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Afzender Jurre de Haan / GSB  
  
Aanleiding en achtergrond Op 24 januari presenteerde de SER haar conceptadvies over de 

toekomst van het pensioenstelsel (witte versie).  De SER brengt dit 
advies uit op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid in het kader van de Nationale Pensioendialoog.  

Samenvatting Het SER rapport maakt een analyse van de sterke en zwakke punten van 
het huidige pensioenstelsel en er worden verschillende varianten verkend 
om het pensioenstelsel te versterken. Daarbij maakt de SER geen keuze 
welke variant de voorkeur heeft, maar geeft wel aan dat een variant met 
persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling een 
‘interessante, maar nog onbekende’ optie kan zijn en nader onderzocht 
dient te worden. 

  
Gevraagde besluit Ter kennisneming 
 
 

1. Inleiding 
 
Op 24 januari presenteerde de SER haar conceptadvies over de toekomst van het pensioenstelsel (“witte 
versie”).  De SER brengt dit advies uit op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid in het kader van de Nationale Pensioendialoog. In deze notitie wordt het SER advies 
nader toegelicht.  Op dit moment wordt het ontwerpadvies nog besproken door de achterbannen van de 
organisaties van werkgevers en van werknemers. Zo zal het advies op 30 januari worden besproken in 
het Ledenparlement van de FNV. Het SER advies zal definitief worden vastgesteld tijdens de openbare 
raadsvergadering van de SER op vrijdag 20 februari (“groene versie”). 
 
2. Kernpunten 

 

• Het SER rapport maakt een analyse van sterke en zwakke punten van het huidige pensioenstelsel en 
er worden verschillende varianten verkend om het pensioenstelsel te versterken. Deze varianten 
verschillen op een aantal dimensies, zoals het onderscheid tussen een uitkeringsovereenkomst  en 
een premieovereenkomst (“persoonlijk pensioenvermogen”), meer of minder keuzevrijheid, meer of 
minder collectiviteit en risicodeling en het al dan niet afschaffen van de doorsneesystematiek. De 
varianten zijn:  

I. Uitkeringsovereenkomst met degressieve opbouw (zowel een nominale (1A) als een reële 
variant (1B));   

II. Nationale pensioenregeling met doorsneesystematiek;   

III. Persoonlijk pensioenvermogen met vrijwillige risicodeling zonder doorsneesystematiek;   

IV. Persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling zonder doorsneesystematiek. 

• De varianten zijn vervolgens beoordeeld op de criteria pensioenresultaat, aansluiting op 
maatschappelijke trends, de macro-economische effecten en de lastigheden qua transitie (zie tabel 
1). 
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Tabel 1: Beoordeling varianten  

 Varianten uitkeringsregelingen Varianten persoonlijk 
pensioenvermogen zonder 

doorsneesystematiek 

 

Variant IA  
Uitkerings- 

overeenkomst 
met 

degressieve 
opbouw 

Variant IB  
Voorwaardelijke 

uitkerings- 
overeenkomst 

met degressieve 
opbouw 

Variant II 
Nationale 
pensioen- 

regeling met 
doorsnee-

systematiek 

Variant III 
Persoonlijk 
pensioen 
vermogen 

met vrijwillige 
risicodeling  

Variant IV 
Persoonlijk 
pensioen 

vermogen met 
collectieve 
risicodeling  

Pensioenresultaat 0/+ + 0/+ *  - + 

Aansluiting op 
maatschappelijke 
trends 

0 - / 0 -  + + 

Macro 
economische 
effecten 

0/+ + 0 0 + 

Transitie  - - - - - - -  - - 

* Deze variant kent een sterk politiek risico. In theorie zou een kleine verbetering van het pensioenresultaat mogelijk zijn, maar 
het is hoogst onzeker of dat in de praktijk daadwerkelijk zo zal zijn.  

 
• De SER maakt nog geen keuze tussen deze vier verschillende varianten, maar geeft wel aan dat de 

variant Persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling  een ‘interessante, maar nog 
onbekende’” optie kan zijn en nader onderzocht dient te worden:  

o In deze variant gaat het om een contract met persoonlijke vermogensopbouw met collectieve 
risicodeling. Sociale partners maken daarbij in het arbeidsvoorwaardenoverleg afspraken 
over de in te leggen premie en kunnen bepalen welke risico’s collectief worden gedeeld. Het 
is nog onduidelijk hoe risicodeling met toekomstige generaties kan worden behouden binnen 
een regeling met persoonlijk pensioenvermogen en in hoeverre de mate van risicodeling 
bepalend is voor de vorm van de verplichtstelling. Hiervoor is nog nader onderzoek nodig, 
ook om te bezien of deelnemers een even goed pensioenresultaat kan worden geboden als 
in het huidige pensioencontract.  De SER is voornemens deze variant in de komende 
maanden nader te verkennen. 

o Element van deze variant is ook dat de doorsneesystematiek zal worden losgelaten. Dit 
neemt een complexe transitie problematiek met zich mee. De SER biedt in haar analyse nog 
geen concreet antwoord op deze problematiek, maar presenteert enkel een lijst met 
randvoorwaarden waar aan moet worden voldaan bij een eventuele afschaffing. Daarnaast 
speelt er een tweede transitievraagstuk: hoe kunnen de bestaande rechten omgezet worden 
in persoonlijk pensioenvermogen? Beide transitievraagstukken zullen naar waarschijnlijkheid 
een prominente rol krijgen in een vervolgonderzoek door de SER.  

• Verder bevat het advies analyses in antwoord op vragen van de staatsecretaris op het gebied van 
keuzevrijheid en maatwerk, de verbinding tussen pensioen, wonen en zorg, en ZZP. In de toelichting 
wordt het SER rapport nader samengevat.  

• Verschillende stakeholders hebben redelijk positief gereageerd op het SER advies. In de toelichting 
wordt kort ingegaan op de eerste reacties van een aantal stakeholders. Naar verwachting zal het 
SER advies een belangrijke rol hebben in de uiteindelijke hoofdlijnennotitie over de toekomst van het 
pensioenstelsel die het Kabinet in mei/juni naar de Tweede Kamer zal versturen. In deze 
hoofdlijnennotitie zal het Kabinet een aantal mogelijke beleidsvarianten schetsen om het aanvullende 
pensioenstelsel aan te passen. 
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3. Toelichting: Samenvatting SER Advies 

 
A. Analyse van het huidige pensioenstelsel 

• Het SER advies start met een analyse van de huidige tweede pijler pensioenen, waarbij eerst wordt 
aangegeven welke sterke punten van het huidige pensioenstelsel moeten worden behouden en 
vervolgens een analyse van diverse trends die aanleiding geven om het huidige stelsel te 
veranderen. 

• De SER benadrukt dat een aanpassing van het versterken van het pensioenstelsel niet ten koste 
mag gaan van de sterke punten van het huidige stelsel. Als sterke punten van het huidige stelsel 
benoemt de SER: 

o De goede toereikendheid van pensioeninkomen als gevolg van de hoge participatiegraad, 
voldoende premie-inleg, het levenslange karakter van het uitgekeerde pensioen, de fiscale 
begeleiding via de omkeerregel en de mogelijkheden voor een lange termijn 
beleggingsbeleid 

o De mogelijkheden tot risicodeling; 

o De lage uitvoeringskosten. 

• Vervolgens zoomt de SER in haar advies in op redenen waarom aanpassing wenselijk is: 

o Na de crisis is zichtbaar geworden dat de huidige pensioenregelingen geen garantie bieden 
voor een koopkrachtig pensioen: indexatie blijft langdurig achterwege en sommige fondsen 
hebben moeten korten. Daarmee heeft het vertrouwen in het stelsel een forse deuk 
opgelopen. 

o De huidige pensioenregelingen worden gekenmerkt door een grote rentegevoeligheid, wat 
niet alleen negatief kan uitwerken voor de koopkracht van het pensioeninkomen (als gevolg 
van een nominaal geënt beleggingsbeleid), maar ook nadelig kan zijn voor de Nederlandse 
economie omdat het conjuncturele bewegingen van de reële economie versterkt. 

o Het huidige stelsel houdt onvoldoende rekening met de heterogeniteit van het 
deelnemersbestand. De opbouw van het pensioen kent een ‘one-size-fits-all’ benadering. 
Deze knelt volgens de SER omdat de risico’s steeds meer bij deelnemers zijn komen te 
liggen en de financiële ruimte en de risicodraagkracht van deelnemers varieert. Naar de 
toekomst toe kan de roep om maatwerk verder toenemen bij een verdere vergrijzing van het 
deelnemersbestand van pensioenfondsen. 

o Er is een toenemende roep om een betere definiëring van de eigendomsrechten van 
deelnemers. Voor deelnemers is het vaak niet duidelijk hoe financiële schokken en 
aanpassingen aan de levensverwachting worden verdeeld, terwijl er juist behoefte is aan 
meer transparantie. 

o Naar de toekomst toe is het wenselijk dat het pensioenstelsel beter aansluit op de 
hedendaagse arbeidsmarkt: in een aantal sectoren en bedrijven is de continuïteit van nieuwe 
deelnemers niet gewaarborgd, de arbeidsmobiliteit is toegenomen en er zijn steeds vaker 
veranderende arbeidsvormen, zoals en het groeiende aantal mensen met een flexibel 
arbeidscontract en ZZP’ers.  Een groeiende groep werkenden bouwt hierdoor geen of 
onvoldoende pensioenvoorzieningen op. 
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o De doorsneesystematiek in pensioenregelingen leidt tot een omslagelement in het huidige 
stelsel; dat element maakt fondsen afhankelijk van nieuwe instroom van deelnemers en kan 
bij vergrijzing tot problemen leiden. Bovendien kan de doorsneesystematiek leiden tot 
ondoorzichtige en soms moeilijk te rechtvaardigen herverdeling plaats tussen groepen 
deelnemers. Afschaffing van dit omslagelement leidt op lange termijn tot lagere premies. 

 
B. Beleidsvarianten  

• In het SER advies zijn vervolgens verschillende varianten (zie Tabel 2) gericht op een beter 
perspectief voor het pensioenstelsel op de middellange termijn, mede op basis van de analyse over 
de sterke punten van het huidige stelsel en de diverse trends die reden geven het stelsel aan te 
passen. De varianten zijn: 

I. Uitkeringsovereenkomst met degressieve opbouw (zowel een nominale (IA) als een reële 
variant (IB));   

II. Nationale pensioenregeling;   

III. Persoonlijk pensioenvermogen met vrijwillige risicodeling;   

IV. Persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling. 

 
Tabel  2: Toelichting varianten 

Variant Kernmerken variant 

IA Uitkeringsovereenkomst met 
degressieve opbouw 

- Uitkeringsregeling met nominale toezegging  
- Verplichtstelling blijft gehandhaafd 
- Van doorsneesystematiek naar degressieve opbouw 
- Mogelijkheden voor meer maatwerk en keuzemogelijkheden 

IB  Voorwaardelijke 
uitkeringsovereenkomst met 
degressieve opbouw 

- Voorwaardelijke toezegging gericht op geïndexeerd pensioen  
- Verplichtstelling blijft gehandhaafd 
- Van doorsneesystematiek naar degressieve opbouw 
- Mogelijkheden voor meer maatwerk en keuzemogelijkheden 

II Nationale pensioenregeling - Naar een standaard pensioenregeling voor alle werkenden, ook 
voor ZZP’ers en vrije beroepen 
- Grootst mogelijke basis voor risicodeling  
- Doorsneesystematiek blijft bestaan 

III Persoonlijk pensioen vermogen 
met vrijwillige risicodeling 

- Opbouw van persoonlijk pensioenvermogen 
- Optimale keuzevrijheid voor het individu (uitvoerder, regeling, 
beleggingsmix, premie-inleg) 
- Risicodeling op vrijwillige basis, bijvoorbeeld voor langleven 
risico 

IV Persoonlijk pensioen vermogen 
met collectieve risicodeling 

- Opbouw van persoonlijk pensioenvermogen 
- Pensioen blijft onderdeel arbeidsvoorwaarden (passende 
systematiek verplichtstelling) 
- Verplicht delen van langleven risico (“verzekeringsplicht”)  
- Verschillende opties voor mate van verdergaande risicodeling  

 
• De SER stelt vast dat geen van de varianten alle uitdagingen tegelijk kan aanpakken en dat keuzes 

dus nodig zijn. De SER geeft daarbij aan dat de volgende belangrijke dilemma’s daarbij een rol 
spelen: 
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o Keuzemogelijkheden versus toereikendheid van het pensioen; 

o Risicodeling met toekomstige generaties versus transparante eigendomsrechten; 

o Risicodeling versus keuzevrijheid; 

o Uniform beleid versus maatwerk. 

• De varianten zijn vervolgens beoordeeld op de criteria pensioenresultaat, de aansluiting op 
maatschappelijke trends, de macro-economische effecten en de lastigheden qua transitie (zie Tabel I 
in kernpunten).   

• In het advies geeft de SER aan niet de voorkeur te hebben voor Variant II (omdat deze niet goed 
aansluit bij maatschappelijke ontwikkelingen en vanwege de politieke risico’s) en Variant III (slecht 
pensioenresultaat). Zowel Variant I als Variant IV kunnen volgens de SER positief scoren op het 
gebied van het pensioenresultaat. Daarbij scoort Variant IB qua pensioenresultaat beter dan Variant 
IA,  omdat er binnen Variant IB meer ruimte is om te sturen op een geïndexeerde pensioenambitie 
waardoor er een mindere prikkel is tot een risicomijdender beleggingsbeleid dat zich richt op 
nominale zekerheid. Verder scoort Variant IB beter qua economische stabiliteit dan Variant IA. 
Opmerkelijk is dat Variant IB en Variant IV qua scores op pensioenresultaat dicht bij elkaar liggen. 
Dat komt vooral doordat de inrichting van het beleggingsbeleid en de organisatie van de risicodeling 
theoretisch hetzelfde zouden kunnen zijn, evenals de institutionele structuur waardoor de 
uitvoeringskosten laag kunnen blijven in beide varianten. Het voordeel van Variant IV ten opzichte 
van Variant IB is echter dat deze beter aansluit op maatschappelijke trends. Daarentegen scoort 
Variant IB slecht op de criteria van eigendomsrechten en transparantie, aldus de SER.  

• De Variant ‘Persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling’ kan daarom volgens de SER 
een interessante variant zijn. Het is tegelijkertijd een deels onbekende variant, waarbij het onder 
andere nog de vraag is in welke vormen persoonlijk pensioenvermogen kan worden gecombineerd 
met collectieve risicodeling. Daarvoor is nog veel onderzoek nodig, onder andere om in kaart te 
brengen wat de invloed op het pensioenresultaat zal zijn. De SER zal dit nader gaan verkennen.  

 
C. Doorsneesystematiek 

• Het SER Advies bevat een technische verkenning van de doorsneesystematiek en de 
transitieproblemen die ontstaan wanneer de doorsneesystematiek wordt afgeschaft, grotendeels 
gebaseerd op een analyse van het CPB.   

• Als voordelen van de afschaffing van de doorsneesystematiek noemt de SER: 

o De kostendekkende premie kan met circa 8% omlaag bij een gelijke pensioenambitie 
vanwege het vervallen van het omslagelement in de premie; 

o Een actuarieel fair systeem past beter bij een dynamische arbeidsmarkt; 

o Het kan ook het pensioenstelsel voor jongeren aantrekkelijk maken en houden; 

o Het maakt de invoering van meer keuzevrijheid gemakkelijker; 

o Het mitigeert herverdeling van laag opgeleiden naar hoog opgeleiden. 

• De SER geeft daarbij wel aan dat de afschaffing van de doorsneesystematiek gepaard gaat met hoge 
transitielasten (100 miljard euro). Volgens de SER vraagt afschaffing van de doorsneesystematiek 
daarom "om een goede timing en het moet zorgvuldig plaatsvinden". De SER formuleert daarbij de 
volgende randvoorwaarden voor het afschaffen van de doorsneesystematiek: 
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o Een evenwichtige spreiding van de transitiekosten tussen alle belanghebbenden om 
daarmee pech en geluk generaties te voorkomen; 

o Een goede onderbouwing met het oog op de juridische houdbaarheid; 

o Onderzocht moet worden of er bij overstap naar een alternatieve systematiek er voldoende 
solidariteit in het stelsel overblijft (en toekomstig houdbaar is zonder nadelige generatie-
effecten) om een hierbij passende verplichtstelling te kunnen handhaven; 

o Voorkomen van verstoringen op de arbeidsmarkt. Dit vraagt om een zekere uniformiteit en 
een goede vormgeving van de compensatie voor generaties die pensioenopbouw mislopen 
bij afschaffing van de doorsneesystematiek; 

o Handhaving van arbeidsmarkt neutraliteit. Dit houdt in dat deelnemers geen fiscaal nadeel 
ondervinden als ze overstappen van de ene pensioenregeling naar de andere én dat van het 
fiscale kader geen prikkels uitgaan om dat te doen, om zodoende een bovenmatig pensioen 
op te bouwen. 

• Wanneer de doorsneesystematiek wordt afgeschaft, zijn er verschillende alternatieven mogelijk zoals 
een overstap op progressieve premiestaffels (de pensioenpremie voor een leeftijdsonafhankelijke 
pensioenopbouw stijgt met de leeftijd) of een degressieve opbouw (de pensioenopbouw voor een 
leeftijdsonafhankelijke pensioenpremie daalt met de leeftijd). De SER spreekt zich in haar advies nog 
niet uit welke methodiek de voorkeur heeft. De SER gaat de implicaties nog onderzoeken van 
verschillende (leeftijdsafhankelijke) varianten in de premiestelling van werknemers (in aanvulling op 
een vaste leeftijdsonafhankelijke bijdrage van werkgevers, zoals afgesproken in het 
arbeidsvoorwaardenoverleg) voor de transitieproblematiek, de pensioensvermogensvorming en de 
arbeidsmarkt. Daarbij hebben het effect op de arbeidsmarktpositie voor oudere werknemers en de 
impact op het totale pensioenresultaat voor verschillende groepen deelnemers de specifieke 
aandacht van de SER. 

• In het advies benadrukt de SER dat de sociale partners het coördinerend vermogen van de overheid 
nodig hebben om de overgangsproblematiek in goede banen te leiden. De overheid zal een wettelijk 
kader moeten bieden voor zowel het afschaffen van de doorsneesystematiek en, indien mogelijk, 
voor het omzetten van oude rechten naar pensioenvermogen (mocht deze variant later worden 
gekozen). 

 
D. Combinaties tussen wonen, zorg en pensioen 

De SER lijkt in haar advies enigszins terughoudend te zijn in combinaties tussen wonen, zorg en 
pensioen. De SER geeft aan dat dergelijke combinaties in bepaalde situaties voordelen kunnen bieden 
voor deelnemers (bijvoorbeeld bij het inzetten van een deel van het pensioenvermogen om het huis aan 
te passen aan de gewijzigde levensomstandigheid op oudere leeftijd), maar dat hier zeer zorgvuldig mee 
moet worden omgegaan vanwege de mogelijke selectie effecten en het risico tot lagere pensioenen. De 
SER tekent daarbij aan dat het inzetten van pensioenkapitaal tijdens de opbouwfase al snel ten koste 
kan gaan van een goed pensioen later, terwijl dat juist de beste garantie is voor het opvangen van 
zorgkosten op hogere leeftijd. 
 
E. ZZP’ers   

Op het gebied van ZZP’ers en pensioen betreft het SER Advies enkel een analyse, maar geeft de SER 
wel aan dat de pensioenpositie van ZZP’ers aandacht behoeft.  Gegeven de heterogeniteit onder ZZP’ers 
geeft de SER aan dat het van belang is  dat meer inzicht ontstaat in de pensioenpositie van te 
onderscheiden groepen ZZP’ers. Daarbij verwijst de SER ook naar het lopende interdepartementale 
beleidsonderzoek (IBO) naar ZZP’ers. De SER hoopt de informatie uit het IBO onderzoek te betrekken bij 
de verdere oordeelsvorming over de pensioenpositie van ZZP’ers en mogelijke beleidsopties. Hoewel het 
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niet in het SER rapport naar voren komt, is het geen geheim dat de visie van werkgevers en werknemers 
op ZZP’ers nogal uit elkaar loopt. 
 
 
4. Eerste reacties stakeholders op SER advies 

• De vakcentrales FNV, CNV en VCP benadrukken in hun reactie het belang van uitgebreide 
risicodeling en dat pensioen een arbeidsvoorwaarde blijft. Verder geven de vakcentrales aan dat 
onderdelen van de verschillende pensioenvisies van de vakcentrales terugkomen in het 
conceptadvies van de SER. 

• De VVD spreekt van 'een interessant rapport' en wil een 'fundamentele discussie over het hele 
pensioenstelsel'. De VVD vindt daarbij dat het pensioenstelsel beter moet aansluiten op de 
veranderingen in de arbeidsmarkt. 

• De PvdA spreekt van een waardevol rapport en geeft aan ook toe te willen naar meer maatwerk en 
vereenvoudiging van het stelsel. Maar het rapport van de SER bevat volgens de PvdA nog veel 
punten die nader uitgewerkt moeten worden. Voor de PvdA blijven risicodeling en collectiviteit van 
groot belang: 'Ik ben nog niet zover dat ik naar een persoonlijk pensioenpotje voor iedereen wil'. 

• D66 ziet het pensioenadvies van de SER als 'een mooi aanknopingspunt om het stelsel stevig te 
hervormen'. D66 is positief om te komen tot individuele pensioenpotten en het afschaffen van de 
doorsneesystematiek. Daarbij benadrukt D66 dat een overgang naar een ander systeem een 'hele 
kluif' is. 

• De ChristenUnie noemt het 'een interessante gedachte' om in het pensioenstelsel te zorgen voor 
meer maatwerk. 'De SER moet deze gedachte zeker uitwerken'. De ChristenUnie geeft aan dat wel  
'een stuk collectiviteit moet worden behouden' en er wel nog goed worden gekeken naar de 
overgangsproblemen voor mensen die al gepensioneerd zijn of bijna de pensioenleeftijd hebben 
bereikt. 

• Het Verbond van Verzekeraars juicht verder onderzoek naar persoonlijk pensioenvermogen met 
collectieve risicodeling toe, omdat zo’n systeem beter aansluit bij zowel de behoeften van 
deelnemers als de veranderingen op de arbeidsmarkt. Het Verbond is verder van mening dat meer 
marktwerking in het pensioenlandschap goede impulsen kan geven aan verbetering van de 
performance van pensioenuitvoerders. 
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