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Voor u ligt het verslag van de 7e Interpolis Pensioenlezing die op 14 december 2007 is gehouden op de Universiteit 
van Tilburg. De lezing was druk bezocht en dit is niet in de laatste plaats te danken aan het zeer actuele onderwerp 
van dit jaar, het Pensioenregister. Maar de lezing was met name een groot succes door de zeer deskundige en 
enthousiaste sprekers en panelleden. Speciale dank gaat daarom uit naar:

• Drs. Francine Giskes, Stichting Pensioenregister i.o.
• Mr. Ben Schuurman, Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst
• Jeroen van den Bosch AAG, Ortec
• Mr. Alfred Lagendijk, PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs
• Drs. Joos Nijtmans, Interpolis en de werkgroep Pensioenregister

Wij wensen u veel leesplezier toe en verwelkomen u graag bij de 8e Interpolis Pensioenlezing (op vrijdag 
12 december 2008) die in het teken zal staan van de derde pijler van ons pensioenstelsel.

Namens het CompetenceCentre for Pension Research, 

Prof. dr. Gerry Dietvorst

	 Het	CompetenceCentre	for	Pension	Research	(CCP)	is	een	interdisciplinair	onderzoeksinstituut	van	de	Faculteit	
Rechtsgeleerdheid	van	de	Universiteit	van	Tilburg.	Het	CCP	richt	zich	op	onderzoek	naar	de	fiscale	en	civielrech-
telijke	aspecten	van	pensioenen	en	andere	toekomstvoorzieningen.	Daarnaast	verzorgt	het	CCP	onderwijs.	Door	
deze	activiteiten	wil	het	CCP	bijdragen	aan	het	maatschappelijke	pensioendebat.	

	 Voor	meer	informatie	over	de	activiteiten	en	publicaties	van	het	CCP,	verwijzen	we	graag	naar	onze	website:	
	 www.uvt.nl/ccp
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�7e Interpolis Pensioenlezing
Het pensioenregister: wat is het ambitieniveau?

Francine	Giskes,	Stichting	Pensioenregister	i.o.

“Het is géén register!

“Laat ik om te beginnen een misverstand uit de weg 
nemen. Het Pensioenregister bewaart geen gegevens en 
slaat niets tot weinig op. Het is in die zin géén register 
of database! Het haalt elke keer de klantgegevens vers 
op bij verzekeraars en pensioenuitvoerders. Dat scheelt 
niet alleen ICT-capaciteit, maar het is ook veel betrouw-
baarder en actueler. Technische informatie kan ik nog 
niet geven, het Pensioenregister staat maar net in de 
steigers.”

“We zijn als onafhankelijke stichting nog in oprichting. 
Het bestuur bestaat uit afgevaardigden van de verzeke-
raars, de pensioenfondsen en de Sociale Verzekerings 
Bank. We zijn druk bezig met het opstellen van een 
businessplan en een concreet plan van aanpak. Plateau 1 
is het eerste niveau dat we voor 2011 moeten opleveren. 
Hierin nemen we de eerste en de tweede pensioenpijler 
mee.”

“Een van de vragen die we als eerste moeten beantwoor-
den is: wie gaat het betalen? De bezoekers en/of de uit-
voerders en verzekeraars? Maar er zijn meer urgente 
vragen. Wat doen we bijvoorbeeld met de zogenoemde 
slapers? En tel je Uniforme Pensioen Overzichten(UPO’s) 
bij elkaar op? Hoe verenig je alle 800 uitvoerders binnen 

Het Pensioenregister, wat is het ambitieniveau?

Verslag Interpolis pensioenlezing 2007 

“Het Pensioenregister gaat er komen, laat dat duidelijk zijn.” Met deze woorden sloot professor Gerry Dietvorst de 
Interpolis Pensioenlezing 2007 af. Twee uur lang gingen deskundigen de dialoog aan met de zaal en zetten ze de 
voor- en nadelen van een Pensioenregister op een rijtje. Dietvorst: “Op 1 januari 2011 moet niveau 1 klaar zijn. Elke 
werknemer kan dan zijn opgebouwde pensioenaanspraken met een paar muisklikken op zijn beeldscherm tevoor-
schijn toveren.”

De zevende Interpolis Pensioenlezing vond op 14 december 2007 plaats op de Universiteit van Tilburg. Voor de 
tweede keer koos het CompetenceCentre for Pension Research voor het Pensioenregister als centraal thema. Een 
van de sprekers was Francine Giskes, voormalig kamerlid voor D’66 en tegenwoordig voorzitter van de Stichting 
Pensioenregister i.o. De andere was Ben Schuurman, voorzitter van het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de 
Belastingdienst. Daarna volgde een paneldiscussie. 

Hieronder vindt u een beknopt verslag van de lezingen (de volledige presentaties staan op www.uvt.nl/ccp) en de 
aansluitende paneldiscussie.

één register en wat doe je als een paar uitvoerders niet 
mee willen doen? Kortom, we moeten flink aan de slag. 
Het is sneller 1 januari 2011 dan we denken.”
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Presentatie	Ben	Schuurman,	Belastingdienst

“De Belastingdienst kan helpen”

“Het UPO is een flinke stap voorwaarts. We zijn er best 
trots op, maar het is niet meer dan een baby. We kunnen 
er nog niet zo heel veel mee. Het Pensioenregister gaat 
ons straks pas écht trots maken. Ik heb daar veel ver-
trouwen in. En wij helpen daar als Belastingdienst graag 
aan mee. Niet om het leuker te maken, maar wel om het 
makkelijker te maken.”

“Laat ik daarom een ‘open sollicitatie’ richten aan de 
Stichting Pensioenregister i.o. Wij kunnen een essentiële 
bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het Pensioen-
register. We kunnen onze systemen aan elkaar koppelen. 
Misschien kunnen we het register zelfs zo bouwen, dat 
de uitkomsten van de rekenmodules automatisch aan-
sluiten op de aangifte bij de Belastingdienst.”

“Maar hoe moet zo’n register er precies uitzien? Het 
moet werken met zowel een DigiD, de naam en het 
BurgerServiceNummer van de klant. Die moet na het 
inloggen eenvoudig zijn pensioengegevens kunnen 
ophalen. En er vervolgens mee kunnen ‘rekenen’. Ga ik 

eerder met pensioen of juist later? Wat gebeurt er als 
ik pensioen uitruil? Natuurlijk zijn er beren op de weg; 
denk aan tarieven, rendementen, ruilvoeten: uitvoerders 
hanteren vaak verschillende getallen. Maar die zijn alle-
maal oplosbaar; ik zie vooral kansen.”

Paneldiscussie

“We zijn het in grote lijnen met elkaar 
eens”

“Wie in de zaal gaat het Pensioenregister straks 
gebruiken?” Discussieleider Michael Visser van het 
CompetenceCentre for Pension Research (CCP) en Ernst 
& Young Belastingadviseurs peilde de interesse, als 
aftrap voor de paneldiscussie. Het merendeel van de 
aanwezigen stak de hand op. “En wie gaat het register 
bezoeken als hij 25 euro per keer moet betalen?”  De 
handen gingen massaal omlaag. Visser legde vervolgens 
een aantal stellingen voor aan een driekoppig panel: 
Alfred Lagendijk van PricewaterhouseCoopers 
Belastingadviseurs, Jeroen van den Bosch van Ortec en  
Joos Nijtmans van Interpolis (en secretaris van de 
werkgroep Pensioenregister). De zaal discussieerde 
volop mee.

Moet	het	Pensioenregister	er	eigenlijk	wel	
komen?	

Het aantal gebruikers van de website www.pensioenkij-
ker.nl lijkt een indicatie voor een grote behoefte aan het 
Pensioenregister. Die site trekt elke dag zo’n duizend 
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bezoekers. En de meest gestelde vraag is: hoeveel 
geld krijg ik later? Ook populair: de helpdesk Vergeten 
Pensioen, waarvan het aantal hulpvragen jaarlijks spec-
taculair stijgt. De vraag naar meer en betrouwbare infor-
matie over pensioen leeft dus in Nederland. Daarover 
waren panel en zaal het eens. 

Rob Goedhart van de Consumentenbond: “Het Pen-
sioenregister moet er zeker komen. Het kan bovendien 
helpen om te onderzoeken of iemand na zijn pensioen 
nog wel zijn hypotheek kan betalen. Het mes snijdt dus 
aan meer kanten. Niet blij ben ik met de ‘sollicitatie’ van 
de Belastingdienst. Het is levensgevaarlijk als mensen 
met een module kunnen doorgeven hoeveel lijfrente ze 
mogen aftrekken. Er zijn namelijk ook andere mogelijk-
heden om je pensioen aan te vullen. Een lijfrenteverzeke-
ring is lang niet altijd de beste oplossing.” 

Is	er	ruimte	voor	commercie,	of	gaat	onafhan-
kelijkheid	voor	alles?	

Bastiaan Starink, van het CCP en Pricewaterhouse-
Coopers: “Ik heb er geen moeite mee als er straks com-
merciële randjes zitten aan het Pensioenregister. Wat is 
er mis met het feit dat verzekeraars graag geld verdie-
nen? Zolang dit leidt tot meer inzicht in pensioenen, 
meer transparantie en daardoor uiteindelijk tot een beter 
pensioen voor de mensen is dat toch prima?” Anderen 
pleiten liever voor onafhankelijkheid. Het gros van de 
mensen is volgens hen niet in staat om zelfstandig te 
bepalen hoe het met hun pensioen staat. Ze zijn dan 
ook te gevoelig voor informatie van commerciële par-
tijen.

Gaat	iedereen	straks	pensioengooglen?	

Het merendeel van de zaal verwacht dat mensen alleen 
in bijzondere situaties het Pensioenregister zullen 
gebruiken. Bijvoorbeeld wanneer ze gaan scheiden of 
van baan veranderen. Bij die ‘bezoeken’ willen ze wel 
betrouwbare cijfers. Alfred Lagendijk hierover: “Die 
betrouwbaarheid kan een bottleneck zijn. Ik denk dan 
ook dat minister Donner daarom de oprichting van het 
Pensioenregister uit handen heeft gegeven aan de markt-
partijen. Hij wil wel dat het er komt, maar geen politieke 
verantwoordelijkheid dragen voor de betrouwbaarheid.” 
Panellid Jeroen van den Bosch: “Het zal nog een hele 

klus worden om bruikbare uitkomsten te krijgen. Een 
goed advies is meer dan het optellen van een paar 
UPO’s, mocht dat al lukken. Bij verschillende overzich-
ten is vaak sprake van verschillende pensioenleeftijden.” 
Joos Nijtmans vult hem aan: “Er zijn meer dan 800 pen-
sioenuitvoerders in Nederland. Het zal een hele klus zijn 
om die allemaal op één lijn te krijgen.” 

Volgens Jeroen van den Bosch kunnen we ons bij het 
bouwen beter richten op wat de bezoeker écht wil weten: 
heeft hij straks genoeg pensioen? “Een grove indicatie 
vindt hij waarschijnlijk voldoende. De meeste mensen 
zijn helemaal niet geïnteresseerd in een overzicht dat 
alles tot op de cent nauwkeurig op een rijtje zet. Dat 
horen ze wel als ze met pensioen gaan.” 

Wat	wil	de	consument	precies?

De discussie maakte ook ongerustheid zichtbaar. Wordt 
het Pensioenregister niet te geïsoleerd ontwikkeld? Is 
het wel verstandig dat de specialisten met aannames 
werken? In hoeverre schuiven de consumenten, de 
gebruikers, aan bij de Stichting Pensioenregister? Alfred 
Lagendijk: “Het is een optie om een gebruikerscom-
missie in te stellen die mede bepaalt hoe de eindresul-
taten eruit moeten zien. Of ligt hier een taak voor de 
Consumentenbond?” Rob Goedhart: “Of wij moeten 
aanschuiven, weet ik niet. Maar het ligt uiteraard voor 
de hand om de consument bij de ontwikkeling te betrek-
ken.” 
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Afsluiting

Gerry Dietvorst had het laatste woord. Hij concludeerde 
dat er een groot draagvlak is voor een Pensioenregister. 
“We zijn het in grote lijnen met elkaar eens. Een prima 
voedingsbodem om de ontwikkeling voortvarend op te 
pakken. En laat ik daar nog een schepje bovenop doen: 
we gaan niet voor een kopie van de Denen en Zweden. 
Nee, we gaan het beter doen! Volgend jaar zien we 
elkaar weer bij de Interpolis Pensioenlezing. Dan maken 
we samen de balans op. Mijn collega Gerard Staats zal 
dan ook nader ingaan op de derde pijler, want die moet 
na 2011 integraal onderdeel vormen van het register.”

De brochure ‘A multi pillar pension model with a compen-
sating layer’ van Gerry Dietvorst kunt u downloaden via 
de website van het CCP. 

Enkele reacties na afloop van de bijeenkomst:

Jacqueline	Dilling,	fiscaal	jurist:
“2011 leek me vooraf ruimschoots haalbaar. Na de dis-
cussies vraag ik me af of het wel te doen is, zo complex 
is het. Dat heeft me wel verrast. Er komt meer bij kijken 
dan alleen het op een hoop vegen van een stel UPO’s.”

Helga	van	Bijnen,	fiscaal	jurist:
“Een boeiende discussie. Goed dat de verschillende 
belangen zichtbaar werden. Interessant ook dat de 
Consumentenbond zo fel reageert op het voorstel van 
de Belastingdienst. Die geluiden zijn allemaal nodig om 
tot een goed Pensioenregister te komen.”

Jan	Aikens,	hoofdredacteur	van	Het	Verzekeringsblad:
“De discussie mocht van mij wel wat steviger, zeker 
voor wat betreft de commerciële invulling van dat 
Pensioenregister. We moeten niet bevoogdend de consu-
ment gaan beschermen.”

Gerry	Dietvorst:
“Twee weken geleden was ik op een Europees pensioen-
congres. Daar werd gezegd dat mensen zich pas voor 
pensioen gaan interesseren als ze aan een leesbrilletje 
toe zijn. Dat klopt dus niet; er zaten vandaag ook veel 
jonge studenten in de zaal.”
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Door mr. drs. Michael Visser1

1. Inleiding

Met name Tweede Kamerlid Staf Depla (PvdA) heeft de 
parlementaire behandeling van de Pensioenwet, die op 
1 januari 2007 in werking is getreden, aangegrepen om 
brede steun in de Tweede Kamer te krijgen voor het 
opzetten van een (nationaal) pensioenregister. Een 
dergelijk register zou door werknemers op elk gewenst 
moment geraadpleegd kunnen worden om inzage te 
krijgen in hun eigen pensioensituatie. De aanleiding 
daarvoor is dat veel mensen niet of nauwelijks weten 
hoeveel pensioen ze hebben opgebouwd. Bovendien is 
de pensioenmaterie voor de pensioenconsument moei-
lijk toegankelijk.

Blijkbaar had het idee van een pensioenregister vier jaar 
nodig om te rijpen. Eind 2002 introduceerden zowel de 
Consumentenbond als de Commissie Nationaal 
Pensioendebat – onder leiding van oud-minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid Willem Vermeend 
– het begrip pensioenregister in Nederland. De wens 
om een haalbaarheidsonderzoek naar de invoering van 
een pensioenregister is daarna niet opgepakt door de 
politiek, maar door de wetenschap. Drie studenten van 
de Universiteit van Tilburg (waaronder ondergetekende) 
hebben op 28 november 200� hun bevindingen gepre-
senteerd tijdens het symposium ‘Pensioenregister in 
zicht?’. Uit het gelijknamige onderzoeksrapport2 blijkt 
dat de (toenmalige) regeringspartijen CDA en D’66 
positief stonden tegenover het idee van een pensioen-
register. De VVD onthield zich vooralsnog van een 
mening en pleitte voor meer onderzoek naar de wense-
lijkheid en haalbaarheid ervan. 

Dat nu juist een Kamerlid van de PvdA de behandeling 
van de Pensioenwet heeft aangegrepen om het onder-
werp pensioenregister eind 2006 op de politieke agenda 

1  Werkzaam bij Ernst & Young Belastingadviseurs, specialistengroep 

 Human Capital in Eindhoven en tevens verbonden aan het 

CompetenceCentre for Pension Research (CCP) van de Universiteit 

van Tilburg.

2  L.J. Merkus, M. kleine Kalvenhaar en M.R. Visser, Pensioenregister in 

zicht? De haalbaarheid van een pensioenregister, Tilburg: Universiteit 

van Tilburg/CCP 200�. 

Het pensioenregister alsnog wettelijk verankerd in de Pensioenwet

te zetten, is in dat licht opmerkelijk te noemen. Depla 
gaf in het rapport ‘Pensioenregister in zicht?’ namelijk 
zelf nog aan dat makkelijk toegankelijke pensioeninfor-
matie maatschappelijk gewenst is, maar het vernieu-
wende idee van een pensioenregister hierbij niet zijn 
voorkeur had. 

Is hier sprake van voortschrijdend inzicht? Of was het 
meer een charmeoffensief in het zicht van de op 
22 november 2006 uitgeschreven Tweede Kamer-
verkiezingen? Wat het antwoord op deze vraag ook 
moge zijn, het feit wil dat een ingediend amendement 
heeft geleid tot een wettelijke verankering van het pen-
sioenregister in de Pensioenwet. In dit artikel ga ik nader 
in op deze wettelijke verankering en de weg daar naar 
toe. Daarnaast bespreek ik kort de huidige stand van 
zaken rondom het onderwerp pensioenregister en doe 
een aantal aanbevelingen inzake de toekomstige opzet 
van een pensioenregister.� Een vooruitstrevende opzet 
nu, zal een persoonlijke financiële planning (voor) later 
ten goede komen! 

2. De wettelijke verankering  
 van een pensioenregister in  
 de Pensioenwet

Artikel 51 van de Pensioenwet luidt: “De pensioenuit-
voerders richten een pensioenregister in dat uiterlijk op 
1 januari 2011 operationeel is.” Voordat deze ene volzin 
in onze pensioenwetgeving terecht is gekomen, is er een 
lange weg aan vooraf gegaan. In dit onderdeel geef ik in 
vogelvlucht de historieschets van het pensioenregister 
weer. 

Introductie	begrip	pensioenregister

Eind 2002 introduceerden zowel de Consumentenbond
als de Commissie Nationaal Pensioendebat (hierna: de 
Commissie) het begrip pensioenregister in Nederland.
De Commissie concludeert in haar rapport ‘Zorgen over 
Morgen’ dat pensioeninformatie beter moet worden 
toegesneden op de doelgroep waarvoor zij bestemd is. 

�  Dit artikel is afgerond op 1� december 2007. De inhoud geeft dus de 

stand van zaken weer per uiterlijk die datum.
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In dit kader beveelt de Commissie dan ook aan een 
onderzoek uit te voeren naar de haalbaarheid van een 
pensioenregister.4 Tevens wordt het pensioenregister 
door de Commissie min of meer gezien als een fiscaal 
noodzakelijk hulpinstrument om nog gebruik te kunnen 
maken van de lijfrentepremieaftrek in de Wet op de 
inkomstenbelasting 2001. Door het wegvallen van een 
faciliteit als de ongetoetste basisaftrek, komt er een 
grotere druk te staan op het vaststellen van een pensi-
oentekort om nog lijfrentepremieaftrek te kunnen clai-
men. Het vaststellen van een pensioentekort zou door 
instelling van een pensioenregister, waar alle pensioen-
rechten van belastingplichtigen in worden geadmini-
streerd, eenvoudiger moeten worden.

Het initiatief tot het uitvoeren van een haalbaarheids-
onderzoek is uiteindelijk, op verzoek en onder begelei-
ding van hoogleraar Gerry Dietvorst5, door drie stu-
denten van de Universiteit van Tilburg opgepakt. Als 
één van de (oud-)studenten die dit onderzoek destijds 
hebben uitgevoerd, ligt het fenomeen pensioenregister 
mij dan ook nauw aan het hart. Voordat ik in ga op alle 
ontwikkelingen die uiteindelijk hebben geleid tot een 
wettelijke verankering van het pensioenregister in de 
Pensioenwet, geef ik hierna eerst een beknopte samen-
vatting van (de belangrijkste conclusies uit) het in 200� 
verschenen onderzoeksrapport ‘Pensioenregister in 
zicht?’. Naast de vorming van een beter begrip rondom 
een pensioenregister, is deze samenvatting tevens van 
belang voor een gedegen terugkoppeling naar aanleiding 
van meer recente ontwikkelingen, die later in dit artikel 
worden besproken. 

Een	samenvatting	van	het	rapport	
‘Pensioenregister	in	zicht?’

Inleiding
Het pensioenbewustzijn in Nederland is angstvallig laag. 
Een verhoging van het pensioenbewustzijn zou door 
betere en toegankelijkere informatie en communicatie
kunnen worden bewerkstelligd. Burgers moeten kunnen 
beschikken over inzichtelijke informatie over hun opge-
bouwde aanspraken. Dit vereist een pro-actieve houding 
van verzekeraars, pensioenfondsen en overheid bij het

4  W.A. Vermeend e.a., Rapport van de Commissie Nationaal 

Pensioendebat ‘Zorgen over morgen’, Den Haag: Verbond van 

Verzekeraars 2002, aanbeveling 16d.
5  Hoogleraar Toekomstvoorzieningen aan de Universiteit van Tilburg.

verstrekken van die informatie. Een pensioenregister 
waarin de opgebouwde aanspraken van pensioendeel-
nemers worden geadministreerd en waartoe de burger 
rechtstreeks toegang krijgt, is volgens de onderzoekers 
dan ook vooral een middel om het pensioenbewustzijn 
te verhogen.

Wat is een pensioenregister?
Een pensioenregister zou een databank moeten zijn, 
waarin iedere burger kan zien hoe het met zijn pensioen 
is gesteld. Door de Consumentenbond ook wel getypeerd 
als ‘hét loket, dat is vastgelegd in de wet, waar consu-
menten al hun opgebouwde pensioenrechten kunnen 
opvragen’. Het pensioenregister zal toegankelijk moeten 
zijn via het Internet. Eventueel zou aanvullend jaarlijks 
een overzicht kunnen worden opgestuurd naar de pen-
sioendeelnemer. Wat de functie van de huidige pensi-
oenopgave van pensioenuitvoerders is, naast die van 
het pensioenregister, is een punt van discussie. Dit zal 
afhankelijk zijn van de vorm en opzet van een register. 
Toegang tot het pensioenregister zal kunnen worden ver-
kregen door invoer van persoonlijke gegevens in combi-
natie met bijvoorbeeld een persoonlijke inlogcode en/of 
sofi-nummer (tegenwoordig: Burgerservicenummer). 
Zorgvuldigheid in bescherming tot toegang van per-
soonlijke financiële gegevens is geboden. Het systeem 
moet voldoen aan de privacywetgeving en uiteraard 
goed beveiligd zijn tegen oneigenlijk gebruik.

Enquêteresultaten ‘Pensioen in zicht’
Een enquêteonderzoek naar de pensioenbewustheid 
en het inzicht dat deelnemers aan pensioenregelingen 
hebben in hun eigen pensioensituatie, moet duidelijk-
heid verschaffen over de vraag of een pensioenregister 
maatschappelijk gewenst is. Uit verschillende andere 
onderzoeken is gebleken dat het huidige inzicht dat de 
pensioendeelnemer in zijn persoonlijke pensioensitua-
tie heeft, beneden de maat is. Deze constatering ligt in 
lijn met een van de conclusies uit het eigen onderzoek, 
dat ruim de helft van de circa 180 respondenten in het 
enquêteonderzoek aangeeft behoefte te hebben aan een 
beter inzicht.

Interessant is om te zien hoe deze behoefte ligt per leef-
tijdsgroep. Daar vallen namelijk opmerkelijke verschillen 
te constateren: naarmate men ouder wordt, blijkt men 
minder behoefte te hebben aan een beter inzicht in de 
persoonlijke pensioensituatie. Meest voor de hand lig-
gende verklaring – voor deze ogenschijnlijk vreemde 
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constatering - is dat naarmate men ouder wordt, men 
al meer bezig is met de toekomstige persoonlijke pen-
sioensituatie. Ook zou het kunnen zijn dat pas op latere 
leeftijd een niveau van pensioenbewustzijn wordt bereikt 
waarop men de pensioenopgaven van de pensioenuit-
voerders kan doorgronden.

Een andere opmerkelijke constatering is te vinden als 
de behoefte aan een beter inzicht in verband wordt 
gebracht met het geslacht. Vrouwen blijken relatief 
gezien meer dan mannen behoefte te hebben aan een 
beter inzicht in hun persoonlijke pensioensituatie. De 
arbeidsparticipatie van vrouwen is de afgelopen jaren 
fors toegenomen. Steeds meer goed opgeleide vrouwen 
stromen in op de arbeidsmarkt, bouwen pensioen op en 
willen weten waar ze na hun 65e aan toe zijn.

Onafhankelijk van leeftijd en geslacht geeft een ruime 
meerderheid (meer dan 60% van de respondenten) aan 
te kiezen voor een centraal pensioenregister.6 Wanneer 
een dergelijk register zou bestaan, geeft eveneens een 
ruime meerderheid (bijna 75% van de respondenten) 
aan hiervan gebruik te zullen maken. De onderzoekers 
zijn – onder andere op basis van de indicatieve enquête-
resultaten - van mening dat een pensioenregister genoeg 
draagvlak zal hebben om concreet tot instelling ervan 
over te gaan.

Belangrijkste conclusies uit het rapport
Het belang van voorlichting over pensioenen wordt door 
alle instanties onderschreven. Verschillende manieren 
zijn denkbaar om tot betere informatieverstrekking te 
komen. Het pensioenregister is een alternatief met een 
breed draagvlak. Zowel bij pensioendeelnemers, als bij 

diverse pensioenstakeholders (onder andere de Consu-
mentenbond, het Verbond van Verzekeraars, sociale 
partners en diverse politieke partijen) bestaat een posi-
tieve houding ten opzichte van het idee van een centraal 
pensioenregister.
  
Over de exacte inhoud en vorm van een centrale data-
bank bestaat echter nog geen overeenstemming. De 
onderzoekers zijn van mening dat bij opzet van een 
centraal pensioenregister bij voorkeur wordt gestreefd

6  Bij de keuze tussen een verbeterde versie van de jaarlijkse (papieren) 

pensioenopgave van pensioenuitvoerders of een in te stellen pensi-

oenregister op Internet.

naar een uitgebreid inzichtregister. De eerste stap hier-
toe zou de opzet van een overzichtregister kunnen zijn. 
Hiermee zijn nog geen financiële gegevens gemoeid, wat 
de uitvoering een stuk eenvoudiger maakt. De weten-
schap waar iemand pensioen heeft opgebouwd, is een 
basisvereiste voor de rechtszekerheid van pensioendeel-
nemers. Dit zou op relatief korte termijn te realiseren 
zijn. Als het fundament er ligt, in de vorm van een over-
zichtregister, kan het huis verder worden afgebouwd. 
Het zou een mooi en ideaal streven zijn de nok te berei-
ken vóór de vergrijzing daadwerkelijk toeslaat.

Over de twee belangrijkste randvoorwaarden, te weten 
de financiering en het beheer van het pensioenregister, 
bestaat evenmin overeenstemming. De onderzoekers 
zijn van mening dat de financiering zal moeten geschie-
den op basis van solidariteit. De maatschappelijke rele-
vantie van de instelling van een pensioenregister voert 
de boventoon.

Pensioenuitvoerders en overheid zullen samen de kosten 
moeten dragen. Het beheer van het register zal volgens 
de onderzoekers in handen moeten komen van een 
onafhankelijke derde partij, waarbij de Sociale
Verzekeringbank als voornaamste kandidaat gezien wordt. 
Dit mede door de al aanwezige gegevensinfrastructuur; 
het traceren en koppelen van gegevens zou daarom 
efficiënt kunnen gebeuren.

Eén compleet overzicht op één centrale locatie moet de 
burger de gewenste behoefte aan helderheid en toegan-
kelijkheid bieden. Het pensioenregister wordt door de 
onderzoekers dan ook gezien als een vernieuwend com-
municatienetwerk tussen pensioenuitvoerders en pen-
sioendeelnemers.

Ontwikkelingen	na	publicatie	rapport

Na de publicatie van het rapport is er in verschillende 
media aandacht besteed aan het onderwerp. Zo was 
er een uitgebreid artikel (interview) te lezen in de 
Staatscourant7 en werd er aan het idee en het onderzoek 
aandacht besteed door het RTL-televisieprogramma 
Editie.nl. Daarnaast hebben de volgende lezingen en
presentaties naar mijn idee een behoorlijke bijdrage 
geleverd aan het maatschappelijke debat omtrent de 
invoering van een pensioenregister. 

7 Gepubliceerd in de Staatscourant van 26 november 200�.
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•	 Symposium	‘Pensioenregister	in	zicht’
 Op vrijdag 28 november 200� kwamen politieke 

partijen, de Consumentenbond, het Verbond van 
Verzekeraars, de Vereniging van Bedrijfstakpensioen-
fondsen en andere stakeholders bijeen op de 
Universiteit van Tilburg tijdens het symposium 
‘Pensioenregister in zicht?’. Die dag werd gesproken 
over het nut en de noodzaak van een pensioenregis-
ter. Tijdens het symposium bleek dat er weinig echte 
tegenstanders van een register waren. Toch waren er 
wel enige sceptische geluiden te horen, met name 
over de technische haalbaarheid ervan en de (kosten 
van) opzet en beheer.

•	 Interpolis	Pensioenlezing	‘Pensioencommunicatie	in	
beweging’

 Ruim een jaar later, op 10 december 2004, organi-
seerde het CompetenceCentre for Pension Research 
(CCP) van de Universiteit van Tilburg de vierde 
Interpolis Pensioenlezing. Het thema pensioen-

 communicatie, in de breedste zin van het woord, 
stond tijdens deze lezing centraal. Zo werd onder 
andere ingegaan op de plannen voor de nieuwe 
Pensioenwet en het project Pensioenkijker.nl. Maar 
ook de geestelijke vader van de Deense variant van 
een pensioenregister, de heer Kvistgaard, werd naar 
Nederland gehaald om te vertellen over de Deense 
benadering van een pensioenregister.8 

•	 Werkconferentie	Sociale	Verzekeringsbank	(niet	
	 openbaar)
 Op uitnodiging van de bestuursvoorzitter van de
 Sociale Verzekeringsbank (hierna: SVB) heeft het CCP  

een presentatie mogen geven over het nut en de 
 noodzaak van een pensioenregister, onder meer voor
  enkele directieleden van een aantal grote Nederlandse 
 pensioenfondsen. Tijdens deze bijeenkomst heeft
 mevrouw Lender, plaatsvervangend directeur-
 generaal van de Zweedse Sociale Verzekerings Raad,
 een presentatie gegeven over de Zweedse variant van 
 een pensioenregister.�

8 De presentatie ‘Danish pensions on the Internet’ is raadpleegbaar via 

de website: www.uvt.nl/ccp (Interpolis Pensioenlezingen - 2004).
� De presentatie is - in een geactualiseerde versie - tijdens de lustrum-

editie van het European Pension Debate 2006 nogmaals verzorgd. 

Deze presentatie ‘Towards a better pension awareness through the 

Internet’ is raadpleegbaar via de website: www.uvt.nl/ccp (European 

Pension Debate - 2006).

Voortrekkersrol	van	de	SVB?

De SVB nam vanaf dat moment een voortrekkersrol op 
zich in de discussie rondom de operationalisering van 
een pensioenregister. Dit is niet vreemd. De aanbeve-
ling in het rapport inzake het kandidatuurschap van de 
SVB als beheerder van een pensioenregister kwam min 
of meer gelijktijdig kwam met het door de SVB zelf ont-
wikkelde initiatief van een burgerpolis. De burgerpolis 
ligt in het verlengde van een pensioenregister en zou 
moeten leiden tot meer inzicht en transparantie in het 
gehele sociale zekerheidsstelsel. In de Meerjaren-
planning 2005 t/m 200� is over de betrokkenheid bij 
een pensioenregister al de volgende opmerking terug te 
vinden:

“Zo is de SVB voornemens om in 2005 met pensioen-
uitvoerders en andere geïnteresseerde partijen bij te 
dragen aan de opzet van een nieuw nationaal pensioen-
register. Dit kan worden gezien als een eerste stap naar 
meer transparantie naar de burger.”10

In onderdeel � ga ik nader in op de stand van zaken van 
de operationalisering van een pensioenregister en de 
betrokkenheid van de SVB daarbij.

Politieke	interesse?

Na alle eerdergenoemde ontwikkelingen, kon het bijna 
niet uitblijven dat ook de politiek zich meer inhoudelijk 
in het onderwerp pensioenregister zou verdiepen. Zeker 
gezien de aandacht vanuit verschillende invalshoeken in
diverse publicaties en rapporten.11 Het voorstel tot 
instelling van een pensioenregister wordt mede hierdoor 
betrokken in de evaluatie van de belastingherziening 
200112, zij het slechts als een benoeming van een 
concreet voorstel tot wijziging van het lijfrenteregime.

De	Pensioenwet

De parlementaire behandeling van de Pensioenwet bleek 
bij uitstek het podium waar het pensioenregister meer 
inhoudelijk ter discussie gesteld zou kunnen worden. 

10  Meerjarenplanning 2005 t/m 200�, SVB, p.1� (bron: http://www.svb.

nl/).
11  Zie bijvoorbeeld G.J.B. Dietvorst e.a., Gelijke Behandeling Pensioen en 

Lijfrente, Tilburg: Universiteit van Tilburg/CCP 2005.
12  Breder, lager, eenvoudiger? Een evaluatie van de belastingherziening 

2001, Kamerstukken II 2005/2006, �0 �075, p. 148.
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Transparantie was namelijk een van de beleidsmatige 
speerpunten van deze nieuwe wet. 

De leden van de PvdA vragen in eerste instantie naar de 
inspanningen van het kabinet om binnen twee jaar een 
pensioenregister operationeel te hebben en of er een 
wetsartikel nodig is om een standaard voor een register 
algemeen verbindend te verklaren. Door de regering 
wordt aangegeven dat een centraal register niet meer 
toevoegt dan extra bureaucratie en administratieve 
lasten, en dat daarop niemand zit te wachten. De rege-
ring laat het aan de pensioensector zelf over om in het 
kader van de pensioencommunicatie eventueel een 
nationaal pensioenregister op te zetten, uit te voeren, te 
onderhouden en te financieren en zal daartoe niet met 
dwingende wetgeving komen.1�

Blijkbaar vond een aantal Kamerleden deze beantwoor-
ding wat mager en besloot een amendement14 in te 
dienen. Dit amendement beoogde te garanderen dat er 
binnen vier jaar een nationaal Pensioenregister bestaat 
waaraan alle pensioenuitvoerders medewerking dienen 
te verlenen. Het register betreft een virtuele database 
waarmee een consument op een snelle en eenvoudige 
manier een volledig overzicht kan krijgen van de opge-
bouwde oudedagsvoorziening. Middels het register 
kunnen consumenten zowel de opgebouwde pensioen-
aanspraken als de aanspraak op AOW opvragen. De 
sector moet een dergelijk register zelf ontwikkelen. De 
indieners van het amendement vinden het van groot 
belang dat de consument eenvoudig een volledig over-
zicht kan krijgen van de opbouw van pensioenaanspraken. 
Om die reden is het van groot belang dat alle pensioen-
uitvoerders medewerking verlenen aan een dergelijk 
register. Na een eerste (inhoudelijke ongewijzigde) ver-
vanging15 in verband met wijziging van de ondertekening 
van het amendement, ook het Tweede-Kamerlid Omtzigt 
(CDA) tekent naast de leden Verbeet (PvdA) en De Vries 
(VVD) mee, wijzigt het amendement daarna wezenlijk 
van karakter. Van het amendement dat aanvankelijk vijf 
uitgewerkte leden bevatte, blijft in het gewijzigde amen-
dement16 nog slechts het eerste lid in gehavende vorm 
over, namelijk: “De pensioenuitvoerders richten een 

1�  Kamerstukken II 2005/2006, �0 41�, nr. 17, p. 6�.
14  Kamerstukken II 2005/2006, �0 41�, nr. �4.
15  Kamerstukken II 2005/2006, �0 41�, nr. 44.
16  Kamerstukken II 2005/2006, �0 41�, nr. 58. 

pensioenregister in dat uiterlijk op 1 januari 2011 opera-
tioneel is.”.17 

Aspecten rondom bijvoorbeeld het beheer van een 
register en het bij of krachtens algemene maatregel van 
bestuur kunnen stellen van nadere regels werden met 
name door de Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid niet wenselijk gevonden. De instelling 
en uitvoering moest vooral (en het liefst alleen) een 
zaak zijn voor de pensioensector zelf, zo blijkt uit diverse 
wetgevingsoverleggen in het kader van de Pensioenwet. 
Met de gedachte ‘beter iets dan niets’, hebben de indie-
ners van het initiële amendement zich waarschijnlijk 
bereid gevonden tot aanpassing van het amendement. 
Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een wettelijke ver-
ankering in artikel 51 van de Pensioenwet van de instel-
ling en operationalisering van een pensioenregister, 
uiterlijk op 1 januari 2011 door de pensioenuitvoerders. 

Hoewel ik het jammer vind dat het wetsartikel ‘redelijk 
uitgekleed’ de Pensioenwet heeft bereikt, ben ik toch 
van mening dat de wetgever er goed aan heeft gedaan 
het pensioenregister wettelijk te verankeren. Hiermee 
onderstreept hij allereerst het maatschappelijke belang 
ervan. Daarnaast kan hij, mede gezien de gedane uit-
latingen in het wetgevingsproces, nu niet meer alleen 
toekijken hoe de pensioensector de handschoen oppakt. 
De overheid dient dan ook zelf een actieve, naar mijn 
idee vooral faciliterende, rol te (blijven) spelen inzake 
de instelling van een pensioenregister. Wat dat betreft is 
het goed dat de toezegging, om na twee jaar na te gaan 
in hoeverre pensioenuitvoerders gevorderd zijn met de
plicht een pensioenregister op te stellen, onverminderd  
van kracht is gebleven.18

3.  Instelling en operationalise- 
 ring van een pensioenregister: 
 de stand van zaken

Nu duidelijk is hoe en waarom het pensioenregister 
wettelijk verankerd is in artikel 51 van de Pensioenwet,

17  Het begrip ‘nationaal’ in relatie tot het register werd ook niet wense-

lijk bevonden en uit de wettekst geschrapt.
18  De Minister heeft tegen het daartoe ingediende amendement in ieder 

geval geen bezwaar (gemaakt). Zie ook Kamerstukken II 2006/2007, 

�0 41�, nr. 86, inzake amendement 58 (zie noot 16).



12 Universiteit van Tilburg - Faculteit Rechtsgeleerdheid
CompetenceCentre for Pension Research

bespreek ik in dit onderdeel de huidige stand van zaken 
rondom de instelling en operationalisering van een 
pensioenregister door de pensioenuitvoerders. Daar 
waar mogelijk en relevant geef ik een terugkoppeling op 
eerdere bevindingen in het rapport ‘Pensioenregister in 
zicht?’, zoals samengevat in onderdeel 1.

De	stand	van	zaken 

Zoals eerder aangegeven, heeft de SVB zich de afgelo-
pen jaren een warm pleitbezorger getoond voor een nati-
onaal pensioenregister. Met grote pensioenuitvoerders 
zoals Cordares en ABP voerde de SVB in 2005 verken-
nende gesprekken over de haalbaarheid van een pen-
sioenregister. De bedoeling is dat burgers via een inter-
netportal informatie kunnen inzien over hun opgebouw-
de pensioen. Het eerste onderdeel daarvan is de AOW. 
De burger moet daarom kunnen inzien of hij een volle-
dige aanspraak op AOW heeft opgebouwd. De SVB heeft 
plannen ontwikkeld om de verzekerdenadministratie aan 
te passen, zodat iedere burger opgebouwde AOW-rech-
ten kan inzien. In 2006 is het overleg over de realisatie 
van het pensioenregister met de pensioenuitvoerders en 
de pensioenkoepels voortgezet.1�

Momenteel wordt een Stichting Pensioenregister opge-
richt die tot doel heeft het ontwikkelen en beheren van 
het pensioenregister. De Stichting zal bestuurlijk gedra-
gen worden door de SVB, Stichting Ondernemings-
pensioenfondsen, Unie van Beroepspensioenfondsen, 
Verbond van Verzekeraars en de Vereniging van Bedrijfs-
takpensioenfondsen.

Tevens wordt in diverse werkgroepen (van deze Stichting) 
op operationeel niveau overleg gevoerd over de opzet 
en vorm van het pensioenregister. Deze opzet neigt, 
voor zover mij bekend, naar een internetportaal waar, 
gekoppeld aan het Burgerservicenummer, informatie 
uit uniforme pensioenoverzichten (en de eerste pijler) 
door de deelnemer kan worden geraadpleegd. In plaats 
van het opbouwen van een gigantische database wordt 
gedacht aan een Internetsite waarop men toegang krijgt 
tot de pensioengegevens van de van toepassing zijnde 
pensioenuitvoerders. Het idee van een virtueel overzicht 
op Internet, zonder de vastlegging in een database, is 
overgenomen vanuit de Scandinavische varianten van 
een pensioenregister. In het rapport ‘Pensioenregister

1�  Zie Jaarverslag SVB 2006, 1� maart 2007 (bron:  http://www.svb.nl/).

in zicht?’ werd nog uitgegaan van de vorming van een 
database, van waaruit de gegevensstroom zou kunnen 
plaatsvinden. Het virtuele overzicht via een portal onder-
vangt diverse privacyissues, maar roept tegelijkertijd 
ook nieuwe op.20 De beheerder van het pensioenregister 
googled als het ware, alleen op uitdrukkelijk verzoek van 
de deelnemer, de pensioengegevens bij de verschillende 
uitvoerders bij elkaar.21 

De	Scandinavische	varianten	van	een	pensioen-
register

De Zweedse variant van een pensioenregister is te 
vinden via de internetportal Minpension.se. Dit is een 
dochtermaatschappij van de Zweedse Insurance 
Federation. Minpension.se is een samenwerkings-
verband tussen de overheid en pensioenuitvoerders. 
De Insurance Federation is financieel verantwoordelijk 
voor de portal, de overheid en pensioenuitvoerders 
dragen elk voor 50% bij aan de kosten. Voor de gebrui-
kers zitten er geen kosten aan vast. Deze internetportal 
heeft een bereik van 65–70% van de doelgroep 21–65 
jaar. Gebruikers hebben een geautoriseerde pincode 
nodig van de Premium Pension Authority (PPMcode), 
of een elektronische identificatie van de Zweedse inter-
netbank. Nadat een gebruiker zich heeft aangemeld via 
deze pincode haalt Minpension.se de data op bij pen-
sioenautoriteiten/uitvoerders. Dit duurt ongeveer drie 
dagen. 

Via een e-mail wordt de gebruiker geïnformeerd dat de
gegevens over de eigen 1e, 2e en �e pijlerpensioenaan-
spraken klaarstaan. De gebruiker kan handmatig infor-
matie toevoegen over bijvoorbeeld nieuwe 2e en �e 
pijlerproducten. Minpension.se is geen centrale data-
base. Als de gebruiker uitlogt, wordt alle verzamelde 
informatie gewist. Op dit moment participeren 16 aan-
bieders van 2e pijler pensioenproducten; afgezet tegen 
het aantal pensioenuitvoerders is dit minder dan 75%.22 

20  Met enige regelmaat verschijnen in het nieuws berichten dat (virtu-

ele) gegevensbestanden van grote organisaties ‘eenvoudig’ bloot te 

leggen zijn.
21  Zie ook A.H.J. Dautzenberg, ‘Gaan we met zijn allen ‘pensioen-

 googlen’?’, PensioenMagazine 2005 - nr. 2, p. �4-�6.
22  Kamerstukken II 2005/2006, �0 41�, nr. 17, p. 6�.
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Voor het Zweedse en (in nog sterkere mate) het Deense 
model geldt dat gebruik wordt gemaakt van zeer uitge-
breide systemen. De verschillende pensioenregelingen 
worden samengebracht en in één overzicht aan de 
gebruiker gepresenteerd.2� Daarbij wordt de mogelijk-
heid geboden persoonlijke scenario’s door te rekenen. 
Met name het Deense model is zeer compleet en kan 
als representatief worden beschouwd voor een mogelijk 
Nederlands uitvoeringsmodel. 

Het	Nederlandse	model	voor	een	pensioen-
register

Naar mijn idee zou het Nederlandse pensioenregister 
voort moeten bouwen op de Scandinavische varianten. 
Wij zouden als het ware een stap verder moeten willen 
(en durven) gaan om persoonlijke pensioeninformatie 
inzichtelijk te maken en er daarna ook wat met dit 
inzicht te kunnen doen. Te denken valt hierbij aan een
koppeling met (systemen van) de Belastingdienst en een

2�  Zie www.minpension.se en ook www.pensionsinfo.dk. 

aantal persoonlijke leefmodules. Hierop ga ik in onder-
deel 4 nader in.

Doelstelling
Van belang is in ieder geval om een heldere doelstelling 
te formuleren. Hierbij kan gedacht worden aan de vol-
gende primaire doelstelling24:

• Het verbeteren van de communicatie en het vergroten 
van de transparantie, door het on-line verschaffen van 
inzicht waar en hoeveel pensioen een werknemer in 
Nederland heeft opgebouwd.

Nevendoelstellingen kunnen zijn:
• Vergroten van pensioenbewustzijn bij de (gewezen) 

deelnemer;
• ‘Uit-het-oog-verloren’ rechten zichtbaar maken;
• Vertrouwen in de pensioenwereld vergroten;
• Bijdrage bieden om het huidige fiscale kader van 

inhaal- en jaarruimte te vereenvoudigen.

Mijns inziens dient daarbij terughoudendheid betracht 
te worden ten aanzien van commerciële activiteiten rond 
een dergelijk register. Het pensioenregister dient niet 
aan actieve ‘pensioengat’ advisering te doen. Wanneer 
de (actuele) pensioensituatie voor de gebruiker aanlei-
ding geeft tot het treffen van aanvullende maatregelen, 
moet deze zelf vervolgstappen ondernemen.

Overige punten
• Inhoud
 Vooralsnog lijkt het erop dat het register zodanig 

wordt opgezet dat (alle) rechten uit de eerste en twee-
de pijler van ons pensioenstelsel inzichtelijk worden

 gemaakt, optelbaar en vergelijkbaar worden. Een aan-
sluiting van aanbieders van derde pijler (individuele) 
pensioenproducten (op termijn) zou naar mijn idee 
gewenst zijn, conform het idee van een uitgebreid 
inzichtregister.25 Op die manier ontstaat pas een volle-
dig pensioeninzicht en overzicht en kan een eventuele 
koppeling worden gemaakt met (systemen van) de 
Belastingdienst. Alsdan zouden belastingplichtigen op 

 eenvoudige wijze kunnen zien of (en welke) fiscaal
 gefaciliteerde aanvullingen mogelijk zijn. Dit laatste is 

24  De informatie over de mogelijke doelstellingen van het pensioenregis-

ter en de inhoud ervan is met name afkomstig uit ‘Interpolis nieuws, 

maart 2007’. Dit is een uitgave voor werkgevers met een collectieve 

pensioenverzekering. 
25  Merkus, kleine Kalvenhaar en Visser 200�.
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een stap die bij de instelling van een pensioen-
 register in Denemarken en Zweden bijvoorbeeld niet 

is gemaakt. 

• Gebruik
 Zowel in Zweden als in Denemarken geldt niet dat 

na de komst van het pensioenregister iedereen dage-
lijks zijn pensioensituatie raadpleegt. Zowel actieve 
deelnemers als slapers raadplegen de diensten vooral 
bij bijzondere gebeurtenissen. Uitgebreide statistie-
ken zijn nog niet voor handen. Denemarken streeft 
momenteel naar 1 miljoen gebruikers op een beroeps-
bevolking van 2,87 miljoen. De verwachting is dat 
vooral de komende jaren in gebruik te nemen nieuwe 
interface de gebruikcijfers drastisch zal doen stijgen. 
De registers worden met name geraadpleegd bij zo-

 genaamde leefmomenten, gebeurtenissen als ver-
andering van baan, scheiding, huwelijk etcetera. In 
Zweden is het gebruik van Minpension.se daarnaast 
vooral hoog in de periode waarin de ‘oranje envelop-
pe’ (het jaarlijkse pensioenoverzicht) verspreid wordt. 
Op de oranje enveloppe en mogelijke nieuwe gebruiks- 
toepassingen kom ik onderdeel 4 nog te spreken.

 Van belang is naar mijn mening dat de gebruiker 
van het pensioenregister in Nederland, net als in 
Denemarken en Zweden, geen kosten in rekening 
wordt gebracht. Inzicht in het product pensioen 
behoort tenslotte bij de aanschaf van het product. 
Vanuit die optiek zou ik er dan ook niet voor pleiten 
om het jaarlijkse schriftelijke (uniforme) pensioen-
overzicht ‘in het register op te nemen’, maar te 
verstrekken, naast de mogelijkheid van informatie-
verstrekking via het pensioenregister. Hetzelfde wordt 
verdedigd door Ten Wolde.26 

• Privacyaspecten
 De angst dat de privacyaspecten niet gewaarborgd 

zouden blijven, is onterecht. In mijn ogen zullen toe-
komstige gebruikers van het pensioenregister verkla-
ren aan de (onafhankelijke) beheerder van het register 
dat hun pensioengegevens opgehaald mogen worden 
bij hun pensioenuitvoerder(s). Op het moment dat 
behoefte is aan inzicht in de persoonlijke pensioen-

 situatie, logt de gebruiker in met een beveiligde 
 toegangscode (bijvoorbeeld via DigiD). Dan doet hij 

26  R. Ten Wolde, ‘UPO: unidentified pension object?’, PensioenMagazine 

2007 – nr. 10.

 het verzoek om alle persoonlijke pensioengegevens 
op te halen bij de uitvoerder(s) waar hij pensioenrech-
ten heeft. Na het overzicht en inzicht is het aan de 
gebruiker zelf wat te doen met de informatie.

4.  Aanbevelingen ten aanzien  
 van het pensioenregister  
 voor een betere toekomstige  
 persoonlijke financiële 
 planning

Hiervoor heb ik aangegeven wat een pensioenregister nu 
eigenlijk is, hoe deze in de Pensioenwet verankerd is en 
wat de huidige stand van zaken is met betrekking tot de 
operationalisering ervan. In het laatste onderdeel van dit 
artikel ga ik in op de (toekomstige) mogelijkheden van 
een pensioenregister om te komen tot een betere toe-
komstige persoonlijke financiële planning.

Algemeen

Ik ben ervan overtuigd dat de invoering van een pensi-
oenregister zal leiden tot een beter inzicht van deelne-
mers in hun eigen pensioensituatie (en mogelijk die van 
nabestaanden). Eén compleet overzicht op één centrale 
biedt de burger de gewenste behoefte aan helderheid 
en toegankelijkheid. Dit vernieuwende communicatie-
netwerk tussen pensioenuitvoerders en pensioendeel-
nemers zal uiteraard tijd nodig hebben om te rijpen. 
Daarbij verwacht ik als gebruikergroepen met name die 
generaties die reeds bekend zijn met de mogelijkheden 
van het Internet. Dit is echter een steeds groter worden-
de groep, waaronder ook veel ouderen. De opkomst en 
het gebruik van het elektronisch internetbankieren en de 
toegankelijkheid van overheidsdiensten via DigiD onder-
schrijven deze verwachting.

Als mensen beter zicht hebben op hun persoonlijke 
pensioensituatie, zal eerder dan nu het geval is een 
(financiële) prikkel kunnen ontstaan om hun financiële 
planning hierop af te stemmen. Daar waar financiële 
planning inzake de oudedagsvoorziening nu nog vaak 
begint bij de aanschaf van de eerste leesbril, zou dit in 
de toekomst door invoering van het pensioenregister wel 
eens in een eerder stadium plaats kunnen gaan vinden. 
Daarbij mogen wat mij betreft de financiële gevolgen van 
verschillende leefmomenten voor burgers begrijpelijker 
en duidelijker worden weergegeven. 
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Aanvullende	modules	ten	behoeve	van	
persoonlijke	financiële	planning

Afhankelijk van de te formuleren doelstelling(en) voor 
invoering van een pensioenregister, kan het pensioen-
register worden uitgebreid met diverse berekenings-
modules. Hoewel dit naar mijn mening additionele 
modules zouden moeten zijn, verdient het wel aanbeve-
ling om de implementatie van deze modules in het ont-
werpproces te betrekken. Op die manier voorkomt het 
uitvoeringstechnische problemen in een later stadium.
Zonder te beogen hierin uitputtend te zijn, benoem ik 
hierna een aantal van deze modules en geef daarbij een 
korte toelichting. 

• Berekeningsmodule ‘Bruto-Netto’
 In deze module kan op basis van de geldende belas-

tingwetgeving en belastingtarieven worden aangege-
ven wat de te verwachten bruto bedragen betekenen 
in termen van netto-inkomen.

• Berekeningsmodule ‘Vervroegde of latere pensionering’
 In deze module kan worden aangegeven welke gevol-

gen eerder of later stoppen met werken heeft op het 
(totaal) te verwachten pensioeninkomen.

• Leefmodule ‘Huwelijk en Echtscheiding’
 In deze module kan worden ingegaan om de gevol-

gen voor het pensioeninkomen bij het sluiten van een 
huwelijk en de ontbinding daarvan. Ten behoeve van 
dit laatste kunnen ook de mogelijkheden van vereve-
ning en conversie op grond van de Wet verevening 
pensioenrechten bij scheiding worden meegenomen.

• Leefmodule ‘Verandering van werkgever’
 In deze module kan onder andere worden ingegaan 

op de mogelijkheden van een waardeoverdracht van 
pensioen.

• Leefmodule ‘Uitruil OP / NP’
 In deze module kunnen de mogelijkheden (inclusief 

berekening) van de uitruil van OP in NP en vice versa 
op grond van de Pensioenwet worden weergegeven.

• Berekeningsmodule ‘Lijfrentepremieaftrek / aanvul-
lend pensioensparen’

 In deze module, die alleen bij een koppeling met (de 
systemen van) de Belastingdienst mogelijk is, kan 
worden berekend wat het fiscale pensioentekort van 

een belastingplichtige is. Tevens wordt dan inzichtelijk 
welke mogelijkheden een belastingplichtige heeft om 
fiscaal gefaciliteerd het pensioen aan te vullen. 

De	oranje	enveloppe	

Completerend aan de instelling (en toekomstige toegan-
kelijkheid) van een pensioenregister en mogelijke aan-
vullende modules, zou naar mijn idee een zogenaamde 
‘oranje enveloppe’ moeten worden ingevoerd. Dit idee, 
gezien en opgepakt van onze Scandinavische buren, kan 
naar mijn mening in Nederland met name marketing-
technische doelen dienen om het pensioenbewustzijn in 
algemene zin te verhogen. Door gebruikmaking van een 
uniforme enveloppe, voorzien van bij voorkeur de prach-
tige Nederlandse oranje kleur, kan de pensioenbranche 
samen met de overheid zorgen voor meer aandacht 
en herkenbaarheid van het onderwerp pensioenen. Als 
bijvoorbeeld alle Uniforme Pensioen Overzichten en 
communicatie rondom het pensioenregister verstrekt 
zouden worden via een oranje enveloppe, verhoogt dit 
mijns inziens het pensioenbewustzijn. Ik leg hierbij een 
directe vergelijking met de herkenbare blauwe enveloppe 
van de Belastingdienst. Iedereen kent het belang van het 
openen van deze enveloppe. Uiteraard vergt de instelling 
van de oranje enveloppe zelf nog een gedegen marke-
tingcommunicatie eromheen, maar daarna kunnen de 
resultaten naar mijn idee niet uitblijven. Dit initiatief zou 
dan ook op korte termijn opgepakt dienen te worden. 

Conclusie

Ongeacht welke (aanvullende) initiatieven met betrek-
king tot het pensioenregister worden ondernomen, de 
wettelijke verankering van het pensioenregister in de 
Pensioenwet zal ongetwijfeld voor een positieve impuls 
zorgen als het gaat om verhoging van het pensioenbe-
wustzijn. Of en in welke mate een betere persoonlijke 
financiële planning mogelijk wordt, is afhankelijk van 
de gekozen doelstelling(en) en opzet van het pensioen-
register. Aanvullende modules bij een pensioenregister 
maken op maat gesneden persoonlijke financiële oude-
dagsplanning in ieder geval eenvoudiger en beter toe-
gankelijk!
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