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PwC Pensioenlezing 2018

“Afschaffing doorsneesystematiek: 
appeltje eitje?” 

Alles is wel zo’n beetje bekend



12/10/2018

2

Uw dagvoorzitter: Michael Visser
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#pwcpensioenlezing

Programma

13:10 – 13:55 mr. dr. Bastiaan Starink
Plan B en de fiscale aspecten ervan 

13:55 – 14:30 prof. mr. drs. Mark Heemskerk
Afschaffing doorsneesystematiek juridisch bekeken

14:30 – 15:05 ir. Mike Pernot AAG 
Doorsneesystematiek: wat nou afschaffen? 

15:05 – 15:45 Pauze

15:45 – 16:20 ir. drs. Lilian van Duijnhoven AAG
Van theorie naar praktijk: nieuwe uitdagingen 

16:20 – 16:50 drs. Gisella van Vollenhoven-Eikelenboom AAG
Afschaffen van de doorsneesystematiek: de blik van de 
toezichthouder 

16:50 – 17:00 Afsluiting

17:00 Borrel
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Plan B en de fiscale 
aspecten ervan

Bastiaan Starink (Tilburg University / PwC / Netspar)

Een terugblik

• Al bijna 10 jaar praten we over een grote herziening van het 
pensioenstelsel

• We waren er vorige maand bijna…… met als beoogd resultaat:

1. De doorsneesystematiek af te schaffen. De huidige premie-
subsidiëring van ouderen door jongeren zou vervallen waardoor 
jongeren meer pensioen zouden gaan opbouwen en ouderen 
minder dan nu.

2. De pensioenbouw minder zeker te maken. De huidige regeling 
met vrijwel zekere rechten zou minder zeker worden zodat 
pensioenen sneller konden worden geïndexeerd en sneller 
gekort.
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3. De Aow leeftijd minder snel te laten stijgen. Per 2021 is de Aow
leeftijd 67 en stijgt 1:1 verder met de levensverwachting. Dit 
moest vertraagd worden.

4. De rekenrente te versoepelen (verhogen). Hierdoor zou er weer
sneller kunnen worden geïndexeerd en hoefden fondsen per 
2021 de pensioenen niet te korten.

5. De RVU heffing van 52% te beperken. Bij vervroegde uittreding
moest deze heffing verdwijnen of verminderen om zware
beroepen vervroegd te kunnen laten uittreden.

Nu het akkoord voorlopig van de baan is, is onduidelijk wat het Kabinet
gaat doen.

Een terugblik

Wat was de aanleiding ookalweer

• Waarom ook al weer?

o Actuarieel fair contract op individueel niveau 
geen ongewenste herverdeling en 'heldere' eigendomsrechten

o Nominale garantiecontract niet langer realistisch 
garantie wordt niet waargemaakt

o Stelsel aanpassen aan moderne arbeidsmarkt 
flexibele arbeidsverhoudingen, wisselend en zzp

8
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Er zijn verschillende scenario’s denkbaar:

1. Er gebeurt politiek niets concreet gevolg is dat pensioenen
waarschijnlijk per 2021 gekort moeten worden

2. Kabinet en SER praten toch verder en (delen van) het beoogde
pensioenakkoord worden toch doorgevoerd

3. Het Kabinet gaat wetgeving doorvoeren (Plan B) conform het 
Regeerakkoord. Dat betekent waarschijnlijk:

1. Toch afschaffen doorsneesystematiek

2. De pensioenopbouw fiscaal via de premie reguleren (premie
wordt de politieke draaiknop) terwijl nu nog het 
opbouwpercentage de politieke draaiknop is

En nu?

Regeerakkoord (Plan B)

• In Regeerakkoord is namelijk opgenomen dat 

‘wordt bezien of het fiscaal kader alleen nog op de pensioenpremie 
kan worden begrensd’ 

en 

‘voor alle contracten wordt een leeftijdsonafhankelijke premie 
verplicht en krijgen de deelnemers een opbouw die past bij de 
ingelegde premie.’
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Het doorsneesysteem
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Twee kanten van dezelfde medaille

• Actuarieel fair vergt oplossing doorsneesystematiek

1. Invoeren leeftijdsonafhankelijke opbouw en progressieve 
premie

2. Invoeren degressieve opbouw en leeftijdsonafhankelijke 
premie 

• Vanwege arbeidsmarkteffecten en kans op strijd met gelijke 
behandeling is gekozen voor optie 2: 

 degressieve opbouw en gelijkblijvende premie
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• Afschaffen doorsneepremie kan aan de kostenkant en aan de 
opbouwkant

• Voordelen progressieve premie: 

o Geen enkele pensioenregeling in Nederland hoeft aangepast te 
worden; slechts de premieverdeling gaat anders

o Geen overgangsproblematiek, tenzij progressieve premie zich 
ook doorvertaalt in de werknemersbijdrage

o Opf’en en verzekeraars (= 25% van de actieven) worden niet 
meegezogen in een Bpf probleem 

o Besparing op kosten van een deel van de stelselherziening

o Aandacht kan uitgaan naar al dan niet verplichte overstap naar 
premieregeling met bijbehorende ‘invaardiscussie’
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Is progressieve premie niet eenvoudiger?

• Nadelen progressieve premie: 

o Bij Bpf’en worden oudere werknemers duurder dan nu en 
jongere werknemers goedkoper dan nu. Herverdeling tussen 
werkgevers!

o Arbeidsmarktpositie van ouderen. Maar is dat argument sterk 
genoeg om de pensioendiscussie door te laten domineren?

Perspectiefnota Regering 2016:

“Daarnaast speelt de positie van ouderen op de arbeidsmarkt 
een rol. (…) Deze progressieve premies verhogen echter de 
arbeidskosten van oudere werknemers. Dat is ongunstig voor de 
baankansen van ouderen, die toch al een kwetsbare positie 
hebben op de arbeidsmarkt.”

14

Is progressieve premie niet eenvoudiger?
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Regeerakkoord (Plan B)

• In Regeerakkoord is opgenomen dat 

‘wordt bezien of het fiscaal kader alleen nog op de pensioenpremie 
kan worden begrensd’ 

en 

‘voor alle contracten wordt een leeftijdsonafhankelijke premie 
verplicht en krijgen de deelnemers een opbouw die past bij de 
ingelegde premie.’

15

Premieniveau voor alleen OP
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Bijbehorende degressieve opbouw
(middelloonregeling)
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• Huidige fiscale kader DC afgeleid van DB: ook bij DC 
‘denken’ wij nog in uitkering

• Leidt tot fiscale ongelijkheid op de volgende punten:

o In aanmerking te nemen rekenrente bij premiestaffels

o Betalen voor indexatie

o Herstelpremie

o Solvabiliteitsopslag

• Dat pleit voor een ruimere premie dan de huidige fiscale 
DC staffels

• Desondanks zal een deel van de regelingen versoberd 
moeten worden: premie zal bij huidige rente uitkomen 
tussen 25%-30% van de pensioengrondslag

18

Vaststelling leeftijdsonafhankelijke premie
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Koolmees, juni 2018: 

“een premiekader dat gemaakt moet worden als vervanger van 
het Witteveenkader” 

en 

“binnen dit fiscale kader kan mogelijk ook compensatie voor een 
transitiepad van het huidige stelsel naar het nieuwe stelsel 
worden geregeld”. 

19

Transitie

Transitie verschil toekomstige opbouw
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Extra premie geraamd op <5% van € 23,4 mrd

21

Vanaf 2020 is er de taakstellende 
fiscale ruimte om de 
pensioenpremies met 1,0 mld euro 
te laten stijgen om – bij een 
afschaffing van de 
doorsneesystematiek bij 
pensioenen – een evenwichtige 
transitie mogelijk te maken.

Bron: Analyse economische en budgettaire effecten van de 
financiële bijlage van het regeerakkoord (CPB 10-10-2017)  

SZW, Rapportage ontwikkeling pensioenpremies, augustus 2018

Bijkomend voordeel: Integratie 2e en 3e pijler

• 3e pijler gaat nu al uit van een leeftijdsonafhankelijke fiscale
premieregulering (13,3% van de grondslag)

• Bij invoering leeftijdsonafhankelijke premie in 2e pijler kunnen beide
pijlers op elkaar worden afgestemd

• Fiscaal level playing field tussen werknemers en ZZP-ers / 
ondernemers

• Arbeidsvorm Neutraal Pensioenkader (ANP)

22
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Resumé

1. Schaf doorsneesystematiek af door, bij voorkeur, progressieve premie 
in te voeren

2. Fiscale regulering via de premie (voor zowel DB als DC) is verstandig

3. Voor de ‘dure’ DB regelingen betekent dit waarschijnlijk een 
versobering omdat maximum premie ca. 25%-30% zal bedragen

4. Koolmees moet doorpakken op Plan B

23

b.starink@uvt.nl
bastiaanstarink
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Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Afschaffing doorsneesystematiek

PwC pensioenlezing 2018

6 december 2018

Prof. mr. drs. Mark Heemskerk

Radboud Universiteit Nijmegen
held advocaten

Afschaffing doorsneesystematiek juridisch bekeken

1 Wat is het plan?

2 Is het een goed plan?

3 Is het een plan dat (juridisch) kan?
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Wat is de doorsneesystematiek juridisch gezien?

• Verplichte doorsneepremie (artikel 8 Wet Bpf)

• Verplichte doorsnee-opbouw (artikel 17 Pensioenwet)

1 Wat is het plan?
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Wat gebeurde er daarna

• Geen SER Akkoord….

• Maar Telegraaf akkoord

• Overleggen

• Maar geen pensioenakkoord

• Wat nu?

Welk antwoord is juist?

A Het nieuwe pensioenstelsel komt er
B Er komt geen nieuw pensioenstelsel 
C Althans niet in 2020
D Anders  
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Hoe ziet afschaffing doorsneesystematiek er uit?

• Leeftijdsonafhankelijke pensioenpremie…..met leeftijdsafhankelijke 
pensioenopbouw?

• Hogere pensioenopbouw voor jong

• Lagere pensioenopbouw voor oud

• Is het een goed plan?

• Welk probleem lost het op?

• Arbeidsmarkt?

• Herverdeling?

What’s the problem of the solution?

• Leeftijdsafhankelijke pensioenopbouw…….
• …is dat benadeling van ouderen?

• Meer pensioenopbouw voor jongeren

• Invoering van degressieve opbouw halverwege de pensioenrit met 
doorsneesystematiek….nadeel
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Stelling 1

• Leeftijdsonafhankelijke premies met degressieve pensioenopbouw is 
verboden leeftijdsonderscheid….

Let’s go legal

• Leeftijdsdiscriminatie mag niet, onderscheid is verdacht

• Europees recht vertaald naar Nederlandse wet (WGBL)
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Let’s go legal (2)

• De actuariële oplossing (artikel 8 lid 3)?

• Degressieve opbouw is actuarieel: gelijke premie, andere inkoopwaarde 
pensioen. Appeltje, eitje?

Let’s go legal (3)

• Maak er een premieovereenkomst van
• Toezegging is de premie, niet de uitkering?

Stelling 2:
Bij een premieovereenkomst is er geen leeftijdsonderscheid, dus geen 
discriminatie

• Overstappen van middelloon naar premieovereenkomst blijkt niet 
eenvoudig.

• Alternatief: huur een positiviteitsgoeroe in
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Let’s go legal (4)

• Wat is de objectieve rechtvaardiging voor 
(a) lagere pensioenaanspraken ouderen
(b) lagere pensioenaanspraken door overstap van doorsnee naar 
degressief?

• Europese rechtspraak: ruime beleidsvrijheid voor lidstaten, wel 
onderbouwen (HvJ EU Palacios)

• Artikel 6 Richtlijn 2000/78: arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid

• Wetgever moet in parlementaire behandeling onderbouwen met rapporten 
waarom het goed is voor de arbeidsmarkt en werkgelegenheid

• Sociale partners en uitvoerders kunnen daarbij aansluiten

Tot slot

• 1 Wat is het plan: afschaffen doorsneesystematiek

• 2 Is het een goed plan? Onvoldoende bewijs

• 3 Is het een plan dat kan? Geen appeltje eitje, maar een karweitje

• Vragen?

• M.heemskerk@jur.ru.nl

• mark@heldlaw.nl
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Philips Pensioenfonds

Doorsneesystematiek: wat nou afschaffen?

6 december 2018

1

Philips Pensioenfonds

40

Inhoud presentatie

• Huidige situatie bij Philips

• Landelijke problematiek

• Uitdagingen bij Philips

• Observaties en bezwaren

• Conclusies
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Philips Pensioenfonds

HUIDIGE SITUATIE BIJ PHILIPS

Philips Pensioenfonds

42

Pensioenregeling

• CDC-regeling sinds 1 januari 2014, aanpassing per 1 januari 
2019 voor 3 jaar

• CDC-premie is actuariële premie vertaald in percentage

• Tot 1 januari 2019 jaarlijkse beoordeling opbouwpercentage: 
premiedekkingsgraad = actuele dekkingsgraad (min. 104%, 
max. 119%)

• Premiedekkingsgraad op moment van voorstel sociale partners 
voor 2019-2021: 104%
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Philips Pensioenfonds

43

Financiële positie PPF

• Per 31 oktober 2018:
– Actuele dekkingsgraad: 117,2%

– Beleidsdekkingsgraad: 120,5%

– Vereiste dekkingsgraad: 119,1%

– Minimaal vereiste dekkingsgraad: 104,1%

Philips Pensioenfonds

LANDELIJKE PROBLEMATIEK
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Philips Pensioenfonds

45

Drijfveren voor nieuw pensioenstelsel (relevantie bij 
Philips)
• Variërende premie

• Naderende pensioenkorting

• Overdracht naar nieuwe werkgever

• Ongewenste leeftijdssolidariteit

• Veranderende arbeidsmarkt

• Solidariteit tussen werkgevers

• Eigen pensioenpotjes duidelijker

Philips Pensioenfonds

UITDAGINGEN BIJ PHILIPS
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Philips Pensioenfonds

47

Uitdagingen bij Philips

• Veronderstelling bij jongeren dat er later geen pensioen meer voor
hen is

• Helft van nieuwe werknemers komt uit buitenland: is andere dekking
gewend en ontvangt werkgeversbijdrage graag als salaris

• Groot deel van buitenlandse werknemers blijft tijdelijk en kan
vanwege strenge afkoopregels niet overdragen

• Passendheid van huidige regeling binnen arbeidsvoorwaarden-
pakket

Philips Pensioenfonds

OBSERVATIES EN BEZWAREN
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Philips Pensioenfonds

49

Observaties t.a.v. argumenten voor nieuw stelsel (1/3)

• Meenemen van de opgebouwde aanspraken kan ook al in het 
huidige systeem, daar zijn geen individuele pensioenpotten voor 
nodig, mogelijk wel (max.) 5 jaar vertraging

• Aanstaande pensioenkortingen worden oneigenlijk teveel als 
dreigement/drukmiddel gebruikt

• Kortingen horen bij (de evenwichtigheid van) het huidige systeem 
(PPF kort zelfs eerder dan wettelijk vereist)

• Doel (voorkomen van korting) lijkt middelen (rekenrente) te 
heiligen: in 2015 is bewust voor een lagere UFR gekozen dan voor 
verzekeraars, welke nu van stal wordt gehaald

Philips Pensioenfonds

50

Observaties t.a.v. argumenten voor nieuw stelsel (2/3)

• Hebben we een idee van de huidige leeftijdssolidariteit?
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Philips Pensioenfonds

51

Observaties t.a.v. argumenten voor nieuw stelsel (3/3)

• Eenzijdige focus op solidariteit binnen pensioenregelingen

• Veel meer vormen van solidariteit dan o.b.v. leeftijd:
– Toedeling beleggingsrendement

– Geslacht

– Burgerlijke staat

– Gezondheid

– Leeftijdsverschil partners

– Premiedekkingsgraad

– Solvabiliteitsvrijval over lopende pensioenuitkeringen

Philips Pensioenfonds

52

Bezwaren tegen invoering degressieve opbouw  (1/3)

• Valt niet uit te leggen:
– Huidige pensioenregelingen vindt men al complex

– In geen enkel land kent men degressieve opbouw

– Uitlegbaarheid van fluctuatie in jaarlijkse opbouw

– Jaarlijkse gemiddelde opbouw blijft bij Philips vanwege de 
premiedekkingsgraad van 104% nog wel stabiel maar zal bij
huidige rente in veel regelingen fors naar beneden moeten (bij
premiedekkingsgraad van 80% naar minder dan 1,5%)

• Als doorsneesystematiek al probleem is, dan los je dat niet op 
voor bestaande ZZP-ers (wel door ze op te nemen in de 
pensioenregeling bij de onderneming waar ze de 
werkzaamheden uitvoeren)
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Philips Pensioenfonds

53

Bezwaren tegen invoering degressieve opbouw  (2/3)

• Onze pensioenpremie gaat alleen maar stijgen:
– Verwacht wordt dat onze bestaande populatie volledig gecompenseerd 

wordt

– Nieuwe (jonge) werknemers hebben bij vertrek juist meer opgebouwd

• DC-premie wijzigt wel, DB/CDC-premie in beginsel niet

• Verdere toename uitvoeringskosten wegens verzwaring:
– Administratie

– Communicatie

– Berekeningen/controle

Philips Pensioenfonds

54

Bezwaren tegen invoering degressieve opbouw  (3/3)

• Overgangsmaatregel zal (onnodig) veel discussie oproepen:
– Eenmalige vaststelling of jaarlijks aanpassen bij verandering opbouw

– Wie betaalt de rekening (2,5 jaarpremies)?

• Philips niet van plan

• Pensioenfonds moet belangen van alle belanghebbenden 
evenwichtig afwegen (noot: PPF is zeer vergrijsd)

– Compensatie voor gemiste opbouw verleden: IFRS-proof?

• Arbeidsmobiliteit ouderen zal niet toenemen: 
– Als aanspraak uit overgangsmaatregel bij vertrek vervalt, blijven oudere 

werknemers zitten

– Als aanspraak uit overgangsmaatregel naar nieuwe werkgever 
overgaat, dan vraag of werkgevers ouderen in dienst willen 
nemen
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Philips Pensioenfonds

55

Aanbevelingen

• Voer geen degressieve opbouw in!

• Los ongelijkheid qua fiscaal kader gewenst tussen DB/CDC en DC 
steeds tijdig op (DC-premie met zelfde ambitie lager dan DB/CDC-
premie)

Philips Pensioenfonds

56

Alternatief ?

• Extra en sneller indexeren door ondergrens toekomstbestendig 
indexeren te verlagen (naar 100/104%)

• Leeftijdsafhankelijke indexatie: voor jongeren wordt met meer 
beleggingsrisico belegd hetgeen naar verwachting meer rendement 
oplevert  toch hogere opbouw per dienstjaar voor jongeren maar 
gelijkblijvend opbouwpercentage:
– Gemakkelijker in uitleg

– Gemakkelijker in administratie

– Geen/minder compensatie nodig
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Philips Pensioenfonds

CONCLUSIES

Philips Pensioenfonds

58

Conclusies (1/3)

• Philips kent reeds vaste premie

• Philips betaalt in feite al actuariële premie

• Philips heeft geen nieuw pensioenstelsel nodig voor adequate 
pensioenregeling, huidige DB- en DC-mogelijkheden zijn 
voldoende om pensioenregeling naar wens in te richten
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Philips Pensioenfonds

59

Conclusies (2/3)

• Problematiek rondom ZZP-ers speelt bij Philips niet, los het 
desnoods op door deelname aan pensioenregeling ‘werkgever’

• Binnen Philips geen enkele discussie over leeftijdssolidariteit

• Op korten van opgebouwde aanspraken rust geen taboe, 
indien nodig hoort het bij de nominale zekerheid

Philips Pensioenfonds

60

Conclusies (3/3)

• Beperk de complexiteit en houd het uitlegbaar

• Als we sneller willen kunnen indexeren kan dat in het huidige 
stelsel door een minimale indexatiegrens lager dan 110% toe te 
staan

• Kortom: Philips zit absoluut niet te wachten op invoering 
degressieve opbouw
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Pauze tot 15.45 uur

61

Lilian van Duijnhoven
6 december 2018

“Nieuwe” uitdagingen
op de route van 
theorie naar praktijk
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Door Courtesy of Ray Kurzweil and Kurzweil Technologies, Inc.

PwC

Afschaffing doorsneesystematiek: wat betekent
dat?

Afschaffing van de doorsneepremie?

1. Overgang naar een individuele premieregeling met een leeftijfsafhankelijke
premie (stijgende premiestaffel)

2. Overgang naar een premieregeling met een leeftijfsonafhankelijke premie en

a) individuele beleggingspotjes; of

b) directe inkoop van pensioenaanspraken in een collectief

3. Overgang naar een DB-regeling met degressieve pensioenopbouw

4. Overgang naar een DB-regeling met progressieve premiestelling

Of afschaffing van de doorsneeopbouw?

64
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PwC

Afschaffing van de doorsneeopbouw

Progressieve premiestelling versus degressieve opbouw

• Afschaffing van doorsneeopbouw leidt tot de veelgenoemde transitieproblematiek

• Verzekeraars en ondernemingspensioenfondsen hanteren momenteel meestal het 
systeem van progressieve premiestelling

• Progressieve premiestelling en degressieve opbouw kunnen niet naast elkaar
bestaan, aangezien er geen sprake is van strikt gescheiden markten en vrije
keuze

65

0,000%

0,500%

1,000%

1,500%

2,000%

2,500%

3,000%

3,500%

20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68

Opbouwpercentages

Gelijkblijvend opbouwpercentage Degressief opbouwpercentage
0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%

9,00%

20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68

Achterstand pensioenopbouw

PwC

Afschaffing van de doorsneeopbouw

• Progressieve premiestelling in plaats van doorsneepremies leidt tot een verhoging
van de arbeidskosten voor oudere werknemers:

o Concurrentiepositie ondernemingen

o Arbeidsmarktperspectief oudere werknemers

• Naar verwachting een grotere rol in de “maakindustrie” waar marges kleiner zijn
en werknemers moeten “concurreren” met zzp-ers

66
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De route naar degressieve pensioenopbouw

Afdwingen van degressieve pensioenopbouw kan op twee manieren:

1. Via een vooraf vastgestelde (nationale?) degressieve opbouwstaffel met 
leeftijdsafhankelijke opbouwpercentages

2. Via voorgeschreven maximale leeftijdsonafhankelijke premiepercentages
waarvan jaarlijks pensioen wordt ingekocht (leeftijds- en renteafhankelijk)

Uitdagingen:

• Vaststellen van het fiscaal maximum plus de frequentie van herzien hiervan

• Bij uitgaan van maximale leeftijdsonafhankelijke premiepercentages: op welke
wijze wordt hierin nog rekening gehouden met buffervorming en financiering van 
indexatie? 

• Wat te doen met afspraken over herstelbetalingen? Impliciete ingreep op 
arbeidsvoorwaardelijke afspraken?

67

PwC

Gevolgen van degressieve opbouw

68

Voordelen Nadelen

Ex-ante solidariteit tussen generaties verdwijnt 
(zowel in opbouw als indexatie)

Solidariteit tussen hoog- en laag opgeleiden blijft 
bestaan

Geen kostenstijging bij vergrijzing populatie Pensioenopbouw gevoeliger voor 
schommelingen in rente en levensverwachting

Afkoop- en overdrachtswaarden meer in lijn met 
ingelegde premie plus rendement

Tijdelijk lagere inleg door directere koppeling 
tussen inleg en opbouw makkelijker te realiseren

Vervroegde pensionering aantrekkelijker en 
uitstel pensioenleeftijd minder aantrekkelijk

Demotie minder onaantrekkelijk Parttime in spitsuur van het leven minder 
aantrekkelijk

Verlaging van de kosten voor premievrijstelling 
bij arbeidsongeschiktheid

Eenvoudigere communicatie over premie versus 
opbouw

Moeilijkere communicatie over schommelingen in 
opbouwpercentage
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Bij de afschaffing van de 
doorsneesystematiek vervalt de 
opslag op de premie die het gevolg
is van de verkorte
beleggingshorizon. De 
overgangskosten zijn gelijk aan de 
netto contante waarde van de 
opslag die vervalt. Deze bedraagt
op termijn zo’n 8% van de 
jaarlijkse premies, de 
overgangskosten liggen in de orde
van 100 mld euro aan
pensioenrechten.

CPB, september 2014 

Date
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Extra premie Uit het vermogen van het 
fonds

Dubbele transitie

Financiering transitielast

Date
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Expliciet              Impliciet              
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Praktische invulling compensatiemethodiek

71

Text

1

5

4

2

3

Open of
gesloten
compensatie

Periode van 
compensatie

Voorkomen
complexiteit

Expli-
ciet of
impliciet
compens
eren

Volledige
of gedeel
telijke
compen-
satie

PwC

Praktische invulling compensatiemethodiek

1.  Open of gesloten compensatie

Open compensatie = compensatie ook voor toekomstige deelnemers

2.  Volledige of gedeeltelijke compensatie

• Afhankelijk van de beschikbare financiële middelen

• Volledige populatie versus deelpopulatie

72
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Praktische invulling compensatiemethodiek

3. Periode van compensatie

• Direct bij aanvang of spreiden over aantal jaren

• Selectie-effecten

• Financieringsvraagstuk

4. Impliciete of expliciete compensatie

5. Complexiteit

• Voorkomen van onnodige complexiteit: leer van het verleden!

• Eenmalige vaststelling compensatiebedrag

• Uniforme methodiek?

73
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Lessen geleerd!

74

Hoe meer we berekenen, hoe meer verwarring en afstand tot de 
deelnemers/gepenioneerden we creëren – transparantie leidt niet altijd tot meer
vertrouwen!

“Zeg maar wat eruit moet komen en we berekenen het”, blijkt ook hier op te
gaan. Maak berekeningen richtinggevend en niet leidend!

Hoe meer specialisten, hoe meer “problemen”. Meer nuance leidt tot minder 
verandering!

De prijs voor het toekomstbestediger maken van ons pensioensysteem betekent
acceptatie van positieve en negatieve effecten.

Wat je ook doet, doe het zorgvuldig, maar snel! Langzame transities en zachte
heelmeesters maken stinkende wonden.
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Afschaffen van de doorsneesystematiek: de blik van 

de toezichthouder

Gisella van Vollenhoven-Eikelenboom
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Waarom
ingevoerd

Waarom
afschaffen

Wat is de 
impact

Wat zijn 
transitiepaden

Wat is 
transitiekader

77

Inhoud

Invoeren DSS: 45-plusser bouwt bij aanvang met weinig premie 

toch redelijk pensioen op

78

Doorsneeopbouw

Actuarieel	faire	opbouw
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Afschaffen DSS is cruciale bouwsteen voor duurzaam stelsel

Minder ondoorzichtige herverdeling tussen generaties

Betere aansluiting bij veranderende arbeidsmarkt

Stelsel minder afhankelijk van toekomstige premie-
instroom

79

Bij gemiddeld fonds is impact op aanvullend pensioen max 5%
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Verschillende transitiepaden mogelijk

DSS
afschaffen

Ander
pensioen-
contract

Toekomstige 
opbouw 

aangepast

Aanpassen 
bestaand  
pensioen-
contract

Invaren

Sluiten fonds 
/ starten 

nieuw fonds

6

Transitie is een zero-sum game

Effect per individuele maatregel tov nFTK met DSS

Maatregel Toekomstige 
/jongere generatie

Actieven Gepensio-
neerden

Werkgever 

Afschaffen DSS ++ -- -0- -0-

Tijdelijke premie-
verhoging uitdelen
aan cohorten van 
actieven

- + -0- -

Invaren in contract 
met minder buffers 
dan nFTK

- + + -0-

+
Totaal ? ? ? ?

82

Besluit 
overheid

Besluit SoPa
en/of PF-
bestuur



12/10/2018

42

Transitiekader voor evenwichtige afweging van belangen

Wat zijn voorschriften voor het in kaart brengen van de effecten van afschaffen DSS en invaren 
(input en output)?

Onder welke voorwaarden is compensatie uit de premie toegestaan?

Hoe gaat het besluitvormingsproces van het pensioenfondsbestuur eruit zien?

Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden voor DNB?

83
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