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• Deze uitgave van de OESO Pensioenvooruitzichten onderzoekt het veranderende pensioenlandschap.

• Onderzocht worden de pensioenhervormingen tijdens de crisis en daarna, automatische aanpassingsmechanismen,
de omkering van systemische pensioenhervormingen in Midden- en Oost-Europa, de dekking van privépensioenen
en de garanties van premiepensioenregelingen.

• Het document eindigt met een beleidstraject voor premiepensioenregelingen en een statistische bijlage.
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Pensioenen: verleden, heden en toekomst

Mogelijk voelt het anders aan, maar pensioengerechtigden profiteren momenteel van wat waarschijnlijk het
gouden tijdperk voor pensioenen en gepensioneerden genoemd zal worden. Veel minder oudere mensen leven in
armoede dan in het verleden: ongeveer een kwart minder dan medio jaren 1980. Ze zullen ook langer leven: mensen
die vandaag 65 jaar oud zijn, zullen gemiddeld 3,5 jaar langer leven dan hun ouders.

Daarentegen moeten de werkers van vandaag en morgen langer werken voordat ze met pensioen kunnen gaan
en zullen hun staatspensioenen kleiner zijn. Hun privépensioenen zijn waarschijnlijk premiepensioenregelingen, wat
betekent dat de ze meer investeringsrisico's lopen en zelf de pensioenkosten moeten dragen omdat ze langer leven.

De financiële crisis van 2007-2008 voelen we momenteel nog steeds en heeft diepgaande gevolgen gehad
voor de economieën en de overheidsfinanciën in de meeste OESO-landen. De pensioenregelingen die gedurende
de tien jaar daarvoor al een veranderingsgolf hadden meegemaakt, zijn nog verder gewijzigd, vaak onder druk
van fiscale consolidatie en internationale financiële markten. De duidelijkste verandering is de toename van
de pensioengerechtigde leeftijd in meer dan de helft van de OESO-landen. Op de lange termijn wordt de
pensioengerechtigde leeftijd in 13 landen 67 of hoger, met in alle landen behalve één een gelijke leeftijd voor
mannen en vrouwen. Andere, minder zichtbare maatregelen om mensen langer te laten werken werden in 14
landen doorgevoerd, zoals strengere voorwaarden voor vervroegd pensioen of grotere beloningen als na de normale
pensioengerechtigde leeftijd wordt doorgewerkt.

Er zijn vier redenen waarom dit een positieve ontwikkeling is. Allereerst zullen mensen die langer werken
terwijl ze langer leven het pensioensysteem financiële duurzaamheid geven. Ook is dit een minder pijnlijke
oplossing vergeleken met een belastingverhoging. Ten tweede zorgt het voor een eerlijke verdeling van de
vergrijzingskosten over de generaties. Langere bijdrageperioden kunnen ervoor zorgen dat de geplande reducties
van de pensioenuitkeringen minder hard aankomen. Ten derde is dit een duidelijke richtingsverandering, gezien de
gefaalde beleidsbepalingen uit het verleden waarbij arbeidsongeschiktheid, invaliditeit of vervroegd pensioen werden
gestimuleerd, zodat oudere werknemers niet langer deelnamen aan de arbeidsmarkt. De reden voor het gefaalde beleid
is dat er meer banen vrij zouden komen voor jongeren. Maar dat was niet het geval. De misvatting was dat als oudere
mensen blijven werken, er niet minder banen overblijven voor de jongeren. Ten vierde levert de verlenging van het
arbeidsleven op een markt die langzamer groeit of zelfs slinkt een belangrijke extra bijdrage aan de economische
groei in vergrijzende economieën. Gezien deze duidelijke voordelen, verdient de trend naar hogere pensioenleeftijden,
zelfs hoger dan 67, aanbeveling. Een effectieve en transparante manier om dit te doen is door de pensioengerechtigde
leeftijd officieel aan de levensverwachting te verbinden, zoals dat in Denemarken en Italië het geval is.

Pensioenhervormingen gedurende de afgelopen tien jaar hebben in veel landen ook geleid tot een reductie van de
beloofde staatspensioenen, typisch met een vijfde tot een kwart. Deze bezuinigingen zijn noodzakelijk geweest voor
de financiële duurzaamheid van pensioenregelingen voor huidige en toekomstige pensioengerechtigden. Sinds 2007
heeft de helft van de OESO-landen verdere actie ondernomen om de duurzaamheid van de staatspensioenregeling te
verbeteren, zoals wijzigingen van de indexatievereisten en uitkeringsformules.

Gemiddeld kunnen mensen die vandaag in OESO-landen beginnen te werken een netto staatspensioen verwachten
van ongeveer de helft van hun netto inkomsten, als ze na hun volledige loopbaan op de officiële pensioengerechtigde
leeftijd met pensioen gaan. Deze zgn. 'netto vervangingsratio' van overheidsuitkeringen is in de helft van de OESO-
landen minder dan 50%. In 13 van deze landen zijn privépensioenen verplicht. De wetgeving of sociale contracten
vereisen dat alle werknemers aan dergelijke regelingen deelnemen. Bijgevolg zullen de totale verplichte uitkeringen
– inclusief deze privéregelingen – in de OESO-landen een netto vervagingsratio bieden van ca. 69%.

Toch bestaat er een grote "pensioenleemte" in 12 OESO-landen met netto vervangingsratio's van minder dan
60%, met verplichte regelingen. In de meeste van deze landen zijn privépensioenen vrijwillig, zodat minder dan de
helft van alle arbeidskrachten dergelijke regelingen hebben. Het is onvermijdelijk dat in deze landen deze leemte door
privépenisoenen zal worden gevuld. Zelfs als de pensioengerechtigde leeftijd nog verder wordt verhoogd, moeten
privépensioenen worden aangemoedigd, zodat oudere werknemers hun spaargeld kunnen gebruiken, als aanvulling op
hun arbeidsinkomen en staatspensioen. Dit is vooral aantrekkelijk voor mensen die na een bepaalde leeftijd flexibele
arbeidsvoorwaarden willen of geïnteresseerd zijn in een gefaseerde pensionering.

De ideale oplossing is om privépensioenen verplicht te maken, zodat de leemte wordt overbrugd en de uitkeringen
afdoende zijn. Sommige landen hebben een dergelijk beleid echter geschuwd, deels omdat men zich zorgen maakt
over het feit dat de bijdragen zullen worden gezien als een nieuwe belasting. Een alternatieve manier om gelijkaardige
resultaten te verkrijgen is om individuen automatisch aan dergelijke regelingen deel te laten nemen, met het recht
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om binnen een bepaald tijdsbestek af te haken. Als mensen moeten afhaken van automatische pensioenspaarplannen,
wordt gebruik gemaakt van de natuurlijke traagheid om de dekking te vergroten. De eerste nationale spaarregeling
met automatische deelname in de OESO was de KiwiSaver die in 2007 in Nieuw-Zeeland van start is gegaan, en zeer
effectief is gebleken bij het behoud van deelname onder nieuwe medewerkers, aangezien niet meer dan 20% heeft
afgehaakt. Dit soort regeling wordt van 2012 tot 217 in het Verenigd Koninkrijk uitgerold en er zullen waarschijnlijk
andere landen volgen.

Nog een belangrijk beleid dat kan worden gebruikt om de rol van privépensioenen te vergroten, is verschaffing
van financiële incentives. De traditionele manier om mensen aan te sporen voor hun oude dag te sparen is door
belastingincentives. Sommige landen hebben deze belastingincentives onlangs uitgebreid, maar Australië, Ierland,
Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk hebben deze incentives gereduceerd, om de fiscale kosten van gederfde
belastinginkomsten te verlagen. Bij deze kosten worden elders vraagtekens gezet, zoals in Duitsland.

Het probleem met de traditionele belastingincentives is dat ze het grootste voordeel bieden aan grootverdieners,
omdat zij de hoogste marginale belastingtarieven betalen. En het blijkt dat in de meeste landen met vrijwillige
pensioenregelingen werknemers met een laag inkomen het minst geneigd zijn om eraan deel te nemen. Een effectievere
manier om deze mensen met lagere inkomens te bereiken, is om spaarders subsidies en equivalente bijdragen te
bieden, tot op een bepaalde hoogte, om meer progressiviteit te verzekeren. Dergelijke financiële incentives hebben
meer voordeel voor mensen die weinig verdienen, waaronder de mensen die geen of weinig belasting betalen. In
Duitsland en Nieuw-Zeeland, waar dergelijke incentives van start zijn gegaan voor enkele pensioenpaarplannen, is
het dekkingspercentage voor de verschillende inkomensgroepen meer evenwichtig.

Behalve meer dekking door privépensioenen, moeten beleidsbepalers op drie fronten actief zijn om voor afdoende
uitkeringen te zorgen. Ten eerste moeten ze ervoor zorgen dat de bijdragen aan dergelijke regelingen voldoende zijn om
aan de pensioeninkomensdoelstellingen te voldoen. Dit is voor verplichte systemen niet moeilijk, zoals in Australië,
waar onlangs een stijging van de minimumbijdrage van 9 tot 12% van het inkomen werd aangekondigd. Ten tweede
moet lekkage uit dergelijke systemen als gevolg van vervroegde opname en eenmalige uitbetalingen worden beperkt.
Ten derde moeten ze beleggingsstrategieën en producten met lage kosten stimuleren en de risico's minimaliseren,
zowel gedurende de spaarperiode als de pensioenjaren, wanneer de uitkeringen worden uitbetaald. Beleidsbepalers
moeten bij al deze uitdagingen vooral letten op de verschillende beleggings- en uitkeringsopties om ingewikkelde
financiële beslissingen te vereenvoudigen en faciliteren. Ze moeten ook het ontwerp van de standaardvoorzieningen
verbeteren voor mensen die geen actieve keuzes maken, zodat ze beter aan de individuele behoeften en verwachtingen
voldoen.

“Welk land heeft de beste pensioenregeling?" is een vraag die de OESO vaak wordt gesteld. Het antwoord daarop
is erg moeilijk te geven, ondanks de grote verscheidenheid aan statistische informatie. Het echte antwoord is dat
alle pensioenregelingen in alle landen beter kunnen. Alle regelingen gaan met problemen gepaard: dekking van de
pensioenregeling, afdoende uitkeringen, financiële duurzaamheid of de risico's en onzekerheden voor individuen. De
vooruitzichten voor pensioenen in de OESO-landen worden daarom gekenmerkt door voortdurende, en noodzakelijke,
verandering.



OECD Pensions Outlook 2012 - ISBN 978-92-64-169395 © OECD 2012

© OECD

Deze samenvatting is geen officiële OESO-vertaling.

Reproductie van deze samenvatting is toegestaan, mits het OESO-copyright en de titel van de oorspronkelijke publicatie
worden vermeld.

Meertalige samenvattingen zijn vertaalde uittreksels van OESO-publicaties die oorspronkelijk in het Engels en
Frans zijn gepubliceerd.

Deze zijn gratis te verkrijgen via de Online Bookshop van de OESO www.oecd.org/bookshop

Neem voor meer informatie contact op met de eenheid OECD Rights and Translation, Public Affairs and
Communications Directorate op, rights@oecd.org of per fax: +33 (0)1 45 24 99 30.

OECD Rights and Translation unit (PAC)
2 rue André-Pascal, 75116
Paris, France

Bezoek onze website www.oecd.org/rights

Read the complete English version on OECD iLibrary !
OECD (2012), OECD Pensions Outlook 2012, OECD Publishing.

doi: 10.1787/9789264169401-en

http://www.oecd.org/bookshop
mailto:rights@oecd.org
http://www.oecd.org/rights
http://dx.doi.org/10.1787/9789264169401-en

