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GEEFT NIEUWE IMPULSEN 
AAN DC EN ADVISEUR

Het Nederlandse pensioenstelsel wordt door internationale 
deskundigen tot het beste van de wereld gerekend. 

Onlangs bleek uit een internationaal onderzoek 
van Allianz dat werknemers in Nederland de beste 

toekomstige pensioenvoorziening ter wereld hebben. Het 
driepijlersysteem is duurzaam en voorziet ook toekomstige 

gepensioneerden van een goed inkomen. Niettemin zien we 
ook bedreigingen als gevolg van de vergrijzing, de langere 

levensverwachting en de lage rentestand. 

V

Auteurs
Aris Neven, 
partner Westerbeek, 
Neven & Kuijlaars

maatwerk na pensionering kan voor 
oplossing zorgen. Het huidige systeem 
van een direct ingaande levenslange 
annuïteit is een prima oplossing voor 
het risicomijdende individu en voor 
mensen die volledig afhankelijk zijn 
van het pensioeninkomen. De annu-
iteit wordt ingekocht op basis van 
100% van het opgebouwde kapitaal. 
Een variant om het pensioeninkomen 
meer af te stemmen op de (verwachte) 
uitgaven kan desnoods via een hoog/
laag variant worden geregeld. Door 
bijvoorbeeld het inkomen na het tach-
tigste levensjaar te laten dalen.

Pensioenknip
Een goede optie is het in ere herstellen 
van de pensioenknip, waardoor het 
aankoopmoment van de pensioen-
uitkering uitgesteld kan worden. 
Hiervoor is natuurlijk vervangend 
inkomen nodig voor de periode dat 
de uitkering wordt uitgesteld. Een 

andere benadering kan zijn om een 
ondergrens voor een pensioenuit-
kering te definiëren en daarvoor een 
annuïteit aan te kopen. Het resterende 
bedrag kan dan bij een uitvoerder 
als risicodragende belegging worden 
ondergebracht. Hierdoor kan een 
beter rendement en daardoor 
bijvoorbeeld indexering worden 
bewerkstelligd zonder dat het gehele 
pensioenkapitaal at risk is. Enige 
risicotolerantie en risicocapaciteit is 
wel een voorwaarde.

Ook kan worden gedacht om een deel 
van het pensioenkapitaal te bestem-
men voor latere leeftijd (bijvoorbeeld 
vanaf 80 jaar) en de rest om te zetten 
in een direct ingaande tijdelijke annu-
iteit tot aan deze leeftijd. Het kapitaal 
beschikbaar vanaf 80 jaar kan worden 
ingezet voor doorbeleggen. Voor 
mensen met voldoende capaciteit om 
risico’s te kunnen dragen kan het idee 
van life cycles na de pensioendatum 

Na het moment van 
pensionering op 
67-jarige leeftijd leven 
mensen naar ver-
wachting nog zo’n 18 
jaar. Een lange peri-
ode om risicovrij te 
beleggen. Vanuit ren-
dementsoverwegin-
gen biedt het voorde-
len als in aanloop van 
en na pensionering 
doorbelegd kan wor-
den. Dat zou ruimte 
kunnen bieden voor 
meer maatwerk en 
meer vrijheid voor de 
deelnemer.

worden doorgetrokken. Op deze 
wijze wordt periodiek een deel van 
de beleggingen omgezet in een uitke-
ring. Per leeftijdscohort kan worden 
bepaald welk deel van het pensioen-
kapitaal daarvoor nodig is. En als 
laatste variant kan het netto uitkeren 
van (een deel van) het opgebouwde 
pensioenkapitaal tegen vergelijkbare 
fiscale condities als voor een perio-
dieke uitkering in bepaalde situaties 
ook aantrekkelijk zijn, ook voor de 
overheid overigens. 

Afweging
DC-regelingen kunnen dus verder 
worden verbeterd om de individuele 
deelnemer maatwerk te kunnen 
bieden met een meer eigentijds 
karakter. Doorbeleggen met zo nodig 
aanvullende fiscale regels zal hierbij 
een cruciale rol (kunnen) vervullen. 
Maar hoe meer keuzes ontstaan, hoe 
moeilijker het voor de deelnemer 

wordt om te kiezen. Doorbeleggen 
zal grote toegevoegde waarde hebben 
voor de ontwikkeling van de DC-
markt, mits er voldoende maatwerk 
mogelijk is. Maar tegelijkertijd vraagt 
het om een zorgvuldige hoogwaar-
dige begeleiding. Kansen dus voor 
de benodigde vernieuwing van het 
pensioenstelsel en kansen voor de 
pensioenadviseur.  

olgens de meeste experts ontkomt 
het Nederlandse stelsel ondanks de 
goede rankings niet aan hervormin-
gen. Er worden vragen gesteld over 

de verplichtstelling en de solidariteit, met name die 
tussen jong en oud. Dit heeft ontegenzeggelijk grote 
voordelen gehad voor het robuuste pensioenstelsel 
zoals wij in Nederland kennen. Maar is dit in de hui-
dige tijd van een toenemend aantal gepensioneerden, 
afnemende invloed van sociale partners en kortston-
dige arbeidsrelaties met een substantieel zzp-gehalte 
nog houdbaar. Het niet indexeren en het korten op 
pensioenen door enkele grote fondsen als gevolg 
van dalende dekkingsgraden hebben het vertrouwen 
op een adequaat pensioen fors aan het wankelen 
gebracht. Financiële instituten zoals pensioenfondsen 
en verzekeraars worden gewantrouwd en moeten zich 
in toenemende mate verantwoorden.
De afgelopen jaren is het iedereen duidelijk geworden 
dat pensioenaanspraken niet gegarandeerd zijn en dat 
het risico van een toereikend pensioen in toene-
mende mate bij de werknemer is komen te liggen. 
Ook grote bedrijven zoals bijvoorbeeld Shell stappen 

Meer maatwerk na 
pensionering kan voor 
oplossing zorgen

Doorbeleggen 

over op zo’n regeling voor nieuwe werknemers. De 
individualisering en de technologische ontwikkeling 
hebben ervoor gezorgd dat de digitale Nederlander 
meer beschikkingsvrijheid wil hebben over zijn 
pensioen en zelf aan het stuur wil zitten. Kaders 
blijven natuurlijk nodig. Pensioen is in de basis een 
arbeidsvoorwaarde die via het uitgangspunt van 
uitgesteld loon (de omkeerregel) fiscaal aantrekkelijk 
is. Voor een goed en betaalbaar pensioen is beleggen 
onontbeerlijk. 

Toekomst aan DC 
De verschuiving van Defined Benefits (DB) naar 
Defined Contribution (DC) is rechtstreeks het gevolg 
van genoemde ontwikkelingen. Hoewel het overgrote 
deel nog een eind- of middelloonregeling kent, groeit 
het aantal werknemers met een DC-regeling snel.  
Een DC-regeling kenmerkt zich door een vooraf 
vastgestelde premie en een eenduidige toekenning 
van het vermogen aan individuele deelnemers. De 
hoogte van de pensioenuitkering is afhankelijk van 
het behaalde rendement op de beleggingen. 
De pensioenuitvoerder stelt voor iedere individuele 
deelnemer een beleggingsstrategie vast in de regel 
op basis van het life cycle principe. Hierdoor hebben 
jongeren een groter aandeel in hoger renderende 
beleggingen en ouderen meer in risicomijdende 
beleggingen. Maar er zijn ook beperkingen. Deel- 
nemers zijn verplicht om op de pensioenleeftijd 
in één keer een levenslang gegarandeerde (dure) 
pensioenuitkering in te kopen bij een verzekeraar. 
Daardoor is de hoogte van de pensioenuitkering 
sterk afhankelijk van de rentestand op het moment 
van pensionering. Het hoeft geen betoog dat met de 
huidige rente het in te kopen pensioen lager uitkomt. 
En vanwege het life cycle principe wordt het risico in 
het pensioenkapitaal in aanloop van de pensioenleef-
tijd afgebouwd om te voorkomen dat door dalende 
beurskoersen een deel van het vermogen verdampt. 
Er wordt bij een lage rentestand dus ook voor pensio-
nering al rendement op het opgebouwde pensioen-
kapitaal misgelopen.

Meer maatwerk
Na het moment van pensionering op 67-jarige leeftijd 
leven mensen naar verwachting gemiddeld nog zo’n 
18 jaar. Een lange periode om risicovrij te beleggen. 
Vanuit rendementsoverwegingen biedt het voordelen 
als in aanloop van en na pensionering doorbelegd 
kan worden. Dat zou ruimte kunnen bieden voor 
meer maatwerk en meer vrijheid voor de deel-
nemer. Maar het nadeel is inkomensonzekerheid, de 
pen-sioenuitkering kan als gevolg van beurskoersen 
schommelen. Afhankelijk van de invulling kan ook 
het langlevenrisico zich voordoen. De vraag is of 
dat nadeel weggenomen kan worden en tegen welke 
condities. Voor niets gaat immers de zon op. Meer 


