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Herziening pensioenstelsel:  
‘O Nederland, let op uw saeck’ 

 

• Ons pensioenstelsel is sterker en staat er beter voor dan vaak wordt 

beweerd. 

• Een fundamentele herziening van het stelsel moet beginnen met een 

bezinning op de ambitie van het stelsel. De verkiezingsprogramma’s 

zeggen er onthutsend weinig over. 

• De verplichtstelling en collectiviteit van beleggen worden breed 

gesteund. Dat is goed. 

• De doorsneepremie lijkt op de schop te gaan. Voor behoud van 

draagvlak lijkt dat onvermijdelijk. Dit is een meer complexe operatie dan 

je zo zou denken. 

• Over persoonlijke pensioenvermogens bestaat veel onduidelijkheid. Ze 

kunnen de bijl aan de wortel van de collectiviteit en risicodeling zijn. 

Daarvoor moeten we hoeden. 

• Er zullen allerlei ander keuzemogelijkheden op tafel komen in de 

discussie. Sommige zijn goed en wenselijk. Maar neem de 

waarschuwing van de SER uit 2015 hierover ter harte: veel 

keuzemogelijkheden hebben de pensioenresultaten in andere landen 

fors verslechterd. 

• Voer een principiële discussie over het waarderen van de verplichtingen 

en laat economische logica, niet actuariële leidend zijn. 

 
Dekkingsgraad pensioenfondsen gebaseerd op 
marktinformatie, %  

 
Bron: DNB, tabel 8.8 
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Vooruitlopend op de verkiezingen 

publiceren we een aantal rapporten 

over onderwerpen die in de komende 

regeerperiode op de agenda staan 
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