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Inleiding 
 

Het kerndomein van de actuaris staat beschreven in de (Pensioen)wet. Kernpunt is dat 

de actuaris (jaarlijks) toetst of er sprake is van een adequate financiële opzet: is de 

afgesproken financiering en het financieel beleid in lijn met de nagestreefde ambitie? 

 

De ambitie – vastgelegd in de pensioenovereenkomst – is het uitgangspunt voor de 

hoogte van het pensioen. Hierover heeft de actuaris geen mening vanuit zijn technisch, 

onafhankelijke rol. Het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) ziet het wel tot haar 

maatschappelijke taak een bijdrage te leveren aan de discussie hierover. De insteek van 

deze bijdrage is gericht op het observeren, duiden en schetsen van gevolgen van 

voorgestelde aanpassingen. 

 

Wat is de doelstelling van pensioensparen? Pensioensparen is vermogensopbouw voor 

inkomensvoorziening in de levensfase na het arbeidzame leven. Wat een adequate 

inkomensvoorziening is, hangt af van de bestedingsbehoefte van het individu. Het 

primaat voor een adequate inkomensbehoefte ligt in de driehoek overheid (gericht op 

faciliteren), werkgevers en werknemers (sociale partners, gericht op bestedingsbehoefte 

en allocatie binnen het arbeidsvoorwaardenpakket). 

 

Het staat buiten kijf dat het Nederlandse pensioensysteem, dat gebouwd is op het 

principe van kapitaaldekking (‘sparen voor de toekomst’) bovenop de 

minimumvoorziening op omslagbasis (AOW), een alom (internationaal) geprezen model 

is. Het Witteveenkader draagt bij aan het faciliteren van het sparen voor de toekomst. 

Het Witteveenkader ziet toe op fiscale facilitering van pensioensparen, door herverdeling 

van belastingheffing in de tijd. Vanwege wijzigingen in maatschappelijke omstandigheden 

sinds de invoering van het Witteveenkader, kan de vraag worden gesteld of het nog 

langer gerechtvaardigd is om pensioen geïsoleerd te beschouwen. De maatschappij van 

nu en - de toekomst is, meer dan voorheen, zodanig dat de bestedingsbehoefte per 

individu en door de tijd sterk afwijkt. In het bijzonder vragen twee maatschappelijke 

thema’s erom om in samenhang met pensioen bekeken te worden: zorg en 

wonen/hypotheken. Aanstaande wijzigingen in de financierings- en faciliteringsmodellen 

hiervan hebben grote invloed (of zullen dat krijgen) op de rol van pensioen in de 

inkomensvoorziening. Pensioen zal daarom meer en meer vanuit totaal 

inkomensperspectief beschouwd dienen te worden. 

Witteveenkader – technische aspecten 
 

Een technisch (financierings)aspect wil het AG benoemen, omdat het betrekking heeft op 

de financiële opzet. Het betreft de staffels voor beschikbare premieregelingen: 
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 De staffels zijn niet adequaat vanwege de gehanteerde (hoge) rekenrente. De 

financiële opzet van de beschikbare premieregelingen loopt hierdoor niet synchroon 

met de FTK-wetgeving voor uitkeringsovereenkomsten. Bovendien zijn de verschillen 

op basis van de huidige economische omgeving significant groot. Lees: nadelig voor 

beschikbare premieregelingen) 

 Daarnaast sluit de Nederlandse wetgeving voor beschikbare premieregelingen niet 

aan bij internationaal perspectief door het voorschrijven van een stijgende 

premiestaffel. 

 

Beschikbare premieregelingen worden in de markt in toenemende mate toegepast en op 

het gebied van uitvoering vindt een snelle ontwikkeling plaats. Op dit punt blijft wet- en 

regelgeving tot dusverre achter. 

 

Twee belangrijke aspecten in het nieuw Witteveenkader: 

1. Verlaging opbouwpercentage 

De effecten hiervan zijn in de jaarlijkse fiscale ruimte voor iedereen gelijk (pro rata) 

met het oog op de tweede pijler. In verhouding tot de totale bereikbare 

oudedagsvoorziening zullen de effecten beperkter zijn voor lagere inkomens door een 

grotere afhankelijkheid van de AOW. 

2. Maximering salaris  

o De maatregel beperkt solidariteit van laag naar hoog inkomen (algemeen) en 

van jong naar oud (vanwege de doorsneepremie).  

o Een verzekeringstechnisch aspect is dat risicodekkingen arbeidsongeschikt-

heid/overlijden problemen kunnen opleveren, indien deze niet collectief zijn te 

verzekeren. Het valt te overwegen om onderscheid te maken tussen (fiscale) 

behandeling van sparen en risicodekking. 

 

Het AG heeft kennis genomen van de ‘actuariële berekeningen’ zoals gemaakt naar 

aanleiding van de motie Krol c.s. Het AG merkt nadrukkelijk op dat het de berekeningen 

niet rekenkundig heeft getoetst, maar dat er geen aanleiding is om te veronderstellen dat 

de berekeningen niet juist zijn uitgevoerd. Het AG komt ten aanzien van de ‘actuariële 

berekeningen’ tot de volgende beschouwingen/observaties:  

 Een uiteindelijke vervangingsratio is afhankelijk van het geheel aan inkomen 

verworven uit de eerste, tweede en derde pijler plus netto (individuele) besparingen. 

In de berekeningen is geen rekening gehouden met eventuele (gedrags-)effecten ten 

aanzien van derde pijler en netto besparingen. 

 De voorgestelde beperking van het Witteveenkader leidt - ceteris paribus - tot een 

afname van de vervangingsratio met 22% (het verschil tussen 1,75% en 2,25%; 

afgezien van het effect van verhoging van de pensioenleeftijd) op lange termijn, 

afgezet tegen de huidige (maximale) vervangingsratio. Dit effect zal kleiner zijn, 

naarmate de werkzame periode ook feitelijk langer wordt. Op lange termijn dienen de 

berekende vervangingsratio’s voor jonge werknemers dan ook als maatgevend te 

worden beschouwd. 

 Ten aanzien van de uitgevoerde berekeningen merkt het AG ten aanzien van de 

uitgangspunten op: 

o Er is rekening gehouden met een actuariële herrekening van pensioen bij het 

verhogen van de pensioenrichtleeftijd. Er is geen rekening gehouden met de 

gevolgen van het leeftijdsaanpassingsmechanisme (LAM) als onderdeel van 

het nieuwe FTK (nFTK), dat naar verwachting een verlagend effect zal hebben 

op pensioenen. 

Voor DC-regelingen geldt in ieder geval dat er tussentijds geen actuariële 

herrekening van pensioen plaatsvindt. 

o Er is rekening gehouden met een looninflatie van 2% (gelijk aan de 

prijsinflatie). Op basis van de parameters, van toepassing binnen het huidige 

FTK, en naar verwachting ook het nFTK, is de voorgeschreven 

minimumwaarde voor looninflatie 3%. 
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o De pensioenen zijn tijdens de opbouwperiode jaarlijks verhoogd met 2% 

(prijsinflatie). Dit impliceert een volledige, onvoorwaardelijke toeslagverlening. 

Dit is niet in lijn met de huidige praktijk en de realistische verwachtingen 

rondom toeslagverlening. Bovendien biedt het Witteveenkader geen 

mogelijkheden om eventuele gemiste toeslagen en/of kortingen te repareren 

door middel van eigen besparingen (bijvoorbeeld in de derde pijler). 

 

Samengevat vormen, naar opvatting van het AG, de getoonde vervangingsratio’s de 

bovengrens voor de verwachte resultaten. Met name de realisatie van (het verschil 

tussen) loon- en prijsinflatie en de feitelijke toeslagverlening zullen doorslaggevend zijn 

voor de uiteindelijke vervangingsratio.  

 

Samenhang nFTK 
 
Naast aanpassing van het Witteveenkader zal de pensioensector ook rekenregels van het 

nFTK moeten implementeren (beoogd per 1-1-2015); voor verzekeraars is dit Solvency 

II. De impact hiervan zal merkbaar zijn bij de financiering van pensioen. De regels 

rondom een kostendekkende financiering zullen – ceteris paribus - tot een kostenstijging 

leiden waardoor de opbouw van pensioen duurder wordt. Als er al ruimte ontstaat, 

bestaat de mogelijkheid dat sociale partners deze ruimte zullen aanwenden voor het 

realiseren (c.q. waarschijnlijker maken) van de toeslagambitie. Het is derhalve de vraag 

in hoeverre de beperking van het Witteveenkader zal leiden tot een lagere (fiscaal 

gefaciliteerde) pensioenlast. 

 

Lange termijn/beschouwend 

Voor lagere salarissen is het verschil tussen bruto-netto sparen het grootst vanwege het 

verschil in marginaal tarief. Voor hoge inkomens is dit verschil er niet. Naar verwachting 

wordt zowel salaris als pensioen tegen het hoogste tarief belast. Voor beide groepen 

geldt dat de heffing van vermogensbelasting een negatief effect heeft op de 

vermogensopbouw bij netto sparen indien op dit punt naar aanleiding van het Sociaal 

Akkoord geen aanpassingen worden gedaan. 

 

Belastingwetgeving is gericht op uitstel heffing (faciliterend). Het naar voren halen van 

heffingen, betekent – uiteraard - lagere (belasting)inkomsten op lange termijn. Dit heeft 

derhalve invloed op de staatsfinanciën in de toekomst (intergenerationele solidariteit?). 

  

Conclusie 
 
Vanuit de technische, objectieve rol die de actuaris vervult, plaatst het AG de volgende 

kanttekeningen bij de aanpassingen van het Witteveenkader. 

 De aanpassingen van het Witteveenkader zijn uitgewerkt in gereduceerde staffels 

voor beschikbare premies. Het AG signaleert dat de grondslagen onder de 

beschikbare premiestaffel, met name het (hoge) verwachte rendement, niet in lijn 

zijn met de regelgeving voor uitkeringskomsten. 

 Ten aanzien van de actuariële berekeningen en de verwachte besparingen merkt het 

AG op dat de realisatie hiervan niet los kan worden gezien van gevolgen van het nFTK 

zoals dat per 1 januari 2015 zal worden geïmplementeerd. 

 

Tot slot signaleert het AG ook dat het noodzakelijk is om pensioen meer en meer in 

samenhang te beschouwen met twee andere grote maatschappelijke thema’s: Zorg en 

Wonen/hypotheken. Aanstaande wijzigingen in de financierings- en faciliteringsmodellen 

hiervan hebben grote invloed (of zullen dat krijgen) op de rol van pensioen in de 

inkomensvoorziening. Pensioen zal daarom meer en meer vanuit totaal 

inkomensperspectief beschouwd dienen te worden. 
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