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Tijdens afgelopen decennia hebben economische en demografische veranderingen de sociale 

zekerheidsstelsels over de hele wereld onder druk gezet. De financiële houdbaarheid van 

pensioenregelingen en de daaruit voortkomende hervormingsbehoefte staan inderdaad hoog op 

de agenda's van nationale beleidsmakers en internationale organisaties. Als gevolg daarvan 

hebben veel landen wetgeving en/of maatregelen getroffen om de houdbaarheid van hun 

pensioenstelsel te verbeteren. Dit proefschrift onderzoekt diverse onderwerpen over 

pensioenhervormingen. In het bijzonder, het bestudeert de tendensen en feiten van 

pensioenhervormingen. Het onderzoekt wat de belangrijkste politieke, macro-economische, en 

demografische factoren zijn die pensioenhervormingen teweegbrengen, en of deze factoren 

verschillen tussen OESO en niet-OESO-landen. Verder bestudeert het de consequenties van 

dergelijke hervormingen op vrijwillige huishoudelijke besparingen. 

Hoofdstuk 2 presenteert en bespreekt een nieuwe en uitgebreide dataset van 

pensioenhervormingen over een lange tijdsperiode en een grote reeks landen. De hervormingen 

omvatten de substantiële institutionele hervormingen en de kleinere incrementele hervormingen. 

We hebben gegevens verzameld over institutionele hervormingen voor alle landen voor de 

periode 1980-2013. Voor de incrementele pensioenhervormingen hebben we gegevens 

verzameld voor 151 landen, waarvan de meeste de periode 1995-2013 betreffen. Voor de eerste 

24 OESO-leden hebben we gegevens over zowel institutionele als incrementele hervormingen 

voor de periode 1970-2013. We zien verschillende trends in zowel de institutionele als de 

incrementele hervormingen. De meest evidente trend is de doorvoering van een kapitaal-gedekte 

(fully-funded ofwel FF) DC-regeling. In de periode 1980-2013 hebben in totaal 38 landen een 



tweede pijler opgezet, hetzij als aanvulling op of als vervanging voor de eerste pijler. De 

belangrijkste trend in toenemende generositeit vonden plaats in de OESO. In de jaren 

voorafgaand aan de millenniumverschuiving, 1995-1999, was er een aanzienlijk aantal landen 

die hun pensioenregelingen hebben uitgebreid. Uit onze data blijkt echter dat de recente 

wereldwijde economische en financiële crisis er toe heeft geleid dat de generositeit van de 

pensioenregelingen is verminderd door middel van hervormingen. Voor de niet-OESO-landen in 

onze dataset zijn dergelijke trends niet zo duidelijk zichtbaar. 

Hoofdstuk 3 onderzoekt de determinanten van deze hervormingen in OESO-landen op 

basis van informatie over de conjuncturele situatie van de economie, de demografie en het 

politieke landschap die beschikbaar was op het moment van een hervorming. We onderscheiden 

tussen drie hervormingsregimes: een regime dat wordt gekenmerkt door hervormingen die de 

pensioenregelingen genereuzer maken door verhoging van de uitkeringen, verlaging van de 

pensioenleeftijd of de eisen voor deelname versoepelen, een regime dat wordt gekenmerkt door 

beperkende hervormingen gericht op het verhogen van de financiële en fiscale houdbaarheid en 

vergroting van de arbeidsdeelname door bijvoorbeeld verhoging van de pensioenleeftijd, en een 

regime dat maatregelen die de generositeit vergroten combineert met andere maatregelen die de 

generositeit verkleinen. Deze zijn, respectievelijk, gelabeld als “Expanding only”, “Contracting 

only”, en “Expanding and contracting”. We vinden de volgende resultaten: we vinden slechts 

beperkt bewijs van een effect van een hogere verwachte toekomstige afhankelijkheidsratio op de 

kans op pensioenhervormingen. Ten tweede, er is aanzienlijk bewijs dat de huidige conjuncturele 

situatie effect heeft op dergelijke hervormingen: tijdens een hoogconjunctuur zijn er aanzienlijk 

meer hervormingen die het systeem of genereuzer maken, en visa versa. Aangezien 

pensioenhervormingen voornamelijk gericht zijn op de langere termijn, is de beperkte rol van de 

verwachte vergrijzing en de aanzienlijke rol van de huidige conjunctuur opmerkelijk. Ten derde 

lijken de Europese budgettaire regels geen rol te spelen. Ten vierde, politieke variabelen spelen 

slechts een beperkte rol. Ten slotte we vinden geen bewijs dat een crisis effect de kans op een 

hervorming beinvloedt. Verder presenteren we een simpel theoretisch model dat kan verklaren 

waarom de stand van de conjunctuur de kans op pensioenhervormingen kan beïnvloeden, terwijl, 

dat tegelijkertijd niet het geval is voor veranderingen in de geprojecteerde 

ouderdomsafhankelijkheidsverhouding. Deze dynamiek kan worden verklaard door een overheid 

die zich bezighoudt met de inkomenspositie van de ouderen, en, tegen vaste kosten, bereid is de 



pensioenuitkering aan te passen indien de huidige pensioenuitkering niet in overeenstemming is 

met de optimale pensioenuitkering. De huidige optimale pensioenuitkering hangt af van de 

huidige ouderdomsafhankelijkheids-verhouding en de huidige staat van de economie. Als de 

huidige optimale pensioenuitkering verschilt van de huidige pensioenuitkering, impliceert dit dat 

de huidige pensioenregeling suboptimaal is. Dit motiveert de zittende regering om te hervormen, 

maar deze regering is tegelijkertijd gemotiveerd om een hervorming uit te stellen om twee 

redenen. Eén, wachten tot de volgende periode levert meer informatie op over de toekomstige 

ouderdoms-afhankelijkheidsverhouding, waardoor de overheid een geschikter niveau voor de 

uitkering kan vaststellen. Twee, uitstel resulteert in een verlaging van de verdisconteerde 

hervormingskosten. Op basis van een realistische kalibratie voorspelt het model dat de huidige 

conjunctuur de belangrijkste factor is die bepaalt of een hervorming plaatsvindt, en dat de rol van 

de ouderdomsafhankelijkheidsverhouding verwaarloosbaar is. 

Hoofdstuk 4 onderzoekt of de factoren die pensioenhervormingen teweeg brengen 

verschillen tussen OESO en niet-OESO-landen. Hervormingen worden op een vergelijkbare 

manier gecategoriseerd als in hoofdstuk 3. Wij concluderen dat de factoren inderdaad verschillen 

tussen de twee landengroepen. Voor OESO-landen vinden we geen statistisch significant bewijs 

over de rol van de ouderdomsafhankelijkheidsverhouding, terwijl, voor de niet-OESO-landen, 

een toename van deze verhouding de kans op beperkende hervormings-maatregelingen juist 

vermindert. Verder vinden we bewijs dat de conjunctuur effect heeft op de kans op hervorming 

maatregelingen. Voor de "Alle landen" en de "OESO-landen" groepen blijkt dat tijdens een 

periode van hoge economische groei de kans op het “Expanding only” regime toeneemt en de 

kans dat het “Contracting only” regime afneemt. Er is echter maar zwak bewijs hiervoor bij de 

"niet-OESO" landen, hoewel we vaststellen dat de kans op een "Expanding and contracting" 

regime groter wordt als de groei van het BBP toeneemt. Voor de groep van OECD landen vinden 

we ook dat hogere werkloosheid de kans op hervorming in de richting van “Contracting only” 

vergroot, en we vinden dat een hoger overheidstekort de kans op “Expanding and contracting” 

vergroot. Uiteindelijk zijn deze bevindingen allemaal een weerspiegeling van de conjunctuur. De 

conjunctuur heeft op verschillende manieren effect op de kans van hervormingen. Dit impliceert 

dat het effect van de onafhankelijke variabelen die de conjunctuur weerspiegelen verschillen 

over de verschillende regressies. We merken ook op dat de huidige conjunctuur een aanzienlijk 

belangrijkere factor is achter besluiten om pensioenvoorzieningen te hervormen in de OESO-



landen dan in niet-OESO-landen. Wellicht komt dit doordat pensioenstelsel in vele niet-OESO-

landen nog in de opbouwende/transitie fase zit. 

Hoofdstuk 5 onderzoekt wat de effecten zijn van pensioenregelingen en hun 

hervormingen op vrijwillige huishoudelijke besparingen (dus naast het eventuele verplichte 

pensioenbesparingen). Voor dit analyse maken wij gebruik van een unieke en uitgebreide dataset 

op narratieve basis geïdentificeerde pensioenhervormingen voor 19 OESO-landen over de 

periode 1970-2013. Wij maken onderscheid tussen veranderingen in pensioenstelsels en 

wijzigingen in pensioenregelingen. Deze laatste worden gemeten via wijzigingen van de 

vervangingsratio en de wettelijke pensioenleeftijd. Pensioenhervormingen worden gemeten op 

basis van het moment dat ze in de wet worden opgenomen, en zullen naar verwachting het 

systeem in de toekomst veranderen. We onderscheiden verschillende soorten 

hervormingsmaatregelen, die worden gecategoriseerd in hervormingsregimes volgens hun 

verwachte effect op de vrijwillige huishoudelijke besparingen (positief, dubbelzinnig of 

negatief). We vinden sterk bewijs dat het vervangingspercentage van verplichte pensioenen een 

negatief effect heeft op de vrijwillige huishoudelijke besparingen. Verder vinden we geen 

statistisch significant bewijs dat de wettelijke pensioenleeftijd een effect heeft op de vrijwillige 

huishoudelijke besparingen. Wat betreft het effect van pensioenhervormingen, vinden we mild 

bewijs dat hervormingsmaatregelingen met een verwachte positief effect op de vrijwillige 

huishoudelijke besparingen deze inderdaad stimuleren. Dit effect blijkt echter niet robuust te zijn 

over de verschillende specificaties van het empirische model. 


