
                                                           

KEUZE VOOR DEGRESSIEVE OPBOUW 
STUIT OP VERZET UIT PENSIOENWERELD 

Verslag 14e PwC Pensioenlezing van Tilburg University: ‘Afschaffen doorsneesystematiek: appeltje 

eitje?’ 

 door Hans Kops  

 

De pensioenwereld likt zijn wonden na het mislukken van het SER-akkoord en speculeert 

over wat het kabinet zal doen om de gestrande herzieningsdiscussie vlot te trekken. Op de 

veertiende editie van de jaarlijkse PwC Pensioenlezing van Tilburg University werd een forse 

tip van de sluier opgelicht - en ook werd een voorschot genomen op de politieke en 

maatschappelijke discussies die zullen losbranden als minister Koolmees, zoals beloofd, in 

januari 2019 zijn (vermoedelijke) Plan B voor het toekomstbestendig(er) maken van het 

pensioenstelsel naar de Kamer stuurt.  

Voor alle inleiders was duidelijk dat hij in ieder geval zal kiezen voor afschaffing van de 

doorsneesystematiek. In het regeerakkoord staat immers dat ‘wordt bezien of het fiscaal kader 

alleen nog op de pensioenpremie kan worden begrensd’, en dat ‘voor alle contracten een 

leeftijdsonafhankelijke premie verplicht wordt, en de deelnemers een opbouw krijgen die past bij 

de ingelegde premie’. 

In meerderheid zei men ook het uitgangspunt te onderschrijven dat vasthouden aan de 

doorsneesystematiek ongewenste effecten heeft op de arbeidsmarkt. Maar over de te volgen route 

zijn de minister en de pensioenprofessionals het niet eens. Blijft Koolmees vasthouden aan zijn 

voornemen om een degressieve opbouw verplicht te stellen, dan kan hij op stevige tegenstand uit 

het veld rekenen, zoveel werd duidelijk in de weer goed gevulde aula van de Tilburg University.  



                                                           

                     Wachten op de januari-brief van Koolmees  

Vier van de vijf sprekers zetten grote vraagtekens bij de logica en uitvoerbaarheid van deze keuze. 

PwC’s pensioendeskundigen Bastiaan Starink en Lilian van Duijnhoven voerden meest technisch-

inhoudelijke bezwaren aan. Mike Pernot maakte duidelijk dat deze oplossing voor een 

ondernemingspensioenfonds als dat van Philips onnodig, te complex en nauwelijks uitvoerbaar is. 

En hoogleraar pensioenrecht Mark Heemskerk waarschuwde voor onderschatting van de 

juridische haken en ogen die invoering ervan met zich brengt.  

Alleen Gisela van Vollenhoven-Eikelenboom van toezichthouder DNB stelde een keuze voor 

degressieve opbouw (‘alles afwegend’) vooralsnog de beste optie te vinden voor de herkansing 

van de stelselverbouwing. Maar ook zij schort haar eindoordeel op tot het nieuwe 

pensioenbeleidsplan wereldkundig is gemaakt.  

PRO PROGRESSIEVE PREMIE (1) 

Al tijdens de vorige editie van deze pensioenlezing bleek 

Bastiaan Starink van Tilburg University en PwC voorstander 

van een progressieve (leeftijdsafhankelijke) premie als 

alternatief voor de door een politieke meerderheid omarmde 

degressieve opbouw met gelijkblijvende premie. Omdat hij 

uit het veld meekrijgt dat er behoefte bestaat aan een 

constructief tegengeluid, herhaalde hij zijn pleidooi met 

verve en voegde nieuwe argumenten toe. 

‘Ik vind de argumentatie te dun, op grond waarvan de 

minister (en zijn voorgangster) voor een degressieve 

opbouw hebben gekozen. Natuurlijk worden ouder 

wordende werknemers door een leeftijdsafhankelijke 

premie duurder, maar het effect ervan op de arbeidsmarkt wordt overschat en is ook nooit afdoende 

onderzocht. Er zijn erg veel bedrijven met een verzekerde regeling of met een eigen pensioenfonds 

(waarbij een progressieve premie al wordt toegepast), en uit deze groep zijn mij geen voorbeelden 

bekend van werkgevers die ouderen niet aannemen omdat ze te duur zijn door een hogere 

werkgeversbijdrage bij hun oplopende pensioenpremie - zoals vaak wordt beweerd door de 

voorstanders van een degressieve opbouw. Als dit al speelt, dan betreft het bedrijven met een 

middelloonregeling die zijn aangesloten bij bedrijfstakpensioenfondsen. Dat roept weer een andere 

vraag op: waarom zou je ondernemingspensioenfondsen en verzekerde contracten (die samen 

toch een kwart van de markt vertegenwoordigen) verplichten tot de oplossing van een probleem 

dat ze niet hebben?’ 

                     ‘Los de doorsneeproblematiek op aan de kostenkant’  

De overige voor- en nadelen van beide benaderingen op een rijtje zettend, concludeerde Starink 

dat er per saldo meer pleit voor een oplossing van de doornsneeproblematiek aan de kostenkant 

in plaats van aan de opbouwkant. Als gekozen wordt voor een progressieve premiestelling, is geen 

sprake meer van een overgangsproblematiek. En omdat alleen de premieverdeling moet worden 

aangepast, hoeven pensioenregelingen niet of nauwelijks herzien te worden (met alle 

administratieve rompslomp en onderhandelingshectiek van dien). Dit zorgt weer voor een forse 

kostenbesparing. Bovendien wordt meer tijd en aandacht vrijgespeeld voor waar het eigenlijk over 

zou moeten gaan: de overgang naar meer individuele pensioenvermogens. ‘Alles afwegend, is het 

merkwaardig dat het arbeidsmarktargument zo dominant is in deze discussie.’  

Houdt de minister desondanks vast aan zijn keuze voor een degressieve opbouw, dan moet hij in 

zijn ‘januari-brief’ (of wordt het later?) nog een andere harde noot kraken, vervolgde fiscalist 

Starink. In dat geval moet het fiscale kader voor de vaststelling van een leeftijdsonafhankelijke 



                                                           

premie worden herzien. Het bestaande kader voor DC-regelingen is afgeleid van de DB-situatie: 

fiscaal denken we nu eenmaal nog in DB, aldus Starink vergoelijkend. Het zorgt voor een fiscaal 

ongelijke behandeling van DB en DC door verschillen in de in aanmerking te nemen rekenrente bij 

premiestaffels, en door de vaststelling van de hoogte van de herstelpremie en de 

solvabiliteitsopslag. Daarom moet er volgens Starink een verruiming van de premie in fiscale DC-

staffels komen.  

Maar let op: dit vraagt dan weer wel om een versobering van diverse DB-regelingen, omdat de 

maximumpremie daarvan zal uitkomen op 25-30 procent.  

PRO PROGRESSIEVE PREMIE (2) 

PwC-collega Lilian van Duijnhoven is het op hoofdlijnen 

eens met het betoog van Starink voor wat betreft 

progressieve premie versus degressieve opbouw, maar 

plaatste wel een paar kanttekeningen. Zo maakte ze 

duidelijk dat de keuze voor een leeftijdsafhankelijke premie 

ook indirecte gevolgen heeft voor de concurrentiepositie van 

ondernemingen, die voor hun werknemers (verplicht) 

aanspraken opbouwen bij een bedrijfstakpensioenfonds; 

bedrijven met een jong werknemersbestand krijgen een 

voordeel ten opzichte van vergrijzende concurrenten. 

‘Invoering van progressieve premie kan voor 

meer arbeidsonrust zorgen dan gedacht’ 

De verwachte arbeidsmarkteffecten voor oudere werknemers zullen zich volgens Van Duijnhoven 

het sterkst manifesteren in de maakindustrie, waar de marges dun zijn en werknemers per saldo 

makkelijker kunnen worden vervangen door ZZP-ers. Gezien de relatief hoge organisatiegraad in 

dit type ondernemingen, en de bij veel ondernemingen onder druk staande financiële situatie, kan 

de invoering van een progressieve premiestelling hier dan ook wel eens voor meer arbeidsonrust 

zorgen dan op grond van rationele waarnemingen doorgaans wordt aangenomen, waarschuwde 

ze.  

Daarnaast ziet Van Duijnhoven nog enkele andere uitdagingen die moeten worden gladgestreken 

alvorens een definitieve keuze kan worden gemaakt om over te gaan op leeftijdsonafhankelijke 

pensioenpremies. Zo moet er een (fiscaal) maximum voor leeftijdsonafhankelijke 

premiepercentages worden vastgesteld. Daarbij dienen zich weer nieuwe vraagstukken aan, zoals: 

hoe houden we bij de vaststelling ervan afdoende rekening met buffervorming en de financiering 

van indexatie? En wat spreken we af over eventuele herstelbetalingen? Zonder duidelijke 

afspraken daarover, dreigt het gevaar van een impliciete ingreep in arbeidsvoorwaardelijke 

afspraken.  

Daarnaast gaf zij aan dat bij overgang naar leeftijdsonafhankelijke premies en degressieve opbouw 

zonder verdere aanpassing van het pensioenstelsel/FTK de transitielast de grootste bottleneck zal 

zijn voor partijen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 



                                                           

Pro’s en Contra’s van Degressieve Opbouw (Niet limitatief) 

 

 

GEEN DEGRESSIEVE OPBOUW VOOR PHILIPS 

Mike Pernot, directeur Pensioenen van het 

bestuursbureau van het Philips Pensioenfonds, nam een 

standpunt in dat naar zijn zeggen door meerdere grote 

ondernemingspensioenfondsen wordt gedeeld: 

afschaffing van de doorsneesystematiek is OK, maar niet 

door middel van een degressieve opbouw.  

‘Voor ons fonds wordt de uitvoering van de collectieve DC-

regeling daardoor alleen maar complex en kostbaarder. 

Bovendien is degressieve opbouw moeilijk uit te leggen 

aan de deelnemers, waardoor de kans groot is dat het 

negatieve sentiment bij veel jongeren - dat onvoldoende 

geld opzij is gezet voor als zij straks met pensioen gaan – 

nog wordt versterkt. Veel andere ondernemingspensioenfondsen hebben vergelijkbare bezwaren, 

is me gebleken. Daarom is het belangrijk om dit kritische geluid nu eens te laten horen.’ 

‘Bij de meeste OPF’s spelen de problemen niet waar het kabinet een 

oplossing voor probeert te vinden’ 

Bij Philips werken ze al sinds de invoering van hun CDC-regeling (in 2014) met een 

leeftijdsafhankelijke premie. Tot een ieders tevredenheid. De problemen, die het kabinet zegt te 

willen bestrijden, worden bij het Philips-pensioenfonds dan ook niet als zodanig ervaren en hebben 

derhalve geen oplossing nodig. ‘We hebben al een stabiele premie, en als een van onze 

deelnemers wil overstappen naar een andere werkgever kan men het pensioen meenemen. Tenzij 

de dekkingsgraad tijdelijk onder de 100 procent is, maar onder de huidige regels duurt dat 

maximaal vijf jaar.’ Ook is geen sprake van ongewenste leeftijdssolidariteit, en de honkvaste 

Philipsmedewerkers ervaren de gevreesde negatieve arbeidsmarkteffecten voor oudere 

deelnemers niet.  



                                                           

‘Compensatie wordt een groot probleem’ 

De compensatie, die moet worden opgebracht bij afschaffing van de doorsneesystematiek, ziet 

Pernot als een potentieel groot probleem. ‘We schatten dat het bij ons gaat om een bedrag van 

zo’n 600 miljoen. Dat is tweeënhalf keer de jaarpremie, en ik denk niet dat Philips dit gaat betalen. 

Hoe lossen we dit op? De opties zijn gevoelig. Betaal je bij voorbeeld een deel uit de buffers, dan 

staat dit op gespannen voet met een evenwichtige belangenafweging. Dat geldt zeker voor een zo 

vergrijsd fonds als het onze waarbij de totale pensioenuitkeringen bijna drie keer zo groot zijn als 

de binnenkomende premie.’ 

NIEUWE OBSERVATIES & ALTERNATIEVE OPLOSSINGEN  

Pernot vroeg daarnaast om aandacht voor pensioenproblemen waarover bij de moeizame 

stelselvernieuwing tot dusver volgens hem nog niet (of niet voldoende) is nagedacht. ‘Bij een 

internationaal bedrijf als Philips is haast de helft van de instromende werknemers van niet-

Nederlandse komaf. De meesten blijven hier ook maar tijdelijk. Zij kennen het Nederlandse 

pensioenstelsel niet en hebben andere verwachtingen dan hun Nederlandse collega’s. Bovendien 

kunnen ze het hier opgebouwde pensioen door de strenge Nederlandse pensioenregels niet 

overdragen naar het buitenland. Dat probleem moet snel worden geadresseerd en opgelost. Dit is 

voor een open economie als de onze een hygiënefactor.’  

                    ‘Gun jongeren meer indexatie dan ouderen’ 

Praktijkman Pernot droeg ook nog enkele alternatieve oplossingen aan, die volgens hem tot dusver 

ten onrechte over het hoofd zijn gezien in de herzieningsdiscussie. Hij suggereerde om de 

ondergrens van toekomstbestendig indexeren te verlagen naar ergens tussen 100 en 104 %. 

Desgevraagd gaf Pernot aan dat een strikt kortingsbeleid daar als natuurlijke tegenhanger bijhoort. 

Door de grens van toekomstbestendig indexeren te verlagen kan er sneller en extra worden 

geïndexeerd, rekende de Philips-pensioenman voor. Ook stelt Pernot, als we met z’n allen vinden 

dat er thans sprake is van ongewenste leeftijdssolidariteit, een leeftijdsafhankelijke indexatie voor, 

tot dusver een ‘besmet’ onderwerp dat nauwelijks bespreekbaar was. ‘Gun jongeren meer indexatie 

dan ouderen. Daarmee los je een deel van het gesuggereerde solidariteitsprobleem op en zorg je 

voor een evenwichtiger opbouw. Met wat fantasie past het ook binnen het regeerakkoord, waarin 

is vastgelegd dat de pensioenopbouw moet passen bij de premie. Indexatie is immers ook 

pensioenopbouw.’ 

JURIDISCHE HAKEN EN OGEN  

Mark Heemskerk, hoogleraar pensioenrecht aan de 

Radboud Universiteit, verkende de juridische 

consequenties en (mogelijke) complicaties van de 

beoogde afschaffing van de doorsneesystematiek.  

In juridische zin draait het bij het afschaffen van de 

doorsneesystematiek om twee vragen, doceerde 

Heemskerk op prettig luchtige toon. Een: willen we een 

premie-toezegging of een pensioentoezegging? Twee: is 

er bij leeftijdsonafhankelijke premies met een degressieve 

opbouw geen sprake van verboden leeftijdsdiscriminatie?  

Inzoomend op de laatste vraag, haalde Heemskerk 

Europees recht (neergelegd in de WGBL) aan dat onderscheid naar leeftijd in beginsel verbiedt in 

arbeidsvoorwaarden. En een pensioen is onderdeel van de arbeidsvoorwaarden. 



                                                           

Het wettelijk kader suggereert (artikel 8 lid 3 van de WGBL dat ‘het verbod van onderscheid niet 

van toepassing is op actuariële berekeningen bij pensioenvoorzieningen waarbij met leeftijd 

rekening gehouden wordt.’ Die vlieger gaat niet op omdat die uitzondering door de Europese 

rechter is afgeschoten. Daarom moeten wetgever, sociale partners én pensioenuitvoerders het 

leeftijdsonderscheid van degressieve pensioenopbouw objectief rechtvaardigen.  

‘Laat iemand deze tegenstelling toetsen door de rechter, dan kan een 

schimmig en langdurig juridisch gevecht ontstaan’ 

Laat iemand toetsen of er een goede reden is voor het leeftijdsonderscheid, dan kan er een 

schimmig juridisch gevecht ontstaan waarvan de afloop onzeker en de tijdsduur lang zal zijn, 

waarschuwde Heemskerk. De oplossing wordt mogelijk gevonden in Artikel 6 van de Europese 

richtlijn. Dat geeft ruimte voor een objectieve rechtvaardiging in de vorm van arbeidsmarkt- en 

werkgelegenheidsbeleid. Leeftijd-onderscheid is toegestaan als de wetgever in een parlementaire 

behandeling met rapporten kan onderbouwen waarom dit goed is voor de arbeidsmarkt en de 

werkgelegenheid. Dat degressieve opbouw beter is voor de arbeidsmarktpositie van ouderen dan 

alternatieven, zal dus met goed onderbouwde bewijzen in de Kamer moeten worden aangetoond 

alvorens deze optie wettelijk verplicht kan worden. Net als de andere opties trouwens.  

DNB VOOR AFSCHAFFING DOORSNEESYSTEMATIEK  

Het slotwoord was voor Gisella van Vollenhoven-

Eikelenboom, directeur Toezicht Pensioenfondsen van 

DNB. Alles afwegend kwam ze tot de conclusie dat een 

degressieve opbouw voor DNB toch de beste optie blijft. 

‘Voor ons weegt de verslechterende arbeidsmarktsituatie 

van ouderen zwaarder dan andere overwegingen,’ zo 

antwoordde ze op vragen uit de zaal. ‘Maar ook wij zijn 

natuurlijk benieuwd naar wat de minister uiteindelijk 

voorstelt.’ 

Voorafgaand had ze in haar presentatie de noodzaak van 

afschaffing van de doorsneesystematiek nog eens 

benadrukt. In de bestaande situatie wordt een schuld 

doorgeschoven naar volgende generaties, en dat ondermijnt 

het vertrouwen waarop het vertrouwensproduct pensioen gebaseerd is. De aanpassingen moeten 

dan ook bijdragen aan een transparantere herverdeling tussen generaties, passen bij de 

veranderingen op de arbeidsmarkt, en het stelsel minder afhankelijk maken van de toekomstige 

premie-instroom. Bij de keuze tussen de verschillende mogelijke transitiepaden moet men zich 

beseffen dat het in principe een ‘zero-sum game’ is, zo rekende ze voor.  



                                                           

 

Om tot een evenwichtige afweging van belangen in het transitiekader te kunnen komen, moeten 

volgens DNB daarom eerst de volgende vragen worden beantwoord; 

1. Welke voorschriften spreken we af voor het in kaart brengen van de effecten van de 

afschaffing van de doorsneesystematiek en het invaren van zowel input als output? 

2. Onder welke voorwaarden is compensatie uit de premie toegestaan?  

3. Hoe gaat het besluitvormingsproces van pensioenfondsbesturen eruitzien?  

 

        

 


