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■■ AEGON onderkent de noodzaak om te komen tot een nieuw pensioenstelsel.
■■ AEGON vraagt daarbij aandacht voor de positie van pensioenverzekeraars.
■■ AEGON vindt dat er een duidelijk en zuiver onderscheid moet komen tussen zachte en harde rechten.
■■ AEGON pleit ervoor dat individuele deelnemers binnen hun pensioenregeling – op een zelfgekozen moment – 

moeten kunnen kiezen voor een regeling met harde garanties. Die mogelijkheid van een ‘zekerheidspensioen’ 
moet bij wet worden vastgelegd.

■■ Verplichte deelname aan een collectieve pensioenregeling mag een deelnemer dus niet beletten te kunnen 
kiezen voor zekerheid.

Nieuw pensioenstelsel
Nederlanders leven steeds langer. Die heugelijke constatering leidt 
ertoe dat pensioenregelingen steeds duurder worden: er moet 
immers gedurende langere tijd een pensioen worden uitbetaald. 
Ook de huidige deelnemers blijken achteraf te weinig te hebben 
betaald voor het pensioen dat ze straks nodig hebben. Er is een 
discrepantie ontstaan tussen het niveau van de pensioen
aanspraken en het opgebouwde pensioenkapitaal.
Tegelijkertijd hebben de pensioenuitvoerders de afgelopen jaren 
last gehad van tegenvallende ontwikkelingen op de effecten
beurzen en van de lage rente.
Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat ingrijpende, structurele 
ingrepen in het pensioenstelsel nodig zijn. Het kabinet en de 
sociale partners zijn gekomen met een pensioenakkoord. Dat 
akkoord behelst onder meer dat werknemers langer zullen moeten 
doorwerken.1 AEGON onderkent de noodzaak om te komen tot een 
nieuw pensioenstelsel.

Dezelfde regels
In de uitwerking van het pensioenakkoord is er vooral aandacht 
voor de positie van de pensioenfondsen. AEGON vraagt aandacht 
voor de positie van de verzekeraars. Het is voor werkgevers en 
werknemers van groot belang dat ook verzekeraars het nieuwe 
pensioencontract kunnen uitvoeren. Anders worden werkgevers en 
werknemers beperkt in hun keuzemogelijkheden, zowel bij de 
invulling van hun pensioencontract als in de uitvoering daarvan. 
Daarom moet sprake zijn van same rule, same risk, same capital. 
Het zou voor een werkgever die een collectieve pensioenregeling 
heeft, qua mate van zekerheid niet mogen uitmaken of hij diezelfde 
regeling (dus met dezelfde zachte en harde rechten) onderbrengt 
bij een pensioenfonds of een verzekeraar. Als een pensioenfonds 
de zekerheid van harde rechten biedt, moet die zekerheid gelijk zijn 
aan de zekerheid die een verzekeraar biedt. Afstempeling van 
harde rechten is dan dus niet meer mogelijk. Andersom moet, als 
een pensioenfonds in uiterste geval mag afstempelen, ook de 
verzekeraar een dergelijke veiligheidsklep mogen gebruiken.

1   Uit CBSonderzoek van oktober 2011 blijkt dat een groeiende groep Nederlanders bereid 
is om door te werken tot 65 jaar, van 21,1 procent in 2005 naar 44 procent in 2011.

Zachte en harde rechten
AEGON vindt dat er een duidelijk en zuiver onderscheid moet 
komen tussen zachte en harde rechten. Vooral rondom zachte 
aanspraken – pensioen dat bij tegenvallende beleggingsresultaten 
of stijgende levensverwachtingen kan worden afgestempeld  moet 
er veel beter gecommuniceerd worden met deelnemers. In het 
verleden is deelnemers te vaak een schijnzekerheid geboden, 
doordat opgebouwde rechten zonder duidelijk voorbehoud werden 
gepresenteerd als hard, terwijl nu blijkt dat die rechten mogelijk 
worden afgestempeld. Dat heeft terecht geleid tot verontwaardiging 
onder deelnemers en een slinkend vertrouwen in het pensioen
stelsel. In diezelfde zin maken wij ons zorgen over het mogelijk 
‘invaren’ van de reeds opgebouwde pensioenrechten (begroot op 
rond de 800 miljard euro). Nog afgezien van de vraag of dat 
invaren juridisch haalbaar is, dreigt ook nu weer dat deelnemers 
het idee voorgespiegeld krijgen dat afstempeling daarmee wordt 
afgewend. Dat zou een kwalijke zaak zijn.

Invoering zekerheidspensioen
Ten slotte pleit AEGON ervoor dat individuele deelnemers het recht 
krijgen om binnen hun pensioenregeling op een zelfgekozen 
moment te kiezen voor een pensioenopbouw die zekerheid biedt. 
Ongeacht het type regeling. Ongeacht de uitvoerder. Dat pensioen 
hebben we de werktitel ‘zekerheidspensioen’ gegeven. 
Pensioenfondsen die deze zekerheid niet zelf kunnen of willen 
bieden, kunnen dat gedeelte uitbesteden aan pensioen
verzekeraars. AEGON vindt dat de verplichte deelname aan een 
pensioenregeling er niet toe mag leiden dat deelnemers niet voor 
zekerheid kunnen kiezen in de tweede pijler.
Uit onderzoek van AEGON2 is duidelijk gebleken dat een 
meerderheid van de werknemers hunkert naar zekerheid omtrent 
hun pensioen en hun toekomstige financiële situatie. Twee derde 
blijkt zelfs bereid om meer te betalen om zo voorzieningen voor 
arbeidsongeschiktheid en nabestaanden te regelen.

2   Uitgevoerd door Motivaction. Zie ons persbericht van 5 juli 2011: “Werknemer wil 
geen pensioenrisico’s lopen.”



Een zekerheidspensioen is een pensioen waarbij de deelnemer  
met 99,5% zekerheid weet dat hij op zijn pensioendatum ook  
een levenslange uitkering krijgt ter grootte van de toegezegde 
aanspraak.

Het zekerheidspensioen houdt in dat individuele deelnemers het 
wettelijke recht krijgen om binnen hun pensioenregeling te kiezen 
voor een pensioenopbouw die zekerheid biedt. Ongeacht het type 
regeling en ongeacht de uitvoerder. De individuele deelnemer die 
hiervoor kiest, zal ook de daarbij behorende premie moeten betalen.

Álle uitvoerders
Als sprake is van een regeling die wordt uitgevoerd door een 
pensioenfonds kan de zekerheid worden geboden door het 
pensioenfonds zelf. De deelnemer betaalt in die situatie een 
adequate garantiepremie en het pensioenfonds vormt daarvoor een 
voorziening op basis van dezelfde regels als die gelden voor een 
verzekeraar (99,5% zekerheid). 
Als het pensioenfonds de zekerheid niet kan of wil bieden, kan het 
pensioenfonds voor dit stuk een herverzekering aangaan bij een 
pensioenverzekeraar. De deelnemer is en blijft ook in die situatie 
deelnemer in de regeling van het fonds, er is alleen sprake van een 
(gedeeltelijke) herverzekering.

Álle regelingen
Het zekerheidspensioen kan worden afgesloten in een eindloon
regeling, een middelloonregeling en een beschikbarepremie regeling. 
Bij een eindloon en een middelloonregeling is de aanspraak ook nu 
al als zodanig ondergebracht bij een pensioenfonds of 
pensioenverzekeraar. Bij een pensioenfonds heeft de deelnemer in 
het huidige stelsel 97,5% zekerheid dat zijn aanspraak wordt 
gehonoreerd, bij een verzekeraar is dat 99,5%. Een pensioenfonds 
dat in het nieuwe stelsel zachte rechten gaat aanbieden, biedt nog 
minder zekerheid – voor ons een van de belangrijkste redenen om te 
pleiten voor een zekerheidspensioen.
Wil een pensioenfonds het door de deelnemer gewenste 
zekerheidspensioen bieden, dan moet het fonds hiervoor een 
adequate premie ontvangen en daarvoor een voorziening vormen op 
basis van 99,5% zekerheid. 
Bij een beschikbare premieregeling wordt de zekerheid 
vormgegeven door een minimale rendementsgarantie op te nemen 
in het fonds waarin de beschikbare premies worden belegd. Een 
andere optie is het direct omzetten van de beschikbare premie in 
een uitgestelde gegarandeerde periodieke uitkering. Ook dit kan 
zowel door het pensioenfonds als door de verzekeraar worden 
uitgevoerd, mits 99,5% zekerheid wordt geboden.

Ingangsdatum
Het is aan de deelnemer om te bepalen op welk moment hij zijn 
pensioenregeling omzet in een zekerheidspensioen.  Dat kan direct 
vanaf de start van de deelname, maar het moet ook mogelijk zijn om 
op een door de deelnemer te bepalen moment het zachte pensioen 
om te zetten in een zeker pensioen.
De praktijk zal waarschijnlijk zijn dat deelnemers gaandeweg hun 
pensioenopbouw besluiten tot omzetting van zacht naar hard. Direct 
vanaf de start van een pensioenopbouw volledig zekerheid inkopen 
is qua risicoprofiel suboptimaal. De lange beleggings horizon pleit, 
zeker op jongere leeftijd, voor het nemen van beleggingsrisico. De 
deelnemer kan dan op een zelfgekozen moment overstappen.

Hoe zeker is zeker?
Het verschil tussen 97,5 procent zekerheid en de 99,5 procent 
zekerheid die wij voorstellen voor het zekerheidspensioen is 
een voor de deelnemer zeer wezenlijke. Bij een zekerheid van 
97,5 procent zal een pensioenuitvoerder één keer in de 
veertig jaar niet aan zijn verplichtingen kunnen voldoen, wat 
wil zeggen dat iedere werknemer het waarschijnlijk tijdens zijn 
werkzame leven zal meemaken. Een zekerheid van 99,5 
procent betekent daarentegen dat een pensioenuitvoerder 
één keer in de tweehonderd jaar in de problemen kan komen, 
een vijf keer kleinere kans dus. En alleen als die problemen 
zouden leiden tot het faillissement van de pensioenuitvoerder 
heeft dit consequenties voor de hoogte van het pensioen. In 
alle andere gevallen is de werknemer echt zeker van zijn 
pensioen.

Kosten
In beginsel zijn de (extra) kosten van het zekerheidspensioen voor 
rekening van de werknemer, al zullen er werkgevers zijn die het 
wellicht geheel of gedeeltelijk willen betalen bij wijze van 
arbeidsvoorwaarde.

Communicatie
Wij zien het zekerheidspensioen als het antwoord op de wens van 
deelnemers om zekerheid te hebben over hun pensioen én als een 
belangrijke stap op weg naar het herstel van het vertrouwen in de 
hele financiële sector. Het is daarom van het grootste belang dat de 
communicatie over het zekerheidspensioen eerlijk, duidelijk en 
volledig is. (Dat is des te makkelijker omdat het een wettelijke 
regeling moet worden, wat het voor de overheid en de pensioen
sector mogelijk maakt massamediale campagnes te voeren die op 
iedereen van toepassing zijn.)
In de communicatie moet dus ook duidelijk worden dat het 
zekerheidspensioen voor en nadelen heeft. Het zekerheids pensioen 
biedt zekerheid, ook aan werknemers die verplicht pensioen 
opbouwen in een regeling die anders alleen zachte rechten zou 
hebben. Maar het zekerheidspensioen kost ook geld, zodat of meer 
premie moet worden betaald of een lager (maar zeker) bedrag aan 
pensioen wordt opgebouwd. Uitvoerders moeten in staat worden 
geacht dat verschil in rekenvoorbeelden aan hun deelnemers 
inzichtelijk te maken. Ook moet duidelijk worden gemaakt dat de 
zekerheid die geboden wordt, een zekerheid van 99,5 procent is.

Invoering
Het toetsingskader voor pensioenfondsen en pensioen verzekeraars 
moet worden gelijk getrokken voor zover de deelnemer kiest voor 
zekerheid. Zeker is echt zeker en dus 99,5%, zowel voor 
pensioenfondsen als voor pensioenverzekeraars. Daarnaast zal dit 
keuzerecht in de Pensioenwet moeten worden opgenomen.

Een voorbeeld van de werking van het zekerheidspensioen:
Een werknemer neemt deel aan een pensioenregeling met zachte 
aanspraken. De aanspraken worden naar verwachting geïndexeerd 
met de prijsindex, maar bij tegenvallende rendementen kan dit ook 
minder zijn of zelfs leiden tot een verlaging (‘afstempelen’) van het 
pensioen.

Wat is een zekerheidspensioen?
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Op 55jarige leeftijd besluit de deelnemer te switchen naar het 
zekerheidspensioen. Dat levert hem een gegarandeerd pensioen 
op met een gegarandeerde indexatie van circa 60% van de 
prijsindex. Niet meer, niet minder. De switch kost hem bij de 
huidige inflatieverwachting dus 1% van de jaarlijkse indexatie, 
maar hij weet wel waar hij aan toe is.

In cijfers
Stel dat er nu op zijn 55e een zachte aanspraak is opgebouwd van 
€ 10.000, pensioen per jaar vanaf de leeftijd 65 jaar. 
Blijft de deelnemer in zijn huidige pensioenregeling dan is de 
ambitie om het pensioen jaarlijks met 2,6% te indexeren, op basis 
van de huidige inflatieverwachting. Het betreft een zachte 
aanspraak en de kans op afstempelen, ofwel een verlaging van het 
nominale pensioen, is circa 15%.

Bij de overstap naar een zekerheidspensioen levert de 55jarige 
1% in van zijn indexatie. De aanspraak wordt dus vanaf nu jaarlijks 
verhoogd met 1,6%. Daar staat tegenover dat de deelnemer nu 
weet dat hij met 99,5% zekerheid mag vertrouwen op de veiligheid 
van zijn geïndexeerde pensioen. Voor de goede orde: de te betalen 
pensioenpremie blijft gelijk. De werknemer kan de terugval in 
indexatie natuurlijk ook compenseren met het betalen van extra 
premie.

Uitgangspunten berekening
  Het pensioenfonds heeft 100% dekkingsgraad volgens FTK2 

(zie Pensioenakkoord).
  Het pensioenfonds belegt voor 40% in zakelijke waarden en 

60% vastrentend. Verwacht rendement 4,5% (3,5% obligaties, 
6% aandelen).

  Inflatieverwachting 2,6%.
  Actuele rentestand 2,85%.
  De harde rechten zijn gedefinieerd als 99,5% zekerheid op 

basis van Solvency II.

Het zekerheidspensioen in cijfers


