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Persoonlijk pensioenplan gepresenteerd door SER 
 

SER: Persoonlijk pensioenplan sluit beter aan op maatschappelijke trends    
 

Na ruim een jaar onderzoek door de Sociaal Economische Raad (SER) heeft de SER op vrijdag 20 mei 2016 een nieuwe pensioenvariant 

gepresenteerd. De variant is gericht op individuele, persoonlijke pensioenpotten, met collectieve risicodeling. De ‘verkenning’ van de 

SER is een eerste stap richting een nieuwe pensioenvariant. Sociale partners en de Tweede Kamer zullen zich uiteraard nog uit moeten 

laten over het voorstel voor persoonlijke pensioenpotten. 
 

Huidig stelsel niet voldoende toegerust op trends als op baan- en partnermobiliteit  

Al geruime tijd klinkt de oproep dat het pensioenstelsel moet worden hervormd. De rente en vergrijzing hebben een grote impact op de 

houdbaarheid van ons stelsel. Daarnaast is het huidige pensioenstelsel niet goed toegesneden op trends als baan- én partnermobiliteit. 

Pensioen moet beter bestand zijn tegen schokken op de financiële markten, het moet simpeler, flexibeler en met meer mogelijkheden tot 

maatwerk, aldus velen. Deze oproep heeft geleid tot een groot aantal rapporten, voorstellen en wetswijzigingen, waaronder de 

herziening van het FTK. Al die veranderingen maken het pensioen echter alleen maar complexer. Voor een aantal grote werkgevers is 

het rigide Nederlandse stelsel en de vele wetswijzigingen zelfs reden geweest om hun pensioenregeling naar België te verplaatsen.  
 

Collectieve risicodeling voor risico’s die te groot zijn om individueel te dragen  

In het voorstel  van de SER om te komen tot een persoonlijk pensioen, bouwt iedereen individueel pensioen op en wordt de 

doorsneepremie afgeschaft. Hierdoor is het voor de deelnemer duidelijk wat hij precies heeft opgebouwd. Daarnaast worden risico’s die 

te groot zijn om individueel te worden gedragen, collectief gedeeld, zoals beleggingsrisico’s, het langlevenrisico, arbeidsongeschiktheid 

en overlijden. 
 

Concrete wetgeving op korte termijn niet verwacht  

Na publicatie van het rapport, zal draagvlak gecreëerd moeten worden voor het persoonlijk pensioenplan van de SER. Tevens zal met 

het pensioenveld overlegd worden over overgangsmaatregelen die nodig zijn om de overgang van het huidige stelsel - met collectieve 

pensioenen en doorsneepremie -  naar een stelsel van individuele pensioenpotten zonder doorsneepremie zo soepel mogelijk te laten 

verlopen. Hiervoor is aanpassing van juridische en fiscale regelgeving nodig. Er moeten bijvoorbeeld regels komen voor het toezicht op 

het beleggingsbeleid en voor het delen van het macro-langlevenrisico tussen werknemers en gepensioneerden. Gezien de Tweede 

Kamerverkiezingen in maart 2017 is het niet de verwachting dat voor die tijd nog grote pensioenhervormingen worden doorgevoerd. 

Staatssecretaris Klijnsma zal naar verwachting wel voor de zomer een nota over herziening van het pensioenstelsel uitbrengen.  

Wilt u meer weten over het 

persoonlijk pensioenplan? 

Neem dan contact op  
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