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Zachte pensioenen
Het pensioenstelsel moet op de schop om kosten te 
besparen. Een wetsvoorstel is echter door de Eerste 
Kamer afgewezen. Wat zijn de actuele ontwikkelingen?

Tekst  Natasja Winter

Het pensioenlandschap verandert 
voortdurend. Om de paar jaar vinden 
wijzigingen in het toezicht of de fiscale 
behandeling plaats, zijn er waarderings-
technische vraagstukken, of spelen er 
demografische en economische ontwikke-
lingen. Die ontwikkelingen houden meestal 
verband met de vergrijzing van de 
bevolking, het feit dat mensen steeds 
langer leven, en de kostenverhoging en de 
overheidstekorten die dit tot gevolg heeft. 
Pensioen wordt steeds duurder en we 
hebben er eigenlijk te weinig voor 
gespaard. Uit de premieverhogingen is de 
rek inmiddels. De trend in pensioen als 
arbeidsvoorwaarde is daarom versobering.

Middelloon als standaard
De meeste pensioenregelingen in Neder-
land zijn onder te brengen in een van de 
drie regelingen: eindloonregeling, middel-
loonregeling of beschikbare premierege-
ling. Ruim een decennium geleden was 
eindloon nog de norm, maar deze regeling 
was te duur. Bij de invoering van de 
Witteveenwetgeving in 1999 gaf de 
wetgever al aan dat overgang naar een 
goedkoper stelsel moest plaatsvinden, zoals 
het middelloonsysteem. Het aandeel 
eindloonregelingen is in de afgelopen jaren 
in snel tempo afgebouwd en vervangen  
door middelloonregelingen of beschikbare 
premieregelingen. Voor de meeste 
werknemers in Nederland is middelloon 
momenteel de standaard. De grote 

pensioenfondsen,  zoals ABP, PFZW en de 
metaalfondsen, hanteren allemaal een 
middelloonregeling. Voor pensioenregelin-
gen die worden verzekerd bij verzekerings-
maatschappijen geldt dat het merendeel 
inmiddels niet meer eindloonregeling is, 
maar een beschikbare premieregeling. Het 
kenmerk van de beschikbare premierege-
ling is dat de kosten voor werkgevers goed 
beheersbaar zijn. Voor de werknemers 
betekent dit dat de risico’s die voorheen 
door de premiebetaler - vaak de werkgever 
- werden gedragen, nu voor eigen rekening 
komen. Lage rendementen en een stijgende 
levensverwachting leiden in een beschik-
bare premieregeling tot minder pensioen 
dan verwacht. Hetzelfde gebeurt ook bij 
middelloonregelingen: de eerste verlagin-
gen of afstempelingen zijn een feit en de 
harde pensioensystemen van weleer 
worden steeds zachter.

Voorwaardelijke indexatie
Bij de massale overstap naar de middel-
loonregeling was jaarlijkse indexatie van de 
opgebouwde pensioenen zeer gebruikelijk. 
Zo gebruikelijk dat er zelfs vaak sprake was 
van onvoorwaardelijke indexatie. De 
indexatie werd meestal gefinancierd uit de 
behaalde rendementen en niet uit separate 
premies. Veel pensioenfondsen en 
werkgevers hebben daarom de (kostbare) 
onvoorwaardelijke indexatie omgezet in 
een voorwaardelijke. Het gevolg is dat er al 
enige jaren niet of nauwelijks wordt 

geïndexeerd. Indien de werkgever deze 
omzetting van onvoorwaardelijk naar 
voorwaardelijk niet voldoende duidelijk 
heeft gecommuniceerd, loopt deze het 
risico alsnog onvoorwaardelijk te moeten 
indexeren. Diverse jurisprudentie wijst dit 
uit. 

Toekomstbestendig
Overigens heeft de Hoge Raad dit jaar 
bepaald dat het mogelijk is overeengeko-
men pensioenen – waaronder indexatie –  
te wijzigen, ook als het gaat om pensioen 
van inactieve deelnemers of gepensioneer-
den. De Hoge Raad heeft hiermee een 
einde gemaakt aan de discussie over de 
zogenoemde ‘uitgewerkte rechtszekerheid’; 
gepensioneerden beriepen zich op het feit 
dat een werkgever een arbeidsvoorwaarde 
– in dit geval pensioen – niet meer kon 
aanpassen, omdat er geen sprake meer was 
van een actieve rechtsverhouding tussen 
partijen omdat de dienstbetrekking was 
beëindigd.  
Het is echter niet gebleven bij het 
niet-indexeren. Er is hier en daar al 
negatieve indexatie in de vorm van het 
afstempelen van pensioenrechten.
De tekorten bij de pensioenfondsen lopen 
steeds verder op als  gevolg van de 
stijgende levensverwachting, de huidige 
lage rente, tegenvallende rendementen en 
het afnemende aantal premiebetalers. Uit 
verschillende onderzoeken blijkt, en ook 
diverse commissies hebben geconstateerd 



20 Thema Pensioen en verzekeringen

dat het pensioenstelsel (in de vorm van 
middelloon bij pensioenfondsen) niet 
toekomstbestendig is en aangepast moet 
worden. De wetgever en andere stakehol-
ders hebben jarenlang onderzoek gedaan 
naar een nieuw stelsel voor de pensioen-
fondsen dat wel toekomstbestendig is. Alle 
inspanningen ten spijt zijn er veel plannen 
gepresenteerd, maar recent is overal weer 
een streep door gehaald. Er wordt door het 
kabinet gewerkt aan een nieuw voorstel 
(gebaseerd op het huidige middelloonsys-
teem) voor één pensioencontract, waarbij 
tegenvallers over tien jaar mogen worden 
uitgespreid waar in het huidige stelsel tegen-
vallers tot abrupte kortingen leiden.  
De wijze van korten moet vooraf expliciet 
duidelijk worden gemaakt, terwijl dat nu niet 
transparant is. Ook is er in het nieuwe 
stelsel sprake van duidelijke en eerlijke 
verdeelregels voor indexatie, waar nu niet 
duidelijk is of en wanneer indexatie wordt 
verleend. Wat er niet verandert is dat de 
premie wordt vastgesteld op de gemiddelde 
rente van de afgelopen tien jaar.

Pensioenbudgetten
Levensverwachting en rendementsverwach-
tingen gaan een belangrijke rol spelen in het 
pensioenresultaat. Deze twee aspecten zijn 
kenmerkend voor de beschikbare premiere-
gelingen. Het is een glijdende schaal – naar 
beneden wel te verstaan en het einde lijkt 
nog niet in zicht. 
Nederland gaat niet alleen over naar 
beschikbare premieregelingen en andersoor-
tige regelingen met zachte rechten, de 
sociale partners gaan ook over naar de 
invoering van pensioenbudgetten. Hierbij 
ontvangen al in dienst zijnde werknemers 
een pensioentoelage in de vorm van de 
voorheen geldende leeftijdsafhankelijke 
staffel. Zodra de wettelijke (lees: fiscale) 

maxima dalen, wordt het verschil met de 
lagere staffel uitgekeerd in de vorm van 
belast salaris. Ten aanzien van nieuwe 
werknemers gaat men soms al een stapje 
verder: er wordt dan een pensioensalaris-
toelage ingevoerd van een vast percentage 
van het salaris. De werkgever en werkne-
mer maken verder afspraken over 
verplichte en vrijwillige dekkingen binnen 
de pensioenregeling die de werknemer uit 
de toelage financiert. Groot voordeel van 
de pensioensalaristoelage is dat deze zeer 
toekomstbestendig is. Als de pensioenre-
gels wijzigen, blijft de toelage gewoon 
uitgekeerd. De werkgever kan de pensioen-
regeling vervolgens in beginsel eenzijdig 
wijzigen. 

Langer doorwerken
In de jaren voor 2000 was pensioneren op 
zestig jaar de norm. Gepensioneerden 
gingen massaal met de VUT rond deze 
leeftijd. De gemiddelde uittredingsleeftijd 
is van gemiddeld zestig jaar in 2000 naar 
ruim 63,5 jaar gestegen in 2011-2012. Een 
belangrijke oorzaak voor de stijging is de 
invoering van de ‘Wet aanpassing fiscale 
behandeling VUT/prepensioen en introduc-
tie levensloopregeling’ (Wet VPL) waarbij 
VUT- en vroegpensioenregelingen niet 
langer fiscaal worden gefaciliteerd. 
In een periode van tien jaar heeft de 
overheid het voor elkaar gekregen dat 
werknemers zo’n drie jaar langer doorwer-
ken. Door de lagere opbouw per jaar (zie 
ook het kader) is het voor werknemers 
nauwelijks meer mogelijk eerder te stoppen 
met werken. In combinatie met de 
stijgende AOW-leeftijd en het verbod 
werknemers te ontslaan vóór de AOW-
leeftijd, leidt dit ertoe dat werknemers 
langer in dienst blijven. 
Pensioen kent meer onzekerheden dan 
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vroeger en is ook lager dan voorheen. De 
pensioensystemen zijn in de afgelopen 
decennia diverse keren verschoven: eerst 
van eindloon naar onvoorwaardelijk 
geïndexeerd middelloon, vervolgens naar 
(voorwaardelijk geïndexeerd) middelloon 
en verder naar zacht middelloon om via 
beschikbare premieregelingen waarschijn-
lijk te gaan naar pensioenbudget.
Er heeft hierbij ook een duidelijke 
verschuiving van verantwoordelijkheden 
plaatsgevonden, waarbij er meer op het 
bordje van de werknemer is komen te 
liggen. Werknemers zijn lang niet altijd op 
de hoogte van deze verschuiving en daarin 
schuilt een risico voor de werkgever. Heeft 
de werkgever wel aan zijn zorg- en 
voorlichtingsplicht voldaan? Werknemers 
hebben daarnaast weinig idee van de 
hoogte van hun opgebouwde en te 
verwachten pensioenen. Hoewel de 
pensioenpraktijk er alles aan doet om werk-
nemers meer inzicht te geven, werpt het 

voorlopig weinig vruchten af. Communica-
tie door de werkgever wordt door de steeds 
lagere pensioenopbouw belangrijker. De 
wetgever overweegt daarom werkgevers 
een grotere rol te geven in die communica-
tie. Voor werkgevers zelf kan het ook een 
voordeel zijn om de werknemer meer 
inzicht te verschaffen, omdat ze op die 
manier beter kunnen inschatten wanneer 
deze met pensioen zou kunnen gaan. Met 
de stijgende AOW- en pensioenleeftijd is 
dat namelijk nooit meer dé 65-jarige 
leeftijd. Er zijn werkgevers die hun 
werknemers financiële planningen 
aanbieden om inzichtelijk te maken wat 
werknemers op hun pensioendatum 
kunnen verwachten. Op deze manier 
kunnen werknemers anticiperen en 
eventueel zelf voor private voorzieningen 
zorgen.
Voor het strategisch HR-beleid is het voor 
werkgevers belangrijk te weten hoe lang 
werknemers moeten, dan wel willen, 

doorwerken: wie zit op welke plaats en 
voor hoe lang? Verder zijn er enkele andere 
belangrijke vragen voor HR-afdelingen:  is 
de organisatie ingericht op ouder wordende 
werknemers? Leidt een in leeftijd ouder 
wordend werknemersbestand tot een 
kostenstijging? Dat geldt niet alleen op 
pensioengebied maar ook op bijvoorbeeld 
het gebied van verzuim.  Hoe passen 
oudere werknemers binnen het HR-beleid? 
En zijn oudere werknemers in verband met 
de verkrappende arbeidsmarkt nodig voor 
de organisatie? Met de stijgende pensioen-
leeftijd en dalende pensioeninkomens is 
het van belang om hier bij stil te staan.

VaN VUT Naar laNger doorwerkeN
met ingang van 2014 wordt de fiscale opbouw van pensioenen beperkt en de pensioen-richtleeftijd wederom verhoogd, 
ditmaal naar 67 jaar. het effect is dat de jaarlijkse pensioenopbouw met circa 18 procent daalt. om tot een gelijk pensioenni-
veau te komen, moeten werknemers dus langer doorwerken. Daarnaast is er een wetsvoorstel ingediend op basis waarvan de 
pensioenopbouw nog verder wordt ingeperkt. De daling ten opzichte van het huidige niveau bedraagt dan circa  
25 procent. Uit onderstaande tabel blijkt wat de hoogte van het pensioenniveau is indien pensioen gerelateerd wordt aan het 
niveau en de pensioenleeftijd van 2013 (=100).

Jaar maximale opbouwpercentage middelloon Pensioenleeftijd niveau

2003 2,25% 60 jaar 143

2013 2,25% 65 jaar 100

2014 2,15% (wet) 67 jaar (wet) 82

2015 1,75% (wetsvoorstel) 67 jaar (wet) 76

2019 1,75% 68 jaar (verwacht) 71

De verlaging van de pensioenopbouw in 2015 is door de eerste kamer niet verworpen maar terugverwezen naar de Tweede 
kamer. De verwachting is dat hoe dan ook een nieuwe ingreep van flinke proporties in het verschiet ligt. 


