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De wereld om ons heen verandert in rap tempo. We worden gemid-
deld steeds ouder en die ontwikkeling voltrekt zich sneller dan tot 
voor kort werd voorzien. Als we langer leven, willen we ook langer 
van pensioen genieten. Dat kost veel extra geld, waarvoor in het 
ver leden onvoldoende premie is betaald. De afgelopen decennia 
 konden veel extra’s, zoals de toenemende levensverwachting en 
de ambitie om de pensioenen waardevast te houden, worden 
ge� nancierd uit de structureel hoge rendementen op het pensioen-
vermogen. Maar met de onstuimige en volatiele staat waarin de 
economie nu al zeven jaren verkeert en de zeer lage rente, is het 
hoogst onzeker of die rendementen ook in de nabije toekomst 
 haalbaar zijn.

Het zijn niet alleen de levensverwachting en de economische 
 omstandigheden die veranderen. Ook de Nederlandse arbeidsmarkt 
is sterk in beweging. Een levenslange baan bij dezelfde werk-
gever is anders dan kort na de oorlog, toen ons pensioensysteem 
 ontworpen werd, tegenwoordig eerder uitzondering dan regel.

Meer en meer werknemers ruilen bovendien, al dan niet tijdelijk en 
al dan niet vrijwillig, een vast dienstverband in voor een bestaan als 
zelfstandige. Velen van deze zelfstandigen verzekeren zich niet of 
onvoldoende van een inkomen voor de oude dag.

Zekerheid versus koopkracht
PFZW heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor wettelijke rand-
voorwaarden voor een pensioen dat zijn waarde behoudt. 
Want om je  leven ook na je werkzame bestaan op een prettige 
 manier te kunnen voortzetten – wat ons betreft het kerndoel van 
pensioen – moet dat pensioen wel zo veel als mogelijk meegroeien 
met de stijgende welvaart en de prijzen. Juist nu, in economisch 
 onzekere tijden, willen we helder zijn over onze ambitie. En helder 
zijn over de beheerste risico’s die met een goed en  betaalbaar 
 pensioen onlosmakelijk verbonden zijn. De ambitie van een 
 pensioen dat zijn toekomstige koopkracht zoveel als mogelijk 
 behoudt, kan PFZW naar de toekomst toe  onvoldoende waarmaken.
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Want het kabinet koos het afgelopen jaar een andere richting. 
Het koos voor een grotere nadruk op zekerheid dan voorheen. 
Die zekerheid is buitengewoon kostbaar. Pensioenfondsen  moeten 
grotere buffers aanhouden en een grotere terughoudendheid 
 betrachten bij het verlenen van indexatie. De zekerheid die het 
 kabinet kiest, betekent daarmee de zekerheid van een lager 
 pensioen. Dat is in de ogen van PFZW niet het  antwoord op de 
 vragen en onzekerheden van vandaag.

werken in de sector zorg en welzijn, én de ruim 1,3 miljoen gewezen 
deelnemers en  gepensioneerden bij het fonds.

We willen ook bijdragen aan een stelsel dat het waard is vertrouwen 
in te hebben en te houden. Aan een stelsel dat duidelijkheid en 
openheid biedt over de kosten en baten van een pensioen dat je 
sámen regelt. Waar van te voren helder is hoe mee- en tegenvallers 
worden verdeeld. Waar solidariteit niet slechts één kant op stroomt 
en waar voor iedereen helder is wat verschillende vormen van 
 solidariteit en risicodeling kunnen opleveren voor allen.

De wereld om ons heen verandert en ons pensioenstelsel veran-
dert mee. Dat geldt ook voor PFZW. Als veranderingen noodzakelijk 
zijn, dan veranderen wij uiteraard mee. Want we weten dat ons 
pensioen stelsel slechts zo sterk en goed kon worden doordat werk-
nemers en werkgevers het, samen met de politiek, steeds hebben 
weten aan te passen aan veranderende omstandigheden. Voor zo’n 
aanpassing is het ook nu weer tijd.

PFZW wil de veranderingen niet alleen ondergaan, maar er vooral 
ook mede vorm aan geven. Daarom dragen we graag onze ideeën 
aan in De Nationale Pensioendialoog, die in het najaar van 
2014 door staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid is gestart. Dit document is de bijdrage van PFZW.

One size � ts all past niet iedereen
We willen samen met anderen vorm geven aan de veranderingen, 
ook omdat we ervan overtuigd zijn dat niet alle sectoren, niet alle 
werknemers en niet alle werkgevers in Nederland gelijk zijn. En dat 
dus een one size � ts all benadering in het geval van  pensioenen one size � ts all benadering in het geval van  pensioenen one size � ts all
lang niet iedereen zal passen. Wij willen daarom met onze inzet 
bijdragen aan een pensioenstelsel dat de ruimte biedt aan maat-
werk. Dat werkgevers en werknemers de mogelijkheden en de 
vrijheid geeft, vanzelfsprekend binnen  bepaalde kaders, samen een 
pensioen regeling te dragen. Een  pensioenregeling die past bij de 
wensen, zorgen en  behoeftes van de ruim 1,2 miljoen mensen die 

De wereld verandert. Het pensioenstelsel verandert. Wij veranderen. 
Maar sommige dingen veranderen niet. Pensioen is een belangrijke 
arbeidsvoorwaarde. Pensioen wordt nog altijd voor een deel betaald 
uit de premie, die werkgever en werknemer samen opbrengen. 
Pensioen is zodoende uitgesteld loon. Het overgrote deel wordt 
echter ge� nancierd uit beleggingen. Daarbij is het delen van risico’s 
een bijzonder kenmerk van pensioenfondsen. Onze waarden, die 
de basis vormen onder alles wat we doen, staan nog altijd recht 
overeind. We willen het pensioenstelsel vormgeven rondom deze 
waarden. Dat betekent dat niet per de� nitie het hele stelsel op de 
schop hoeft. Het betekent dat we zuinig moeten zijn op de verwor-
venheden die ons veel gebracht hebben. Maar dat we tegelijkertijd 
moderniseringen toejuichen die ons doel dichter bij brengen: het 
verwezenlijken van onze fundamentele waarden, met als resultaat 
bovenal een goed en betaalbaar pensioen. Nu en straks.

We hebben in totaal een zevental waarden, die we al lange tijd 
koesteren, opnieuw bekrachtigd. Ze zijn niet speci� ek voor PFZW 
maar gaan over pensioen in het algemeen. Die waarden zijn onder 
te verdelen in fundamentele waarden (wat vinden we belangrijk?), wat vinden we belangrijk?), wat
instrumentele waarden (hoe kunnen we dat bereiken?) en een 
afgeleide waarde die de gewenste effecten voor de samenleving op 
macro-economisch niveau beschrijft.

Wij veranderen
Onze waarden



PFZW
Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is het één-na-grootste pensioenfonds van Nederland, van en voor 
een van de grootste sectoren van het land. Voor de mensen die de zorg voor iedereen in ons land ter 
hand nemen, verzorgen wij het pensioen. Alles bij elkaar beheren we de pensioenen van ruim 2,5 miljoen 
mensen, waarvan meer dan 1,2 miljoen actieve werknemers en circa 360.000 gepensioneerden.

Ons doel is zorgen voor een goed pensioenpakket tegen een zo laag mogelijk prijs. Wij zijn er, met 
onze deelnemers, van overtuigd dat een goed pensioen een geïndexeerd pensioen is. Een pensioen dat 
niet meegroeit met de toenemende welvaart en de stijgende prijzen wordt steeds minder waard. Een 
 pensioen dat meegroeit en toch betaalbaar is, kan alleen worden gerealiseerd met een lange termijn 
beleggingsbeleid waarin enig risico genomen kan worden. Een fatsoenlijk en betaalbaar pensioen dat 
risicovrij is, bestaat dus in onze ogen niet. De voor een goed pensioen benodigde risico’s zijn draagbaar 
wanneer die risico’s gedeeld worden. Binnen én tussen generaties. Solidariteit en risicodeling zijn dan 
ook centrale uitgangspunten van de pensioenregeling van PFZW.
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De fundamentele waarden Wat willen we bereiken?

Wie door ouderdom of arbeidsongeschiktheid niet meer kan werken 
heeft toch inkomen nodig. En wanneer een kostwinner overlijdt, 
hebben de nabestaanden vervangende inkomsten nodig. 
Pensioen zorgt er voor, dat je in die situaties toch in je eigen 
 levensonderhoud of dat van je gezin kunt blijven voorzien. Goed 
voor wie pensioen geniet, én goed voor de samenleving als geheel. 
Uit  onderzoek, hier en elders in de wereld, blijkt keer op keer dat 
verreweg de meeste mensen uit zichzelf onvoldoende pensioen-
voorziening treffen. Ze stellen het uit, stellen het af, of nemen niet 
de beslissingen die noodzakelijk zijn om voldoende pensioen op 
te bouwen. Daarom is het goed dat we in Nederland verplicht voor 
aanvullend pensioen sparen. Die verplichtstelling uitbreiden tot 
iedereen die werkt, is het overwegen waard. Om dezelfde reden is 
PFZW expliciet tegen aftopping, en dus ook tegen een eventuele 
verdere verlaging van pensioenopbouw beneden de huidige grens 
van 100.000 euro.

1

2
Sommige mensen sterven jong. Veel mensen worden oud. En steeds 
meer mensen worden héél oud. Die grote en onvoorspelbare ver-
schillen in hoe oud je wordt maken het zeer inef� ciënt om individu-
eel te moeten sparen voor het maximaal benodigde bedrag, voor 
het geval je erg oud mocht worden. In ons pensioenstelsel dragen 
we daarom samen het ‘risico’ op lang leven. Ook het overlijdens-
risico (voor nabestaanden) en het risico op arbeidsongeschiktheid 
worden binnen veel pensioenfondsen gedeeld.

Bescherming tegen het onvoldoende zelf regelen 
van een risico dat je anders niet kunt dragen

Risicodeling binnen én tussen generaties

Naast deze solidariteit binnen generaties, kennen pensioenfondsen 
nog een andere unieke en belangrijke vorm solidariteit: die tussen
generaties. De wet maakt deze bijzondere rol van pensioenfondsen 
mogelijk. Periodes van economische voor- en tegenspoed wisselen 
elkaar altijd af. Soms duurt zo’n periode lang, andere keren kort. 
Wanneer iedere generatie zijn eigen boontjes zou moeten doppen, 
zou deze onvoorspelbaarheid van het economische getij zorgen 
voor generaties met geluk en generaties met pech. Door samen 
met verschillende generaties een pensioenfonds te delen, kunnen 
in gunstige tijden buffers worden opgebouwd. Deze buffers kunnen 
worden gebruikt in tijden van tegenspoed. Bovendien is het mogelijk 
extra geld te verdienen door met deze buffers te beleggen.
Omgekeerd is het in moeilijke tijden mogelijk tekorten (beperkt) 
door te schuiven. Pensioenfondsen maken bij tegenvallers namelijk 
gebruik van de mogelijkheid om pijn te spreiden door herstel-
termijnen te hanteren. Daardoor worden klappen niet direct volledig 
opgevangen, maar gedeeld met toekomstige jaren.

Een ander voordeel van risicodeling tussen generaties is dat 
ook ouderen beleggingsrisico kunnen dragen. Pensioenfondsen 
 beleggen daarom met het vermogen van alle belanghebbenden, 
inclusief ouderen. Het risico hoeft niet te worden afgebouwd als de 
 pensioendatum nadert. Dit is voordelig, want het pensioenvermogen 
is het grootst in de periode vlak voor en vlak na pensionering. 
Dan kan dus ook het meeste geld worden verdiend. Gemiddeld 
wordt na pensionering maar liefst 40% van het pensioen op-
gebouwd door beleggingsopbrengsten.

Dit systeem van risicodeling zorgt voor veel welvaartswinst. 
Dat betekent dat de samenleving als geheel sterk pro� teert, 
onder meer doordat pensioenfondsen met deze vorm van 
 solidariteit  bijdragen aan extra macro-economische stabiliteit. 
Pensioenfondsen kunnen immers lange termijn � nanciering – die na 
de � nanciële crisis schaars is geworden – ter beschikking stellen. 
Intergenerationele risicodeling is daarmee een belangrijk kenmerk 
dat bestaansrecht geeft aan pensioenfondsen. Tegelijkertijd dwingt 
de verandering in demogra� e echter tot nadenken hierover.
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Beleggen voor de lange termijn levert 
het beste resultaat

Werkgever en werknemer zorgen samen 
voor  voldoende premie

Pensioen is een manier om de consumptie van het loon uit arbeid 
te verdelen over het werkzame leven en het leven daarna. Pensioen 
is daarom een belangrijke arbeidsvoorwaarde en daarmee een zaak 
van werkgevers en werknemers. Een goed pensioen is onmogelijk 
zonder voldoende premie. Werkgevers en werknemers moeten daar 
samen verantwoordelijkheid voor nemen.

De instrumentele waarden Hoe kunnen we onze 
fundamentele waarden waarmaken?

Voor een goed en betaalbaar pensioen zijn de inkomsten uit de 
beleggingen onontbeerlijk. De periode vanaf het moment van 
 premie-inleg tot het moment van uitkering duurt vaak lang. Dat is 
mooi, want geld dat voor langere tijd wordt weggezet levert meestal 
het beste rendement op. En een beter rendement betekent simpel-
weg een beter pensioen.

Ook de Europese en de Nederlandse economie hebben baat 
bij investeringen voor de lange termijn, bijvoorbeeld in zaken 
als  infrastructuur. De lange termijn focus van pensioenfondsen 
 betekent bovendien dat pensioenfondsen voortrekkers zijn op het 
gebied van duurzaam beleggen.
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Hoe lager de kosten, hoe hoger het pensioen. De schaalgrootte 
van pensioenfondsen zorgt voor lagere uitvoeringskosten. De grote 
schaal geeft ook betere mogelijkheden om te beleggen en de 
 beleggingen te spreiden. Tot slot is het met voldoende schaalgrootte 
makkelijk om voldoende deskundigheid in en rondom het pensioen-
fondsbestuur te organiseren.

Een uniforme pensioenregeling, zonder al te veel toeters en bellen, 
is eenvoudig in de communicatie en in de administratie. Eenvoud 
zorgt voor minder fouten en lagere kosten. Ook het ontbreken van 
een winstoogmerk, waardoor al het geld voor de belanghebbenden 
gebruikt wordt en er geen extra kosten ten gunste van aandeel-
houders gemaakt hoeven te worden, helpt om de kosten laag te 
houden.

concurrentie met andere werkgevers. Verplichtstelling geeft op die 
manier bescherming aan werknemers, die als vanzelf hun pensioen 
geregeld zien en hier ook bij verandering van baan geen nadeel van 
ondervinden. Dat vergroot de arbeidsmobiliteit. Met de verplicht-
stelling ontstaan er collectiviteiten die de schaalgrootte hebben om 
lage kosten te realiseren. Tot slot maakt de verplichtstelling dure 
marketingcampagnes overbodig.

De afgeleide waarde

De verplichtstelling van pensioen is geen doel op zich, maar een 
zeer effectief middel om de eerder genoemde doelen te  behalen. 
Verplichtstelling geeft zekerheid over de continuïteit. En deze 
 continuïteit is beslist nodig voor het delen van risico’s tussen 
 generaties. Want als je ervoor kunt kiezen alleen mee te doen in een 
periode dat je er direct voordeel bij hebt, gaat het mis. Dan werkt 
het systeem niet meer. Zekerheid over de continuïteit is ook nodig 
om een werkelijk lange termijn beleggingsbeleid te kunnen voeren. 
Daarenboven biedt het bescherming tegen een te lage pensioen-
opbouw met als gevolg een te lage pensioenuitkering.

De verplichtstelling helpt ook te voorkomen dat werkgevers geen 
of een minder goede pensioenregeling aanbieden dan andere 
werkgevers in de sector. Pensioen is zo een neutrale factor in de 

5
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Lage kosten door schaalgrootte, eenvoud 
en het werken zonder winstoogmerk

Alleen met een verplicht pensioen kunnen we de beste 
voordelen behalen

7 Stabiliteit

Als al deze bovenstaande waarden verwezenlijkt worden, hebben 
pensioenfondsen de beste uitgangspositie om tegen stabiele 
 premies stabiele pensioenuitkering te realiseren. Dat is van belang 
voor werkgevers, werknemers én gepensioneerden. Bovendien 
 ontstaat zo een belangrijk bijeffect: een stabiliserende invloed op 
de economie.
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Klaar voor de toekomst
PFZW denkt al bijna tien jaar op een structurele manier na over de turbulente actuele en toekomstige 
ontwikkelingen. In 2005 startte het pensioenfonds een project onder de naam Be Prepared. 
Het doel daarvan was te onderzoeken hoe maatschappelijke, economische en demogra� sche 
 ontwikkelingen invloed hebben op ons pensioenstelsel, welke vragen en kritiek er rondom het stelsel 
leefden en welke antwoorden daarop mogelijk zijn. Een van de centrale dilemma’s die PFZW in dit traject 
bestudeerd heeft is de vraag of we ons pensioencontract moeten zien als een sociaal contract of als een 
� nancieel contract. Een simpele vraag, maar zónder simpel antwoord. Wij geloven dat een contract dat 
ook in de toekomst houdbaar is, zowel een sociaal als een � nancieel karakter moet hebben. Een van de 
zaken die in zo’n contract voor iedereen helder moet zijn, is wat er gebeurt in slechte en in goede tijden. 
Hoe worden de lusten en lasten en risico’s gedeeld? Wanneer wordt er ingegrepen en  wanneer kan er wat 
extra’s worden gedaan? In 2010 zijn daarover afspraken gemaakt.

Een andere conclusie die het PFZW-bestuur al jaren terug getrokken heeft, is dat het feit dat we steeds 
langer leven onontkoombaar ook betekent dat we wat langer moeten werken. Een goed pensioen wordt 
anders onbetaalbaar.

Een laatste belangrijke keuze die PFZW maakte is de keuze voor een pensioen dat zoveel als mogelijk 
zijn waarde behoudt en dus meegroeit met de stijgende welvaart en stijgende prijzen. Dat betekent ook 
direct een keuze voor een pensioen dat met enig risico gepaard gaat. Want om ons pensioen te laten 
groeien moeten we het pensioengeld beleggen. En beleggen zonder risico is niet mogelijk.

Tot nu toe heeft PFZW de principiële keuzes die het maakt nog onvoldoende in de praktijk kunnen 
 brengen. De wet maakt het (nog) niet mogelijk en de politiek heeft de wet (nog) niet voldoende 
 aangepast om het wél mogelijk te maken.
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Onze waarden staan recht overeind. Maar de omstandigheden 
zijn veranderd en zullen ook in de toekomst aan verdere verande-
ring  onderhevig zijn. Het huidige pensioensysteem en de daarbij 
 horende wet- en regelgeving bieden naar de mening van PFZW 
 onvoldoende ruimte om een goed en betaalbaar pensioen dat past 
bij onze waarden te blijven realiseren.

Er zijn naar ons idee grofweg drie verschillende modellen mogelijk 
voor een aanpassing van de pensioenregeling.

Onze waarden staan nog recht 
overeind, maar hoe nu verder?

De drie modellen in het kort

•  Model A, het referentiemodel, een uitkeringsovereen-
komst  gebaseerd op (anonieme) solidariteit: bevat 
doorsneepremie, doorsneeopbouw, doorsnee beleg-
gingsbeleid, doorsnee indexering/verlaging.

•  Model B, een uitkeringsovereenkomst met degressieve 
opbouw en een beleggingsbeleid per generatiecohort.

•  Model C, een kapitaalsovereenkomst; een model dat 
transparantie als uitgangspunt neemt: kapitaalopbouw 
met lifecycle beleggen, met als voorwaarde het behoud 
van de mogelijkheid van collectieve risicodeling en de 
opbouw van anonieme buffers.
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Model B

Een pensioen zonder generatiecon� icten
In dit model blijft het pensioendoel leidend. De deelnemer krijgt dus 
een jaarlijks (voorwaardelijk) pensioen van een bepaalde hoogte 
toegezegd. Maar een belangrijk verschil met het huidige systeem is 
dat in dit model elk jaar duidelijk is wat aan premie wordt betaald 
en wat je daar aan pensioen voor terug krijgt. Die helderheid kan 
helpen bij meer draagvlak voor, en vertrouwen in, het stelsel.

Geld dat langer kan renderen leidt tot een hoger pensioen. 
Dit rechtvaardigt een verschillend opbouwpercentage voor jong 
en oud. De premie is dan voor iedereen hetzelfde, maar jongeren 
 krijgen voor dezelfde euro meer pensioen toegezegd. Hun geld wordt 
immers nog lange tijd belegd en kan dus langer groeien.

In dit  systeem wordt het ook makkelijker om de belangen van 
 verschillende leeftijdsgroepen apart te dienen. Zo hebben  ouderen 
meer behoefte aan zekerheid en een stabiele uitkering, terwijl 
jongeren meer belang hebben bij een stabiele premie en een 
rendement dat de stijgende welvaart en stijgende prijzen bijhoudt. 
Deelnemers zouden in dit model desgewenst ook zelf kunnen kiezen 
voor meer of minder risico, onafhankelijk van hun leeftijd.

Model A

Een beperkte aanpassing van de huidige pensioenregeling
PFZW heeft de afgelopen jaren ingezet op dit model. Het lijkt op de 
huidige pensioenregeling, maar kent een aantal wezenlijke aan-
passingen. Het belangrijkste verschil met de huidige situatie is 
dat we vinden dat een pensioenregeling duidelijk de ambitie zou 
moeten hebben van een pensioen dat meegroeit met de stijgende 
welvaart en de stijgende prijzen. Zo’n pensioen kan niet bestaan 
zonder enig risico te nemen met de beleggingen. Daar zou ook een 
rekenrente bij moeten horen die rekening houdt met het risico dat 
(duidelijk gecommuniceerd) wordt genomen. Eenvoudiger gezegd: 
als je geen absolute zekerheid belooft, zouden deelnemers ook niet 
de hoge prijs van absolute zekerheid hoeven te betalen.

Om aan de huidige maatschappelijke kritiek op het pensioenstelsel 
tegemoet te komen, kunnen verdere aanpassingen worden onder-
zocht. Extra keuzevrijheid om het pensioen meer op maat te maken 
is zo’n mogelijke aanpassing. Zo kan worden nagedacht over de 
 mogelijkheid om binnen bepaalde grenzen een eenmalig groter 
 bedrag ineens op te nemen.

Drie modellen
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Hoe nu verder?
Zoals gezegd: onze waarden staan nog recht overeind. Maar de 
 wereld om ons heen verandert. Om onze waarden ook in de toe-
komst te behouden, moeten we daarom kritisch kijken naar de 
vormgeving van onze Nederlandse pensioenregelingen. PFZW koos 
eerder voor het hierboven beschreven model A. Maar de wet maakt 
het ons (nog) niet mogelijk dat model uit te voeren. Bovendien gaat 
de maatschappelijke discussie over ons pensioenstelsel verder, 
en blijven ook de omstandigheden veranderen. Wij geloven daarom 
dat nader onderzoek naar alle drie de  geschetste modellen nodig is, 
om naast de voordelen ook de nadelen en risico’s van de verschil-
lende mogelijkheden nader te wegen. Maar in de tussentijd willen 
we niet stilzitten. We willen nú al werken aan een goed, betaalbaar 
en toekomstbestendig pensioen. Een pensioen dat bovendien aan-
sluit bij de speci� eke wensen en omstandigheden van onze achter-
ban. Daarvoor is naar onze mening het volgende nodig:

1.   De wetgever zou het alsnog mogelijk moeten maken dat 
 pensioenfondsen kunnen kiezen voor een pensioen dat mee-
groeit met de stijgende welvaart en stijgende prijzen in plaats 
van voor een pensioen dat vrijwel absolute (en zeer dure) 
 zekerheid belooft. Daarmee kunnen we voor de korte termijn de 
demogra� sche en � nanciële houdbaarheid van onze pensioen-
regeling versterken.

2.   We pleiten voor een uitbreiding van de keuzemogelijkheden in 
de uitkeringsfase. Zo zou bijvoorbeeld de mogelijkheid onder-
zocht kunnen worden om binnen bepaalde (wettelijke) grenzen 
eenmalig een groter bedrag ineens op te nemen.

3.   Modellen met een jaarlijkse opbouw die kleiner wordt als de 
leeftijd stijgt (degressieve opbouw) of met kapitaalopbouw 
geven een beter antwoord op de maatschappelijke ont-
wikkelingen en kritiek dan de huidige modellen. Het model 
met  kapitaalopbouw gaat daarin het verst en lijkt nodig om de 
vereiste transparantie, eenvoud en individuele inzichtelijkheid 
te realiseren. PFZW vraagt de wetgever om alsnog ruimere 
mogelijkheden te bieden om binnen zo’n model collectieve 
 risicodeling mogelijk te maken. Dan biedt zo’n model mogelijk 
het beste van twee werelden.

Model C

Iedereen een eigen pensioenpot, maar samen belangrijke 
risico’s delen
In dit model wordt de zogenoemde uitkeringsovereenkomst 
 los gelaten en de overstap gemaakt naar een premieovereenkomst. 
Anders gezegd: je spaart niet elk jaar een deel van je pensioen 
bij elkaar, maar je stopt ieder jaar samen met je werkgever geld 
in je individuele pensioenkapitaal. Aan het eind van de rit wordt 
dit  kapitaal omgezet in een pensioen. De hoeveelheid pensioen is 
dan onder meer afhankelijk van de omvang van het opgebouwde 
 vermogen en dus van de behaalde rendementen. Een belangrijke 
bron van de huidige pensioendiscussie, de rekenrente, komt pas 
ter sprake op het moment van pensionering, als het kapitaal moet 
 worden omgezet in een levenslange uitkering. Ook na pensioen-
datum moet het mogelijk blijven risico’s te nemen (gedeeltelijk 
doorbeleggen na pensionering). Het is de bedoeling om, in lijn met 
de waarden van PFZW, ook in dit systeem samen risico’s te blijven 
delen. Wij denken daarbij aan vier risico’s: lang leven risico (je 
wordt ouder dan verwacht), in� atie risico (prijzen stijgen meer dan 
verwacht), rente risico (pensioen minder waard) en beleggings-
risico’s (beleggingen vallen tegen waardoor pensioen lager uitvalt). 
Dit kan onder andere worden ondervangen door samen buffers aan 
te leggen.

Een voordeel van dit model is een grotere transparantie, die helpt 
bij het herwinnen van vertrouwen en draagvlak. De deelnemer 
kan precies volgen wat het pensioenfonds allemaal met zijn geld 
doet. De premie die een deelnemer samen met zijn werkgever 
inlegt wordt op zijn eigen pensioenrekening gestort. Dat voorkomt 
 onbedoelde solidariteit en generatiecon� icten en is tegelijkertijd 
toch  uniform: iedere deelnemer, jong en oud, wordt op dezelfde 
manier behandeld.
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Hoewel we nu pleiten voor deze wettelijke maatregelen, kan 
PFZW op dit moment nog geen de� nitieve keuze voor een van de 
 genoemde modellen maken. Daarvoor is nader onderzoek nodig 
naar hoe de verschillende modellen in overeenstemming kunnen 
worden gebracht met de waarden van PFZW. Vooral het delen van 
risico’s tussen generaties heeft daarbij aandacht nodig. Mogelijk 
komt dan ook een logisch moment om onze deelnemers opnieuw 
te raadplegen.

Inrichting van de pensioenmarkt
Naast het aanpassen van de pensioenregelingen is een andere 
mogelijkheid voor vernieuwing het opnieuw inrichten van de 
pensioen markt. Zo zou Nederland ervoor kunnen kiezen standaard 
álle werkenden, dus inclusief zzp’ers, pensioen op te laten bouwen. 
Daarmee wordt ook de angel uit de discussie rondom de doorsnee-
premie gehaald (zie ook het kader over de mensen in de sector zorg 
en welzijn). Daarnaast denken we na over mogelijkheden om meer 
samenhangende groepen deelnemers (heterogene collectieven) te 
organiseren, met op maat gesneden opbouw, keuzemogelijk heden, 
premie en zekerheden. De overheid zou het daarvoor  mogelijk 
 moeten maken dat ook verplichtgestelde branches onderdak 
 kunnen vinden bij een zogenoemd Algemeen Pensioenfonds.

De mensen in de sector zorg en welzijn
De mensen voor wie wij het pensioen regelen zijn 
 gemiddeld relatief jonger dan bij andere pensioen-
fondsen, zijn maatschappelijk betrokken en zijn vaak 
vrouw. Ze werken lang niet altijd fulltime en werken soms 
ook een aantal jaren niet, bijvoorbeeld omdat ze zorg-
taken verrichten voor kinderen of anderen.

Onze deel nemers verrichten vaak fysiek en/of mentaal 
zware arbeid, al dan niet in � exibele diensten. Zo nodig 
wat eerder kunnen stoppen met werken met een op maat 
gesneden fatsoenlijk en � exibel pensioen is daarom voor 
onze deelnemers cruciaal.

Een van de onderscheidende kenmerken van de arbeids-
markt in de sector zorg en welzijn is de geringe uitstroom 
naar andere sectoren. Weliswaar zijn er tussen de deel-
sectoren zorg en welzijn behoorlijk wat wisselingen, 
maar in- en uitstroom naar of van de sectorzorg en 
welzijn als geheel is relatief beperkt. Dit bijzondere 
 kenmerk van de sector maakt dat de discussie rondom 
de  doorsneesystematiek ook beperkter is in deze sector. 
Wanneer het fonds ook zou (kunnen) worden opengesteld 
voor zelfstandigen (zzp’ers), kan een groot deel van de 
problematiek met betrekking tot de doorsneepremie 
worden ondervangen. Want wie een leven lang werkt 
in de sector, maakt zowel de duurdere (‘jonge’) als de 
 goedkopere (‘oude’) jaren binnen het regime van de 
doorsneepremie mee.

Bron: Tabellen in- en uit en doorstroom per sector; maatwerkopdracht CBS 

voor UWV werkbedrijf

Intersectorrale baan–baan 
mobiliteit

In- en uitstroomcijfers 
2010

Landelijk 9,0% 9,2%

Zorg
– waarvan van/naar welzijn

5,4%
1,0%

3,2%
0,6%

Welzijn
– waarvan van/naar zorg

10,5%
2,9%

9,3%
5,5%

UitIn
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