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DNB komt met nieuwe cijfers 

 

Volgens Carola Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, kunnen de 

meeste werknemers en gepensioneerden in het nieuwe pensioenstelsel een hoger pensioen 

verwachten dan in het huidige. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB). In de 

berekeningen heeft de DNB ook het advies van de commissie parameters meegenomen. Daarin 

staan nieuwe economische scenario's — met bijvoorbeeld een hogere inflatie — waar pensioen-

fondsen de komende jaren de pensioenpremies en de verwachte pensioenen mee moeten 

berekenen. 

 

Het zou betekenen dat alle leeftijdsgroepen in het nieuwe pensioenstelsel beter af zijn, meldde 

minister Schouten aan de Tweede Kamer. Hoeveel zij daadwerkelijk gaan krijgen, en hoeveel meer of 

minder dat is dan in het huidige stelsel, hangt onder meer af van de dekkingsgraad van pensioen--

fondsen op het moment dat zij overstappen naar het nieuwe stelsel en de economische 

ontwikkelingen. 

 

Meevallers en tegenvallers. 

DNB heeft wel gekeken naar plussen en minnen. In de alle somberste economische scenario's zijn 

alleen 80-plussers in het nieuwe pensioenstelsel minder goed af dan in het huidige. De verwachting 

is dat pensioenfondsen dit zullen opvangen, bijvoorbeeld met behulp van de solidariteitsreserve, een 

potje voor slechte tijden dat de fondsen moeten aanhouden. 

 

Ook 45-plussers kunnen in het nieuwe stelsel slechter af zijn, als zij geen compensatie voor de 

doorsneesystematiek van het nieuwe pensioenstelsel ontvangen. Nu betalen jonge werknemers mee 

aan de pensioenopbouw van oudere collega's. Deze doorsneepremie verdwijnt in het nieuwe stelsel, 

maar daardoor valt een gat in het pensioen van de huidige 45-plussers. In het pensioenakkoord is 

afgesproken dat zij hiervoor compensatie krijgen en minister Schouten verwacht dat pensioen-

fondsen hier voldoende ruimte voor hebben. Fondsen mogen de gevolgen van de overgang naar het 

nieuwe stelsel 'evenwichtig' verdelen over hun deelnemers om te voorkomen dat de een flink profijt 

heeft, terwijl een ander er nauwelijks baat bij heeft, of zelfs bij inschiet. 

 

Naar een artikel in het FD van 13 december 2022. 


