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De toekomstbestendige beschikbare
premieregeling

Bij de pensioenregelingen in
Nederland is er de laatste jaren een 
duidelijke trend zichtbaar in de
groei van het aandeel van beschik-
bare premieregelingen. Dit jaar heeft 
de groei van beschikbare premie-
regelingen een extra stimulans ge-
kregen vanuit verschillende hoeken, 
bijvoorbeeld door de komst van de 
Premie Pensioen Instelling (PPI). In 
dit visiedocument wordt nader inge-
gaan op gevolgen en mogelijkheden 
van deze ontwikkeling.

Gestage groei in premie-
pensioenregelingen 
Waar de traditionele pensioenrege-
lingen zoals eindloon- en middel-
loonregelingen de afgelopen jaren 
een afname laten zien, laten de 
beschikbare premieregelingen een 
duidelijke groei zien. Alhoewel het 
huidige aandeel van de beschikbare 
premieregelingen op het totaal nog 
relatief beperkt is, zeker in verge-
lijking met onze buurlanden, is 
de verwachting dat dit aandeel de 
komende jaren sterk gaat toenemen.

De belangrijkste factoren die deze 
groei stimuleren zijn:

Wet & Regelgeving
n    De introductie van de Premie 

Pensioen Instelling: de PPI is een 
pensioenvorm voor een zuiver be-
schikbaar premieproduct waarmee 
ook nieuwe partijen zoals banken 
en vermogensbeheerders de pen-
sioenmarkt kunnen betreden.

n    De recente uitspraken van het 
Europese Hof over de gelijke be-
handeling van mannen en vrouwen.

Financieel
n    Werkgevers krijgen als gevolg van 

o.a. vergrijzing in toenemende 
mate te maken met de kosten voor 
de invulling van arbeidsvoorwaar-
den en dan met name voor pen-
sioenen. 

n    Mede als gevolg van lage dekkings-
graden (m.n. bij ondernemings-
pensioenfondsen) is de werkgever 
eerder geneigd de pensioenlasten 

en bijbehorende risico’s niet meer 
op de balans op te nemen.

Markt
n    De maatschappelijke ontwikke-

ling over de herverdeling van de 
risico’s: pensioenfondsen en -uit-
voerders gaan hierdoor vaker over 
tot het aanbieden van beschikbare 
premieregelingen 

n    De toenemende concurrentie van-
uit het buitenland waar internatio-
nals hun internationale pensioen-
fonds of pensioenregeling kunnen 
onderbrengen.

n    Toenemende vraag naar transpa-
rante, flexibele en relatief eenvou-
dige producten. 

Uiteraard staan er tegenover deze 
factoren die de groei van het aantal 
beschikbare premieregelingen
stimuleren ook factoren 
die de mogelijke 



adviseurs en distributiepartners van 
deze producten, hebben volgens ons 
betrekking op enerzijds de concur- 
rentiepositie ten opzichte van andere  
pensioenregelingen en anderzijds de 
marktsegmentatie bij productaanbod.

Alhoewel wij overtuigd zijn van de 
voordelen van zogenaamde hybri-
denregelingen, waarbij de beschik-
bare premieregeling onderdeel is 
van de totale pensioenregeling van 
een werknemer (vaak in combinatie 
met een salarisdiensttijdregeling), 
richten wij ons in dit visieartikel 
primair op de zuivere beschikbare 
premieregelingen.

Nadelen ombuigen naar kansen 
De beschikbare premieregeling kan 
aantrekkelijker worden gemaakt door 
de nadelen te beperken en zelfs om 
te buigen naar kansen. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan de mogelijkheden 
die er zijn om het beleggingsrisico 
te beperken. Zo is een constructie 
denkbaar die niet alle beleggingen 
in één keer verkoopt maar geleidelijk 
het opgebouwde tegoed afbouwt. 
Daarnaast sluiten lifecycle-beleggin-
gen goed aan bij de aan het individu 
toe te wijzen beleggingen. Naarmate 
de horizon korter wordt en de pre-
mies hoger worden, kan er worden 
afgebouwd naar beleggingen met een 
lager risicoprofiel.

Een aandachtspunt voor met name de 
aanbieders van beschikbare premiere- 
gelingen is dat in beide hierboven 
genoemde gevallen de flexibiliteit en 

toepassing van een beschikbare pre-
mieregeling juist beperken. We noe-
men hierna de belangrijkste factoren 
die naar onze mening de groei juist 
beperken. 

Risico & onzekerheid
n    Het grootste nadeel is de onzeker- 

heid over de hoogte van de uit-
kering en het risico dat de werk-
nemer loopt. Het neerleggen van 
het risico bij de werknemer maakt 
de beschikbare premieregeling im-
populair. Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan de reactie van de vakbonden 
op de ontwikkelingen rondom de 
PPI.

n    Grote afhankelijkheid van de tijd 
tot pensionering bij wijziging in 
doelvermogen als gevolg van lager 
dan verwacht rendement. Bij col-
lectieve pensioenopbouw wordt 
deze afhankelijkheid verdeeld over 
de deelnemers, dit is niet van toe-
passing bij individuele pensioen-
opbouw.

n    Hoogte van pensioen is afhanke-
lijk van de waarde van de beleg-
gingen op de dag van verkoop.

Imago
n    Denk bij een slecht imago vooral 

aan de discussies rondom ‘woe-
kerpolissen en woekerpensioen’. 
Binnen beschikbare premierege-
lingen wordt immers nog steeds 
een grote variëteit aan verschillen-
de producten aangeboden. De in 
het verleden bij sommige produc-
ten gehanteerde onredelijk hoge 
kosten, gecombineerd met weinig 
tot geen kostentransparantie, heb-
ben de beschikbare premieregeling 
een negatief imago opgeleverd en 
daarmee impopulair gemaakt. 

 
Kansen en mogelijkheden 
Ondanks de mogelijke beperkingen 
in de groei van het aantal beschikbare 
premieregelingen zijn wij overtuigd 
van de kansen en mogelijkheden die 
verbonden zijn aan de opkomst van 
beschikbare premieregelingen. De 
belangrijkste kansen en mogelijk-
heden voor zowel aanbieders van 
beschikbare premieregelingen als de 

relatieve eenvoud van het product niet 
ten koste mag gaan van transparantie 
waar deelnemers op zoek naar zijn.

Goede match van aanbod en 
marktsegment cruciaal 
In onderstaand schema is weergege-
ven hoe in onze ogen de markt voor 
beschikbare premieregelingen kan 
worden weergegeven in marktseg-
menten. We hebben in dit schema 
opgenomen welk product bij deze 
segmentatie past, welk distributieka-
naal en welke aanbieder. 

Toelichting bij het schema
n    Marktsegmenten

De verschillende marktsegmenten 
zijn ingedeeld naar het aantal 
werknemers dat deelneemt aan de 
pensioenregeling. Hierbij is 
geen rekening gehouden met het 
feit of een relatie ook bijvoorbeeld 
te maken heeft met buitenlandse 
vestigingen. Wel is bewust de 
ZZP’er meegenomen. Alhoewel 
strikt formeel geen werknemer in 
de zin van de wet is dit een zeer 
fors toenemende groep die op zoek 
is naar een flexibel en transparant 
pensioenproduct. Hiervoor zijn 
nog enkele wettelijke stappen be-
nodigd, we hebben vooruitlopend 
hierop deze groep alvast meegeno-
men in onze segmentatie.

n    Productpropositie: aanbod van
product en diensten
De productpropositie kenmerkt 
zich van veel maatwerk voor de 
wholesale-werkgevers tot recht toe 
rechtaan voor MKB en ZZP-ers.  
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Marktsegment Product 
propositie

Distributie-
kanalen

Aanbieder beschikbare 
premieregeling

Wholesale
(> 500 werknemers)

Maatwerk Actuarieel 
adviesbureau

Pensioenfonds
Verzekeraar
PPI

Groot Zakelijk
(100-500 werknemers)

Uitgebreid 
product

Pensioen- 
specialist

PPI
Verzekeraar

MKB
(5-100 werknemers)

Standaard 
product

Intermediair
Bank

Verzekeraar
PPI

ZZP Internet-only Internet Verzekeraar

Figuur 1: Product-markt matrix beschikbare premie regeling
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Denk hierbij aan het aantal keuze-
mogelijkheden voor een deel-
nemer, de ondersteuning die gebo-
den wordt aan dienstverlening en 
communicatie door de aanbieder 
en ook de eventuele koppeling met 
andere of eerdere pensioenregelin-
gen (salarisdiensttijd) binnen de 
organisatie.

n    Distributiekanalen: via welk kanaal 
 wordt het product aangeboden
 Het spreekt voor zich dat maatwerk-

producten vragen om een maatwerk-
advies. Met name voor wholesale- 
klanten is dat het terrein van de 
actuarieel adviesbureaus. Wel zien 
wij deze bureaus zich ook steeds 
meer richten op de groot zakelijke 
klanten, bijvoorbeeld door het 
leveren van second opinions of het 
oplossen van complexe dossiers.
Onder de pensioenspecialist 
verstaan wij adviseurs (op fee- en 
provisiebasis) die zich specifiek 
richten op de pensioenportefeuille 
van hun relaties. Deze specialisten 
kunnen overigens ook onderdeel 
uitmaken van intermediairs of 
banken. De grenzen tussen deze 
marktsegmenten waar het gaat om 
distributiekanalen zijn daarmee
nog wat diffuus maar wij verwach-
ten dat de door ons aangegeven 
zullen overheersen in de specifieke 
segmenten.

n    Aanbieders: financiële dienstver-
 lener met productaanbod
 Uiteraard is het wettelijk bepaald 

wie welk product mag aanbieden 
door middel van het vergunningen-
stelsel. Uiteraard is hier met de 
komst van de PPI een eerste be-
langrijke wijziging in opgetreden.

Conclusie
De mogelijkheden op de groeiende 
markt voor beschikbare premierege-
lingen zit hem niet zozeer in product-
vernieuwing of prijsconcurrentie. De 
grootste uitdagingen liggen naast het
kunnen bieden van eenvoud en trans-
parantie aan de deelnemers, met name 
op het vlak van het kunnen aanbie-
den van een geïntegreerde dienst. 
Deze trend is al duidelijk waarneem-
baar bij de nieuw toegetreden PPI’s. 

Alhoe-wel de PPI wettelijk alleen een 
zuiver beschikbaar premieproduct 
aan mag bieden, zijn alle PPI’s een 
samenwerking met een verzekeraar 
aangegaan.
Wij adviseren aanbieders van 
beschikbare premieregelingen om 
hierin een stap verder te gaan en per 
marktsegment duidelijke invulling 
te geven aan de kanalen waarlangs 
beschikbare premieregelingen wor-
den aangeboden. De verschillende 
partijen binnen het distributiekanaal 
roepen wij op een duidelijke positio-
nering te kiezen. Uiteindelijk gaat 
deze duidelijke invulling richting 
werkgevers en deelnemers de door-
slag geven in het al dan niet succes-
vol zijn van een beschikbare premie 
regeling. Waarbij wij deze aanbieders 
willen oproepen om de samenwer-
king hierbij met het distributiekanaal 
vooral actief en op voorhand op te 
zoeken!
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Hierbij maakt Capgemini gebruik van het 
wereldwijde lever ingsmodel 
Rightshore®.  

Rightshore® is een handelsmerk van Capgemini

Capgemini Consulting is het mondiale 
Strategy en Transformation Consulting 
label van de Capgemini Group, gespecia-
liseerd in het adviseren en begeleiden 
van organisaties bij verandertrajecten: 
van de ontwikkeling van innovatieve 
strategieën tot en met de uitvoering 
daarvan, met continue aandacht voor 
duurzame resultaten. Capgemini 
Consulting biedt ondernemingen en 
overheden een vernieuwende benade-
ring, gebruikmakend van innovatieve 
methodes, technologie en het talent van 
meer dan 3.600 consultants wereldwijd. 

Voor meer informatie:  
www.nl.capgemini-consulting.com

Over Capgemini®®




