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David Sanderse, CEO van Mercer Nederland, heet 

de aanwezigen van harte welkom. Hij wijst erop 

dat de timing van deze bijeenkomst goed is, met 

het oog op de nieuwe regering en de 

aangekondigde herziening van het 

pensioensysteem. De eerste spreker van vandaag 

is David Knox, senior partner bij Mercer Australië 

en auteur van de Melbourne Mercer Global 

Pension Index (MMGPI). Hij zal aan de hand van 

de MMGPI toelichten hoe de wereld het 

Nederlandse pensioensysteem ziet. 

De heer Sanderse roept de aanwezigen op om 

vooral vragen te stellen; iedereen heeft zijn eigen 

mening over de veranderingen en ontwikkelingen 

in de pensioenwereld. Er leeft, terecht, heel veel 

rond de pensioendiscussie. Het regeerakkoord is 

het resultaat van jaren van voorbereiding, waarbij 

de Pensioenfederatie fantastisch werk heeft 

geleverd. Nu moeten er beslissingen worden 

genomen. Mercer hoopt aan dat debat een 

bijdrage te kunnen leveren.  

I N L E I D I N G  
D O O R  D A V I D  S A N D E R S E ,   

C E O  M E R C E R  N E D E R L A N D  

De belangrijkste boodschap van de bijeenkomst 

van vandaag is dat het Nederlandse 

pensioensysteem tot de beste ter wereld behoort. 

Dat wordt vaak vergeten, maar is wel iets om trots 

op te zijn. Het paradoxale daarbij is dat er dingen 

moeten veranderen om bij de beste te blijven 

horen en wellicht zelfs dé beste te worden. Het 

vertrouwen in ons systeem is met het rapportcijfer 

6,1 erg laag, iets waar Marc Heemskerk, 

pensioenexpert bij Mercer, in zijn presentatie 

nader op in zal gaan. Dat lage cijfer is 

teleurstellend, temeer daar er veel geld in het 

pensioensysteem wordt gestopt en dit goed en 

evenwichtig is. Herstel van vertrouwen is een 

hoeksteen van de aanpassingen. Om dat terug te 

krijgen en ervoor te zorgen dat het systeem 

houdbaar blijft, moet er iets veranderen. Een van 

de aanbevelingen daarbij is om veranderingen in 

het pensioensysteem toch via de weg der 

geleidelijkheid door te voeren. De boodschap van 

Mercer is dan ook: maak er geen revolutie van, 

maar evolutie.  

.  
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Hoe ziet de wereld het Nederlandse 

pensioensysteem (van buitenaf) 

De MMGPI gaat wat betreft de naam terug naar de 

Olympische Zomerspelen van 2000, die in Sidney 

werden gehouden. Hoewel Sydney en Melbourne 

ongeveer even groot zijn, dacht de hele wereld na 

de Zomerspelen bij Australië alleen nog maar aan 

Sidney. Melbourne is echter een belangrijke speler 

op financieel gebied. De meeste pensioenfondsen 

zijn namelijk gevestigd in Melbourne, net als de op 

twee na grootste vestiging van Mercer ter wereld. 

Daarom is Melbourne in de naam van de 

pensioenindex van Mercer opgenomen.  

De MMGPI vergelijkt pensioensystemen van 30 

landen. Er zijn geen twee dezelfde systemen: elk 

systeem ontwikkelt zich anders door bijvoorbeeld 

economische en politieke omstandigheden. De 

financiële crisis heeft een impact gehad, net als 

het feit dat mensen steeds ouder worden.  

 

 

Hoe worden de landen vergeleken? Het startpunt 

van de MMGPI is het systeem van vier pijlers. 

Pijler 0 is een staatspensioen en is niet 

gerelateerd aan inkomen. Pijler 1 is wel 

gerelateerd aan inkomen en is verplicht (in 

Nederland vormt de AOW de eerste pijler). Pijler 2 

is pensioenopbouw via de werkgever. Pijler 3 is 

een vrijwillige, waarin op fiscaal aantrekkelijke 

wijze kan worden gespaard voor extra pensioen. 

Pijler 4 gaat buiten het pensioensysteem om. Als 

voorbeeld wordt Singapore aangehaald, waar 

kinderen verplicht hun ouders ondersteunen als 

die het financieel niet  kunnen bolwerken. 

Het eerste element waarop een pensioensysteem 

wordt getoetst is ‘toereikendheid’: welke uitkering 

krijg je als gepensioneerde? Vervolgens wordt het 

element ‘houdbaarheid van het systeem’ 

onderzocht. Er bestaat een spanningsveld tussen 

toereikendheid en houdbaarheid: het Griekse 

pensioensysteem was bijvoorbeeld wel toereikend, 

maar niet houdbaar. Het derde element gaat over 

‘integriteit’: is het systeem betrouwbaar? Als 

voorbeeld wordt Argentinië aangehaald, waar het 

hele pensioenkapitaal terugvloeide naar de 

regering en er geen geld overbleef voor 

uitkeringen. 

D A V I D  K N O X  

S E N I O R  P A R T N E R  M E R C E R  A U S T R A L I Ë   

A U T E U R  V A N  D E  M M G P I  
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De index wordt voor iets meer dan 50% 
samengesteld door data van internationale 
instanties. De overige data (iets minder dan 50%) 
worden opgehaald door vragen te stellen aan 
Mercercollega’s over de hele wereld. De vragen 
moesten duidelijk zijn en werden bovendien in het 
Engels gesteld. 

In 2017 zijn drie landen aan de index toegevoegd: 
Colombia, Nieuw-Zeeland en Noorwegen. 
Daarnaast zijn er vragen toegevoegd over het 
niveau van echte economische groei. Dat is een 
belangrijke indicator, omdat pensioenen over de 
lange termijn gaan. De weging van een aantal 
andere vragen is hierdoor verlaagd, wat de uitslag 
voor Nederland in 2017 wat lager maakte dan die 
in 2016. Daarnaast is de weging voor vermogen 
en premie verlaagd. 

Op het gebied van toereikendheid wordt onder 
andere onderzocht welk percentage van het 
gemiddelde loon de basis vormt van het pensioen 
en worden vragen gesteld over spaargedrag, 
huizenbezit en de groei van het beheerd 
vermogen. Landen die alleen maar in obligaties 
investeren kregen puntenaftrek, omdat dit als niet 
houdbaar wordt beoordeeld. Nederland staat met 
78,0 punten op de tweede plaats in de categorie 
houdbaarheid. Landen die hier als laagste scoren 
zijn opkomende markten: India, Mexico en 
Zuid-Afrika. 

Hoeveel mensen zitten in het pensioensysteem? 

Hoeveel wordt opzij gezet voor het pensioen? 

Deze vragen en vragen over bijvoorbeeld 

vruchtbaarheid en sterftecijfers komen aan de 

orde om de houdbaarheid van een 

pensioensysteem te beoordelen. Japan heeft 

bijvoorbeeld een lage pensioenleeftijd en een 

hoge staatsschuld. Ook wat betreft houdbaarheid 

bezet Nederland de tweede plaats, met 73,5 

punten. Japan, Oostenrijk en Italië staan op de 

laatste plaatsen.  

Integriteit heeft te maken met wet- en regelgeving, 

waardevastheid van de uitkering, communicatie 

met deelnemers en de kosten. Nederland staat 

met 87,5 punten op de derde plaats. Onderaan de 

lijst zijn China, Argentinië en Mexico te vinden. 

Denemarken, de koploper in de MMGPI, scoort in 

totaal 0,1 punt beter dan Nederland. Opvallend is 

dat in de top 6 maar liefst vier Scandinavische 

landen te vinden zijn. Opkomende landen hebben 

het moeilijker. Frankrijk is halverwege de index 

gepositioneerd, vlak bij Polen en Brazilië. 
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In het publiek wordt opgemerkt dat kleinere landen 

het beter lijken te doen. De heer Knox licht toe dat 

kleinere landen, waar Nederland ook toe wordt 

gerekend, een grotere solidariteit kennen. 

Daarnaast is het in die landen doorgaans 

eenvoudiger om wetten aan te nemen.  

Het spanningsveld tussen toereikendheid en 

houdbaarheid doet de vraag rijzen of landen met 

hoge uitkeringen, maar met een lage 

houdbaarheid van het systeem, het volhouden.  

De vraag wordt gesteld of er wellicht landen zijn 

die niet in de MMGPI zijn opgenomen, maar die 

wel een beter pensioensysteem hebben. Er zijn 

bijvoorbeeld geen landen uit het Midden-Oosten 

opgenomen. Hierop licht de heer Knox toe dat de 

deelnemende landen worden bepaald door de 

lokale overheid van de deelstaat Victoria, die 

hebben het onderzoek financiert. Er wordt gezocht 

naar een geografische verdeling, maar Rusland of 

landen uit het Midden-Oosten zijn inderdaad niet 

opgenomen. De heer Knox voegt hieraan toe dat 

het best zo kan zijn dat bijvoorbeeld Israël of 

IJsland een beter pensioensysteem heeft, maar hij 

kent de details niet. In dit verband memoreert hij 

dat Denemarken, dat ook in een later stadium aan 

de index is toegevoegd, nu de eerste plaats bezet.  

Er bestaan met betrekking tot verbetering van het 

pensioensysteem vraagstukken die op veel landen 

van toepassing zijn. De belangrijkste aanbeveling 

is het verhogen van de pensioenleeftijd. Als 

mensen langer blijven werken, wordt het systeem 

houdbaarder. Dit is echter voor zware beroepen 

niet altijd mogelijk. Hiervoor moet naar een 

oplossing worden gezocht. Daarnaast is het nuttig 

om mensen te stimuleren zelf meer te sparen en 

zo hun pensioen aan te vullen.  

 

 

 

 

 

 

Ook de mogelijkheid om als zzp’er pensioen op 

te bouwen verdient nader onderzoek. De vraag 

is hoe zzp’ers in het formele systeem kunnen 

worden opgenomen. Dit is een interessant 

vraagstuk, omdat het ook in veel opkomende 

economieën speelt. In India werken mensen 

bijvoorbeeld vaak op het land of heeft men een 

marktkraam. Het Indiase pensioensysteem sluit 

echter eveneens zzp’ers uit. Andere 

aanbevelingen zijn het terugbrengen van het 

aantal deelnemers dat voortijdig het 

pensioenfonds verlaat, herziening van 

indexering van het pensioen en het verhogen 

van de transparantie. De heer Knox vindt het 

echter het meest belangrijk dat het 

pensioensysteem eenvoudig wordt gehouden.  
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Wat verbazingwekkend is, is dat veel regeringen 

het lange termijndoel van hun pensioensysteem 

niet helder formuleren. Zo kunnen vraagtekens 

worden gezet bij het doel om de levensstandaard 

op peil te houden: voor wie is dat belangrijk? Voor 

miljonairs? Wellicht is het beter om de uitkering in 

sommige gevallen te limiteren. In Australië is het 

doel van de tweede pijler bijvoorbeeld om 

toekomstige pensioenkosten te verlagen. Dit heeft 

niets te maken met levensstandaard of 

toekomstige behoeften. Het advies is dan ook om 

goed na te denken over het doel van het 

pensioensysteem.  

Het is aanbevelingswaardig om meer 

keuzevrijheid in het pensioensysteem in te 

bouwen en het systeem daarmee flexibeler te 

maken. Een levenslange uitkering is wellicht niet 

de enige oplossing. Communicatie is daarbij heel 

belangrijk. De jongere generatie leest geen krant 

of e-mail meer. Hier kunnen apps behulpzaam 

zijn, die heel snel informatie bieden. Mercer had 

bijvoorbeeld vroeger een handboek voor nieuwe 

collega’s – nu krijgen zij de eerste zeven weken 

van hun dienstverband steeds een of twee 

pagina’s met informatie. Deze eenvoudige manier 

van communiceren bleek beter te werken. Ook 

blijkt uit onderzoek dat jonge deelnemers geen 

waarde hechten aan pensioen. Dit pleit voor een 

standaardfonds, waarbij de deelnemers op latere 

leeftijd, als ze meer interesse ontwikkelen voor 

hun pensioen, keuzevrijheid hebben.  
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De veranderende arbeidsmarkt vraagt om een 

grotere focus op het individu en een flexibel 

pensioensysteem. De financiële behoeftes van 

gepensioneerden veranderen ook, afhankelijk van 

bijvoorbeeld de gezondheid en de financiële 

situatie. Zij worden naarmate zij ouder worden 

steeds afhankelijker van wat er is geregeld. 

Sleutelwoorden bij een flexibel pensioensysteem 

zijn eenvoud, transparantie, zelfbeschikking en 

betrokkenheid.  

Gevraagd wordt wat het advies zou zijn als 

Nederland volgend jaar bovenaan de index wil 

staan. De heer Knox antwoordt dat het verschil 

maar heel klein is; meer sparen zou het verschil al 

kunnen maken. Ook economische groei is een 

belangrijke factor.  

Een deelnemer merkt op dat het hem frustreert dat 

het pensioensysteem zo wordt gewantrouwd. Dat 

element mist hij in de vraagstelling. De heer Knox 

antwoordt dat hij dat soort data heel graag zou 

willen hebben, maar dat is lastig. In Nederland 

speelt op dit gebied dat de pensioenen de laatste 

jaren niet worden geïndexeerd. Dat is bijvoorbeeld 

in Chili een probleem: de economie groeit en de 

lonen stijgen, waardoor gepensioneerden een 

pensioen krijgen dat niet meer bij hun 

levensstandaard past. Het is heel belangrijk dat de 

verwachtingen duidelijk zijn; regeringen moeten 

daarom de verwachtingen van diverse generaties 

ook reguleren. Hierdoor is het belangrijk dat ook 

de overheid helder en transparant communiceert. 



Copyright © 2017 Mercer (Nederland) B.V. All rights reserved. 8 

Hoe Nederland kijkt naar de beste 

pensioenfondsen ter wereld 

De heer Heemskerk heeft onderzoek gedaan naar 

Denemarken en Australië en gaat hier in zijn 

presentatie dieper op in. Hoe kan Nederland de 

lessen van de nummer 1 en nummer 3 van de 

MMGPI toepassen, mede in combinatie met het 

nieuwe regeerakkoord?  

Het Deense pensioenstelsel 

Het Deense pensioensysteem heeft 

overeenkomsten met het pijlersysteem dat ook in 

Nederland wordt gehanteerd. De eerste pijler is 

vergelijkbaar met onze AOW en daarnaast kent 

Denemarken een verplichte solidariteitsbijdrage 

(ATP) van enkele tientallen euro’s per jaar. In de 

tweede pijler zit de aanvullende pensioenopbouw 

via pensioenfondsen. Opmerkelijk is dat de eerste 

pijler wordt gekort als de tweede pijler te groot is. 

Dat is in Nederland anders: ook miljonairs krijgen 

een AOW-uitkering. Net als in Nederland wordt de 

pensioenrichtleeftijd in Denemarken hoger.  

M A R C  H E E M S K E R K  

P E N S I O E N E X P E R T  M E R C E R  N E D E R L A N D   

Met de tweede pijler is in Denemarken pas in 1987 

begonnen. Nederland heeft dus een veel langer 

verleden, met beloftes over indexatie en garanties 

op de uitkeringen. In Denemarken wordt ook wel 

gesproken over de ‘schandalen’ in Nederland, die 

betrekking hebben op de dreigende korting. Het 

deelnemersvertrouwen is in Denemarken door 

Mercer onderzocht en de score was een mooie 8. 

De kans op korten is in Denemarken klein en heeft 

tot nu toe nog niet plaatsgevonden; rendement 

wordt gegarandeerd en annuïteiten worden pas op 

pensioendatum ingekocht. De belofte komt dus 

veel later. 

Het vakbondenstelsel in Denemarken is 

vergelijkbaar met onze BPF’en. ‘Shoppen’ is niet 

toegestaan, de werkgever bepaalt waar het 

pensioen wordt opgebouwd. De deelnemers 

volgen wat de werkgever of de vakbond kiest; het 

vertrouwen is hoog. Maar zelfs als de deelnemer 

wél mag kiezen, doet men dat in Denemarken 

zelden.  
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In de tweede pijler mag de Deense deelnemer 

kiezen tussen gemiddeld rendement en 

marktrendement. Inmiddels kiest een grote 

meerderheid voor marktrendement. Bij gemiddeld 

rendement wordt een rendement van 2 à 3% 

gegarandeerd, wat over diverse jaren wordt 

versleuteld. Marktrendement wordt niet 

gegarandeerd.  

Bij gemiddeld rendement wordt vooral in 

vastrentende waarden belegd. Bij marktrendement 

mag agressiever worden belegd: 35% in 

vastrentende waarden, de rest zakelijk. Als 

deelnemers overstappen naar marktrendement, 

worden zij daarin begeleid. Wat voor hen is 

gereserveerd krijgen ze mee. Dat is ook een 

bepalende factor voor de bereidheid om vrijwillig 

over te stappen. Als deelnemers terug willen keren 

naar gemiddeld rendement kan dat, maar het 

opgebouwde pensioenpotje mag dan niet zomaar 

worden meegenomen. 

Op een vraag uit het publiek of Denemarken 

ook de lifecycle toepast, antwoordt 

de heer Heemskerk bevestigend, maar die 

toepassing is niet verplicht. In Denemarken 

neemt niet ieder pensioenfonds evenveel 

risico; de beleggingsmix van Deense 

pensioenfondsen is vergelijkbaar met die van 

Nederland. Deelnemers hebben drie keuzes: 

normaal, risicovol of behoudend. De meesten 

kiezen voor normaal. Ook bij de wijze van 

uitbetaling is er een keuze: annuïteit, een vaste 

periode of een lumpsum. 

Waar in Nederland de eigen bijdrage een 

vaststaand percentage is, kunnen Denen hierin 

zelf een keuze maken. Hierbij geldt wel dat als 

deze eigen bijdrage te hoog is, men in de 

eerste pijler wordt gekort. De werkgever betaalt 

12% van het salaris aan pensioenpremie.  

Uit de Deense casus kan worden 

geconcludeerd dat het door de keuzevrijheid 

die het systeem biedt geen issue meer is bij 

welke pensioenuitvoerder men is aangesloten. 

In feite willen de deelnemers lage kosten. In 

Nederland zou meer keuzevrijheid de discussie 

ook eenvoudiger maken.  

Denemarken heeft ongeveer 40 

pensioenfondsen, met een met Nederland 

vergelijkbaar kostenniveau van circa 100bp. Er 

bestaat solidariteit tussen alle aangeslotenen, 

maar de actieve fase en de uitkeringsfase 

moeten bij dezelfde uitvoerder plaatsvinden. 

Hier zit een spreiding van de risico’s in. De 

waardering voor het pensioensysteem is in 

Denemarken veel hoger dan in Nederland.  
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Lessen voor Nederland 
 

Een basissysteem met 50% uit de eerste pijler en 

50% uit de tweede pijler lijkt veel punten op te 

leveren. In Denemarken is deze verdeling nog niet 

gelijk, omdat de tweede pijler nog moet worden 

opgebouwd. In Nederland wordt veel geld in het 

pensioen gestopt, veel meer dan in Denemarken. 

De netto replacement  rate is in Nederland als 

enige land hoger dan 100%. De Denen blijken niet 

te kiezen voor 100% garantie, dus de vraag is of 

het systeem daarop moet worden ingericht.  

Een van de conclusies is dat keuzemogelijkheden 

veel onvrede weghalen en dit zou ook een 

oplossing kunnen zijn om de overgang naar een 

nieuw stelsel, met individuele kapitalen, soepeler 

te laten verlopen.  

Uit het publiek komt de vraag of Denemarken de 

verplichtstelling kent. De heer Heemskerk 

antwoordt dat dit wel geldt voor de eerste pijler. De 

tweede pijler wordt bepaald door cao-partijen. Hij 

voegt hieraan toe, dat ook in Denemarken zzp’ers 

een problematische groep vormen.  
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In Nederland is men huiverig voor 
pensioenuitkeringen als lumpsum, het schrikbeeld 
is dat gepensioneerden voor dit bedrag een 
Porsche kopen. In Australië is dat niet gebeurd: 
men geeft het geld juist niet uit, vanwege de wens 
een buffer aan te houden. Er geldt een verplichte 
minimale onttrekking, maar dat bedrag wordt vaak 
niet opgemaakt. 

De beleggingsmix in Australië is veel agressiever 
dan in Nederland met 70% zakelijke beleggingen, 
inclusief infrastructuur.  In Australië kunnen 
deelnemers, anders dan in Nederland en 
Denemarken, behalve de beleggingsmix ook de 
pensioenuitvoerder zelf kiezen. Vanwege de 
marktwerking zou de verwachting kunnen zijn dat 
dit tot lagere kosten leidt, maar dat is niet het 
geval. Ondanks de mogelijkheid kiest de 
meerderheid van de jongeren in Australië niet en 
komen zij automatisch in het fonds dat de 
werkgever kiest.  

Het financieel bewustzijn is groot in Australië: 
iedereen heeft een eigen pensioenpotje en moet 
voor zichzelf zorgen. 

Het Australische pensioenstelsel 
 

Het pijlersysteem van Australië is vergelijkbaar 

met dat van Nederland. De tweede pijler is 

ingericht als DC-systeem. De eerste pijler wordt 

vaak gekort, afhankelijk van de hoogte van de 

tweede pijler: 20% van de gepensioneerden krijgt 

hieruit geen uitkering.  

De werkgeversbijdrage is in Australië nu nog 9,5% 

van het inkomen; dat wordt 12%. De 

werknemersbijdrage is optioneel. Belasting wordt 

niet in de uitkeringsfase geheven, maar al in de 

contributiefase, tegen het lage tarief van 15%. 

Samengevat bouwt in Australië iedere werknemer 

hetzelfde op, terwijl in Nederland de mensen die 

dit het minst nodig hebben, het meest opbouwen.  
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In Australië is het pensioensysteem erg gericht op 

verzorging, waar het in Nederland meer om het 

handhaven van het levenspatroon gaat. In 

Australië bieden vroege opbouw en het ontbreken 

van een franchise een oplossing voor werknemers 

met zware beroepen. Wellicht kan Nederland 

overwegen de franchise af te schaffen. 

Lessen voor Nederland 

Werkgevers in Nederland betalen 18 tot 20% van 

het inkomen als pensioenpremie, tegen (nu) 9,5% 

in Australië. Toch staat Nederland vlak boven 

Australië. Ook in Australië neemt de 

keuzemogelijkheid veel onvrede weg. Het 

onderzoek toont aan dat de angst voor de 

pensioenuitkering als lumpsum niet terecht is.  

Een van de deelnemers merkt op dat uit een 

onderzoek in België is gebleken dat 

gepensioneerden vaak kiezen voor een lumpsum 

zodat na hun overlijden de kinderen het 

restbedrag kunnen erven. De heer Heemskerk is 

het hier niet helemaal mee eens: in Denemarken 

kiest de meerderheid van de gepensioneerden 

voor annuïteit en niet voor een lumpsum. Uit het 

onderzoek blijkt dat men in Australië niet tevreden 

is over de lumpsum en liever een appeltje voor de 

dorst heeft.  

Effectieve communicatie is belangrijk. In 

Nederland wordt gecommuniceerd over een uiterst 

ingewikkeld systeem.  
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Ook lijkt het regeerakkoord meer ruimte te bieden 

voor keuzevrijheid en wil de regering de 

mogelijkheid onderzoeken om een deel van het 

pensioenvermogen bij pensionering ineens op te 

nemen. Een van de deelnemers meent dat deze 

keuzevrijheid meer is gericht op de uitkeringsfase 

en niet per se op de opbouwfase. 

Een recent onderzoek van Mercer naar 

deelnemersvertrouwen laat  zien dat met name 

jongeren van mening zijn dat het pensioenstelsel 

verbetert. Dat is belangrijk, omdat deze generatie 

ermee verder moet. Daarnaast verandert er in de 

uitkeringsfase weinig; de problemen zitten met 

name in de opbouwfase, omdat toezeggingen niet 

worden nagekomen. 

Regeerakkoord 

Mercer is positief over het regeerakkoord en is van 

mening dat dit vertrouwen biedt voor de toekomst. 

In het regeerakkoord is opgenomen dat men 

afscheid wil nemen van abstracte aanspraken en 

het opbouwen van individueel pensioenvermogen 

mogelijk wil maken. Hierin leest Mercer dat de 

regering toe wil naar een individuele opbouwfase. 

Daarnaast wordt aansluiting gezocht bij de SER 

wat betreft een collectieve uitkeringsfase. Mercer 

gelooft daarin als toekomst voor het 

pensioensysteem.  

Het afschaffen van de doorsneesystematiek ziet 

Mercer als de weg naar een fiscaal kader, waarin 

iedereen dezelfde bijdrage in zijn pensioenpotje 

krijgt, net als in Denemarken en Australië. 

Nederland heeft nu nog een oplopende staffel in 

het pensioensysteem, die lijkt te gaan sneuvelen.  
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De zekerheidsnorm is al lang niet meer 100% 

(97,7% onder het FTK). Mercer zou ervoor willen 

kiezen deze norm los te laten, zoals in 

Denemarken is gebeurd. In feite komt het er op 

neer dat pensioenen nu worden gekort om in de 

toekomst zekerheid te bieden, wat een vreemde 

systematiek lijkt.  

Bij een DC-regeling denken veel mensen aan 

hoge kosten bij een lage inleg: kortom, een slecht 

pensioen. Die angst is echter inmiddels niet meer 

nodig. Op dit moment kennen DB- en 

DC-regelingen een ongelijk fiscaal kader, maar 

wellicht wordt dit in de toekomst anders.  

Bottlenecks 
 

Een van de bottlenecks is het feit dat de sociale 

partners worden geacht begin 2018 

overeenstemming te bereiken. 

De heer Heemskerk is weinig hoopvol dat dit gaat 

lukken, gezien de vaak trage besluitvorming.  

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft naar de 

afschaffing van de doorsneeproblematiek 

gekeken. De grootste slachtoffers zijn 49-jarigen, 

die gemiddeld 5,5% van het uitzichtpensioen 

inleveren. Toch is dit naar de mening van Mercer 

te overzien: als de AOW hierbij wordt betrokken en 

uit wordt gegaan van een uitkeringstermijn van 

20 jaar, is de schade 3%. Zzp’ers of mensen die 

later zijn gaan werken hebben meer schade: die 

kan oplopen tot 10 à 15%. 

In de SER-variant worden buffers gehanteerd die 

in positieve jaren worden opgebouwd en in 

negatieve jaren worden aangesproken. Mercer 

zou liever een eenvoudigere buffersystematiek 

aanhouden.  
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Een van de deelnemers is van mening dat de 

verschuiving naar een DC-regeling wel degelijk als 

een revolutie kan worden gezien. Bij veel 

deelnemers leeft immers de wens om bij dezelfde 

premie ook een vergelijkbaar pensioen op te 

bouwen, en niet afhankelijk te zijn van een ‘pech- 

of gelukgeneratie’. De heer Heemskerk meent dat 

dit bij de mogelijke herziening niet speelt. Hij is 

een groot voorstander van een collectieve mix, 

waarbij iedereen deelt in de opbrengst. Deelname 

in een DC-regeling houdt in dat men risico loopt, 

wat nu ook het geval is. Uiteindelijk bepalen de 

beleggingsresultaten het pensioen.  

Een van de deelnemers merkt op dat uit 

onderzoek is gebleken dat de lage tevredenheid 

naast het niet indexeren ook ligt aan de sector 

zelf. Besturen zijn vaak onzichtbaar en zenden 

verschillende signalen uit. Kortom, de sector wordt 

niet goed vertegenwoordigd. De heer Heemskerk 

beaamt dat dit de perceptie is. Daar ligt een 

uitdaging die losstaat van herziening van het 

pensioenstelsel.  

Redenen om naar een nieuw  

contract over te stappen 
 

De impact van het invoeren van keuzevrijheid is 

gering voor de deelnemers; dit bestaat vooral in de 

perceptie, maar de veranderingen zijn niet 

revolutionair. Het stelsel hoeft niet opnieuw te 

worden uitgevonden, Nederland staat immers al 

op nummer twee in de MMGPI. Het is wel 

belangrijk om het goede te behouden. Een 

individueel pensioenpotje maakt het eenvoudiger 

om te communiceren en uiteindelijk helpt dat bij 

het herstellen van het vertrouwen. Wellicht geeft 

dat Nederland zelfs nét dat extra zetje om in 2018 

bovenaan de MMGPI te eindigen. 

Een deelnemer vraagt wat het effect op de index is 

als de pensioenrichtleeftijd fors wordt verhoogd, 

bijvoorbeeld naar 80 jaar. David antwoordt hierop 

dat de periode van uitkering, die nu uitgaat van 20 

jaar, sterk wordt verkort. Voor de index zou het 

verhogen van de pensioenrichtleeftijd naar 75 jaar 

voldoende zijn om de eerste plaats te garanderen.  
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De heer Riemen observeert dat er een duidelijke 

uitruil is tussen een DC-regeling en keuzevrijheid. 

Hij constateert daarnaast dat Nederland als enige 

land in de top 3 van alle categorieën is 

vertegenwoordigd in de MMGPI van 2017. Dit 

staat haaks op de perceptie van deelnemers dat 

Nederlanders een slecht pensioen hebben. Een 

deel van de oorzaak hiervoor ziet de heer Riemen 

in de last van het verleden met betrekking tot 

beloftes en garanties. Hij tekent hierbij aan dat tot 

2008 de pensioenen altijd zijn geïndexeerd. In de 

communicatie moet centraal staan wat de beleving 

en de perceptie van de deelnemers is. Daarnaast 

ligt er een uitdaging in het wereldwijde vraagstuk 

met betrekking tot zzp’ers en hun pensioen. De 

heer Riemen concludeert dat de regering al naar 

de pensioenstelsels van Denemarken en Australië 

kijkt, maar benadrukt dat veel andere landen ook 

naar het Nederlandse stelsel kijken. Naar elkaar 

kijken is niet erg, maar met elkaar in gesprek gaan 

en stappen zetten is nog beter; niet alleen stappen 

op weg naar de eerste plaats in de MMGPI van 

2018, maar ook stappen voor de toekomst.  

Na afloop van beide presentaties vat 

de heer Sanderse samen dat het Nederlandse 

pensioenstelsel prachtig is en moet worden 

gekoesterd, maar dat het om een evolutie moet 

gaan en niet om revolutie. Hij geeft met veel 

genoegen het laatste woord van de bijeenkomst 

aan de heer Riemen van de Pensioenfederatie.  



Copyright © 2017 Mercer (Nederland) B.V. All rights reserved. 17 

Mercer is de mondiale aanbieder van advies op 

het gebied van Health, Wealth en Career.  

Bij Mercer bevorderen we de gezondheid, welvaart 

en carrières van meer dan 110 miljoen mensen. 

Dit doen wij door werkgevers te faciliteren bij het 

maken van weloverwogen keuzes. De 22.000 

Mercer-consultants, verspreid over meer dan 170 

kantoren in 43 landen, bieden de klant 

ondersteuning bij het oplossen van complexe 

vraagstukken ten aanzien van 

arbeidsvoorwaarden en menselijk kapitaal. Maar 

ook bij het ontwerpen en beheren van 

ziektekostenregelingen, sociale voorzieningen en 

pensioenen. Zo helpen wij onze relaties een goede 

werkgever te zijn. 

Mercer is een volledige dochteronderneming van 

Marsh & McLennan Companies Inc. (NYSE:MMC). 

MMC heeft wereldwijd 57.000 medewerkers en om 

een omzet van ruim $13 miljard. 

O V E R  M E R C E R  
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