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Bij beschikbarepremieregelingen is een aantal risico’s in de 
pensioenopbouw verschoven naar de werknemer. De PPI gaat 
daarin nog verder. In een PPI kunnen namelijk geen verzekeringen 
worden afgesloten: werknemers ontvangen geen pensioen bij 
arbeidsongeschiktheid en hun nabestaanden ontvangen geen 
partner- of wezenpensioen bij overlijden. Bovendien kent een PPI 
geen garanties, wat betekent dat een werknemer geen zekerheid 
heeft over het pensioenkapitaal dat hij of zij heeft opgebouwd aan 
het einde van het werkzame leven. In het verleden (de laatste keer 
in 2008) is het voorgekomen dat aandelenbeurzen in een paar 
maanden tijd meer dan halveerden, wat serieuze consequenties 
heeft voor het kapitaal voor de oudedagsvoorziening.

Verplicht pensioen
AEGON ziet de voordelen van beschikbarepremieregelingen en 
vindt de PPI in principe een verrijking. De PPI is een prima 
aanvulling op de bestaande mogelijkheden in Nederland om 
pensioen op te bouwen. Zo biedt het werkgevers en 
pensioenfondsen de mogelijkheid om onder eigen naam en 
verantwoordelijkheid een collectieve pensioenregeling op te zetten. 
Een pensioenregeling via een PPI kan bovendien zeer eenvoudig 
en overzichtelijk zijn en qua kosten betaalbaar en transparant.

AEGON juicht alle inhoudelijke vereenvoudiging van pensioenen en 
verdere kostentransparantie toe, maar wijst op de mogelijke 
verschraling van pensioenregelingen. Ook bij beschikbarepremie-
regelingen moeten wij oog blijven houden voor de risico’s. AEGON 
waarschuwt om ook bij beschikbarepremieregelingen via de PPI te 
zorgen voor voldoende zekerheid en garanties. Deze waarschuwing 
is temeer relevant omdat de PPI als verplichte collectieve pensioen-
regeling door werkgevers wordt ingezet in de tweede pijler en niet 
als een ‘extraatje’ dat particulier wordt geregeld in de derde pijler.

Harde feiten
Gezien de maatschappelijke onrust rondom het pensioen, vindt 
AEGON de kale PPI daarom niet van deze tijd. De kredietcrisis en de 
daaropvolgende economische crisis hebben zowel de werknemer 
als de hele pensioensector met de neus op de harde feiten gedrukt. 
Het ‘hardste’ feit is misschien wel dat alle zekerheden rondom het 
pensioen lang niet zo zeker bleken te zijn. Zolang uit onderzoek blijkt 
dat werknemers nauwelijks interesse hebben in hun pensioen en 
verwachten dat een aantal zaken wel goed geregeld zal zijn, vinden 
wij het niet verstandig om een zo belangrijke arbeidsvoorwaarde op 
een uitgeklede manier aan te bieden. De kans is immers niet 
denkbeeldig dat grote groepen werknemers verwachten dat ze 
voorzieningen en garanties hebben die ze dus niet hebben.

AEGON kiest er daarom uitdrukkelijk voor om beschikbarepremie-
regelingen en de PPI aan te bieden in combinatie met verzekeringen 
voor overlijden en arbeidsongeschiktheid en aanvullende garanties. 
Bovendien kan de deelnemer in ons basisaanbod zélf bepalen hoeveel 
risico hij of zij wil lopen met de beleggingen. Dat kan met meer risico 
(een portefeuille naar eigen keuze) of met minder risico, volgens het 
life cycle-principe. AEGON heeft jarenlange ervaring met de uitvoering 
van collectieve pensioenregelingen. Dit komt tot uitdrukking in de 
manier waarop wij met zorgplicht en garanties omgaan.

Achtergrond van de 
premiepensioeninstelling

Sinds 2003 zijn binnen de Europese Unie grensoverschrijdende 
activiteiten voor uitvoerders van pensioenvoorzieningen mogelijk. 
Hiermee is er een Europese interne markt voor pensioen-
uitvoerders ontstaan. De PPI is in principe in het leven geroepen 
voor grensoverschrijdende pensioenactiviteiten en moet ervoor 
zorgen dat Nederland beter kan inspelen op internationale 
ontwikkelingen. Gezien de ontwikkelingen in de markt gaat deze 
doelstelling (vooralsnog) niet gehaald worden omdat de focus van 
de aanbieders zich vooral lijkt te richten op pensioenen op de 
Nederlandse markt.

Wij zien dat beschikbarepremieregelingen bij werkgevers snel 
winnen aan populariteit, vooral door de toegenomen kosten en 
risico’s van salarisdiensttijdregelingen. De komst van de PPI zal 
deze trend versterken en is daarmee ook interessant voor de 
Nederlandse markt. 

Wat is een PPI?
Een PPI is een pensioenuitvoerder, zoals een pensioenfonds of een 
verzekeraar. Een PPI dient te voldoen aan een aantal 
verplichtingen. De PPI valt namelijk onder het toezichtkader van de 
Wet op het financieel toezicht (Wft) en deels ook onder de 
Pensioenwet. Zo moet er intern toezicht zijn. Vanzelfsprekend zijn er 
regels op het gebied van minimum eigen vermogen, deskundigheid, 
integriteit, bedrijfsvoering etc. Het staat de oprichter binnen de 
kaders van de Wft vrij zelf na te denken over de inrichting van het 
bestuur. Dat moet overigens wel een professioneel bestuur zijn.

De PPI is voor Nederlandse regelingen uitsluitend toepasbaar op 
beschikbarepremieregelingen (en dus niet op defined benefit 
regelingen). Voor risicodekkingen en uitkeringsfase moet altijd 
worden teruggevallen op een verzekeraar of een pensioenfonds. 
Hierin ligt de beperking van de PPI.

Sinds 1 januari 2011 is het mogelijk in Nederland een premiepensioeninstelling (PPI) op te richten. In een PPI 
beleggen werknemers via hun werkgever premies. Van het individueel opgebouwde kapitaal kopen ze 
uiteindelijk een pensioen aan voor hun oude dag. AEGON vindt dat ook opbouw van pensioeninkomen via een 
PPI met voldoende garanties en zekerheid omgeven moet zijn.
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Vraag & antwoord
Voor welke bedrijven (soorten klanten) is een PPI geschikt?
Volgens het kabinet is de PPI vooral bedoeld als uitvoerder van 
buitenlandse pensioenregelingen. Hierdoor is het een interessante 
optie voor multinationals die op dit moment in verschillende 
Europese landen pensioenregelingen laten uitvoeren. Daarbij moet 
wel worden bedacht dat het op dit moment nog praktisch lastig is 
om een pensioenregeling te ontwerpen voor verschillende landen 
door de verschillen in wetgeving.

Daarnaast biedt de PPI voor grootzakelijke klanten een 
mogelijkheid om de governance rond DC-regelingen op een 
passende manier te regelen. Eigenlijk kun je de PPI als een light 
variant van een pensioenfonds beschouwen voor DC-regelingen. 
De onderneming kan het bestuur van de DC-regeling via een PPI 
organiseren. De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de 
pensioenregeling ligt binnen de PPI. Een PPI houdt qua 
governance het midden tussen een pensioenfonds en een 
direct-verzekerde regeling

Wat zijn de voordelen van een PPI voor MKB 
ondernemingen?
Er bestaat behoefte om pensioenregelingen simpeler en 
overzichtelijker voor deelnemers te maken. Dat is een goede trend 
omdat deelnemers daardoor betere beslissingen kunnen nemen. 
De PPI wordt in de markt ook geassocieerd met deze trend naar 
eenvoud. Wij denken daarom de PPI ook te kunnen gebruiken om 
een simpel en overzichtelijk aantal DC-regelingen aan te bieden. 

Denkt AEGON dat met de komst van de PPI de traditionele 
pensioenproducten gaan verdwijnen? 
Nee, klanten kunnen ook zonder tussenkomst van een PPI een 
DC-regeling tegen lage kosten bij AEGON afsluiten. Bijvoorbeeld 
het AEGON Modulair Pensioen voor mkb-ondernemingen. Er is 
daarbij keuze uit een groot aantal verschillende DC-
pensioenregelingen en garantiemogelijkheden. Daarnaast sluit bij 
een direct-verzekerde regeling de werkgever de overeenkomst met 
AEGON, zonder tussenkomst van een PPI. Voor klanten die 
uitgebreide mogelijkheden op gebied van garanties willen en geen 
belang hechten aan governance in de vorm van een PPI, blijft het 
bestaande assortiment relevant.

In hoeverre wijkt de PPI af van de pensioenoplossingen die 
AEGON ook nu al kan bieden? Met andere woorden: wat is 
voor AEGON en wat is voor zijn klanten de toegevoegde 
waarde van een PPI?
Voor grootzakelijke klanten biedt de PPI nieuwe mogelijkheden op 
het gebied van governance van DC-regelingen, en in de toekomst 
de mogelijkheid van grensoverschrijdende pensioenfondsen (en 
keuzemogelijkheden). Voor het mkb biedt de PPI een simpele en 
overzichtelijke range DC-regelingen met extra waarborgen voor 
goed pensioenbestuur.

Wat is het prijsverschil tussen een PPI en een traditioneel 
collectief pensioen? 
Ons complete DC-assortiment is marktconform geprijsd, de PPI 
past binnen onze huidige assortiment (en is gelijk aan prijs).

Is een PPI niet een typisch ‘werkgeversproduct’? Komt het 
niet vooral tegemoet aan de wensen van werkgevers 
(beheersing van de kosten) en stelt het deelnemers niet 
bloot aan onverantwoorde pensioenrisico’s? Hoe verhoudt 
zich dat tot AEGON’s ambitie om mensen te helpen 
financieel bewust te worden? 
De PPI is een uitbreiding van ons DC-assortiment en biedt 
mogelijkheden om in specifieke (nieuwe) behoeften te voorzien. In 
ons DC-assortiment houden wij rekening met zorgplicht en staan 
de belangen van de deelnemers voorop. Daarmee komen wij 
tegemoet aan de typische nadelen van een ‘kale’ PPI.

Heeft AEGON internationale ambities met de PPI? Of is de 
PPI alleen voor de Nederlandse markt bedoeld? 
Via AEGON Global Pensions houden wij de internationale 
ontwikkelingen rond PPI nauwlettend in de gaten en wij zullen 
zeker de internationale mogelijkheden van PPI benutten als 
concrete mogelijkheden zich voordoen.

Wat betekent een PPI voor de deelnemer? 
Als de DC-regeling via een PPI wordt uitgevoerd heeft de 
deelnemer voor het ouderdomspensioen een pensioenaanspraak 
op de PPI. Aangezien de PPI niet kan verzekeren (bijvoorbeeld 
nabestaandenpensioen) en niet voor garanties kan zorgen, zal dat 
apart moeten gebeuren door AEGON. Daarnaast kan de PPI alleen 
een rol spelen in de opbouwfase van een pensioenregeling. Op het 
moment dat de uitkeringsfase (pensioeningang) begint, zal dit 
moeten gebeuren door een verzekeraar. Ook hier kan AEGON 
zorgen voor een aansluiting tussen de PPI en de mogelijkheden 
van AEGON als verzekeraar.

Gaat AEGON ook zelf een PPI oprichten? 
Wij zullen producten en diensten aanbieden aan klanten die zelf 
een PPI oprichten. Daarnaast overwegen wij, afhankelijk van de 
behoefte van klanten, om ook zelf een PPI op te richten.


