
Pensioen Nieuwsbrief 2018 II 

1. AOW-gerechtigde leeftijd baseren op opleidingsniveau van de werknemer? 

Uit onderzoek van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) blijkt dat de gefaseerde 

verhoging van de AOW-leeftijd (66 jaar in 2018/met 4 maanden per jaar naar 67 jaar 2021/vanaf 2023 67 

jaar 3 maanden) vertraagd kan worden zonder dat dit de overheid veel geld kost door onderscheid te 

maken naar opleidingsniveau, waarbij NIDI Laag, Middelbaar en Hoog Opgeleid Personeel onderscheidt. 

Nu worden alle groepen gelijk behandeld maar dat is volgens NIDI onterecht, want laag opgeleiden 

beginnen veel eerder met werken, doen fysiek veel zwaarder werk en leven statistisch ook korter en dus 

ontvangen zij minder AOW. Iedereen dient even lang zijn AOW uitkering te ontvangen en de verhouding 

tussen het aantal jaren dat je werkt en met pensioen gaat & AOW ontvangt zou dus ook voor iedereen 

gemiddeld hetzelfde moeten zijn, maar is dat nu dus niet…  

Zij onderbouwen dit met feiten en cijfers, waartoe we verwijzen naar 

bijgaand plaatje (foto krant) en uit meerdere onderzoeken blijkt dat 

deze feiten kloppen. Volgens hun berekening zou een laagopgeleide 

zelfs vanaf 62 jaar en 3 maanden met pensioen moeten gaan maar het 

NIDI kiest voor een zeer gefaseerde oplossing door de ondergrens op 66 

jaar te zetten voor laag opgeleiden en alleen hoger opgeleiden moeten 

dan later langer doorwerken. Door de pensioenleeftijd alleen voor 

hoger opgeleiden te verhogen kunnen de lager opgeleiden eerder met 

pensioen. Mijn inziens is dit volledig terecht (NB dit snap je als je 

laagopgeleide werknemers kent en hun werk & hun leven begrijpt) maar 

of dit haalbaar is, is zeer de vraag. Zo kunnen we nog niet het 

opleidingsniveau per werknemer vaststellen (Universiteit/HBO bekend 

vanaf 1996/MBO vanaf 2007), zodat het formeel nog minimaal 15 jaar 

duurt voordat het opleidingsniveau per persoon voor 100% bekend is.   

Daarbij verandert het Kabinet Rutte III liever niets aan de geplande stijging van de pensioenleeftijd (NB 2e 

pijler al standaard 68 jaar) waarbij dit volgens het NIDI prima is voor hoogopgeleiden, maar niet terecht 

voor laagopgeleiden en door de ondergrens op 66 jaar te zetten valt de kostenstijging erg mee. Dit is al 

onderdeel van de onderhandelingen tussen de overheid en werkgevers/vakbonden om eindelijk eens ons 

2e pijler pensioen drastisch te hervormen, een traject dat al heel lang loopt en het nog steeds onduidelijk is 

of hiertoe al een deal is gesloten. Reacties op dit voorstel zijn dan ook dat we eerst ons huidige middelloon 

pensioenstelsel moeten hervormen en dat we niet alleen naar de opleiding maar ook naar levensstijl & 

leefomgeving van mensen zouden moeten kijken en dat er dus maatwerk moet komen. Of er maatwerk 

kwa opleidingsniveau komt is dus lastig. Maar als deze feiten kloppen, dan zou iedereen na gemiddeld 40 

jaar lang werken toch ook gemiddeld ook even lang van zijn pensioen moeten kunnen genieten?   

 

2. Waar krijg ik een redelijke rente voor mijn pensioenkapitaal? In Nederland ☹ of in Europa 😊?        

Een werknemer die nu met pensioen gaat en voor zijn pensioenkapitaal (beschikbare premie/kapitaal 

overeenkomst) een levenslange pensioenuitkering moet inkopen krijgt anno 2018 een erg lage marktrente 

van 0,60%, terwijl iemand die nu een 25 jarige bancaire lijfrente inkoopt een depositorente krijgt van 

1,70% per jaar. Dat zijn volgens pensioenverzekeraars nu eenmaal de regels van het spel (marktrente 

verplicht bij aankoop pensioenuitkering) maar dat levert de pensionado niets op (Verzekeraars verdienen 

hieraan veel geld) en helaas kun je geen bancaire uitkering (NB bij overlijden 100% overgang op partner of 

kinderen/erfgenamen) aankopen, dat mag alleen voor jouw lijfrentekapitaal. Hierbij de uitkering die Piet 

en zijn partner Nel krijgen voor zijn pensioen & lijfrentekapitaal op basis van € 250.000,- kapitaal in 2018:   

Kapitaal € 250.000,-  Uitkering Pensioen 
Piet 2018*/66 jaar 

Uitkering Partner Nel* 63 
jaar na OVL Piet  

Rente 
vergoeding** 

2e pijler pensioen levenslang € 10.481,88 per jaar  €   7.337,32 per jaar/70% 0,60% rente Aegon 

3e pijler lijfrente   25 jaar   € 12.263,04 per jaar € 12.263,04 per jaar/100% 1,70% rente BLG 

Verschil per jaar  €   1.781,16 per jaar €   4.925,72 per jaar  

* Piet is geboren op 1/9/1952 en gaat per 1/9/2018 met pensioen, zijn partner Nel is 3 jaar jonger  

** Pensioenuitkering berekend via vergelijkingssite Expiratiedesk: Aegon beste aanbieder/BLG via eigen site 

 



Om dit probleem op te lossen is de Wet Verbeterde Premieregeling gekomen in 2016, waarmee een 

deelnemer kan doorbeleggen na pensioendatum. Hoewel dit anno 2018 20 tot 30% meer pensioen kan 

opleveren blijkt uit ons 1e marktonderzoek 2017 dat je heel goed moet kijken welke oplossing hiertoe 

(100% beleggen & welke strategie of deels beleggen met/zonder risicoafbouw) het beste bij jou past en 

hierbij maken werknemers (zo blijkt uit onze ervaringen hiermee) alleen goed onderbouwde beslissingen 

als zij inzage hebben in hun totale inkomsten/uitgaven vanaf pensioendatum en daarmee wordt vanaf 

2018 financiële zelfredzaamheid voor werknemers steeds belangrijker en wordt BOX 1 Pensioen steeds 

meer BOX 1/2/3 Financiële Planning, zo bevestigen meerdere onafhankelijke experts en de AFM als 

toezichthouder. Een werkgever kan haar personeel, dat altijd hard voor zijn bedrijf heeft gewerkt, hiermee 

helpen door hun (via Financieel Planner) inzage te geven in hun totale BOX 1/2/3 Financiële situatie. 

Maar ook een andere oplossing is mogelijk. Vanuit Europese regelgeving (Artikel 20 IORP/Institutions For 

Occupational Retirement Provision) kunnen wij in Nederland op zoek gaan naar instellingen die bedrijfs-

pensioenvoorzieningen regelen in andere lidstaten en hiertoe lokaal de IORP vergunning hebben. Deze  

in andere lidstaten gevestigde instellingen moeten ook in Nederland worden aanvaard voor een bedrijfs-

pensioenvoorziening. Dit zou betekenen dat wij jouw pensioenuitkering kunnen inkopen bij een IORP  

(internationaal) pensioenbedrijf die jou in 2018 een depositorente van 2,0% geeft in de uitkeringsfase van 

jouw pensioen. Een professor/hoogleraar attendeerde ons op deze kans en als WFT pensioenadviseur 

gaan wij aan de slag om deze oplossing te onderzoeken, omdat de Nederlandse pensioensystematiek in 

uitkeringsfase niet gebaseerd is op een redelijke rentevergoeding conform de resterende uitkeringsduur. 

Als dit mogelijk is dan is er dus een Europese oplossing voor het Nederlandse probleem…. De EEG is een 

autonome rechtsorde die de soevereiniteit van haar lidstaten alleen begrensd om zuivere rechten toe te 

kennen aan de onderdanen van die lidstaten, zoals een normale rente op basis van de uitkeringsduur.  

Op grond van deze IORP richtlijn gaan we op zoek naar op de internationale pensioenmarkt gerichte IORP 

entiteiten in België/Luxemburg/Ierland of een nieuwe Nederlandse IORP. Nederland is dan wel leidend 

kwa pensioenen in de EU, maar de EU bepaalt wel de kaders waarbinnen wij moeten opereren.  

 

Ook is er vanuit de EU een voorstel gedaan voor een nieuw 3e pijler pensioenproduct: het Pan European 

Personal Pension Product, ofwel PEPP. Dit is een 3e Pijler (individueel) pensioenproduct, waarbij iedereen 

(werknemer/DGA/ZZP’er) zelf een aanvullende bank/beleggingsrekening opent om aanvullend te sparen 

voor zijn/haar pensioen, waarbij de uitvoerder zich aan de Europese regelgeving dient te houden, maar de 

fiscale grenzen nationaal bepaald blijven. Er zijn in dit product 5 investeringsmogelijkheden met jouw 

extra pensioengeld, waarbij dit per 5 jaar kan worden veranderd en elke 5 jaar kun je voor een andere 

uitvoerder kiezen (PEPP 5-5-5). Hoewel dit product niet veel toevoegt aan onze huidige bancaire lijfrente-

rekening (met keuzes sparen & beleggen & deposito-sparen) kan het, als dit eind 2018 wetgeving wordt in 

Europa, wederom mogelijk bijdragen aan het verbeteren van de individuele pensioenmogelijkheden voor 

de gewone, hardwerkende Nederlander. Wij zullen ons gaan verdiepen in PEPP en als dit nieuwe lijfrente- 

product er komt in 2019 nemen we dit altijd mee in ons marktonderzoek naar het beste lijfrenteproduct.  

 

3. Wat moet ik doen met mijn pensioenbeleggingen vanaf 47 jarige leeftijd?   

Je moet als werknemer vanaf 47 jarige leeftijd (20 jaar voor pensioendatum) gaan nadenken of jij inzake 

jouw beleggingen kiest voor de standaard Life Cycle van jouw pensioenuitvoerder met gefaseerde afbouw 

van de beleggingsrisico’s (per aanbieder verschilt dit sterk hoe gefaseerd dit gaat) en het afdekken van 

renterisico op pensioendatum dan wel of je wilt doorbeleggen na pensioendatum, waarop je vanaf 20 jaar 

voor pensioendatum kunt anticiperen, door een offensievere beleggingsstrategie (met minder gefaseerde 

afbouw beleggingen) te kiezen, op basis van de keuzes die jouw pensioenaanbieder biedt. Dit is een lastige 

keuze waar je dus vanaf 47 jarige leeftijd over moet nadenken. Daarbij is het de vraag of de zeer goede  

beleggingsresultaten over de afgelopen jaren nog doorgaan. Meerdere beleggingsanalisten (die ook 100% 

met hun vak bezig zijn…) waarschuwen ons voor een volgende aandelencrash. Voor hun visie & update van 

de actualiteiten op de beleggingsmarkten verwijzen we naar onze Beleggingsupdate Zomer 2018. 

Mede op basis hiervan zouden we zelf anno 2018 als werknemer gewoon in de Life Cycle blijven beleggen 

omdat een zeer gefaseerde afbouw van beleggingsrisico’s in de huidige fase van de beleggingsmarkten 

juist welkom is en je zeer gefaseerd weer kunt profiteren van stijgende rentes/beter renderende, nieuwe 

obligaties. En na een volgende beurscrash direct wel anticiperen op doorbeleggen na pensioendatum…. 


