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In het Pensioenakkoord en het Uitwerkingsmemorandum 

hebben sociale partners de uitgangspunten vastgelegd 

voor een transparant en meer expliciet pensioencontract. 

Daarbij wordt beoogd om de huidige ‘onvoorwaardelijke’ 

of ‘harde’ aanspraken die in nominale zin alleen in 

uitzonderlijke omstandigheden kunnen worden verlaagd, 

om te vormen naar ‘voorwaardelijke’ aanspraken. Bij deze 

‘zachte’ aanspraken worden pensioenuitkeringen mede 

afhankelijk van de levensverwachting en ontwikkelingen op 

financiële markten. In dit paper toetsen Mark Heemskerk, 

Bas de Jong en René Maatman (RUN) het reële contract 

aan de Pensioenwet en werken zij de hoofdlijnen van dat 

pensioencontract uit in contractsbepalingen.
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voorwoord

Netspar stimuleert debat over de gevolgen van vergrijzing voor het 

(spaar-)gedrag van mensen, de houdbaarheid van hun pensioe-

nen en het overheidsbeleid. Doordat veel van de babyboomers 

met pensioen gaan, zal het aantal 65-plussers in de komende 

decennia snel toenemen. Meer in het algemeen leven mensen 

gezonder en langer en krijgen gezinnen steeds minder kinderen. 

Vergrijzing staat vaak in een negatief daglicht, want het aantal 

65-plussers zou wel eens kunnen verdubbelen ten opzichte van 

de bevolking tussen 20 en 65 jaar. Kan de werkende beroeps-

bevolking dan nog wel het geld opbrengen voor een groeiend 

aantal gepensioneerden? Moeten mensen meer uren maken 

tijdens hun werkzame periode en later met pensioen gaan? Of 

moeten de pensioenen worden gekort of de premies worden 

verhoogd om het collectieve pensioen betaalbaar te houden? 

Moeten mensen worden aangemoedigd zelf veel meer verant-

woordelijkheid te nemen voor het eigen pensioen? En wat is 

dan nog de rol van de sociale partners in het organiseren van 

een collectief pensioen? Kunnen en willen mensen eigenlijk wel 

zelf gaan beleggen voor hun pensioen of zijn ze graag bereid dat 

aan pensioenfondsen over te laten? Van wie zijn de pensioen-

gelden eigenlijk? En hoe kan een helder en eerlijk speelveld voor 

pensioen fondsen en verzekeraars worden gedefinieerd? Hoe 

kunnen collectieve doelstellingen als solidariteit en meer indivi-

duele wensen worden verzoend? Maar vooral: hoe kunnen de 

voordelen van langer en gezonder leven worden benut voor een 

meer gelukkige en wel varende samenleving? 
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 Om allerlei redenen is er behoefte aan debat over de gevolgen 

van vergrijzing. We weten niet altijd precies wat de gevolgen van 

vergrijzing zijn. En de gevolgen die wel wel goed kunnen inschat-

ten, verdienen het om bekend te worden bij een groter publiek. 

Belangrijker is natuurlijk dat veel van de keuzen die moeten 

worden gemaakt een politieke dimensie hebben en daarover 

is debat hard nodig. Het gaat immers om maatschappelijk zeer 

 relevante en actuele vraagstukken waar, in de meest letterlijke 

zin, jong en oud mee worden geconfronteerd. 

 Om die redenen heeft Netspar de Design Papers ingesteld.  

Een Netspar Design Paper analyseert een component van 

pensioen product of een aspect van een pensioenstelsel.  

Te denken valt bijvoorbeeld aan het beleggingsbeleid, aan 

de vormgeving van de uitbetalingsfase, aan het omgaan met 

onzekere levensverwachting, het gebruik van de eigen woning 

voor de pensioen voorziening, de communicatie met de deelne-

mers, het keuzemenu voor de deelnemer, governance modellen, 

toezichtmodellen, evenwicht tussen kapitaaldekking en omslag, 

een flexibele arbeidsmarkt voor ouderen en de pensioenvraag in 

heterogene populaties.Een Netspar Design Paper analyseert de 

doelstelling van een product of een aspect van het pensioenstel-

sel en onderzoekt mogelijkheden om de werking ervan te verbe-

teren. Een Netspar Design Paper richt zich vooral op specialisten 

in de sector die verantwoordelijk zijn voor het ontwerp van de 

component.

Roel Beetsma

Voorzitter van de Netspar Redactieraad
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hoofdlijnen pensioenakkoord, 
juridisch begrepen

1. Inleiding

1.1 Achtergrond

In het Pensioenakkoord en het Uitwerkingsmemorandum hebben 

sociale partners de uitgangspunten vastgelegd voor een trans-

parant en meer expliciet pensioencontract.1 Daarbij beogen zij 

om de huidige ‘onvoorwaardelijke’ of ‘harde’ aanspraken, die in 

nominale zin alleen in uitzonderlijke omstandigheden kunnen 

worden verlaagd, om te vormen naar ‘voorwaardelijke’ aanspra-

ken. Bij deze ‘zachte’ aanspraken worden pensioenuitkeringen 

mede afhankelijk van de levensverwachting en ontwikkelingen 

op financiële markten. De nominale zekerheid wordt losgelaten, 

waardoor er meer ruimte ontstaat om beleggingsrisico te nemen. 

De verwachting is dat daarmee een beter uitzicht kan worden 

geboden op bescherming tegen inflatie. Daarom spreekt men wel 

van een ‘reëel’ contract. 

 Momenteel (januari 2013) is nog niet uitgekristalliseerd of het 

juridisch mogelijk is ‘harde’ rechten onder het oude systeem (het 

bestaande nominale pensioencontract) om te zetten (in te varen) 

in het nieuwe systeem (het ‘reële’ pensioencontract). De minister 

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft onderzoek 

laten doen naar het invaren. De conclusie: met de vereiste 

1 Pensioenakkoord d.d. 4 juni 2010 en Uitwerkingsmemorandum Pensioenak-
koord d.d. 9 juni 2011, www.stvda.nl. 

http://www.stvda.nl


12 design paper 14

aanpassingen van wet- en regelgeving is invaren haalbaar.2 

Wel moeten sociale partners en pensioenfondsen de keuze 

over invaren op decentraal niveau maken. Dat vergt op fonds-

niveau een zorgvuldige afweging van alle betrokken belangen en 

maatwerk.

1.2 Probleemstelling

Aan de juridische vormgeving van het nieuwe pensioencontract is 

nog niet veel aandacht besteed.3 Er is behoefte aan sluitende en 

hanteerbare juridische omschrijvingen en -onderbouwingen voor 

het nieuwe pensioencontract. Die behoefte vertaalt zich concreet 

in omschrijvingen van pensioenrechten, -aanspraken en clausules 

die het pensioencontract kenmerken. Die zijn van belang voor 

de juridische duiding bij contractonderhandelingen, wetgeving 

en financieel toezicht. In die behoefte willen wij met dit paper 

voorzien. Wij bespreken eventuele juridische belemmeringen.  

Wij hebben de volgende probleemstelling geformuleerd:

 Hoe moeten we het nieuwe reële pensioencontract juridisch 

duiden en hoe kunnen we het reële pensioencontract 

vormgeven? 

1.3 Afbakening 

Het Pensioenakkoord richt zich met name op pensioenfondsen. 

Wij gaan in dit paper niet in op de vraag of verzekeraars het 

reële pensioencontract kunnen uitvoeren. Verzekeraars hebben 

een andere positie dan pensioenfondsen, onder meer als gevolg 

van een afwijkend solvabiliteitsregime. Daarnaast kan het ‘level 

2 Rapport Collectief invaren van pensioenaanspraken en pensioenrechten in het 
reële pensioencontract, Den Haag, mei 2012, Kamerstukken II 2011/12, 32 043, nr. 
113 (bijlage 2). Zie voorts Barkhuysen & Huijg (2011), Heemskerk (2011a), Lutjens 
(2011a).

3 Kappelle en Bovenberg (2012) vormt een uitzondering. 
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playing field’ en de taakafbakening tussen verzekeraars en pensi-

oenfondsen bij reële pensioencontracten aanleiding geven voor 

separate aanbevelingen.4 De bespreking van de impact daarvan 

leent zich voor een vervolgonderzoek. Wij volstaan op deze plaats 

met een verwijzing naar de Hoofdlijnennota FTK.5 

 Wij besteden evenmin aandacht aan de beleidskeuze van 

sociale partners en/of pensioenfondsen om het bestaande 

‘nominale‘ pensioencontract voort te zetten of over te stappen 

naar het ‘reële‘ pensioencontract. Wij merken op dat de wijziging 

van de pensioenovereenkomst stuit op het wettelijk verbod 

om opgebouwde pensioenaanspraken en pensioenrechten te 

verminderen en de inzet van het kortingsinstrument als ultimum 

remedium. Deze hindernissen moeten worden overwonnen om 

het invaren mogelijk te maken.6 

 De toepassing van het reële contract doet een groot beroep op 

het toezicht, zowel intern (compliance) als extern (DNB en AFM). 

De beslisregels die sociale partners formuleren om het contract te 

‘completeren’ (en de discretionaire vrijheid die zij laten aan het 

pensioenfondsbestuur) kunnen gemakkelijk leiden tot interpreta-

tieverschillen, uiteenlopende toepassingen en mogelijk ontwijk-

gedrag. De implicaties die het reële contract zal hebben voor 

compliance en toezicht, gaan het bestek van dit paper te buiten.

1.4 Opbouw en terminologie

Dit paper is als volgt opgebouwd: in paragraaf 2 beantwoorden 

wij de vraag hoe het nieuwe pensioencontract moet worden 

4 Datzelfde geldt voor andere wettelijk toegestane pensioenuitvoerders zoals de 
premiepensioeninstelling en (t.z.t.) de algemene pensioeninstelling.

5 Kamerstukken II 2011/12, 32 043, nr. 113 (bijlage 1).
6 Artikel 20 en artikel 134 PW.



14 design paper 14

getypeerd. In de daaropvolgende paragrafen schetsen wij de vier 

hoofdbestanddelen van het nieuwe pensioencontract. 

Dat zijn:

– De prijs van het nieuwe pensioencontract (de stabiele 

pensioenpremie);

– Het levensverwachtingsaanpassingsmechanisme (LAM);

– Het rendementsaanpassingsmechanisme (RAM); en

– De egalisatiereserve.7 

Dit paper bevat voorstellen voor een uitwerking van die hoofd-

bestanddelen in een pensioenreglement. Wij ronden af met een 

samenvatting (paragraaf 6).

 In dit paper maken wij onderscheid tussen pensioenaan-

spraken en -rechten, overeenkomstig de definities in artikel 1 

Pensioenwet. Daarmee hanteren wij impliciet ook het wettelijk 

onderscheid tussen aanspraak- en pensioengerechtigden. Tot de 

aanspraakgerechtigden behoren de ‘actieve’ deelnemers en de 

‘slapers’. Ter wille van de leesbaarheid zullen wij de aanspraak-

gerechtigden en pensioengerechtigden tezamen aanduiden als 

‘begunstigden’. 

7 De egalisatiereserve is strikt genomen geen essentiale van het reële pensioen-
contract. Zij is optioneel, vgl. het Uitwerkingsmemorandum (2011), p. 19 en 22. 
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2. Het karakter van het nieuwe pensioencontract

2.1 De drie smaken van de Pensioenwet

Het is essentieel om het karakter van het nieuwe pensioencon-

tract juridisch te duiden. Het gaat er om welk type pensioencon-

tract van toepassing is op de arbeidsrelatie en wat de inhoud van 

de arbeidsvoorwaarde pensioen is. Artikel 1 Pensioenwet defini-

eert pensioenovereenkomst als ‘hetgeen tussen een werkgever 

en een werknemer is overeengekomen betreffende pensioen’. 

Betrokkenen moeten weten wat voor pensioenafspraken er zijn 

gemaakt en welke rechten en risico´s zij kunnen verwachten. 

Begripsverwarring dreigt doordat het ‘nominale’ en het ‘reële’ 

pensioencontract juridisch geen zelfstandige betekenis hebben; 

het reële pensioencontract moet juridisch gekwalificeerd worden. 

Artikel 10 Pensioenwet kent maar drie ‘smaken’ waarin de 

pensioen overeenkomst kan worden vormgegeven. Dat zijn: 

1. uitkeringsovereenkomst; 

2.  kapitaalovereenkomst; en

3.  premie-overeenkomst. 

De risicoverdeling in de opbouwfase voor de verschillende soorten 

pensioenovereenkomsten verschilt aanzienlijk. Een deelnemer 

aan een uitkeringsovereenkomst heeft relatief meer zekerheid 

over de hoogte van zijn pensioenuitkering dan een deelnemer 

met een premieovereenkomst. Omdat de hoogte van de uitkering 

vaststaat bij een uitkeringsovereenkomst, wordt de term defined 

benefit (DB) gehanteerd. Bij de uitkeringsovereenkomst is zowel 

het langlevenrisico als het beleggingsrisico voor rekening van de 

werkgever/pensioenuitvoerder. Bij de kapitaalovereenkomst is 

het beleggingsrisico voor de werkgever/pensioenuitvoerder en het 

langlevenrisico voor de deelnemer. Er is immers een vastgesteld 
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pensioenkapitaal toegezegd, maar geen hoogte van de pensioen-

uitkering. De hoogte van de pensioenuitkering hangt af van de 

tarieven, rentestand en de levensverwachting. Bij de premie-

overeenkomst is de hoogte van de premie vastgesteld, vandaar 

‘defined contribution’ (DC). Overigens zijn er gradaties mogelijk 

binnen de premieovereenkomst. Naast de zuivere premieover-

eenkomst kan de premie direct worden omgezet in een aanspraak 

op kapitaal of een aanspraak op een pensioenuitkering. Tabel 1 

geeft de risicoverdeling van de verschillende soorten pensioen-

overeenkomst weer in de opbouwfase.

Tabel 1: Soorten pensioenovereenkomsten en risicoverdeling in 

opbouwfase

Overeengekomen Langlevenrisico Beleggingsrisico

Type

Uitkeringsovereenkomst Hoogte uitkering Werkgever Werkgever

Kapitaalovereenkomst Hoogte kapitaal Werknemer Werkgever

Premieovereenkomst Hoogte premie Werknemer Werknemer

In de praktijk zijn er pensioenovereenkomsten met een hybride 

karakter, zoals de streefregeling (ook wel beoogd eindloonrege-

ling) en de CDC-regeling.8 Bij dergelijke varianten kunnen 

deel nemers de indruk krijgen dat de overeenkomst een 

uitkerings overeenkomst is, terwijl er wel degelijk bepaalde risico’s 

voor rekening van de werknemer zijn. Dit is onwenselijk.

 Omdat het ouderdomspensioen levenslang moet worden uitge-

keerd en het ouderdomspensioen wordt gedefinieerd als een 

geldelijk vastgestelde uitkering, is het beleggings- en langleven-

8 Nader daarover in paragraaf 2.4.
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risico in de uitkeringsfase voor alle pensioenovereenkomsten 

verplicht voor de werkgever/pensioenuitvoerder.9 

 De wetsgeschiedenis leert dat de hoogte van de pensioen-

uitkering na ingang niet mag variëren op basis van onzekere 

factoren: ‘De gepensioneerde moet uiterlijk op de pensioendatum 

zekerheid hebben over de hoogte van de uitkering, uitgedrukt in 

euro’s.’10 Volgens de huidige Pensioenwet heeft de deelnemer 

vanaf de pensioendatum zekerheid over de nominale hoogte 

van zijn uitkering, met uitzondering van eventuele indexatie of 

korting. Het reële pensioencontract brengt daarin verandering 

door het langleven- en beleggingsrisico te verschuiven naar de 

begunstigden in zowel de opbouw- als de uitkeringsfase. Voor het 

variabel maken van de pensioenuitkering na ingang (afhankelijk 

van beleggingsresultaten en levensverwachting) moet de wette-

lijke definitie van pensioensoorten worden aangepast. Ongeacht 

het karakter van de pensioenovereenkomst vereist de huidige 

Pensioenwet een vastgestelde uitkering bij zowel ouderdoms-, 

nabestaanden- als arbeidsongeschiktheidspensioen.11 

2.2 Het belang van de juridische kwalificatie

De bedoeling van de verplichte kwalificatie is dat sociale 

partners kleur bekennen over de inhoud van de pensioenre-

geling. Daarmee verkrijgen alle stakeholders helderheid over 

de risico’s van de pensioenregeling en de toedeling van die 

risico’s.12 Een pensioenregeling die als uitkeringsovereenkomst 

9 Artikel 15 PW. De nadruk in deze bijdrage ligt op het ouderdomspensioen. Het 
nabestaandenpensioen is veelal gerelateerd aan de hoogte van het ouder-
domspensioen. Het invaliditeitspensioen laten wij buiten beschouwing.

10 Kamerstukken II 2005-06, 30 413, nr. 3, p. 170.
11 E. Lutjens, M. Heemskerk (2012 a en b).
12 Zie Kamerstukken II 2005-06, 30 413, nr. 17, p. 27; Kamerstukken II 2005-06, 30 

413, nr. 17, p. 27.
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wordt gepresenteerd, moet voldoen aan de daarbij horende 

zekerheidsvereisten.13 

2.3 Voorwaardelijke aanspraken karakteristiek voor nieuwe 

pensioencontract

Het nieuwe pensioencontract heeft als hoofdbestanddeel dat 

alle pensioenaanspraken en pensioenrechten voorwaardelijk, 

en in zoverre onzeker, zijn. Dat vereist wijziging van de systema-

tiek en definiëring in de Pensioenwet. In het pensioenreglement 

– doorgaans onderdeel van de pensioenovereenkomst tussen 

werkgever en werknemer door verwijzing in de arbeidsovereen-

komst (via een incorporatiebeding) – zal worden aangesloten bij 

die nu nog niet bekende definitie van pensioenaanspraken.

 In het Pensioenakkoord ligt de nadruk op de pensioenambitie 

(defined ambition). De hoogte van het pensioen wordt gevormd 

door de pensioenpremies en het rendement op de beleggings-

portefeuille. Daarom kan het pensioen nooit hoger zijn dan de 

feitelijk betaalde pensioenpremie en de feitelijk behaalde rende-

menten, aldus sociale partners. Het Pensioenakkoord noemt dat 

een waarheid als een koe en een ‘simpele tautologie’.

 De hoofdregel is dat de premie vaststaat, althans gemaximeerd 

is. Die hoofdregel is later genuanceerd. Op decentraal niveau kan 

de hoogte van pensioenpremies worden aangepast als resultaat 

van arbeidsvoorwaardenoverleg.14 De hoogte van de pensioen-

uitkering is echter bewegelijk, want zij ademt mee met de finan-

ciële resultaten (RAM) en ontwikkelingen in de levensverwachting 

(LAM). 

13 Kamerstukken II 2005-06, 30 413, nr. 17, p. 29.
14 Nadere Verklaring (2011), p. 2. 
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2.4 Het reële pensioencontract: kwalificatie

Het reële pensioencontract heeft naar huidig recht veel weg 

van een premieovereenkomst.15 De premieovereenkomst is 

een pensioen overeenkomst inzake een vastgestelde premie die 

uiterlijk op de pensioendatum wordt omgezet in een pensi-

oenuitkering.16 De gelijkenis tussen de premieovereenkomst 

en ‘de waarheid als een koe’ uit het Pensioenakkoord (dat 

pensioen bestaat uit premie plus rendement) dringt zich op. 

De Pensioenwet definieert de uitkeringsovereenkomst als een 

pensioenovereenkomst inzake een vastgestelde pensioenuit-

kering.17 Karakteristiek voor het reële pensioencontract is dat 

de hoogte van de uitkering varieert; deze is afhankelijk van 

de levensverwachting en de beleggingsresultaten. De voor de 

kwalificatie ‘uitkeringsovereenkomst’ wezenlijke langleven- en 

beleggingsrisico´s verschuiven van pensioenuitvoerder naar 

begunstigden. De kwalificatie ‘uitkeringsovereenkomst’ staat 

daarmee op gespannen voet. Aangezien er geen vastgesteld 

kapitaal is, is het reële pensioencontract evenmin als kapitaal-

overeenkomst te beschouwen.  

 Volgens de minister van SZW is het reële contract een gulden 

middenweg tussen uitkeringsovereenkomst (DB) en premie-

overeenkomst (DC).18 Elders noemt de minister het nieuwe reële 

pensioencontract een variant op de uitkeringsovereenkomst.19

15 Heemskerk (2011a), p. 104; Lutjens (2011b), p. 7. Anders Blom (2012 a en b) met 
reactie Lutjens/Heemskerk (2012 a en b).

16 Artikel 1 PW.
17 Zie ook Kamerstukken II 2005-06, nr.3, p. 183.
18 Kamerstukken II 2011/12, 32 043, nr. 118, p. 4. Zie ook J. Tamerus die in FD Special 

van 16 april 2012 er op wijst dat het reële contract volgens het Pensioenakkoord 
niet moet worden vereenzelvigd met dc: “In het pensioenakkoord blijft de 
gewenste pensioenuitkomst het vertrekpunt voor de premie, niet andersom. 
Premie en beleggingsbeleid moeten ertoe leiden dat die pensioenuitkomst met 
een zo groot mogelijke waarschijnlijkheid wordt gerealiseerd.”

19 Kamerstukken II 2011-12, 32 043, nr. 118, p. 43.
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2.5 Waarom het reële pensioencontract geen uitkerings

overeenkomst is 

Bij de opmerkingen van de minister plaatsen wij kanttekeningen. 

Een variant op de uitkeringsovereenkomst is niet gelijk aan een 

uitkeringsovereenkomst. Bij de parlementaire behandeling van de 

Pensioenwet wees de regering er zélf op dat premieovereenkom-

sten die streven naar een bepaalde hoogte van de uitkering, niet 

aangeduid mochten worden als uitkeringsovereenkomst.20 

 De parallel tussen streefregelingen en het reële pensioen-

contract is onmiskenbaar: er wordt gestreefd naar een bepaald 

eindniveau. De presentatie van het reële contract als uitkerings-

overeenkomst is kwestieus. In het reële pensioencontract is er 

geen vastgestelde uitkering, juist omdat langlevenrisico en beleg-

gingsrisico verschuiven richting begunstigden. 

 De vergelijking van het reële pensioencontract met een 

CDC-regeling gaat mank. Kenmerk van een CDC-regeling is een 

gemaximeerde premie die vaak gekoppeld wordt aan een toe ge-

zegde hoogte van de uitkering (vaste uitkeringshoogte). Een 

wettelijke definitie van CDC-regeling ontbreekt. Een CDC-regeling 

kan voor de Pensioenwet gelden als uitkerings- of premieovereen-

komst.21 Bij de CDC-regeling is het langlevenrisico niet voor reke -

ning van de begunstigden en het beleggingsrisico evenmin. De 

kwalificatie van de CDC-regeling vindt plaats langs de volgende lijn:

– de feitelijke inhoud van de pensioenovereenkomst en de 

communicatie daarover met de deelnemers vormen het 

startpunt voor het oordeel van de toezichthouder over het 

karakter van de regeling;

– de hoogte van de premie moet worden afgestemd op de 

toezegging;

20 Kamerstukken II 2005-06, 30 413, nr. 3, p. 42.
21 Kamerstukken I 2005-06, 30 413, nr. C, p. 10-11.
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– CDC geldt als een uitkeringsovereenkomst wanneer de overeen-

komst met voldoende mate van zekerheid (97,5%) kan worden 

nagekomen.

Waar de CDC-regeling met het predicaat uitkeringsovereen-

komst kritisch wordt bekeken, is daar bij voldoende uitzicht op 

nakoming nog een mouw aan te passen. Voor het reële pensioen-

contract geldt die uitweg niet, omdat de uitkeringshoogte per 

definitie fluctueert. De huidige Pensioenwet eist bij een uitke-

ringsovereenkomst een vastgestelde uitkering. Het kenmerk 

van het reële pensioencontract is nu juist dat de uitkering niet 

vast gesteld maar variabel is.22

 De aanduiding premieovereenkomst die resteert, oogt 

merkwaardig door de koppeling van de pensioenopbouw aan 

salaris en diensttijd. Het voorschrift van ten minste evenredige 

verwerving van pensioenaanspraken (artikel 17 Pensioenwet) is 

niet van toepassing. 

2.6 Nieuw soort pensioenovereenkomst of aanpassing 

uitkeringsovereenkomst?

De duiding van het reële pensioencontract binnen de drie smaken 

van de Pensioenwet is dus moeilijk. Het lijkt ons evident dat 

het reële pensioencontract niet bedoeld is als (zuivere) premie-

overeenkomst. Tegelijk constateren wij dat het wettelijk kader 

geen ruimte biedt om het reële pensioencontract onder de 

uitkeringsovereenkomst te rangschikken. De wetgever doet er 

daarom verstandig aan de definitie van uitkeringsovereenkomst 

te wijzigen (óók fiscaal) of een nieuw type pensioenovereenkomst 

op te nemen in artikel 10 Pensioenwet. 

22 E. Lutjens, M. Heemskerk (2012 a en b).
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Wij zien twee oplossingsrichtingen:

1. Opnemen van een vierde smaak 

Wij stellen voor de streefregeling toe te voegen als ‘vierde 

smaak’. Aan deze kwalificatie geven wij de voorkeur boven het 

begrip voorwaardelijke uitkeringsovereenkomst. Van belang 

is aan te geven dat het beleggingsrisico en het langleven-

risico voor rekening van het collectief van begunstigden zijn. 

Het Pensioenakkoord gaat immers uit van voorwaardelijke 

pensioen aanspraken en -rechten die gekoppeld zijn aan salaris 

en diensttijd. In die zin sluit het aan bij de vormgeving van een 

pensioenuitkering met een bepaalde hoogte. Dat type pensioen-

overeenkomst met een beoogde uitkeringshoogte gerelateerd 

aan salaris en diensttijd en dat langleven- en beleggingsrisico 

alloceert aan de begunstigden, bestaat niet naar huidig recht. 

2. Amenderen van de definities van uitkeringsovereenkomst en 

ouderdomspensioen. 

Het ouderdomspensioen is naar huidig recht een uitkering van 

een vastgestelde hoogte die niet varieert (korting daargelaten). 

De definitie van pensioensoorten (zij geldt ook voor nabestaan-

den- en arbeidsongeschiktheidspensioen) moet in die zin worden 

gewijzigd dat de hoogte van het levenslange ouderdomspensioen 

objectief bepaalbaar moet zijn. 

 Verduidelijkt moet worden dat er (a) geen vastgestelde 

uitkering is maar een beoogde uitkeringshoogte, gerelateerd aan 

salaris en diensttijd, en (b) dat het beleggings- en langlevenrisico 

bij het collectief van de begunstigden ligt. 
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Aanbeveling aan de wetgever

Verduidelijk:

1. het karakter van de pensioenovereenkomst;23

2. de voorwaardelijkheid van pensioenaanspraken en -rechten; 

en 

3. verplicht de duiding van de pensioenovereenkomst in het 

pensioenreglement.

23 Artikel 10 Pensioenwet en artikel 18a Wet op de loonbelasting.
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3. De prijs van het nieuwe pensioencontract

3.1 Een stabiele pensioenpremie

Sinds 2002 is de pensioenpremie fors verhoogd. Premieverhoging 

was een belangrijk sturingsinstrument bij een pensioenfonds in 

onderdekking of reservetekort. Het uitgangspunt van de sociale 

partners in het Pensioenakkoord is dat een verdere automatische 

stijging van de pensioenpremies onwenselijk is.24 Zij leidt tot een 

verslechtering van de (internationale) concurrentiepositie van 

werknemers en werkgevers.25 Daarbij komt dat een verhoging van 

de pensioenpremie om de dekkingsgraad op peil te brengen, bij 

veel pensioenfondsen niet langer effectief is. 

 Het uitgangspunt van de stabiele pensioenpremie leidt tot 

discussie tussen sociale partners over de vraag welke pensioen-

bijdragen stabiel moeten zijn. De Pensioenwet definieert de 

premie als de in geld uitgedrukte periodiek vastgestelde struc-

turele prestatie die verschuldigd is aan de pensioenuitvoer-

der en die bestemd is voor de verzekering van pensioen en de 

daaraan verbonden kosten.26 Anders gezegd: het gaat om de 

reguliere pensioenpremie. De premie omvat niet alle mogelijke 

pensioenbijdragen voor werkgevers. Herstelpremies uit bijstor-

tingsverplichtingen voor werkgevers wegens onderdekking of 

reservetekort – niet ongebruikelijk bij ondernemingspensioen-

fondsen – vallen er bijvoorbeeld niet onder. Die bijdragen zijn 

namelijk niet structureel verschuldigd en vallen niet onder de 

definitie van pensioenpremie.27 Een stabiele pensioenpremie 

24 Hoofdlijnennotitie FTK 30 mei 2012, p. 4 en 9. Zie ook Kamerstukken II 2005-06, 
32 043, nr. 118, p. 2-3. Uitwerkingsmemorandum (2011), p. 9. Partijen kunnen 
anders overeenkomen, zie de Nadere Verklaring (2011).

25 Vgl. ook Kamerstukken II 2005-06, 32 043, nr. 118, p. 2-3.
26 Artikel 1 PW.
27 Kamerstukken II 2005-06, 30 413, nr. 3, p. 174.
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ziet dus niet op bijstortingsverplichtingen of premiekortingen en 

-stortingen uit het verleden.

3.2 De rekening bij vermogenstekorten

De vraag wie de rekening betaalt voor het reservetekort of voor 

de onderdekking, moet in de uitvoeringsovereenkomst tussen 

werkgever en pensioenfonds worden beantwoord.28 De inhoud 

van de pensioenbijdragen en de verdeling van de lasten en lusten 

hangt af van de afspraken. In de uitvoeringsovereenkomst moet 

staan welke uitgangspunten en procedures gelden bij vermogens-

tekorten en -overschotten. In veel gevallen is in de uitvoerings-

overeenkomst een maximumherstelpremie overeengekomen. Bij 

de transitie naar het reële pensioencontract zal niet alleen de 

pensioenovereenkomst maar ook de uitvoeringsovereenkomst 

scherp tegen het licht moeten worden gehouden. De afspraak 

over een stabiele pensioenpremie betekent niet zonder meer dat 

de pensioenbijdrage uit de uitvoeringsovereenkomst stabiel is. De 

bedoeling van het nieuwe pensioencontract is dat bijstortings-

verplichtingen, herstelpremies en premiekortingen hun functie 

verliezen omdat de pensioenaanspraken meebewegen met de 

financiële situatie van het pensioenfonds. Dat vereist rechtsgel-

dige wijziging van de uitvoeringsovereenkomst. Zonder wijziging 

van de uitvoeringsovereenkomst is de stabiele premie beperkt tot 

de reguliere pensioenpremie en kunnen de herstelpremies het 

uitgangspunt van stabiele pensioenpremies verstoren.

3.3 Kostendekkende premie 

Het pensioenfonds is verplicht een kostendekkende premie vast te 

stellen die vermeld moet staan in het jaarverslag en de jaarreke-

28 Artikel 25 lid 1 sub g PW. Zie ook Rb. Amsterdam 16 januari 2012, PJ 2012, 43 
(Unisys). 
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ning.29 De kostendekkende premie is de minimale prijs (kostprijs) 

die het pensioenfonds in rekening moet brengen voor uitvoe-

ring van de pensioenregeling.30 Deze wordt berekend door de 

contante marktwaarde te berekenen van de verwachte uitgaande 

kasstromen (pensioenuitkeringen). Bepalend voor de hoogte van 

de premie is de discontovoet waartegen de uitkeringen contant 

worden gemaakt. Dit gebeurt met toepassing van de rente-

termijnstructuur (RTS). Vanaf september 2012 wordt de risicovrije 

rente op het lange eind van de curve gecorrigeerd met toepassing 

van de ultimate forward rate (UFR). 

 De premie voor het reële contract mag worden berekend 

op basis van een reële discontovoet. De curve wordt enerzijds 

verlaagd met een percentage ontleend aan de inflatieverwach-

ting. De curve krijgt anderzijds een ‘opslag’ die gelijk is aan een 

deel van het verwachte rendement. Deze opslag, in combinatie 

met de toepassing van de UFR, leidt tot volatiliteitsreductie, ten 

opzichte van een premie die uitsluitend op basis van de risicovrije 

rente wordt berekend.31 

 Ter voorkoming van premieschommelingen mag een pensi-

oenfonds onder voorwaarden gebruik maken van een gedempte 

premie door uit te gaan van een voortschrijdend gemiddelde 

van de rente over maximaal 10 jaar.32 Binnen bepaalde parame-

ters33 mag het pensioenfonds de verwachte waarde van toekom-

29 Artikel 130 PW; artikel 125 WvB; Kamerstukken II 30 413, nr. 3, p. 256.
30 Voor verzekeraars geldt de eis van een kostendekkende premie niet. Zij zijn op 

basis van de artikel 3:67 Wft gehouden de premies voor te sluiten levensverze-
keringen op adequate wijze vast te stellen. 

31 Kamerstukken II 2011-12, 32 043, nr. 118, p. 5-6.
32 Artikel 128 lid 2 PW.
33 Stb. 2010, 315; artikel 23b Besluit FTK. Commissie Parameters, Advies betreffende 

parameters pensioenfondsen, 21 september 2009, Kamerstukken II 2009-10, 30 
413, nr. 133, vergelijk artikel 23 Besluit FTK.
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stige rendementen hanteren.34 Die mogelijkheid vervalt in de 

Hoofdlijnennota FTK voor huidige (nominale) pensioenovereen-

komsten die niet uitgaan van volledig voorwaardelijke pensioen-

aanspraken.35 Bij het reële pensioencontract is nog niet zeker of 

de premie op basis van het 10-jaars voortschrijdend gemiddelde 

mag worden gedempt.36

 Een stijging van de levensverwachting, de lage rente en magere 

beleggingsresultaten resulteren bij veel fondsen in een stijgende 

kostendekkende premie. Dat kan er toe leiden dat de kostendek-

kende premie hoger is of wordt dan de overeengekomen premie 

(het budget).37 De verhouding tussen de feitelijke premie en de 

kostendekkende premie is een van de aspecten van het reële 

pensioencontract die nog uitwerking behoeven.38 In de uitvoe-

ringsovereenkomst moet worden opgenomen dat in ieder geval 

de kostendekkende premie wordt betaald. Als alternatief kan de 

pensioenregeling bepalen dat de aanspraken automatisch worden 

aangepast, zodat de kostendekkende premie niet lager kan zijn 

dan de feitelijke premie. Naast deze contractuele oplossing is 

een wettelijk bepaling denkbaar die inhoudt dat pensioenfond-

sen verplicht zijn om de kostendekkende premie te innen in 

plaats van vast te stellen, zolang sprake is van een dekkings- of 

reservetekort.

34 Artikel 4 lid 3 Besluit FTK.
35 Hoofdlijnennotitie FTK, p. 12; Kamerstukken II 2011-12, 32 043 nr. 118, p. 35.
36 Kamerstukken II 2011-12, 32 043, nr. 118, p. 5.
37 Heemskerk, Minnaard 2012. Een praktijkvoorbeeld is Vzrtr. Rb. Almelo 21 

oktober 2010, PJ 2011/48.
38 Kamerstukken II 2011-12, 32 043, nr. 118, p. 6.
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Aanbeveling

Verplicht of stimuleer het opnemen van de kostendekkende 

premie en werkelijke pensioenpremie in het pensioenreglement. 

Toelichting

Door de kostendekkende premie en de werkelijke pensioenpre-

mie te expliciteren in het pensioenreglement wordt duidelijk 

wat het verschil tussen de kostprijs en de betaalde pensioenpre-

mie is. DNB en belanghebbenden kunnen in één oogopslag de 

kosten zien en (de economische waarde van) hun (rechts)positie 

bepalen.

 

3.4 Contractuele vormgeving 

Een stabiele pensioenpremie vereist zorgvuldige redactie van de 

premie-afspraken in pensioenovereenkomst, uitvoeringsovereen-

komst en cao. Essentieel is de bevoegdheid tot wijziging van de 

premieafspraken en de voorwaarde om tot rechtsgeldige wijziging 

te komen. De wet verplicht het fondsbestuur om de kostendek-

kende premie vast te stellen. De feitelijke premie wordt veelal 

vastgesteld door sociale partners in cao-overleg. De afspraken 

om de premie te maximeren worden soms op een ander platform 

gemaakt. 

 In de uitvoeringsovereenkomst of het uitvoeringsreglement kan 

het pensioenfonds de volgende premiebepalingen opnemen:

1.  Premievaststelling

 De premie die voor de uitvoering van de pensioenregeling 

beschikbaar wordt gesteld, wordt steeds voor een periode 

van [x] jaar vastgesteld door het bestuur, na overleg met de 

(organisaties van) werkgever(s) en werknemers. 
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2. Verschuldigdheid van de premie

2.1 Voor iedere deelnemer wordt periodiek premie geheven 

voor de financiering van de verplichte pensioenregeling. 

Deze premie is door de aangesloten werkgever verschul-

digd. De aangesloten werkgever kan een gedeelte van de 

premie op het loon van de deelnemer inhouden.

2.2 De premie is, met inachtneming van artikel 128 van 

de Pensioenwet, van 2013 tot en met 2016 vastge-

steld op x procent van de pensioengrondslag. Hiervan 

kan de werkgever maximaal y procent op het loon van 

de deelnemer inhouden. De premie mag niet minder 

bedragen dan de kostendekkende premie. Als de kosten-

dekkende premie hoger is dan x procent, is de werkgever 

de kostendekkende premie verschuldigd.

Toelichting op contractsbepalingen

Het pensioenfonds moet de kostendekkende premie  incasseren. 

Een vaste prijsafspraak is mogelijk wanneer daarbij wordt 

bepaald dat onvoldoende opbrengsten automatisch leiden tot 

een neerwaartse bijstelling van de pensioenaanspraken en 

pensioen rechten. Het verdient aanbeveling om de frequentie van 

de premie-aanpassing te synchroniseren met de werking van het 

LAM. 
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4. Het levensverwachtingsaanpassingsmechanisme (LAM)

4.1 Het LAM volgens het Pensioenakkoord

Een stijgende levensverwachting leidt er toe dat het aantal jaren 

waarin pensioen wordt uitgekeerd aan gepensioneerden stilzwij-

gend wordt verlengd, bij een gelijk aantal opbouwjaren. Dit zet 

de houdbaarheid van het pensioenstelsel onder druk. In het 

Pensioenakkoord is daarom voorzien in het LAM om rekening te 

houden met veranderingen in de levensverwachting. 

 Sociale partners onderscheiden in het 

Uitwerkingsmemorandum twee onderdelen: een aanpassingsme-

chanisme voor (i) nieuwe pensioenopbouw en (ii) de onder het 

nieuwe pensioencontract bestaande aanspraken. Het LAM wordt 

zowel bij de AOW als in de fiscale pensioenwetgeving gehanteerd.

4.2 Nieuwe pensioenopbouw

Het Pensioenakkoord veronderstelt ten aanzien van nieuwe 

pensioenopbouw dat er een korting (afslag) of opslag plaats-

vindt op het opbouwpercentage en/of op de indexatie van de 

pensioen opbouw. Wij zullen hierna uitgaan van een aanpassing 

van het opbouwpercentage bij een verandering in de levensver-

wachting. Of er sprake is van een korting of een opslag, hangt 

af van de kosten voor het pensioenfonds die samenhangen 

met mutaties in de levensverwachting. Wat betreft die kosten 

maakt het Uitvoeringsmemorandum onderscheid tussen twee 

componenten. 

Kostenbesparing door aanpassing pensioenrekenleeftijd

Bij kostenbesparing door aanpassing van de pensioenreken-

leeftijd gaat het erom op welke wijze de pensioenrekenleeftijd 

wordt aangepast aan een veranderende levensverwachting. 
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Wij nemen aan dat met het begrip pensioenrekenleeftijd 

wordt gedoeld op de fiscale pensioenrichtleeftijd.39 Het begrip 

pensioen rekenleeftijd wordt gebruikt voor de fictieve leeftijd 

die pensioen fondsen hanteren voor hun premie- en financiële 

beleid. Het Uitvoeringsmemorandum neemt tot uitgangspunt dat 

de pensioenrekenleeftijd wordt afgestemd op de AOW-leeftijd.40 

In april 2012 is het Pensioenakkoord opengebroken in die zin, 

dat de AOW-leeftijd versneld wordt verhoogd op grond van het 

Lenteakkoord dat is uitgewerkt in de Wet verhoging AOW- en 

pensioenrichtleeftijd.41 De verhoging van de AOW-leeftijd vormt 

geen wettelijke verplichting om de pensioenregeling aan te 

passen.42 De Hoofdlijnennota FTK van mei 2012 vermeldt dat 

onderzoek loopt naar de vraag hoe het LAM zich verhoudt tot het 

fiscale Witteveenkader.43 

Kostenverandering door gewijzigde overlevingstafels

De aanpassing aan gewijzigde overlevingstafels moet volgens het 

Uitwerkingsmemorandum eenmaal per vijf jaar plaatsvinden op 

basis van de geautoriseerde gegevens van de levensverwachting 

van het Actuarieel Genootschap of het CBS.44 Mede als gevolg van 

de na het Pensioenakkoord ingevoerde Wet verhoging AOW- en 

39 Heemskerk (2011a), p. 95.
40 Zie hierna echter § 4.4, waaruit blijkt dat in het pensioenreglement 

waarschijnlijk niet zal worden aangesloten bij de AOW-leeftijd.
41 Zie Kamerstuk 33 290. Wet van 12 juli 2012, Stb. 2012, 328. In het Regeerakkoord 

(2012) wordt aangekondigd dat de AOW-leeftijd nog sneller zal worden 
verhoogd.

42 Kamerstukken II 2011/12, 33 290, nr. 9, p. 11.
43 Kamerstukken II 2011/12, 32 043, nr. 113, p. 6.
44 Het Uitwerkingsmemorandum (2011) licht niet toe op welke wijze de kosten 

door deze aanpassing worden beïnvloed. Waarschijnlijk is bedoeld dat door 
een hogere levensverwachting de technische voorziening op de balans van een 
pensioenfonds stijgt. Dit tast de financiële positie van het pensioenfonds aan.
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pensioenrichtleeftijd45 ligt het voor de hand dat deze aanpassing 

jaarlijks plaatsvindt.46 

Kostensaldo bepaalt indexatie en/of toevoeging aan 

egalisatiereserve

Het saldo van bovenstaande twee kostencomponenten bepaalt 

volgens het Uitwerkingsmemorandum of een korting of opslag 

plaatsvindt op het opbouwpercentage. Decentrale partners 

kunnen er ook voor kiezen om een kostenvoordeel in te zetten 

voor een verbetering van ‘de regeling’ of voor een vergro-

ting van de schokbestendigheid via een toevoeging aan de 

egalisatiereserve.47 

 

4.3 Bestaande aanspraken en pensioenrechten

Het Pensioenakkoord en het Uitwerkingsmemorandum moeten 

bewerkstelligen dat pensioenen voorwaardelijk worden. Het 

is de bedoeling dat pensioenen kunnen worden gecorrigeerd 

voor de stijgende (of dalende) levensverwachting.48 Een kosten-

verhoging door een aanpassing van de overlevingstafels moet 

worden gecompenseerd ten laste van de aanspraken. Meer in het 

bijzonder moet de kostenverhoging in een periode van maximaal 

10 jaar worden ingelopen door de indexatie van opgebouwde al 

dan niet ingegane aanspraken gedurende 10 jaar neerwaarts bij 

45 Wet van 12 juli 2012, Stb. 2012, 328.
46 Kamerstukken II 2011/12, 33 290, nr. 2, p. 7.
47 Uitwerkingsmemorandum (2011), p. 11. De mogelijkheid tot verbetering van de 

regeling wordt beperkt door verlaging van de fiscaal toelaatbare maximale 
opbouwpercentages voor het aanvullend pensioen per 1 januari 2014.

48 Uitwerkingsmemorandum (2011), p. 12. Zie ook Kamerstukken II 2011/12, 32 043, 
nr. 113, p. 6: “[D]e gevolgen [moeten] worden verwerkt in de hoogte van de 
pensioenaanspraken en de pensioenuitkeringen en in de pensioenrichtleef-
tijd”.
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te stellen met een ‘correctiepost levensverwachting opgebouwde 

aanspraken’. De indexatie kan hierdoor ook negatief worden.49 

4.4 Contractuele vormgeving van de pensioenleeftijd

Het idee van de koppeling aan de levensverwachting is dat 

verschillende generaties een gelijke vaste uitkeringsperiode 

hebben.50 Door de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 

worden de wettelijke pensioenleeftijd (AOW), de fiscale pensioen-

richtleeftijd en de pensioenontslagleeftijd uit elkaar getrok-

ken.51 In 2014 is de fiscale pensioenrichtleeftijd 67 jaar en de 

AOW-leeftijd 65 jaar en twee maanden.52 Hoewel aansluiting kan 

worden gezocht bij zowel de AOW-leeftijd als de fiscale pensi-

oenrichtleeftijd, verwachten wij dat het pensioenreglement zal 

aansluiten bij de fiscale pensioenrichtleeftijd.53 Aansluiten bij de 

AOW-leeftijd is uitvoeringstechnisch onaantrekkelijk doordat er 

zoveel verschillende AOW-leeftijden ontstaan.54 In ieder geval zal 

op enige wijze rekening moeten worden gehouden met de fiscale 

pensioenrichtleeftijd in het reglement, omdat fiscaal voor alle 

deelnemers met die leeftijd moet worden gerekend. Op grond van 

de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd zullen ook de 

maximale fiscale opbouwpercentages dalen. 

49 Uitwerkingsmemorandum (2011), p. 12. Zie ook Korbee, Schakenbos & Spieker 
(2011), p. 31; De Waegenaere, Melenberg & Bonen (2012a), p. 15/20.

50 Vanuit actuariële optiek hoeft de uitkeringsdatum minder dan een jaar te 
stijgen per jaar toename van de levensverwachting, dan wel kan de premie per 
jaar omlaag.

51 Kamerstukken II 2011/12, 33 290, nr. 3, p. 12-13. 
52 Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd.
53 Kamerstukken II 2011/12, 33 290, nr. 9, p. 11. Aansluiten bij de AOW-leeftijd is 

minder logisch, nu de AOW-leeftijd verschilt per leeftijdscohort. Dat is uitvoe-
ringstechnisch onaantrekkelijk. 

54 Heemskerk (2011a), p. 95. Zie ook De Waegenaere, Paulis & Stigter (2011), p. 
30-32.
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De Hoge Raad heeft in juli 2012 aanvaard dat een arbeidsover-

eenkomst voor onbepaalde tijd van rechtswege kan eindigen 

door een pensioenontslagbeding waarin staat dat de arbeids-

overeenkomst automatisch eindigt bij het bereiken van de 

pensioenleeftijd.55 Om te voorkomen dat pensioenontslag 

leeftijdsdiscriminatie vormt, bevelen wij aan dat werkgevers met 

een pensioenontslagbeding aansluiting zoeken bij de voor de 

betrokkene geldende vaste AOW-leeftijd of een hogere leeftijd als 

einddatum van de arbeidsovereenkomst (zie hierna § 4.5).56 

  

Hieronder zullen wij uitwerken hoe het LAM contractueel kan 

worden vormgegeven in een pensioenreglement.

1. Opbouw

1.1 De deelnemer die werknemer is van werkgever [x] verwerft 

een voorwaardelijke aanspraak op ouderdomspensioen op 

die gelijk is aan [x] procent van de Pensioengrondslag.

1.2 De opbouw wordt naar rato verminderd wanneer de 

Deelnemer geen volledig Pensioenjaar recht op pensioen-

opbouw heeft.

1.3 Ieder Pensioenjaar wordt het opbouwpercentage aangepast 

met inachtneming van de fondsspecifieke (c.q. voor het 

eigen deelnemersbestand gecorrigeerde) sterftetafels. 

1.4 De pensioenopbouw eindigt voor de Deelnemer bij het 

bereiken van de Pensioenleeftijd.

55 In HR 13 juli 2012, JAR 2012, 209 is het pensioenontslagbeding expliciet als 
geldig aangemerkt door de Hoge Raad. 

56 Artikel 7 lid 1 sub b WGBL. Vergelijk Heemskerk (2009). 
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2. Definitie Pensioenleeftijd

 De leeftijd waarop het ouderdomspensioen geheel of gedeelte-

lijk ingaat. Voor een (Gewezen) Deelnemer is dit de pensioen-

richtleeftijd zoals bepaald bij of krachtens art. 18a van de Wet 

op de Loonbelasting 1964, tenzij ingevolge het bepaalde in 

artikel (…) een andere Pensioenleeftijd geldt.

3. Mee-ademen op basis van levensverwachting

3.1 Ieder Pensioenjaar worden de pensioenaanspraken en 

pensioenrechten aangepast met inachtneming van de 

fondsspecifieke (c.q. voor het eigen deelnemersbestand 

gecorrigeerde) sterftetafels.

3.2 De aanpassing, bedoeld in het eerste lid, wordt uitge-

drukt in het levensverwachtingaanpassingspercentage. Dit 

percentage wordt elk jaar in gelijke delen gespreid over 

de daaropvolgende 5 jaren. Elke nieuwe raming leidt tot 

een nieuwe aanpassing, positief of negatief, waarvoor een 

nieuwe spreidingsperiode van 5 jaar geldt. In elk volgend 

jaar wordt de vereiste aanpassing gesaldeerd met het 

saldo van de vereiste aanpassingen in de daaraan vooraf-

gaande jaren, met een spreidingsperiode van maximaal 

5 jaren. Het in enig jaar geldende voortschrijdend saldo 

van de vereiste aanpassingen wordt aangeduid als het 

Levensverwachtingaanpassingssaldo. 

Toelichting op contractsbepalingen

Ad 1. De bepaling weerspiegelt dat de opbouw van voorwaarde-

lijke pensioenaanspraken wordt aangepast op grond van veran-

deringen in de levensverwachting. In de Wet verhoging AOW- en 

pensioenrichtleeftijd zijn de prognoses van het CBS maatge-
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vend.57 In de parlementaire stukken over de toekomst van het 

pensioenstel is echter opgemerkt dat pensioenfondsen vrij zijn 

in hun keuze van grondslagen voor de levensverwachting die zij 

gebruiken, zolang deze grondslagen prudent zijn en aanslui-

ten bij de samenstelling van de deelnemerspopulatie van de 

fondsen.58 

 Het Pensioenakkoord zou aldus kunnen worden geïnterpre-

teerd dat het pensioenfondsbestuur het LAM eens in de vijf jaar 

toepast.59 De Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd gaat 

er echter vanuit dat jaarlijks wordt beoordeeld of de pensioen-

richtleeftijd verder moet stijgen op basis van de macro gemid-

delde resterende levensverwachting.60 Het heeft onze voorkeur 

dat stijgingen in de levensverwachting zo spoedig mogelijk 

(jaarlijks) worden verwerkt. Er lijkt immers geen goede reden voor 

uitstel wanneer een stijging van de levensverwachting voorzien-

baar is. Wat betreft de opbouwpercentages zal de bovengrens 

worden gevormd door de fiscaal maximale opbouwpercenta-

ges voor het aanvullend pensioen. Per 1 januari 2014 zal dat 1,9 

procent zijn voor een eindloonregeling en 2,15 procent voor een 

middelloonregeling.61

57 Kamerstukken II 2011/12, 33 290, nr. 2, p. 2 en 7.
58 Kamerstukken II 2011/12, nr. 32 043, nr. 118, p. 64.
59 De Waegenaere, Melenberg & Boonen (2012a), p. 13/20 betogen dat een hogere 

frequentie vereist zou zijn gelet op het vereiste van premieneutraliteit. Volgens 
Kok & Grielink (2012), p. 13 loopt het fonds in de tussenliggende periode in 
strikte zin biometrisch risico, ook al wordt het risico achteraf ingelopen. Dit kan 
problematisch zijn met het oog op de noodzaak van (ongewenste) buffereisen 
voor deze risico’s. 

60 Kamerstukken II 2011/12, 33 290, nr. 2, p. 7 en nr. 3, p. 24.
61 Zie art. 18a lid 1 en 2 Wet LB 1964, zoals gewijzigd door de Wet verhoging AOW- 

en pensioenrichtleeftijd. Het kabinet Rutte-II is voornemens deze opbouwper-
centages verder te verlagen met 0,4 %. Zie Regeerakkoord (2012), p. 6-7. 
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Ad 2. In de voorbeeldbepaling is aangenomen dat het pensioen-

reglement aansluit bij de fiscale pensioenrichtleeftijd. Deze 

pensioenrichtleeftijd is op grond van de Wet verhoging AOW- en 

pensioenrichtleeftijd62 vastgelegd in art. 18a Wet LB, inclusief 

leeftijdaanpassingsmechanisme. De pensioenrichtleeftijd zal 

volgens dit artikel – dat op 1 januari 2014 in werking treedt – 

na aanpassing tot 67 jaar jaarlijks bij algemene maatregel van 

bestuur worden aangepast aan de levensverwachting, voor het 

eerst per 1 januari 2015. Op grond van de wet vindt een verhoging 

van de pensioenrichtleeftijd steeds plaats in stappen van een 

jaar. 

 In de voorbeeldbepaling is rekening gehouden met het feit 

dat vervroeging of uitstel van het werknemerspensioen mogelijk 

is. De wetsgeschiedenis noemt deze mogelijkheid expliciet. 

Vervroeging kan indien het werknemerspensioen actuarieel 

herrekend wordt ten opzichte van de bij de opbouw gehanteerde 

pensioenrichtleeftijd.63

Ad 3. Opgebouwde voorwaardelijke pensioenaanspraken en 

pensioenrechten worden jaarlijks aangepast aan mutaties in de 

levensverwachting. De aanpassing kan zowel positief (verhoging) 

als negatief (verlaging) zijn. Wanneer een verandering in de 

fondsspecifieke sterftetafels leidt tot een kostenstijging voor het 

pensioenfonds, wordt deze verwerkt door de pensioenaanspra-

ken en pensioenrechten te verlagen gedurende een bepaalde 

spreidingsperiode. 

 De vereiste aanpassing kan voor ieder jaar worden uitgedrukt in 

een levensverwachtingaanpassingspercentage. De spreidingsperi-

ode mag maximaal 10 jaar bedragen; een minimumperiode is niet 

62 Kamerstuk 33 290.
63 Kamerstukken II 2011/12, 33 290, nr. 3, p. 13.
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voorgeschreven. Maken werkgevers en werknemers geen afspraak 

over de lengte van de spreidingsperiode, dan zal het pensioen-

fondsbestuur hierover moeten besluiten. In de voorbeeldbepa-

ling zijn wij uitgegaan van een spreiding in gelijke delen over 5 

jaar.64 Voor elke nieuwe aanpassing (in een volgend jaar), positief 

of negatief, geldt een nieuwe spreidingsperiode van 5 jaar. In elk 

volgend jaar wordt de vereiste aanpassing gesaldeerd met het 

saldo van de vereiste aanpassingen in de daaraan voorafgaande 

jaren. Het voortschrijdend saldo van de vereiste aanpassingen 

duiden wij aan als het Levensverwachtingaanpassingssaldo.

4.5 Risico’s leeftijdsdiscriminatie

Pensioenontslag

Bij de contractuele vormgeving van het LAM hebben wij hierboven 

aansluiting gezocht bij de fiscale pensioenrichtleeftijd. Vanaf 

1 januari 2013 kan door de verhoging van de AOW-leeftijd 

de contractuele pensioenontslagdatum waarop de arbeids-

overeenkomst eindigt (bijvoorbeeld 65 jaar) lager liggen dan 

de AOW-leeftijd. Dat kan leiden tot een tijdelijk AOW-gat65, 

Anw-gat66 en leeftijdsdiscriminatie. De wet gaat er vanuit dat 

geen sprake is van verboden leeftijdsonderscheid indien de 

pensioenontslagdatum gelijk is aan de AOW-gerechtigde leeftijd 

of een hogere overeengekomen leeftijd (artikel 7 lid 1 onder b 

WGBL). Europese jurisprudentie ondersteunt die gedachte.67 Om 

te voorkomen dat een verplicht pensioenontslag voorafgaand 

64 Een spreiding in gelijke delen lijkt ons overigens niet dwingend.
65 De AOW gaat later in dan het aanvullend pensioen.
66 Dit ontstaat doordat de nabestaandenpensioenuitkering (en financiering) loopt 

tot 65 jaar, er van uitgaand dat dan de AOW en het aanvullend pensioen 
ingaan.

67 HvJ EU 5 maart 2009 (Age Concern), HvJ EU 12 oktober 2010 (Rosenbladt).
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aan het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd leeftijdsdiscri-

minatie vormt, bevelen wij aan dat het pensioenontslagbeding 

aansluit bij de voor de betrokkene geldende vaste AOW-leeftijd of 

een hogere leeftijd als einddatum van de arbeidsovereenkomst.68 

Wij verwachten dat sociale partners het pensioenontslagbeding 

laten meebewegen met de leeftijdsafhankelijke AOW-leeftijd. 

Wanneer het pensioenreglement de fiscale pensioenrichtleeftijd 

volgt, bouwt de deelnemer waarschijnlijk geen pensioen op tot 

de fiscale pensioenrichtleeftijd.69 

Leeftijdsonderscheid in pensioenreglement

De pensioenleeftijd uit het pensioenreglement kan aansluiten bij 

de fiscale pensioenrichtleeftijd. De wet verhoogt de fiscale pensi-

oenrichtleeftijd in 2014 naar 67 jaar (en koppelt de leeftijd vervol-

gens aan de ontwikkeling van de macro gemiddelde resterende 

levensverwachting). Die pensioenrichtleeftijd geldt dan voor 

iedereen vanaf die peildatum. Door hantering van deze peildatum 

ontstaan geen leeftijdscohorten (dat zou direct leeftijdsonder-

scheid opleveren), maar wel jaarlagen. Tot de peildatum zijn 

pensioenaanspraken in uitkeringsovereenkomsten opgebouwd 

met pensioenrichtleeftijd 65 jaar, (jaarlagen pensioenopbouw 65 

68 De koppeling aan de voor de betrokkene geldende AOW-gerechtigde leeftijd is 
een uniforme formulering die de pensioenontslagclausule herleidbaar maakt 
tot een individuele kalenderdatum. De toevoeging vaste AOW-gerechtigde 
leeftijd zorgt er voor dat bij herintroductie van de vooralsnog in de ijskast 
gezette flexibele AOW duidelijk is dat de vaste (normale) AOW-leeftijd geldt als 
einddatum.

 Zie ook artikel 7 lid 1 sub b WGBL en Vgl. Heemskerk (2009). De regering wil dat 
de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd van rechtswege eindigt bij het 
bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd of een hogere overeengekomen 
pensioengerechtigde leeftijd, tenzij (cao-)partijen andere schriftelijke 
afspraken hebben gemaakt. Zie Kamerstukken I 2011/12, 33 290, nr. G, p. 4 
(wetsvoorstel Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd). 

69 Vgl. de motie Noten, Kamerstukken I 2011/12, 33 290, nr. J.
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jaar). Vanaf die datum worden pensioenaanspraken opgebouwd 

met pensioenrichtleeftijd 67 jaar (jaarlagen pensioenopbouw 67 

jaar).70 Oudere werknemers hebben meer jaarlagen pensioen-

opbouw op basis van 65 jaar dan jongere werknemers. Jongeren 

moeten dan langer doorwerken dan ouderen om hetzelfde 

pensioen te realiseren. Dat levert mogelijk indirect leeftijdsonder-

scheid op, dat gerechtvaardigd moet worden door werkgevers en 

pensioenuitvoerders.71

 Het is twijfelachtig of de wettelijke uitzondering voor het 

bepalen van de pensioenleeftijd van artikel 8 lid 2 WGBL geldt 

wanneer het verschillende pensioenleeftijden betreft voor 

verschillende leeftijdsgroepen.72 Dat raakt namelijk de kern van 

het verbod van leeftijdsonderscheid. Een verschillende pensioen-

leeftijd voor mannen en vrouwen is bijvoorbeeld verdacht.73 

Uitzonderingen op het verbod van discriminatie op grond van 

Europese rechtspraak worden restrictief uitgelegd.74 Het LAM kan 

met enige welwillendheid kwalificeren, als actuariële berekenin-

gen waarbij met leeftijd rekening wordt gehouden, worden uitge-

zonderd van het verbod van leeftijdsdiscriminatie.

 Wanneer geen beroep kan worden gedaan op de uitzonde-

ring van art. 8 lid 2 of 3 WGBL, kan de op de peildatum gelijke 

70 Vgl. Kamerstukken II 2011/12, 33 290, nr. 3, p. 1. Het lijkt echter onpraktisch en 
administratief gecompliceerd om deelnemers rechten te laten opbouwen 
horend bij verschillende pensioenleeftijden. Daarom zou ook voor de 
bestaande aanspraken de pensioen(reken)leeftijd kunnen worden verhoogd, 
waarna de bestaande aanspraken actuarieel neutraal worden aangepast aan 
de nieuwe rekenleeftijd. Zie De Waegenaere, Melenberg & Boonen (2012b), p. 
27. Er zou dan niet langer sprake zijn van leeftijdsonderscheid door jaarlagen.

71 HvJ 9 oktober 2001, PJ 2001, 101 (Menauer).
72 Heemskerk 2011, p. 98, Lutjens 2011c, CPB 2012; Kamerstukken II 2001/02, 28 170, 

nr. 3, p. 38.
73 Heemskerk 2011, p. 98, met verwijzing naar HvJ EG 17 mei 1990, NJ 1992, 436 

(Barber) en HR 21 november 1986, NJ 1987, 351.
74 HvJ EG 4 juni 2002, PJ 2002, 99 (Beckmann); HvJ EG 6 november 2003, PJ 2004, 

71 (Martin).
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pensioen richtleeftijd indirect leeftijdsonderscheid vormen 

waarvoor de wet een objectieve rechtvaardiging eist. Daarbij moet 

worden onderzocht of het middel (indirect leeftijdsonderscheid) 

een (i) legitiem doel dient, (ii) geschikt is om het doel te bereiken, 

en (iii) proportioneel is.75 Naar verwachting kan het legitieme 

doel worden onderbouwd.76 Het belangrijkste aandachtspunt 

vormt de proportionaliteitstoets. Daarbij lijkt ons van belang dat 

in het nieuwe voorwaardelijke pensioencontract ook de reeds 

opgebouwde aanspraken en pensioenrechten meebewegen met 

mutaties in de levensverwachting (en de daaruit  voortvloeiende 

kosten voor het pensioenfonds).77 De lasten worden in die zin 

verdeeld over alle generaties. Wij menen daarom dat een objec-

tieve rechtvaardiging voor het leeftijdsonderscheid goed verde-

digbaar is door beredeneerd te wijzen op een evenwichtige 

verdeling van lasten en lusten tussen de generaties.

Uitsmeren kostenverhogingen over maximaal 10 jaar

Indirect leeftijdsonderscheid wordt mogelijk ook gemaakt 

wanneer op basis van het Pensioenakkoord kostenverhogin-

gen vanwege een toename van de levensverwachting over een 

periode van 10 jaar worden uitgesmeerd bij de aanpassing van 

pensioenaanspraken. Dit zou het geval zijn wanneer alleen 

opgebouwde pensioenaanspraken zouden worden aangepast, 

maar niet de pensioenrechten. In dat geval worden ouderen 

die binnen die 10 jaar een uitkering krijgen, beschermd tegen 

het langlevenrisico, terwijl jongeren die bescherming missen. 

Uit de Hoofdlijnennotitie FTK blijkt echter dat ook de pensioen-

75 Heemskerk 2011, p. 100-101.
76 Vgl. Heemskerk 2011, p. 101 voor argumenten die sociale partners kunnen 

aanvoeren.
77 Kamerstukken II 2011/12, 32 043, nr. 113, p. 7, 12.
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rechten voorwaardelijk worden ten aanzien van de levensver-

wachting.78 Het uitsmeren van kostenverhogingen zal daarom 

naar verwachting niet resulteren in ongerechtvaardigd indirect 

leeftijdsonderscheid. 

78 Kamerstukken II 2011/12, 32 043, nr. 113, p. 7 en p. 10.
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5. Het rendementsaanpassingsmechanisme (RAM)

5.1 Inleiding

Op de financiële markten worden verscheidene producten aange-

boden waarbij de rechten van de belegger afhankelijk zijn van 

onder meer de beleggingsresultaten. In de terminologie van het 

Pensioenakkoord ademen die rechten mee met de beleggingsre-

sultaten. Voorbeelden in de retail-omgeving (consumentenmarkt) 

zijn de beleggingsinstelling, het garantie-beleggingsproduct, een 

gemengd verzekerings- en beleggingsproduct en de wat archa-

ische tontine. Wat pensioenregelingen betreft, is het nuttig kennis 

te nemen van de beroepspensioenregelingen voor huisartsen 

en medisch specialisten. In Denemarken strekt het ATP-plan tot 

voorbeeld. Een korte beschrijving van deze producten en regelin-

gen is opgenomen in Bijlage 1.  

 Het reële contract wordt gekenmerkt door de indexatie-

ambitie; het streven om een zodanig rendement te genereren 

dat daarmee tenminste de prijsinflatie wordt gecompenseerd en 

derhalve de koopkracht op peil blijft. Wanneer het rendement de 

inflatie overstijgt, kan het verschil worden toegevoegd aan een 

egalisatiereserve. Hiermee kunnen de gevolgen van financiële 

schokken geleidelijk worden geabsorbeerd. Als het rendement de 

inflatie onderschrijdt, zal dit van contractswege moeten leiden tot 

een verlaging van de pensioenaanspraken en -rechten.79  

 Het reële contract impliceert dat de dekkingsgraad moet 

worden uitgedrukt in reële termen. De daarvoor vereiste discon-

tovoet wordt vastgesteld op basis van de risicovrije swaprente, die 

79 Dit vereist mogelijk aanpassing van de definitie van ‘ouderdomspensioen’ in 
artikel 1 PW. De wetsgeschiedenis lijkt uit te gaan van een vastgestelde hoogte 
van de uitkering en dat deze slechts kan variëren door indexatie (waarbij 
overigens alleen verhoging door indexatie wordt genoemd), vgl. Kamer-
stukken II 2005-06, 30 413, nr. 3, p. 183. 
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in het ‘lange’ segment van de swapcurve wordt aangepast met de 

UFR. Hierop wordt een indexatieafslag toegepast die afhankelijk 

is van de ambitie van het fonds, maar die ten minste overeen-

stemt met volledige prijsindexatie. Ook wordt een voorgeschreven 

looptijdafhankelijke risico-opslag toegepast, omdat rekening 

wordt gehouden met het feit dat indexatie deels uit overrende-

ment kan worden gefinancierd.80 Met deze discontovoet wordt de 

contante waarde van de pensioenverplichtingen berekend.

 In het reële contract wordt de ambitie verwoord dat het 

pensioen fonds elk jaar de loon- of prijsinflatie compenseert. In 

onze voorbeeldbepaling gaan wij uit van de prijsinflatie. Voor 

deze ambitie wordt een prijs berekend die tot uitdrukking komt 

in de reële discontovoet (en dus niet in een opslag op de premie). 

Wij gaan ervan uit dat een premieopslag moet worden berekend 

om aan het pensioenfonds een vergoeding te kunnen bieden voor 

uitvoeringskosten (bestuur en bestuursondersteuning, pensioen-

administratie, communicatie, vermogensbeheer en ‘overhead’).81  

5.2 Interpretatie RAM en rekenvoorbeeld

In deze paragraaf geven wij een mogelijke interpretatie van de 

werking van het RAM. Wij verduidelijken de interpretatie met een 

rekenvoorbeeld.82 In het rekenvoorbeeld abstraheren wij van de 

werking van het LAM. 

 Wij veronderstellen dat op de startdatum (t=0) de reële 

80 Kamerstukken II, 32 043, nr. 113, p. 20.
81 Er kan aansluiting worden gezocht bij art. 128 PW. Verder dient rekening te 

worden gehouden met transactiekosten die ten laste komen van het beleg-
gingsresultaat. Dat kan door uit te gaan van een schatting. Vgl. Pensioenfede-
ratie (2012) voor initiatieven in die richting. Die schatting kan worden verwerkt 
in een premie-opslag. Het alternatief is dat het beleggingsresultaat worden 
berekend in netto-termen.

82 Wij hebben ons daarbij gebaseerd op het Uitwerkingsmemorandum (2011) en 
Kamerstukken II, 32 043, nr. 113.
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dekkingsgraad gelijk is aan 100. Aan het einde van het jaar wordt 

bepaald dat de inflatie in jaar 0 gelijk is aan 2 procent en dat 

de pensioenen in t=1 conform de ambitie met 2 procent moeten 

worden geïndexeerd. Tevens wordt het behaalde rendement 

berekend. De gezamenlijke impact van premie, indexatie en 

beleggingsrendement (hierna aan te duiden als ‘Impact’) resul-

teert in een nieuw berekende reële dekkingsgraad op t=1.  

Stel dat de nieuwe reële dekkingsgraad als gevolg van de Impact 

op t=1 gelijk is aan 90. De Impact is derhalve gelijk aan -10. De 

Impact wordt over 5 jaar uitgesmeerd in 5 gelijke delen (elk een 

‘Impactdeel’). Daarmee wordt de dekkingsgraad op t=1 hersteld 

op een niveau van 100.83 Voor elke nieuwe Impact geldt een 

nieuwe spreidingsperiode van 5 jaar. Het voortschrijdend saldo 

van elke Impact die gedurende (maximaal) 5 jaren wordt uitge-

smeerd, duiden wij aan als het Impactsaldo. Onderstaand getal-

lenvoorbeeld kan deze systematiek verduidelijken.

Jaar t=0 t=1 t=2 t=3 t=4 t=5

Impact -10 -5 10 0

Impactdeel t=0 -2 -2 -2 -2 -2

Impactdeel t=1 -1 -1 -1 -1

Impactdeel t=2 2 2 2

Impactdeel t=3 0 0

Impactsaldo -2 -3 -1 -1 -1

Inflatie 2 2 1,5 2 3

Verhoging / Verlaging 0 -1 0,5 1 2

83 De veronderstelling is dat de ‘smoothing’ die gedurende 5 jaar plaatsvindt, 
reeds op t=1 mag worden ‘ingerekend’ bij de berekening van de reële 
dekkingsgraad.



46 design paper 14

5.3 Egalisatiereserve 

Als het Impactsaldo groter is dan de inflatie, worden de pensioe-

nen volledig geïndexeerd en kan het verschil tussen Impactsaldo 

en inflatie worden toegevoegd aan een desgewenst te vormen 

egalisatiereserve.84 De egalisatiereserve kan bijvoorbeeld worden 

aangesproken om de gevolgen van sterk negatieve beleggingsre-

sultaten te absorberen.85 Daarvoor moet een beslisregel worden 

geformuleerd die wij als volgt definiëren: 

 Indien in enig jaar het Impactsaldo als gevolg van tegen-

vallende beleggingsresultaten de grens van -10 procent 

doorbreekt, wordt er een beroep gedaan op (mag er worden 

onttrokken aan) de egalisatiereserve, zodanig dat het 

Impactsaldo wordt teruggebracht tot -10 procent. 

 

Voor het geval de egalisatiereserve onverhoopt ontoereikend is 

om het Impactsaldo terug te brengen tot -10 procent, nemen 

wij in het contract de regel op dat de pensioenen worden gekort 

(‘afgestempeld’), zodanig dat het Impactsaldo wordt begrensd op 

een niveau van -10 procent.  

 Wij gaan ervan uit dat de egalisatiereserve een maximum heeft 

van 25 procent van de pensioenverplichtingen. Als de egalisa-

tiereserve dit percentage overstijgt, mag het meerdere worden 

aangewend voor extra indexatie of premiekorting. Ook dan 

zou er een uitsmeermechanisme moeten zijn. Dit scenario ligt 

84 De vorming van een egalisatiereserve is optioneel (en niet onomstreden). Zij 
vereist dat er goede toerekening- en verdelingsregels worden opgesteld, 
anders kan het een instrument worden voor willekeur. De voor- en nadelen 
blijken uit CPB (2012). 

85 Uit het Pensioenakkoord blijkt dat negatieve gevolgen van mutaties in de 
levensverwachting niet mogen worden opgevangen door te onttrekken aan de 
egalisatiereserve. Vgl. Kamerstukken II, 32 043, nr. 113, p. 23; Uitwerkingsme-
morandum (2011) p. 13 en 19.
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vooralsnog niet in het verschiet en laten we daarom verder buiten 

beschouwing. 

 Een volledig ‘mee-ademende’ aanspraak op het aanwezige 

pensioenvermogen impliceert een volstrekte pro rata deelgerech-

tigdheid in het pensioenvermogen. Die staat op gespannen voet 

met de beoogde vorming van een egalisatiereserve. De gevolgen 

van negatieve beleggingsresultaten kunnen daarmee worden 

gedempt. Deze reserve is een onverdeelde buffer waarover 

verdelingsregels moeten worden opgesteld. Dat behoort tot de 

bevoegdheid van sociale partners, tenzij de wetgever daarover 

wettelijke regels formuleert. 

 De egalisatiereserve leidt tot complicaties bij individuele 

waardeoverdracht.86 Is de reserve bedoeld voor de achter-

blijvers in het fonds c.q. voor de toekomstige aanspraken, of 

mag een uittreder meedelen in de buffer door middel van een 

waardeoverdracht?

 De verdelingsregel zou kunnen zijn dat elke aanspraak- en 

pensioengerechtigde naar rato van zijn opgebouwde aanspra-

ken of rechten deelgerechtigd is in de egalisatiereserve. Het lijkt 

ons billijk dat deze deelgerechtigdheid in aanmerking komt voor 

individuele waardeoverdracht. Wij hebben dit in onze voorbeeld-

bepaling tot uitdrukking gebracht. 

5.4 Contractuele vormgeving van het RAM en de 

egalisatiereserve

Wij geven hierna een mogelijke ‘contractuele ‘ uitwerking van het 

RAM en de toepassing van de egalisatiereserve. Dat doen wij op 

basis van onze interpretatie van het Pensioenakkoord en de door 

86 In geval van collectieve waardeoverdracht blijft de buffer - zij het onverdeeld - 
behouden.
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ons geformuleerde beslisregels. In werkelijkheid is het uiteraard 

aan sociale partners om daarover overeenstemming te bereiken. 

1. Opbouw

 (Zie § 4.4)

2. Pensioenleeftijd

 (Zie § 4.4.)

3. Mee-ademen op basis van levensverwachting

 (Zie § 4.4.)

4. Mee-ademen op basis van rendement

4.1 Het pensioenfonds streeft ernaar om de pensioenaan-

spraken en pensioenrechten elk jaar aan te passen in 

overeenstemming met de hoogte van de prijsinflatie. Als 

uitdrukking van dit streven brengt het pensioenfonds 

een premie in rekening. De werkelijke aanpassing van de 

pensioenaanspraken en pensioenrechten in elk jaar hangt 

af van de impact die premie, prijsinflatie en beleggings-

resultaat tezamen hebben op de dekkingsgraad van het 

pensioenfonds (hierna te noemen: Impact). 

4.2 De Impact, positief of negatief, wordt elk jaar in gelijke 

delen (elk een Impactdeel) gespreid over de daaropvol-

gende vijf jaren. Voor elke nieuwe Impact geldt een nieuwe 

spreidingsperiode van 5 jaar. In elk volgend jaar wordt het 

aan dat jaar toe te rekenen Impactdeel gesaldeerd met 

het saldo van Impactdelen van de daaraan voorafgaande 

jaren, met een spreidingsperiode van maximaal vijf jaren. 

Het in enig jaar geldend voortschrijdend saldo van de 

Impactdelen wordt aangeduid als het Impactsaldo. 
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5. Egalisatiereserve

5.1 De egalisatiereserve heeft tot doel de gevolgen van ernstig 

tegenvallende beleggingsresultaten te absorberen.

5.2 Aan de egalisatiereserve wordt toegevoegd indien in enig 

jaar op de peildatum (i) het Impactsaldo meer dan toerei-

kend is om de pensioenaanspraken en pensioenrechten 

te indexeren. Voor zover het Impactsaldo niet is vereist ter 

compensatie van de inflatie c.q. indexatie van de pensi-

oenen, wordt het toegevoegd aan de egalisatiereserve. De 

egalisatiereserve is maximaal gelijk aan 25 procent van de 

pensioenverplichtingen.

5.3 Aan de egalisatiereserve wordt onttrokken indien in enig 

jaar op de peildatum het Impactsaldo als gevolg van tegen-

vallende beleggingsresultaten de grens van -10 procent 

doorbreekt. In dat geval wordt de egalisatiereserve voor 

zoveel mogelijk aangewend teneinde het Impactsaldo te 

brengen op een niveau van -10 procent.

5.4 Indien in enig jaar op de peildatum de egalisatiereserve 

groter is dan 25 procent van de pensioenverplichtingen, 

kan het bestuur besluiten het excedent aan te wenden voor 

extra indexatie of premiekorting. De extra indexatie in enig 

jaar bedraagt maximaal [x] procent van [x]. De premiekor-

ting in enig jaar bedraagt maximaal [x] procent van [x].

5.5 Elke aanspraak- en pensioengerechtigde is in economische 

zin deelgerechtigd in de egalisatiereserve. Deze deelge-

rechtigdheid is vatbaar voor individuele en collectieve 

waardeoverdracht. 

6. Kosten 

De kostendekkende premie bevat een kostendekkende 

vergoeding voor de uitvoeringskosten van het pensioenfonds, 
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waaronder begrepen de kosten van bestuur en bestuurs-

ondersteuning, pensioenadministratie, communicatie en 

vermogensbeheer. 

7. Korten 

Als de egalisatiereserve ontoereikend is om het Impactsaldo 

terug te brengen tot -10 procent, dan worden de pensioenaan-

spraken en pensioenrechten gekort (‘afgestempeld’), zodanig 

dat het Impactsaldo wordt teruggebracht tot een niveau van 

-10 procent.
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6. Samenvatting

In dit paper toetsen wij het reële contract aan de Pensioenwet 

en werken wij de hoofdlijnen van dat pensioencontract uit in 

contractsbepalingen.

 Het reële pensioencontract moet passen binnen de typeringen 

die de Pensioenwet kent. Wij geven de wetgever in overweging de 

streefovereenkomst toe te voegen om het reële contract te typeren 

en de definitie van ouderdomspensioen te wijzigen, zodat daarin 

tot uitdrukking komt dat - na het bereiken van de pensioen-

datum - de hoogte van de pensioenuitkering kan variëren. 

De hoofdbestanddelen van het nieuwe pensioencontract zijn:

– De prijs van het nieuwe pensioencontract (de stabiele 

pensioenpremie);

– Het levensverwachtingsaanpassingsmechanisme (LAM);

– Het rendementsaanpassingsmechanisme (RAM);

– De egalisatiereserve.

 

De pensioenpremie is de structurele prestatie die verschuldigd 

is voor de verzekering van pensioen en de daaraan verbonden 

kosten. Deze moet kostendekkend zijn. Een vaste prijsafspraak 

is mogelijk indien onvoldoende premie automatisch leidt tot 

een neerwaartse bijstelling van de pensioenaanspraken en 

pensioenrechten.

 De toepassing van het LAM leidt tot wijziging van het opbouw-

percentage en wijziging van bestaande pensioenaanspraken 

en pensioenrechten. De gevolgen van het LAM en het RAM voor 

bestaande pensioenaanspraken en pensioenrechten hebben wij 

uitgewerkt in een contractueel aanpassingsmechanisme. Elke 
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vereiste aanpassing – negatief en positief – wordt over een aantal 

jaren ‘uitgesmeerd’. 

 De egalisatiereserve heeft tot doel de gevolgen van sterk tegen-

vallende beleggingsresultaten te absorberen. Door middelen te 

onttrekken aan de egalisatiereserve, kan het korten van pensioe-

nen (tijdelijk) worden vermeden. Aan de egalisatiereserve wordt 

toegevoegd indien in enig jaar op de peildatum de middelen van 

het pensioenfonds meer dan toereikend zijn om de pensioenen 

volledig te indexeren. Wij hebben de maximumomvang van de 

egalisatiereserve gesteld op een niveau van 25 procent van de 

pensioenverplichtingen en geven in overweging om bandbreed-

tes te reguleren. De (deelgerechtigdheid in de) egalisatiereserve 

behoort naar ons inzien in aanmerking te komen voor individuele 

en collectieve waarde-overdacht.
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Bijlage 1: Producten waarbij de rechten afhangen van 

beleggingsresultaten

– Beleggingsinstelling 

Een beleggingsinstelling is een beleggingsmaatschappij of een 

beleggingsfonds. Krachtens het daarbij horende contract (de 

‘Voorwaarden’) worden ter collectieve belegging gelden of andere 

goederen bijeengebracht teneinde de deelnemers pro rata te 

laten delen in de resultaten van de beleggingen.

– Tontine 

Een tontine is een bijeengebracht vermogen (een ‘fonds’ of een 

‘spaarkas’) dat uitkeert bij een bepaalde gebeurtenis (bijvoor-

beeld pensio nering van de deelnemer) tot aan de dood van de 

deelnemer. De deelnemers delen in de beleggingsresultaten. Bij 

overlijden vervalt de sterftewinst aan het collectief van de nog 

levende deelnemers.87 Boshuizen schrijft in 1998 over de tontine 

of ‘zuivere spaarkas‘. Wij zien daarin een beschrijving ‘avant la 

lettre’ van het LAM en het RAM:

 “[d]e verzekeraar [loopt] bij een zuiver spaarkas geen enkel 

verzekeringsrisico. Hij keert de totale ingelegde bedragen met 

de beleggingsopbrengsten op de afgesproken datum uit aan 

de deelnemers die dan nog in leven zijn, uiteraard na aftrek 

van zijn eigen kosten. Het sterfterisico beweegt zich als het 

ware tussen de deelnemers onderling.”88

– Garantie-beleggingsproduct 

Hierbij is de upside resultaatafhankelijk en wordt het neerwaarts 

risico jaarlijks afgedekt met een zogenoemde ‘click-constructie’. 

87 De PPI is vergeleken met een tontine, vgl. Werner (2012).
88 Boshuizen (1998), p. 26-27. Zie ook Van Houte (1993); Pikaart en Bos (2011).
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Dit impliceert dat gebruik wordt gemaakt van jaarlagen. Elk 

volgend jaar wordt als het ware gebouwd op het fundament van 

de voorgaande jaren. Dit fundament wordt onvoorwaardelijk door 

de ‘click’.  

 Tijdens de beleggingsperiode – van minimaal een aantal 

jaren – wordt het vermogen gesplitst. Een ‘garantiedeel’ voor 

het bedrag dat de deelnemer zeker terug wil krijgen en een ‘vrij 

belegbaar deel’ om extra vermogen op te bouwen. Het garantie-

deel wordt belegd in een zero coupon-obligatie waarover rente 

wordt vergoed. De aflossingswaarde van de obligatie is aan het 

einde van de looptijd gelijk aan het door de deelnemer gewenste 

bedrag. Daarbij kan het debiteurenrisico op de zero coupon 

uiteraard niet worden uitgesloten. 

 Met het vrij belegbaar deel kan de deelnemer extra vermogen 

opbouwen. Dit wordt belegd in derivaten (in de regel opties) op 

de waardeontwikkeling van een onderliggende index. Daarmee 

wordt met een relatief gering bedrag een belang in de onderlig-

gende waarde van de optie genomen. Dit resulteert in een kans 

op rendement ‘on top of’ de zero. In het slechtste geval heeft de 

optie geen waarde op de einddatum.89 

– Gemengd verzekerings- en beleggingsproduct

Te denken valt aan het pensioenproduct dat wordt aangeboden 

door bijv. TIAA-Cref.90 TIAA-Cref biedt een gemengd product van 

verzekering en belegging. Ten behoeve van de deelnemer wordt 

89 Zie bijv. Aegon Garantie Click 90 Fonds II en de ‘Rabo Coupon Clicker 1’.
90 Vgl http://www.tiaa-cref.org. Wij nemen het voorbeeld van TIAA-Cref omdat dit 

- bijv. door Ambachtsheer (2007) - wordt aangehaald als een in hoge mate 
compleet contract dat door een ‘well governed’ financiële instelling wordt 
uitgevoerd. Nederlandse verzekeraars bieden vergelijkbare producten. In 
Nederland aangeboden levensloopproducten lijken er ook op; zie bijv. de 
Loyalis ‘Zeker’ en Loyalis ‘Rendement’ producten.

http://www.tiaa-cref.org
http://www.tiaa-cref.org
http://www.tiaa-cref.org
http://www.tiaa-cref.org
http://www.tiaa-cref.org
http://www.tiaa-cref.org
http://www.tiaa-cref.org
http://www.tiaa-cref.org
http://www.tiaa-cref.org


hoofdlijnen pensioenakkoord, juridisch begrepen  55

premie betaald. De deelnemer verkrijgt een uitgestelde annuïteit 

gebaseerd op een gegarandeerd ‘bodemrendement’ van ca. 2,5 

procent. Het gedeelte van de premie dat niet wordt aangewend 

om het bodemrendement te verzekeren, wordt aangewend om 

additioneel rendement te verkrijgen, afhankelijk van de beleg-

gingsresultaten op financiële markten. De aanspraken van de 

deelnemers lopen daarmee parallel. De deelnemer kan kiezen 

tussen verscheidene beleggingsprofielen.

– Denmark’s Labour Market Supplementary Pension Plan (ATP)

Wij hebben de indruk dat Denemarken door een vergelijkbaar 

proces is gegaan als Nederland, waarbij pensioenen niet langer 

‘gegarandeerd’ zijn (daargelaten de zekerheidsmaat). In 2008 

werd een systeem geïntroduceerd waarbij pensioenen partieel 

mee-ademen (zouden wij zeggen) met ontwikkelingen op finan-

ciële markten. In essentie wordt de inleg verdeeld in twee delen: 

80 procent gaat naar de garantie-contributie en 20 procent gaat 

naar de bonus-contributie. De deelnemer ontvangt een ‘gegaran-

deerd’ nominaal pensioen gebaseerd op de garantiecontribu-

tie. Bescherming tegen inflatie moet worden geboden door de 

resultaten van de bonus-contributie. Uiteraard wordt de asset-

allocatie van ATP daarop afgestemd. Bovendien is een strategie 

ontwikkeld om bescherming te bieden tegen staartrisico’s (‘black 

swan events’).91 

 

– Beroepspensioenregeling 

De pensioenregeling zoals die geldt voor beroepsbeoefenaren, 

kan tot voorbeeld strekken. Typisch voor het beroepspensioen is 

het ontbreken van een sponsor; de voldoening van bijstortings-

91 De beschrijving is ontleend aan Rohde & Densøe (2010).
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verplichtingen of inhaalpremies is daarom niet waarschijnlijk. De 

premie zoals die wordt gestort is bepalend voor het pensioenin-

komen. Positieve en negatieve beleggingsresultaten worden elk 

jaar doorberekend in de pensioenaanspraken en -rechten. Als de 

beleggingsresultaten onvoldoende zijn om de dekkingsgraad op 

peil te houden, dan wordt de buffer aangesproken. Als de buffer 

is uitgeput volgt zo nodig vermindering van pensioenaanspraken 

en -rechten. Korting (afstempelen) is een sturingsmechanisme.92

Beoordeling

In de huidige discussie over het pensioenakkoord wordt een 

alomvattend systeem gezocht waarbinnen wordt tegemoetge-

komen aan zowel de wensen van de deelnemer (een betaal-

bare levenslange oudedagsvoorziening die bescherming biedt 

tegen inflatie), de mogelijkheden van de pensioenuitvoerder 

om aan die wensen tegemoet te komen en de impact die e.e.a. 

heeft op macro-economische grootheden. Daarbij gaat veel 

aandacht uit naar de vraag of en de mate waarin pensioenuit-

voerders in staat zijn de belofte die zij doen aan de deelnemers 

af te dekken (hun ‘hedge’). Wat theoretisch of op kleine schaal 

wordt aangeboden op een retailmarkt met een inleg van hooguit 

enkele miljarden, is echter niet zonder meer mogelijk als het 

gaat om honderden miljarden aan beleggingen ter dekking van 

pensioenverplichtingen. 

 De tontine en het beleggingsfonds gaan uit van een assets-

only benadering. Alle voor- nadelen worden omgeslagen 

over het collectief. De deelnemer zal zich vooral bekommeren 

om de vraag wat het risico is van de beleggingspool en welke 

kosten gemoeid zijn met het vermogensbeheer. Vanuit ‘pension 

92 Vgl. Steenvoorden (2011).
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design-optiek’ bieden het beleggingsfonds en de tontine 

weliswaar een rendementsaanpassingsmechanisme maar geen 

oplossing voor een gewenste ‘hedge’ tegen liabilities, waaronder 

inflatiebescherming.

 Het click-fonds, het Gemengd verzekerings- en beleggings-

product (TIAA-Cref) en het ATP-product gaan in essentie uit van 

dezelfde techniek. Een nominaal beleggingsresultaat wordt 

gegarandeerd en daarenboven wordt uitzicht geboden op een 

beweeglijk (floating) rendement. De typische retailgebreken die 

gelden voor het clickfonds (tegenvallen resultaten als gevolg van 

hoge kosten, belangenconflicten en suboptimaal vermogensbe-

heer) moeten in de wholesale-omgeving zoveel mogelijk worden 

bestreden.

 Het geavanceerde ATP-plan valt te combineren met elementen 

uit de beroepspensioenregeling. De belofte (‘pensioentoezeg-

ging’) die tot uitdrukking komt in de pensioenregeling, wordt 

als het ware ‘gehedged’ in de ‘machinekamer’, zijnde het 

ATP-plan. Door de ATP-strategie zou het mogelijk moeten zij om 

de aanspraken te relateren aan de ontwikkelingen op financiële 

markten (en wijziging in de gemiddelde leeftijdsverwachting) 

onder gelijktijdige afdekking van neerwaarts risico.93 Het niveau 

van deze rendementbodem (de verhouding tussen de garantie-

contributie en de bonus-contributie) is onderdeel van de door de 

belanghebbenden gewenste ‘risk appetite’.

 Onderzocht moet worden of de door ATP gepretendeerde 

bescherming tegen staartrisico’s effectief is. Wij kunnen ons niet 

goed voorstellen dat daarover absolute zekerheid kan worden 

93 Dit doen denken aan het combi-contract, bedoeld in het Pensioenakkoord 
p. 5.



58 design paper 14

geboden.94 Het lijkt ons daarom noodzakelijk om de mogelijk-

heid tot korting van de pensioenaanspraken en -rechten te 

handhaven. Niet als ultimum remedium (zoals dat sinds 2007 

in de PW is bepaald) maar als regulier stuurinstrument. Wij 

bepleiten om in dit opzicht terug te keren naar de regeling 

onder Pensioen- en spaarfondsenwet, die bepaalde dat in de 

statuten of reglementen van een pensioenfonds een kortingsre-

geling moest worden opgenomen. Korten was mogelijk zonder 

dat wettelijk de eis werd gesteld dat alle overige beschikbare 

sturingsmiddelen ineffectief zijn gebleken.

94 Om deze bescherming te kunnen bieden worden opties ingezet, vgl. Rohde en 
Dengsøe, p. 26. Wij vragen ons af of deze voldoende bescherming bieden bij 
extreme staartrisico’s zoals een systeemcrisis. 
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In het Pensioenakkoord en het Uitwerkingsmemorandum 

hebben sociale partners de uitgangspunten vastgelegd 

voor een transparant en meer expliciet pensioencontract. 

Daarbij wordt beoogd om de huidige ‘onvoorwaardelijke’ 

of ‘harde’ aanspraken die in nominale zin alleen in 

uitzonderlijke omstandigheden kunnen worden verlaagd, 

om te vormen naar ‘voorwaardelijke’ aanspraken. Bij deze 

‘zachte’ aanspraken worden pensioenuitkeringen mede 

afhankelijk van de levensverwachting en ontwikkelingen op 

financiële markten. In dit paper toetsen Mark Heemskerk, 

Bas de Jong en René Maatman (RUN) het reële contract 

aan de Pensioenwet en werken zij de hoofdlijnen van dat 

pensioencontract uit in contractsbepalingen.


