
                    

Nieuwsbrief Pensioenen Augustus 2017             

1. Pensioenleeftijd schuift op naar 68 jaar vanaf 2018 

Omdat we in Nederland (gemiddeld) steeds ouder worden verhoogt de overheid de pensioenleeftijd in de 

2e pijler pensioenen (pensioen via werkgever) vanaf 01-01-2018 naar 68 jaar. Dit betekent een (beperkte) 

versobering van pensioenopbouw via de beschikbare premiestaffels, hoewel de maximale fiscale opbouw 

gelijk blijft met 1,875% per dienstjaar. Daarbij worden de huidige opgebouwde waardes omgezet naar 68 

jaar als nieuwe pensioenleeftijd. De vraag is hoe de pensioenuitvoerders hiermee omgaan en wat dit voor 

werkgevers én werknemers betekent: accepteren ze de verlaging van de premiestaffels waarvoor een jaar 

langer moet worden gewerkt of handhaven ze dezelfde premie door (stel) bij 100% toezegging van de 4% 

staffels deze 4% staffel om te zetten naar een aangepaste 3% staffel (lagere rekenrente/hogere premies) 

en voor werkgever die 100% van de 3% staffels toezeggen dit om te zetten naar een marktrente staffels 

met lagere rekenrente. Elke pensioenuitvoerder kan een eigen, individuele kostprijsstaffel met een lagere 

rekenrente (1,5%/2%/2,5%) voorleggen aan de toezichthouder ter goedkeuring en bij meerdere partijen is 

dat gelukt: Allianz, ASR, Delta Lloyd, Nationale Nederlanden & PPI ’s Be Franck/Brand New Day/Aegon. 

 

Over de strategie die uw pensioenuitvoerder hiertoe gaat kiezen, ofwel een lagere premie conform de 

nieuwe staffels met een gelijkwaardig pensioenkapitaal dat u een jaar later (68 jaar) ontvangt als 

deelnemer ofwel een (aan staffels aangepaste) gelijkblijvende premie met een hoger pensioenkapitaal, 

dat u ook pas een jaar later (68 jaar) ontvangt, daarover wordt u de komende maanden geïnformeerd via 

uw pensioenuitvoerder en aanvullend informeren we u hierover apart als werkgever en werknemer. 

 

Ons oordeel over 68 jaar: 

Deze stijgende pensioenleeftijd is voor sommige groepen (vooral hoog opgeleide) werknemers geen 

probleem maar voor werknemers die hun hele leven, van jongs af aan (vooral fysiek) keihard hebben 

gewerkt gaat dit niet op. Die verdienen het om na uiterlijk 40 jaar werken (uiterlijk vanaf 65 jaar) met 

pensioen te gaan en dan hun volledige AOW uitkering (niet gekort/zij hebben 40 jaar belasting betaalt) te 

krijgen. Geef iedereen niet alleen zijn individuele pensioenpot maar ook zijn eigen AOW pot en geef 

iedereen het recht om die pot op elk gewenst moment na minimaal 35 tot 40 dienstjaren volledig te 

kunnen gebruiken en ook deels cash op te kunnen nemen. De man/vrouw die wel werkt verdient dit! 

  

Wij zien het aan de hardwerkende (met fysieke inspanningen) werknemers die de afgelopen jaren met 

pensioen zijn gegaan, zij (en hun lichaam) verdienen het om eerder te stoppen met werken en van een  

mooi pensioen te genieten, daar hebben ze voor gewerkt en hun bijdrage geleverd aan de samenleving. 

Daarbij betaalt deze gewone werknemer keurig zijn belastingen, omdat hij nu eenmaal geen multinational 

is die zijn winst via een Nederlands Trustkantoor netto via een belastingparadijs ontvangt ofwel een groot 

bedrijf dat aparte afspraken maakt met de belastingdienst en zo slim gebruik maakt van de internationale 

fiscale verschillende tarieven. De Nederlandse Staat, verantwoordelijk voor Nederland Belastingparadijs ☹, 

ontving de afgelopen jaren mede hierdoor steeds minder belastinggeld via de vennootschapsbelasting van 

de bedrijven en vooral van (internationale) multinationals maar legt de rekening daarvan dus niet bij die 

bedrijven neer maar uiteindelijk weer bij de gewone man/vrouw…..  

 

Dit zal allemaal meegenomen moeten worden in de discussie over het nieuwe pensioenstelsel, waarbij dat 

nog even duurt voordat het nog te vormen kabinet daarmee aan de slag gaat. Tot die tijd moet de gewone 

werknemer het hiermee doen, een jaartje langer werken, maar als hij/zij slim is en het niet meer trekt en 

zijn uitgaven onder controle heeft dan kan hij wel degelijk eerder stoppen met werken en met pensioen 

gaan, zeker als uw werkgever u hierbij wil helpen! Laat niemand de regie over uw pensioen nemen, zorg 

dat u tijdig anticipeert op wanneer u met pensioen wilt gaan, schakel ons als adviseur als dat nodig is: er 

zijn namelijk altijd mogelijkheden om eerder te stoppen met werken mogelijk te maken, maar u moet dan 

wel tijdig anticiperen en een actieplan maken!  

                                                                                                                                 



                                   
2. Variabel Pensioen in Uitkeringsfase vanaf 2017  

Omdat u anno 2017 in de uitkeringsfase voor uw opgebouwde pensioenkapitaal in een beschikbare 

premieregeling of kapitaalovereenkomst levenslang maar 0,75% rentevergoeding (marktrente) krijgt  

(NB Bancaire Lijfrente 2017: uitkering 20 jaar depositorente 2,0%) kunt u vanaf nu ook kiezen voor een 

variabele pensioenuitkering op basis van beleggingen, op basis van de Wet Verbeterde Premieregeling. 

Dit betekent dat u op pensioendatum een keuze maakt op basis van de dan geldende rentestand of u kiest 

voor een gegarandeerde, levenslange pensioenuitkering of voor een (deels) variabele pensioenuitkering 

op basis van beleggingen. Vanaf 15 jaar voor pensioendatum kunt u uw beleggingsstrategie (via Life Cycle 

Beleggen met gefaseerde afbouw risico’s) hierop aanpassen, waartoe uw pensioenuitvoerder u t.z.t. een 

voorstel doet als werknemer, omdat zij hiertoe haar wettelijke informatieplicht heeft.   

 

De AFM als toezichthouder legt op basis van de Pensioenwet (Artikel 52 Zorgplicht/Art. 44a Informatie- 

verstrekking/Art. 63A Variabele uitkering) bij een variabele pensioenuitkering een belangrijke functie neer 

bij de pensioenuitvoerder: zij moeten prudent beleggen, in uw belang als deelnemer handelen en een 

passende productoplossing bieden. Zo moet de pensioenuitvoerder uw beleggingsprofiel vaststellen en bij 

meerdere profielen moeten zij dit periodiek toetsen en zeker weten dat uw over voldoende inkomsten 

beschikt om de juiste keuze te maken. De pensioenuitvoerder krijgt zo een adviestaak en pensioen op 

basis van de variabele pensioenuitkering wordt financiële planning. Hierbij houdt de AFM geen rekening 

met de belangrijke rol die wij als WFT Pensioenadviseur & Financieel Planner hierbij voor u kunnen spelen. 

 

Als u overweegt een (deels) variabele pensioenuitkering te kiezen (hetgeen bij huidige lage rentestand  

absoluut te overwegen valt) dan heeft u volgens de AFM inzicht nodig in uw totale financiële positie en 

inkomsten/uitgaven om een onderbouwde keuze te maken. Wij hebben hiermee goede ervaringen 

opgedaan met werknemers waarbij hun werkgever haar verantwoordelijk nam en het belangrijk vond dat 

deze werknemers voor het opgebouwde pensioenkapitaal een goed pensioen zouden inkopen. Door de 

werknemer inzage te geven via ons financiële planningspakket in hun totale netto besteedbaar inkomen 

na pensioendatum incl. hun vermogenspositie en desgewenst meerdere scenario’s (wat heeft u nodig/wat 

is haalbaar?) door te rekenen namen deze werknemers een beter onderbouwde keuze. De vraag is dus of 

u dat totaalinzicht straks heeft, of u behoefte heeft om dat inzicht te verkrijgen en gaat u dat zelf doen (via 

platform pensioenaanbieder of andere platforms) of bent u en/of uw werkgever bereid daarvoor extra te 

betalen (door begeleiding van onafhankelijk pensioenadviseur en/of financieel planner als professional)? 

Welke marktpartijen bieden een variabele pensioenuitkering? 

Nu deze wet 1 jaar geldig is komen steeds meer partijen met een beleggingspensioen in de uitkeringsfase, 

waarbij de verschillen groot zijn. Zo kunt u kiezen voor volledig levenslang beleggen of deels beleggen, 

waarbij uw risicoprofiel dan bepaalt welke strategie bij u past en waarbij u dan een vaste basispensioen-

uitkering krijgt met aanvullend een deels variabele uitkering. Daarbij is er een groot verschil hoeveel 

beleggingsrisico (in zakelijke waarden zoals Aandelen/Vastgoed/Grondstoffen) de aanbieders nemen en of 

dit gefaseerd wordt afgebouwd. Daarbij wordt voor het variabele deel elk jaar een nieuwe uitkering 

vastgesteld en dit is afhankelijk van de marktrente, het behaalde beleggingsrendement in het afgelopen 

jaar (1 partij spreidt dit beleggingsrisico over 5 jaar) en bij 2 partijen van de actuele levensverwachting. 

Daarbij kunt bij 2 partijen kiezen voor een hogere uitkering bij aanvang (u neemt voorschot op stijgende 

koersontwikkeling) of een hogere uitkering in de toekomst, waarbij u minimaal de vaste 

(garantie)uitkering krijgt die jaarlijks kan stijgen op basis van uw (deels) belegde portefeuille.  

 

Wij hebben 4 aanbieders waarvan 3 inmiddels op hun site een offertetool beschikbaar hebben met elkaar 

vergeleken waartoe we verwijzen naar het totaaloverzicht Bijlage II. We hebben een pensioenberekening 

gemaakt voor een stel (Piet & Nel) dat nu met pensioen gaat (67 jaar) en wat zij aan pensioenuitkering 

krijgen als zij € 100.000,- of € 200.000,- aan pensioenkapitaal hebben opgebouwd in hun beschikbare 

premieregeling anno 2017. Wat levert dat op bij Allianz, Aegon, Delta Lloyd of Nationale Nederlanden? 



                                                                                                                                                 
Welke oplossing past het beste bij u?     

Als u de verschillende productoplossingen kwa beleggingsstrategie (van risicovol tot risicomijdend), de 

flexibiliteit/keuzevrijheid en kosten/baten vergelijkt dan kunnen we niet anders constateren dat de keuze 

voor de juiste partij per persoon zeer verschillend is. Allereerst is het wel degelijk verstandig om naar uw 

totale inkomsten/uitgaven te kijken om u te adviseren welke oplossing het beste bij u past. Als u al een 

(elders opgebouwde) vaste pensioenuitkering heeft, naast uw AOW, met welk deel van uw totale 

pensioen gaat u dan echt beleggen? Sommige mensen die durven te beleggen en/of waarvan dit kapitaal 

slechts een beperkt deel van hun totale pensioen is zullen voor de risicovolle, levenslange beleggings-

strategie kiezen van Aegon met 66% in zakelijke waarden. Defensieve beleggers die alleen een deel van 

hun pensioenkapitaal willen beleggen zijn beter af bij NN. Voor Neutrale beleggers biedt Allianz veruit het 

beste en scherpste product. Hierbij moet u nl. ook naar de kosten kijken: zo brengt Delta Lloyd bij aanvang 

hoge eenmalige kosten (10% van de koopsom tot maximaal € 3.550,-) in rekening en bij NN betaalt u bij 

een koopsom van € 100.000,- € 3.181,- en bij € 200.000,- € 3.931,- als eenmalige kosten.  

 

Dit terwijl alle partijen al jaarlijks geld verdienen aan uw beleggingen, via de vaste beheerkosten, die bij 

Delta Lloyd met 0,24% per jaar het laagste zijn. Allianz (€ 250,-) en Aegon (€ 750,-) brengen lagere vaste 

eenmalige kosten in rekening met aanvullend jaarlijkse administratiekosten en als de levensverwachting 

stijgt dan wordt dat bij Allianz/Aegon ook doorgerekend in uw uitkering en bij NN/DL niet. Er komen 

steeds meer nieuwe partijen op de markt en die zetten deze kosten onder druk en dat is alleen maar goed. 

Uiteindelijk moet u het extra geld dat u investeert in de advieskosten terugverdienen met een hogere, 

levenslange pensioenuitkering, waarbij dit afhankelijk is van de hoogte van uw koopsom én de 

beleggingsstrategie van de aanbieders: hoeveel kans is er dat zij uw investering voor u terugverdienen?  

 

Het is dus alles overziend afhankelijk van de mate van inkomenszekerheid die u nodig heeft vanaf 

pensioendatum, uw totale BOX 1 Inkomen & Box 3 Vermogen, hoeveel geld u uitgeeft en hoe hoog uw 

pensioenkapitaal is (en de kosten!) of dit aantrekkelijk is voor u en welke partij het beste bij u past. U kunt  

dus ook voor een deels vaste en een deels variabele uitkering kiezen waarbij het beleggingsrisico beperkt 

blijft (op basis van uw profiel & uw wensen/dan wel direct gefaseerd wordt afgebouwd) en zelfs dan krijgt 

u anno 2017 bij de huidige lage rentestand een aanzienlijk hoger pensioen als u kiest voor deels beleggen.  

 

Ons oordeel dat u aantreft op basis van het overzicht in Bijlage II is per product allereerst gebaseerd op uw 

beleggingsprofiel (ergo: wat voor soort belegger bent u?) en op basis van de kosten/baten en flexibiliteit 

per product. Bent u een offensieve belegger met voldoende basispensioen, overweeg dan PPI Aegon, maar 

bent u een neutrale of defensieve belegger en wilt u slechts deels beleggen kies dan voor Allianz of NN. 

Alleen bij hele grote koopsommen komt Delta Lloyd aan tafel, hoewel die partij is gefuseerd met NN en we  

moeten afwachten, waar zij samen mee komen (wordt het 1+1=2 of 1+1=3, ergo een kans). Bij NN vinden 

de kosten te hoog en op basis van hun zeer beperkte aandeel in zakelijke waarden (in beleggingsstrategie) 

vinden de kans dat u deze kosten terugverdient relatief klein. 

 

Het is dus alles bij elkaar best lastige materie, waar u ruim voor uw pensioendatum alvast goed over na 

moet denken. U dient zich anno 2017 minimaal bewust te zijn van de verschillende mogelijkheid om uw 

pensioenkapitaal door te beleggen vanaf pensioendatum en dat is de reden dat wij dit marktonderzoek 

voor u hebben verricht en u hierover informeren via deze Nieuwsbrief.   

 

Ons inziens moet u hiertoe een WFT pensioenadviseur en/of Financial Planner (NB wij zijn dat allebei 😊) 

inschakelen om u hierbij echt te helpen en overleggen met uw werkgever of zij dit (deels) willen faciliteren. 

Wij zullen hiertoe aan de werkgevers waarvoor wij de pensioenregeling beheren een voorstel doen, hoe we 

dit gaan aanpakken vanaf 2017. Wij helpen u dus graag als dat nodig is! 

Life Supply 2017 


