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Programma

13:15 – 13:50 prof. dr. Bas Jacobs – Erasmus Universiteit Rotterdam
Optimale belastingheffing op kapitaalinkomen

13:50 – 14:25 mr. dr. Bastiaan Starink – Tilburg University / PwC / Netspar
Fiscale behandeling van een pensioencontract zonder doorsneesystematiek

14:25 – 15:00 dr. Raymond Montizaan – Maastricht University
Een adequaat HR-beleid in relatie tot langer doorwerken en pensioen

15:00 – 15:30 Pauze

15:30 – 16:05 mr. drs. Karina Raaijmakers – AFM
Pensioen, zorgplicht en eigen verantwoordelijkheid in een veranderende wereld

16:05 – 16:40 drs. Wendy van Tol – PwC
Nieuw pensioencontract leidt tot nieuwe vertrouwensvragen

16:40 – 17:00 Afsluiting

17:00 Borrel

#PwCPensioenlezing

Optimale Belastingheffing
op Kapitaalinkomen

Bas Jacobs
Erasmus School of Economics

Erasmus Universiteit Rotterdam

PWC Pensioenlezing
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Belastingdruk kapitaalinkomen en
aandeel belastingen kapitaal EU (2015)
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Belastingen op kapitaalinkomen
lappendeken (2016, mrd euro)

Grondslag Opbrengst Tarief

Box 1 - eigen huis (hra - ewf) -8,1 36,55% – 52%,

ewf: 0,75/2,35% WOZ-waarde

Box 1 - pensioenopbouw (belasting uitkering -

aftrek premies)

-4,3 36,55% – 52%

Box 2 - eigen onderneming (dga) 0,7 25

Box 3 - sparen en beleggen 3,8 0,861% – 1,617%

Erfenis- en giftenbelasting 1,6 10 – 40%

Vennootschapsbelasting (vpb) 21,0 20 – 25%

Dividendbelasting 3,0 15%

Overdrachtsbelasting 2,3 2% – 6%

Onroerende zaakbelasting 3,8 variabel, gem. 0,3911% (eigenaar),

0,2019% (gebruiker)

Verhuurdersheffing 1,5 0,536% WOZ-waarde

Bankenbelasting 0,9 0,044%/0,022% op

kortlopende/langlopende schulden

Totaal (mrd) 26,2

Totaal (% bbp) 3,8

Bron: Jacobs (2017), ESB

Waarde vermogen in Nederland (2015)

mrd euro % bbp

Financieel vermogena
406 60

Netto vermogen eigen huisa
360 53

Bruto vermogen eigen huisa 1045 155

Hypotheekschuldena 686 101

Onroerend goed overiga
155 23

Overige bezittingena
37 5

Ondernemingsvermogena
56 8

Aanmerkelijk belanga
162 24

Schulden (behalve hypotheek) a
-113 -17

Pensioenvermogenb 1250 185

Overheidsvermogen – schuldc 255 38

Bruto overheidsbezitc 785 116

Bruto overheidsschuldc 529 78

Netto vermogen 2567 379

Bronnen: a CBS (2017) Vermogens in Nederland 2015, b DNB (2017) Statistiek Pensioenfondsen, c CBS (2017) Statline
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Vermogensverdeling Nederland (2015)
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Bronnen: CBS (2017), Vermogen van huishoudens, hoogste vermogens, 2011-2015
CBS (2017), Vermogen van huishoudens in 2015 gestegen

Motivatie

• Nederlandse belastingstelsel internationaal fiscaal curiosum (IB 2001)

• Piketty (2014)

• Discussies belastinghervormingen

• Studiecommissie Belastingstelsel 2010 (Van Weeghel)

• Commissie Inkomstenbelasting en Toeslagen 2012 (Van Dijkhuizen)

• Wiebes 2015

• Rutte III

• Kapitaal en vermogensinkomsten buiten de orde

• Schuldbias
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Belasting op kapitaalinkomen?

• Moet kapitaal(inkomen) niet worden belast?

• Atkinson-Stiglitz

• [Chamley-Judd]

• Kapitaalinkomen moet wel worden belast om 10 redenen

• 4 rechtvaardigheidsargumenten

• 6 doelmatigheidsargumenten

• Hoe moet kapitaalinkomen in Nederland worden belast?

• voorstel voor 1 geïntegreerd regime voor sparen, beleggen, eigen
huis, pensioen en onderneming

Optimale belastingtheorie

• Doel: maximaliseren sociale welvaart

• Sociale welvaart stijgt bij gelijkere verdeling van inkomen

• overheid kent groter gewicht toe aan huishoudens met lagere
welvaart

• Restricties:

• budgetrestrictie overheid

• gedragsreacties

• Second-best: afruil tussen inkomensherverdeling en economische
doelmatigheid door welvaartsrelevante gedragsreacties

• Equivalent duaal probleem: minimaliseer kosten om bepaalde
welvaartsverdeling te realiseren
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Kapitaalinkomen niet belasten?

• Atkinson en Stiglitz (1976)

• arbeidsinkomen enige bron ongelijkheid

• spaargedrag onafhankelijk van arbeidsmarktgedrag

• [Chamley (1986) en Judd (1985)]

• exponentieel groeiende verstoringen

• volledige afwenteling op arbeid

• Jacobs en Rusu (2017): Chamley-Judd niet begrepen

Meer herverdeling mogelijk dan met ib

• Belasting kapitaalinkomen helpt om rechtvaardigheidsdoelen tegen
laagste maatschappelijke kosten te realiseren

• Cruciaal: niet alle ongelijkheid in kapitaalinkomen komt door ongelijkheid
in arbeidsinkomen, want hogere inkomens

1. sparen meer (Saez, 2002; Diamond en Spinnewijn, 2009)

2. beleggen meer (meer risico) (standaard portfoliotheorie)

3. behalen hogere kapitaalrendementen (Stiglitz, 1986; Piketty,
2014; Gerritsen, Jacobs, Rusu, Spiritus, 2017)

4. ontvangen grotere erfenissen (Piketty en Saez, 2013)
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Minder verstoringen in arbeidsmarkt

• IB en BTW geven verstoringen in de arbeidsmarkt

• Second-best: belastingen op kapitaalinkomen zijn optimaal om die
verstoringen in de arbeidsmarkt te verkleinen, omdat mensen dan

5. meer arbeid aanbieden (Erosa en Gervais, 2002, Pirtillä en
Suoniemi, 2013; Gordon en Kopczuk, 2014) en later met
pensioen gaan (Gruber en Wise, 1999; Jacobs, 2009)

6. meer investeren in menselijk kapitaal (Jacobs en Bovenberg,
2010)

7. en minder BV-constructies opzetten (Christiansen en Tuomala,
2008; De Mooij en Nicodème, 2008)

Minder kapitaalmarktverstoringen en
belasting op rents

• Herverdelende kapitaalbelastingen op kapitaalinkomen ook optimaal als

8. kapitaalmarkten falen, door bv. leenrestricties (Aiyagari, 1994)

9. verzekeringsmarkten falen (Diamond en Mirrlees (1979, 1986)
New Dynamic Public Finance, Jacobs en Schindler, 2012)

• 10. Heffingen op kapitaalinkomen optimaal als kapitaalinkomens rents
bevatten (Correia, 1996)

• eigen huis

• erfenissen
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Kapitaalinkomen apart belasten

• Synthetische inkomstenbelasting niet optimaal

• Tarieven kapitaalinkomen lager

• grondslag kapitaalinkomen elastischer dan grondslag
arbeidsinkomen

• ongelijkheid in grondslag kapitaalinkomen door verschillen in
arbeidsinkomen al geadresseerd via IB

• Mogelijkheden voor niet-lineaire tarieven op kapitaal beperkt

• arbitrage tussen vermogensvormen

• Tarieven kapitaal en arbeid gekoppeld

Hoe moet kapitaal worden belast?

• 1 box voor sparen, beleggen, eigen huis, pensioen en eigen
onderneming

• Vermogensaanwasbelasting voor vermogensbestanddelen met
eenduidige waardering

• Vermogenswinstbelasting voor overige vermogensbestanddelen

• Een tarief boven vrijstelling,

• zowel tarief als vrijstelling zijn politiek bepaald

• Kosten vermogen aftrekbaar (hypotheek, studieschuld, krediet)

• Verliezen alleen verrekenbaar met winsten
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Geen schuldbias

• Nederland heeft zeer lange balansen

• banken

• pensioenen

• hypotheken

• IMF (2016): geen fiscale bevoordeling schuld boven eigen vermogen

• verstoringen kapitaalmarkten

• financiële instabiliteit

• Eigen huis naar box 3

• ACE of DBCFT in vpb

Wat betekent dit voor eigen huis en
pensioen?

• Eigen huis

• hypotheekrente aftrekbaar

• ewf ca. 3-4%

• vermogenswinst belast, vermogensverlies aftrekbaar

• nb. niet defiscaliseren!

• Pensioen

• omkeerregel handhaven

• AOW-premies fiscaliseren

• vermogenwinsten belasten, vermogensverliezen aftrekbaar
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Vermogens- en erfenisbelasting?

• In beginsel niet, indien alle inkomen uit vermogen worden belast

• Vermogensbelastingen (third-best) optimaal als belangrijke
vermogensinkomsten zijn vrijgesteld of gesubsidieerd

• eigen huis en pensioen

• vermogenswinst en risicopremies beleggingen

• faciliteiten bedrijfsopvolging

• Idem voor erfenisbelastingen

• erfenissen ca. 43% huizen en 9% bedrijven

• erfenissen onbedoeld = rents

Rutte III: gemiste kansen

• Box 3: vermogenswinstbelasting?

• Box 2: tarief omhoog vanwege verlaging vpb
• tarieven constant

• Eigen huis
• weer niet naar box 3

• gedeeltelijke defiscalisering

• Pensioen: niets

• Vpb
• schuldbias op verkeerde manier aangepakt

• Dividendbelasting
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Nederland moet kop uit zand halen

• Regime kapitaalinkomen en vermogen kent economische logica noch
consistentie

• Kapitaalinkomen moet worden belast uit doelmatigheids- en
rechtvaardigheidsoverwegingen

• Duaal stelsel optimaal met 1 regime voor sparen, beleggen, eigen huis,
pensioen en eigen onderneming

• Stop fiscale schuldbias

• Vermogensbelasting niet nodig indien inkomen uit vermogen wordt
belast

Dank u wel!
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Fiscale behandeling van een
pensioencontract zonder
doorsneesystematiek

Bastiaan Starink

Stelselherziening per 2020

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

• Er lijkt nu eindelijk een momentum te zijn voor verandering, mede
door Regeerakkoord

• 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

26
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Stelselherziening per 2020

• Actuarieel fair vergt oplossing doorsneesystematiek

1. Invoeren gelijkblijvende opbouw en progressieve premie

2. Invoeren degressieve opbouw en gelijkblijvende premie

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

 degressieve opbouw en gelijkblijvende premie

27

Het doorsneesysteem

28

0%

5%

10%

15%

20%

25%

27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65
Leeftijd

Doorsneepremie-systematiek Doorsneepremie
Doorsneepremie - - - - Actuariële premie



12/12/2017

15

Degressieve opbouw (middelloonregeling)
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• “Hierbij wordt bezien of het fiscale kader alleen nog op de
pensioenpremie kan worden begrensd.”

• Wat kan dat betekenen?

• Slechts kostprijs fiscaal reguleren door:

o Individuele maximale jaarpremie

o Collectieve maximale jaarpremie

30

Fiscale inbedding in Regeerakkoord
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“Degressieve opbouw” in premieregeling
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Gelijkblijvende premie RR 1%

Gelijkblijvende premie RR 2%

Gelijkblijvende premie RR 3%

Gelijkblijvende premie RR 4%

• Rekenmethodiek huidige DC staffels: max premie tussen ca. 10%
en 25% (alleen voor OP)

• 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 Sterftegrondslagen

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

• Desondanks zal een deel van de regelingen versoberd moeten
worden

32

“Degressieve opbouw” in premieregeling
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• Afschaffen doorsneepremie kan aan de kosten kant 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’

33

Is progressieve premie niet eenvoudiger?

• Nadelen progressieve premie:

o Bij Bpf’en worden oudere werknemers duurder dan nu en
jongere werknemers goedkoper dan nu

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.”

34

Is progressieve premie niet eenvoudiger?
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Besluitvorming: wie gaat waar over?

• Invoeren nieuw contract:

o In principe sociale partners

o Maar: doelstellingen zijn gericht op algemeen maatschappelijk
belang en grotendeels toekomstige generaties: kun / moet je dat
wel aan huidige belangenbehartigers overlaten?

• Invaren / omzetten opgebouwde rechten:

o In principe fondsbestuurders. Zij moeten het belang van
(huidige) stakeholders dienen en hebben met toekomstige
generatie dus terecht niet zo veel te maken

o Dus: als invaren nodig is om doelen te bereiken, dan moet
overheid het afdwingen, of op zijn minst juridisch faciliteren.
Alleen overheid kan risico op rechtszaken dragen (heeft wide
margin of appreciation)

35

Resumé

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

2. Voor de ‘dure’ DB regelingen betekent dit waarschijnlijk een
versobering

3. Fiscale premieregulering vergemakkelijkt de stap naar regeling zonder
balansvoorziening bij werkgever (IFRS / US GAAP)

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

5. Doel stelselherziening is niet om te komen tot een even hoog of hoger
pensioen maar om het stelsel toekomstbestendig te houden

6. Wetgever moet daarom het voortouw nemen bij stelselherziening

7. Wetgever moet pensioenfondsen in bescherming nemen bij
invaardiscussie

36
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b.starink@uvt.nl
bastiaanstarink

Een adequaat HR-beleid in relatie tot langer doorwerken

en pensioen

Dr. Raymond Montizaan, Maastricht University
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Over mijzelf

• PhD bij Maastricht University in 2010: Pension right, human capital
development and well-being

• 2010-: Assistent prof. Bij Research centre for Education and the Labour
market (ROA) van Maastricht University

• Projectleider van het Netspar project: Work, health and retirement

Ons pensioenstelsel in beweging

• Verlagen (vroegtijdige) pensioenrechten: Afschaffing VUT, Pre-
pensioen en verlaging pensioenopbouw

• Achterblijven indexatie

• Uitstel AOW-gerechtigde leeftijd tot 67 jaar (en verder?)

Voor Na
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Veranderingen pensioenstelel: verhoging van de
arbeidsparticipatie van ouderen

41
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Maar ook toegenomen kritiek….
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Agenda presentatie:

Wat vraagt de verhoging van de pensioenleeftijd van een
adequaat HR beleid

Consequenties van pensioenversoberingen
1. Financiële prikkels en pensioengedrag
2. Financiële prikkels en gezondheid: een uitdaging?

HR-Beleid
1. Welke HR-instrumenten motiveren langer doorwerken?
2. Houding van werkgevers?

Financiele prikkels en de pensioenleeftijd
Uniek ROA onderzoek i.s.m. APG

• Verandering pensioensysteem in publieke sector in 2006:

– Geboren < 1 januari 1950  werknemers onder prepensioensysteem (FPU)

– Geboren  1 januari 1950  werknemers vallen onder ABP KeuzePensioen

• Voor dezelfde pensioenrechten moet men 1 jaar en 1 maand langer
doorwerken

• Onderzoek onder 1949-1950 panel: N= 7.000 (2007), N= 4.600 (2013):
regression discontinuity design
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Hoe effectief zijn de versoberingen in het
pensioenstelsel?

(1) (2)

Dependent variable: Expected Retirement Age 2007

Treated 0.860*** 0.900***

(0.090) (0.090)

Life course savings -0.800*** -0.492***

(0.076) (0.130)

Life course savings * Treated -0.433***

(0.159)

Birth date / 1000 -0.245 -0.248

(0.214) (0.214)

Birthdate squared -0.352 -0.334

(0.565) (0.565)

Constant 62.715*** 62.674***

(1.216) (1.218)

Observations 5,152 5,152Resultaten:

1. Werknemers geboren in 1950 werken ongeveer 10 maanden langer en
besparingen onder deze groep is 8%-punt hoger dan in de 1949-groep.
Door deze besparingen kunnen zij 4 maanden van hun pensioengat
compenseren.

2. 4 maanden is crowding out publieke en private vermogen!!!!!!

3. Maar weinig mensen kiezen dus voor een lager pensioen!!!

Maar ook heterogeniteit in effecten…

(3) (4) (7) (8)
Dependent variable: Retired in 2014 Wage top 25% Wage other High education

level
Other education

(low and
intermediate)

levels

Treatment dummy (born in cohort with
rentrenched pension rights)

-0.180*** -0.298*** -0.222*** -0.365***

(0.046) (0.025) (0.028) (0.038)
Birth date / 1000 -0.709*** -0.513*** -0.620*** -0.434***

(0.101) (0.056) (0.061) (0.084)
Birthdate squared 0.616** 0.509*** 0.441*** 0.719***

(0.260) (0.143) (0.156) (0.216)
Constant 0.568*** 0.665*** 0.634*** 0.654***

(0.031) (0.016) (0.018) (0.025)
Observations 1,713 5,136 4,589 2,204
P-value test whether the difference in the
treatment dummy is significant

0.024 0.002

R-squared 0.221 0.252 0.225 0.285
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Wie werken er nu precies langer door?

Wie werken er nu precies langer door?

Bron: CBS, Statline.
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Wie werken er nu precies langer door?

Bron: CBS, Statline.

Financiële prikkels en gezondheid: een uitdaging voor HR-
beleid?

Nieuwe resultaten: Officieel geregistreerd
medicijngebruik in 2014

1 “Cholesterol "
2 “Bloeddruk"
3 “Hart en vaatziekten"
4 “Overige hartziekten"
5 "Diabetes"
6 “Infecties aan gewrichten"
7 "Osteoporosis"
8 "Depressie"
9 “Maagproblemen"
10 "Asthma of chronische

bronchitis"
11 “Kanker"
12 “Overig"



12/12/2017

26

Medicijngebruik significant hoger onder mensen die langer
doorwerken

Financiële prikkels en duurzame inzetbaarheid

52

• Punten van zorg voor een goed HR-beleid:
• Laagopgeleide mensen in slechte gezondheid / laag vermogen

worden meer door financiële prikkels beïnvloed
• Versoberingen in pensioenstelsel hebben een negatieve

invloed op de gezondheid

• Noodzaak om flankerend HR-beleid gericht intrinsieke
motivatie te ontwikkelen
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Welke HR instrumenten kunnen oudere
werknemers stimuleren om langer door te
werken?

Onderzoek training en duurzame inzetbaarheid

• Linked werkgevers-werknemers surves

• 17 HR-instrumenten onderzocht gericht op ouderen

• 48 algemene HR-instrumenten
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Onderzoek training en duurzame inzetbaarheid

• Alleen significant positief effect van aanbieden
trainingsmogelijkheden aan oudere werknemers op de verwachte
pensioenleeftijd.

• Intensief trainingsbeleid 8 maanden later met werken te
stoppen

• Trainingsmogelijkheden zijn meer bepalend voor de verwachte
pensioenleeftijd dan iemands feitelijke trainingsparticipatie.

• Effect het sterkst voor laagopgeleiden!

Waarom hebben trainingsmogelijkheden een
positief effect op de verwachte
pensioenleeftijd?
• Aanbieden trainingmogelijkheden

geeft medewerkers het signaal dat
werkgever hen ondersteunt om
hun inzetbaarheid op peil te
houden.

• Positieve wederkerigheid

• Training is een niet-monetaire gift:
literatuur laat zien dat deze een
sterkere motiverende werking
hebben

• Voorwaarde voor gift: deze moet
niet strategisch zijn
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Houding van werkgevers

• Vignetten experiment onder werkgevers: keuze tussen 2
sollicitanten

• Kenmerken van sollicitanten verschillen
steekproefsgewijs telkens (leeftijd, ervaring, kennis en
vaardigheden, e.d.)

• Ook beoordeling van productiviteit/ loonkosten door
werkgevers

Oudere werkzoekenden in nadeel:
werkgeversdiscriminatie

Bij gelijke
kennis en
vaardigheden:

Werknemers
nog steeds in
het nadeel!!!
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Oudere werkzoekenden in nadeel:
werkgeversdiscriminatie

• Loonkosten en productiviteit zijn niet doorslaggevend
voor discriminatie

• Leeftijd van de werkgevers is dat wel! Soort zoekt soort….

HR-beleid: welke richting moeten we op?

• Investeer in training en cursussen voor ouderen
• die relevant voor hen zijn
• gerelateerd zijn aan bestaande vaardigheden

• Vermijd omscholing op latere leeftijd

• Bereidheid tot investeren moet geloofwaardig zijn: geen
strategisch gedrag

• Bewustwording van leeftijdsdiscriminatie door
werkgevers in HR-beleid
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Grote uitdaging om het langer doorwerken te blijven
stimuleren en faciliteren!!!!!

Pauze tot 15.30 uur

62
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PwC Pensioenlezing 2017

‘Een andere kijk op pensioen’

#PwCPensioenlezing

Programma

13:15 – 13:50 prof. dr. Bas Jacobs – Erasmus Universiteit Rotterdam
Optimale belastingheffing op kapitaalinkomen

13:50 – 14:25 mr. dr. Bastiaan Starink – Tilburg University / PwC / Netspar
Fiscale behandeling van een pensioencontract zonder doorsneesystematiek

14:25 – 15:00 dr. Raymond Montizaan – Maastricht University
Een adequaat HR-beleid in relatie tot langer doorwerken en pensioen

15:00 – 15:30 Pauze

15:30 – 16:05 mr. drs. Karina Raaijmakers – AFM
Pensioen, zorgplicht en eigen verantwoordelijkheid in een veranderende wereld

16:05 – 16:40 drs. Wendy van Tol – PwC
Nieuw pensioencontract leidt tot nieuwe vertrouwensvragen

16:40 – 17:00 Afsluiting

17:00 Borrel

#PwCPensioenlezing
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Pensioen, zorgplicht en eigen verantwoordelijkheid
in een veranderende wereld

Karina Raaijmakers
karina.raaijmakers@afm.nl
Hoofd Toezicht Verzekeren & Pensioenen
Autoriteit Financiële Markten

7 december 2017

Tilburg University - PwC Pensioenlezing 2017

Deelnemer Pensioenuitvoerder

7 december 2017Tilburg University - PwC Pensioenlezing 2017

DOELGROEPBEPALING
(maatwerk)

DOELGROEPBEPALING
(maatwerk)

KEUZEBEGELEIDING
(keuzevrijheid)

KEUZEBEGELEIDING
(keuzevrijheid)

TRANSPARANTIETRANSPARANTIE
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7 december 2017Tilburg University - PwC Pensioenlezing 2017

7 december 2017Tilburg University - PwC Pensioenlezing 2017
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7 december 2017Tilburg University - PwC Pensioenlezing 2017

Controle
Efficiëntie

Wantrouwen
Regelzucht

Kosten/baten

Ruimte
Aandacht en tijd

Vertrouwen
Keuzevrijheid

Kwaliteit

Rotmans, 2014

Deelnemer Pensioenuitvoerder

7 december 2017Tilburg University - PwC Pensioenlezing 2017
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7 december 2017Tilburg University - PwC Pensioenlezing 2017

INFORMATIE ZORGPLICHT PRODUCT

ADVIESPLICHTADVIESPLICHT

collectief

individueel

7 december 2017Tilburg University - PwC Pensioenlezing 2017
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7 december 2017Tilburg University - PwC Pensioenlezing 2017

“Een financiële onderneming beschikt over adequate procedures
en maatregelen die waarborgen dat bij de ontwikkeling van een

financieel product op een evenwichtige wijze rekening wordt
gehouden met het belang van de klant en dat het financieel

product het resultaat is van deze belangenafweging.”

7 december 2017Tilburg University - PwC Pensioenlezing 2017
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INFORMATIE ZORGPLICHT PRODUCT

KEUZEBEGELEIDING
(keuzevrijheid)

KEUZEBEGELEIDING
(keuzevrijheid)

DOELGROEPBEPALING
(maatwerk)

DOELGROEPBEPALING
(maatwerk)

ADVIESPLICHTADVIESPLICHT

collectief

individueel

7 december 2017Tilburg University - PwC Pensioenlezing 2017

Deelnemer Pensioenuitvoerder

7 december 2017Tilburg University - PwC Pensioenlezing 2017
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Deelnemer Pensioenuitvoerder

7 december 2017Tilburg University - PwC Pensioenlezing 2017

7 december 2017Tilburg University - PwC Pensioenlezing 2017

DOELGROEPBEPALING
(maatwerk)

DOELGROEPBEPALING
(maatwerk)

KEUZEBEGELEIDING
(keuzevrijheid)

KEUZEBEGELEIDING
(keuzevrijheid)

TRANSPARANTIETRANSPARANTIE

Een zorgvuldig en uitlegbaar proces om te borgen dat
vergelijkbare deelnemers een goed pensioenproduct
met vergelijkbare kenmerken krijgen

Een toegankelijke en objectieve beslisomgeving die
deelnemers helpt bij het maken van keuzes over hun
pensioen, rekening houdend met wat
gedragswetenschappers weten over keuzegedrag

Duidelijke, correcte en evenwichtige communicatie
over wat de deelnemer mag verwachten en wat
onzeker is
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Deelnemer Pensioenuitvoerder

7 december 2017Tilburg University - PwC Pensioenlezing 2017

7 december 2017Tilburg University - PwC Pensioenlezing 2017
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Deelnemer Pensioenuitvoerder

7 december 2017Tilburg University - PwC Pensioenlezing 2017

DOELGROEPBEPALING
(maatwerk)

DOELGROEPBEPALING
(maatwerk)

KEUZEBEGELEIDING
(keuzevrijheid)

KEUZEBEGELEIDING
(keuzevrijheid)

TRANSPARANTIETRANSPARANTIE
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7 december 2017Tilburg University - PwC Pensioenlezing 2017

-- EINDE --
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Wendy van Tol

Nieuw pensioencontract leidt tot
nieuwe vertrouwensvragen

7 december 2017

PwC Pensioenlezing 2017

Vertrouwen in
pensioenfondsen
stijgt maar blijft

laag
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PwC Pensioenlezing 2017

Vertrouwen is
een maatstaf

voor het geloof in
de eerlijkheid en
aardigheid van

de ander

Accepteren
dat het anders kan gaan

Congruentie

Karakter

Hopen

Competentie

86

PwC Pensioenlezing 2017

Vertrouwen in
organisaties

Vertrouwen we organisaties?

• Wat is je bestaansrecht (purpose)?

• Handel je daar ook naar?

• Waar blijkt dat uit?

• Is het congruent?
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PwC Pensioenlezing 2017

Vertrouwen in de
pensioensector

Vertrouwen we de sector?

• Op sector vertrouwen kun je niet
concurreren

• Systemische problematiek

• (H)erkennen we de onderlinge
afhankelijkheid genoeg?

PwC’s Digital Services

PwC Pensioenlezing 2017

Op vertrouwen kun je niet
concurreren; helemaal niet in een

sociaal contract. Het nieuwe - meer
individuele - pensioencontract leidt

ook niet als vanzelf tot meer
vertrouwen.

Maar in een individueel product kun
je vertrouwen wél beter beïnvloeden.
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Herstel van vertrouwen in een individueel
contract

Kansen Uitdagingen

Leveren van
maatwerk

Individuele zorgplicht
gebaseerd op normen
en waarden

Bieden van
keuzemogelijkheden

Groter afbreukrisico

Meer transparantie Duidelijkheid over
waar je voor staat

Het
vertrouwens-

debat
verschuift

De psychologie van
oordeelsvorming

Zijn we wel zo
rationeel?

Willen we opties
die keuze bieden?

Kunnen we
kansen wel
beoordelen?

PwC Pensioenlezing 2017
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91

Wat kun je doen?

Wat voeg je toe en lever je
wat je belooft?

Kan een ander het niet beter,
slimmer, goedkoper?

Bezieling; waar sta je
voor?

Hoe blijkt dat uit:
- Communicatie
- Besluitvorming
- Mate van transparantie

Leef daarnaar: hoe
eerlijk ben je echt?

Karakter Competentie

Hoe blijkt dat uit:
- Gebruik van (nieuwe)

technologie
- Product evaluatie
- Beleggingsbeleid

PwC’s Digital Services

Vragen?

Thank you
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Afsluiting

Save the date:
donderdag 6 december 2018


