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Nederland weer op eerste 
plaats in pen sioenranglijst

Pen sioenbrief 2018/95
Uit de recent gepubliceerde Global Pension Index 
blijkt dat Nederland voor het eerst sinds 2011 weer op 
de eerste plaats staat.

Het Financieele Dagblad (FD) schrijft over het onlangs ge-
publiceerde Melbourne Mercer Global Pension Index 
waar Nederland de eerste plaats heeft behaald. Deze in-
dex wordt samengesteld door het Australian Centre for 
Financial Studies in samenwerking met Mercer en waar-
deert pen sioenstelsels op drie hoofdcriteria: toereikend-
heid van het pen sioen (gemeten in vervangingsratio), 
toekomstbestendigheid van het stelsel en op integriteit 
(kwaliteit toezicht en governance).

Nederland staat met een score van 80,3 nipt boven Dene-
marken dat jarenlang boven Nederland land eindigde 
(Denemarken behaalde een score van 80,2). Actuaris 
Marc Heemskerk van Mercer werd door het FD om com-
mentaar gevraagd en verklaart dat de hogere notering 
vooral een gevolg is van externe factoren. Nederland had 
een hogere eco no mische groei dan Denemarken met een 
toenemende arbeidsparticipatie van ouderen waardoor 
de positie van Nederland ten opzichte van Denemarken is 
verbeterd. Door meer groei verbeteren de in dexa tie-
perspectieven en door een stijgende arbeidsparticipatie 
de houdbaarheid van het stelsel. De goede rating van Ne-
derland is volgens Heemskerk geen reden om het Neder-
landse pen sioenstelsel niet verder te willen verbeteren. 
Dat is volgens hem te complex en biedt weinig keuzevrij-
heid. Overigens scoorde Nederland op geen van de drie 
gemeten hoofdcriteria een eerste plaats. Duitsland be-
haalde de eerste plaats op het gebied van toereikende 
pen sioe nen, Denemarken op houdbaarheid en Finland op 
integriteit. Alleen gemiddeld komt Nederland als beste 
uit de bus.

NB
De vraag is of er ondanks de behaalde ranking plaats is 
voor zelfgenoegzaamheid. Het valt wel te verwachten dat 
in het volgens de berichten moeizaam lopende debat over 
een nieuw pen sioenstelsel ook deze ranking zal worden 
aangehaald.
(Het Financieele Dagblad 23 oktober 2018, p. 15)
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