wetgeving. Daartoe
wordt het optreden van verzekeraars in het TyEL‐stelsel opgevat als de uitvoering met
gezamenlijke aansprakelijkheid van een vorm van wettelijk verplichte sociale zekerheid die
volledig gelegen is in de eerste pensioenpijler.53 Dit vormt het uitgangspunt van nadere
regulering.
Het meest fundamentele element dat tot samenwerking dwingt, wordt gevormd door de
gezamenlijke aansprakelijkheid van de TyEL‐verzekeraars: ze dragen met elkaar de kosten
van verdere uitvoering van de pensioenen die overblijven van de opbouw bij een
verzekeraar nadat deze failliet is gegaan. De verdeling is gebaseerd op marktaandeel. De
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huidige regels zijn ingevoerd na het faillissement van een verzekeraar in 1994. Er is sprake
van faillissement van een uitvoerder als de solventie 50% onder het minimum belandt en
een herstelplan tot niets leidt. De kosten komen ten laste van de omslagbuffers, maar in het
algemeen zal daarna een tijd lang premieverhoging nodig zijn. Omdat maar weinig TyEL‐
verzekeraars resteren, dreigt bij hun faillissement het gevaar van too big to fail waardoor
ook de resterende verzekeraars een solventieprobleem krijgen.
Ook vloeien nog andere direct economische gevolgen voort uit de regulering inzake de
solventie van uitvoerders; zij bevordert in het bijzonder dat een werkgever vasthoudt aan de
eenmaal gemaakte keuze voor een fonds (padafhankelijkheid).54 De frequente
keuzemogelijkheden van werkgevers leiden tot verrassend weinig beweging – dat klinkt
overigens bekend uit Scenario 1. In 2013 verschoof slechts vier procent van de totale
pensioeninleg tussen uitvoerders. Er zijn strikte bepalingen voor de overdracht van de
opgebouwde dekking van verplichtingen. Zo vormt niet het daadwerkelijk door een TyEL‐
verzekeraar voor solventie opgebouwde kapitaal het uitgangspunt voor de overdracht maar
slechts twee maal het mediane kapitaal van de TyEL‐verzekeraars gezamenlijk. Slechter
functionerende verzekeraars hebben hier baat bij in tegenstelling tot de beter
functionerende omdat nieuwe klanten potentieel hun solventie ondermijnen.
Als kernelement van concurrentie tussen TyEL‐verzekeraars wordt vaak de klantenbonus
aangevoerd – een verlaging van de pensioenbijdragen, die gegeven kan worden als de
kapitaalopbrengsten de vereiste dekking van de verplichtingen overstijgen. De bonus hangt
fifty‐fifty af van de premies en het opgebouwde kapitaal. Daarnaast kan de administratieve
efficiëntie leiden tot een directe bonus. Solventieregels bepalen niet alleen de omvang van
de beschikbare bonusmassa maar ook de verdeling ervan over deelnemende werkgevers. De
individuele bonus is op grond van gelijke behandeling afhankelijk van de bezittingen en
rechten die een werkgever in de loop van de tijd bij de verzekeraar heeft opgebouwd. Dit
schept een ‘bonus hiërarchie’ die gebaseerd is op de duur van de verzekeringsverhouding,
de omvang van het bezit en de leeftijd van de verzekerden. Deze bonusrechten gaan niet
mee over naar een andere uitvoerder, maar ze blijven wel behouden bij terugkeer naar de
oude uitvoerder, ook al doet die het wellicht slechter. Om het mobiliteitsprobleem dat
hieruit voortvloeit te verminderen is in 2003 ingevoerd dat de bonus van de eerdere
uitvoerder behouden blijft gedurende de eerste drie jaar bij de nieuwe uitvoerder. In het
vierde jaar duikt het probleem dan echter alsnog weer op. In werkelijkheid is de
kwantitatieve betekenis van de bonussen beperkt en is hun rol veeleer symbolisch. Als
aandeel van de jaarlijke premie‐inleg variëren ze tussen de TyEL‐verzekeraars van 1 tot 3
procent – de grootste verzekeraars geven de grootste bonussen. Als percentage van de
loonsom is hun betekenis uiteraard nog veel kleiner.
Effectief zijn de investeringsmogelijkheden van TyEL‐verzekeraars waarmee zij hun
individuele klanten voordelen kunnen bieden, waarschijnlijk belangrijker. Ze volgen duidelijk
verschillende beleggingsstrategiën, meer of minder actief en korte of lange termijn gericht,
54

De regels zijn daarom op dit moment onderwerp van bespreking en mogelijke herziening.

63

uiteraard binnen de solventieregels. Het is hen bijvoorbeeld toegestaan om diensten en
financiering te leveren aan projecten van hun klanten die gericht zijn op de verbetering van
het welzijn en de preventie van arbeidsongeschiktheid. Deze mogelijkheid heeft zich tamelijk
onverwacht tot een concurrentiemiddel ontwikkeld, al is systematische informatie helaas
niet beschikbaar. Aangepaste wetgeving met als doel deze concurrentie weg te nemen is in
voorbereiding. Daarnaast kunnen deze uitvoerders beleggen in hun klanten als in elk ander
bedrijf. Verder hebben deelnemende werkgevers recht op goedkope leningen (‘premium
lending’); de betekenis daarvan in de totale portefeuille is echter fundamenteel afgenomen
als gevolg van een verbeterde beschikbaarheid van bedrijfsfinanciering en daardoor
gereduceerd tot slechts enkele procenten, hoewel ze onder invloed van de financiële crisis
weer iets is toegenomen. Het beleggingsgat is vooral gevuld met Finse staatsobligaties en
meer recent ook met een toenemend aandelenbezit, dat echter minder dan de helft van het
totaal uitmaakt (tegen tweederde in Nederland).
De financiële regulering bepaalt verder dat alleen de kosten van kapitaalbeheer door de
individuele TyEL‐verzekeraar worden gedragen (en verrekend met de kapitaalopbrengsten),
omdat voor de hand liggende afspraken over andere kosten beschouwd kunnen worden als
resultaat van een kartel. Alle andere kosten worden collectief gefinancierd (binnen het
omslaggedeelte). Zo worden bijvoorbeeld administratieve kosten gepoold en worden de
uitvoerders gecompenseerd wanneer hun kosten hoger zijn dan het gemiddelde. Efficiënte
uitvoerders behouden in principe een voordeel dat ze als bonus kunnen uitdelen. In de
praktijk is het voor de deelnemende werkgevers evenwel moeilijk om deze efficiëntie te
beoordelen, en daarmee de bijdrage aan de bonus. Daarbij is de compensatie van de andere
kosten via omslagfinanciering ruim genoeg om geen prikkel te vormen voor een efficiëntere
incassering van pensioenpremies.
Verder zijn enkele praktisch‐organisatorische fricties het gevolg van de onderlinge
afhankelijkheid van verzekeraars in de uitvoering van het stelsel. Bedrijfsgeheim en het
verkrijgen van informatie van andere verzekeraars ten behoeve van onderlinge coördinatie
zijn moeilijk te verenigen. De oplossing is dat de informatie wordt gedeeld met
verzekeringswiskundigen, maar niet met de leidinggevenden van de uitvoerders, omdat het
hen de beschikking zou geven over gevoelige informatie van concurrenten. Daarnaast
impliceert het vereveningsprincipe – de laatste uitvoerder keert het volledige pensioen uit
en wordt daarvoor gecompenseerd door andere uitvoerders die beschikken over een deel
van het opgebouwde pensioenvermogen – een uniformering van administratieve systemen
tussen uitvoerders en overheidsagentschappen en ook tussen TyEL‐verzekeraars en de
maatschappijen waar zij deel van uitmaken. Deze uniformering is en wordt verzorgd door
een speciaal IT‐bedrijf dat eigendom is van de uitvoerders en het pensioenagentschap ETK.
Deze pooling staat momenteel ter discussie in een voorstel voor een nauwkeuriger
kostenbepaling per uitvoerder. De kleinere verzekeraars zijn hier echter beducht voor,
omdat ze schaalvoordelen missen en hun klanten bovendien kleiner zijn, wat tot hogere
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uitvoeringskosten leidt. Wijziging van de pooling zou daarom logischerwijs de concentratie
onder TyEL‐verzekeraars verder bevorderen.
3.6.2 Australië55
Over de keuzemogelijkheden van werkgevers in het Australische stelsel kunnen we kort zijn.
Het stelsel bood aanvankelijk veel, maar inmiddels veel minder keuzevrijheid aan de
werkgever binnen de algemeen verplichte pensioenopbouw, superannuation (zie paragraaf
2.6), die goeddeels berust op defined contribution. De keuzevrijheid verschoof van de
werkgever naar de werknemer. Voor 1992 was er weinig keuzevrijheid voor werkgever noch
voor werknemer, doordat het pensioen collectief via een award werd geregeld. Vanaf 1992
was er aanvankelijk vooral keuzevrijheid voor de werkgever die kon beslissen waar de
gemandateerde premie werd belegd. Vanaf 2005 mochten de werknemers hun fonds kiezen.
Tegelijk heeft de keuzevrijheid van werkgevers sterk aan belang ingeboet. De eerdere
(1996–2005) daling van het aantal ondernemingspensioenfondsen (corporate
superannuation entities) is in de tien jaar sindsdien enorm versterkt: van de 1400 in 2004
waren er in 2014 nog slechts 100 over. Het relatief geringe absolute aantal deelnemers en
het bedrag aan besparingen daalden aanzienlijk minder, maar hun (kleine) aandeel in het
groeiende totaal nam fors af. Deze stelselwijziging was vooral ingegeven door de overtuiging
van de toenmalige regering dat keuzevrijheid mensen zou aanzetten om meer te sparen
voor hun pensioen, zonder dat ze daartoe verplicht werden. Het alternatief zou zijn geweest
om de verplichte premies te verhogen, maar die mogelijkheid wees de conservatieve
regering af.
Werkgeversfondskeuzevrijheid is daarmee formeel uit het stelsel verdwenen, hoewel
werknemers meestal ‘kiezen’ voor de default portfolio in het fonds dat door hun werkgever
is gekozen. Werkgevers zijn ook betrokken bij bedrijfstakfondsen die de helft van het totaal
aantal deelnemers in het stelsel, 15 van de 30 miljoen, omvatten. Vooral na de
stelselwijziging van 2005 heeft een kwart van deze fondsen zich opengesteld voor
deelnemers van buiten (‘public offer super funds’). Zij vertegenwoordigen echter drie kwart
van de deelnemers. De fondsen voor private bedrijfstakken zijn daarvoor primair
verantwoordelijk: meer dan 90% van hun deelnemers. Nog slechts een kwart van de
deelnemers bevindt zich in fondsen die geheel gebonden zijn aan hun onderneming,
bedrijfstak of overheidsorganisatie, waarvan tweederde in de publieke sector. Merk op tot
slot dat de minimale pensioenpremie die werkgevers dienen af te dragen, vastligt en dat ze
geen kans hebben daarop korting te krijgen.
3.6.3 Duitsland56
Zoals in het vorige hoofdstuk uiteengezet kent Duitsland slechts een beperkte tweede pijler
waarin werkgevers, al dan niet in samenspraak met personeel of vakbonden, een
55
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Deze paragraaf is gebaseerd op het landenrapport van Blessing, De Deken en Williams (2015).
Deze paragraaf is gebaseerd op het landenrapport van De Deken (2015a).
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pensioenregeling bieden. Bij onstentenis van een wettelijke plicht voor de werkgever om
een aanvullende pensioenregeling te bieden, kunnen de bestaande regelingen worden
opgevat als een fringe benefit binnen de arbeidsovereenkomst. Die is onderwerp van
collectieve onderhandelingen en circa de helft van werknemers in de private sector valt
onder een regeling waarmee in het algemeen slechts een bescheiden bedrag gemoeid is.
Deze tweede‐pijlerpensioenen lijken zo meer op een derde‐pijlerpensioen. Ze kunnen
verschillende soorten uitkeringen uitbetalen, die moeilijk in het gebruikelijke onderscheid
tussen defined benefit en defined contribution kunnen worden ingepast. Het gaat er niet om,
zoals in Nederland, dat de uitkeringen tot op zekere hoogte voorwaardelijk zijn, maar dat er
geen sprake is van een uitkering die wordt gedefinieerd in termen van het genoten loon.
Anderzijds kent Duitsland ook geen zuivere DC‐regelingen die volledig afhangen van de
ontwikkelingen op de kapitaalmarkt. Verder lopen de mogelijkheden voor individuele
werkemers om zelf extra in te leggen, uiteen, evenals de risico’s die zij lopen in geval van
faillissement van de werkgever.
De werkgever heeft een ruime keuze voor de uitvoering van de pensioenregeling. Ten eerste
hoeft het bedrijf de regeling niet uit te besteden aan een onafhankelijke uitvoerder maar
kan het zelf een toezegging doen aan zijn personeel (Directzusage) en daartoe een financiële
voorziening treffen op de balans van het bedrijf. Daarmee houdt het bedrijf toegang tot de
betreffende middelen voor de eigen bedrijfsfinanciering. Het is aan de werkgever om
eventueel demografische risico’s te herverzekeren. Wel zijn de werkgevers die deze weg
volgen, verplicht verzekerd bij de Pensionssicherungsverein (PSV), die de volledige
uitbetaling garandeert van de tot dan toe opgebouwde rechten in geval van insolventie van
het bedrijf. Als tweede mogelijkheid kan de werkgever een stichting opzetten
(Unterstützungskasse), al dan niet in samenwerking met andere werkgevers. Dergelijke
stichtingen kennen nauwelijks regels voor hun beleggingen en kunnen deze teruglenen aan
het bedrijf. Wel bestaat ook hier de plicht om deel te nemen in de PSV om het risico van
insolventie te dekken. De derde mogelijkheid betreft het opzetten van een bijzonder soort
levensverzekering (Pensionskasse), wederom alleen of in samenwerking met andere
bedrijven. Hier zijn de beleggingen onderworpen aan het regime van het verzekeringswezen
en meer op de kapitaalmarkt gericht. Afhankelijk van de gekozen juridische vorm wordt
dekking in geval van insolventie verleend door het algemene reservefonds van de
verzekeringsindustrie of door de werkgever zelf. De werkgever kan, ten vierde, ook direct
een levensverzekering afsluiten met als voordeel dat administratie, belegging en uitbetaling
worden uitbesteed aan de verzekeraar. Er is opnieuw de plicht insolventie te verzekeren bij
de PSV. Tot slot is er het Pensionsfonds, dat bij de Riester‐herziening in 2002 werd
ingevoerd. Dit is vrijer in zijn beleggingen maar niet in de uitkering (uitsluitend annuïteiten).
Ook hier geldt weer de plicht zich aan te sluiten bij de PSV.
De Duitse casus is interessant vanwege van de rol van de Pensionssicherungsverein, die het
mogelijk maakt een hoge mate van keuzevrijheid voor de werkgever te combineren met
garanties voor pensioenuitkeringen die deels op een DB‐logica zijn gebaseerd. Bij
66

faillissement van het bedrijf dekt de PSV het kapitaal dat was gereserveerd op de balans van
het bedrijf (Direktzusage), het kapitaal dat was teruggeleend aan de sponsorende werkgever
(Unterstützungskasse), of de eventuele bijstortingen die de werkgever nog had moeten
verrichten (Pensionsfonds). In het laatste geval is de garantie het geringst omdat de meeste
Pensionsfondse in essentie op een DC‐systematiek zijn gestoeld en enkel een uitkering
garanderen gelijk aan de som van de nominale inleg plus de ontvangen Riester‐subsidies (zie
hoofdstuk 2). Er bestaat dus een gezamenlijke aansprakelijkheid voor de toezeggingen, net
als in Finland (zie hiervoor). Deze weerspiegelt de aansprakelijkheid tegenover de
gepensioneerde, die in Duitsland berust bij alle werkgevers die een aanvullend pensioen
bieden dat onder de PSV valt, en in Finland bij de externe uitvoerder.
De PSV garandeert voor 94.000 bedrijven het pensioen van vier miljoen gepensioneerden,
en de pensioenaanspraken van 6,6 miljoen werknemers op een totaal van 35 miljoen
werknemers (2014). Het verzekerde vermogen bedroeg € 312 miljard in 2009. In dat jaar
verzorgde ze de uitbetaling van het pensioen van 450.000 gepensioneerden voor gemiddeld
€ 132 per persoon per maand. Vanaf de oprichting gaat het om het pensioen van 1,3 miljoen
werknemers waarvoor € 20 miljard is uitgekeerd. Vergeleken met soortgelijke
garantiefondsen zoals de PBGC in de VS of het Pension Protection Fund in het Verenigd
Koninkrijk, garandeert de PSV veel hogere pensioenen. Al bestrijkt het goeddeels het
relevante Duitse bedrijfsleven, het is toch relatief klein in internationale vergelijking.

3.7 Conclusies
Individuele keuzevrijheid van de pensioenuitvoerder voor werkgevers, waarbij de
pensioenregeling vastligt, zal waarschijnlijk niet tot zeer grote veranderingen in het
pensioenlandschap leiden, al kunnen er wel forse verschuivingen tussen pensioenfondsen
optreden. Immers, een aanzienlijk aantal bedrijven beschikt nu al over die keuzevrijheid en
dat blijkt in de praktijk goed te functioneren. De administratieve complexiteit blijkt bij de
keuze die men maakt doorgaans een grotere rol te spelen dan zuiver financiële
overwegingen. Evenals in het voorgaande scenario vergt een vrije pensioenfondskeuze door
een individuele werkgever het loslaten van de huidige wettelijke
verplichtstellingsystematiek. Weliswaar zijn er daarbinnen op dit moment mogelijkheden om
zich daaraan te onttrekken, maar een individuele werkgever die zich niet gesteund weet
door andere ondernemingen in de bedrijfstak, zal dat in het huidige stelsel niet eenvoudig
kunnen doen.
Het Duitse stelsel biedt ondernemers een grote keuzevrijheid bij de uitvoering van
pensioenen in de tweede pijler. Bij bijna alle mogelijkheden wordt het risico voor de
pensioenrechten van insolventie van het bedrijf afgedekt door een gezamenlijke
aansprakelijkheid. De vele combinaties maken het stelsel echter ingewikkeld. Van belang is
vooral dat de omvang van het stelsel klein is, zowel in zijn dekking van de werkende
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bevolking als in de hoogte van de uitkeringen, die eerder als fringe benefit te beschouwen
zijn en geen defined benefit vormen in de zin dat ze afhangen van de hoogte van het loon.
Het Finse stelsel maakt duidelijk dat een defined benefit pensioen in de praktijk zeker
verenigbaar is met een vrije uitvoerderskeuze voor de werkgever. Het toont daarbij dat de
uniformiteit van de pensioenpolis van groot belang is voor de praktische uitvoerbaarheid;
zonder deze uniformiteit zal de introductie van werkgeverskeuzes de uitvoeringskosten in
het Nederlandse stelsel waarschijnlijk aanzienlijk doen toenemen.
De inmiddels sterk gereduceerde rol van ondernemings‐ en bedrijfstakfondsen in Finland
laat zien dat los van de onderneming of de bedrijfstak opererende pensioenfondsen voor
werkgevers (en deelnemers) het draagvlakrisico van krimpende bedrijfstakken kunnen
verminderen. De keuze en de fondsopzet zetten echter de vakbeweging, die in Nederland in
gelijke mate met de werkgevers deelneemt in de besturing en het beheer van het
pensioenstelsel, volledig buiten spel. Die lacune kan door individuele werknemers op zijn
best gevuld worden via hun politieke representatie.
In Finland kunnen alleen (sommige) ondernemers het voordeel opstrijken dat de
keuzevrijheid binnen het stelsel biedt. De pooling van administratieve lasten tussen
uitvoerder en de verminderde prikkel om deze kosten te beperken vormen een probleem
dat aandacht verdient. In dit verband lijkt de Finse motivatie om werkgevers het keuzerecht
te geven vanwege hun grotere bijdrage slechts een kwestie van semantiek; uiteindelijk gaat
het om loonkosten, temeer daar individuele werkgevers later niet alsnog kunnen worden
aangesproken voor aanvullende stortingen.
Er valt niet uit te sluiten dat er in dit scenario geleidelijk een (verdere) segregatie zal
plaatsvinden tussen bedrijven op basis van de samenstelling van hun personeelsbestand.
Hierdoor zouden bedrijven met relatief veel ouderen, hoog opgeleiden en vrouwen in dienst
hogere pensioenpremies moeten gaan betalen. Dit zou de arbeidsmarktpositie van ouderen,
hoog opgeleiden en vrouwen wel onder druk kunnen zetten, doordat zij voor werkgevers de
pensioenkosten opdrijven. Dat laag opgeleiden hierdoor in verhouding tot hoog opgeleiden
goedkoper worden,57 kan als een gunstig effect worden gezien in het licht van de kwetsbare
arbeidsmarktpositie van veel laag opgeleiden. Maar voor ouderen en vrouwen gaat dit juist
in tegen het breed onderschreven streven om hun arbeidsparticipatie te verhogen. Echter
als er maar weinig aanbieders overblijven, neemt het risico van een dergelijke differentiatie
waarschijnlijk af – anders dan in het geval van inviduele keuzevrijheid. Ook een uniforme
pensioenpolis zoals in Finland kan dit mogelijk deels ondervangen en voorkomt in ieder geval
dat de gevolgen ook de deelnemers raken.
Hiernaast zou zich een scheiding tussen grote en kleinere bedrijven kunnen voordoen. Grote
bedrijven zouden veelal gunstige voorwaarden kunnen bedingen bij een pensioenfonds,
onder andere omdat bij grote bedrijven de transactie‐ en administratiekosten per deelnemer
relatief laag kunnen zijn en omdat pensioenfondsen uit imago‐overwegingen graag grote
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Dit geldt alleen indien hoog opgeleiden de hogere pensioenpremie (ten dele) weten af te wentelen op de
werkgever.
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bedrijven binnenhalen. Als gevolg daarvan zouden de kleinere bedrijven kunnen
achterblijven in het oorspronkelijke bedrijfstakpensioenfonds en met een stijging van de
uitvoeringskosten worden geconfronteerd. Het Finse voorbeeld geeft aanwijzingen in die
richting.
Verder is er ook in dit scenario een reëel risico, zoals opnieuw het Finse voorbeeld laat zien,
dat het aantal pensioenfondsen zo sterk zal teruglopen, dat er uiteindelijk van
daadwerkelijke keuzevrijheid weinig overblijft en de concurrentie tussen pensioenfondsen
gering zal zijn. Daarbij spelen ook oneigenlijke, pensioenvreemde, elementen een rol, zoals
financiële diensten die de werkgevers worden aangeboden door de grote conglomeraten
waarvan de belangrijkste pensioenuitvoerders deel uitmaken.
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Hoofdstuk 4 Scenario 3 – Individuele keuzemogelijkheden voor de werknemer

4.1 Inleiding
In de twee voorgaande hoofdstukken hebben we zogenaamde ‘exit’‐opties geanalyseerd, in
alledaags Nederlands: stemmen met de voeten. Individuele werknemers (scenario 1) of
individuele werkgevers (scenario 2) die niet tevreden zijn met de uitvoering van de
pensioenregeling door hun huidige pensioenfonds, kunnen overstappen naar een ander
pensioenfonds of een andere pensioenuitvoerder. Exit is echter, in de klassieke studie van
Hirschman, slechts een van de twee basisopties om onvrede te uiten. De andere
mogelijkheid is dat men zijn stem verheft, oftewel ‘voice’. In dit en het volgende hoofdstuk
bespreken we twee voice‐opties. Kenmerkend hiervoor is, dat men bij het huidige
pensioenfonds blijft, maar individueel dan wel collectief invloed kan uitoefenen op de
inhoud en/of de uitvoering van de pensioenregeling. Scenario 3, dat in dit hoofdstuk centraal
staat, behelst dat de individuele werknemer bepaalde elementen van de pensioenregeling,
waaraan men verplicht deelneemt, zelf kan bepalen.
Paragraaf 4.2 onderzoekt welke individuele keuzemogelijkheden ten aanzien van de
pensioenregeling nu al door de wetgever worden toegelaten. Paragraaf 4.3 zet vervolgens
het scenario uiteen: welke individuele keuzemogelijkheden worden aan werknemers
geboden. Paragraaf 4.4 analyseert hoe werknemers op grond van inzichten uit de
gedragseconomie naar verwachting met deze keuzemogelijkheden zullen omgaan en welke
gevolgen dit heeft voor het functioneren van het pensioenstelsel. Paragraaf 4.5
inventariseert de inzichten die kunnen worden ontleend aan de huidige ervaringen met
keuzemogelijkheden binnen het bestaande pensioenstelsel. In paragraaf 4.6 komt de helaas
beperkte informatie die is verkregen over individuele keuzemogelijkheden voor werknemers
in de pensioenstelsels van andere landen, aan de orde. Paragraaf 4.7 trekt een aantal
conclusies.

4.2 Individuele keuzemogelijkheden in het huidige pensioenstelsel: het juridische kader58
Ook als er sprake is van verplichte deelname aan een collectieve pensioenregeling, kunnen
de deelnemers bepaalde keuzemogelijkheden hebben. Deze kunnen zich voordoen in de
opbouwfase – wanneer men (nog) werkt en premie afdraagt – en in de uitkeringsfase –
wanneer men pensioengerechtigd is. Tabel 3 geeft een overzicht van de bestaande
wettelijke keuzemogelijkheden.
In de opbouwfase kan er naast de verplichte basispensioenregeling ook een aanvullende
vrijwillige pensioenregeling zijn, waaraan de individuele werknemer naar eigen keuze kan
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deelnemen. Een voorbeeld hiervan is het ABP ExtraPensioen.59 Deelnemers aan de
verplichte ABP‐pensioenregeling kunnen op vrijwillige basis maandelijks een extra bedrag
storten waarmee aanvullend pensioen wordt opgebouwd.60
Tabel 3 Wettelijk toegestane keuzemogelijkheden in het huidige pensioenstelsel
keuze t.a.v.
hogere pensioenopbouw dan standaard
lagere pensioenopbouw dan standaard
beleggingsportefeuille
uitruil met nabestaandenpensioen
afkopen
pensioenleeftijd
deeltijdpensioen
hoog‐laag‐pensioen
uitkering ineens

Defined benefit
ja
nee
nee
ja
nee
ja
ja
ja
nee

Defined contribution
ja
ja
ja
ja
nee
ja
ja
ja
nee

Ook binnen de verplichte basispensioenregeling kunnen keuzemogelijkheden bestaan. Zo
kan een deelnemer de keuze worden geboden de pensioenpremie geheel aan te wenden
voor het ouderdomspensioen, of gedeeltelijk en dan verder voor een
arbeidsongeschiktheids‐ of nabestaandenpensioen. We noemen dit uitruil. Hoewel deze
keuzevrijheid wettelijk is toegestaan, zijn pensioenfondsen niet verplicht om aan hun
deelnemers deze keuzemogelijkheden te bieden. Een individuele deelnemer heeft geen
zeggenschap over de hoogte van de (basis)pensioenpremie die hij moet afdragen of de
jaarlijkse opbouw van het basispensioen. Beide worden vastgesteld door sociale partners,
eventueel in samenspraak met het bestuur van het pensioenfonds dat de pensioenregeling
uitvoert.
Indien de pensioenregeling het karakter heeft van een DC‐regeling kan de deelnemer
bepaalde keuzes maken ten aanzien van de belegging van de premie. Hoewel de
pensioenuitvoerder de belegging blijft uitvoeren, neemt de deelnemer dan de
verantwoordelijkheid voor die belegging over van het fonds.61
Zo lang men pensioen opbouwt, kan men het gespaarde pensioenvermogen niet voor een
ander doel inzetten (afkopen). Zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk om het
pensioenvermogen te benutten om een hypotheekschuld af te lossen of om een tijdelijke
inkomensteruggang op te vangen, bijvoorbeeld om een studie te gaan volgen. Alleen als het
om een zeer klein pensioen gaat (van maximaal € 451 per jaar), is afkoop mogelijk. Ook is het
59

http://www.abp.nl/over‐pensioen/soorten‐pensioen/extrapensioen.
Fiscaal begunstigd sparen is begrensd door de individuele lijfrenteruimte conform de inkomstenbelasting. Bij
dit vrijwillige aanvullende pensioen is overigens niet een bepaalde uitkering gegarandeerd – het is defined
contribution – maar hij volgt bij uitkering wel de indexatie van het ABP‐pensioen. Het ABP garandeert dat
minimaal het ingelegde bedrag aan de pensioenaanspraken wordt toegevoegd, gefinancierd uit een korting op
het behaalde rendement.
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pensioenvermogen niet ‘vervreemdbaar’, dat wil zeggen dat het recht op de
pensioenuitkering in beginsel niet aan een andere persoon kan worden overgedragen (met
uitzondering van een ex‐partner).
In de uitkeringsfase heeft een deelnemer aan een pensioenregeling doorgaans meer
keuzemogelijkheden. Allereerst betreffen deze de pensioenleeftijd. Als dit in de
pensioenregeling is opgenomen kan een deelnemer ervoor kiezen om de pensioenuitkering
enkele jaren eerder of later te laten ingaan dan de standaardpensioenleeftijd. Uiteraard
heeft dit gevolgen voor de hoogte van de pensioenuitkering. Bij het eerder laten ingaan van
het pensioen zal de pensioenuitkering lager uitvallen dan wanneer het pensioen ingaat op de
standaardpensioenleeftijd. Bij het later laten ingaan van het pensioen is het
tegenovergestelde het geval. Bovendien is de fiscale faciliëring van het pensioen alleen
mogelijk als deze niet eerder ingaat dan op 60‐jarige leeftijd.
Een pensioenregeling kan ook de mogelijkheid bieden van een deeltijdpensioen, waarbij
men gedurende een aantal jaren een gedeeltelijke pensioenuitkering ontvangt en een deel
van de tijd blijft werken.
Als een deelnemer naast het ouderdomspensioen ook een partnerpensioen heeft
opgebouwd, kan men op het moment van pensionering besluiten om het partnerpensioen
alsnog in te ruilen voor een hoger of eerder ingaand ouderdomspensioen. Deze
keuzemogelijkheid bestaat ongeacht of men op het betreffende moment een partner heeft.
Omgekeerd kan men ook (een deel van) het ouderdomspensioen omzetten in een
partnerpensioen. Deze uitruilmogelijkheden zijn wettelijk vastgelegd en dus niet afhankelijk
van de vraag of zij in de specifieke pensioenregeling zijn opgenomen.
Een pensioenregeling kan ook de mogelijkheid bieden om de hoogte van het pensioen te
laten variëren. In een zogenaamde hoog‐laag‐constructie, ontvangt men eerst gedurende
een aantal jaren een wat hoger pensioen en in de resterende levensjaren een wat lager
pensioen. Hierbij dient het lagere pensioen overigens minimaal 75% van het hogere
pensioen te bedragen. In aanvulling hierop kan het pensioenvermogen op de
pensioendatum op verzoek van de deelnemer ook worden overgedragen aan een ander
pensioenfonds waarbij de deelnemer eerder pensioenrechten heeft opgebouwd.
Een belangrijke beperking van de keuzemogelijkheden in de uitkeringsfase is, dat men het
opgebouwde pensioenvermogen bij pensionering altijd dient om te zetten in een jaarlijkse
levenslange uitkering of annuïteit. Het gespaarde vermogen mag dus niet in één keer
worden opgenomen voor een grote uitgave, zoals de aankoop van een woning of een
wereldreis.

4.3 Een scenario met individuele keuzemogelijkheden voor de werknemer
In dit derde scenario veronderstellen we dat de mogelijkheden om eigen keuzes te maken
ten aanzien van de pensioenregeling worden verruimd. Echter, uitgangspunt blijft dat men
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verplicht blijft deelnemen aan een collectieve pensioenregeling. Dit betekent dat we
keuzemogelijkheden waardoor men feitelijk uit de pensioenregeling treedt – zoals het
aanwenden van het pensioenvermogen voor het aflossen van een hypotheekschuld – buiten
beschouwing laten. In dit scenario veronderstellen we daarom niet dat de wettelijke
mogelijkheden om keuzes te maken, zoals uiteengezet in de vorige paragraaf, worden
verruimd, maar alleen dat pensioenfondsen verplicht worden elk van deze mogelijkheden
aan hun deelnemers aan te bieden. Daarnaast – en dit vereist wel een aanpassing van het
wettelijke kader – gaan we ervan uit dat de deelnemers ook ervoor kunnen kiezen om
minder dan het standaardpensioen op te bouwen. Daaraan moeten wel zekere grenzen
gesteld worden want als een deelnemer de pensioenopbouw (en dus de totale premie) tot
nul zou reduceren, zou men zich daarmee feitelijk aan de verplichte deelname onttrekken.
We veronderstellen verder dat de verschillende keuzes die men kan maken, actuarieel
neutraal zijn in de zin dat de verhouding tussen de bijdragen en de verwachte opbrengsten
gelijk blijft. Ter illustratie: als een deelnemer ervoor kan kiezen om jaarlijks minder pensioen
op te bouwen, bijvoorbeeld 1,5% van de pensioengrondslag in plaats van 1,875%, dan zal de
verschuldigde pensioenpremie evenredig (in dit geval met 0,375/1,875 oftewel bijna een
vijfde) worden verlaagd.62 Ook in dit geval veronderstellen we dat er alleen binnen bepaalde
grenzen keuzes kunnen worden gemaakt.
Het maken van een keuze is in dit scenario een optie en geen verplichting. Voor wie geen
(actieve) keuze maakt ,geldt een standaardoptie (default) die overeenkomt met de
bestaande pensioenregeling. Wie tevreden is met de de geldende voorwaarden van de
pensoenregeling hoeft in dit scenario dus zijn of haar voorkeur niet expliciet kenbaar te
maken.

4.4 Theoretische analyse
Net als in het eerste scenario kunnen we in dit derde scenario een onderscheid maken
tussen de veronderstelling dat individuele deelnemers rationeel handelen en de
veronderstelling dat zij niet volledig rationeel handelen.
Rationele keuzes
Aangezien we veronderstellen dat de opties waaruit deelnemers in dit scenario kunnen
kiezen actuarieel neutraal of equivalent zijn, inclusief de eventuele extra uitvoeringskosten,
zijn verschillen in keuzes tussen rationele deelnemers volledig te herleiden tot verschillen in
preferenties. Een bepaalde keuze kan immers per definitie geen actuarieel voordeel
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Als de werkgeverspremie gelijk blijft, betekent dit overigens dat de werknemerspremie sterker kan worden
verlaagd. Als de werkgever bijvoorbeeld twee derde van de totale premie betaalt, zal in dit geval de
werknemerspremie met meer dan de helft kunnen worden verlaagd. Worden de vrijgevallen premiebedragen
door de werkgever aan de werknemer uitbetaald, dan is daarover inkomstenbelasting verschuldigd, tenzij de
werknemer de vrijgevallen fiscale ruimte elders benut.
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opleveren. Preferenties hangen onder meer samen met leeftijd en inkomen. Een deelnemer
met een hoog inkomen zal meer risico kunnen nemen en meer ruimte hebben voor een
hogere pensioenopbouw (en dus een hogere premie). De keuze voor de opbouw van een
partnerpensioen zal uiteraard samenhangen met de aanwezigheid van een partner, maar
wellicht ook met het leeftijdsverschil met de partner en met het inkomen van de partner.
Doordat deze keuzes actuarieel neutraal zijn, lijken ze geen gevolgen te hebben voor de
houdbaarheid van het pensioenstelsel en voor de solidariteit tussen groepen. Dit is echter
niet geheel juist. Neem, ter illustratie, de gevolgen van het verschil in levensverwachting
tussen mannen en vrouwen. Als vrouwen gemiddeld twintig jaar lang een pensioenuitkering
ontvangen en mannen gemiddeld vijftien jaar, wordt, bij een gelijk aantal mannelijke en
vrouwelijke deelnemers, de premie gebaseerd op een pensioenuitkering voor 17,5 jaar.
Mannen betalen dan dus 2,5/17,5 = 14,3% meer premie dan actuarieel ‘nodig’ is. Omdat
pensioenopbouw voor mannen relatief duur is, zou dit voor hen reden kunnen zijn om
minder pensioen op te bouwen. Stel, dat zij hun jaarlijkse pensioenopbouw met een derde
verminderen en dat ook hun premie met een derde wordt verlaagd. Dan zullen zij ook
evenredig minder bijdragen aan de hogere benodigde bijdrage voor de (ongewijzigde)
pensioenopbouw van vrouwelijke deelnemers.63 De gemiddelde premie zal dan moeten
worden verhoogd om de pensioenopbouw voor vrouwen veilig te stellen. Vrouwen zullen
dan dus een hogere premie moeten gaan betalen doordat mannen hun pensioenopbouw
wensen te beperken. In de meest extreme situatie, waarin mannen in het geheel geen
pensioen meer zouden willen opbouwen, zou de solidariteit tussen mannen en vrouwen per
definitie verdwijnen. Om de solidariteit in stand te houden, is het dan ook gewenst om de
marges waarbinnen men kan kiezen niet al te ruim te maken. Voor jongeren en ouderen kan
hetzelfde gelden.
Niet‐rationele keuzes
Zoals in hoofdstuk 3 is uiteengezet, maken burgers vaak keuzes die in het licht van hun
preferenties niet‐optimaal zijn of maken zij juist geen keuzes, terwijl dat wel in hun voordeel
zou zijn. Opnieuw geldt evenwel, dat indien de keuze‐opties actuarieel equivalent zijn en de
marges waarbinnen men kan kiezen niet al te ruim zijn, dit geen al te grote risico’s met zich
meebrengt.
Het gebrek aan rationaliteit betekent wel, dat de wijze waarop de keuzes worden
gepresenteerd (framing) in belangrijke mate bepaalt welke keuzes er worden gemaakt. Zo is
uit onderzoek bekend dat mensen verlies doorgaans zwaarder wegen dan een
overeenkomstige winst.64 Als de standaardpensioenleeftijd bijvoorbeeld 67 jaar bedraagt en
voor ieder jaar dat men eerder stopt met werken het pensioen met een bepaald bedrag
wordt verlaagd, dan willen de meesten langer doorwerken dan wanneer de standaardleeftijd
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Als het werkgeversdeel van de premie niet wordt verlaagd en dit bedraagt een substantieel deel van de
totale premie, dan zal het effect op de gemiddelde premie beduidend kleiner zijn.
64
Zie Kahneman, Knetsch & Thaler (1991).
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63 jaar is en voor ieder jaar langer werken het pensioen met hetzelfde bedrag wordt
verhoogd.65 Ook de dominante maatschappelijke discussies kunnen van invloed zijn op de
keuzes die mensen maken, doordat zij het referentiekader voor die keuze vormen.
Vermoedelijk zal een meerderheid van de deelnemers geen actieve keuze maken, waardoor
de default‐optie in hoge mate de uitkomst zal bepalen. Als deze overeenkomt met de
huidige situatie, zoals we in dit scenario veronderstellen, zal vermoedelijk het merendeel van
de deelnemers geen verandering aanbrengen in de bestaande regeling.
Wil men alle deelnemers motiveren om een actieve keuze te maken, dan zal de wijze van
presentatie de gemaakte keuzes in belangrijke mate sturen. Zoals in hoofdstuk 3 besproken
ten aanzien van de individuele fondskeuze, is ook in dit geval de kans groot dat de meeste
mensen kiezen voor de middelste van de aangeboden opties.
Gedrag van pensioenfondsen
Als de keuzemogelijkheden die deelnemers krijgen voorgelegd actuarieel equivalent zijn,
hebben pensioenfondsen in beginsel geen voor‐ of nadeel bij bepaalde keuzes. Er is dus geen
reden om te verwachten dat zij deelnemers zullen proberen te manipuleren om bepaalde
keuzes te maken. Het is echter wel denkbaar dat bepaalde keuzes meer of minder
uitvoeringskosten met zich meebrengen. Naarmate er meer keuzes zijn, zullen de
administratieve kosten over het algemeen hoger zijn. Het is de vraag of pensioenfondsen de
keuzemogelijkheden zullen beperken. Enerzijds verlaagt dit de uitvoeringskosten, anderzijds
kunnen fondsen met het aanbieden van meer keuzemogelijkheden de kosten die zij in
rekening brengen beter verbergen.
De uitvoeringskosten van de introductie van (meer) keuzemogelijkheden zijn waarschijnlijk
beperkt doordat naar verwachting de meerderheid van de deelnemers voor de default‐optie
zal kiezen (of misschien beter: niet zal kiezen).
Aangezien in dit scenario verplichte deelname aan het pensioenfonds blijft gelden, kan de
introductie van keuzemogelijkheden de continuïteit van het pensioenfonds niet in gevaar
brengen. Er zal ook geen directe concurrentie tussen pensioenfondsen ontstaan, aangezien
de deelnemers geen exit‐optie hebben.
De belangrijkste vraag is in dit scenario dan ook hoe de selectie van keuzemogelijkheden en
de default‐optie tot stand komen. Als dit aan het pensioenfondsbestuur wordt overgelaten,
hoeft weliswaar niet te worden gevreesd voor een uitkomst die schadelijk is voor de
deelnemers, maar is evenmin verzekerd dat de keuzemogelijkheden die worden geboden
het meest overeenkomen met de (gevarieerde) preferenties van de deelnemers. In dit
verband is de (mede)zeggenschap van de deelnemers over de inhoud van de
pensioenregeling een belangrijk aandachtspunt. In scenario’s 3 en 4 staat dit vraagstuk
centraal.
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Zie het onderzoek van Van Soest (2015).
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4.5 Nederlandse ervaringen: weinig gebruik van keuzemogelijkheden
Helaas zijn, net als in veel andere opzichten, geen systematische gegevens beschikbaar over
de aanwezigheid van keuzemogelijkheden in het Nederlandse pensioenstelsel en evenmin
over het daadwerkelijke gebruik ervan.
Alleen voor het grootste pensioenfonds van Nederland, het ABP, zijn gegevens beschikbaar
over het gebruik dat deelnemers maken van de bestaande keuzemogelijkheden.66 Daaruit
blijkt allerminst een grote belangstelling voor het gebruik van keuzemogelijkheden. Van de
60‐70‐jarigen maakte in 2010 6,8 procent gebruik van de mogelijkheid van een
deeltijdpensioen en 1,5 procent van een hoog‐laagpensioen. 20,5 procent was op een
andere leeftijd uitgetreden dan de standaardleeftijd. Dellaert en Ponds (2014) laten zien dat
deze keuzes weinig samenhang vertonen met leeftijd en burgerlijke staat en concluderen
daaruit dat er geen sprake lijkt te zijn van strategisch gedrag. Groepen met een kortere
levensverwachting kiezen bijvoorbeeld niet vaker voor een vervroegd pensioen.
Het geringe gebruik dat van keuzemogelijkheden wordt gemaakt kan ten dele het gevolg zijn
van onbekendheid. Uit een onderzoek van Dietvorst en Visser (2012) onder een
representatieve steekproef van de bevolking blijkt dat de helft van de ondervraagden niet
weet of hun pensioenregeling de mogelijkheid biedt voor een deeltijdpensioen en twee
derde weet niet of een hoog‐laagpensioen mogelijk is. Driekwart zegt niet te weten wat de
gevolgen voor de hoogte van het pensioen zijn als men eerder of later dan de
standaardleeftijd met pensioen gaat.
Worden in een enquête aan mensen verschillende concrete keuzemogelijkheden
voorgelegd, dan blijkt de keuze vaak sterk te worden bepaald door de wijze waarop de keuze
wordt gepresenteerd. Zo laat Van Rooij (2015) zien dat de premie die mensen bereid zijn in
te leggen voor hun pensioen, sterk wordt beïnvloed door het ‘label’ dat met een keuze
wordt verbonden. Als men kan kiezen tussen een premie van 8, 10, 12, 14 of 16 procent,
hebben twee op de vijf ondervraagden voorkeur voor een premie van 8 of 10 procent.
Worden op deze percentages resectievelijk de labels ‘zeer laag’, ‘laag’, ‘standaard’, ‘hoog’ en
‘zeer hoog’ geplakt, dan kiest minder dan een op de tien voor de twee laagste percentages
en bijna driekwart voor 12 of 14 procent (d.w.z. ‘standaard’ en ‘hoog’).
Hoeveel belang Nederlandse werknemers hechten aan meer keuzevrijheid binnen de
pensioenregeling is niet geheel duidelijk. Uit een onderzoek onder de Nederlandse bevolking
ten behoeve van de Nationale Pensioendialoog in 2014 bleek dat velen hechten aan het
maken van keuzes die binnen de regeling vallen: wanneer de pensioenuitkering begint
(73%), met welk risico wordt belegd (60%) en hoeveel premie wordt ingelegd (58%).67
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Zie Dellaert & Ponds (2014: 58).
Koenen (2014: 33).
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Echter, Van Dalen en Henkens (2014) laten zien dat het antwoord dat mensen geven op
vragen over keuzevrijheid sterk wordt bepaald door de vraagstelling. Als aan mensen wordt
gevraagd of zij het belangrijk vinden dat zij de vrijheid moeten hebben om te kiezen ten
aanzien van de premie die wordt ingelegd, het risico waarmee pensioengeld wordt belegd
en de samenstelling van het pensioenpakket zegt een ruimte meerderheid (tweederde of
meer) dat men dit belangrijk of zeer belangrijk vindt. Vraagt men daarentegen of men het
belangrijk vindt dat deze zaken automatisch worden geregeld, dan zeggen vier op de vijf
ondervraagden dat zij dit (zeer) belangrijk vinden. Overigens zijn deze antwoorden op
zichzelf niet tegenstrijdig. Het is immers mogelijk dat men er de voorkeur aangeeft dat het
pensioen automatisch wordt geregeld, maar dat men in voorkomende gevallen toch zelf wil
kunnen kiezen om daarvan af te wijken. Deze antwoorden lijken derhalve vooral
ondersteuning te bieden voor een goede default‐optie in combinatie met de mogelijkheid –
maar niet de plicht – om een eigen (afwijkende) keuze te maken.

4.6 Enkele internationale ervaringen
In Duitsland kunnen werknemers in de opbouwfase tot 4 procent meer van hun loon (onder
een bepaalde drempel) storten in de regeling die de werkgever biedt. Dit is echter niet in alle
pensioenvormen die de onderneming kan kiezen te combineren met de voordelen van de
Riester‐subsidies (zie hoofdstuk 2). Zoals al eerder opgemerkt biedt het Duitse tweede‐
pijlerstelsel slechts een laag en niet‐loongerelateerd pensioen aan ongeveer de helft van alle
werknemers. Bovendien hebben de extra stortingen een negatief effect op het eerste‐
pijlerpensioen omdat dat is gekoppeld aan het nettoloon.
Uiteraard bieden stelsels als het Britse of het Australische, die meestal geen defined benefit
pensioen verschaffen, individuele keuzemogelijkheden vergelijkbaar met het derde‐
pijlerpensioen in Nederland. In het bijzonder maken beide landen het nu bijvoorbeeld in de
uitkeringsfase mogelijk om het opgespaarde recht in een keer als kapitaalsuitkering te
verkrijgen. Het Zweedse stelsel legt, zoals we hebben gezien, een annuïteit vast, waarbij nog
wel voor de uitvoerder gekozen kan worden en mogelijk een hogere indexatie kan worden
gerealiseerd, uiteraard alleen voor het Premiepension‐gedeelte. Ook in Finland betreft het
pensioen een annuïteit en is er niet de mogelijkheid het opgebouwde vermogen in een keer
op te nemen. In Duitsland kan men in de uitkeringsfase, afhankelijk van de door de
onderneming gekozen pensioenvorm, het gespaarde vermogen geheel of gedeeltelijk als
eenmalige uitkering opnemen. De gebruikmaking van de Riester‐subsidies legt daar echter
beperkingen aan op of maakt het zelfs helemaal onmogelijk. Een annuïteit is dan de enige
uitkomst. Onder het Riesterstelsel is het sinds 2008 wel mogelijk een deel van het bedrag op
te nemen voor aankoop van een eigen huis.
Tot slot kan in Duitsland, Finland en Zweden de ingangsdatum van het pensioen worden
vervroegd of uitgesteld tot een (uiteenlopende) leeftijd.
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Over het algemeen zijn de keuzemogelijkheden van de deelnemers in de bestudeerde
landen groter naarmate het pensioenstelsel minder zekerheid biedt en minder
solidariteitselementen bevat. In geval van een defined contribution stelsel hebben de keuzes
die individuen maken, ook in de opbouwfase, geen consequenties voor andere deelnemers,
terwijl dit in een defined benefit systeem vaak wel het geval is, hetgeen de ruimte voor
individuele keuzes beperkt. In de uitkeringsfase zijn er enkele landen waar men het
opgebouwde pensioenvermogen in een keer kan opnemen, maar in de andere landen is dit,
net als in Nederland, niet het geval.

4.7 Conclusies individuele keuzemogelijkheden
Het introduceren van individuele keuzemogelijkheden binnen de bestaande, verplichte
pensioenregeling is de gemakkelijkste manier om deelnemers meer keuzevrijheid te bieden
omdat ze aansluit bij een al bestaande praktijk, tenminste voorzover het de aard van de
pensioenuitkeringen betreft. Ze is ook het minst ingrijpend voor degenen die niet kiezen en
voor de houdbaarheid van het stelsel, zolang de keuzes worden gemaakt onder de
randvoorwaarden van actuariële neutraliteit en doorberekening van de additionele kosten.
Waar het gaat om pensioenuitvoering zijn er ook weinig risico’s dat deelnemers
‘onverantwoorde’ keuzes maken – het is een keuze die dicht bij in de tijd wordt gemaakt
waarbij de implicaties voor de afweging goeddeels bekend zijn. Naar verwachting, en gelet
op de huidige praktijk, zal overigens slechts een kleine minderheid van de deelnemers een
welbewuste keuze maken. Voor hen kan dit niettemin ertoe bijdragen dat het pensioen
beter aansluit bij hun persoonlijke voorkeuren. In geval van ontevredenheid over de
financiële prestaties van een pensioenfonds – die ten grondslag lijkt te liggen aan veel
recente pleidooien voor keuzevrijheid – biedt dit scenario evenwel geen soelaas.
Keuzevrijheid met betrekking tot het niveau van de premie bestaat er nu niet of nauwelijks.
Ze bergt het gevaar van een negatief effect op solidariteit in zich, als bepaalde groepen
systematisch een bepaalde keuze maken. Daarom zijn wij ervan uitgegaan dat de vrijheid om
zelf de premie en de pensioenopbouw te bepalen sterk wordt begrensd. Individuele
keuzevrijheid ten aanzien van de belegging van het pensioenvermogen valt niet te
combineren met een defined benefit pensioenregeling, aangezien de beleggingskeuze
consequenties zal hebben voor de waarde van de beleggingen. Daardoor is het niet langer
mogelijk een gegeven pensioenuitkering te garanderen. Uit de beperkte buitenlandse
voorbeelden springt geen inspirerend nieuw idee naar voren.
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Hoofdstuk 5 Scenario 4 – Collectieve keuzemogelijkheden voor de werknemers

5.1 Inleiding
Keuzemogelijkheden kunnen behalve aan de individuele deelnemers van verplichte
pensioenregelingen, zoals in het vorige hoofdstuk besproken, ook worden geboden aan het
collectief van individuele deelnemers van een pensioenregeling of ‐fonds. Het essentiële
verschil tussen individuele en collectieve keuzemogelijkheden is dat de deelnemers in het
laatste geval gedwongen zijn om rekening te houden met hun gemeenschappelijke,
collectieve belangen en dus niet (alleen) op basis van hun individuele preferenties een keuze
maken. Hierdoor bestaat er minder risico dat men keuzes maakt die ten koste (kunnen) gaan
van bepaalde groepen van deelnemers. Uiteraard hangt dit wel sterk af van de vraag welke
groepen deel uitmaken van het collectief van deelnemers (horen gepensioneerden en/of
slapers daarbij of niet?) en hoe hun onderlinge (stem)gewicht is.
Het wezenlijke verschil tussen dit scenario en de bestaande situatie is, dat belangrijke keuzes
inzake de pensioenregeling en ‐uitvoering op dit moment worden gemaakt door de sociale
partners of hun vertegenwoordigers in de pensioenfondsbesturen. Sommigen trekken in
twijfel trekken of zij werkelijk de belangen van alle deelnemers behartigen. Aangezien het
ledenbestand van vakbonden verre van representatief is voor de gehele
werknemerspopulatie laat staan voor alle belanghebbenden, inclusief gepensioneerden, rijst
de vraag of vakbonden wel de rechtmatige vertegenwoordigers van de deelnemers zijn. Ook
wordt wel betwijfeld of pensioenfondsbesturen de juiste keuzen maken bij de
pensioenuitvoering waaronder het beleggingsbeleid. Een meer directe invloed en/of
vertegenwoordiging van de deelnemers zou in beide opzichten verandering kunnen brengen
en daarmee de legitimiteit en het vertrouwen vergroten. Ook dan blijft uiteraard de vraag
recht overeind wat de verhouding tussen deelnemers en hun vertegenwoordigers zou
moeten zijn en wat de eerste groep wel of niet aan de tweede wil toevertrouwen – niet in de
laatste plaats gelet op de expertise waarover die vertegenwoordigers al dan niet beschikken
en hun visie op de gewenste pensioenregeling. Juist de vakbonden zouden overigens, als
ervaren collectieven van individuele leden, ironisch genoeg die expertise en visie kunnen
bieden.68
Paragraaf 5.2 gaat na welke (mede)zeggenschap over de pensioenregeling de deelnemers
(inclusief gepensioneerden) nu al hebben. Paragraaf 5.3 schetst vervolgens een scenario
waarin de deelnemers gezamenlijk meer zeggenschap krijgen. Paragraaf 5.4 analyseert
welke keuzes verschillende groepen van deelnemers op grond van theoretische inzichten
verwacht kunnen worden te maken en welke spanningen daaruit voort kunnen vloeien.
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Bij de eerste vrije verkiezingen voor het ABP‐verantwoordingsorgaan in 2014 wonnen de vakbonden, die
eerst alleen de dienst uit maakten, 27 van de 32 (84%) verkiesbare plaatsen, waaronder 11 van de 16 plaatsen
voor actieve deelnemers.
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Paragraaf 5.5 analyseert de ervaringen die in het huidige stelsel zijn opgedaan met
collectieve zeggenschap van de deelnemers in beroepspensioenfondsen. Paragraaf 5.6 gaat
heel kort in op de ervaringen met collectieve medezeggenschap in het buitenland waarover
wij slechts schaarse informatie hebben kunnen vinden. Paragraaf 5.7 formuleert op grond
hiervan een aantal conclusies.

5.2 Collectieve keuzemogelijkheden voor de werknemers: het juridische kader
Bij collectieve keuzemogelijkheden moet onderscheid worden gemaakt tussen keuzes over
de inhoud van de pensioenregeling en over de uitvoering daarvan. De inhoud van de
pensioenregeling wordt vastgesteld door sociale partners. Dit betekent dat werknemers die
collectief invloed willen uitoefenen op de inhoud van de pensioenregeling, zich zullen
moeten manifesteren binnen de vakbond. In sommige gevallen is de ondernemingsraad (OR)
de gesprekspartner van de ondernemer bij het vaststellen van de inhoud van de
pensioenregeling. Ook formeel beschikt een ondernemingsraad over enkele
zeggenschapsrechten over de inhoud van de pensioenregeling. Ondernemingsraden hebben
een instemmingsrecht over voorgenomen besluiten tot vaststelling, wijziging of intrekking
van de bij een verzekeraar ondergebrachte pensioenregeling. Wanneer een
ondernemingspensioenfonds of niet‐verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds de
uitvoerder is, heeft de OR een instemmingsrecht over vaststelling of intrekking van de
pensioenovereenkomst.69 Deze regelgeving laat veel ruimte voor debat onder juristen. Zo is
het de vraag of de OR ook zeggenschap heeft over voorgenomen besluiten over de
verzekeringsvoorwaarden die de werkgever vastlegt in de contracten met het pensioenfonds
of de verzekeraar. Inmiddels is de Sociaal Economische Raad gevraagd om met een oplossing
te komen. De door de raad gekozen oplossing moet mogelijk maken dat de nadruk ligt op de
arbeidsvoorwaarde pensioen. Daarbij doet het niet ter zake in welk formeel contract (de
pensioenovereenkomst of de uitvoeringsovereenkomst) die arbeidsvoorwaarde is
vastgelegd. Dit kan overigens betekenen dat de OR ook zeggenschap krijgt over de keuze van
de pensioenuitvoerder.
Het organiseren van collectieve zeggenschap binnen pensioenuitvoerders is binnen het
huidige wettelijke kader goed mogelijk. We hebben het dan over collectieve zeggenschap
over de uitvoering van de pensioenregeling en niet over de inhoud daarvan, al zijn beide
soms zo sterk verwerven dat een onderscheid niet steeds goed is te maken. Voor
bijvoorbeeld verzekeraars en premiepensioeninstellingen (PPI’s) zijn er nauwelijks
beperkingen aan het toekennen van collectieve zeggenschapsrechten aan deelnemers of ex‐
deelnemers.70 Zo is er het voorbeeld van een groot industrieel bedrijf dat een ‘Pensioen
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Uitvoerings Commissie’ (PUC) heeft ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van de
werkgever, van de centrale ondernemingsraad en van de vereniging van gepensioneerden.
Deze PUC heeft de bevoegdheid om besluiten te nemen ten aanzien van het indexatiebeleid
van de pensioenuitvoerder.71
Bij pensioenfondsen zijn er meer regels over collectieve zeggenschapsrechten. Enerzijds zijn
er regels voor het bestuur van de pensioenfondsen. Deze beleidsbepalers moeten zich bij de
vervulling van hun taak richten op de belangen van de bij het pensioenfonds betrokken
deelnemers, gewezen deelnemers (‘slapers’), andere aanspraakgerechtigden, de
pensioengerechtigden en de werkgever. Bovendien dienen ze ervoor te zorgen dat deze
groepen zich op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen. Enkelvoudige
belangen kunnen en mogen dus niet prevaleren binnen de huidige organisatie van een
pensioenfonds, anders dan na een zorgvuldige afweging tegen de belangen van andere
betrokkenen. Een andere beperking is dat pensioenfondsen geen goedkeuringsrechten
inzake fondsbesluiten mogen toekennen aan een partij die geen orgaan is van het fonds.
Daarmee valt nog geenszins het doek voor zeggenschap op collectief niveau. Echter, deze
zeggenschap zal nu niet zover mogen gaan dat een fondsbestuur afhankelijk is van de
instemming van een dergelijk zeggenschapsorgaan. Omgekeerd zou een fondsbestuur zich
echter wel degelijk kunnen committeren aan de uitkomsten van een
zeggenschapsprocedure. Denk daarbij aan een ondervraging van deelnemers over het
gewenste beleggingsbeleid – wel of niet beleggen in, bijvoorbeeld, de tabaksindustrie –
waarbij vooraf het fondsbestuur toezegt de uitkomsten te zullen volgen.72
Daartegenover staat verder nog dat er reeds nu verschillende organen zijn binnen een
pensioenfonds waarin deelnemers, slapers en pensioengerechtigden vertegenwoordigd zijn.
Zij kunnen via die organen invloed uitoefenen op het beleid van een pensioenfonds.
Daardoor is er ook nu al sprake van een zekere mate van collectieve zeggenschap. Ten eerste
bestaan besturen van pensioenfondsen uit vertegenwoordigers van de deelnemers, de
pensioengerechtigden en de werkgever(s). Er zijn echter ook bestuursmodellen waarbij de
(uitvoerende) bestuurders niet uit deze geledingen afkomstig zijn. De (uitvoerende)
bestuurders zijn dan onafhankelijk, maar worden overigens wel gecontroleerd door
personen die de genoemde groepen vertegenwoordigen.
Ten tweede kennen pensioenfondsen medezeggenschapsorganen. Die zijn er in twee
varianten: het zogenaamde verantwoordingsorgaan en het belanghebbendenorgaan. Welk
type orgaan hangt af van de gekozen bestuursvorm. De meeste fondsen hebben een
verantwoordingsorgaan. In een verantwoordingsorgaan zetelen vertegenwoordigers van
deelnemers en pensioengerechtigden. Ook vertegenwoordigers van de werkgever(s) kunnen
71
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in dit orgaan plaatsnemen indien de werkgever(s) of de deelnemers en
pensioengerechtigden dit wensen. Leden van het verantwoordingsorgaan kunnen door
verkiezing gekozen worden. Zij kunnen echter ook worden benoemd door verenigingen,
bijvoorbeeld van pensioengerechtigden. Het bestuur van het pensioenfonds legt
verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het is
uitgevoerd. Vervolgens beschikt het verantwoordingsorgaan over adviesrechten,
bijvoorbeeld over liquidatie, fusie of splitsing van het pensioenfonds en het sluiten, wijzigen
of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst. In een belanghebbendenorgaan hebben
vertegenwoordigers van werknemers, pensioengerechtigden en werkgevers zitting. Dit
orgaan beschikt over zowel advies‐ als goedkeuringsrechten. De reden dat zij meer dan
alleen adviesrechten hebben, is dat een pensioenfonds met een belanghebbendenorgaan
geen (uitvoerende) bestuurders heeft die deelnemers, pensioengerechtigden of werkgevers
vertegenwoordigen.
De bij wet gestelde eisen aan genoemde organen begrenzen de mate waarin ze kunnen
fungeren als vorm van collectieve zeggenschap. In deze organen zetelen vertegenwoordigers
van geledingen en is directe participatie niet aan de orde. Dat neemt niet weg dat aan de
wijze waarop wordt besloten een wat creatievere invulling kan worden gegeven, door
bijvoorbeeld besluitvorming afhankelijk te maken van directe raadpleging van deelnemers,
pensioengerechtigden en slapers, bijvoorbeeld in de vorm van een referendum.

5.3 Een scenario met collectieve keuzemogelijkheden voor de werknemers
In dit vierde en laatste scenario veronderstellen we dat de eindverantwoordelijkheid voor de
pensioenregeling – zowel de pensioenovereenkomst als de uitvoeringsovereenkomst –
zoveel mogelijk bij de deelnemers (incl. gepensioneerden) komt te liggen. Hoewel de sociale
partners nog steeds in de cao‐onderhandelingen afspraken maken over een
pensioenregeling, dienen de deelnemers hiermee in te stemmen alvorens deze afspraak ten
uitvoer kan worden gebracht. Ook alle wijzigingen in de pensioenregeling, besluiten ten
aanzien van indexering en korting van de pensioenen en de uitvoering dienen de
goedkeuring te krijgen van de deelnemers. Effectief kunnen de deelnemers daarmee
gezamenlijk belangrijke keuzes maken ten aanzien van de pensioenregeling. Ook al kunnen
zij niet op eigen initiatief wijzigingen aanbrengen in de pensioenregeling, zij kunnen wel
grote invloed uitoefenen op de inhoud en de uitvoering van de pensioenregeling door hun
instemming te weigeren met hen onwelgevallige (voorgenomen) besluiten van de cao‐
partijen of het pensioenfondsbestuur.
Een belangrijke vraag in dit scenario is op welke wijze de deelnemers hun stem kunnen laten
horen. Globaal zijn daarvoor twee opties, namelijk via directe consultatie van de
betrokkenen (bijvoorbeeld door middel van een referendum) of via de verkiezing van
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vertegenwoordigers van de deelnemers in een orgaan dat kan besluiten over de inhoud en
uitvoering van de pensioenregeling.
De directe consultatie van deelnemers kan worden beschouwd als een vorm van
zeggenschap die in potentie kan bijdragen aan het verhogen van de legitimiteit van het
pensioenstelsel. Immers, middels consultatie hebben deelnemers directe invloed op hun
pensioen. Daarmee is deze vorm van zeggenschap niet afhankelijk van de kwaliteit van
vertegenwoordiging, zoals nu het geval is. Belangrijker is wie aan het participatieproces
deelneemt en in welke vorm deze deelname wordt gegoten. Net als bij keuzevrijheid zijn de
positieve effecten van zeggenschap afhankelijk van het aantal deelnemers aan het
besluitvormingsproces: met een groter aantal deelnemers zal het proces inclusiever worden
en daarmee de kans groter dat de uitkomsten representatief zijn voor het gehele
deelnemersbestand.
Wat de optie van een vertegenwoordigend orgaan van de deelnemers betreft, sluiten we
aan bij de huidige regels voor de deelnemersraad, waarin de verschillende groepen (actieve
deelnemers en gepensioneerden) naar evenredigheid van hun omvang zijn
vertegenwoordigd. Daarnaast gaan we ervan uit dat ook de slapers vertegenwoordigd
dienen te zijn. Hun vertegenwoordiging hoeft echter niet evenredig te zijn aan hun omvang,
aangezien het hierbij ook kan gaan om ex‐werknemers die slechts gedurende korte tijd bij de
pensioenregeling waren aangesloten. Niet langer worden vertegenwoordigers van
werkgevers opgenomen; die zijn immers al vertegenwoordigd in de cao‐onderhandelingen.
Omdat de actieve deelnemers waarschijnlijk in veel gevallen de meerderheid van de
vertegenwoordiging zullen uitmaken, zouden zij bij de besluitvorming – zowel via een
referendum als via een vertegenwoordigend orgaan – bij eenvoudige meerderheid het
pensioenbeleid volledig kunnen bepalen. Hierdoor zou de gelijke behandeling van de
belangen van de gepensioneerden in het gedrang kunnen komen. (Hetzelfde zou kunnen
gelden indien de gepensioneerden de meerderheid vormen.) Daarom zal besluitvorming
plaatsvinden bij gekwalificeerde meerderheid, waarbij ook minimaal een bepaald
percentage van beide geledingen (bv. minimaal een derde) met een besluit dient in te
stemmen. Het is overigens ook mogelijk dat over bepaalde onderwerpen die alleen een deel
van de betrokkenen raken, uitsluitend dat deel een stem mag uitbrengen.
In de huidige situatie hebben pensioenfondsbesturen de wettelijke plicht om slechts beleid
uit te voeren waarbij sprake is van evenwichtige behartiging van de belangen van
deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden, etc. In dit scenario valt te
overwegen om deze plicht ook op te leggen aan het vertegenwoordigende orgaan.
Uiteraard zullen er nog andere aspecten vastgelegd moeten worden, zoals bijvoorbeeld over
het verkiezingsproces, de individuele expertisevereisten, en de aard van het te voeren
overleg, maar het zou te ver voeren er hier in detail op in te gaan.
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5.4 Theoretische analyse
Collectieve besluitvorming kan een aantal problemen die zich voordoen in de beide
scenario’s 1 en 3 gebaseerd op individuele besluitvorming verzachten of voorkomen, maar
ze kan ook weer nieuwe problemen oproepen. Bij de bespreking van scenario’s 1 en 3
maakten we onderscheid tussen rationele en niet‐rationele keuzes, waarbij wij in
herinnering roepen dat dit onderscheid niet betrekking heeft op de aard van de voorkeuren
van de deelnemers, maar uitsluitend op de vraag of hun keuzes optimaal zijn in het licht van
hun (gegeven) preferenties.
Indien individuen rationeel handelen en alleen hun directe eigenbelang in het oog houden,
dreigt de solidariteit die kenmerkend is voor de meeste collectieve pensioenregelingen, in
gevaar te komen. Zelfs als individuele deelnemers belang hebben bij een vorm van
intergenerationale solidariteit, zullen rationele deelnemers niet vrijwillig aan die
intergenerationele solidariteit bijdragen. Dit komt doordat zij in een systeem met individuele
keuzes niet weten of anderen (in het bijzonder jongere generaties) die solidariteit in stand
zullen houden. Zij lopen dan het risico zelf wel bij te dragen aan de intergenerationele
solidariteit met ouderen, maar later niet te kunnen profiteren van de solidariteit van jongere
generaties. Er is dan sprake van een intergenerationeeel coördinatieprobleem. Bij collectieve
besluitvorming kan men dit dilemma ontlopen door gezamenlijk een afweging te maken
tussen verschillende keuzemogelijkheden en vervolgens ieder aan het gemeenschappelijke
besluit te binden. In beginsel levert dit voor iedereen een betere uitkomst op dan wanneer
ieder afzonderlijk een keuze maakt.
De belangen en preferenties van de deelnemers kunnen echter samenhangen met de
specifieke (leeftijds)groep waartoe zij behoren. Gepensioneerden hebben in principe alleen
belang bij een goed pensioen, ongeacht de kosten, maar wel rekening houdend met de
toekomstige indexatie, waarvan zij het belang delen met de andere betrokkenen. Actieve
deelnemers zullen daarentegen een afweging maken tussen de kosten en opbrengsten van
een beter pensioen. Hoe jonger de deelnemers zijn, hoe langer zij nog zullen moeten
bijdragen in verhouding tot het aantal jaren dat zij van een pensioenuitkering zullen
profiteren. Jongere deelnemers zullen de kosten van een verbetering van het pensioen
daardoor in het algemeen zwaarder wegen dan oudere (actieve) deelnemers en die weer
zwaarder dan de reeds gepensioneerden. Het belang van slapers verschilt hier weer van:
voor hen zijn alleen de toekomstige pensioenaanspraken van belang. In dit geval staat niet
bij voorbaat vast hoe de gezamenlijke besluitvorming uitpakt en welke groepen hierbij het
meeste voordeel hebben. Dit kan bijvoorbeeld afhangen van de relatieve omvang van de
verschillende geledingen in de vertegenwoordiging. Echter, omdat we in dit scenario
veronderstellen dat besluitvorming plaatsvindt bij gekwalificeerde meerderheid, zal de
groep die de meerderheid vormt ook rekening moeten houden met de belangen van de
andere groep(en). Hoewel dit geen volstrekt evenwichtige besluitvorming garandeert, zal
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het er in het algemeen toe bijdragen dat in de besluitvorming verschillende belangen
worden meegewogen.
Ter illustratie: stel dat de deelnemers van een pensioenfonds moeten kiezen of de actieve
deelnemers een extra bijdrage moeten leveren als de dekkingsgraad van het pensioenfonds
te laag is om de pensioenen van de gepensioneerden op peil te houden. Van tevoren, ex
ante, heeft iedere generatie die het risico wil voorkomen dat zij uiteindelijk een lager
pensioen ontvangt dan is toegezegd, belang bij een dergelijke afspraak. Echter, voor die
jongeren die tot het pensioenfonds toetreden op een moment dat de dekkingsgraad te laag
is en voor wie dus al zeker is dat zij een dergelijke bijdrage moeten leveren, kan de afweging
anders uitvallen. Zij wegen dan de zekerheid van een bijdrage aan de huidige pensioenen af
tegen de onzekerheid of zij hiervan zelf in de toekomst zullen profiteren. Deze onzekerheid
betreft eerder de economische toekomst dan de juridische behandeling omdat bij het
middelloonstelsel de indexatie van de opbouw van pensioenaanspraken en van de huidige
pensioenuitkeringen dezelfde is. Bovendien weten zij nog niet of generaties die na hen
komen dezelfde afweging zullen maken. Er is dus een reële kans dat de jongeren niet voor
deze vorm van intergenerationele solidariteit zullen kiezen. Afhankelijk van hun gewicht in
de besluitvorming kan dit ertoe leiden dat er een einde komt aan de intergenerationele
solidariteit, hoewel iedere generatie er ex ante wel belang bij heeft dat deze in stand blijft.
Voor zover individuen geen rationele keuzes maken – of zelfs helemaal geen keuzes maken –
kan collectieve besluitvorming helpen om gezamenlijk toch tot (al dan niet) rationele keuzes
te komen. Men mag immers aannemen dat de vertegenwoordigers van de deelnemers een
zodanige interesse in de pensioenproblematiek hebben dat zij gemotiveerd zijn om een
weloverwogen keuze te maken en zich (laten) informeren over de relevante aspecten van de
keuzemogelijkheden. Uiteraard is dan nog wel de vraag aan de orde in hoeverre zij
daadwerkelijk de minder geïnteresseerde en minder geïnformeerde deelnemers
vertegenwoordigen, maar deze vraag is niet wezenlijk anders dan bij elk ander democratisch
verkozen vertegenwoordigend orgaan, zoals ook het parlement. Het is echter mogelijk dat
een beperkte zittingstermijn van verkozen leden leidt tot standpunten en besluitvorming die
op gespannen voet staan met het langetermijnkarakter van pensioenopbouw en ‐uitkering,
bijvoorbeeld wanneer de individuele wens tot herverkiezing of een positief effect van
modieuze standpunten op de verkiezingskans zich doet gelden. Kandidering voor de
verkiezing vanuit bepaalde bestaande instituties, zoals vakbonden, kan dit probleem deels
ondervangen door een stabieler langeretermijnperspectief te bieden.
Bovenstaande gaat uit van een economisch perspectief op besluitvorming, waarin de
deelnemers strikt individuele afwegingen maken. Echter, vanuit een politicologisch
perspectief kan men ook wijzen op het deliberatieve aspect van gezamenlijke
besluitvorming. Besluitvorming is meer dan een stem uitbrengen, maar omvat ook het
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voorafgaande proces van het uitwisselen van argumenten, overleggen en eventueel
onderhandelen om tot een gezamenlijk besluit te komen. In dit deliberatieve proces worden
de deelnemers gestimuleerd om boven hun individuele belangen uit te stijgen, zich te
verplaatsen in de positie van anderen en te zoeken naar gemeenschappelijke belangen. Uit
deze beraadslagingen kunnen soms nieuwe inzichten en opties voortkomen, die aanvankelijk
door geen van de partijen in overweging werden genomen. Zo kan de uitkomst van een
democratisch besluitvormingsproces meer zijn dan de grootste gemene deler van de
afzonderlijke standpunten. Als iedere deelnemer vindt dat dit besluitvormingsproces op een
faire manier is verlopen, kan het bovendien het draagvlak voor en de legitimiteit van het
uiteindelijke besluit vergroten.
Een andere vraag is of de vertegenwoordigers voldoende informatie zullen hebben om het
beleid van het pensioenfonds te kunnen bijsturen. Hier is sprake van een zogenaamd
principaal‐agent probleem. De principaal (de deelnemers of hun vertegenwoordiging) geeft
de agent (het pensioenfonds) de opdracht om een bepaald doel te realiseren. Doordat de
agent meer informatie heeft over zijn eigen handelen dan de principaal (asymmetrische
informatie) en doordat de doelstellingen van de agent en die van de principaal kunnen
verschillen, is het mogelijk dat de agent de belangen van de principaal niet optimaal
behartigt. Toch zou dit risico, dat minstens zo belangrijk is tussen fonds en individuele
deelnemers, wellicht door hun collectieve vertegenwoordiging verminderd kunnen worden.
Als illustratie kan de besluitvorming over het beleggingsbeleid van het pensioenfonds
gelden. Afhankelijk van de leeftijdsbouw van de deelnemers kunnen zij een voorkeur hebben
voor een bepaalde afweging tussen risico en verwacht rendement. In het algemeen zal
gelden, dat hoe ouder de deelnemers gemiddeld zijn, hoe minder risico zij bereid zijn te
nemen, omdat er in geval van een tegenvallend rendement minder tijd is om dit later met
hogere rendementen te compenseren. (We gaan hier voorbij aan het feit dat jongere en
oudere deelnemers in dit geval tegenstrijdige belangen kunnen hebben.) Een pensioenfonds
besteedt de beleggingen doorgaans uit aan een vermogensbeheerder (asset manager). Om
vermogensbeheerders tot maximale prestaties aan te zetten, ontvangen zij vaak een bonus
indien het gerealiseerde rendement op de belegging hoger is dan een bepaalde, van tevoren
geformuleerde doelstelling. Als het rendement lager is dan de target wordt er doorgaans
geen korting (malus) op de beloning van de vermogensbeheerder toegepast. Door dit
asymmetrische risico, worden vermogensbeheerders geprikkeld om riskanter te beleggen
dan optimaal is vanuit het perspectief van de deelnemers: vermogensbeheerders hebben
immers wel voordeel bij een hoger rendement maar geen nadeel bij een lager rendement.
Ook in de huidige situatie dient het pensioenfondsbestuur een uitvoeringsovereenkomst
met een vermogensbeheerder al te bespreken met het verantwoordingsorgaan. In dit
scenario zal de vertegenwoordiging van de deelnemers echter daadwerkelijk moeten
instemmen met de uitvoeringsovereenkomst alvorens deze kan worden uitgevoerd. Ook dan
blijft het de vraag of de deelnemersvertegenwoordiging over voldoende deskundigheid
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beschikt om de voor‐ en nadelen van dergelijke afspraken tegen elkaar af te wegen. Daar
komt bij dat het nog onzeker is of een alternatief beloningssysteem – waarbij bijvoorbeeld
wel een malus wordt opgelegd in geval van een tegenvallend rendement – praktisch
uitvoerbaar is (een fondsbeheerder zou daardoor bijvoorbeeld failliet kunnen gaan met een
bedreiging van de continuïteit als gevolg). In april 2014 kondigde het Pensioenfonds Zorg en
Welzijn (PFZW) overigens aan om in overeenkomsten met vermogensbeheerders ook een
malus te willen opnemen.73 Vanwege onder meer de hoge vergoedingen, besloot het fonds
in januari 2015 geen zaken meer te doen met hedgefunds.74

5.5 Nederlandse ervaringen: beroepspensioenfondsen75
In principe kunnen de ervaringen met beroepspensioenfondsen in ons land hier inzicht
bieden omdat de deelnemers als verenigingsleden een directe zeggenschap hebben. In de
praktijk is de betrokkenheid van individuele deelnemers in de besluitvorming echter
problematisch, mede als gevolg van het (per definitie) ontbreken van collectief
arbeidsvoorwaardenoverleg. Niettemin leggen de pensioenfonds(bestur)en in deze
deelsector van de Nederlandse pensioenwereld meer verantwoordelijkheid af aan de
deelnemers.
Beroepspensioenfondsen vormen een uitzondering op verplichtstelling en vrijstelling zoals
die krachtens collectieve afspraken gelden voor bedrijfstakpensioenfondsen en
ondernemingspensioenfondsen. De beroepspensioenfondsen zijn uitvoerders van
verplichtgestelde collectieve pensioenregelingen voor de (vrije) beroepsgroepen. Doorgaans
bouwen personen met een vrij beroep geen pensioen op binnen de tweede pijler, maar
sinds 1969 is het mogelijk voor beroepsgroepen om een collectieve pensioenregeling te
vormen en daarvoor een verplichtstelling aan te vragen.76 Hoewel deze mogelijkheid open
staat voor alle beroepsgroepen, hebben vooral degenen met een vrij beroep (apothekers,
medisch specialisten, huisartsen, maar ook zelfstandige kunstenaars en loodsen) hier
gebruik van gemaakt.
Er zijn twaalf beroepspensioenfondsen in Nederland. Zij hadden in 2013 49.639 actieve
deelnemers en 25.693 pensioengerechtigden. Dat komt overeen met 0,87% van het totaal
aantal actieve deelnemers en 0,84% van het totaal aantal pensioengerechtigden in
Nederland (DNB 2014). De beroepspensioenfondsen vormen dus slechts een klein onderdeel
van het Nederlandse pensioenstelsel. In 2007 is de Wet Verplichte Beroepspensioenregeling
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(WVB) in werking getreden. Hierdoor is een nieuwe organisatie ontstaan, die
verantwoordelijk is voor het aanvragen van de verplichtstelling: de
beroepspensioenvereniging (BPV). Dit is een vereniging van alle actieve, gewezen en
gepensioneerde deelnemers aan een verplichtgestelde beroepspensioenregeling. De BPV is
verantwoordelijk voor de inhoud van de pensioenregeling en vraagt de verplichtstelling aan
bij de minister van Sociale Zaken. Het is aan de leden van de BPV om inhoudelijke zaken als
het ambitieniveau van de pensioenregeling of eventuele keuzemogelijkheden binnen de
regeling gezamenlijk te bepalen. Om voor een verplichtstelling in aanmerking te komen
moet de BPV op basis van haar lidmaatschap aannemelijk maken dat zij minimaal 60% van
de beroepsgenoten vertegenwoordigt, zowel onder zelfstandigen als onder degenen in
loondienst in de beroepsgroep. Is de verplichtstelling eenmaal verstrekt, dan is de BPV
verantwoordelijk voor het behoud van draagvlak voor de verplichtstelling, hetgeen elke vijf
jaar getoetst wordt, wederom op basis van het lidmaatschap. Daarnaast is zij formeel
opdrachtgever van de pensioenregeling aan het pensioenfonds. Het moet benadrukt worden
dat de BPV zich niet uitspreekt over de uitvoering van de regeling door het pensioenfonds,
aangezien dit wettelijk niet is toegestaan. Beslissingen over het beleggingsbeleid, de
premiestelling of de indexatie vallen toe aan het fonds zelf. Daarmee is de
beroepspensioenvereniging niet alleen geheel onafhankelijk van het pensioenfonds, maar
voert zij ook een aantal belangrijke controlefuncties uit. Zo is het kiezen, ontslaan en
schorsen van de bestuursleden van het pensioenfonds een taak van de
beroepspensioenvereniging. In veel gevallen benoemt de beroepspensioenvereniging ook de
leden van het verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds. Het pensioenfonds staat dus
formeel in dienst van de beroepspensioenvereniging.
Organisatie van beroepspensioenverenigingen
De WVB stelt de oprichting van een beroepspensioenvereniging verplicht maar laat de
beroepsgroepen vrij om hier zelf organisatorisch invulling aan te geven Wel blijkt in de
praktijk dat de verschillende beroepspensioenverenigingen sterk beïnvloed zijn door de
eisen van de WVB. In het bijzonder hebben de aangescherpte representativiteitseisen en de
wettelijke positie ten opzichte van het fonds er toe geleid dat zij een aantal innovatieve
praktijken hebben ontwikkeld om de zeggenschap van deelnemers over de regeling te
garanderen. Zo is bij de meeste beroepspensioenverenigingen het lidmaatschap automatisch
(uitzonderingen zijn de huisartsen en de medisch specialisten) en wordt er geen contributie
geheven. Zodra een beroepsgenoot deelnemer wordt aan de regeling, is hij ook lid van de
vereniging en wordt hij meegeteld als steundrager voor de verplichtstelling. Wel hebben
nieuwe deelnemers de mogelijkheid om hun lidmaatschap op te zeggen, indien zij het niet
eens zijn met de verplichtstelling (de zogenaamde opting‐out methode). Uiteraard verliezen
zij hiermee ook hun zeggenschap over de regeling. De BPV’s worden veelal gefinancierd door
een jaarlijkse subsidie van het pensioenfonds, variërend van enkele tienduizenden tot enkele
honderdduizenden euro’s.
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De algemene ledenvergadering (ALV) is het belangrijkste orgaan van de vereniging. Zij kiest,
schorst en ontslaat het BPV‐bestuur, dat de dagelijkse leiding over de vereniging heeft. Ten
opzichte van het pensioenfonds heeft de ALV ook een aantal belangrijke taken. Zo is zij
verantwoordelijk voor het aanvragen en wijzigen van de verplichtstelling van de
pensioenregeling. Voorts stelt de ALV wijzigingen in de inhoud van de pensioenregeling vast
en is zij verantwoordelijk voor het aanstellen, schorsen en ontslaan van de
pensioenfondsbestuurder.77 Bij de huisartsen en medisch specialisten is de ALV vervangen
door een Vergadering van Afgevaardigden (VvA). Deze vergadering bestaat uit
vertegenwoordigers van de leden, gekozen uit regionale clusters van beroepsgenoten en
gepensioneerden. De VvA heeft dezelfde taken als de ALV. Bij de verloskundigen en
fysiotherapeuten kiest de ALV de leden van de verenigingsraad. Deze verenigingsraad heeft
twee taken. Zij is de gesprekspartner van het bestuur en kan bepaalde wijzigingen in de
regeling doorvoeren. Belangrijke wijzigingen in de regeling worden echter statutair
overgelaten aan de ALV. Bij de verloskundigen vormt de verenigingsraad een personele unie
met de deelnemersraad van het pensioenfonds. Bij de fysiotherapeuten bestaat de
deelnemersraad van het fonds tevens uit de leden van de verenigingsraad, aangevuld met
het verenigingsbestuur en twee niet‐leden. Zodoende verkrijgen de leden van de BPV ook
een adviesrecht binnen het fonds.
De beroepspensioenvereniging staat formeel los van het pensioenfonds. Volgens Artikel 112
van de WVB heeft de beroepspensioenvereniging daarom geen instemmingsrechten bij
besluiten van het fondsbestuur. Het artikel luidt: “Iedere bepaling die een instemmingsrecht
inhoudt van een partij, die geen orgaan is van het beroepspensioenfonds, inzake een besluit
of voorgenomen besluit van het beroepspensioenfonds is nietig, tenzij in deze wet anders is
bepaald.” Deze wettelijke taakafbakening staat echter haaks op de positie van de BPV als
opdrachtgever aan het fonds: als vertegenwoordigend orgaan van de deelnemers wil zij zo
veel mogelijk controle over het fondsbestuur uitoefenen teneinde een adequate uitvoering
van de pensioenregeling te waarborgen. Om het fonds voldoende verantwoordelijk te
houden voor de uitvoering van de regeling hebben de beroepspensioenverenigingen daarom
verschillende institutionele mengvormen ontwikkeld waardoor een intensieve
samenwerking plaatsvindt tussen pensioenfonds en BPV. Zo benoemen de
ledenvertegenwoordigers van de beroepspensioenvereniging (de ALV of een aparte
ledenraad) vaak het verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds of nemen zij hier zelf
zitting in. Bij de medisch specialisten en de huisartsen is het zelfs zo dat de hele Vergadering
van Afgevaardigden het verantwoordingsorgaan vormt. Hierdoor werd de
beroepspensioenvereniging ook, op indirecte wijze, verantwoordelijk voor het intern
toezicht binnen het fonds.78
77

Deze laatste taak wordt bij sommige beroepspensioenverenigingen uitgevoerd door het verenigingsbestuur,
na de ALV gehoord te hebben (bijvoorbeeld de tandartsen).
78
Ook hebben een aantal beroepspensioenverenigingen een nauwe band met de beroepsorganisatie. Zo
worden bij de huisartsen en medisch specialisten twee van de zeven bestuursleden van de vereniging benoemd
door de beroepsorganisatie, respectievelijk de Landelijke Huisartsen Vereniging en de Orde van Medisch
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Via de BPV hebben deelnemers zelf zeggenschap over de inhoud van hun pensioenregeling.
De verenigingen hanteren daarbij twee modellen. In een aantal verenigingen worden
wijzigingen van de regeling door middel van stemming vastgesteld in de Algemene
Ledenvergadering. Sommige beroepspensioenverenigingen doen dat met meerderheid van
stemmen, andere hanteren een gekwalificeerde meerderheid van twee‐derde van de
stemmen. Nadeel van dit model is dat de ALV’s vaak geen aanwezigheidsquorum hebben en
over het algemeen slecht bezocht worden. Vaak loopt het aantal aanwezigen in de
tientallen, waarbij ook de leden van het bestuur en de eventuele verenigingsraad gerekend
worden. Ook zijn aanwezigen veelal gepensioneerden, voor wie wijzigingen in de regeling
niet relevant zijn. Beslissingen kunnen daardoor door een klein percentage van de leden
genomen worden. Om dit nadeel te voorkomen laten sommige
beroepspensioenverenigingen belangrijke wijzigingen in de regeling vaststellen door middel
van een schriftelijke stemronde onder alle (actieve) deelnemers. Wijzigingen worden dan
doorgevoerd met twee‐derde van de stemmen. Dit heeft als voordeel dat alle leden
betrokken worden bij de besluitvorming. Toch staat ook bij deze methode het pragmatisme
voorop. Zo dienen alleen de tegenstemmers hun stembiljet terug te sturen naar de
vereniging. Het aantal stemmen voor een wijziging wordt bepaald door het aantal
tegenstemmen af te trekken van het totale ledenaantal. Uiteraard is dit een imperfecte
inschatting van steun voor een wijziging. De vereniging kan immers niet zien welke
deelnemers hun stembiljet niet hebben teruggestuurd uit steun voor de wijziging of om
andere redenen (bijv. desinteresse, kwijtraken van het stembiljet). Ook kan de vereniging
niet controleren of de deelnemers wel op de hoogte zijn van de voorgenomen wijziging.
Bij de huisartsen en medisch specialisten worden wijzigingen in de regeling bepaald door de
Vergadering van Afgevaardigden. Hoewel dit laatste model op het eerste gezicht minder
democratisch lijkt dan de directe rol van de ALV in wijzigingen van de regeling, biedt deze
indirecte methode ook een aantal voordelen. De Vergadering van Afgevaardigden bij de
medisch specialisten, bijvoorbeeld, bestaat uit 85 afgevaardigden van afdelingen over het
hele land. Elke zelfstandige ziekenhuisstaf is één afdeling. Omdat vertegenwoordiging
gelieerd is aan de werkplek, staat elke afgevaardigde in direct contact met de door
hem/haar vertegenwoordigde leden. Dit biedt de afgevaardigde dus de mogelijkheid om een
deel van de leden persoonlijk te consulteren, wanneer belangrijke wijzigingen in de regeling
op de agenda staan. Een dergelijke consultatie vond bijvoorbeeld plaats toen de medisch
specialisten besloten hun pensioenopbouw met een derde te verhogen. Uiteindelijk
stemden 90% van de afgevaardigden voor wijziging van de regeling. Het is goed denkbaar
dat via dit indirecte model uiteindelijk meer leden bij de besluitvorming betrokken zijn
geweest dan wanneer een dergelijk besluit door een slecht‐bezochte ALV zou worden
genomen.
Specialisten. Bij de loodsen gaat de samenwerking met de beroepsorganisatie, de Nederlandse
Loodscorporatie, het verste. Hier is een personele unie gevormd tussen de beroepsorganisatie en de
beroepspensioenvereniging.
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Voor‐ en nadelen
De introductie van de beroepspensioenvereniging biedt twee voordelen. Voorheen werd de
regeling overgelaten aan de beroepsorganisatie, die een veel bredere taakstelling had dan
de beroepspensioenvereniging. Daardoor was pensioen minder een prioriteit. Volgens de
geïnterviewden is de vereniging veel actiever dan voorheen de deelnemersraad. Dit komt
onder andere door het verschil in bevoegdheden: waar de deelnemersraad slechts een
adviserende rol had ten aanzien van het bestuur, kan de beroepspensioenvereniging als
opdrachtgever van de pensioenregeling veel meer invloed uitoefenen over het
pensioenfondsbestuur. Daarnaast is de toegankelijkheid voor deelnemers verbeterd: als ze
nu een vraag hebben over pensioen, kunnen ze een beroepsgenoot binnen de vereniging
bellen in plaats van een anonieme uitvoeringsorganisatie.
Evenzogoed is er ook sprake van praktische problemen in de uitvoering van dit
vertegenwoordigings‐ en bestuursmodel. Ten eerste kan een gebrek aan participatie van
deelnemers optreden, deels vanwege een gebrek aan interesse van de deelnemers en deels
vanwege de organisatorische structuur van de verenigingen. Slechts weinig deelnemers
maken gebruik van de mogelijkheid om zeggenschap over de regeling uit te oefenen en te
laten weten wat hun voorkeuren zijn. Daarom zijn de meeste initiatieven voor wijzigingen
van de regeling afkomstig uit het pensioenfonds of het verenigingsbestuur. Vaak gaat het
hier om aanpassingen van de statuten en reglementen aan nationale of Europese wet‐ en
regelgeving, niet om substantiële inhoudelijke wijzigingen. Vooralsnog ontbreken wijzigingen
in de regeling op initiatief van de deelnemer. Daarnaast wordt de collectieve zeggenschap
van de deelnemers ook beperkt door een lage opkomst bij de algemene ledenvergaderingen.
In geval van conflicten blijkt de betrokkenheid in de praktijk echter aanzienlijk groter, zoals
de fondsen van fysiotherapeuren en apothekers hebben laten zien. Ten slotte wordt ook
voor de rekrutering van actieve leden niet altijd het hele ledenbestand benut. Van de
huidige bestuursleden van de beroepspensioenverenigingen zijn velen afkomstig uit de
voormalige deelnemersraden van de beroepspensioenfondsen. Ten tweede kan er sprake
zijn van een onduidelijke taakafbakening tussen pensioenfondsbestuur en beroepspensioen‐
vereniging. In plaats van de beroepsorganisatie is de vereniging nu opdrachtgever van het
fonds en speelt zij een rol bij de aanstelling van het fondsbestuur. Een belangrijk onderdeel
van dit selectieproces is het opstellen van een profiel voor nieuwe bestuursleden. Hierbij
kunnen de BPV‐en hun voorkeur uitspreken voor het soort bestuurder (bijvoorbeeld:
deskundigen of beroepsgenoten). Daardoor moet het pensioenfonds op veel directere wijze
verantwoording overleggen aan de deelnemers/leden. Vooral de bestuurders binnen de
pensioenfondsen hebben aan deze nieuwe situatie moeten wennen. Doordat er voorheen
geen zwaar draagvlakvereiste was voor de verplichtstelling van de beroepspensioen‐
regelingen, konden fondsbesturen in redelijke autonomie hun werkzaamheden uitvoeren.
Sinds 2006 is er echter een geheel nieuwe organisatie bijgekomen, die over de schouders
van het fondsbestuur meekijkt, wat tot spanningen kan leiden, zoals in het geval van de
tandartsen.
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Een belangrijke vorm van invloed die de BPV heeft op het pensioenfonds, loopt via de
benoeming van het verantwoordingsorgaan. Uit de jaarverslagen blijkt dat een aantal
onderwerpen veelvuldig aan bod komen. Met name de communicatie van de deelnemers
staat hoog op de agenda; verantwoordingsorganen vinden dat pensioenfondsbesturen meer
naar de deelnemer moeten communiceren, duidelijker moeten zijn in hun taalgebruik en
transparanter over eventuele kortingen of toeslagen. Ook het beleggingsbeleid wordt
veelvuldig besproken: met name bij tegenvallende beleggingsresultaten wordt het
fondsbestuur aangespoord om dat beleid aan te passen. Verantwoordingsorganen zijn vaak
ook kritisch over de relatie van het pensioenfondsbestuur met vermogensbeheerders, de
pensioenadministrator en andere externe experts. Met name de onafhankelijkheid van het
bestuur ten opzichte van deze partijen komt ter sprake. Ten slotte worden de
pensioenfondsbesturen ook veel aangesproken op hun eigen deskundigheid, de hoogte van
de uitvoeringskosten en de rekrutering van nieuwe bestuursleden om de continuïteit te
waarborgen.
Ook het ontbreken van collectief arbeidsvoorwaardenoverleg kan een probleem vormen. Er
is immers geen sprake van traditionele werkgever‐werknemerrelaties bij de vrije beroepen.
Degenen in loondienst maken daarom individueel afspraken met hun werkgevers over
eventuele bijdragen aan hun pensioenpremie, terwijl zelfstandigen hun pensioenpremie
betalen uit hun omzet. De meeste beroepspensioenregelingen zijn premieovereenkomsten.
De premie wordt bepaald door het fonds. Voor de premie wordt in het algemeen een vast
percentage van het jaarinkomen gehanteerd, hoewel sommige fondsen verschillende
premiepercentages hanteren voor verschillende leeftijdsgroepen (bijvoorbeeld de notarissen
en de dierenartsen). Omdat er geen centrale loononderhandelingen zijn, moeten
deelnemers zelf hun jaarinkomen opgeven. Dit gebeurt aan het einde van het jaar. Op basis
daarvan bepaalt het fonds een voorlopige premiehoogte voor het volgende jaar. Premie
wordt betaald per vooruitbetaling. Dit kan tot moeilijkheden leiden, indien het toekomstige
inkomen afwijkt van het huidige inkomen. Immers, bij een toekomstig inkomen dat hoger
ligt dan het huidige inkomen wordt de premie te laag geschat. De deelnemer zal dan moeten
bijbetalen aan het einde van het jaar. Een ander probleem ontstaat, wanneer het
toekomstige inkomen lager ligt dan het huidige inkomen. De deelnemers betaalt in dat geval
te veel premie gedurende het jaar en ontvangt aan het einde van het jaar restitutie van het
te veel betaalde bedrag. Dit kan voor een deelnemer zeer nadelig zijn, omdat men minder
inkomsten gedurende het jaar heeft. Dit systeem brengt dus meer financiële onzekerheid.
Daarnaast hebben ook hier veranderingen in de beroepsgroep hun uitwerking gehad. Het
kan immers zo zijn dat in slechte tijden de premiepercentages simpelweg te hoog worden
voor bepaalde groepen deelnemers (bijvoorbeeld nieuwe toetreders zoals in het geval van
de fysiotherapeuren). Het is moeilijk hier afstemming tussen deelnemers over te krijgen in
de afwezigheid van een collectief arbeidsvoorwaardenoverleg, waarbij pensioen aan andere
arbeidsvoorwaarden gekoppeld kan worden. Een ander probleem ontstaat, indien de
samenstelling van de beroepsgroep verandert, bijvoorbeeld door een toename van het
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aantal parttimers of meer vrouwelijke toetreders, waardoor er meer personen in loondienst
zijn dan zelfstandigen. Hierdoor komt de verplichtstelling onder druk te staan, omdat het
aantal in loondienst het aantal zelfstandigen niet mag overstijgen volgens de WVB. Het is
echter niet duidelijk of het ministerie daadwerkelijk de verplichtstelling zal intrekken, als een
beroepspensioenvereniging om deze reden niet aan de draagvlaktoets voldoet.
Conclusie
In theorie voldoen de beroepspensioenverenigingen beter aan de realisatie van voorkeuren
dan de sociale partners, omdat ze het collectief van alle individuele deelnemers directe
zeggenschap geven over de pensioenregeling. In de praktijk is dit natuurlijk afhankelijk van
het democratisch gehalte van de besluitvormingsprocessen en de mate van participatie van
de individuele deelnemers zelf. Wettelijk kunnen deze verenigingen echter geen directe
invloed bieden op de uitvoering van de regeling door het pensioenfonds, waaronder
bijvoorbeeld het beleggingsbeleid. Dat is immers voorbehouden aan in de wet vastgelegde
organen van het pensioenfonds. In de praktijk hebben de verenigingen wel (uiteenlopende)
wegen gevonden om deze invloed uit te oefenen, maar anders dan wijzigingen in de
pensioenregeling worden punten van uitvoering niet aan de leden voorgelegd.
De continuïteit van het pensioenstelsel is op dit punt afhankelijk van het behoud van de
verplichtstelling voor de beroepsgroep. Deze wordt echter institutioneel geschraagd door de
beroepspensioenverenigingen die uit zijn op dat behoud. Veranderingen in de beroepsgroep
(zoals minder zelfstandigen) die dat kunnen dwarsbomen, kunnen zij echter moeilijk
beïnvloeden.
De financiële kosten en baten van uitvoering door de verenigingen zijn vrij laag, maar komen
in het algemeen wel voor rekening van de betrokken fondsen. Het laatste geldt echter ook al
voor de wettelijke organen van de fondsen zelf.
De solidariteit tussen deelnemers die de beroepspensioenen bieden is beperkt, omdat de
regelingen veelal premieovereenkomsten betreffen. Wel zijn de tegenstellingen tussen
deelnemers minimaal omdat het vrij homogene beroepsgroepen betreft. Toch treden
tegenstellingen op tussen jong en oud, en in dit geval ook tussen uitoefenaren van het
beroep die zelfstandig zijn of in loondienst. Wettelijk dient de eerste groep in de
meerderheid te zijn voor behoud van verplichtstelling.
Van averechtse selectie door fondsen is geen sprake omdat de deelname aan de regeling
verplicht is voor iedere beroepsgenoot ongeacht persoonlijke kenmerken. De bestaande
verplichtstelling van bedrijfstak‐ en ondernemingspensioenfondsen zal dus behouden
moeten worden.
Er leven vragen over details van de juridische uitvoerbaarheid. In eerste instantie bood de
WVB veel wettelijke vrijheden aan de beroepspensioenverenigingen, die later ingeperkt
werden. Hierdoor bestaat er nogal wat verwarring over wat de vereniging wel/niet mag ten
opzichte van het fonds. Bijvoorbeeld: heeft de vereniging nu wel of geen
instemmingsrechten binnen het pensioenfonds? Wat is de positie van het
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verantwoordingsorgaan? Ook is er onduidelijkheid over de rol van de toezichthouder DNB.
Formeel houdt zij toezicht op de beroepspensioenfondsen, maar niet op de verenigingen.
Toch stelt ze eisen aan de verenigingen, bijvoorbeeld als zij benoemingen doen binnen het
fonds (bijvoorbeeld deskundigheidseisen).
Good governance is geheel afhankelijk van de interne governance van BPV en fonds. Daarbij
kunnen problemen optreden in hun onderlinge verhoudingen.

5.6 Enkele buitenlandse ervaringen
Over collectieve medezeggenschap in pensioenregelingen in het buitenland hebben wij
weinig informatie kunnen verkrijgen. We gaan in deze paragraaf kort in op de ervaringen in
Finland en Duitsland.
In Finland (zie par. 3.6.1 voor een uitgebreide uitleg) kennen de onderlinge verzekeraars in
het TyEL stelsel een complex systeem van zeggenschap, waarin ook de verzekerden een
plaats hebben in de Algemene Vergadering en in commissies, naast bijvoorbeeld de
werkgevers die de polishouders zijn. De zeggenschap betreft de governance van de
verzekeraar, dat wil zeggen de benoeming en de beloning van leden van de Raad van
Toezicht. Interessant is, dat hier niet de vakbonden, maar individuele deelnemers
vertegenwoordigd zijn.
In Duitsland loopt de zeggenschap van deelnemers primair via de vakbonden. Zij
beïnvloeden daar – vooral sinds de Riester‐hervorming – via het arbeidsvoorwaardenoverleg
het tweede‐pijlerpensioen, dat immers eenzijdig door de werkgever wordt vastgesteld. Via
de medezeggenschap (in grote bedrijven) hebben werknemers ook inzicht en invloed op de
pensioentoezeggingen en ‐beleggingen, afhankelijk van de gekozen vorm van de
pensioenregeling. Van belang hierbij is, dat in Duitsland de formele macht van de vakbonden
beduidend groter is dan in Nederland: zowel op ondernemingssniveau (via de samenstelling
en de bevoegdheden van de OR) als op venootschapsniveau (de bijna paritaire samenstellig
van de Raad van Commissarisen in grote NV’s en een derde van de plaatsen in de RvC voor
werknemersvertegenwoordigers in kleinere NV’s).
Op bedrijfsniveau worden dus beslisingen door werknemervertegenwoordigers genomen die
in Nederland op het niveau van de het pensioenfondsbestuur worden genomen. Doordat de
OR via sociale verkiezingen wordt samengesteld zijn in principe alle werknemers in staat het
beleid te bepalen en niet alleen diegenen die lid zijn van de vakbond. Medezeggenschap op
vennootschapsniveau in grote bedrijven is ook belangrijk voor de investeringscontrole over
book reserve pensioenen die in het eigen bedrijf worden belegd.
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5.7 Conclusies
Het bieden van (meer) collectieve zeggenschap aan de belanghebbenden bij een
pensioenuitvoerder is in meerdere opzichten een aantrekkelijk alternatief voor meer
individuele keuzevrijheid. Het benut bij uitstek de voordelen van de voice‐optie boven die
van de exit‐optie. Immers, door de mogelijkheid om ontevredenheid met de bestaande
pensioenregeling of de uitvoering daarvan te uiten en onwelgevallige besluiten te blokkeren,
kan collectieve zeggenschap direct bijdragen aan het verbeteren van de prestaties van een
pensioenfonds en het herstel van het vertrouwen van de deelnemers. Doordat de
deelnemers gebonden blijven aan het huidige pensioenfonds, zijn er geen risico’s voor de
duurzaamheid van pensioenfondsen en de stabiliteit van het stelsel.
Hoewel de deelnemers in dit scenario niet zelf de inhoud van de pensioenregeling kunnen
bepalen, hebben zij potentieel een grote invloed, doordat zij het recht hebben afspraken
tussen de sociale partners goed te keuren of af te wijzen. Hiermee kunnen zij de sociale
partners dwingen tegemoet te komen aan hun wensen. Tevens kunnen zij aanzienlijke
invloed uitoefenen op de uitvoering van de pensioenregeling, doordat zij belangrijke
besluiten van het pensioenfondsbestuur moeten goedkeuren.
Een lastige keuze in dit scenario is of de deelnemers direct invloed moeten kunnen
uitoefenen door middel van een referendum onder alle (ex‐)deelnemers of dat dit indirect
dient vorm te krijgen via een vertegenwoordigend orgaan. Vanwege de complexe materie
waarover besloten moet worden en de doorgaans beperkte interesse en kennis van
deelnemers ten aanzien van pensioenen, lijkt besluitvorming door een vertegenwoordiging
van de deelnemers in het algemeen de voorkeur te verdienen. Dit sluit echter niet uit dat
een vertegenwoordigend orgaan in voorkomende gevallen de achterban via een referendum
raadpleegt.
Om daadwerkelijk effectieve invloed uit te oefenen op het pensioenbeleid zullen (de
vertegenwoordigers van) de deelnemers wel in staat moeten zijn hun eigen deelbelangen te
overstijgen en een gezamenlijk standpunt in te nemen. Als de deelnemers instemmen met
de afspraken tussen de sociale partners, zal dit de legitimiteit van deze afspraken en
daarmee het draagvlak voor de pensioenregeling aanzienlijk vergroten. Het is echter onzeker
of een vertegenwoordigend orgaan voldoende vertrouwen zal krijgen van de (ex‐)deel‐
nemers en voldoende slagvaardig zal zijn om de hem toebedeelde rol adequaat te kunnen
vervullen.
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Hoofdstuk 6 Conclusies: verplichtingen, keuze en verbeterde medezeggenschap

6.1 Inleiding
De laatste jaren zijn in Nederland met enige regelmaat pleidooien te beluisteren voor (meer)
keuzevrijheid in het pensioenstelsel. Deze pleidooien hebben op het eerste gezicht een grote
plausibiliteit. Natuurlijk, als deelnemers aan een pensioenregeling niet tevreden zijn met de
prestaties van hun pensioenuitvoerder, waarom bieden we hen dan niet de mogelijkheid om
zelf een pensioenuitvoerder te kiezen? Als de kosten van pensioenen tot een kwart van de
totale loonkosten van bedrijven uitmaken, waarom gunnen we een bedrijf dan niet de
vrijheid om zelf te bepalen wie de pensioenregeling uitvoert? Als burgers steeds hoger
opgeleid zijn en in hun leven tal van keuzes maken waarmee grote bedragen gemoeid zijn –
zoals de keuze van een studie, het krijgen van kinderen en het kopen van een huis – waarom
laten we hen dan niet ook vrijelijk beslissen over hun pensioen? Daar komt bij dat een
pleidooi voor keuzevrijheid haast per definitie op veel sympathie kan rekenen van het gilde
der economen, die een belangrijke, zo niet dominante rol spelen in het debat over de
toekomst van het pensioenstelsel. Een van de basisprincipes van de mainstream
economische wetenschap is namelijk dat keuzevrijheid de welvaart vergroot, met als
argument dat mensen zelf de meeste kennis hebben van hun omstandigheden en
voorkeuren en dus het beste weten hoe zij hun behoeften kunnen bevredigen in een
gegeven en volledig bekende situatie.
Wie voor keuzevrijheid in het pensioenstelsel pleit, staat echter ook voor de taak om aan te
geven waarover mensen precies zouden moeten kunnen kiezen en welke randvoorwaarden
daarvoor zouden moeten gelden. Bovendien zouden pleitbezorgers ook moeten aangeven
welke kenmerken van het bestaande pensioenstelsel zij willen behouden en welke zij bereid
zijn op te offeren. Introductie van enigerlei vorm van keuzevrijheid komt namelijk
onvermijdelijk met een prijs en het is de vraag welke prijs men bereid is ervoor te betalen.79
Zo kan meer keuzevrijheid leiden tot minder solidariteit en risicodeling of tot hogere
uitvoeringskosten en lagere pensioenuitkomsten bij een gegeven premie. Ondanks de vele
pleidooien zijn er tot op heden geen uitgewerkte voorstellen voor introductie van
keuzevrijheid gedaan die precies aangeven onder welke condities welke keuzes kunnen
worden gemaakt en welke aspecten van het bestaande pensioenstelsel daarvoor mogen
worden opgeofferd. Dat is de reden waarom we in dit boek vier concrete scenario’s voor
keuzevrijheid in het pensioenstelsel hebben onderzocht. Het zijn zeker niet de enig denkbare
vormen van keuzevrijheid. Maar elk van deze opties voor keuzevrijheid grondig doordenken
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Dit staat nog los van de kosten waarmee een overgang van het ene naar het andere systeem gepaard gaat.
Wij hebben daarvan geabstraheerd bij de analyses van de verschillende scenario’s. De overgangskosten van
scenario’s 3 en 4 lijken aanzienlijk geringer dan die van scenario’s 1 en 2.
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in al haar mogelijke consequenties en in de condities die aan de keuzevrijheid moeten
worden opgelegd om haar in goede banen te leiden, blijkt al veelomvattend.
Dit boek beperkt zich tot de tweede pijler van het pensioenstelsel, de verplicht gestelde
aanvullende pensioenen waarover doorgaans door de sociale partners afspraken worden
gemaakt. De eerste pijler van het pensioenfonds (de AOW) en de derde pijler (vrijwillige
individuele aanvullende besparingen) zijn buiten beschouwing gebleven.
Dit afsluitende en concluderende hoofdstuk is als volgt opgebouwd. In de volgende vier
paragrafen vatten we onze analyse van de vier scenario’s samen en trekken enkele
conclusies over de wenselijkheid en haalbaarheid van de scenario’s. Van elk scenario worden
de belangrijkste kenmerken en de enigszins overeenkomstige elementen van de
buitenlandse pensioenstelsels die we hebben onderzocht, telkens in tabellen samengevat. In
paragraaf 6.6 confronteren we de scenario’s met de beoordelingscriteria die we in hoofdstuk
1 hebben geformuleerd en trekken we een aantal conclusies.

6.2 Scenario 1 – Individuele pensioenfondskeuze door de werknemer
Tabel 4. Kenmerken scenario 1
Wat blijft hetzelfde?





Wat gaat er veranderen?







Veronderstellingen






Werknemers blijven verplicht deelnemen aan
pensioenregeling
De pensioenregeling is defined benefit (75% van middelloon)
De pensioenregeling wordt voor alle deelnemers uitgevoerd
door hetzelfde fonds
De doorsneepremie blijft gehandhaafd
Deelnemers kunnen er voor kiezen hun pensioenregeling
onder te brengen bij een ander fonds
De pensioenpremie wordt afgedragen aan het nieuwe fonds
Het nieuwe fonds kan een lagere premie heffen bij goede
prestaties of een bonus uitkeren
Ook opgebouwde pensioenrechten kunnen ondergebracht
worden bij het nieuwe fonds (waardeoverdracht)
Keuzefrequentie is beperkt (bijv. een maal per vijf jaar)
Pensioenfondsen hebben een acceptatieplicht
Pensioenfondsen moeten meewerken aan waardeoverdracht,
maar bepalen de waarde van pensioenrechten zelf
Pensioenfondsen bepalen het werknemersgedeelte van de
pensioenpremie
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Tabel 5. Buitenlandse ervaringen met individuele fondskeuze

Aard van de
regeling
Deelname
Keuzevrijheid:
opbouwfase

Keuzevrijheid:
uitkeringsfase

Zweden

Australië

Duitsland

DC

Verenigd
Koninkrijk
DC

DC
Verplicht voor alle
belastingplichtigen
Werknemerskeuze
uit beleggings‐
fondsen voor
premiepension en
voor tweede pijler
Verplicht
omzetten
pensioen in
lijfrente (kan
geleidelijk)

Verplicht voor
werkgevers
Werknemerskeuze
voor uitvoerder en
beleggingsstrategie

Automatic
enrolment
Werkgeverskeuze
uitvoerder,
anders NEST

Vrijwillig

Lump sum mogelijk Lump sum
mogelijk voor DC

DC

Werknemerskeuze
uit derde
pijlerproducten
(de zgn. Riester‐
pensioenen)
Verplicht
omzetten
pensioen in
lijfrente

Randvoorwaarden
Voordat individuele deelnemers de vrijheid kan worden geboden hun eigen
pensioenuitvoerder te kiezen, moet duidelijk zijn wat zij precies kunnen kiezen en welke
gevolgen die keuze kan hebben voor hun pensioen(opbouw). In scenario 1 veronderstellen
we dat (ex‐)deelnemers, die nu verplicht deelnemen aan een ondernemings‐ of
bedrijfstakpensioenfonds, ervoor kunnen kiezen hun pensioenregeling onder te brengen bij
een andere uitvoerder. Hun huidige pensioenfonds geldt dan als standaardkeuze (default
optie), maar zij krijgen een opt out mogelijkheid. We beperken ons in dit scenario tot de
keuze voor een ander pensioenfonds. Wat wij daarover schrijvens is veelal ook toe te passen
op andere uitvoerders, zoals bijvoorbeeld verzekeraars. In onze versie van scenario 1 ligt de
pensioenregeling als zodanig vast. Dat wil zeggen dat onder meer de jaarlijkse
pensioenopbouw (in procenten van het inkomen), de franchise en de pensioneringsleeftijd
gelijk blijven. In beginsel geldt dit ook voor de premie. Het werkgeversdeel van de
pensioenpremie, dat we als gegeven beschouwen, wordt aan het pensioenfonds betaald dat
de werknemer kiest. Ten aanzien van het werknemersdeel van de premie zijn er twee opties
mogelijk. De eerste optie houdt in dat ook de werknemerspremie vastligt, maar dat een
pensioenfonds achteraf een deel van de premie kan terugstorten indien de dekkingsgraad
dat toelaat, vergelijkbaar met een onderlinge verzekeringsmaatschappij. De tweede optie is
dat een alternatief pensioenfonds al bij voorbaat een lagere werknemerspremie kan heffen.
Als de dekkingsgraad echter tegenvalt, kan dit consequenties hebben voor de indexatie of
zelfs voor de nominale pensioenaanspraken (‘korten’). Als in de pensioenregeling sprake is
van voorwaardelijke indexatie – zoals doorgaans het geval is – kan de indexatie dus
afhankelijk zijn van de prestaties van de gekozen pensioenuitvoerder. Voor de deelnemer
kan de keuze van een andere pensioenuitvoerder dus potentieel voordeel opleveren (maar
ook nadeel), doordat de premie lager (of hoger) wordt of doordat het pensioen vaker (of
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minder vaak) wordt geïndexeerd. Hierbij is wel van belang dat alle pensioenfondsen moeten
blijven voldoen aan het Financiële Toetsingskader (FTK) en onderhevig blijven aan strikt
toezicht door De Nederlandsche Bank. Anders zouden zij deelnemers kunnen lokken met
onverantwoorde ‘stuntpremies’, die het onmogelijk zouden maken om
uitkeringsovereenkomsten (defined benefit) in stand te houden.
Overigens kan de keuze van een pensioenuitvoerder ook op andere gronden worden
gemaakt, zoals het beleggingsbeleid van de alternatieve uitvoerder, bijvoorbeeld meer
‘groene’ beleggingen of geen beleggingen in wapenproducenten of in landen waar
mensenrechten worden geschonden.
In scenario 1 veronderstellen we verder dat pensioenfondsen een acceptatieplicht hebben.
Als dit niet het geval zou zijn, zou er van echte keuzevrijheid mogelijk weinig terechtkomen.
In het algemeen zal het voor pensioenfondsen immers hogere administratiekosten met zich
meebrengen om individuele deelnemers op te nemen die elk hun eigen pensioenregeling
‘meenemen’. Waar de meeste pensioenfondsen nu slechts een of enkele
pensioenregelingen uitvoeren en dus voor grote aantallen deelnemers dezelfde regels
kunnen toepassen, zullen zij voor de nieuwe deelnemers hun administratie moeten
aanpassen aan de voor hen geldende pensioenregeling. Als zij hiertoe niet verplicht worden,
zullen veel pensioenfondsen waarschijnlijk individuele deelnemers weigeren of hen
prohibitief hoge administratiekosten in rekening brengen. Te denken valt aan deelnemers
met een pensioenregeling die fors afwijkt van de huidige regeling(en) die een pensioenfonds
uitvoert en die daardoor hoge administratiekosten met zich meebrengt. Die kosten zullen
dus door alle deelnemers moeten worden opgebracht, ongeacht of zij naar een ander
pensioenfonds zijn overgestapt.
Onderdeel van de acceptatieplicht zou ook moeten zijn dat pensioenfondsen een
doorsneepremie moeten (blijven) hanteren. Dat wil zeggen, dat de hoogte van de premie
niet afhankelijk is van leeftijd, geslacht of andere persoonskenmerken van de deelnemer,
maar uitsluitend van kenmerken van de regeling (een hogere jaarlijkse pensioenopbouw
vereist vanzelfsprekend een hogere premie). Indien het hanteren van de doorsneepremie
niet verplicht zou zijn, zouden pensioenfondsen aan oudere deelnemers bij een gelijke
pensioenopbouw een aanzienlijk hogere premie in rekening kunnen brengen dan aan
jongere deelnemers. Immers, doordat de premies van oudere werknemers minder lang
kunnen renderen, is voor de financiering van een zelfde jaarlijkse pensioenopbouw een veel
hogere premie benodigd. Hierdoor zou het voor oudere deelnemers aan een verplicht
gesteld bedrijfstakpensioenfonds – waarvoor de doorsneepremie nu verplicht is – vrijwel
nooit aantrekkelijk zijn om naar een ander pensioenfonds over te stappen, aangezien zij dan
een hogere premie gaan betalen of minder pensioen opbouwen. In dit scenario
veronderstellen wij daarom dat alle pensioenfondsen een doorsneepremie moeten
hanteren. Hier zijn opnieuw twee opties mogelijk, namelijk dat de doorsneepremie
betrekking heeft op de pensioenregeling en op het pensioenfonds. In het eerste geval zal
een ander pensioenfonds dezelfde (doorsnee)premie moeten hanteren als het
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oorspronkelijke fonds, maar kan het achteraf een korting geven (die echter niet afhankelijk
mag zijn van de kenmerken van de deelnemer). In het tweede geval geldt de doosneepremie
voor alle deelnemers aan het pensioenfonds, waarbij opnieuw de kenmerken van de
deelnemer geen rol mogen spelen.
Indien een deelnemer overstapt naar een andere pensioenuitvoerder kan men in beginsel de
opgebouwde rechten meenemen in de vorm van waardeoverdracht. Dit komt overeen met
de bestaande mogelijkheid van waardeoverdracht wanneer men – bij baanwisseling – van
pensioenfonds verandert. Indien het huidige pensioenfonds onvoldoende dekkingsgraad
heeft – en de overdrachtswaarde dus te klein is in verhouding tot de opgebouwde rechten –
kan de nieuwe pensioenuitvoerder echter niet worden verplicht de opgebouwde rechten
onverkort over te nemen. De uitvoerder zou dan alleen het deel van de pensioenaanspraken
dat actuarieel overeenkomt met het opgebouwde vermogen in de oude regeling hoeven
over te nemen. Is hiervan sprake, dan zal het voor deelnemers veelal niet aantrekkelijk zijn
om de opgebouwde aanspraken mee te nemen naar de nieuwe uitvoerder. Heeft het
huidige pensioenfonds buffers, doordat de dekkingsgraad hoger dan minimaal noodzakelijk
is, dan zal de waardeoverdracht ook een evenredig deel van deze buffers moeten omvatten.
Gedragsreacties van deelnemers
Wat voor gedragseffecten mogen we verwachten van de introductie van deze vorm van
keuzevrijheid? Voor de beantwoording van deze vraag kunnen we putten uit veel, deels
experimenteel, sociaalpsychologisch en economisch gedragsonderzoek, uit de ervaringen
met keuzevrijheid in het zorgstelsel en uit de ervaringen met individuele
keuzemogelijkheden ten aanzien van pensioenbeleggingen in enkele andere landen (zoals
Zweden, Australië, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk).
Allereerst valt te verwachten dat slechts een, waarschijnlijk kleine, minderheid van de
deelnemers daadwerkelijk een actieve keuze zal maken. Dit is deels het gevolg van gebrek
aan belangstelling en motivatie en deels van een gebrek aan financiële deskundigheid. Het is
denkbaar dat bij de introductie van de keuzevrijheid, die vermoedelijk met veel publiciteit
gepaard zal gaan, eenmalig een groter deel van de deelnemers een keuze zal maken. Dit
deed zich ook voor bij de invoering van de Zorgverzekeringswet (ZVW) in ons land en bij de
introductie van een beperkte keuzevrijheid ten aanzien van de beleggingen in het Zweedse
pensioenstelsel.80 Wel hangt dit mede af van de vraag of iedere deelnemer gedwongen
wordt een keuze te maken (zoals bij de ZVW) of dat alleen deelnemers die van
pensioenfonds willen veranderen dit actief kenbaar moeten maken. In het laatste geval zal
waarschijnlijk een veel kleiner percentage voor een ander pensioenfonds kiezen. Bij
enigszins vergelijkbare keuzeopties kiest doorgaans een ruime meerderheid of niet of voor
de zogenaamde default‐optie, de standaardkeuze die geldt als men geen actieve keuze
80

Sinds 2002 kunnen de Zweden een deel van hun pensioen zelf beleggen. Ze kunnen kiezen uit meer dan 800
pensioenfondsen (bij introductie van het systeem in 2002 465 fondsen). Wie niet kiest, komt in een default‐
fonds terecht. Na een intensieve campagne koos 70% voor een ander fonds dan het default‐fonds. Een jaar
later – zonder campagne – koos slechts 8,4% van de nieuwe deelnemers actief (Cronqvist en Thaler, 2004).
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maakt. Wij gaan ervan uit dat het huidige pensioenfonds als default‐optie fungeert, zodat
naar verwachting een groot deel van de deelnemers niet van pensioenfonds zal veranderen.
Na de introductie van de keuzevrijheid zal het percentage deelnemers dat jaarlijks een
(andere) keuze maakt, waarschijnlijk sterk afnemen, zoals ook in de jaren na de introductie
van de Zorgverzekeringswet en in Zweden gebeurde.
Als een groot deel van de deelnemers niet (actief) kiest, zullen pensioenfondsen weinig of
geen prikkels ondervinden om hun prestaties te verbeteren en/of kostenverlagingen door te
berekenen in de prijs. Het nadeel voor een matig presterend pensioenfonds van vertrek van
een klein deel van de deelnemers weegt dan niet op tegen het voordeel dat men hogere
kosten in rekening kan brengen bij de veel grotere groep deelnemers die blijven, doordat zij
niet actief zoeken. Keuzevrijheid draagt dan niet bij aan meer concurrentie en beter
presterende pensioenfondsen, maar leidt mogelijk zelfs tot hogere kosten. Ook deelnemers
die wel actief zoeken betalen deze hogere kosten.
Zal de keuzevrijheid voor de deelnemers die wel actief kiezen een verbetering opleveren?
Die vraag is moeilijk in algemene zin te beantwoorden. Laten we een onderscheid maken
tussen degenen die een rationele afweging maken en degenen die meer irrationeel
handelen. Het is moeilijk te voorspellen hoe groot beide groepen zullen zijn. Uit onderzoek
blijkt dat een kleine meerderheid van de burgers weinig of geen financiële kennis heeft en
hierdoor niet in staat is een rationele, afgewogen keuze te maken. Bovendien wordt de
keuze die mensen maken, bijvoorbeeld voor een bepaalde beleggingsportefeuille, in
belangrijke mate bepaald door de wijze waarop de verschillende alternatieven
gepresenteerd worden. Hierdoor is het voor veel deelnemers de vraag of de keuze voor een
ander pensioenfonds werkelijk verbetering zal opleveren in termen van de te betalen premie
of de pensioenopbouw. Als echter juist de financieel meest onderlegden het meest actief
kiezen en zij een afgewogen keuze maken tussen de voor‐ en nadelen van hun huidige
pensioenfonds en een alternatief pensioenfonds, kan keuzevrijheid voor hen wel degelijk
voordelen opleveren.
Ook deelnemers die, ingegeven door een ethische voorkeur voor een specifiek
beleggingsbeleid, een rationele keuze maken voor een (ander) pensioenfonds, hebben daar
voordeel bij. Voorwaarde is natuurlijk wel dat pensioenfondsen voldoende transparant zijn
over hun beleggingsbeleid, zodat deelnemers in staat zijn een afgewogen keuze te maken.
Wel kan het voorkomen dat iemand die een ethische keuze maakt, zich onvoldoende bewust
is van de mogelijke gevolgen voor het rendement op de beleggingen. Een pensioenfonds dat
bepaalde beleggingsopties om ethische redenen uitsluit, zou – hoewel dit niet noodzakelijk
is – een lager rendement kunnen behalen dan een pensioenfonds dat dit niet doet. De
deelnemer zal dan in staat moeten zijn zijn/haar ethische voorkeuren af te wegen tegen de
prijs die men daarvoor betaalt in de vorm van een hogere premie of lagere
pensioenopbouw.
Een deelnemer die alleen op grond van het verwachte rendement voor een ander
pensioenfonds kiest, zal in staat moeten zijn een reële schatting te maken van het
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toekomstige rendement. Verschillen in rendement kunnen voorvloeien uit verschillen in
beleggingsportefeuille tussen pensioenfondsen. Zo leveren riskantere beleggingen
(bijvoorbeeld voornamelijk in aandelen) op langere termijn naar verwachting een hoger
rendement op dan meer behoudende beleggingen (bijvoorbeeld voornamelijk in
staatsobligaties), maar ook een groter risico op een tegenvallend rendement. Als
deelnemers zich bewust zijn van deze verschillen en pensioenfondsen transparant zijn over
hun beleggingsbeleid, kunnen individuele deelnemers een pensioenfonds kiezen dat het
beste past bij hun persoonlijke voorkeuren. Dit levert voor hen welvaartswinst op.
Op grond van ander onderzoek naar keuzes voor financiële producten is het echter
aannemelijk dat slechts een klein deel van de deelnemers in staat is een dergelijke
afgewogen, rationele keuze te maken. Een deel van de actieve kiezers zal dit waarschijnlijk
weinig rationeel en weinig geïnformeerd (kunnen) doen. Sommigen zullen zich bijvoorbeeld
alleen richten op het historische rendement en kiezen voor een pensioenfonds dat in de
afgelopen jaren een hoog rendement heeft behaald. Het historisch rendement is in het
algemeen echter een slechte voorspeller van het toekomstig rendement. De kans is
aanzienlijk dat een dergelijk pensioenfonds in de komende jaren zal onderpresteren. Nu kan
de teleurgestelde deelnemer dan natuurlijk weer voor een ander pensioenfonds kiezen,
maar als men deze keuze weer op dezelfde foutieve veronderstelling baseert, is het mogelijk
dat sommigen structureel de ‘verkeerde’ keuzes maken. Voor hen zal keuzevrijheid
uiteindelijk welvaartsverlies opleveren.
Het is ook denkbaar dat er een adviesindustrie zal ontstaan die deelnemers adviseert over
de keuze van een pensioenfonds. Dit was bijvoorbeeld het geval in Zweden na de introductie
van het zogenaamde premiepensioen, waarbij deelnemers voor een klein deel van het
staatspensioen zelf een beleggingsfonds moeten kiezen. Of deze adviseurs daadwerkelijk
bijdragen aan ‘betere’ keuzes is overigens de vraag. Ook professionele adviseurs kunnen zich
op weinig meer dan historische prestaties baseren en zijn niet immuun voor systematische
fouten.81 Bovendien zullen de adviseurs betaald moeten worden en dus de
uitvoeringskosten van keuzevrijheid verhogen.
Er is ook een risico dat keuzevrijheid resulteert in kuddegedrag, waarbij deelnemers
simpelweg het voorbeeld van anderen volgen zonder zelf een gedegen afweging te maken.
Als die anderen wel een weloverwogen keuze hebben gemaakt, hoeft kuddegedrag niet per
se nadelige gevolgen te hebben. Als een pensioenfonds bijvoorbeeld structureel
onderpresteert en sommige deelnemers kiezen om deze reden voor een ander
pensioenfonds, dan is het op zichzelf gewenst dat andere deelnemers, die zich niet in de
prestaties van het pensioenfonds hebben verdiept, hen volgen. Er bestaat dan wel een risico
dat het pensioenfonds geheel leegloopt. Als ook gepensioneerden en slapers hun
pensioenrechten bij een ander fonds kunnen onderbrengen (we gaan immers uit van
acceptatieplicht), zou dit op zichzelf geen probleem hoeven zijn. Echter, als het
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AFM (2011) komt op basis van literatuuronderzoek tot de conclusie dat actief beleggen niet meer oplevert
dan passief beleggen.
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pensioenfonds, na het vertrek van actieve deelnemers, ‘ondergekapitaliseerd’ blijkt te zijn –
dat wil zeggen dat de waarde van het belegde vermogen niet voldoende is om de
toekomstige pensioenverplichtingen te dekken – zullen de achtergebleven gepensioneerden
hun opgebouwde pensioenaanspraken niet meer volledig bij een ander fonds kunnen
onderbrengen en dus met een verlaging van hun pensioen worden geconfronteerd.82
Bovendien zal het kleinere aantal deelnemers, in het bijzonder indien deze naar
achtergrondkenmerken (leeftijd, geslacht) meer homogeen zijn, het moeilijker maken om
risico’s (bv. ten aanzien van beleggingsopbrengst en levensverwachting) te spreiden.
Kuddegedrag kan een pensioenfonds echter ook onnodig in problemen brengen. Stel dat een
aantal jongere deelnemers in een pensioenfonds met relatief veel ouderen overstapt naar
een pensioenfonds dat riskanter belegt en daardoor gemiddeld een hoger rendement
behaalt. Als oudere deelnemers hen volgen, doordat zij zich onvoldoende bewust zijn van de
risico’s voor hun pensioen van een fonds met een meer risicovolle beleggingsportefeuille,
dan kan het oorspronkelijke, meer behoudende pensioenfonds leeglopen, terwijl het op
zichzelf niet onderpresteert. Voor een goede afweging zouden de deelnemers inzicht
moeten hebben in het netto risico‐gewogen rendement op lange termijn, maar het lijkt
ondoenlijk om dit op een begrijpelijke wijze aan de deelnemers te communiceren.
Meer in het algemeen zou kuddegedrag tot grote bewegingen tussen pensioenfondsen
kunnen leiden, die de stabiliteit van de pensioenfondsen in gevaar kunnen brengen. Als
ieder jaar een groot deel van de deelnemers van pensioenfonds zou wisselen, wordt het
voor pensioenfondsen bijna onmogelijk een stabiel en consistent, lange‐
termijnbeleggingsbeleid te voeren. Bovendien zou dit met zeer hoge transactiekosten
gepaard gaan. Hoewel het, zoals gezegd, niet waarschijnlijk is dat jaarlijks een hoog
percentage deelnemers van pensioenfonds zal wisselen, dient men zich niettemin bewust te
zijn van de risico’s indien er grote bewegingen tussen pensioenfondsen zouden plaats
vinden.
Gedragsreacties van pensioenuitvoerders
Hoe vrije keuze van een pensioenuitvoerder in de praktijk uitwerkt, hangt ook af van de
reactie van de pensioenuitvoerders zelf. Idealiter zou keuzevrijheid van deelnemers de
concurrentie tussen pensioenuitvoerders doen toenemen, waardoor zij gedwongen worden
hun prestaties te verbeteren. Betere prestaties kunnen bijvoorbeeld bestaan uit hogere
rendementen, meer stabiele rendementen, lagere uitvoeringskosten of een
(maatschappelijk) beleggingsbeleid dat beter aansluit bij de preferenties van de deelnemers.
Om daadwerkelijk dit positieve effect te sorteren zal echter aan een aantal voorwaarden
moeten worden voldaan. De prestaties van pensioenuitvoerders moeten transparant zijn,
zodat deelnemers in staat zijn pensioenuitvoerders onderling te vergelijken. Een substantieel
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Vertrek van deelnemers leidt er op zichzelf niet snel toe dat een pensioenfonds niet langer aan zijn
verplichtingen kan voldoen. Vertrek van een deelnemer leidt tot waardeverlies van de activa – door
waardeoverdracht – maar ook tot een navenante vermindering van de verplichtingen. Wel kan een fonds
schokken minder goed opvangen, omdat deze over minder deelnemers kunnen worden gespreid.
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deel van de deelnemers zal actief een rationele keuze moeten maken, zodat
pensioenuitvoerders daadwerkelijk worden geprikkeld tot concurrentie.83
Transparantie van prestaties is allerminst vanzelfsprekend. Als men momenteel probeert de
prestaties van pensioenuitvoerders onderling te vergelijken, blijkt dit niet goed mogelijk te
zijn. Er is in dit scenario aanvullende regelgeving nodig om pensioenuitvoerders te dwingen
nauwkeurig en betrouwbaar inzicht te bieden in hun prestaties. Daarnaast zal vermoedelijk
slechts een (kleine) minderheid van de deelnemers actief en rationeel kiezen. Als gevolg
daarvan zullen ook pensioenuitvoerders die relatief slecht presteren hun marktpositie veelal
kunnen handhaven, doordat het merendeel van de deelnemers niet overstapt naar een
beter functionerend fonds. De prikkel tot prestatieverbetering schiet dan tekort.
Hoewel er in dit scenario sprake is van een acceptatieplicht, kunnen pensioenuitvoerders
toch trachten via hun reclamebeleid deelnemers met een gunstig risicoprofiel aan te
trekken. In geval van pensioenen zijn dat jongeren, laag opgeleiden en mannen. Bij jongeren
kan de inleg langer renderen dan bij ouderen, laag opgeleiden84 en mannen hebben een
kortere levensverwachting dan hoog opgeleiden en vrouwen. Door te adverteren in media
die zich specifiek op deze doelgroepen richten, kan men proberen de samenstelling van het
deelnemersbestand zo ‘gunstig’ mogelijk te maken. Dit is een voor de hand liggende
strategie voor pensioenuitvoerders die nu al een relatief groot aantal deelnemers uit deze
doelgroepen tellen en daardoor al een lagere premie kunnen vragen dan het gemiddelde in
de markt. Zo kunnen zij deelnemers uit deze groepen lokken met een relatief lage premie,
die niettemin wat hoger is dan de actuarieel zuivere premie, zodat zij meer ‘winst’ maken op
deze nieuwe deelnemers. Hierdoor zullen de solidariteit en de mogelijkheid om risico’s te
delen tussen jong en oud, mannen en vrouwen, en laag opgeleiden en hoog opgeleiden
verminderen.
Echter, waarschijnlijk is dit slechts een tijdelijk effect. Als bijvoorbeeld de oudere deelnemers
van een pensioenfonds merken dat de premie stijgt doordat alle jongeren vertrekken naar
een ‘jonger’ fonds, is het aannemelijk dat zij op een gegeven moment ook in beweging
komen en eveneens naar een ‘jonger’ fonds vertrekken. Aangezien er in dit scenario een
acceptatieplicht is, kan dat fonds hen niet weigeren en zal de leeftijdsopbouw van de
deelnemers van dat fonds weer evenwichtiger worden. Het is dus de vraag of er blijvend een
scheiding tussen verschillende risicogroepen zal ontstaan.
De overdracht van pensioenen tussen pensioenuitvoerders brengt transactiekosten met zich
mee en de administratiekosten van een grotere variatie aan pensioenregelingen binnen een
fonds kunnen fors oplopen. Deze transactie‐ en administratiekosten gaan ten koste van de
middelen die beschikbaar zijn voor pensioenopbouw en zullen dus, in beginsel, tot een lager
pensioenresultaat leiden. Vooral voor kleinere pensioenfondsen zullen deze kosten, relatief
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Voor de uitkomst die theoretisch het beste is voor de deelnemers – prijzen gelijk aan de marginale kosten –
is het zelfs noodzakelijk dat alle deelnemers actief zoeken.
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Laag opgeleiden verdienen doorgaans echter minder dan hoog opgeleiden, waardoor de administratiekosten
in verhouding tot de ingelegde pensioenpremie toch relatief hoog kunnen zijn, hetgeen hen minder
aantrekkelijk maakt voor pensioenfondsen.
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gezien, zo hoog zijn, dat zij zich geleidelijk uit de markt prijzen. Daarom valt te verwachten
dat er een sterke concentratie van pensioenfondsen zal plaats vinden, waardoor slechts een
klein aantal zal overblijven. Het is goed denkbaar dat, net als bij het zorgstelsel, de markt
uiteindelijk grotendeels in handen zal zijn van vier of vijf grote instellingen. Van werkelijke
keuzevrijheid zal dan nauwelijks meer sprake zijn, temeer daar deze grote pensioenfondsen
vermoedelijk geen scherpe concurrentie met elkaar zullen aangaan, maar een stilzwijgende
‘wapenstilstand’ in acht zullen nemen als de markt eenmaal verdeeld is. Immers, ieder
pensioenfonds weet dat als het probeert een groter marktaandeel te veroveren door
bijvoorbeeld de premies (tijdelijk) te verlagen, de andere pensioenfondsen zullen volgen met
een vergelijkbare premieverlaging. Uiteindelijk zullen dan alle fondsen erop achteruitgaan
terwijl geen van hen erin slaagt substantiële terreinwinst te boeken.
Een andere mogelijkheid is dat niet het aantal pensioenfondsen zelf, maar wel het aantal
pensioenuitvoerders sterk zal teruglopen, doordat kleinere pensioenfondsen zich
gedwongen zien de uitvoering over te dragen aan een grotere partij om de
administratiekosten beheersbaar te houden. Ook dan zullen de facto de keuzemogelijkheden
beperkt worden, doordat veel pensioenfondsen van dezelfde uitvoerder gebruik maken en
daarmee de variatie in de uitvoering (onder meer in termen van beleggingsbeleid en
uitvoeringskosten) kleiner wordt. Dat hoeft op zichzelf niet een probleem te zijn, maar staat
wel haaks op het streven in dit scenario om de keuzemogelijkheden te verruimen.
Conclusie
Het is onwaarschijnlijk dat introductie van keuzevrijheid van een pensioenfonds voor
individuele deelnemers de positieve effecten zal hebben die de voorstanders ervan (lijken
te) verwachten. Een goed functionerende, transparante markt waarin een groot aantal
pensioenfondsen met elkaar concurreert en individuele deelnemers een weloverwogen en
goed geïnformeerde keuze maken voor het fonds dat het beste aansluit bij hun persoonlijke
voorkeuren, is een wel erg onwaarschijnlijke uitkomst van introductie van keuzevrijheid.
Daarvoor verschilt de uitvoering van een pensioenregeling te zeer van andere producten –
zoals auto’s, smartphones of kleding –, waarvoor zo’n goed functionerende markt (tot op
zekere hoogte) wel bestaat. Bij pensioenen kan de periode tussen inleg en uitbetaling door
het fonds decennia zijn. Ook sluiten mensen minder vaak een pensioencontract af dan dat zij
bijvoorbeeld een nieuw kledingstuk aanschaffen. Hierdoor kunnen zij niet of nauwelijks
leren van eerdere ervaringen.
Introductie van individuele keuzevrijheid kan op langere termijn grofweg op twee manieren
uitwerken. De meest waarschijnlijke uitkomst is dat slechts een kleine minderheid van de
deelnemers daadwerkelijk een actieve keuze maakt. Voor een deel van hen zal deze keuze
verbetering opleveren, doordat zij overstappen naar een pensioenfonds dat, afgemeten aan
hun preferenties, beter presteert. Een ander deel zal echter een niet‐rationele of een niet
goed geïnformeerde keuze maken en daardoor mogelijk slechter af zijn dan in de huidige
situatie. Van een klein percentage rationele en goed geïnformeerde kiezers gaat
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onvoldoende disciplinerende werking uit om een merkbaar effect te hebben op de prestaties
van pensioenfondsen in het algemeen; het kan zelfs leiden tot prijsverhogingen. Introductie
van keuzevrijheid levert dan voor een kleine groep deelnemers verbetering en voor een
andere kleine groep verslechtering op, maar zal niet of nauwelijks positieve effecten hebben
op de gemiddelde prestatie van pensioenfondsen. Door de stijging van de
administratiekosten kan de gemiddelde prestatie zelfs verslechteren.
Een andere mogelijke, maar minder waarschijnlijke uitkomst is, dat er als gevolg van
kuddegedrag omvangrijke stromen op gang komen van deelnemers die van pensioenfonds
wisselen. Een deel van deze bewegingen zal rationeel zijn, doordat deelnemers massaal
vertrekken bij een onderpresterend pensioenfonds of naar een pensioenfonds gaan met een
jonger, lager opgeleid en/of ‘mannelijker’ deelnemersbestand. Een deel zal ook irrationeel
kuddegedrag zijn, dat goed presterende pensioenfondsen ten onrechte in grote problemen
kan brengen. Deze massale bewegingen zullen de stabiliteit van het pensioensysteem ernstig
verstoren en met zeer hoge transactiekosten gepaard gaan. Het is niet te voorspellen of er
uiteindelijk een nieuwe stabiele constellatie zal ontstaan, of dat er langere tijd een hoge
mate van turbulentie zal blijven bestaan. In ieder geval is het twijfelachtig of het
eindresultaat een beter functionerend stelsel zal zijn.
Als er omvangrijke bewegingen op gang komen, is het ook zeer de vraag of twee
kenmerkende elementen van het bestaande stelsel, te weten uitkeringsovereenkomsten
(DB) met een doorsneepremie, gehandhaafd kunnen worden. De afgedwongen solidariteit
tussen leeftijdsgroepen c.q. generaties, waarop deze gebaseerd zijn, is immers nauwelijks te
handhaven indien degenen die hieraan nu het meest bijdragen de solidariteit (ten dele)
kunnen ontlopen door over te stappen naar een ander pensioenfonds. Ook al wordt het
evenwicht uiteindelijk hersteld, zoals we hierboven beargumenteerden, in de tussentijd
kunnen pensioenfondsen die gedeeltelijk leeglopen in grote problemen komen. Als de
dekkingsgraad van een pensioenfonds bijvoorbeeld door massaal vertrek van jongeren daalt,
kan het fonds gedwongen zijn de pensioenaanspraken nominaal fors te verlagen (‘korten’),
waarmee de facto een einde komt aan het DB‐karakter van de regeling.
Tot slot zal scenario 1, door de sterke toename van transactie‐ en administratiekosten,
waarschijnlijk resulteren in een sterke concentratie van pensioenfondsen, waardoor er
uiteindelijk voor de deelnemers niet meer veel te kiezen valt.
Het is denkbaar dat de mogelijke nadelige gevolgen van vrije pensioenfondskeuze worden
ondervangen door aanvullende wet‐ en/of regelgeving. Zo zou men kunnen denken aan het
invoeren van een vereveningsstelsel, waarbij pensioenfondsen met onevenredig veel
deelnemers met ‘gunstige’ kenmerken (jong, man, laag opgeleid) jaarlijks een bijdrage zijn
verschuldigd aan fondsen met veel deelnemers met ‘ongunstige’ kenmerken. Dit is
vergelijkbaar met de verevening die in het zorgverzekeringsstelsel tussen
ziektekostenverzekeraars plaats vindt. Echter, een dergelijke wettelijk verplichte verevening
past slecht in een systeem waarin geen pensioenplicht bestaat en pensioenregelingen
variëren. In een dergelijk systeem varieert immers het financiële nadeel dat een
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pensioenfonds met veel deelnemers met ‘ongunstige’ kenmerken ondervindt. Een andere
mogelijkheid is om een garantiesysteem in te voeren voor pensioenfondsen die, door
massaal vertrek van deelnemers, niet langer aan hun verplichtingen kunnen voldoen,
vergelijkbaar met het depositogarantiestelsel in de bankensector. Zo bestaat er in Finland
een systeem van wederzijdse aansprakelijkheid van fondsen en garandeert in Duitsland de
PSV de opgebouwde aanspraken. Ook een dergelijke optie is echter moeilijk voorstelbaar in
een stelsel zonder wettelijke pensioenplicht of uniforme standaardpensioenregeling.
Bovendien zou het voor pensioenfondsen de prikkel verminderen om te streven naar een
stabiele hoge dekkingsgraad.
Meer in het algemeen geldt dat wetgeving die probeert de nadelen van scenario 1 te
ondervangen, haast onvermijdelijk leidt tot een grotere uniformering van het
pensioenstelsel, bijvoorbeeld in de vorm van een pensioenplicht en een standaardpolis, die
in ieder geval het opbouwprecentage, de (basis)premie, de franchise, de
doorsneesystematiek en het indexeringsbeleid vastlegt. Het is immers haast ondoenlijk om
compenserende wetgeving te ontwerpen die goed functioneert in een zeer gevarieerd
pensioenlandschap.

6.3 Scenario 2 – Pensioenfondskeuze door de werkgever

Tabel 6. Kenmerken scenario 2
Wat blijft hetzelfde?





Wat gaat er veranderen?







Veronderstellingen






Werknemers blijven verplicht deelnemen aan
pensioenregeling
De pensioenregeling is defined benefit (75% van middelloon)
De pensioenregeling wordt voor alle deelnemers uitgevoerd
door hetzelfde fonds
De doorsneepremie blijft gehandhaafd
Werkgevers kunnen er voor kiezen hun pensioenregeling
onder te brengen bij een andere uitvoerder
De pensioenpremie wordt afgedragen aan de nieuwe
uitvoerder
De nieuwe uitvoerder kan een lagere werkgeverspremie
heffen bij goede prestaties
De werkgever moet een hogere premie betalen bij
tegenvallende prestaties
Keuzefrequentie is beperkt (bijv. een maal per vijf jaar)
Pensioenfondsen hebben geen acceptatieplicht
Pensioenfondsen moeten meewerken aan waardeoverdracht,
maar bepalen de waarde van pensioenrechten zelf
Pensioenfondsen en/of sociale partners bepalen het
werknemersgedeelte van de pensioenpremie en eventuele
indexatie
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Tabel 7. Buitenlandse ervaringen met fondskeuze door werkgever
Aard van de regeling

Deelname

Keuzefrequentie
Rol van de overheid

Finland
DB, uniforme regeling
(TyEL)

Australië
DC, superannuation

Werkgever is verplicht
om uitvoerder te
kiezen, maar vrij in
keuze van uitvoerder
Vier maal per jaar
Pensioenagentschap

Sinds 2005 kunnen
echter de meeste
werknemers zelf
kiezen

Duitsland
Afhankelijk van
uitvoerder (Direktzusage
Unterstützungskasse
Pensionsfonds)
Eigen beslissing
werkgever

Pensionssicherungsverein
(PSV)

Randvoorwaarden
Net als in scenario 1 veronderstellen we in dit tweede scenario dat de pensioenregeling als
zodanig vastligt en dat de werkgever ervoor kan kiezen deze regeling bij een andere
pensioenuitvoerder – een eigen ondernemingspensioenfonds, een
bedrijfstakpensioenfonds, een verzekeraar of een premiepensioeninstelling – onder te
brengen. Ook hier is dus sprake van een opt out optie ten opzichte van verplichte deelname
aan het huidige (bedrijfstak)pensioenfonds. Een eventueel financieel voordeel (of nadeel)
dat hij daarmee behaalt, valt geheel aan de werkgever toe in de vorm van een lagere (of
hogere) werkgeverspremie. De vraag of hij dit voor‐ of nadeel deelt met zijn personeel, laten
we hier open. Anders dan in het eerste scenario veronderstellen we niet dat
pensioenfondsen – of andere uitvoerders – een acceptatieplicht hebben. De werkgever zal
dus eventueel met een uitvoerder moeten onderhandelen over de condities (met name de
hoogte van de premie en mogelijk een eenmalige storting) waaronder de uitvoerder bereid
is de pensioenregeling over te nemen.
Nieuwe bedrijven die gaan opereren in een sector waarvoor een verplicht gestelde
bedrijfstakpensioenregeling geldt, vallen in eerste instantie onder het
bedrijfstakpensioenfonds – dat dus wel een acceptatieplicht heeft – maar kunnen vervolgens
ervoor kiezen om de pensioenregeling bij een andere uitvoerder onder te brengen. Als er
geen verplichtstelling geldt, is een bedrijf, net als in de huidige situatie, vrij om zelf te
bepalen waar het zijn pensioenregeling (als het die heeft) onderbrengt.
Gedragsreacties van werkgevers
Hoewel introductie van keuzevrijheid van de pensioenuitvoerder voor de werkgever
theoretisch veel lijkt op keuzevrijheid voor de werknemer, zal ze in de praktijk waarschijnlijk
anders uitwerken. Een belangrijk verschil is dat de keuze van een pensioenfonds door de
werkgever altijd betrekking heeft op de pensioenregeling van het gehele personeel (althans
voor zover de medewerkers onder een collectieve pensioenregeling vallen, hetgeen vaak
niet geldt voor topfunctionarissen). De transactiekosten van het overstappen naar een
andere uitvoerder zijn daardoor aanzienlijk kleiner – vooral bij grote bedrijven – dan
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wanneer individuele werknemers voor een ander pensioenfonds kiezen. Bovendien kan van
een (grotere) werkgever eerder verwacht worden dat hij een rationele keuze maakt doordat
hij de daarvoor benodigde kennis in huis heeft of kan inhuren. Bij kleinere bedrijven is dit
minder vanzelfsprekend.
Een werkgever die uitsluitend financiële kosten en baten afweegt, zal voor een andere
uitvoerder kiezen indien het huidige pensioenfonds onderpresteert of wanneer hij, gezien de
samenstelling van zijn personeelsbestand, ‘te veel’ premie betaalt.
Is er sprake van onderpresteren dan kan het feit dat een substantieel aantal (vooral grotere)
bedrijven overstapt naar een andere uitvoerder disciplinerend werken en ertoe leiden dat
een onderpresterend fonds ofwel leegloopt ofwel beter gaat presteren.
Een bedrijf kan ook van uitvoerder wisselen omdat het personeelsbestand in verhouding tot
het gemiddelde van de sector waarin hij aan een bedrijfstakpensioenfonds deelneemt, jong
of laag opgeleid is of veel mannen telt. Voor deze groepen is de actuarieel zuivere premie
lager dan voor ouderen, hoog opgeleiden en vrouwen. Als de samenstelling van het
personeelsbestand de doorslag geeft, zal er een uitsortering van bedrijven plaatsvinden,
waarbij bedrijven met een vergelijkbare personeelsopbouw zich concentreren in dezelfde
pensioenfondsen. Dit zou betekenen dat bedrijven met veel jongeren, laag opgeleiden en
mannen op hun pensioenkosten weten te bezuinigen, terwijl bedrijven met veel ouderen,
hoog opgeleiden en vrouwen meer gaan betalen. Indirect wordt daarmee de solidariteit van
jong met oud, van laag met hoog opgeleid en van mannen met vrouwen aangetast. Dit geldt
overigens niet voor de solidariteit tussen deze groepen binnen bedrijven.
Hierbij dient men te bedenken dat er ook in de bestaande situatie al forse premieverschillen
zijn tussen bedrijven en tussen sectoren die verschillen qua personeelssamenstelling.85 Ook
nu is de solidariteit tussen jong en oud, man en vrouw en laag en hoog opgeleid dus beperkt.
Keuzevrijheid van de werkgever zal deze echter mogelijk nog meer beperken.
Anders dan bij keuzevrijheid voor individuele deelnemers kunnen we over het keuzegedrag
van werkgevers al het nodige leren uit de huidige praktijk. Immers, veel bedrijven hebben al
keuzevrijheid ten aanzien van de uitvoerder van hun pensioenregeling doordat zij een eigen
ondernemingspensioenregeling hebben waarvoor zij zelf, al dan niet in overleg met de
vakbonden, de uitvoerder kiezen. Daarnaast kunnen werkgevers die deelnemen aan een
verplichtgestelde bedrijfstakpensioenregeling onder bepaalde voorwaarden vrijstelling
krijgen van deelname aan het bedrijfstakpensioenfonds. Uit ons onderzoek blijkt dat
werkgevers die van uitvoerder veranderen, dit meestal niet primair uit financiële
overwegingen doen, maar vanwege de toenemende complexiteit van het uitvoeren van een
pensioenregeling. Doordat de wetgever steeds hogere eisen stelt aan de kwaliteit van
pensioenfondsen en hun bestuurders, wordt het voor veel bedrijven lastiger (of kostbaarder)
hieraan te voldoen. Door hun pensioenregeling onder te brengen bij een verzekeraar,
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Indien er een verplichtgestelde bedrijfstakpensioenregeling is, zijn er echter geen premieverschillen tussen
bedrijven binnen de sector.
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bedrijfstakpensioenfonds of premiepensioeninstelling kunnen zij zich van deze
administratieve last ontdoen.
Gedragsreacties van pensioenuitvoerders
Anders dan in scenario 1 is het in dit scenario voor pensioenuitvoerders wel aantrekkelijk
om, in ieder geval voor grotere bedrijven, een op maat gesneden pensioenregeling uit te
voeren. In de praktijk zijn er ook voorbeelden van pensioenfondsen die hun aanbod
aanpassen om een groot bedrijf binnen te halen. Door keuzevrijheid aan werkgevers te
bieden worden pensioenfondsen die hun marktaandeel willen behouden of vergroten,
gedwongen zich meer te richten op de wensen van grote werkgevers. Voor
pensioenuitvoerders zal het vaak, vanwege de hoge administratiekosten, echter niet lonen
om de pensioenregeling van kleinere bedrijven uit te voeren. Deze zullen daarom veelal
gedwongen zij bij hun huidige bedrijfstakpensioenfonds te blijven, dat dan de facto als een
default fonds fungeert.
Daarnaast kunnen pensioenfondsen trachten vooral bedrijven met een gunstig risicoprofiel
aan te trekken door van hen een lagere (werkgevers)premie te vragen dan bij hun huidige
fonds. Dit kan bijdragen aan de uitsortering van bedrijven naar kenmerken van hun
personeelsbestand.
Evenals in scenario 1 is het aannemelijk dat de concurrentie tussen pensioenfondsen en de
hogere administratiekosten van het uitvoeren van meerdere regelingen de concentratie van
uitvoerders zullen bevorderen, waardoor het aantal pensioenfondsen sterk zou kunnen
teruglopen. Deze tendens heeft zich voorgedaan in Finland waar werkgevers een enigszins
vergelijkbare keuzevrijheid hebben. Uiteindelijk wordt het aantal keuzemogelijkheden
daardoor aanzienlijk beperkt en is het de vraag of er nog van veel concurrentie tussen de
overblijvende pensioenfondsen sprake zal zijn. Daar komt bij, zoals de ervaring in Finland
leert, dat de uitvoerders andere financiële producten kunnen ontwikkelen – uiteraard
afzonderlijk geadministreerd – waarmee zij werkgevers aan zich trachten te binden.
Conclusie
Individuele keuzevrijheid van de pensioenuitvoerder voor werkgevers, waarbij de
pensioenregeling vastligt, zal waarschijnlijk niet tot zeer grote veranderingen in het
pensioenlandschap leiden, al kunnen er wel forse verschuivingen tussen pensioenfondsen
optreden. Immers, een fors aantal bedrijven beschikt nu al over die keuzevrijheid en dat
blijkt in de praktijk goed te functioneren. De administratieve complexiteit blijkt bij de keuze
die men maakt doorgaans een grotere rol te spelen dan zuiver financiële overwegingen.
Evenals in het voorgaande scenario vergt een vrije pensioenfondskeuze door een individuele
werkgever het loslaten van de huidige verplichtstellingsystematiek. Weliswaar zijn er
daarbinnen mogelijkheden om vrijgesteld te worden. Maar een individuele werkgever die
zich niet gesteund weet door andere ondernemingen in de bedrijfstak, zal zich in het huidige
stelsel niet eenvoudig aan een verplichtstelling kunnen onttrekken.
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Toch valt niet uit te sluiten dat er in dit scenario geleidelijk een (verdere) segregatie zal
plaatsvinden tussen bedrijven op basis van de samenstelling van hun personeelsbestand.
Hierdoor zouden bedrijven met relatief veel ouderen, hoog opgeleiden en vrouwen in dienst
hogere pensioenpremies moeten gaan betalen. Dit zou de arbeidsmarktpositie van ouderen,
hoog opgeleiden en vrouwen wel onder druk kunnen zetten, doordat zij voor werkgevers de
pensioenkosten opdrijven. Voor hoog opgeleiden kan dit als een wenselijke ontwikkeling
worden gezien – laag opgeleiden worden daardoor immers relatief goedkoper86 –, maar voor
ouderen en vrouwen gaat dit in tegen het streven van de overheid hun arbeidsmarktpositie
te versterken.
Hiernaast zou zich een scheiding tussen grote en kleinere bedrijven kunnen voordoen. Grote
bedrijven zouden veelal gunstige voorwaarden kunnen bedingen bij een pensioenfonds,
omdat bij grote bedrijven de transactie‐ en administratiekosten per deelnemer relatief laag
zijn. Als gevolg daarvan zouden de kleinere bedrijven kunnen achterblijven in het
oorspronkelijke bedrijfstakpensioenfonds en met een stijging van de uitvoeringskosten
worden geconfronteerd.
Verder is een reëel risico dat het aantal pensioenfondsen zo sterk zal teruglopen, dat er
uiteindelijk van daadwerkelijke keuzevrijheid weinig overblijft en de concurrentie tussen
pensioenfondsen gering zal zijn.

6.4 Scenario 3 – Individuele keuzemogelijkheden voor werknemers binnen de huidige
pensioenregeling

Tabel 8. Kenmerken scenario 3
Wat blijft hetzelfde?






Wat gaat er veranderen?




Veronderstellingen




Werknemers blijven verplicht deelnemen aan pensioenregeling
De pensioenregeling is defined benefit (75% van middelloon)
De pensioenregeling wordt voor alle deelnemers uitgevoerd
door hetzelfde fonds
De wettelijke keuzemogelijkheden ten aanzien van de
pensioenregeling blijven bestaan
Pensioenuitvoerders worden verplicht de wettelijke
keuzemogelijkheden ten aanzien van de pensioenregeling aan
te bieden
Deelnemers kunnen er voor kiezen minder dan een maximaal
pensioen op te bouwen, maar niet nul
Keuzemogelijkheden buiten de pensioenregeling worden buiten
beschouwing gelaten
De keuzes van de deelnemers dienen actuarieel neutraal te zijn

86

Dit geldt alleen indien hoog opgeleiden de hogere pensioenpremie (ten dele) weten af te wentelen op de
werkgever.
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Tabel 9. Buitenlandse ervaringen met individuele keuzemogelijkheden binnen de regeling
Australië

Duitsland

Finland

Aard van de
pensioenregeling
Keuzes
opbouwfase

DC

DC

DB

Beleggings‐
strategie

Keuzes
uitkeringsfase

Lump sum
uitkering

Extra sparen
(bij Riester
aan voor‐
waarden
gebonden)
Gehele of
gedeeltelijke
uitkering
mogelijk (bij
Riester aan
voorwaarden
gebonden,
tenzij voor
aanschaf huis)
Flexibele
pensioenleefti
jd

Verenigd
Koninkrijk
DC

Zweden

Beleggingsstr
ategie

Beleggings‐
strategie in
klein DC‐
gedeelte

Vaste
Lump sum
annuïteit
uitkering
Flexibele
pensioenleefti
jd

DC

Vaste
annuïiteit,
maar wel
keuze
uitvoerder
voor
Premiepensio
n
Flexibele
pensioenleefti
jd

Randvoorwaarden
Het derde scenario staat het dichtst bij de bestaande situatie. Veel pensioenregelingen
bieden aan hun deelnemers nu al bepaalde keuzemogelijkheden, zoals een
nabestaandenpensioen, enige flexibiliteit ten aanzien van de leeftijd waarop het pensioen
ingaat, de mogelijkheid van een deeltijdpensioen en variatie in de hoogte van het
pensioenbedrag gekoppeld aan de duur van de pensioenuitkering (een zogenaamd
hoog/laagpensioen). De belangrijkste keuzeopties die nog vrijwel niet voorkomen zijn die
met betrekking tot de belegging van de pensioenpremies en het jaarlijkse
opbouwpercentage van het pensioen. Beleggingsvrijheid is alleen denkbaar bij zogenaamde
‘premieovereenkomsten’ (of defined contribution).87 Aangezien wij in onze scenario’s
uitgaan van de nu nog dominante ‘uitkeringsovereenkomsten’ (of defined benefit), zullen wij
deze mogelijkheid hier buiten beschouwing laten. De jaarlijkse opbouwpercentages liggen
nu voor alle deelnemers vast (al is er natuurlijk een zekere ruimte om in de derde pijler
vrijwillig bij te sparen). In dit scenario veronderstellen wij dat in alle verplichte
pensioenregelingen de genoemde keuzemogelijkheden (met uitzondering van de
beleggingskeuze) aan de deelnemers worden aangeboden. Uitgangspunt daarbij is dat alle
keuzes actuarieel neutraal zijn, zodat deelnemers niet op voorhand financieel voordeel
kunnen behalen met hun keuze (al kan die keuze uiteraard wel financiële consequenties
hebben). Indien deelnemers een afwijkend opbouwpercentage kiezen, veronderstellen we
87

De Zweedse oplossing, waarbij deelnemers slechts voor een klein deel van de totale inleg beleggingsvrijheid
hebben, zou waarschijnlijk wel met handhaving van DB te combineren zijn.
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dat dit alleen van invloed is op het werknemersdeel van de pensioenpremie. Als ook het
werkgeversdeel zou variëren, zou de werkgever er immers voordeel bij hebben als
werknemers voor een laag opbouwpercentage kiezen (als dit niet volledig gecompenseerd
wordt door een hoger nettoloon) en zou hij hen onder druk kunnen zetten om voor een lage
pensioenopbouw te kiezen.
In dit scenario sluiten we keuzes uit die de pensioenbestemming van de
pensioenbesparingen zouden aantasten, zoals afkoop of vervreemding van pensioenen. We
gaan dus bijvoorbeeld niet in op de wel geopperde mogelijkheid om pensioenbesparingen te
gebruiken om een hypotheekschuld af te lossen, of, anders geformuleerd, om de eigen
woning als een onderdeel van de pensioenvoorziening in te zetten.
Gedragsreacties van deelnemers
Net als in scenario 1 is de verwachting dat slechts een minderheid van de deelnemers een
(actieve) keuze zal maken in dit scenario en dat bovendien weer een deel van hen een niet‐
rationele keuze zal maken. Dit betekent allereerst dat de keuze van de default‐optie, die
geldt als men niet actief kiest, van groot belang is. Het ligt voor de hand dat de bestaande
pensioenregeling als default wordt genomen, zodat er voor deelnemers die niet actief
kiezen, niets verandert. Men dient zich echter te realiseren dat een andere default
waarschijnlijk tot andere keuzes zou leiden – omdat de meeste deelnemers juist niet actief
kiezen. Wie de default bepaalt, bepaalt daarmee dus ook in belangrijke mate de uitkomst
van dit scenario.
Het aantal deelnemers dat een werkelijk rationele keuze zal maken, waarop bijvoorbeeld de
keuze van de default geen effect heeft, zal waarschijnlijk gering zijn. Doordat we
veronderstellen dat de verschillende keuzeopties actuarieel neutraal zijn en de marges
waarbinnen men kan kiezen beperkt zijn, kunnen de negatieve consequenties van een niet‐
rationele keuze niet bijzonder groot zijn. Een uitzondering hierop zou zijn als men het
jaarlijkse opbouwpercentage sterk kan verlagen, waardoor kortzichtige deelnemers zouden
kiezen voor een aanzienlijk lagere premie en daarvoor jaren later de prijs zouden betalen
van een beduidend lager pensioen. (Daartegenover staat dat sommige deelnemers ook niet
langer verplicht méér sparen dan zij wensen.) Daarom ligt het in de rede om de marge
waarbinnen men het opbouwpercentage kan variëren smal te houden (bijv. tussen 1,4% en
1,875% pensioenopbouw per jaar, waarbij de bovengrens wordt bepaald door het
zogenaamde Witteveenkader). Wie consequent voor het laagste opbouwpercentage kiest zal
daardoor uiteindelijk een kwart minder aanvullend pensioen opbouwen ((1,875‐1,4)/1,875 x
100%) dan iemand die steeds voor het hoogste opbouwpercentage kiest.
Als de keuze van het opbouwpercentage sterk samenhangt met de kenmerken van de
deelnemers, zou deze vorm van keuzevrijheid niettemin consequenties kunnen hebben voor
de dekkingsgraad van het pensioenfonds. Stel immers dat jongere deelnemers kiezen voor
het laagste opbouwpercentage en de oudere deelnemers voor het hoogste
opbouwpercentage, dan zal ook de ‘subsidiëring’ van de oudere deelnemers door jongere
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deelnemers via de doorsneepremie afnemen. Hierdoor daalt de dekkingsgraad van het
pensioenfonds en wordt het moeilijker de pensioenaanspraken te indexeren.
Keuzes die betrekking hebben op de uitkeringsfase, zoals de pensioneringsleeftijd, deeltijd‐
pensioen en een variërende pensioenuitkering, hoeft men pas definitief te maken op het
moment dat de uitkeringsfase aanbreekt. Dat betekent dat kortzichtigheid in dit geval geen
groot probleem vormt, omdat men niet vele jaren vooruit hoeft te kijken, maar alleen de
consequenties in de actuele situatie hoeft te overzien.
Gedragsreacties van pensioenfondsen
Zoals hierboven aangegeven is de belangrijkste invloed die pensioenfondsen in dit scenario
kunnen uitoefenen de keuze van de default‐optie. Het is dan ook belangrijk dat het
pensioenfondsbestuur dat deze keuze maakt het vertrouwen heeft van de deelnemers. Een
mogelijk risico is dat pensioenfondsen aan hun deelnemers met opzet een groot aantal
keuzeopties bieden om het moeilijker te maken om de prijs‐kwaliteitverhouding te
beoordelen. Het bieden van een breed palet aan keuzemogelijkheden kan dan juist een
manier zijn om slechte prestaties van het pensioenfonds te verhullen. (Vergelijk de grote
variatie aan hypotheekproducten, die het voor consumenten ook lastiger maakt een goede
keuze te maken.)
Conclusie
Het introduceren van (meer) individuele keuzemogelijkheden binnen de bestaande,
verplichte pensioenregeling is de minst ingrijpende manier om deelnemers meer
keuzevrijheid te bieden. Immers, de meeste pensioenregelingen bieden ook nu al
verschillende keuzemogelijkheden. Onder de geformuleerde randvoorwaarden zijn er ook
weinig risico’s dat deelnemers ‘onverantwoorde’ keuzes maken. Naar verwachting zal
slechts een minderheid van de deelnemers een welbewuste keuze maken. Zij kunnen
hierdoor hun pensioen(opbouw) beter laten aansluiten bij hun persoonlijke voorkeuren,
bijvoorbeeld door meer of minder te sparen dan nu het geval is, al dan niet in samenhang
met een voorkeur om korter of langer door te werken. In geval van ontevredenheid over de
financiële prestaties van een pensioenfonds – die ten grondslag lijkt te liggen aan veel
recente pleidooien voor keuzevrijheid – biedt dit scenario evenwel geen soelaas.
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6.5 Scenario 4 – Collectieve keuzemogelijkheden voor de werknemers
Tabel 10. Kenmerken scenario 4
Wat blijft hetzelfde?






Wat gaat er
veranderen?




Assumpties





Werknemers blijven verplicht deelnemen aan pensioenregeling
De pensioenregeling is defined benefit (75% van middelloon)
De pensioenregeling wordt voor alle deelnemers uitgevoerd door
hetzelfde fonds
Sociale partners maken in cao‐onderhandelingen afspraken over
pensioenregeling
Deelnemers keuren gezamenlijk de pensioenregeling goed
alsmede beslissingen over indexatie/korting en de uitvoering van
de regeling
Instemming kan plaatsvinden via directe consultatie van de
deelnemers of via gekozen vertegenwoordigers
Besluitvorming vindt plaats bij gekwalificeerde meerderheid
Ook slapers krijgen een stem/worden vertegenwoordigd
Vertegenwoordiging is gebonden aan huidige regels van het
verantwoordingsorgaan

Randvoorwaarden
In dit vierde scenario krijgen de (ex‐)deelnemers van een pensioenfonds collectief meer
zeggenschap over de inhoud en de uitvoering van de pensioenregeling. Enerzijds krijgt een
vertegenwoordiging van de (ex‐)deelnemers een instemmingsbevoegdheid ten aanzien van
afspraken die de sociale partners maken over de pensioenregeling, anderzijds moet het
pensioenfondsbestuur aan het vertegenwoordigende orgaan goedkeuring vragen voor de
uitvoering van de pensioenregeling.
Alle afspraken van de sociale partners over de pensioenen dienen in dit scenario ter
goedkeuring te worden voorgelegd aan een vertegenwoordigend orgaan van de deelnemers.
Omdat afspraken over pensioenen onderdeel uitmaken van de (collectieve)
arbeidsvoorwaarden van werknemers, blijft het initiatief in dit scenario wel bij de sociale
partners liggen. Zo kan er in de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden een uitruil
worden gemaakt tussen pensioenopbouw en andere arbeidsvoorwaarden. Omdat er in de
huidige situatie vaak twijfel wordt geuit over de representativiteit van de sociale partners
(en met name van de vakbeweging), wordt in dit scenario een evenwichtige
vertegenwoordiging van de (ex‐)deelnemers samengesteld. Voor de exacte vormgeving van
dit vertegenwoordigend orgaan zijn verschillende opties denkbaar. Het zou een soort
samenvoeging van het bestaande verantwoordingsorgaan en belanghebbendenorgaan
kunnen zijn. Wij gaan ervan uit dat alle belanghebbenden aan werknemerskant in dit orgaan
vertegenwoordigd zijn, dus niet alleen de actieve deelnemers (die nu premie betalen), maar
ook de slapers (ex‐deelnemers die inmiddels bijvoorbeeld elders werken) en
gepensioneerden. Het is echter allerminst evident wat een evenwichtige afspiegeling in dit
verband inhoudt. Wij veronderstellen dat actieve deelnemers en gepensioneerden naar
evenredigheid van hun omvang vertegenwoordigd zijn. Voor de ex‐deelnemers geldt dit niet,
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aangezien het hierbij ook gaat om personen die maar kort en/of lang geleden in het bedrijf
of de sector hebben gewerkt. Voor hen zou een forfaitair aantal zetels kunnen worden
vastgesteld. Verder gaan we ervan uit dat bij besluitvorming een simpele meerderheid van
stemmen niet volstaat, maar een vorm van gekwalificeerde meerderheid nodig is, om te
voorkomen dat een van de geledingen (hetzij de actieve deelnemers, hetzij de
gepensioneerden) de besluitvorming volledig kan domineren. Dit kan bijvoorbeeld vorm
krijgen door voor te schrijven dat minimaal een derde van elke geleding vóór een besluit
moet stemmen om het te kunnen aannemen. Uitgangspunt in dit scenario is immers dat bij
besluitvorming de belangen van alle belanghebbenden worden meegewogen. Wel is
denkbaar dat bij bepaalde besluiten een van de geledingen niet mag meestemmen. Zo zou
men gepensioneerden kunnen uitsluiten van stemming over veranderingen in de regeling
die alleen voor nieuwe deelnemers gelden.
Het pensioenfondsbestuur dient in dit scenario goedkeuring van het vertegenwoordigende
orgaan van (ex‐)deelnemers te verkrijgen met de wijze waarop het de pensioenregeling
uitvoert. Deze bevoegdheid gaat verder dan de adviserende of goedkeurende functie die
momenteel door het verantwoordingsorgaan of belanghebbendenorgaan wordt vervuld. In
dit scenario dient het pensioenfondsbestuur vooraf belangrijke besluiten ten aanzien van
onder meer premies, het strategisch beleggingsbeleid, toeslagen en kortingen ter
goedkeuring voor te leggen aan het vertegenwoordigende orgaan.
Gedragsreacties van deelnemers
Een belangrijk voordeel van collectieve besluitvorming door de deelnemers is, dat niet alle
individuele deelnemers zich actief hoeven bezig te houden met de pensioenregeling. Het
volstaat dat zij een aantal (geïnteresseerde en hopelijk deskundige) vertegenwoordigers
aanwijzen, waarin zij vertrouwen hebben. Zolang er geen belangrijke veranderingen in (de
uitvoering van) de pensioenregeling aan de orde zijn, is de kans echter reëel dat de
belangstelling van de deelnemers voor de verkiezingen van een vertegenwoordigend orgaan
gering zal zijn, zoals de ervaringen met de vroegere deelnemersraden laten zien. Naar
verwachting zal de belangstelling alleen toenemen als er over een ingrijpende wijziging moet
worden besloten of als het pensioenfonds evident onderpresteert. Als er op dat moment
geen verkiezingen voor het vertegenwoordigende orgaan zijn voorzien, zullen de
deelnemers echter toch weinig directe invloed kunnen uitoefenen. In dergelijke gevallen zou
het goed zijn als de deelnemers op een andere wijze invloed kunnen uitoefenen. Het
vertegenwoordigende orgaan kan bijvoorbeeld een peiling onder de deelnemers houden of
een referendum uitschrijven. Te overwegen valt om voor bepaalde ingrijpende
veranderingen in de pensioenregeling of in de uitvoering een referendum onder alle (ex‐
)deelnemers verplicht te stellen.
De besluitvorming bij gekwalificeerde meerderheid dwingt de vertegenwoordigers om de
belangen van alle belanghebbenden mee te wegen en niet alleen de deelbelangen van de
eigen achterban te behartigen. Hierdoor komt daadwerkelijk het algemeen belang voorop te
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staan. Slagen de vertegenwoordigers er echter niet in op een lijn te komen, dan kan er een
patstelling ontstaan die hun slagkracht aanzienlijk vermindert. Als bijvoorbeeld een afspraak
tussen de sociale partners alleen bij gekwalificeerde meerderheid kan worden verworpen,
maar de vertegenwoordigers van de actieve deelnemers en van de gepensioneerden kunnen
het niet eens worden, dan kunnen de sociale partners toch hun zin doordrijven, mogelijk
tegen de wens van de meerderheid van de deelnemers in.
Een open vraag bij dit scenario is, of een vertegenwoordigend orgaan van de (ex‐)deel‐
nemers, waarvoor men periodiek zijn stem kan uitbrengen, meer vertrouwen zal krijgen dan
de vakbonden. Dit zal vermoedelijk afhangen van de mate waarin de (ex‐)deelnemers zich
daadwerkelijk vertegenwoordigd voelen door dit orgaan, de deskundigheid van de
vertegenwoordigers en de mate waarin zij erin slagen de collectieve belangen van de (ex‐
)deelnemers op een overtuigende wijze te behartigen, zowel tegenover de sociale partners
als tegenover het pensioenfondsbestuur. De ervaringen met ondernemingsraden, waarvan
vele niet optimaal functioneren, leren dat het allerminst vanzelf spreekt dat aan deze
voorwaarden zal worden voldaan. Verder bestaat het risico van een zwalkend beleid als de
samenstelling en daardoor de opstelling van het vertegenwoordigende orgaan na een
verkiezing ingrijpend wijzigen.
Conclusie
Hoewel de deelnemers in dit scenario niet zelf de inhoud van de pensioenregeling kunnen
bepalen, hebben zij potentieel een grote invloed, doordat zij hen onwelgevallige afspraken
tussen de sociale partners kunnen afwijzen. Hiermee kunnen zij de sociale partners dwingen
tegemoet te komen aan hun wensen. Tevens kunnen zij aanzienlijke invloed uitoefenen op
de uitvoering van de pensioenregeling doordat zij belangrijke besluiten van het
pensioenfondsbestuur moeten goedkeuren.
De deelnemers zullen deze invloed echter alleen kunnen uitoefenen als een
(gekwalificeerde) meerderheid in staat is de eigen deelbelangen te overstijgen en een
gezamenlijk standpunt in te nemen. Als de deelnemers instemmen met de afspraken tussen
de sociale partners, zal dit de legitimiteit van deze afspraken en daarmee het draagvlak voor
de pensioenregeling aanzienlijk vergroten. Het is echter onzeker of een vertegenwoordigend
orgaan voldoende vertrouwen zal krijgen van de (ex‐)deelnemers en voldoende slagvaardig
zal zijn om de hem toebedeelde rol adequaat te kunnen vervullen.

6.6 Keuzevrijheid gewogen
In hoofdstuk 1 hebben we een reeks criteria geformuleerd waaraan de introductie van
keuzevrijheid in het pensioenstelsel zou moeten voldoen. In de hoofdstukken waarin we de
afzonderlijke scenario’s hebben besproken, zijn we niet expliciet op deze criteria
teruggekomen, maar hebben we in meer algemene zin de mogelijke effecten van de
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scenario’s in kaart gebracht. Aan het eind van dit boek laten we de geformuleerde criteria
nogmaals de revue passeren om te bezien in hoeverre de verschillende mogelijkheden voor
keuzevrijheid aan deze criteria voldoen. We hebben de criteria in twee rubrieken verdeeld.
De eerste drie criteria betreffen de mogelijke positieve opbrengsten van keuzevrijheid. Ieder
scenario dient op ten minste een van deze criteria goed te scoren om het de moeite waard
te maken om keuzevrijheid te introduceren. De tweede groep criteria betreft
randvoorwaarden: het zijn kenmerken van het bestaande pensioenstelsel waarover brede
overeenstemming bestaat dat het wenselijk is om ze te behouden (al is daarover op het
terrein van solidariteit wel discussie mogelijk). Als een scenario aan een of meer van deze
criteria niet voldoet, kan dat als een minpunt van het betreffende scenario worden
aangemerkt. Het is dan wenselijk om, voor zover mogelijk, de negatieve gevolgen daarvan
via aanvullende wetgeving of regulering te beperken.
Opbrengsten van keuzevrijheid
De positieve opbrengsten van introductie van keuzevrijheid kunnen betrekking hebben op
het realiseren van heterogene voorkeuren, het vergroten van de continuïteit van een
pensioenregeling en het verbeteren van de verhouding tussen baten en kosten.
1.
Realisatie heterogene voorkeuren
Deelnemers kunnen verschillen in hun voorkeuren ten aanzien van het pensioen als het gaat
om de regeling zelf (jaarlijkse opbouw, pensioenleeftijd, partnerpensioen e.d.) en als het
gaat om het beleggingsbeleid.
Alleen scenario 3, waarin men binnen een pensioenregeling individuele keuzes kan maken,
scoort goed op dit criterium, aangezien deelnemers met verschillende voorkeuren hier ook
daadwerkelijk, binnen zekere marges, verschillende keuzes kunnen maken. Zo kan iemand
die eerder wil stoppen met werken ervoor kiezen om jaarlijks wat meer pensioen op te
bouwen (al wordt de fiscale facilitering daarvoor beperkt door het Witteveenkader) en dat
bijvoorbeeld op 63‐jarige leeftijd met pensioen te gaan, terwijl een ander ervoor kan kiezen
om langer door te werken en jaarlijks wat minder pensioen op te bouwen. Scenario 4 biedt
alleen ruimte aan heterogene voorkeuren voor zover de preferenties van werknemers die
onder verschillende pensioenregelingen vallen verschillen, maar min of meer homogeen zijn
voor de deelnemers aan dezelfde regeling. Zo is het denkbaar dat werknemers in een
bedrijfstak met zware arbeidsomstandigheden vaker een voorkeur zullen hebben voor een
wat hogere pensioenopbouw en een lagere pensioenleeftijd dan werknemers in een sector
waar men gemakkelijker langer kan doorwerken.
Indien de voorkeuren van werknemers ten aanzien van het beleggingsbeleid verschillen,
biedt met name scenario 1 goede mogelijkheden voor een keuze die beter aansluit bij de
persoonlijke voorkeuren. Men kan in dit scenario immers op zoek gaan naar een
pensioenfonds met een ander beleggingsbeleid dan het huidige fonds. Dit kan zowel
betrekking hebben op de afweging tussen risico en rendement als op ethische aspecten van
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de beleggingsportefeuille, zoals ‘groene’ beleggingen of het afzien van beleggen in
wapenfabrikanten. Zo kunnen jongeren overstappen naar een pensioenfonds dat relatief
riskant belegt (bijvoorbeeld voornamelijk in aandelen), daardoor een hoger verwacht
rendement heeft en dus (achteraf) een korting op de premie kan bieden. Dit veronderstelt
wel voldoende transparantie over het beleggingsbeleid van pensioenfondsen en voldoende
financiële kennis bij de deelnemers om een afgewogen keuze te kunnen maken.
Waarschijnlijk wordt slechts vrij zelden aan deze voorwaarden voldaan, waardoor toch maar
weinig deelnemers daadwerkelijk van dit voordeel zullen profiteren.
In scenario 2 wordt keuzevrijheid geboden aan werkgevers die verschillende voorkeuren
hebben. Ook in dit geval kan het zowel gaan om het risicoprofiel van de beleggingen als om
ethische overwegingen. In het algemeen valt te verwachten dat bedrijven eerder in staat zijn
een afgewogen keuze te maken dan individuele werknemers, al geldt dit vooral voor de wat
grotere bedrijven. Het midden‐ en kleinbedrijf verschilt in dit opzicht waarschijnlijk niet
zoveel van individuele werknemers.
2.
Continuïteit van pensioenregeling
Een belangrijk voordeel van scenario 1 is dat een werknemer niet van pensioenfonds hoeft
te veranderen indien hij overstapt naar een andere werkgever die onder een ander
pensioenfonds valt. Wel hebben we in dit scenario verondersteld dat men in dat geval onder
een andere pensioenregeling gaat vallen. Bij de andere scenario’s bestaat het voordeel van
continuïteit bij wisseling van werkgever niet.
In scenario 1 en 2 kunnen pensioenfondsen ‘leeg lopen’ en daardoor kwetsbaarder worden
voor financiële schokken, met mogelijk liquidatie van het fonds als onafwendbaar gevolg. In
scenario 1 garandeert de acceptatieplicht dat achterblijvende deelnemers kunnen
overstappen naar een ander, solvabel fonds. Echter, de reeds opgebouwde
pensioenaanspraken kunnen hierdoor wel voor een belangrijk deel verdampen. In scenario 2
kan een werkgever die achterblijft in een leeg lopend fonds in grote problemen komen om
aan zijn pensioentoezeggingen te kunnen voldoen. Finland verplicht daarom het collectief
van fondsen om de verplichtingen van insolvabele fondsen over te nemen – vergelijkbaar
met het depositogarantiestelsel bij de banken.
3.
Kosten‐batenverhouding
De verhouding tussen de kosten en baten van deelname aan een pensioenfonds wordt
enerzijds bepaald door de uitvoeringskosten die het fonds maakt en anderzijds door het
rendement dat het fonds behaalt op zijn beleggingen. Een belangrijke veronderstelling van
veel voorstanders van keuzevrijheid is, dat concurrentie zal leiden tot betere prestaties van
pensioenfondsen, zowel in termen van uitvoeringskosten als in termen van
beleggingsrendement. Het is echter twijfelachtig of deze voordelen zich in de praktijk zullen
manifesteren.
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In scenario 1, 2 en 3 nemen de uitvoeringskosten toe, door de hogere transactie‐ en
administratiekosten als gevolg van de grotere variatie in of binnen pensioenregelingen die
pensioenfondsen uitvoeren. Vooral in scenario 1, waarin pensioenfondsen gedwongen
kunnen worden – als gevolg van de acceptatieplicht – een groot aantal verschillende
pensioenregelingen uit te voeren voor een relatief klein aantal deelnemers kunnen de
administratiekosten prohibitief hoog worden. In scenario 2 is dit probleem kleiner, doordat
er geen acceptatieplicht is en pensioenfondsen alleen (vooral grotere) werkgevers hoeven te
accepteren waarvoor de uitvoeringskosten in verhouding staan tot de opbrengsten.
Ervaringen met keuzevrijheid in andere landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en
Australië, laten zien dat zij gepaard gaat met extreem hoge administratie‐ en
uitvoeringskosten.
In scenario 1 en mogelijk ook in 2 zullen ook de reclamekosten toenemen, doordat
pensioenfondsen trachten deelnemers c.q. bedrijven met gunstige risico’s aan te trekken.
In beide scenario’s kan de beleggingshorizon van een pensioenfonds worden verkort
doordat deelnemers regelmatig naar een ander fonds kunnen vertrekken, ook al doen ze dit
niet per se massaal, waardoor mogelijk suboptimaal belegd zal worden en de opbrengsten
lager uitvallen.
In scenario 1 is het twijfelachtig of er voldoende actief kiezende, financieel onderlegde en
goed geïnformeerde deelnemers zullen zijn om pensioenfondsen te dwingen tot betere
prestaties. Als pensioenfondsen verplicht worden meer openheid te verschaffen over hun
uitvoeringskosten, is het denkbaar dat deelnemers hun keuze van een pensioenfonds mede
hierop zullen baseren. Het is echter een bijna onmogelijke opgave voor individuele
deelnemers (en zelfs voor deskundigen!) om een goede inschatting te maken van de kosten
en baten van het beleggingsbeleid van een pensioenfonds. Het gevaar bestaat bovendien
dat pensioenfondsen zullen proberen deelnemers te lokken met gunstige rendementscijfers
voor de korte termijn en daarbij de lange termijn teveel uit het oog zullen verliezen.
In scenario 2 is de kans groter dat onderpresterende pensioenfondsen een flink deel van de
deelnemende bedrijven zien vertrekken en ofwel leeg lopen ofwel hun prestaties moeten
verbeteren.
In scenario 3 moet voorop staan dat individuen die keuzes maken, daarvan ook zelf de
kosten dragen. In scenario 4 is dat per definitie het geval omdat het collectief de keuzes
maakt; daar is echter het vertrouwen dat de vertegenwoordigers van de (ex‐)deelnemers de
kosten en baten adequaat afwegen cruciaal.
Randvoorwaarden voor keuzevrijheid
De randvoorwaarden waaraan de scenario’s dienen te voldoen om de wezenlijke kenmerken
van het vigerende pensioenstelsel in stand te kunnen houden betreffen de financiële
duurzaamheid, solidariteit, afwezigheid van selectie, juridische uitvoerbaarheid en goed
pensioenfondsbestuur.
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1. Financiële duurzaamheid
Scenario 1 en 2 brengen risico’s met zich mee ten aanzien van de financiële duurzaamheid
van het pensioenstelsel. Als er daadwerkelijk grote stromen op gang zouden komen tussen
pensioenfondsen – hetgeen overigens niet heel waarschijnlijk lijkt – kan dit betekenen dat
sommige pensioenfondsen in gevaar komen. De deelnemers die nog bij die pensioenfondsen
zijn achtergebleven zullen hun pensioenaanspraken dan grotendeels zien verdampen. Om
dit te voorkomen zou er een verplichte vereveningsregeling moeten worden ingevoerd dan
wel een garantiestelsel waaraan alle pensioenfondsen verplicht bijdragen (vgl. de verevening
bij de ziektekostenverzekeringen en het depositogarantiestelsel bij de banken). In theorie is
het denkbaar dat er permanent een grote turbulentie ontstaat, doordat deelnemers steeds
op zoek zijn naar nieuwe fondsen die een lagere premie in rekening brengen vanwege een
gunstige samenstelling van de deelnemerspopulatie. De stabiliteit en houdbaarheid van het
pensioenstelsel als geheel zou dan in gevaar komen. Hoewel de kans dat deze risico’s zich
daadwerkelijk voordoen niet heel groot is, dient men te bedenken dat ze een logisch gevolg
(kunnen) zijn van rationele keuzes van de deelnemers, waar voorstanders van keuzevrijheid
vaak van uitgaan.
Scenario 3 en 4 leveren geen gevaar voor de financiële houdbaarheid van de pensioenen op,
doordat deelnemers gebonden blijven aan hun huidige pensioenfonds en zij slechts binnen
zekere marges actuarieel neutrale keuzes kunnen maken.
2. Solidariteit
Ten aanzien van de solidariteit onderscheiden we solidariteit tussen generaties, tussen
mannen en vrouwen en tussen opleidingsniveaus.
In scenario 1 is er een reële kans op een segregatie tussen jongeren en ouderen in
verschillende pensioenfondsen wanneer jongeren vertrekken naar pensioenfondsen met
een relatief jong deelnemersbestand waar de premies lager zijn. Hierdoor ontlopen zij de
solidariteit die tot uitdrukking komt in de doorsneepremie. Echter, vanwege de
acceptatieplicht is het mogelijk dat er uiteindelijk een hergroepering plaatsvindt als de
oudere deelnemers de jongeren en uiteenlopende leeftijdsgroepen samen komen in enkele
grote pensioenfondsen. Hierdoor zou de solidariteit tussen leeftijdsgroepen weer worden
hersteld. Ook de deling van het beleggingsrisico tussen generaties zal verminderen als
jongere generaties, op het moment dat er een beroep op hun solidariteit wordt gedaan,
naar een ander pensioenfonds kunnen vertrekken. Hierdoor zal het in scenario 1 ook
moeilijk – en wellicht zelfs onmogelijk – zijn om het DB‐karakter van de meerderheid van de
huidige pensioenregelingen in stand te houden.
In scenario 2 kunnen zich vergelijkbare ontwikkelingen voordoen, maar dan op basis van de
samenstelling van het personeelsbestand van bedrijven. Hierdoor kan er een scheiding
ontstaan tussen bedrijven met een jong en met een oud personeelsbestand, waardoor de
intergenerationele solidariteit indirect afneemt.
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Doordat in scenario 3 de individuele keuzes actuarieel neutraal zijn, zullen de effecten voor
de intergenerationele solidariteit beperkt zijn. Niettemin is het mogelijk dat de solidariteit
tussen jong en oud toch afneemt als jongeren massaal kiezen voor een lagere
pensioenopbouw en daardoor minder premie afdragen, waardoor hun bijdrage aan de
solidariteit met ouderen kleiner wordt.
In scenario 4 garandeert besluitvorming bij gekwalificeerde meerderheid in beginsel dat de
belangen van alle generaties worden meegewogen. Dit zou kunnen bijdragen aan een
evenwichtiger afweging van de belangen van verschillende generaties dan in het huidige
stelsel het geval is.
Voor de solidariteit tussen mannen en vrouwen geldt mutatis mutandis hetzelfde als voor de
solidariteit tussen jong en oud, waarbij mannen (vanwege hun kortere levensverwachting)
vergelijkbaar zijn met jongeren en vrouwen met ouderen. Ook in dit geval zou zich een
segregatie kunnen voordoen tussen ‘mannelijke’ en ‘vrouwelijke’ fondsen. Echter, als
vrouwen ook massaal naar ‘mannelijke’ fondsen vertrekken, zou die segregatie weer
ongedaan kunnen worden gemaakt.
De redenering voor de achtereenvolgende scenario’s is vergelijkbaar voor de solidariteit
tussen laag opgeleiden en hoog opgeleiden, waarbij laag opgeleiden, vanwege hun kortere
verwachte levensduur, vergelijkbaar zijn met mannen. Interessant is hier wel dat segregatie
in het voordeel zou zijn van de laag opgeleiden. Aangezien er in het huidige pensioenstelsel
ten dele een omgekeerde solidariteit is van lagere met hogere inkomensgroepen (hetgeen
sterk samenhangt met verschillen in opleidingsniveau), zou deze segregatie hiervoor
compensatie kunnen bieden. Ook hier zou de segregatie uiteindelijk echter ongedaan
gemaakt kunnen worden indien ook de hoog opgeleiden zich aansluiten bij pensioenfondsen
met veel laag opgeleiden.
Resumerend zal het lastig zijn de bestaande vormen van solidariteit in het pensioenstelsel
onverkort te handhaven als individuele deelnemers (en bedrijven) vrij worden in hun keuze
van een pensioenfonds.
3. Selectie
Selectie hangt nauw samen met solidariteit. In scenario 3 en 4 is selectie geen probleem
doordat alle deelnemers verplicht aangesloten blijven bij hun huidige pensioenfonds. In
scenario 1 is formele selectie niet mogelijk omdat we verondersteld hebben dat er voor
pensioenfondsen een acceptatieplicht is. Niettemin kunnen pensioenfondsen in dit scenario
toch trachten specifieke groepen met een gunstig risicoprofiel aan te trekken, bijvoorbeeld
door reclamecampagnes te richten op bepaalde doelgroepen. De facto zouden andere
groepen daardoor toch worden uitgesloten, hetgeen de solidariteit verder onder druk zet.
In scenario 2 veronderstellen we geen acceptatieplicht en kunnen pensioenfondsen dus
selecteren op de samenstelling van het personeelsbestand van bedrijven, waardoor indirect
ook groepen deelnemers worden geselecteerd. We gaan er wel van uit dat een bedrijf dat
onder een verplicht gestelde bedrijfstakpensioenregeling valt, altijd dient te worden
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geaccepteerd door het bedrijfstakpensioenfonds, zodat niet het gevaar bestaat dat een
bedrijf zijn pensioenregeling bij geen enkel pensioenfonds kan onderbrengen.
4. Juridische uitvoerbaarheid
Er lijken geen principiële juridische bezwaren te zijn tegen introductie van vormen van
keuzevrijheid in het pensioenstelsel. Feitelijk laat de bestaande wetgeving al meer
keuzemogelijkheden toe dan vaak wordt onderkend. Niettemin zal het wettelijk kader voor
pensioenen wel moeten worden aangepast om de verschillende scenario’s mogelijk te
maken. Bovendien is in ieder geval in scenario’s 1 en 2 omvangrijke flankerende wet‐ en
regelgeving nodig om te voorkomen dat de mogelijke ongewenste effecten zich voordoen.
Uiteraard kan er verschil van mening bestaan over welke effecten onacceptabel zijn (denk
aan afname van de solidariteit en/of het verdwijnen van DB‐regelingen), maar in scenario 1
lijkt een wettelijke acceptatieplicht onmisbaar om de keuzevrijheid enige reële betekenis te
geven. Een vergelijking met het zorgverzekeringsstelsel leert dat introductie van
keuzevrijheid en marktwerking niet zozeer om deregulering als wel om additionele
regulering vraagt.
5. Goed pensioenfondsbestuur
In alle scenario’s is transparantie over het beleid van pensioenfondsen essentieel. Het is
echter allerminst vanzelfsprekend dat deze automatisch, bijvoorbeeld als gevolg van
concurrentie, tot stand zal komen. Integendeel, uit concurrentieoverwegingen kunnen
pensioenfondsen juist proberen om minder helderheid te verschaffen over hun
beleggingsbeleid, uitvoeringskosten, rendementen en dergelijke. In alle scenario’s is dan ook
aanvullende wetgeving gewenst om pensioenfondsen te dwingen tot meer openheid over
hun beleid, hun (uitvoerings)kosten en hun prestaties.

6.7 Slotconclusie
Tabel 11 vat de scores van de vier scenario’s op de drie criteria en de vijf randvoorwaarden
die we in hoofdstuk 2 hebben geformuleerd, samen. Hierbij onderscheiden we tussen de
kosten van de uitvoering van een pensioenregeling en de baten die met name voortvloeien
uit het rendement op het belegde vermogen. Uiteraard biedt tabel 11 slechts een
schematisch inzicht in de opbrengsten en kosten van introductie van keuzevrijheid, dat geen
recht doet aan de nuanceringen in de voorgaande analyses. Bovendien hoeven de effecten
niet voor alle stakeholders – verschillende categorieën deelnemers of grote versus kleine
bedrijven – gelijk te zijn.
Uit de tabel blijkt dat er niet een scenario is dat zonder meer als beste scoort. Wel scoort
ieder scenario op minimaal één criterium beter dan de bestaande situatie. Bij de eerste twee
scenario’s wordt daarvoor echter de prijs betaald dat ten aanzien van een of meer
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randvoorwaarden concessies moeten worden gedaan. Niet alle kenmerken van het
bestaande stelsel waaraan velen waarde hechten, kunnen zonder meer worden
gecontinueerd.
Tabel 11 Beoordeling van de vier scenario's
Scenario 1
Scenario 2
Criteria:
Heterogene voorkeuren
o/+
o
Continuïteit van regeling
+
o
Uitvoeringskosten
–
–/+
Baten (rendement)
o/+
o/+
Randvoorwaarden:
Financiële duurzaamheid
–
–
Solidariteit
–
o/–
Selectie
–
o/–
Juridische
o/–
o
uitvoerbaarheid
Goed bestuur
o/+
+
Noot: + gunstig effect; o geen effect, – ongunstig effect

Scenario 3

Scenario 4

+
o
o/–
o

o/+
o
o/+
o/+

o
o
o

o
o
o

o

o

o

+

Scenario 1 biedt potentieel op drie van de vier criteria vooruitgang. Werknemers kunnen een
fonds kiezen waarvan het beleggingsprofiel beter aansluit bij hun persoonlijke voorkeur. Het
biedt meer mogelijkheden voor continuïteit van de pensioenopbouw, doordat men niet van
pensioenfonds hoeft te veranderen als men van werkgever wisselt. Of dit scenario ook tot
betere financiële resultaten van pensioenfondsen, in termen van kosten‐batenverhouding,
zal leiden, is echter onzeker. Dat geldt alleen onder strikte voorwaarden ten aanzien van
transparantie en rationaliteit van pensioenfondskeuze. Voor deze voordelen van dit scenario
1 betaalt men echter wel een aanzienlijke prijs. De financiële duurzaamheid, de solidariteit
en het ontbreken van selectie komen onder druk te staan, terwijl ook de juridische
uitvoerbaarheid discutabel is (vanwege de vele wettelijke randvoorwaarden die nodig zijn).
Scenario 2 biedt meer perspectief op verbetering van de kosten‐batenverhouding van
pensioenfondsen, doordat (vooral grotere) werkgevers beter in staat zijn de financiële
prestaties van pensioenfondsen te beoordelen en gunstige voorwaarden te bedingen. De
risico’s ten aanzien van financiële duurzaamheid en solidariteit zijn in dit scenario ook kleiner
dan in scenario 1, maar niettemin bergt ook dit scenario potentiële gevaren in zich.
De risico’s die scenario 1 en 2 met zich meebrengen ten aanzien van een aantal kenmerken
van het bestaande pensioenstelsel, zouden mogelijk kunnen worden ondervangen door
aanvullende wetgeving. Zo hebben we de opties genoemd van een vereveningssysteem en
een garantiesysteem. Echter, dergelijke compenserende wetgeving is lastig toe te passen in
een pensioenstelsel waarin geen sprake is van een algemene pensioenplicht of een uniforme
124

standaardpensioenregeling. Wil men derhalve dergelijke compenserende wetgeving
invoeren, dan zal men haast onvermijdelijk de bestaande variatie in het pensioenstelsel
moeten beperken door wel een pensioenplicht en een standaardpensioenregeling in te
voeren. Paradoxalerwijs zal voor introductie van vrije pensioenfondskeuze met behoud van
waardevolle elementen van het huidige pensioenstelsel de bestaande vrijheid ten aanzien
van de dekking en de inhoud van pensioenregelingen dus moeten worden beperkt.
Scenario’s 3 en 4 voldoen wel aan alle randvoorwaarden die we hebben geformuleerd.
Scenario 3 is het meest geschikt om tegemoet te komen aan heterogene voorkeuren ten
aanzien van de pensioenregeling, maar biedt geen antwoord op bestaande onvrede over de
uitvoering van de pensioenregeling, inclusief het beleggingsbeleid. Scenario 4 komt alleen
tegemoet aan heterogene voorkeuren voor zover deelnemers die onder hetzelfde fonds
vallen juist vergelijkbare voorkeuren hebben. Dit scenario biedt echter wel mogelijkheden
om invloed uit te oefenen op de uitvoering van de regeling.
Uiteindelijk is het een politieke afweging hoe zwaar men de voor‐ en nadelen van de
verschillende scenario’s vindt wegen. Als onderzoekers laten wij dit oordeel dan ook graag
over aan de stakeholders in de pensioenwereld en aan de politiek. Wij achten het van groot
belang dat de maatschappelijke en politieke besluitvorming wordt gebaseerd op een zo
realistisch mogelijk beeld van de effecten die verschillende vormen van keuzevrijheid in het
pensioenstelsel kunnen sorteren. Wij verwachten dat de analyse in dit boek een nuttige
bijdrage kan leveren aan een evenwichtige besluitvorming.
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Glossarium
Algemeen pensioenfonds

Pensioenfonds dat verschillende pensioenregelingen voor
meerdere bedrijven uitvoert
Annuïteit
Vaste jaarlijkse uitkering
Belanghebbendenorgaan
Medezeggenschapsorgaan van een pensioenfonds met
vertegenwoordigers van werknemers, pensioengerechtigden
en werkgevers
Bedrijfstakpensionfonds (BPF)
Pensioenfonds dat de pensioenregeling voor een gehele
bedrijfstak uitvoert
Beroepspensioenfonds
Pensioenfonds dat een beroepspensioenregeling uitvoert
Beroepspensioenregeling
Pensioenregeling die geldt geldt voor de beoefenaren van
een specifiek ‘vrij’ beroep
Collectieve premieregeling
Premieregeling waarbij deelnemers geen individueel
pensioenvermogen opbouwen, maar een aandeel hebben in
een collectief pensioenvermogen
Collective Defined Contribution (CDC) → Collec eve premieregeling
Defined benefit (DB)
→ Uitkeringsregeling
Defined contribution (DC)
→ Premieregeling
Dekkingsgraad
Verhouding tussen de waarde van het belegde
pensioenvermogen en de contante waarde van de
toekomstige pensioentoezeggingen
Derde pijler
Vrijwillige aanvullende individuele pensioenproducten
Doorsneepremie
Identiek premiepercentage voor de deelnemers aan een
pensioenfonds, ongeacht leeftijd, geslacht of andere
persoonskenmerken
Eerste pijler
Door de overheid gegarandeerd basispensioen (in Nederland
de AOW)
Eindloonregeling
Uitkeringsregeling waarbij het pensioen een bepaald
percentage van het laatst verdiende loon bedraagt
Indexatie
Aanpassing van de pensioenuitkering en de pensioenopbouw
aan de stijging van de prijzen of de cao‐lonen
Kapitaaldekking
Pensioenuitkering die wordt gefinancierd uit het vermogen
(en het daarop behaalde rendement) dat in het verleden is
opgebouwd
Kapitaalovereenkomst
Een pensioenovereenkomst inzake een vastgesteld kapitaal
dat uiterlijk op de pensioendatum wordt omgezet in een
pensioenuitkering
Middelloonregeling
Uitkeringsregeling waarbij jaarlijks een bepaald percentage
van het loon als pensioenaanspraak wordt opgebouwd
Omslagfinanciering
Financiering van pensioenuitkeringen uit de lopende
inkomsten uit de premie‐ en belastingafdrachten van de
werkenden
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Ondernemingspensioenfonds (OPF)
Pensioenopbouw
Pensioenovereenkomst
Pensioenfonds
Pensioenuitvoerder
Premieregeling

Slaper

Tweede pijler
Uitvoeringsovereenkomst

Uitkeringsregeling
Verantwoordingsorgaan

Waardeoverdracht

Waardevast
Welvaartsvast

Pensioenfonds dat de pensioenregeling voor een bedrijf
uitvoert
Jaarlijkse toename van de toekomstige pensioenaanspraken
Overeenkomst tussen werkgever en werknemer over de
deelname aan een pensioenregeling
Een rechtspersoon die gelden beheert ter uitvoering van een
pensioenregeling.
Een pensioenfonds, een premiepensioeninstelling of
verzekeraar die een of meer pensioenregelingen uitvoert
Pensioenregeling waarbij jaarlijks een bepaald percentage
van het loon als premie wordt ingelegd en uiterlijk op de
pensioendatum wordt omgezet in een pensioenuitkering
(ook: premieovereenkomst)
Gewezen deelnemer aan een pensioenfonds die nog niet
pensioengerechtigd is (bv. door vertrek naar een andere
werkgever)
Door de sociale partners georganiseerde (aanvullende)
pensioenregelingen (naast de eerste pijler)
Overeenkomst tussen een werkgever en een
pensioenuitvoerder over de uitvoering van een of meer
pensioenovereenkomsten
Pensioenregeling die een vastgestelde pensioenuitkering
regelt (ook: uitkeringsovereenkomst)
Medezeggenschapsorgaan van een pensioenfonds met
vertegenwoordigers van deelnemers en
pensioengerechtigden en eventueel de werkgever(s)
Overdracht van de waarde van opgebouwde
pensioenaanspraken of pensioenrechten aan een andere
pensioenuitvoerder
Gekoppeld aan de ontwikkeling van de prijzen (d.w.z. met
constante koopkracht)
Gekoppeld aan de ontwikkeling van de (cao‐)lonen
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