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Tim Boonen (allen TiU) gaat op basis van het pensioen
akkoord van 2010 en de uitwerking daarvan door de StAR
aan de slag met het levensverwachtingsaanpassingsmecha
nisme. In welke mate is dit mechanisme in staat de effecten
van de stijgende levensverwachting en de daarmee gepaard
gaande stijging in de pensioenkosten te neutraliseren?
En wat zijn dan de effecten van het mechanisme op de
dekkingsgraad van pensioenfondsen?
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voorwoord

Netspar stimuleert debat over de gevolgen van vergrijzing voor het
(spaar-)gedrag van mensen, de houdbaarheid van hun pensioenen en het overheidsbeleid. Doordat veel van de babyboomers
met pensioen gaan, zal het aantal 65-plussers in de komende
decennia snel toenemen. Meer in het algemeen leven mensen
gezonder en langer en krijgen gezinnen steeds minder kinderen.
Vergrijzing staat vaak in een negatief daglicht, want het aantal
65-plussers zou wel eens kunnen verdubbelen ten opzichte van
de bevolking tussen 20 en 65 jaar. Kan de werkende beroeps
bevolking dan nog wel het geld opbrengen voor een groeiend
aantal gepensioneerden? Moeten mensen meer uren maken
tijdens hun werkzame periode en later met pensioen gaan? Of
moeten de pensioenen worden gekort of de premies worden
verhoogd om het collectieve pensioen betaalbaar te houden?
Moeten mensen worden aangemoedigd zelf veel meer verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen pensioen? En wat is
dan nog de rol van de sociale partners in het organiseren van
een collectief pensioen? Kunnen en willen mensen eigenlijk wel
zelf gaan beleggen voor hun pensioen of zijn ze graag bereid dat
aan pensioenfondsen over te laten? Van wie zijn de pensioen
gelden eigenlijk? En hoe kan een helder en eerlijk speelveld voor
pensioenfondsen en verzekeraars worden gedefinieerd? Hoe
kunnen collectieve doelstellingen als solidariteit en meer individuele wensen worden verzoend? Maar vooral: hoe kunnen de
voordelen van langer en gezonder leven worden benut voor een
meer gelukkige en welvarende samenleving?
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Om allerlei redenen is er behoefte aan debat over de gevolgen
van vergrijzing. We weten niet altijd precies wat de gevolgen van
vergrijzing zijn. En de gevolgen die wel wel goed kunnen inschatten, verdienen het om bekend te worden bij een groter publiek.
Belangrijker is natuurlijk dat veel van de keuzen die moeten
worden gemaakt een politieke dimensie hebben en daarover
is debat hard nodig. Het gaat immers om maatschappelijk zeer
relevante en actuele vraagstukken waar, in de meest letterlijke
zin, jong en oud mee worden geconfronteerd.
Om die redenen heeft Netspar de Design Papers ingesteld.
Een Netspar Design Paper analyseert een component van
pensioenproduct of een aspect van een pensioenstelsel.
Te denken valt bijvoorbeeld aan het beleggingsbeleid, aan
de vormgeving van de uitbetalingsfase, aan het omgaan met
onzekere levensverwachting, het gebruik van de eigen woning
voor de pensioenvoorziening, de communicatie met de deelnemers, het keuzemenu voor de deelnemer, governance modellen,
toezichtmodellen, evenwicht tussen kapitaaldekking en omslag,
een flexibele arbeidsmarkt voor ouderen en de pensioenvraag in
heterogene populaties.Een Netspar Design Paper analyseert de
doelstelling van een product of een aspect van het pensioenstelsel en onderzoekt mogelijkheden om de werking ervan te verbeteren. Een Netspar Design Paper richt zich vooral op specialisten
in de sector die verantwoordelijk zijn voor het ontwerp van de
component.
Roel Beetsma
Voorzitter van de Netspar Redactieraad
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het koppelen van
pensioenleeftijd en
pensioenaanspraken aan
de levensverwachting
1. Inleiding
In dit artikel analyseren we de gevolgen van het koppelen van
pensioenleeftijd en pensioenaanspraken aan de ontwikkeling
van de levensverwachting. We gaan hierbij uit van het pensioenakkoord dat de sociale partners bereikten in 2010 (Stichting van
de Arbeid, 2010), en het door de Stichting van de Arbeid in 2011
uitgebrachte Uitwerkingsmemorandum (Stichting van de Arbeid,
2011). In deze inleiding schetsen we eerst de achtergrond van het
Pensioenakkoord 2010. Vervolgens bespreken we de kerngedachte
achter het Uitwerkingsmemorandum.
1.1 Het pensioenakkoord
De levensverwachting van zowel mannen als vrouwen vertoont
al decennialang een stijgende trend. In de periode 1970 tot 2000
is de levensverwachting van 65-jarigen gemiddeld met één jaar
per decennium toegenomen. In het afgelopen decennium is de
resterende levensverwachting zelfs met twee jaar toegenomen
(zie bijvoorbeeld Nusselder et al. 2012). Dergelijke stijgingen in de
levensverwachting hebben belangrijke gevolgen voor de financiering van pensioenverplichtingen. Een toename van de resterende
levensverwachting bij pensionering van één jaar vertegenwoor-
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digt een stijging van 3 procent tot 4 procent in de waarde van
de pensioenverplichtingen (zie bijvoorbeeld ook Coughlan et al.
2007).
Om rekening te houden met een mogelijke (of waarschijnlijke)
verdere toename van de levensverwachting maken pensioenfondsen voor de bepaling van de waarde van de aanspraken
gebruik van “best estimate” projecties van toekomstige overlevingskansen. Deze overlevingskansen zijn echter zeer moeilijk
nauwkeurig te voorspellen. Nusselder et al. (2012) vergelijken best
estimate projecties uitgebracht door het Actuarieel Genootschap,
het CBS, en het RIVM,. Ze vinden dat de drie prognoses aanleiding
geven tot aanzienlijke verschillen, zowel wat betreft de geschatte
toekomstige resterende levensverwachting als wat betreft de
voorziening voor pensioenverplichtingen. Nochtans is geen van de
drie methodieken op objectieve gronden te verkiezen. Bovendien
geldt voor alle gangbare projectiemethodes dat de toename van
levensverwachting in het verleden systematisch is onderschat,
met belangrijke gevolgen voor de dekkingsgraad van pensioenfondsen. Zo verschilde de door het Actuarieel Genootschap
uitgebrachte sterfteprognose in 2010 zodanig van de prognose
die zij uitbrachten in 2007 dat, afhankelijk van de leeftijd van de
deelnemer, de toename in de voorziening kon oplopen tot 11,4
procent (Actuarieel Genootschap 2010)1. We kunnen uiteraard
niet uitsluiten dat ook in de toekomst verdere bijstellingen van
sterfteprognoses opnieuw aanleiding geven tot neerwaartse
schokken in de dekkingsgraad van pensioenfondsen. De markt
voor langleven-gerelateerde producten waarmee dit risico zou
kunnen worden afgedekt, komt zeer moeizaam op gang, ondanks
aanzienlijke aandacht zowel in de wetenschappelijke wereld als
1

Voor veel pensioenfondsen zijn de prognoses uitgebracht door het AG leidend
voor het bepalen van de waarde van de pensioenverplichtingen.
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in de praktijk (zie bijvoorbeeld Blake en Burrows 2001, Blake et
al. 2006, Dowd et al. 2006, Biffis en Blake 2009, 2010, Crom et al.
2011).
Het vooruitzicht van een verder toenemende levensverwachting, gecombineerd met een al sterk verzwakte financiële
positie van veel pensioenfondsen ten gevolge van de financiële
crisis, was de aanleiding voor de fundamentele discussie over
de inrichting van het pensioencontract. Tot nog toe werden
kostentoenames ten gevolge van toegenomen levensverwachting en/of lage rendementen op beleggingen vooral opgevangen door verhoging van de premie. Dit heeft tot gevolg gehad
dat de pensioenpremies sinds 2000 met ongeveer 50 procent
verhoogd zijn.2 De commissie-Goudswaard stelt in haar rapport
(Goudswaard et al., 2010) dat bij ongewijzigd pensioenbeleid
een vergelijkbare verdergaande stijging van premies zou kunnen
optreden. Sociale partners zijn het erover eens dat verdere
toename van de premie onwenselijk is en hebben daarom in juni
2010 een Pensioenakkoord afgesloten. De uitgangspunten van dit
Pensioenakkoord 2010 zijn als volgt geformuleerd:
– “Sociale partners willen ook bij de arbeidspensioenen in de
tweede pijler voorkomen dat als gevolg van de toenemende
levensverwachting de pensioenambitie sluipenderwijs en
stilzwijgend wordt verhoogd.”
– “Bij de in de afgelopen jaren bereikte premieruimte moeten de
pensioenambities voortaan passend zijn en moeten exogene
ontwikkelingen ter zake van levensverwachting en financiële
markten worden opgevangen (premiestabilisatie).”

2 Memorie van Toelichting, Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 046, nr. 3 4.
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In juni 2011 publiceerde de Stichting van de Arbeid (StAr) een
uitwerkingsmemorandum (Stichting van de Arbeid 2011). Het
Uitwerkingsmemorandum gaat uit van een aanpassingsmechanisme voor het opvangen van schokken in sterfteprognoses,
het “levensverwachtingsaanpassingsmechanisme” (LAM),3 en
een aanpassingsmechanisme voor het opvangen van financiële
schokken, het “rendementsaanpassingsmechanisme” (RAM).
In dit artikel analyseren we het effect van het LAM. We gaan
hierbij uit van de implementatie zoals voorgesteld in het
Uitwerkingsmemorandum, en het wetsvoorstel “Wet verhoging
pensioenleeftijd, extra verhoging AOW-ouderdomspensioen en
flexibilisering ingangsdatum AOW-ouderdomspensioen”, zoals
voorgelegd aan de Eerste Kamer in mei 2012 (Eerste Kamer der
Staten Generaal, 2012). In het vervolg verwijzen we naar dit
wetsvoorstel als “Wetsvoorstel 2012”.
Het vervolg van dit artikel is als volgt georganiseerd. In de
volgende paragraaf schetsen we globaal de werking van het LAM.
In hoofdstukken 2 en 3 analyseren we de effecten van het LAM
op de pensioenrekenleeftijd en op de reële pensioenopbouw. In
hoofdstuk 4 laten we zien in welke mate het LAM zorgt voor stabiliteit in de dekkingsgraad, afhankelijk van de precieze invulling
van het mechanisme. In hoofdstuk 5 bespreken we de mate
waarin het LAM aanleiding geeft tot intra- en intergenerationele
herverdeling van aanspraken.
Tijdens de afrondingsfase van dit artikel publiceerde het
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een nieuwe
Hoofdlijnennotitie (SZW, 2012a,b), die enigszins verschilt van
3 De naamgeving suggereert dat aanspraken worden aangepast op basis van
wijzigingen in levensverwachting. Echter, de aanpassing van bestaande en
nieuwe opbouw gebeurt op basis van sterfteprognoses. Het aanpassingsmechanisme vereist niet enkel een projectie van toekomstige levensverwachting,
maar ook een projectie van overlijdenskansen.
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het Uitwerkingsmemorandum. Hoewel de kerngedachte
achter de implementatie van het LAM zoals voorgesteld in het
Uitwerkingsmemorandum behouden blijft, is er één belangrijk
verschil. Daar waar het Uitwerkingsmemorandum met betrekking tot aanpassing van de nieuwe aanspraken voorziet in een
aanpassing van zowel de pensioenrekenleeftijd als het opbouwpercentage, voorziet de Hoofdlijnennotitie enkel nog in een
aanpassing van de pensioenrekenleeftijd. Ook is het wetsvoorstel
dat de koppeling van de AOW- en pensioenrekenleeftijd aan de
levensverwachting regelt, gewijzigd in de “Wet verhoging AOWen pensioenrichtleeftijd” (in het vervolg kortweg “Wet 2012”).
In elk hoofdstuk gaan we in op de gevolgen van deze recente
wijzigingen.
1.2 Het levensverwachtingsaanpassingsmechanisme (LAM)
Het Uitwerkingsmemorandum voorziet in een combinatie
van drie aanpassingsmechanismes: een mechanisme voor de
aanpassing van de pensioenrekenleeftijd (de pensioenleeftijd die wordt gehanteerd voor de bepaling van de waarde van
pensioenaanspraken), een mechanisme voor de aanpassing van
het opbouwpercentage voor nieuwe pensioenopbouw, en een
mechanisme voor de aanpassing van bestaande pensioenopbouw
binnen het nieuwe contract. Het streefdoel is premieneutraliteit: de combinatie van de drie aanpassingsmechanismes moet
ervoor zorgen dat de kostendekkende premie niet (of minder)
gevoelig wordt voor schokken in de levensverwachting. In deze
paragraaf bespreken we de kerngedachte achter elk van de drie
aanpassingsmechanismes.
Om de financiële gevolgen van toenemende vergrijzing op
te vangen hebben het kabinet en de sociale partners in 2010
een akkoord bereikt met betrekking tot verhoging van de
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AOW-leeftijd.4 Het Wetsvoorstel 2012 voorziet in een verhoging van
de AOW-leeftijd naar 66 jaar in 2020, en een volgende verhoging
naar 67 jaar in 2025. Voor de verdere toekomst voorziet het
wetsvoorstel in een systematische koppeling van de AOW-leeftijd
aan de levensverwachting, met een herziening om de vijf jaar.
Vanuit praktisch oogpunt wordt het wenselijk geacht dat de
pensioenrekenleeftijd voor de tweede pijler uniform afgestemd
wordt op de AOW-leeftijd. Concreet stelt het Pensioenakkoord
2010 het volgende (Pensioenakkoord 2010, blz. 5):
“Naar de verdere toekomst toe bepleiten sociale partners een
zelfde aanpak als bij de AOW, dat wil zeggen dat eenmaal per
vijf jaar op basis van geautoriseerde gegevens over de ontwikkeling van de levensverwachting een generieke aanpassing
van de pensioenrekenleeftijd plaatsvindt.”
Enkel een aanpassing van pensioenrekenleeftijd leidt in het
algemeen echter niet tot de nagestreefde premiestabiliteit. Bij
een gegeven opbouwpercentage kan het netto-effect van toegenomen levensverwachting en verhoging van de pensioenrekenleeftijd, afhankelijk van de fondspecifieke situatie, leiden tot een
premietekort of een premieoverschot. Hiervoor zijn verschillende
redenen. In hoofdstuk 2 laten we zien dat het aanpassingsmechanisme voor de pensioenrekenleeftijd tot gevolg heeft dat een
toename in de levensverwachting op leeftijd 65 jaar met één
jaar aanleiding geeft tot een verhoging van de pensioenreken4 Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht dat in de periode 2010–2040 de
verhouding tussen 65-plussers en de potentiële beroepsbevolking oploopt tot
bijna 50%, en voorspelt dat de kosten van de AOW zullen stijgen van 4,9% BBP
in 2010 naar 8,5% BBP in 2040. Sociale partners zijn van mening dat het
draagvlak voor de AOW enkel kan worden veilig gesteld indien er langer wordt
doorgewerkt. Memorie van Toelichting, Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012,
33 046, nr. 3 4.
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leeftijd met (ongeveer) één jaar. Enerzijds geldt dat de financiële
gevolgen van één jaar langer leven kunnen worden opgevangen
met een lager uitstel van pensioenleeftijd, aangezien het uitstellen van pensioenleeftijd impliceert dat meer rendement gehaald
kan worden op de betaalde premies. Anderzijds geldt dat het
verhogen van de pensioenleeftijd aanleiding kan geven tot extra
pensioenopbouw op hogere leeftijd.
Gezien het doorsneekarakter van het tweede pijler pensioen
heeft extra pensioenopbouw op hogere leeftijd een verhogend
effect op de kostendekkende premie. Bovendien geldt dat
fondsspecifieke sterfteontwikkeling die bepalend is voor de
kostendekkende premie mogelijk sterk kan afwijken van de sterfteontwikkeling in de gehele bevolking die de basis vormt voor
de bepaling van de pensioenleeftijd. Bij gelijkblijvend opbouwpercentage kan het netto-effect van de toegenomen levensverwachting en de verhoging van de pensioenrekenleeftijd daarom,
afhankelijk van de fondspecifieke situatie, leiden tot een premietekort of een premieoverschot. Daarom voorziet het LAM ook in
een aanpassingsmechanisme voor het opbouwpercentage voor
nieuwe pensioenopbouw.
Als het netto-effect van toegenomen levensverwachting en
toegenomen pensioenrekenleeftijd aanleiding geeft tot een
tekort, dan schrijft het LAM voor dat het tekort wordt opgevangen
door een neerwaartse bijstelling van de reële pensioenopbouw.
In het geval van een overschot voorziet het LAM in verschillende
mogelijkheden. Concreet wordt gesteld dat:
“Aanpassing aan levensverwachting dient premieneutraal
plaats te vinden op grond van de fondsspecifieke situatie.
Kostenbesparingen kunnen sector- en ondernemingsspecifiek
worden aangewend voor verbetering van de schokbestendig-
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heid van een fonds, verbetering van de indexatiekwaliteit of
voor (extra) pensioenopbouw.”
Tenslotte geldt dat wijzigingen in sterfteprognoses na het
moment van inkoop van aanspraken tot gevolg kunnen hebben
dat de in het verleden betaalde premie niet meer kostendekkend is voor de bestaande aanspraken. Sociale partners hebben
in het pensioenakkoord afgesproken dat ook voor opgebouwde
aanspraken gestreefd moet worden naar financiële stabiliteit.
Daarom voorziet het LAM ook in een aanpassingsmechanisme ter
compensatie van de kostenverhoging van een stijgende levensverwachting voor de bestaande pensioenaanspraken in het
nieuwe contract. Concreet stelt het Uitwerkingsmemorandum:
“Indien op enig moment een aanpassing van overlevingstafels (om de vijf jaar) tot een kostenverhoging leidt van de
tot dat moment reeds opgebouwde aanspraken dient dit te
worden gecompenseerd ten laste van die al dan niet ingegane
aanspraken.”
Samenvattend kan gesteld worden dat het LAM streeft naar
premiestabiliteit door middel van een aanpassing van zowel de
pensioenrekenleeftijd als de reële aanspraken aan sterfteontwikkelingen. In het vervolg van dit artikel analyseren we in detail elk
van de drie aanpassingsmechanismes, illustreren we de werking
ervan in numerieke resultaten, en bespreken de gevolgen van
de recent voorgestelde wijzigingen in de Hoofdlijnennotitie en
de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. In de volgende
paragraaf vatten we eerst de aannames samen die gemaakt zijn
bij de numerieke analyses.

pensioenleeftijd en pens i oena anspraken 
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1.3 Aannames numerieke analyses
– De uitwerking van het LAM zal afhangen van hoe in de
toekomst projecties zullen worden gemaakt voor één-jarige
overlijdenskansen. Dergelijke projecties zullen door het CBS
gebruikt worden voor de bepaling van de AOW-leeftijd, en
worden door pensioenfondsen gebruikt voor de bepaling
van de waarde van nieuwe en bestaande aanspraken. De
numerieke resultaten in dit artikel zijn gebaseerd op de veronderstelling dat zowel het CBS als de pensioenfondsen voor het
bepalen van best estimate projecties gebruik maken van het
Lee en Carter (1992) model, geschat op basis van een steekproef
met een lengte van 30 jaar. Daarbij wordt rekening gehouden
met parameterrisico. Voor de daadwerkelijke ontwikkeling van
sterftekansen zijn 1.000 scenario’s gegenereerd, gebaseerd
op het Lee en Carter (1992) model geschat op basis van de
steekproef 1988-2009.5 Alle berekeningen zijn gebaseerd op
geslachtsneutrale sterftekansen.
– Gezien de focus op langlevenrisico gaan we uit van een deterministisch reëel rendement. Tenzij anders vermeld is dit reële
rendement gelijk gesteld aan 3 procent.
– Gezien het doorsneekarakter van het tweede pijler pensioen
zijn de resultaten met betrekking tot de effecten op de reële
opbouw en de dekkingsgraad afhankelijk van fondssamenstelling. Om dit te illustreren laten we resultaten zien voor twee
verschillende fondsen, een “jong” en een “oud” fonds. De
leeftijdssamenstelling van deze twee fondsen is te vinden in
Figuur 7 in de Appendix. In beide gevallen is voor het loon als
5 De wetenschappelijke literatuur beschrijft een aantal alternatieve methoden,
bijvoorbeeld de methode ontwikkeld door Cairns, Blake en Dowd (2006), en
latere uitbreidingen/varianten op dit model. De in dit artikel gepresenteerde
resultaten zijn kwalitatief gelijkaardig wanneer scenario’s gegenereerd worden
door middel van één van deze alternatieve modellen.
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functie van de leeftijd uitgegaan van het gemiddelde inkomen
van de Nederlandse bevolking, als functie van de leeftijd. Deze
is weergegeven in Figuur 8 in de Appendix.
– Deelnemers bouwen aanspraken op vanaf 25-jarige leeftijd
tot de pensioenrekenleeftijd. Het opbouwpercentage, het
premiepercentage, en de pensioenrekenleeftijd zijn gelijk voor
alle deelnemers. Intreding op leeftijden hoger dan 25 jaar, of
uittreding anders dan door overlijden vindt waardeneutraal
plaats.
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2. Aanpassingsmechanisme pensioenrekenleeftijd
Zoals besproken in de inleiding is de intentie van het
Pensioenakkoord 2010 om de pensioenrekenleeftijd (de pensioenleeftijd die gebruikt wordt voor de waardering van pensioenverplichtingen) uniform af te stemmen op de AOW-leeftijd. In
Paragraaf 2.1 bespreken we daarom eerst het mechanisme voor
de bepaling van de AOW-leeftijd. In Paragraaf 2.2 bespreken we
de consequenties voor de pensioenrekenleeftijd. In Paragraaf
2.3 gaan we in op mogelijke gevoeligheid van het aanpassingsmechanisme voor modelrisico. In paragraaf 2.4 bespreken we de
gevolgen van de recente vervanging van het Wetsvoorstel 2012
door de Wet 2012.
2.1 AOW-leeftijd
In deze sectie bespreken we de koppeling van de AOW-leeftijd
aan de levensverwachting volgens het Wetsvoorstel 2012. Het
wetsvoorstel voorziet in een verhoging van de AOW-leeftijd naar
66 jaar in 2020, en een volgende verhoging naar 67 jaar in 2025.
Voor de verdere toekomst voorziet het wetsvoorstel in een herziening van de AOW-leeftijd om de vijf jaar. Aangezien het van
belang is dat burgers tijdig weten wat de AOW-leeftijd zal zijn,
wordt in het wetsvoorstel een aankondigingstermijn van elf jaar
gehanteerd. 6 Een herziening van de AOW-leeftijd bepaald in jaar
T wordt volgens dit wetsvoorstel dus van kracht in jaar T+11.
De vijfjaarlijkse herziening van de AOW-leeftijd dient te
gebeuren aan de hand van een formule die is vastgelegd in
de wet. De bepaling in jaar T van de AOW-leeftijd voor jaren
T+11,…, T+15, gebeurt in twee stappen. In de eerste stap wordt
6 Memorie van Toelichting, Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 046, nr. 3 4.
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de AOW-leeftijd bepaald die volgt door de huidige AOW-leeftijd
van 65 jaar te verhogen met de voorspelde toename van de
resterende levensverwachting van een 65-jarige in jaar T+11 ten
opzichte van de macro gemiddelde resterende levensverwachting
van 65-jarigen in de referentieperiode 2000-2009. In formulevorm betekent dit (Eerste Kamer der Staten Generaal, 2012):
BE(T)
AOW(T ) = 65+LV65
(T+11)−18,26 (1)

Hierbij staat:
BE(T)
– LV65
(T+11) voor de in jaar T voorspelde best estimate
resterende periodelevensverwachting van 65-jarigen in jaar
T+11, zoals geraamd door het CBS;
– 18,26 voor de gemiddelde resterende periodelevensverwachting
van 65-jarigen in de periode 2000-2009, zoals berekend door
het CBS.7

In de tweede stap wordt de AOW-leeftijd aangepast om te
voldoen aan een aantal beperkingen. Zo is bepaald dat de
AOW-leeftijd slechts wordt verhoogd als de stijging van de levensverwachting volgend uit formule (1) minimaal een verhoging van
één heel jaar rechtvaardigt. Om te grote schokken te vermijden,
wordt de AOW-leeftijd in dat geval met precies één jaar verhoogd.
Wanneer op basis van formule (1) de AOW-leeftijd met minder dan
één jaar zou toenemen of zou dalen, dan wordt de AOW-leeftijd
niet aangepast. Zo wordt vermeden dat de AOW-leeftijd een niet
gehele leeftijd zou bedragen.

7

Deze levensverwachting werd bepaald op basis van geobserveerde leeftijdsafhankelijke één-jarige overlijdenskansen, gemiddeld over mannen en vrouwen,
en gemiddeld over de periode 2000-2009.

pensioenleeftijd en pens i oena anspraken 

23

Figuur 1: AOW-leeftijd als functie van de tijd (2009-2060):
mediaan (doorgetrokken lijn), 95% voorspelinterval (stippellijn). Linker figuur: volgens het Wetsvoorstel 2012. Rechter figuur:
ongerestringeerde jaarlijkse herziening.
Figuur 1 toont de ontwikkeling van de AOW-leeftijd in de
toekomst. Aangezien toekomstige sterftekansen onzeker zijn, is
ook de toekomstige AOW-leeftijd onzeker. In de figuur representeren de doorgetrokken lijnen de mediaan. De onderbroken
lijnen representeren het 95 procent-voorspelinterval. De linker
figuur toont de ontwikkeling van de AOW-leeftijd volgend uit het
mechanisme voorgeschreven in het Wetsvoorstel 2012. Het niet
verhogen van de AOW-leeftijd wanneer de verhoging van levensverwachting geen heel jaar bedraagt, en het hanteren van een
maximum verhoging van één jaar, impliceert dat niet elke stijging
van de levensverwachting direct wordt omgezet in een stijging

24 

de s i gn paper 1 2

van de AOW-leeftijd. De AOW-leeftijd zal dus feitelijk langzamer
toenemen dan de resterende levensverwachting. De rechter figuur
toont de AOW-leeftijd die zou gelden wanneer de AOW-leeftijd
jaarlijks verhoogd zou worden met de toename (in maanden) van
de resterende levensverwachting op leeftijd 65 jaar, zonder deze
restricties (d.w.z. de AOW-leeftijd die direct volgt uit (1)). In het
vervolg verwijzen we naar deze AOW-leeftijd als de ongerestringeerde AOW-leeftijd.
De linker figuur laat zien dat in het mediane scenario de
AOW-leeftijd in 2020 verhoogd zal worden naar 66 jaar, in 2025
naar 67 jaar, in 2030 naar 68 jaar, en vervolgens per decennium
met één jaar verhoogd zal worden. De figuur laat ook zien dat
er aanzienlijke onzekerheid bestaat omtrent de AOW-leeftijd
voor jongere generaties. Het 95 procent-voorspelinterval van de
AOW-leeftijd in 2055 (die zal worden bepaald in 2044) bedraagt
[68,71]. Vergelijking van de linker en de rechter figuur laat zien dat
de volgens het Wetsvoorstel 2012 bepaalde maximale verhoging
met één jaar een relatief groot effect heeft tot 2025. Zonder deze
beperking zou de AOW-leeftijd naar verwachting in 2020 springen
met 2,25 jaar naar 67,25 jaar. Daarna bedraagt het verschil tussen
de gerestringeerde pensioenleeftijd (linker figuur) en de ongerestringeerde AOW-leeftijd (rechter figuur) gemiddeld iets meer dan
een half jaar.
Bovendien dringt zich de vraag op wat het effect is van dit
mechanisme op de resterende levensverwachting bij pensionering. Aangezien het aanpassingsmechanisme zich richt op resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd, is het a priori niet
duidelijk wat het effect zal zijn op resterende levensverwachting
bij pensionering. Figuur 2 toont de resterende levensverwachting op de AOW-leeftijd (gemiddelde en betrouwbaarheidsin-
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Figuur 2: Resterende levensverwachting na AOW-leeftijd
volgens Wetvoorstel 2012, als functie van de tijd (2000-2060).
Doorgetrokken lijn: gemiddelde; onderbroken lijnen: 95%
betrouwbaarheidsinterval.
terval), als functie van de tijd, uitgaande van aanpassing van de
AOW-leeftijd volgens het Wetsvoorstel 2012.
Figuur 2 laat zien dat in jaren waarin geen verhoging van
de AOW-leeftijd plaatsvindt, de resterende levensverwachting
bij pensioeningang naar verwachting stijgt. In jaren waarin de
AOW-leeftijd wordt verhoogd vindt dan een neerwaartse schok
plaats. Figuur 2 laat ook zien dat de gemiddelde resterende
levensverwachting bij pensionering weliswaar hoger is dan 18,26
jaar, maar na een initiële periode van daling relatief stabiel blijft
over de tijd. Het aanpassingsmechanisme heeft dus tot gevolg
dat op lange termijn opeenvolgende generaties naar verwach-

26

de s i gn paper 1 2

ting ongeveer eenzelfde aantal levensjaren van de AOW kunnen
genieten.
2.2 Pensioenrekenleeftijd
Zoals eerder besproken is de intentie van het Pensioenakkoord
(2010) om de pensioenrekenleeftijd uniform af te stemmen op de
AOW-leeftijd. Het Uitwerkingsmemorandum stelt daarover in juni
2011 het volgende:
“De pensioenrekenleeftijd blijft uniform afgestemd op de
AOW-leeftijd. Gelijktijdig met het wettelijk vastleggen van de
verhoging van de AOW-leeftijd in 2020 naar 66 jaar, wordt
voor nieuwe pensioenopbouw in de tweede pijler de pensioenrekenleeftijd per 1 januari 2012 verhoogd naar 66 jaar. Bij de
aankondiging en vastlegging in 2015 van de AOW-leeftijd voor
2025 wordt de pensioenrekenleeftijd in 2015 verhoogd naar die
nieuwe AOW-leeftijd van waarschijnlijk 67 jaar. Bij vastlegging
van een verdere verhoging van de AOW-leeftijd na 2015 (om
de vijf jaar, dus eerst in 2020 voor 2030) vindt wederom een
eventuele aanpassing van de pensioenrekenleeftijd plaats.”
Vanuit praktische overwegingen is er in het Wetsvoorstel 2012 voor
gekozen om de verhoging van de pensioenrekenleeftijd naar 67
jaar in één stap uit te voeren in 2014. Voor de verdere toekomst
bepaalt het Wetsvoorstel 2012 dat bij elke herziening van de
AOW-leeftijd, de pensioenrekenleeftijd voor nieuwe aanspraken wordt verhoogd naar die nieuwe AOW-leeftijd vanaf één
jaar na de aankondiging van de verhoging van de AOW-leeftijd.
Aangezien de verhoging van de AOW-leeftijd pas 11 jaar na
aankondiging in werking treedt, betekent dit feitelijk dat de
pensioenrekenleeftijd steeds 10 jaar eerder verhoogd wordt dan
de AOW-leeftijd. Dit heeft tot gevolg dat de pensioenrekenleeftijd
voor oudere deelnemers hoger kan zijn dan hun AOW-leeftijd. Stel
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bijvoorbeeld dat in 2019 bepaald wordt dat de AOW-leeftijd voor
2030 wordt verhoogd naar 68 jaar (het mediane scenario in Figuur
1). In dat scenario zal voor alle deelnemers, ongeacht hun leeftijd,
vanaf 2020 uitgegaan worden van een pensioenrekenleeftijd van
68 jaar. Maar omdat de verhoging van de AOW-leeftijd naar 68
jaar slechts zal ingaan in 2030, geldt deze verhoging niet voor
oudere deelnemers. Voor deelnemers die in 2020 ouder zijn dan
58 jaar geldt, afhankelijk van hun leeftijd, een AOW-leeftijd van
65, 66 of 67 jaar. Het verschil tussen de AOW-leeftijd en de pensioenrekenleeftijd kan dus oplopen tot drie jaar. We benadrukken
dat een eventuele verhoging van de pensioenrekenleeftijd niet
geldt voor bestaande aanspraken. Het lijkt echter onpraktisch en
administratief gecompliceerd om deelnemers rechten te laten
opbouwen horend bij verschillende pensioenleeftijden. Dit zou
immers betekenen dat jongere deelnemers een «menu» aan
aanspraken zullen opbouwen corresponderend met steeds hogere
pensioenleeftijden. Het ligt vanuit praktisch standpunt daarom
meer voor de hand om ook voor de bestaande aanspraken de
pensioenrekenleeftijd te verhogen, en deze bestaande aanspraken actuarieel neutraal aan te passen aan de nieuwe rekenleeftijd. Zo wordt bereikt dat op elk moment in de tijd voor alle reeds
opgebouwde pensioenaanspraken dezelfde pensioenleeftijd
geldt.
2.3 Modelrisico
In deze paragraaf bespreken we de mogelijke gevoeligheid van
de bepaling van de AOW-leeftijd (en dus ook de bepaling van de
pensioenrekenleeftijd) voor modelrisico. Zoals blijkt uit formule
(1) vereist het vaststellen van de AOW-leeftijd dat een inschatting wordt gemaakt van de resterende periodelevensverwachting
van 65-jarigen zoals die zal gelden 11 jaar na het moment van de
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Figuur 3: AOW-leeftijd als functie van de tijd, voor sterfteprognoses uitgebracht door het CBS, het Actuarieel Genootschap en het
RIVM.
bepaling van de verhoging van de AOW-leeftijd. Het wetsvoorstel geeft aan dat hiervoor uitgegaan moet worden van ramingen
uitgebracht door het CBS. Echter, zoals aangegeven in de inleiding
is het voorspellen van toekomstige levensverwachting moeilijk.
Nusselder et al. (2012) vergelijken sterfteprognoses uitgebracht
door het CBS, het Actuarieel Genootschap, en het RIVM. Zij laten
zien dat deze prognoses significante verschillen opleveren met
betrekking tot geschatte toekomstige resterende levensverwachting. Dit suggereert dat ook de toekomstige verhogingen van
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de AOW-leeftijd zeer gevoelig kunnen zijn voor het gebruikte
prognosemodel. Dit vermoeden wordt bevestigd in Figuur 3. Deze
figuur toont de toekomstige stijging van de AOW-leeftijd volgend
uit elk van de drie bovengenoemde prognoses.
Figuur 3 laat zien dat de verschillen in de ontwikkeling van
de AOW-leeftijd op basis van de drie prognosemodellen niet
verwaarloosbaar zijn. Uitgaande van de AG-prognose zou de
AOW-leeftijd sneller stijgen dan uitgaande van de CBS-prognose
of de RIVM-prognose (die loopt tot 2050). Er is dus sprake van
modelrisico. Concreet kan dit betekenen dat een reeds vastgestelde verhoging van de AOW-leeftijd niet meer gerechtvaardigd
zou zijn, wanneer nieuwe sterfteprognoses aangeven dat de
toename in levensverwachting minder sterk is dan werd ingeschat
op het moment dat beslist werd de AOW-leeftijd te verhogen. Het
Wetsvoorstel 2012 voorziet in dergelijke gevallen niet in een daling
van de AOW-leeftijd. In financiële termen hoeft dit echter geen
probleem te zijn, als het LAM ook voorziet in een aanpassingsmechanisme voor het opbouwpercentage, waarbij het streefdoel
is dat de combinatie van pensioenleeftijd en opbouwpercentage
leidt tot een gelijkblijvende kostendekkende premie. In Hoofdstuk
3 bespreken we het mechanisme voor de aanpassing van nieuwe
en bestaande aanspraken.
2.4 Gevolgen van de recente wetswijziging
Bovenstaande analyse gaat uit van het Wetsvoorstel (2012). Zoals
eerder vermeld is het Wetsvoorstel 2012 recent vervangen door de
Wet 2012 (Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd).
De Wet 2012 voorziet in een versnelde stapsgewijze verhoging
van de AOW-leeftijd, startend in 2013.8 De bepaling van de
8 Voor details verwijzen we naar de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd
(Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 2012).
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pensioenrekenleeftijd voor de tweede pijler blijft echter zo
goed als ongewijzigd. De eenmalige verhoging van de pensioenrekenleeftijd naar 67 jaar die voorzien was voor 2014 wordt
vervroegd naar 2013. Vervolgens wordt, net zoals in het oorspronkelijke wetsvoorstel, de pensioenrekenleeftijd gekoppeld aan de
levensverwachting volgens de formule in het rechterlid van (1).
In tegenstelling tot het wetsvoorstel dat voorzag in een vijfjaarlijkse herziening, voorziet de wet in een jaarlijkse herziening.
De effecten hiervan zullen echter beperkt zijn, aangezien de
restrictie behouden blijft dat de pensioenrekenleeftijd enkel
verhoogd mag worden wanneer de toename in levensverwachting
minimaal één jaar bedraagt. Ook voorziet de Wet 2012 niet meer
in de mogelijkheid om de AOW-leeftijd te vervroegen of uit te
stellen. Aangezien de pensioenrekenleeftijd steeds 10 jaar eerder
verhoogd wordt dan de AOW-leeftijd, kan dat betekenen dat
er substantiële verschillen ontstaan in de aanvangsperiode van
AOW-uitkeringen enerzijds, en uitkeringen in de tweede pijler
anderzijds.
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3. Aanpassingsmechanisme aanspraken
Zoals vermeld in de inleiding voorziet het Uitwerkingsmemoran
dum niet enkel in een aanpassing van de pensioenrekenleeftijd, maar ook in een aanpassing van de (reële) aanspraken. In
deze paragraaf bespreken we het aanpassingsmechanisme voor
aanspraken, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen nieuwe
aanspraken (paragraaf 3.1) en bestaande aanspraken (paragraaf
3.2). In paragraaf 3.3 bespreken we de gevolgen van de recent
voorgestelde wijzigingen in de Hoofdlijnennotitie.
3.1 Het opbouwpercentage voor nieuwe opbouw
Het Uitwerkingsmemorandum stelt dat het opbouwpercentage in
principe zo bepaald wordt dat, rekening houdend met de meest
recente pensioenrekenleeftijd en de meest recente sterfteprognoses, de ontvangen premie kostendekkend is voor de nieuwe
opbouw. In het vervolg zullen we verwijzen naar dit opbouwpercentage als het kostenneutrale opbouwpercentage.
Bij een herziening van sterfteprognoses die geen aanleiding
geeft tot een verhoging van de pensioenrekenleeftijd, zal het
kostenneutrale opbouwpercentage (bij gelijke fondssamenstelling) dalen wanneer de nieuwe sterfteprognose aanleiding geeft
tot een kostenverzwaring. Bij herziening van sterfteprognoses
die aanleiding geeft tot een verhoging van de pensioenrekenleeftijd, spelen twee effecten. De toename van de levensverwachting heeft een drukkend effect op het opbouwpercentage,
maar het tegenovergestelde geldt voor de verhoging van de
pensioenrekenleeftijd. Voor de bepaling van nieuwe aanspraken
moeten de kostengevolgen van toegenomen levensverwachting gesaldeerd worden met de kostenbesparing van een hogere
pensioenrekenleeftijd.
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Het Uitwerkingsmemorandum stelt het volgende:
– “Indien sprake is van een per saldo kostenverhoging wordt dit
gecorrigeerd door het hanteren van een (negatieve) aanpassingsfactor levensverwachting op de reële pensioenopbouw
vanaf het moment van verwerking van de (per saldo) kostenverhoging: er vindt een korting plaats op het opbouwpercentage en/of op de indexatie van de pensioenopbouw.”
– “Indien sprake is van een per saldo kostenverlagend effect,
dan blijft dit voor de deelnemers behouden. Dit kostenvoordeel
wordt uitgekeerd aan de deelnemers door een “aanpassingsfactor levensverwachting” op de reële pensioenopbouw vanaf
het moment van de verwerking van de (per saldo) kostenverlaging: er vindt een opslag plaats op het opbouwpercentage
en/of op de indexatie van de pensioenopbouw. Decentrale
sociale partners kunnen er ook voor kiezen het kostenvoordeel
in te zetten voor een verbetering van de regeling of voor een
vergroting van de schokbestendigheid (toevoeging aan de
egalisatiereserve).”
Het Uitwerkingsmemorandum schrijft dus voor dat wanneer het
netto-effect van toegenomen levensverwachting en toegenomen pensioenrekenleeftijd kostenverhogend is, dat aanleiding
moet geven tot een verlaging van het opbouwpercentage of van
de indexatie. Wanneer het netto-effect kostenverlagend is (de
verhoging van pensioenrekenleeftijd is hoger dan noodzakelijk
om het opbouwpercentage constant te houden), dan laat het
Uitwerkingsmemorandum toe om het opbouwpercentage of de
indexatie te verhogen, of om het verschil toe te voegen aan een
egalisatiereserve.
Om inzicht te geven in het netto-effect van toenemende
levensverwachting en toenemende pensioenrekenleeftijd tonen
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Figuur 4: Gemiddelde van het opbouwpercentage dat kostenneutraal kan worden ingekocht bij gelijkblijvend premiepercentage,
voor een 25-jarige (zwart), een 45-jarige (donkergrijs), en een
64-jarige (lichtgrijs), als functie van de tijd, relatief ten opzichte
van 2009.
we in Figuur 4 de relatieve stijging/daling in de loop van de tijd
van het verwachte opbouwpercentage dat kostendekkend kan
worden ingekocht voor een deelnemer met een gegeven leeftijd,
relatief ten opzichte van 2009.
De figuur laat zien dat in jaren waarin geen verhoging van
pensioenrekenleeftijd plaatsvindt, het kostenneutrale opbouwpercentage daalt. De reden hiervoor is de verwachte toename
in levensverwachting in de loop van de tijd. In jaren waarin
een verhoging van pensioenrekenleeftijd plaatsvindt, stijgt het
kostenneutrale opbouwpercentage echter zo sterk dat de daling
uit voorgaande periodes meer dan gecompenseerd wordt. Anders
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gezegd, het netto-effect van toename in levensverwachting en
verhoging van pensioenrekenleeftijd resulteert naar verwachting
in een toename van het opbouwpercentage. De reden hiervoor
is als volgt. Zoals blijkt uit Figuur 2 heeft het aanpassingsmechanisme van de pensioenrekenleeftijd tot gevolg dat de verwachte
resterende levensduur bij pensionering ongeveer constant blijft.
Dit betekent dat naar verwachting het aantal jaren waarin
pensioen moet worden uitbetaald constant blijft over de tijd.
Maar omdat de pensioenrekenleeftijd verhoogd wordt, starten de
uitkeringen later waardoor de contante waarde van de uitkeringen daalt (er wordt langer rendement behaald op de premies).
Bovenstaande resultaten tonen het netto-effect van toenemende levensverwachting en toenemende pensioenrekenleeftijd op het opbouwpercentage dat kostendekkend kan worden
ingekocht voor een deelnemer met een gegeven leeftijd. In de
praktijk is er echter sprake van een doorsnee opbouwpercentage.
Dit betekent dat het kostenneutrale opbouwpercentage afhankelijk is van de fondssamenstelling. Hoewel de effecten zeer gelijkaardig zijn voor de verschillende leeftijdsgroepen, zal de stijgende
trend weergegeven in Figuur 4 niet noodzakelijk gelden wanneer
rekening wordt gehouden met doorsnee opbouw. Hier spelen de
volgende twee effecten:
– Extra pensioenopbouw na leeftijd 65 jaar: verhoging van
pensioenleeftijd heeft tot gevolg dat er langer pensioen kan
worden opgebouwd. Dit heeft tot gevolg dat, bij gelijkblijvende fondssamenstelling, het relatieve aandeel van nieuwe
aanspraken voor oudere deelnemers toeneemt.
– Wijzigingen in fondssamenstelling: toenemende vergrijzing
van het fonds heeft tot gevolg dat het relatieve aandeel van
nieuwe aanspraken voor oudere deelnemers toeneemt. Het
tegenovergestelde geldt wanneer het fonds verjongt.
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Zowel toenemende vergrijzing als extra pensioenopbouw op
hogere leeftijd hebben tot gevolg dat het relatieve aandeel van
nieuwe aanspraken voor oudere deelnemers toeneemt. Aangezien
er sprake is van doorsneepremie heeft dit een drukkend effect op
het kostenneutrale opbouwpercentage.9
In Figuur 5 tonen we de stijging/daling van het kostenneutrale opbouwpercentage relatief ten opzichte van 2009, rekening
houdend met een doorsneeopbouw. We schakelen het effect van
wijziging in fondssamenstelling uit door resultaten te generen
voor gelijkblijvende fondssamenstelling. De resultaten tonen
dus niet het opbouwpercentage in de loop van de tijd voor een
gegeven fonds, maar laten zien hoe het kostenneutrale opbouwpercentage voor een gegeven fondssamenstelling in de loop van
de tijd beïnvloed wordt door het netto-effect van toenemende
levensverwachting en toenemende pensioenrekenleeftijd. Om
het effect van fondssamenstelling te illustreren, presenteren we
resultaten voor twee verschillende fondssamenstellingen, een
“jong” en een “oud” fonds. Voor details over de fondssamenstelling verwijzen we naar de Appendix.
Figuur 5 toont de relatieve wijziging in het kostenneutrale
opbouwpercentage ten opzichte van 2009 voor het jonge fonds
(linker figuur) en voor het oude fonds (rechter figuur).
Vergelijking van Figuur 4 en Figuur 5 laat zien dat de sterk
stijgende trend zichtbaar in Figuur 4 afgezwakt aanwezig is in
Figuur 5. Voor beide fondssamenstellingen vertoont het kostenneutrale opbouwpercentage een “grillig” patroon, maar wel met
een duidelijk stijgende trend. De stijgende trend is beduidend
sterker voor het jonge fonds dan voor het oude fonds. In beide

9 Overigens is in het pensioenakkoord niet expliciet opgenomen dat de premie
niet mag stijgen vanwege vergrijzing van het bestand.
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Figuur 5: Gemiddelde en 95%-voorspelinterval van het opbouwpercentage dat kostenneutraal kan worden ingekocht voor een
jong fonds (linker figuur) en een oud fonds (rechter figuur), als
functie van de tijd, relatief ten opzichte van 2009.
gevallen wordt het verloop van het kostenneutrale opbouwpercentage beïnvloed door de volgende factoren:
– in elk jaar waarin mogelijk een verhoging van pensioen
rekenleeftijd in werking treedt (2014, 2020, 2025, ...) stijgt het
kostenneutrale opbouwpercentage voor zowel het oude als het
jonge fonds. Deze stijging is het gevolg van het netto-effect
van twee factoren met tegengesteld effect. Ten eerste zal het
kostenneutrale opbouwpercentage stijgen ten gevolge van de
verhoging van de pensioenrekenleeftijd. Een verhoging van
pensioenrekenleeftijd met één jaar betekent gemiddeld een
daling van ongeveer 6,5 procent in de waarde van de uitge-
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stelde annuïteiten. Deze daling impliceert een stijging in het
kostenneutrale opbouwpercentage. Het effect is groter in 2014
omdat in dat jaar de pensioenrekenleeftijd met twee jaar
verhoogd wordt. Ten tweede kan het kostenneutrale opbouwpercentage dalen omdat voor het eerst een extra leeftijdsgroep pensioen kan opbouwen. Gezien het doorsneekarakter
van het opbouwpercentage heeft dit een drukkend effect op
het kostenneutrale opbouwpercentage. Dit effect is sterker
naarmate er meer 65-plussers zijn. Zowel voor het jonge
als voor het oude fonds geldt echter dat het netto-effect
positief is.
– in elk jaar waarin geen verhoging van pensioenrekenleeftijd in
werking treedt, daalt het verwachte kostenneutrale opbouwpercentage ten gevolge van het kostenverzwarende effect van
toenemende levensverwachting.
Bovenstaande resultaten tonen aan dat het opbouwpercentage dat kostenneutraal kan worden ingekocht bij constant
blijvende premie gemiddeld een stijgende trend vertoont, ook
wanneer rekening gehouden wordt met doorsneeopbouw en
de kostenverzwarende effecten van extra pensioenopbouw op
hogere leeftijden. De verhoging van de pensioenrekenleeftijd
is bij gelijkblijvend opbouwpercentage gemiddeld hoger dan
noodzakelijk om de kostendekkende premie constant te houden.
Wanneer fondsen gebruik maken van de mogelijkheid om het
opbouwpercentage niet te verhogen, dan ontstaat in dergelijke
gevallen een vrijval van premie die indirect via het RAM naar de
deelnemers vloeit.
Hierbij moet worden opgemerkt dat uitgegaan is van de veronderstelling dat het pensioenfonds voor de bepaling van het
kostenneutrale opbouwpercentage gebruik maakt van dezelfde
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geslachtsneutrale sterfteprognoses als die gebruikt worden door
het CBS voor de bepaling van de pensioenrekenleeftijd. In praktijk
zullen pensioenfondsen echter gebruik maken van fondsspecifieke sterfteprognoses. Wanneer de fondsspecifieke levensverwachting sterker (minder sterk) stijgt dan de geslachtsneutrale
populatielevensverwachting, dan zal het kostenneutrale opbouwpercentage minder sterk (sterker) stijgen dan weergegeven in
Figuur 5.
Verder geldt dat het Uitwerkingsmemorandum geen expliciete
uitspraak doet over de frequentie waarmee het opbouwpercentage dient te worden aangepast. De intentie lijkt echter wel te
zijn dat het opbouwpercentage enkel wijzigt bij het beschikbaar komen van nieuwe sterfteprognoses. Maar ook voorziene
afname in sterftekansen en vergrijzing van het fonds, kunnen
belangrijke effecten hebben op het kostenneutrale opbouwpercentage (zie ook Figuur 4). Stel bijvoorbeeld dat er geen onzekerheid zou bestaan omtrent de daling van de sterftekansen in de
toekomst. Ook dan zal de pensioenrekenleeftijd stijgen als gevolg
van toenemende levensverwachting voor jongere generaties, en
zal het kostenneutrale opbouwpercentage een stijgende trend
vertonen zoals weergegeven in het gemiddelde scenario in Figuur
5. In Paragraaf 4 bespreken we de gevolgen voor de ontwikkeling
van de dekkingsgraad.
Tot slot merken we op dat een alternatief voor het opvangen
van het netto-effect van toegenomen levensverwachting en
toegenomen pensioenleeftijd via aanpassing van het opbouwpercentage zou kunnen zijn om dit effect (deels) op te vangen via
een wijziging van de premie. Uit de resultaten uit Figuur 5 volgt
dat - wanneer de effecten volledig zouden worden opgevangen
door een wijziging in de premie - dit gemiddeld een dalende
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trend in de kostendekkende premie tot gevolg zou hebben (zie
ook De Waegenaere, Paulis, en Stigter 2011).
3.2 Bestaande opbouw (binnen het nieuwe contract)
Zoals eerder aangegeven, stelt het Pensioenakkoord 2010
dat ook voor opgebouwde aanspraken gestreefd dient te
worden naar financiële stabiliteit. Daarom voorziet het
Uitwerkingsmemorandum ook in een aanpassingsmechanisme
ter compensatie van de kostenverhoging van een stijgende
levensverwachting voor de bestaande pensioenaanspraken in het
nieuwe contract. Het Uitwerkingsmemorandum stelt dat:
“Indien op enig moment een aanpassing van overlevingstafels (om de vijf jaar) tot een kostenverhoging leidt van de
tot dat moment reeds opgebouwde aanspraken dient dit te
worden gecompenseerd ten laste van die al dan niet ingegane
aanspraken. Deze kostenverhoging dient in een periode van
maximaal 10 jaar te worden ingelopen door de indexatie van
opgebouwde al dan niet ingegane aanspraken gedurende 10
jaar neerwaarts bij te stellen met een correctiepost levensverwachting opgebouwde aanspraken.”
In het vervolg van deze paragraaf illustreren we het effect van
dit aanpassingsmechanisme voor bestaande aanspraken. Hierbij
is van belang dat een verhoging van de pensioenrekenleeftijd niet geldt voor bestaande aanspraken. Wanneer nieuwe
aanspraken jaarlijks kostendekkend worden ingekocht, uitgaande
van de sterfteprognose die het fonds hanteert op het moment
van inkoop, en wanneer bij elke wijziging in sterfteprognoses
de aanspraken worden bijgesteld door middel van de bovengenoemde correctiepost, dan is er in principe immers geen

40

de s i gn paper 1 2

noodzaak om de pensioenrekenleeftijd voor bestaande aanspraken te verhogen.
In het vervolg van deze paragraaf illustreren we het effect van
het aanpassingsmechanisme voor bestaande aanspraken. Voor
elk jaar T waarin (mogelijk) een bijstelling van sterfteprognoses
plaatsvindt, bepalen we de verhouding tussen de waarde van
de voorziening voor opgebouwde aanspraken uitgaande van de
sterfteprognose van jaar T-5, en de waarde van de voorziening
van deze opgebouwde aanspraken uitgaande van de nieuwe
prognose van jaar T. We verwijzen in het vervolg naar deze
verhouding als de correctiefactor. In formulevorm is de correctiefactor in jaar T gegeven door:

CF(T ) =

VPVBE(T−5 )(T )
VPVBE(T )(T )

Hierbij staat VPVBE(T−5 )(T ) voor de waarde van de voorziening
in jaar T op basis van de sterfteprognoses van jaar T-5, en staat
VPVBE(T )(T ) voor de waarde van de voorziening in jaar T op
basis van de sterfteprognoses van jaar T.
Een correctiefactor kleiner (groter) dan 1 betekent dat de
bijstelling van de sterfteprognose in jaar T leidt tot een verhoging
(verlaging) van de voorziening voor opgebouwde aanspraken. In geval van een verhoging van de voorziening schrijft het
Uitwerkingsmemorandum voor dat de opgebouwde aanspraken
evenredig neerwaarts moeten worden bijgesteld door middel van
gespreide korting op de indexatie. Een correctiefactor gelijk aan
0,95 betekent dat de reële aanspraken (gespreid over tien jaar)
met 5 procent moeten worden verlaagd. De vereiste procentuele
aanpassing van bestaande aanspraken wordt dus gegeven door:

%Aanpassing(T) = (CF(T) –1)100%
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Uiteindelijk is voor de deelnemers van belang het cumulatieve effect van de opeenvolgende periodieke aanpassingen
op de uiteindelijke totale reële pensioenopbouw. We noteren

%Cum_Aanpassing(t0,t) voor de totale cumulatieve procentuele
aanpassing van de opgebouwde aanspraken in de periode [t0,t]
voor een deelnemer die 25 jaar is in jaar t0, dat wil zeggen:
Opbouwongecorrigeerd(t0,t) – Opbouwgecorrigeerd(t0,t)
%Cum_Aanpassing(t0,t) =  
              Opbouwongecorrigeerd(t0,t)

Hierbij staat Opbouwongecorrigeerd(t0,t) voor de totale opgebouwde
reële aanspraken in jaar t van een 25-jarige in jaar t0 wanneer
opgebouwde aanspraken niet worden aangepast bij het
beschikbaar komen van nieuwe sterfteprognoses, terwijl
Opbouwgecorrigeerd(t0,t) staat voor de totale opgebouwde reële
aanspraken in jaar t wanneer aanspraken vijfjaarlijks worden
aangepast met de correctiefactor CF(T). De hoogte van deze
cumulatieve procentuele aanpassing van de reële aanspraken zal
net als de bijbehorende mate van onzekerheid sterk afhankelijk
zijn van de mate waarin sterfteprognoses worden bijgesteld. Dit
is moeilijk te voorspellen. In het verleden is de stijging in levensverwachting vrijwel systematisch onderschat (zie bijvoorbeeld
ook Figuur 2 in De Waegenaere, Paulis, en Stigter 2011). We kiezen
er daarom voor om het effect van het aanpassingsmechanisme
te illustreren voor verschillende veronderstellingen met betrekking tot de mate waarin de stijging in de levensverwachting zal
worden onderschat.10

10 Onderschattingen van de best estimate trend worden gegenereerd door voor de
simulaties van scenario’s voor de daadwerkelijke ontwikkeling van sterftekansen gebruik te maken van een Lee-Carter type model waarin de dalende trend
in sterftekansen versneld wordt ten opzichte van de door het pensioenfonds
geschatte trend, die gebaseerd is op het geobserveerde verleden.
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Tabel 1 toont het gemiddelde en de onzekerheid (95 procentbetrouwbaarheidsinterval) omtrent de cumulatieve procentuele
aanpassing van opgebouwde reële aanspraken over een periode
van 40 jaar, voor een deelnemer van het jonge fonds die 25 jaar is
in 2009 (dat wil zeggen t0 = 2009, t=2049), bij vijfjaarlijkse herziening van sterfteprognoses en gelijkblijvende pensioenleeftijd voor
opgebouwde aanspraken. Het Uitwerkingsmemorandum doet
geen expliciete uitspraak voor het geval waar gewijzigde sterfteprognoses aanleiding geven tot een daling van de voorziening.
De eerste drie rijen gaan uit van symmetrische toepassing van
de correctie. Dat wil zeggen dat aanspraken evenredig worden
verhoogd wanneer de bijstelling van de sterfteprognose leidt tot
een verlaging van de voorziening voor opgebouwde aanspraken. De laatste drie rijen gaan uit van asymmetrische toepassing
van de correctie waarbij in het geval van vrijval van voorziening
het overschot wordt toegevoegd aan de egalisatiereserve. De
eerste kolom toont de procentuele onderschatting van de best
estimate prognose voor de levensverwachting in 2060 gebaseerd
op het model gebruikt door het pensioenfonds, ten opzichte
van de best estimate prognose gebaseerd op de daadwerkelijke kansverdeling van toekomstige sterfte. De tweede kolom
toont het gemiddelde van de cumulatieve procentuele aanpassing van de reële opgebouwde aanspraken over een periode
van 40 jaar, en de laatste kolom toont het bijbehorende 95
procent-betrouwbaarheidsinterval.
De eerste drie rijen laten zien dat bij symmetrische toepassing van het aanpassingsmechanisme gemiddeld een cumulatieve correctie plaatsvindt variërend van 0 procent tot -11,6
procent op de opgebouwde aanspraken, afhankelijk van de mate
waarin het pensioenfonds de best estimate trend onderschat.
Cumulatieve neerwaartse bijstellingen tot -15 procent zijn niet
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%onderschatting BE
levensverwachting 2060

Gemiddelde
cum. aanpassing

Betr. interval
cum. aanpassing

0%

0,0%

[-7,2%, 8,2%]

15%

-7,7%

[-12,2%, -3,9%]

25%

-11,6%

[-15,3%, -8,3%]

0%

-3,8%

[-10,2%, -0,8%]

15%

-8,2%

[-13,5%, -4,8%]

25%

-11,7%

[-15,7%, -8,3%]

Tabel 1: Cumulatieve procentuele aanpassing van bestaande reële
aanspraken over een periode van 40 jaar, voor een deelnemer
van het jonge fonds die 25 jaar is in 2009, bij vijf-jaarlijkse
herziening van sterfteprognoses en gelijkblijvende pensioenrekenleeftijd voor opgebouwde aanspraken. Eerste drie rijen:
symmetrische aanpassing. Laatste drie rijen: asymmetrische
aanpassing.
onwaarschijnlijk, wanneer bij de bepaling van de voorziening
de dalende trend in de sterftekansen substantieel wordt onderschat (ondergrens betrouwbaarheidsinterval derde rij). Wanneer
het pensioenfonds de best estimate trend echter correct inschat
(eerste rij), dan is er een aanzienlijke kans dat afwijkingen van de
voorspelde trend aanleiding geven tot een kostenverlaging. Als in
dergelijke gevallen de aanspraken evenredig worden verhoogd,
dan zijn cumulatieve verhogingen tot 8 procent niet onwaarschijnlijk (bovengrens betrouwbaarheidsinterval eerste rij). Het
Uitwerkingsmemorandum voorziet echter niet automatisch in
dergelijke verhogingen van de reële aanspraken. Vergelijking van
de eerste en de vierde rij laat zien dat bij een asymmetrische
behandeling waarbij een daling in de waarde van de voorziening
geen aanleiding geeft tot een verhoging van de reële aanspra-
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ken, de gemiddelde cumulatieve correctie significant negatiever
uitpakt. De vrijval van voorziening die hierdoor optreedt, vloeit
via het RAM naar de deelnemers.
De correctie van opgebouwde aanspraken zorgt ervoor dat
bij gelijkblijvende pensioenrekenleeftijd voor al opgebouwde
aanspraken, de kostentoename van toegenomen levensverwachting voor opgebouwde aanspraken grotendeels wordt opgevangen
door middel van gespreide reductie in indexatie. In die zin is er
geen noodzaak om voor deze aanspraken de pensioenrekenleeftijd te verhogen. Zoals eerder vermeld sluit dit echter niet uit
dat, om praktische redenen, er toch voor gekozen wordt om ook
voor reeds opgebouwde aanspraken de pensioenrekenleeftijd
te verhogen. Na toepassing van de procentuele aanpassingsfactor voor gewijzigde sterfteprognoses kunnen de bestaande
aanspraken voor actieven vervolgens actuarieel neutraal worden
aangepast aan de nieuwe pensioenrekenleeftijd. Een verhoging
van de pensioenrekenleeftijd met een jaar correspondeert
gemiddeld met een verhoging van de aanspraken van ongeveer
6,5 procent. Uit Figuur 4 blijkt dat volgens het Wetsvoorstel 2012
de pensioenrekenleeftijd in 2014 gemiddeld met twee jaar stijgt.
Op lange termijn bedraagt de gemiddelde stijging iets minder
dan 1/2 jaar per vijf jaar. Dit impliceert een verhoging van de
bestaande aanspraken met gemiddeld ongeveer 13 procent in
2014, en op lange termijn met gemiddeld ongeveer 3 procent om
de vijf jaar.
We benadrukken tot slot het belang van een sequentiële
aanpassing van bestaande aanspraken door middel van twee
correcties. Een alternatief zou zijn dat men (in analogie met het
aanpassingsmechanisme voor nieuwe aanspraken), de aanspraken van zowel actieven als gepensioneerden uniform aanpast
door middel van één correctiefactor die corrigeert voor het
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netto-effect van toegenomen levensverwachting en toegenomen pensioenrekenleeftijd. Dit zou indirect een herverdeling
van aanspraken genereren tussen actieven en gepensioneerden.
De reden hiervoor is dat een toegenomen pensioenleeftijd enkel
geldt voor actieven. Bovendien is voor hen het netto-effect van
toegenomen levensverwachting en toegenomen pensioenleeftijd
gemiddeld negatief (zie Figuur 4). Dit betekent dat gepensioneerden profiteren van de daling in waarde van de bestaande
aanspraken van actieven wanneer voor deze aanspraken de
pensioenleeftijd wordt verhoogd. Bovendien kan voor jonge
fondsen de netto daling in waarde voor actieven zo sterk zijn
dat deze de stijging in waarde voor gepensioneerden meer dan
compenseert. Dit betekent dat de waarde van de totale voorzieningen daalt. Het Uitwerkingsmemorandum voorziet in dergelijke
gevallen niet in een verhoging van de aanspraken, waardoor er
vrijval van voorzieningen plaatsvindt die via het RAM naar alle
deelnemers vloeit.
3.3 Effect van wijzigingen voorgesteld in de Hoofdlijnennotitie
Zoals eerder vermeld heeft het ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid recent een nieuwe Hoofdlijnennotitie
gepubliceerd (SZW, 2012a,b). Het aanpassingsmechanisme voor
bestaande opbouw blijft behouden. Met betrekking tot de nieuwe
opbouw is er echter een belangrijk verschil ten opzichte van
het oorspronkelijke Uitwerkingsmemorandum. Daar waar het
Uitwerkingsmemorandum met betrekking tot de nieuwe aanspraken voorziet in een aanpassing van zowel de pensioenrekenleeftijd als het opbouwpercentage, voorziet de Hoofdlijnennotitie
enkel nog in een aanpassing van de pensioenrekenleeftijd. De
achterliggende gedachte lijkt te zijn dat een verhoging van de
pensioenrekenleeftijd volstaat om de gevolgen van toegeno-
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men levensverwachting op nieuwe opbouw kostenneutraal op te
vangen. De Hoofdlijnennotitie stelt hierover het volgende:
“De kosten van een hogere levensverwachting hebben als
gevolg van dit mechanisme geen invloed op de hoogte van de
dekkingsgraad, omdat deze kosten direct in de pensioenaanspraken en uitkeringen worden verwerkt.”
De resultaten uit paragraaf 3.1 suggereren echter dat het koppelen
van de pensioenrekenleeftijd aan de levensverwachting naar
verwachting aanleiding zal geven tot significante dalingen van de
kosten voor nieuwe opbouw. Wanneer in dergelijke gevallen geen
aanpassing van het opbouwpercentage (of de premie) plaatsvindt, dan zal een aanzienlijke vrijval van premie ontstaan. In het
volgende hoofdstuk bespreken we de consequenties voor de mate
waarin het LAM zorgt voor stabiliteit in de dekkingsgraad.
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4. Effect op de dekkingsgraad
De intentie van het Pensioenakkoord 2010 is ervoor te zorgen dat
de effecten van toegenomen levensverwachting op de dekkingsgraad door toepassing van het LAM zoveel mogelijk geneutraliseerd worden. In deze paragraaf laten we zien dat de mate
waarin deze doelstelling bereikt wordt sterk afhankelijk is van
de specifieke implementatie van de aanpassingsmechanismes.
Daarbij maken we onderscheid tussen de implementatie zoals
voorgesteld in het Uitwerkingsmemorandum en de implementatie
voorgesteld in de Hoofdlijnennotitie.
We vatten eerst de effecten samen van toegenomen levensverwachting tussen twee opeenvolgende bijstellingen van sterfteprognoses. We noteren T en T + t voor deze twee tijdstippen.
Toename van de levensverwachting tussen T en T + t heeft de
volgende effecten op de dekkingsgraad in jaar T + t:
– Prospectief effect: een onvoorziene toename in levensverwachting tussen T en T + t impliceert dat de waarde van de
voorzieningen voor toekomstige uitkeringen (VPV) voor de
deelnemers die overleefden naar jaar T + t hoger is dan voorzien
op basis van de in jaar T gebruikte sterfteprognoses. Hiervoor
wordt gecorrigeerd door middel van het aanpassingsmechanisme voor bestaande opbouw zodra sterfteprognoses worden
bijgesteld.
– Retrospectief effect: een onvoorziene toename in levensverwachting tussen T en T + t kan impliceren dat het aantal
deelnemers dat overleefde naar jaar T hoger is dan voorzien op
basis van de in jaar gebruikte sterfteprognoses. Dit beïnvloedt
de dekkingsgraad op twee manieren:
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• hoger dan voorzien aantal gepensioneerden die in jaren T,
T + 1, …, T + t–1 uitkering ontvangen;
• hoger dan voorzien aantal deelnemers voor wie in jaar T + t
voorziening dient te worden aangehouden voor toekomstige
uitkeringen.
– Voor deze effecten wordt niet gecorrigeerd door het aanpassingsmechanisme voor opgebouwde aanspraken. Dat mechanisme corrigeert wel voor waardetoename van de aanspraken
voor die deelnemers die overleefden, maar niet voor het feit
dat meer deelnemers overleefden.
– Zowel een voorziene als een onvoorziene toename in levensverwachting impliceert een daling in het opbouwpercentage
dat kostendekkend kan worden ingekocht bij gelijkblijvende premie en gelijkblijvende pensioenleeftijd. Als nieuwe
aanspraken niet kostendekkend worden ingekocht, rekening
houdend met voorziene toename in de levensverwachting op
het moment van inkoop van de aanspraken, dan ontstaat er
een daling in de dekkingsgraad. Hiervoor wordt niet gecorrigeerd door het aanpassingsmechanisme voor bestaande
opbouw. Het ontstane tekort is immers geen gevolg van gewijzigde sterfteprognoses. Het tekort is dus blijvend.
We analyseren nu het effect op de dekkingsgraad van zowel
voorziene als onvoorziene toenamen in levensverwachting,
afhankelijk van de precieze invulling van het LAM. Hierbij spelen
de volgende factoren een belangrijke rol:
– De frequentie waarmee sterfteprognoses worden aangepast.
Het effect van toegenomen levensverwachting op de dekkingsgraad zal groter zijn naarmate bestaande aanspraken minder
frequent worden aangepast aan nieuwe sterfteprognoses.
Ten eerste zal het verschil tussen het daadwerkelijk aantal
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deelnemers voor wie in jaar T + t uitkeringen moeten worden
verricht of voorziening moet worden aangehouden, en de
inschatting gemaakt in jaar T, groter worden naarmate deze
inschatting gebaseerd is op minder recente sterfteprognoses
(i.e., naarmate T groter is). Ten tweede zullen de uitkeringen aan gepensioneerden voor langere tijd niet neerwaarts
worden bijgesteld. Gepensioneerden profiteren dus van infrequente aanpassing van sterfteprognoses. Ook voor actieven
geldt dat hun bestaande aanspraken gedurende langere tijd
niet neerwaarts worden bijgesteld. Bovendien impliceert
infrequent aanpassen van sterfteprognoses voor hen dat het
opbouwpercentage voor nieuwe opbouw gedurende langere
tijd hoger is dan kostenneutraal met betrekking tot recentere
sterfteprognoses. Dit zijn echter tijdelijke effecten. Hiervoor
wordt gecorrigeerd door middel van het aanpassingsmechanisme voor opgebouwde aanspraken zodra de sterfteprognose
wordt aangepast. Actieven profiteren hiervan dus niet, tenzij
zij met pensioen gaan voor de eerstvolgende bijstelling van
sterfteprognoses.
– De frequentie waarmee het opbouwpercentage wordt
aangepast bij ongewijzigde sterfteprognoses. Noch het
Uitwerkingsmemorandum, noch de Hoofdlijnennotitie doet
hierover een uitspraak. Als het opbouwpercentage voor nieuwe
aanspraken niet jaarlijks wordt herzien, dan kan het opbouwpercentage afwijken van het kostenneutrale percentage, zelfs
bij gelijkblijvende sterfteprognoses (zie Figuur 5). Dit heeft een
blijvend effect op de dekkingsgraad. Het aanpassingsmechanisme voor opgebouwde aanspraken corrigeert wel voor wijzigingen in sterfteprognoses, maar niet voor hoger (of lager) dan
kostenneutrale opbouw bij een gegeven sterfteprognose.
– De implementatie van de aanpassingsmechanismes:
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• aanpassingsmechanisme voor nieuwe opbouw: het
Uitwerkingsmemorandum streeft naar premieneutraliteit
door middel van aanpassing van het opbouwpercentage,
maar laat daarbij een asymmetrische implementatie toe
waarbij het opbouwpercentage wordt verlaagd in geval
van kostenverhoging, maar niet (automatisch) wordt
verhoogd in geval van kostenverlaging. De Hoofdlijnennotitie
voorziet niet in een mechanisme voor aanpassing van het
opbouwpercentage.
• aanpassingsmechanisme voor bestaande aanspraken: zowel
het Uitwerkingsmemorandum als de Hoofdlijnennotitie gaan
uit van neerwaarts bijstellen van opgebouwde aanspraken wanneer nieuwe sterfteprognoses aanleiding geven tot
een verhoging van de voorziening opgebouwde aanspraken, maar voorzien niet in een opwaartse bijstelling van de
aanspraken wanneer nieuwe sterfteprognoses aanleiding
zouden geven tot een daling van de voorziening.
Zelfs in de meest vergaande implementatie van het LAM, met
jaarlijkse herziening van sterfteprognoses en symmetrische
implementatie van de drie aanpassingsmechanismes voorzien in
het Uitwerkingsmemorandum, zullen er toch afwijkingen kunnen
ontstaan in de dekkingsgraad. De reden hiervoor is dat het aantal
deelnemers dat overleeft naar jaar T + 1, hoger (of lager) kan zijn
dan voorzien op basis van de in jaar T gebruikte sterfteprognoses.
Voor dit effect wordt niet gecorrigeerd door het aanpassingsmechanisme voor bestaande opbouw. Bij jaarlijkse herziening van
sterfteprognoses is dit effect echter zeer klein.
De dekkingsgraadeffecten zijn potentieel veel groter bij een
onvolledige of asymmetrische implementatie van de aanpassingsmechanismes. In Figuur 6 illustreren we het effect van het LAM
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Figuur 6: Gemiddelde en 95% betrouwbaarheidsinterval van
de dekkingsgraad, genormaliseerd op 1 in 2014.Vijf-jaarlijkse
herziening van sterfteprognoses; pensioenrekenleeftijd volgens
het Wetsvoorstel 2012. Symmetrische implementatie van het
Uitwerkingsmemorandum voor bestaande en nieuwe opbouw
(links), asymmetrische implementatie voor bestaande opbouw
(midden), en asymmetrische implementatie voor nieuwe opbouw
(rechts).
op de dekkingsgraad voor het jonge fonds, voor het geval waar
sterfteprognoses om de vijf jaar worden herzien, en het pensioenfonds de best estimate van de levensverwachting in 2060 met
15 procent onderschat (corresponderend met rijen twee en vijf
uit Tabel 1; zie ook voetnoot 9). De linker figuur gaat uit van een
symmetrische implementatie van het LAM waarbij zowel nieuwe
als bestaande opbouw wordt verhoogd in geval van kosten-
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verlaging, en wordt verlaagd in geval van kostenverhoging. De
middelste figuur gaat uit van symmetrische behandeling voor wat
betreft nieuwe opbouw, maar een asymmetrische behandeling
voor bestaande opbouw. Wanneer herziening van sterfteprognoses aanleiding geeft tot een daling in de waarde van de voorziening voor opgebouwde aanspraken, dan worden de bestaande
aanspraken niet verhoogd. De rechter figuur gaat uit van
symmetrische behandeling voor bestaande opbouw, maar een
asymmetrische behandeling voor wat betreft nieuwe opbouw. Het
opbouwpercentage wordt niet verhoogd wanneer het netto-effect
van toegenomen levensverwachting en toegenomen pensioenleeftijd kostenverlagend is.
De figuur laat zien dat in elk van de drie gevallen de volatiliteit in de dekkingsgraad zeer beperkt is. De linker figuur laat
zien dat in geval van een symmetrische implementatie van de
aanpassingsmechanismes, toenemende levensverwachting
naar verwachting aanleiding geeft tot een lichte daling van de
dekkingsgraad. Deze lichte daling wordt veroorzaakt door het
bovengenoemde retrospectieve effect, en het feit dat gespreide
correctie over een periode van 10 jaar impliceert dat een stijging
in levensverwachting mogelijk niet volledig verwerkt wordt in
de uitkeringen van oudere deelnemers. De middelste figuur
laat zien dat in het geval van asymmetrische behandeling van
bestaande opbouw (het niet verhogen van bestaande aanspraken
in geval van daling van de voorziening), de lichte daling wordt
omgebogen in een lichte stijging. Tenslotte laat de rechter figuur
zien dat het effect van asymmetrische behandeling van nieuwe
opbouw aanzienlijk groter is. Het koppelen van de pensioenrekenleeftijd aan de levensverwachting resulteert in een stijging
van de pensioenleeftijd die naar verwachting hoger is dan
noodzakelijk om de kostendekkende premie voor nieuwe opbouw
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constant te houden. Wanneer dan het opbouwpercentage niet
evenredig wordt verhoogd, dan ontstaat vrijval van premie die
aanleiding geeft tot een aanzienlijke stijging in de dekkingsgraad.
Samengevat concluderen we dat een volledige, symmetrische,
en hoogfrequente implementatie van de drie aanpassingsmechanismes voorzien in het Uitwerkingsmemorandum ervoor zorgt
dat (onvoorziene) wijzigingen in sterfteprognoses zo goed als
kostenneutraal worden opgevangen, met zeer beperkte effecten
op de dekkingsgraad. Het Uitwerkingsmemorandum laat echter
een asymmetrische behandeling toe, waarbij een kostenverhoging aanleiding geeft tot verlaging van de aanspraken, maar
een kostenverlaging niet (automatisch) aanleiding geeft tot een
verhoging van de aanspraken. De Hoofdlijnennotitie gaat uit
van een “onvolledige” implementatie, waarbij met betrekking
tot nieuwe opbouw enkel nog een verhoging van de pensioenrekenleeftijd voorzien is. Het mechanisme voor aanpassing van
het opbouwpercentage komt te vervallen. Zowel een asymmetrische als een onvolledige implementatie kan aanleiding geven tot
significante dekkingsgraadeffecten. Dit geldt in het bijzonder voor
asymmetrische of onvolledige implementatie van het aanpassingsmechanisme voor nieuwe pensioenopbouw (de rechterfiguur
in Figuur 6).
We benadrukken hierbij dat de dekkingsgraadeffecten ook
optreden bij voorziene toename in levensverwachting. Voor het
constant houden van de dekkingsgraad moet het opbouwpercentage of de premie frequent worden aangepast, ook bij gelijkblijvende sterfteprognoses. Noch het Uitwerkingsmemorandum, noch
de Hoofdlijnennotitie doet echter een uitspraak over aanpassing
van het opbouwpercentage (of de premie) bij gelijkblijvende
sterfteprognoses.
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5. Intra- en intergenerationele herverdelingen
In dit hoofdstuk bespreken we de mate waarin het LAM aanleiding geeft tot intra- en intergenerationele solidariteit bij het
opvangen van schokken in sterfteprognoses, afhankelijk van de
specifieke implementatie van het LAM.
Zelfs een volledige en symmetrische implementatie van de drie
aanpassingsmechanismes voorzien in het Uitwerkingsmemoran
dum kan om verschillende redenen aanleiding geven tot herverdeling van aanspraken, zowel tussen deelnemers van dezelfde
generatie met verschillende karakteristieken als tussen deelnemers van verschillende generaties. Ten eerste geldt dat de pensioenrekenleeftijd bepaald wordt op basis van de stijging in de
geslachtsneutrale resterende levensverwachting van de gehele
Nederlandse 65-jarige populatie. Het is echter bekend dat
levensverwachting sterk afhankelijk is van persoonlijke karakteristieken als geslacht, opleidingsniveau, inkomen, sociale status,
etc. Zo geldt bijvoorbeeld dat de levensverwachting van vrouwen
weliswaar hoger is dan de levensverwachting van mannen, maar
naar verwachting minder snel zal stijgen. Aangezien het mechanisme voor aanpassing van de pensioenrekenleeftijd ervoor zorgt
dat de verwachte geslachtsneutrale resterende levensverwachting
na pensioeningang ongeveer constant blijft (zie Figuur 2) betekent
dit dat een stijging in de pensioenleeftijd waarschijnlijk aanleiding zal geven tot een daling in het resterende aantal levensjaren na pensioeningang voor vrouwen, en een stijging in het
resterende aantal levensjaren na pensioeningang voor mannen.
Gelijkaardige effecten kunnen ontstaan tussen lager en hoger
opgeleiden, als blijkt dat de levensverwachting van lager opgeleiden minder snel toeneemt dan de levensverwachting van hoger
opgeleiden. Gezien het doorsneekarakter van zowel de (reële)
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pensioenopbouw als de premie betekent dit dat het aanpassingsmechanisme van de pensioenrekenleeftijd een herverdeling
van aanspraken impliceert van deelnemers met een minder sterke
stijging in levensverwachting naar deelnemers met een sterkere
stijging in levensverwachting.
Verder geldt dat het opvangen van de gevolgen van toegenomen levensverwachting zoals voorgeschreven door het
Uitwerkingsmemorandum aanleiding kan geven tot herverdeling van aanspraken tussen generaties onderling. Een eventuele
neerwaartse procentuele bijstelling van bestaande aanspraken bij
het beschikbaar komen van nieuwe sterfteprognoses is voor alle
deelnemers gelijk, en is gebaseerd op de stijging in de waarde
van de totale voorziening voor zowel actieven als gepensioneerden. In de afgelopen decennia is de levensverwachting van
ouderen echter beduidend sterker toegenomen dan de levensverwachting van jongeren. In dergelijke gevallen impliceert een
uniforme neerwaartse correctie van bestaande aanspraken een
herverdeling van aanspraken van jongere naar oudere deelnemers. Ook voor nieuwe pensioenopbouw treden er vanwege
het doorsneekarakter van het opbouwpercentage en de premie
herverdelingen op tussen heterogene groepen actieve deelnemers waarvoor het kostenneutrale opbouwpercentage verschillend is. De resultaten uit Figuur 5 suggereren echter dat deze
herverdelingen tussen oudere en jongere actieve deelnemers door
de invoering van het LAM niet groter zullen worden, aangezien
de relatieve wijziging in het kostenneutrale opbouwpercentage
slechts beperkt afhankelijk is van de leeftijd.
Bovenstaande effecten treden op zelfs bij een volledige en
symmetrische implementatie van het LAM. Bij een asymmetrische
implementatie (waarbij aanspraken worden verlaagd in geval
van kostenverhoging, maar niet worden verhoogd in geval van
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kostenverlaging), maar ook bij een onvolledige implementatie
zoals voorzien in de Hoofdlijnennotitie (waarbij geen mechanisme is voorzien voor de aanpassing van het opbouwpercentage
voor nieuwe opbouw), zijn de herverdelingen van aanspraken
potentieel veel groter. De analyse in hoofdstuk 4 laat zien dat
het niet verhogen van het opbouwpercentage in het geval dat
het netto-effect van toegenomen levensverwachting en gestegen
pensioenleeftijd kostenverlagend is, aanleiding kan geven tot
substantiële aanvullingen van de egalisatiereserve. Dit betekent
dat de reële aanspraken van alle deelnemers uniform via het
RAM kunnen worden verhoogd. Aangezien de aanvulling van de
egalisatiereserve het gevolg is van een stijging in pensioenleeftijd die meer is dan noodzakelijk om de kostendekkende premie
voor nieuwe opbouw constant te houden, zou deze in principe
enkel moeten toekomen aan actieven. Herverdeling via het RAM
impliceert echter dat ook gepensioneerden profiteren van de
kostenverlaging van de aanspraken van actieven. Dit effect wordt
versterkt door de asymmetrie in het aanpassingsmechanisme
voor de pensioenrekenleeftijd. Wanneer op enig moment de
toename van de levensverwachting overschat wordt, dan wordt
bij een volgende bijstelling van de prognose de pensioenrekenleeftijd niet neerwaarts bijgesteld. In principe zou de “te hoge”
pensioenrekenleeftijd gecompenseerd kunnen worden door een
verhoging van het opbouwpercentage voor nieuwe opbouw. Als
dit niet gebeurt, dan ontstaat vrijval van premie die via het RAM
vloeit naar alle deelnemers, waardoor ook in dit geval gepensioneerden meeprofiteren van de te hoge pensioenrekenleeftijd voor
actieven.
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Samengevat: als er geen sprake zou zijn van doorsneeopbouwpercentage, en als fondsen zullen kiezen voor een volledige en
symmetrische implementatie van de drie aanpassingsmechanismes voorzien in het Uitwerkingsmemorandum, dan zou er ook
geen sprake zijn van intra- en intergenerationele herverdeling
van aanspraken ten gevolge van het kostenneutraal opvangen van
toegenomen levensverwachting. Zowel het doorsneekarakter van
het tweede pijler pensioen als eventuele asymmetrische of onvolledige implementatie van het LAM impliceren echter een herverdeling van aanspraken, zowel tussen deelnemers van dezelfde
generatie met verschillende karakteristieken als tussen deelnemers van verschillende generaties. De nieuwe Hoofdlijnennotitie
voorziet enkel nog in een aanpassingsmechanisme voor de
pensioenrekenleeftijd en een aanpassingsmechanisme voor
bestaande aanspraken (paragraaf 3.2). Het mechanisme voor het
opbouwpercentage voor nieuwe opbouw (paragraaf 3.1) komt te
vervallen. De analyse in dit paper suggereert dat deze nieuwe
variant van het LAM aanleiding zal geven tot grotere intergenerationele herverdelingen dan de variant die is voorzien in het
Uitwerkingsmemorandum.
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6. Conclusies
Dit artikel analyseert de gevolgen van het koppelen van pensioenleeftijd en pensioenaanspraken aan de ontwikkeling van de
levensverwachting.
Een systematische koppeling van de pensioenrekenleeftijd aan
de levensverwachting, volgens het mechanisme voorgeschreven door het Wetsvoorstel 2012, zal naar verwachting aanleiding
geven tot een aanzienlijke stijging van de pensioenleeftijd. In
het mediane scenario voor de ontwikkeling van sterftekansen zal
de pensioenrekenleeftijd in 2050 70 jaar bedragen. Er is echter
een behoorlijke mate van onzekerheid. Het 95 procent-betrouwbaarheidsinterval voor deze pensioenleeftijd bedraagt [68,71].
Bovendien is het voorgestelde aanpassingsmechanisme gevoelig
voor modelrisico, aangezien de vaststelling van de pensioenleeftijd gebaseerd is op een voorspelling van de toekomstige resterende levensverwachting.
Gezien het streefdoel van dekkingsgraadstabiliteit voorziet
het Pensioenakkoord 2010 ook in een aanpassingsmechanisme
voor de (reële) aanspraken. In dit artikel laten we zien dat de
mate waarin de effecten van wijzigende sterftekansen op de
dekkingsgraad worden geneutraliseerd sterk afhangt van de
precieze invulling van de aanpassingsmechanismes. Als zowel
nieuwe opbouw als bestaande opbouw kostenneutraal worden
aangepast aan de levensverwachting, dan wordt het effect van
(onvoorziene) toename in levensverwachting op de dekkingsgraad
vrijwel volledig geneutraliseerd. Het Uitwerkingsmemorandum
voorziet weliswaar in een aanpassing voor zowel nieuwe opbouw
als bestaande opbouw, maar laat daarbij een asymmetrische
behandeling toe waarbij aanspraken worden verlaagd in geval
van kostenverhoging, maar niet (automatisch) worden verhoogd
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in geval van kostenverlaging. De Hoofdlijnennotitie voorziet
in een “onvolledige” implementatie, waarbij niet langer een
mechanisme is voorzien voor aanpassing van het opbouwpercentage voor nieuwe opbouw. Dergelijke asymmetrische of onvolledige toepassingen van de aanpassingsmechanismes kunnen
aanleiding geven tot significante dekkingsgraadeffecten. Met
name voor relatief jonge fondsen kan aanzienlijke vrijval van
premie ontstaan. Het koppelen van de pensioenrekenleeftijd aan de levensverwachting resulteert in een stijging van de
pensioenleeftijd die naar verwachting hoger is dan noodzakelijk
om de kostendekkende premie voor nieuwe opbouw constant
te houden. Wanneer dan het opbouwpercentage of de premie
niet worden aangepast, dan ontstaat een kostenbesparing die
via het RAM (rendementsaanpassingsmechanisme) indirect
naar alle deelnemers vloeit, ook de gepensioneerden. Hierbij
wordt dus afgeweken van het basisprincipe dat opeenvolgende
generaties voor een gelijkblijvende premie een gelijkwaardig
pensioen krijgen (het premieneutraliteitsprincipe). Verder moet
worden opgemerkt dat ook voorziene dalingen in sterftekansen
en vergrijzing van het fonds belangrijke effecten kunnen hebben
op het kostenneutrale opbouwpercentage of op de kostendekkende premie. Het voldoen aan het premieneutraliteitsbeginsel
vereist daarom dat ook bij gelijkblijvende sterfteprognoses het
opbouwpercentage of de premie frequent wordt aangepast. Noch
het Uitwerkingsmemorandum, noch de Hoofdlijnennotitie doet
hierover een uitspraak.
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Appendix

Figuur 7: Percentage deelnemers als functie van leeftijd voor het
jonge fonds (links) en het oude fonds (rechts).
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Figuur 8: Loon als functie van leeftijd. Genormaliseerd op 1 voor
leeftijd 25 jaar.
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