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roeg met pensioen’: veel mensen ambiëren 
het maar weinigen lukt het. Waarom eerder 
met pensioen gaan zo aantrekkelijk wordt 
gevonden laat zich het best illustreren door 

Figuur 1.  

 

FIGUUR 1 - TIJD, GELD EN ENERGIE 

Wie jong is heeft zeeën van tijd en bakken vol energie. 
Helaas weinig geld. Wanneer we de schoolbanken 
achter ons laten, gaan we werken. We worden volwas-
senen en verdienen geld. We staan in de bloei van ons 
leven, maar we hebben vaak (te) weinig tijd. En dan, 
vaak na decennia van hard werken, gaan we met 
pensioen. We hebben gespaard en weer alle tijd voor 
leuke dingen. Helaas weinig energie. De eerste jaren 
van ons pensioen, maken we nog wel mooie reizen of 
volgen we een cursus die we ‘altijd al hadden willen 
doen’. Maar al snel nemen de lusten af en de lasten toe. 
We hebben minder energie (en behoefte) om dingen te 
ondernemen. Natuurlijk is dit een sterk  vereenvou-
digde, gechargeerde en eenzijdige blik op het leven. 
Wel maakt het duidelijk wat het voordeel is van vroeg 
pensioen: wie vroeg met pensioen kan, heeft nog de 
energie om er actief van te genieten.  

In dit artikel gaan we in op hoe in Nederland 
pensioenen zijn geregeld. We bespreken eerst de drie 
pijlers waarop ons pensioenstelsel is gebaseerd. 
Daarna kijken we hoe je als individu de controle kan 
nemen over jouw pensioen(leeftijd). Hierbij geldt: ‘een 
vroeg begin is het halve werk’.   

De drie pijlers 
In Nederland is de pensioenvoorziening onderverdeeld 
in drie pijlers. In de evaluatie van de drie pijlers, 
beperken we ons tot het ouderdomspensioen (we 
laten het nabestaanden-, wezen- en arbeidsonge-
schiktheidspensioen gemakshalve buiten 
beschouwing). Met deze vereenvoudiging, zien de drie 
pijlers er als volgt uit:  
 
 

 
1 CBS - Prognose levensverwachtingen - november 2020 

 
I. AOW 

Vaste uitkering van de Nederlandse overheid - 
gerechtigd o.b.v. het aantal in Nederland gewoonde 
jaren  

II. Aanvullend pensioen 
Collectieve pensioenvoorziening uit arbeid in loon-
dienst - verplichte deelname via werkgever 

III. Persoonlijk pensioen 
Pensioenvoorziening(en) die zijn ingekocht/gespaard 
door het individu - vrijwillige pensioenopbouw 

Via het Uniforme Pensioen Overzicht (UPO, zie link) van 
Stichting Pensioenregister kan je gemakkelijk inzien 
welke aanspraken je tot nu toe hebt opgebouwd 
binnen de eerste twee pijlers alsmede wat je 
doelbedrag is wanneer je in Nederland blijft wonen en 
werken onder huidige voorwaarden tot je pensioenge-
rechtigde leeftijd. We gaan hieronder wat dieper in op 
de drie verschillende pijlers.     

Pijler I - de AOW 
De AOW is met een vliegende start ingevoerd in 1956 
met het ondertekenen van de Algemene Ouderdoms-
wet. Iedereen die in Nederland heeft gewoond in de 
vijftig jaar voorafgaand aan de dan geldende AOW 
gerechtigde leeftijd, heeft recht op zijn of haar 
volledige AOW-uitkering. De AOW wordt bekostigd via 
het zogenaamde omslagstelsel waarbij werkenden 
via de ‘Premies Volksverzekering’ de AOW bekostigen 
van de dan AOW ontvangende generatie. In ieder van 
de vijftig genoemde jaren, bouw je als individu 2,0% 
van de volledige aanspraak op. Wie dus tien van de 
vijftig jaar in het buitland heeft gewoond, heeft nog 
maar recht op 40/50ste van zijn of haar AOW, i.e. 
ontvangt nog maximaal 80% van de dan geldende 
AOW-uitkering (wanneer je voor je werkgever in het 
buitenland zit, wordt dit ‘gat’ soms aange-
vuld/gecompenseerd). Vandaag ligt de AOW-gerech-
tigde leeftijd op 66 jaar en 4 maanden, dat is voor zij 
die in 2021 deze leeftijd bereiken. De AOW-gerech-
tigde leeftijd wordt periodiek verhoogd. Per 2024 ligt 
de leeftijd op 67 jaar. Na 2024 is in het nieuwe 
pensioenakkoord afgesproken dat de gerechtigde 
leeftijd met 8 maanden omhoog gaat per extra jaar 
aan levensverwachting. In Tabel 1 geven we weer wat 
de verwachte AOW-gerechtigde leeftijd is, afhankelijk 
van het geboortejaar. We gaan uit van de door de CBS 
gepubliceerde1 stijging van de leeftijdsverwachting 
van c. 1 jaar per 10 jaar.  
 
Geboortejaar 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 

Verwachte AOW-
gerechtigde 
leeftijd 

67j 67j4m 67j8m 68jm 68j4m 68j8m 69j 

 
TABEL 1 – VERWACHTE AOW-GERECHTIGDE LEEFTIJD NAAR GEBOORTEJAAR 

Op basis van de CBS verwachte stijging van de levens-
verwachting, zal de AOW-gerechtigde leeftijd iedere 
vijf jaar met 4 maanden worden opgehoogd vanaf 
2024. 
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Per oktober 2021, bedraagt een volledige AOW-
uitkering maximaal €1.301,43 bruto per maand voor een 
alleenstaande (€889,70 bruto per maand voor ge-
trouwden en/of samenwonenden). De uiteindelijke 
netto-uitkering hangt af van overige Box-1 inkomsten 
(e.g. aanvullend pensioen uit de tweede pijler). Zonder 
andere Box-1 inkomsten en gebruikmakend van loon-
heffingskorting, is de netto AOW-uitkering voor een 
alleenstaande €1.226,60 per maand (€ 838,55 voor ge-
trouwden en/of samenwonenden)  

II - Aanvullend pensioen 
Daar waar de AOW voor alle Nederlanders beschik-
baar is, ongeacht arbeidshistorie, wordt het 
aanvullende pensioen in de tweede pijler alleen opge-
bouwd in een arbeidsrelatie in loondienst. Ongeveer 
85%2 van alle werknemers bouwt aanvullend pensioen 
op binnen de tweede pijler. Het grote verschil van deze 
tweede pijler met de eigen voorzieningen van de 
derde pijler, is het collectieve en verplichte karakter 
van het aanvullende pensioen. Werknemers nemen via 
hun werkgever verplicht deel aan het ondernemings- 
of bedrijfstakpensioenfonds. In Nederland zijn er per 
2021 278 pensioenfondsen geregistreerd bij de Neder-
landsche Bank3, waarvan 176 ondernemingspensioen-
fondsen, 59 bedrijfstakpensioenfondsen en 43 overige 
pensioenfondsen. Nederlandse bedrijfstakpensioen-
fondsen zoals het ABP (Algemeen Burgerlijk Pensioen-
fonds) en PFZW (Pensioenfonds Zorg en Welzijn) 
behoren met hun aantal deelnemers en dito vermogen, 
tot ’s werelds grootste institutionele beleggers. Elk 
pensioenfonds kent zijn eigen regelingen. Om  een 
goed beeld te kunnen vormen bij jouw aanvullend 
pensioen, raden we je aan je te verdiepen in de 
regeling(en) van de fond(sen) waar jij een pensioen 
hebt opgebouwd. In Figuur 2 gaan we kort in op de 
verschillende type regelingen en hun karakteristieken. 
In praktijk kan het zo zijn dat een pensioenfonds een 
combinatie van de genoemde regelingen kent.  
 
Een van de taken van het bestuur van een pensioen-
fonds is het in balans houden van de  belangen van de 
werkende deelnemers en de gepensioneerde 
deelnemers. In deze taak wordt het pensioenfonds-
bestuur onvrijwillig ondersteund door De 
Nederlandsche Bank (‘DNB’); de toezichthouder op de 
pensioensector. Geschat wordt dat er binnen de 
tweede pijler c. €1,8 triljoen aan pensioenvermogen is 
opgebouwd in Nederland4. Er is dus veel geld 
beschikbaar. Wordt dit geld gebruikt om gepensio-
neerde deelnemers te indexen of bewaard voor de -nu 
nog- werkende deelnemers, opdat zij later niet de 
hond in de pot vinden? Om in deze afweging structuur 
aan te brengen, wordt gebruik gemaakt van 
kengetallen. Het getal der getallen in de wereld van 
pensioenen is de zogenaamde dekkingsgraad. De 
dekkingsgraad is ook het voornaamste kengetal op 
basis waarvan de DNB toezicht houdt op de fondsen.  

 
2 Pensioen Federatie 
3 DNB - aantal regelingen - 16 september 2021 

 

De dekkingsgraad is de ratio tussen het vermogen van 
het fonds enerzijds en alle verwachte toekomstige 
verplichtingen anderzijds. 

𝑫𝒆𝒌𝒌𝒊𝒏𝒈𝒔𝒈𝒓𝒂𝒂𝒅 =  
𝑋

𝑌
=

𝑣𝑒𝑟𝑚𝑜𝑔𝑒𝑛 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑠

𝑣𝑒𝑟𝑤𝑎𝑐ℎ𝑡𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑒𝑛𝑣𝑒𝑟𝑝𝑙𝑖𝑐ℎ𝑡𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛
× 100% 

FIGUUR 3 – DEFINITIE DEKKINGSGRAAD 

Het vermogen, de ‘X’ of de teller van de breuk, is vrij 
eenvoudig en objectief vast te stellen en betreft de 
marktwaarde van alle beleggingen/bezittingen van 
het fonds per peildatum. De verwachte toekomstige 
verplichtingen, de ‘Y’ of de noemer van de breuk, zijn 
een stuk lastiger en minder objectief vast te stellen. 
Wie een schatting wil maken van de ‘Y’ moet een visie 
nemen op de levensverwachting van alle deelnemers 
van het pensioenfonds (werkend en gepensioneerd). 
Bij een stijgende levensverwachting nemen 
logischerwijze de verwachte verplichtingen toe. 
Daarnaast moeten de verwachte verplichtingen in de 
toekomst, worden gekoppeld aan een bedrag 
vandaag. Eén euro in 2040 heeft namelijk een andere 
waarde dan één euro vandaag. Het bedrag dat we 
vandaag aan een toekomstig bedrag koppelen, wordt 
de contante waarde genoemd en wordt berekend op 
basis van de verwachte ontwikkeling van de 
(reken)rentecurve. Het voert voor dit artikel te ver om 
een uitgebreide verhandeling te geven over de reken-
methode van de ‘Y’; rondom deze methodiek bestaat 
een speciale beroepsgroep, het actuariaat. Het 
volstaat vast te stellen, dat de ‘Y’ in tegenstelling tot de 
‘X’, subjectief is en vereist om een visie te nemen op de 
toekomst.  

Hand in hand met deze subjectiviteit en de genoemde 
collectiviteit in combinatie met een verder 
vergrijzende samenleving, gaat onzekerheid gepaard 

4 OESO - Pension Funds in Figures - juni 2021 
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Het toegezegde pensioen bepaalt de pensioenuitkering. Bij deze 
regelingen (“Defined Benefit’ ) staat de hoogte van de pensioenuitkering 
vast en is de pensioenpremie variabel. De hoogte van de 
pensioenuitkering is een recht en de premies worden zo vastgesteld, dat 
aan dit recht voldaan kan worden. De Middelloon en Eindloon regelingen 
zijn beide een uitkeringsovereekomst regeling.

De hoogte van het pensioen afhankelijk is van het 
gemiddeld verdiende salaris. 

De hoogte van het pensioen afhankelijk is van het laatst 
verdiende salaris. 

De betaalde premie staat centraal in de bepaling van de 
pensioenuitkering. De pensioenuitkering is onzeker, de premie staat vast 
(‘Defined Contribution’). Je koopt een pensioen (vast of variabel) in van je 
gespaarde premie op het moment van pensionering.

FIGUUR 2 – OVERZICHT TYPE PENSIOENREGELINGEN 



 
 

voor wat betreft de hoogte van het latere pensioen 
binnen de tweede pijler. Het nieuwe pensioenakkoord 
dat in de juni 2019 na meer dan tien jaar van overleg 
tussen de werkgevers- en werknemersorganisaties en 
de overheid is gesloten, probeert (o.a.) deze 
onzekerheid beter (mening) te verdelen over de 
generaties. Momenteel zijn er nog veel oude pensioen-
fondsen (en oudere deelnemers) met een Defined 
Benefit regeling (Eindloon en Middelloon regelingen). 
Zoals eerder besproken bouwen deelnemers binnen 
deze Defined Benefit regelingen, rechten op, ongeacht 
de beschikbare middelen van het fonds. Dat kan 
nadelig uitpakken voor de generaties die later met 
pensioen gaan. Om deze reden is er in het nieuwe pen-
sioenakkoord afgesproken alle bestaande en nieuwe 
pensioenregelingen om te buigen naar een premie-
overeenkomst regeling, waarbij de pensioenaan-
spraak afhankelijk is van de betaalde premies (en er 
dus geen rechten worden opgebouwd). Het nieuwe 
pensioenakkoord brengt de pensioenen ook meer in 
lijn met de hedendaagse dynamiek op de arbeids-
markt (steeds meer zelfstandigen en meerdere werk-
gevers over tijd). De invoering van het akkoord staat 
gepland voor januari 2023, met een transitiefase voor 
bestaande pensioenregelingen tot 2027.        

Hoewel het Nederlandse pensioenstelsel wereldwijd 
geroemd wordt om haar solidaire en solide karakter, 
voelt het voor menigeen oncomfortabel dat hij of zij 
geen volledige controle heeft over de financiële 
planning van zijn of haar pensioen. Aanvullend aan de 
collectieve eerste twee pijlers, sparen we dan ook 
vaak zelf voor later, al dan niet via speciale private 
pensioenregelingen. Deze persoonlijke manieren van 
pensioen opbouwen worden gevat onder de derde 
pijler.  

III - Persoonlijk pensioen 
De derde pijler bestaat uit de eigen voorzieningen die 
worden getroffen ten behoeve van het pensioen. In 
tegenstelling tot de eerste en tweede pijlers, is het 
sparen voor eigen voorzieningen vrijwillig, i.e. er is 
geen verplichte premieafdracht. Officieel vallen alleen 
pensioenproducten zoals een lijfrente en banksparen 
onder de derde pijler: 

• Lijfrente 
Een fiscaal vrijgestelde spaarvorm bij een bank of 
verzekeraar. Op de gewenste pensioenleeftijd wordt een 
lijfrente ingekocht vanuit het totaal gespaarde bedrag. 
Deze lijfrente wordt daarna periodiek tot einde leven uit-
gekeerd door de bank of verzekeraar 

• Banksparen 
Onderscheidt zich van een lijfrente doordat de inge-
kochte uitkeringen niet tot einde leven lopen, maar voor 
een maximale vooraf af te spreken periode. Hoe langer 
deze periode, hoe lager de uitkering.  

Wij maken in dit artikel geen onderscheid tussen deze 
officiële pensioenproducten en andere vormen van 
persoonlijk sparen voor het pensioen (e.g. beleggen op 
de beurs, in fondsen of het verzilveren van eventuele 
overwaarde op de eigen woning). Alle vormen van 

particulier sparen ten behoeve van het pensioen, 
rekenen wij gemakshalve tot de derde pijler.  

Zelfstandigen en DGAs bouwen doorgaans geen 
pensioen op in de tweede pijler. Ze zorgen zelf voor 
hun pensioen (in de derde pijler). Ook voor mensen die 
eerder willen stoppen met werken, is de derde pijler de 
deur waarop geklopt moet worden. Wie namelijk 
eerder met pensioen wil dan de pensioengerechtigde 
leeftijd, moet of met een lager pensioen genoegen 
nemen, of zelf voorzieningen treffen. De vraag hoeveel 
voorzieningen dan getroffen moeten worden, wordt in 
de volgende paragraaf besproken.        

Eerder stoppen 
In het boek Your Money or Your Life  uit 1992, leggen 
Vicki Robin en Joe Dominguez de basis voor de latere 
FIRE beweging; Financial Independent Retire Early. 
Mensen die de FIRE-methode praktiseren, 
rationaliseren hun uitgaven en hanteren een extreme 
vorm van sparen. Het gespaarde geld wordt niet op 
een rekening aangehouden, maar geïnvesteerd in 
beleggingen die een passief inkomen generen. Op 
deze manier stelt de FIRE-methode haar volgers 
instaat jaren eerder te kunnen stoppen met werken. 
De FIRE-methode heeft de laatste jaren aan 
populariteit gewonnen onder millenials en ook de 
daarop volgende generatie Z, wordt toegedicht een 
obsessie te hebben met sparen. Hoewel de FIRE-
methode extreem veel discipline vergt en een vrij indi-
vidualistische visie neemt op financieel plannen, is de 
essentie van sparen en beleggen voor velen wel de 
sleutel tot een vroeg pensioen. Eerder stoppen met 
werken dan op de pensioengerechtigde leeftijd is 
namelijk kostbaar.  
In Tabel 2 laten we zien met hoeveel procent de pen-
sioenuitkering gekort zou worden naar gelang het 
aantal jaren dat het pensioen eerder zou moeten 
ingaan dan de pensioengerechtigde leeftijd. Wie 
vandaag 45 is en in plaats van op zijn of haar 68ste al 
op zijn of haar 63ste zou willen stoppen met werken, 
kan nog maar op c. 70% van zijn of haar originele 
pensioenuitkering rekenen. 

Aantal jaren eerder 
met pensioen 1 2 3 4 5 

Korting op pensioen -7,0% -13,4% -19,2% -24,5% -29,4% 

 
TABEL 2 - KOSTEN VAN EERDER STOPPEN 

De gepresenteerde percentages zijn ten opzichte van 
de hoogte van het pensioen wanneer er tot de 
pensioengerechtigde leeftijd zou zijn doorgewerkt. 
Eerder met pensioen verlaagt de pensioenuitkering 
doordat i) er minder wordt opgebouwd (er wordt over 
een kortere periode premie betaald), en ii) er voor een 
langere periode moet worden uitgekeerd (het 
pensioen zal eerder in moeten gaan). Wie eerder wil 
stoppen maar onderaan de streep toch de volle 100% 
aan pensioen wil genieten, zal in de derde pijler een 
aanvullende uitkering en/of spaargeld moeten 
opbouwen. In Tabel 3 laten we zien welk percentage 
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van het nettosalaris zou moeten worden gespaard om 
eerder met pensioen te kunnen, zonder daarbij in te 
boeten op de hoogte van het pensioen. In dit voorbeeld 
zijn we uitgegaan van een brutosalaris van €150.000 
op jaarbasis. Er wordt een rendement op het gepaarde 
vermogen verondersteld van 2,0% bovenop inflatie. 

 

  Aantal jaren eerder met pensioen 
  1 2 3 4 5 

H
ui

di
g

e 
le

ef
tij
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35 2,4% 4,9% 7,7% 10,7% 14,0% 

40 3,1% 6,5% 10,2% 14,3%  

45 4,0% 8,5% 13,5%   

50 5,4% 11,5%    

55 9,0%     

 
TABEL 3 - VEREISTE SPAARQUOTE ALS % VAN NETTOSALARIS 

De tabel maakt duidelijk dat vroeg beginnen met 
sparen de effectiefste manier is om controle te nemen 
over de pensioen leeftijd. Wie het lukt om vanaf zijn of 
haar 35ste 10% van het nettosalaris opzij te zetten en te 
beleggen, kan daarmee 4 jaar eerder met pensioen. 
Wie pas op zijn 55ste begint met deze 10% opzij te 
zetten, kan daarmee nog maar 1 jaar aan 
vroegpensioen winnen. Dit is om de voor de hand 
liggende reden dat wie vroeg begint met sparen, in 
absolute termen ook meer spaart. Bijkomend effect is 
dat een euro langer kan renderen (in dit voorbeeld met 
2,0% per jaar bovenop inflatie) wanneer er eerder 
wordt begonnen met sparen.    

We merken op dat de cijfers een schatting betreffen en 
dienen ter illustratie van het effect van eerder stoppen 
met werken. Uiteindelijk zal de daadwerkelijke impact 
per pensioenregeling en per individu anders 
uitpakken. Ook kunnen er naast het gespaarde pensi-
oenvermogen additionele vermogensbestanddelen 
zijn opgebouwd of verkregen (e.g. overwaarde eigen 
woning, bestaand spaargeld en/of beleggingen, 
legaten) die moeten worden meegenomen in de 
berekening. Tabel 3 gaat ervan uit dat er geen 
additioneel vermogen aanwezig is. Om de hierboven 
uitgevoerde analyse beter te laten aansluiten bij de 
persoonlijke situatie, heeft Nectar een Pensioencheck 
ontwikkeld. Deze zal binnenkort beschikbaar worden 
gemaakt op onze website. In de Nectar Pensioencheck 
kunnen alle input variabelen worden aangepast op de 
persoonlijke situatie. Kijk op een vrije (regenachtige) 
dag eens rustig naar hoe het ervoor staat met je oude 
dag!   

  

Over Nectar 

Nectar is een particulier beleggingsplatform 
dat zich richt op niet-beursgenoteerde 
beleggingen. Het is onze missie transparantie 
en eenvoud te scheppen in de markt van 
niet-beursgenoteerde beleggingen. Hoewel 
dit soort beleggingen doorgaans minder 
liquide zijn, is het te verwachten rendement 
vaak aantrekkelijker dan de op de beurs 
verhandelbare evenknie proposities.  

Nectar combineert financiële kennis met 
technologie en kan zo de particulier 
adequaat aan de hand nemen bij het 
beleggen buiten de beurs om. 
 
Voor meer informatie over Nectar, bezoek 
gonectar.nl. 
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