
                                                           

Verslag vijftiende editie PwC 
Pensioenlezing: koester de eenvoud1 

door Hans Kops2 
 

 
 
Een lustrum verdient een terugblik. En wie kan dat beter dan Gerry Dietvorst, die alle vijftien 
PwC (voorheen Interpolis) Pensioenlezingen bijwoonde en aan vele een bijdrage leverde? 
De emeritus-hoogleraar toekomstvoorzieningen opende de 2019 editie – gezien de datum 
van 5 december heel toepasselijk ‘Wie zoet is krijgt lekkers, wie oud is de roe?’ gedoopt – 
door de weer in ruime getale opgekomen toehoorders erop te wijzen dat de thema’s van de 
lezingen tot nu toe vaak verrassend goed aansloten bij de actualiteit van het pensioendebat. 
Sterker nog, sommige discussies zijn hier, in de aula van de Universiteit van Tilburg, gestart. 
 
Zo werd de idee voor het Pensioenregister vanachter dit rostrum geopperd. Ook werd al vroeg 
gewaarschuwd dat sparen voor pensioen de ‘dode hoek is van de zzp’er’ en werd gewezen op de 
noodzaak van meer persoonlijke keuzevrijheid. En er werden vraagtekens geplaatst bij de 
houdbaarheid van het nabestaanden- en partnerpensioen. 

Vooruitziende blik 
Van enkele van deze ‘pareltjes van een vooruitziende blik’ 
verkende Dietvorst de actuele status in het pensioenakkoord en 
legde er vervolgens zijn, zoals altijd kritisch uitgesproken 
aanbevelingen naast. De rode lijn door zijn verhaal: koester de 
eenvoud en voorkom onnodige omtrekkende bewegingen. 

‘Plaats alle ouwe meuk direct onder het nieuwe 
regime’ 

Het is goed dat nu wordt nagedacht over een arbeidsvormneutraal 
pensioenkader (ANP) voor alle werkenden, betoogde Dietvorst, 
maar de omschrijving waarmee dit initiatief in het voorlopige 
pensioenakkoord is gestald – ‘waar mogelijk en wenselijk zal een 
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stap worden gezet’ – geeft aan dat dit in de voorgestelde vorm nog een te hete aardappel is om 
door te slikken. Kies daarom voor snelheid door eenvoud, was zijn advies. Zie af van een 
overgangsrecht en de mogelijkheid van opname bij arbeidsongeschiktheid. Kies voor uitfasering 
van de oudedagsreserve en een gelijke AOW-franchise. ‘Plaats alle ouwe meuk direct onder het 
nieuwe regime,’ vatte Dietvorst zijn aanbevelingen kernachtig samen. 

Ook het partnerpensioen kan volgens hem rechtvaardiger en eenvoudiger. Met name ongehuwd 
samenwonenden kunnen dan wel recht hebben op partnerpensioen, uiteraard voor zover ze 
voldoen aan de daarvoor geldende voorwaarden in het pensioenreglement, maar het probleem is 
dat die momenteel een lappendeken vormen. ‘Dat moet anders. Neem bij voorkeur een wettelijke 
definitie en een aan- en afmeldprocedure van ongehuwd samenwonenden in de Pensioenwet op. 
En schrap het onderscheid tussen risico- en opbouwbasis.’ 

Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding moet anders 
Voorts besprak Dietvorst het thans voorliggende wetsvoorstel Pensioenverdeling bij scheiding, dat 
volgens de indieners medio 2021 wet moet worden. ‘Conversie wordt in het voorstel de norm, terwijl 
in de praktijk verevening nog wordt toegepast bij 97 procent van de boedelscheidingen. De 
verrekeningsgerechtigde partner kan zijn of haar deel van het pensioen straks weliswaar buiten de 
conversie houden, maar dan moet dit binnen zes maanden na de scheidingdatum zijn gemeld.’ 

‘Dat gaat niet werken’, zegt Dietvorst. ‘Op deze manier wordt maatwerk belemmerd, de gemiddelde 
kennis van en belangstelling voor pensioenzaken ernstig overschat, en onnodige complexiteit 
toegevoegd aan een toch al pijnlijk afwikkelingsproces. Neem een ruimere keuzemogelijkheid op 
tussen verevening of conversie. Ik zou de wetgever dan ook in overweging willen geven om 
verevening toch weer in de wet op te nemen. Defiscaliseer de pensioenverrekening, verruim het 
recht op uitruil van ouderdomspensioen in partnerpensioen, en neem opgebouwde lijfrentes mee 
bij de eindafrekening.’ De zaal reageerde verdeeld op zijn voorstellen. 

Fiscale gevolgen 
Ben Schuurman, voorzitter van het Centraal Aanspreekpunt 
Pensioenen van de Belastingdienst en onder meer redactielid van 
Pensioen Magazine, schetste de fiscale gevolgen van de 
stelseltransitie. Na een kennistest – hoeveel jaren geldt het 
overgangsrecht? Het juiste antwoord: 10 – nam hij de zaal in 
vogelvlucht mee door de ontstaansgeschiedenis van de 
stelselherziening. De in het regeerakkoord geplaatste piketpalen 
– temporisering van de stijging van de AOW-leeftijd, en de keuze 
voor een leeftijdsonafhankelijke vlakke premie en degressieve 
opbouw in twee nieuwe contracten – werden langs hun 
(voorlopige) uitwerking in het pensioenakkoord gelegd. 
Schuurman lichtte de daarin opgenomen extra 

keuzemogelijkheden door op hun relevantie en fiscale consequenties: 

 de tijdelijke drempelvrijstelling van de RVU-heffing: 36 maanden vrijstelling tot aan de 
AOW-leeftijd, na vijf jaar wel weer een eindheffing; 

 de structurele uitbreiding van de regeling voor verlofsparen van 50 naar 100 weken; in 
combinatie met de generatiepactregeling is dit het begin van fiscaal gestimuleerde 
duurzame inzetbaarheid; 

 de mogelijkheid om een bedrag ineens op te nemen, met een maximum van 10 procent 
ineens in het eerste jaar, maar let op: het is wel belast loon; en 

 de voorgenomen regeling voor stoppen na 45 jaar werken: niet nodig, we hebben het 
deelnemingsjarenpensioen immers al! 

 
Meer keuzes zorgen soms voor onnodige complexiteit 
Meermalen benadrukte ook Ben Schuurman het belang van eenvoud. Maar het stokpaardje van 
dit kabinet – het vergroten van de keuzevrijheid, ook gedurende de overgangsperiode – zorgt soms 
voor onnodige complexiteit, waarschuwde hij. Als voorbeeld haalde hij de voorgestelde 



                                                           

lumpsumregeling aan: ‘De pensioengerechtigde kan al gebruikmaken van de bestaande regeling 
voor een hoog-laagpensioen. Op deze manier kan men tot 8 procent van de totale uitkering naar 
voren halen. Niet echt een groot verschil dus met het maximale percentage van het op te nemen 
bedrag ineens in het eerste jaar. Schuurman: ‘Laat de deelnemer zelf zijn bestedingsdoel kiezen. 
En trek de lijn door naar de derde pijler en pensioen in eigen beheer!’ 

‘Spreek af dat pensioen niet eerder mag ingaan dan 5 jaar voor de 
AOW-leeftijd en niet later dan 5 jaar erna.’ 

Bovenaan Schuurmans verlanglijstje stond dat er geen extra regels komen voor vervroegen: ‘Maak 
een harde afspraak: pensioen mag niet eerder ingaan dan vijf jaar voor de AOW-leeftijd en niet 
later dan vijf jaar erna. Doe je dat, dan kunnen heel veel regels overboord.’ En: leg het 
premiepercentage voor een langere periode vast. ‘Daarmee creëer je houvast en duidelijkheid, en 
zijn geen nieuwe flexibiliseringsregels nodig.’ 

Ouderdomspensioen is doemdenken 
Na de techniek de communicatie. Ofwel, is uw pensioencommunicatie wel bij 
machte om zulke complexe zaken uit te leggen aan de deelnemers en hun 
verwachtingen te managen? Communicatiestrateeg Annemarie van Hekken 
gaf toe dat ze moeite had om de voorgaande inleidingen te volgen. De 
ontwerper van de Navigatiemonitor zag er een aanwijzing in dat de 
discrepantie tussen wat mensen van ons verwachten te horen en wat we 
zenden (te) groot is. 

Van de primaire communicatiebehoeften die gebruikers/consumenten 
volgens de wetmatigheden van neuromarketing bevredigd willen zien, kan de 
pensioenboodschap uitgerekend de twee zaken die mensen verlangen niet 
(altijd) leveren: zekerheid en positieve verrassing. ‘En waarom hebben we 
het nog altijd over een ouderdomspensioen? We plakken de juridisch juiste 
etiketten op onze producten, maar zijn ons niet bewust van de negatieve 
associaties die verwijzingen naar onze kwetsbaarheid en de laatste 
levensfase oproepen. En associaties bepalen het handelen.’ 

Ook de mentale modellen maken kortsluiting. Spontaan naar hun eerste associaties met pensioen 
gevraagd, vinden veel deelnemers dat ‘het geen zin heeft om je erin te verdiepen omdat het toch 
allemaal verandert’ en dat ‘men nog maar moet zien of er straks voor mij nog wel wat in de pot zit’. 
Fondsbeheerders zien hier het bewijs in dat ‘mensen het nog steeds niet snappen’ en dat ze het 
daarom nóg duidelijker moeten uitleggen en het pensioen nóg leuker moeten maken. Het resultaat: 
aanhoudend wederzijds onbegrip. 

‘Er is een alternatief mentaal model van pensioen nodig’ 

Er is een alternatief mentaal model van pensioen nodig, adviseert Van Hekken op grond van haar 
promotieonderzoek. We moeten als pensioenaanbieders niet de spot op onszelf, op onze 
overwegingen, twijfels en trots zetten. Niet uitleggen hoe het reglementair geregeld is, maar het 
basisconcept helder presenteren. Daarbij kunnen we gebruikmaken van (visuele) metaforen, zoals 
‘onderweg zijn’. De kernboodschappen van dit nieuwe frame voor uw pensioencommunicatie: je 
pensioen is iets van jou, jij bent onderweg – de uitkomst kun je inschatten, niet garanderen – wat 
je later gaat krijgen is er nog niet helemaal, wel al voor een deel, en: het heeft zin om je pensioen 
te volgen. 

New economics en het pensioenlandschap 
De vijftiende PwC Pensioenlezing werd besloten met een economische horizonverkenning door 
PwC’s chef-econoom Jan-Willem Velthuijsen. Aan de hand van een caleidoscoop van beelden en 
statistieken liet hij zien dat macro-economische ontwikkelingen het aanzien van het 
pensioenlandschap ingrijpend zullen veranderen. Sterker, de veranderingen zijn al dagelijks 
zichtbaar en voelbaar. Het leeftijdsgebouw in Nederland is topzwaar en blijft dat tot het omslagpunt 
in 2040. Op de Europese arbeidsmarkten is de uitstroom van 60-plussers (6.607.774 in 2017) 



                                                           

groter dan de instroom van 20-jarige jongeren (5.598.944). Wringt dit in landen met een 
omslagstelsel en een sterk vergrijsde bevolking, ook in Nederland wordt de intergenerationele 
solidariteit hierdoor extra zwaar op de proef gesteld. 

‘Gevreesd moet worden dat de kloof tussen jong en oud groeit en dat de 
angry mob-factor nog wel even een politieke factor zal blijven’ 

Een ander aspect waar Velthuijsen op wees, is dat de ouderen 
een steeds groter deel van de vermogenskoek krijgen 
toebedeeld. Niet alleen wordt de ongelijkheidskloof wijder, maar 
Nederlandse pensionado’s, die gemiddeld tot de rijksten van de 
EU behoren, gaan op de golven van hedonisme en 
individualisering ook meer ontsparen. Velthuijsen: ‘Dat creëert 
een extra aanbod van cash. Zoveel zelfs dat, nadat het monetaire 
stimuleringsbeleid is gestopt, geld nog steeds goedkoop blijft. De 
rekenrente zal door het ontsparingseffect nog jaren laag blijven.’ 

Slecht nieuws voor de pensioensector is ook dat de 
recessiedreiging aanhoudt en dat de asymmetrie in de samenleving door de introductie van nieuwe 
technologieën groter wordt. ‘Gevreesd moet worden dat de kloof tussen jong en oud groeit en dat 
de angry mob-factor nog wel even een politieke factor zal blijven waarmee rekening moet worden 
gehouden. Dat maakt besluitvorming over een solidariteitsproduct als pensioen er in de toekomst 
niet eenvoudiger op.’ 

 


