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Opgave 3  Op weg naar het pensioen 

In een land wil een technisch bedrijf een vestiging openen met uitsluitend 
recent afgestudeerde werknemers die geschoold zijn in de nieuwste 
technieken. Het bedrijf wilt haar werknemers een bedrijfspensioen 
aanbieden en besteedt het opzetten van het bedrijfspensioen uit aan een 
pensioenfonds. De nieuwe medewerkers krijgen een keuze tussen twee 
vormen van premiebetaling zoals weergegeven in figuur 1. 

Figuur 1 leeftijdsafhankelijke premie vergeleken met doorsneepremie

De keuze tussen de twee vormen van premiebetaling is als volgt: 
1 Doorsneepremie: jongere en oudere werknemers betalen hetzelfde 

vaste percentage van het brutoloon als pensioenpremie. 
2 Leeftijdsafhankelijke premie: jongere werknemers betalen een lager 

percentage van het brutoloon als pensioenpremie dan ouderen. 
Naarmate ze ouder worden zullen ze een steeds groter gedeelte van 
hun brutoloon betalen aan pensioenpremie.  

Bij beide vormen van premiebetaling worden de premies gebruikt om 
vanaf de pensioenleeftijd een levenslange uitkering te garanderen die 
gelijk is aan 70% van het gemiddelde brutoloon. Er wordt uitgegaan van 
een gelijkblijvende pensioenleeftijd en lonen die geïndexeerd worden aan 
de inflatie.  

2p 10 Leg uit voor welke premiebetaling een jonge werknemer zal kiezen met 
een relatief lage tijdsvoorkeur. 

2p 11 Leg uit hoe de lijn van de doorsneepremie zal verschuiven indien de 
levensverwachting in dit land stijgt. 
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Het pensioenfonds belegt het grootste deel van de ontvangen premies de 
eerste twintig jaar in aandelen. Daarna zal het grootste deel vooral in 
staatsobligaties worden belegd. Financieel directeur Hajar 
beargumenteert dat deze keuze, over de hele beleggingsperiode, zorgt 
voor een relatief hoog rendement in combinatie met een laag risico.  

3p 12 Leg de argumentatie van de financieel directeur uit.  

De werknemers die kiezen voor een leeftijdsafhankelijke premie, zijn 
bezorgd over hun koopkracht op oudere leeftijd. Hoewel lonen 
geïndexeerd worden aan de inflatie, verwacht het bedrijf uitstekende 
doorgroeimogelijkheden te kunnen bieden. Financieel directeur Hajar stelt 
dat, gezien de verwachte gunstige carrièreontwikkeling binnen het bedrijf, 
de koopkracht van hun loon niet nadelig wordt beïnvloed ten opzichte van 
hun loon in hun jongere jaren.  

2p 13 Leg de stelling van de financieel directeur uit. 

Financieel directeur Hajar dient het plan voor de twee vormen van 
premiebetaling in bij de directie. Zij maakt daarbij een kanttekening. Zij 
verwacht dat de premies in de toekomst hoger kunnen uitvallen dan 
weergegeven in figuur 1. Zij wijst daarbij op de mogelijke ontwikkelingen 
op de vermogensmarkt. Als de rente op de vermogensmarkt daalt, dan 
kunnen de pensioenpremies in de toekomst verder worden verhoogd. 

2p 14 Leg uit dat een lage rente op de vermogensmarkt een oorzaak kan zijn 
voor het verhogen van de pensioenpremies. 
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