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In pensioenland onderscheiden we nominale en reële 

ambities. De financiële situatie van een pensioenfonds 

kan jaarlijks (fors) schommelen, wat de realisatie van de 

ambities kan beïnvloeden.  In dit paper stellen Agnes Joseph 

(Syntrus Achmea, UvA) en Dirk de Jong (Syntrus Achmea) 

een aanpak voor om te komen tot een pensioenlabel. 

Hierbij verschuift de focus van zuiver nominaal denken naar 

een combinatie van nominaal en reëel denken. De vraag 

die telkens weer gesteld wordt is: kunnen de nominale 

en reële ambities worden gehandhaafd of moeten de 

ambities worden bijgesteld?
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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 ten opzichte 

van de bevolking tussen 20 en 65 jaar zou het aantal 65-plussers 

wel eens kunnen verdubbelen. Kan de werkende beroepsbevol-

king 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 verantwoordelijkheid 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 pensioen-fondsen 

over te laten? Van wie zijn de pensioengelden eigenlijk? En hoe 

kan een helder en eerlijk speelveld voor pensioenfondsen en 

verzekeraars worden gedefinieerd? Hoe kunnen collectieve doel-

stellingen als solidariteit en meer individuele wensen worden 

verzoend? Maar vooral: hoe kunnen de voordelen van langer en 

gezonder leven worden benut voor een meer gelukkige en welva-

rende samenleving?
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Om een aantal 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 oud en jong mee worden geconfronteerd. Om die redenen 

heeft Netspar de NEA Papers ingesteld. In een NEA Paper neemt 

de auteur gemotiveerd stelling over een beleidsrelevant onder-

werp. De naam NEA Papers heeft twee betekenissen. Ten eerste, 

NEA staat voor Netspar Economische Adviezen. De auteurs advise-

ren op persoonlijke titel en op verzoek van Netspar over actuele 

economische kwesties op het gebied van vergrijzing en pensioe-

nen. Ten tweede, NEA klinkt als Nee-Ja en geeft daarmee een 

wezens kenmerk van elk debat aan.

Henk Don

Voorzitter van de Netspar Redactieraad.
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het pensioenlabel 
als basis voor toezicht

1.	 Inleiding

In pensioenland onderscheiden we nominale en reële ambities. 

De financiële situatie van een pensioenfonds kan jaarlijks (fors) 

schommelen, wat de realisatie van de ambities kan beïnvloe-

den. De mate waarin het financieel goed of slecht gaat met het 

fonds en de invloed hiervan op de ambities, geven we weer in 

het pensioenlabel. Dit label is zo vormgegeven dat het door de 

pen sioensector zelf en voor toezichtdoeleinden gebruikt kan 

worden. De huidige vereiste buffers, toeslagenlabels en herstel-

plannen worden hiermee overbodig.

 De voorgestelde aanpak staat dicht bij het huidige toezicht, 

maar verschuift de focus van zuiver nominaal denken naar een 

combinatie van nominaal en reëel denken. De vraag die telkens 

weer gesteld wordt is: kunnen de nominale en reële ambities 

worden gehandhaafd of moeten de ambities worden  bijgesteld? 

Wij menen met het pensioenlabel een methode te hebben 

ontwikkeld die beter aansluit bij de praktijk en de fondsspeci-

fieke omstandigheden dan de huidige gangbare methoden in 

de sector. 
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Het	pensioenlabel	in	vogelvlucht1

Het label geeft de nominale en reële ambitie van een pensioen-

fonds weer. De kleur geeft aan of de ambities naar verwachting 

waargemaakt kunnen worden. 

A. Groen: het pensioenfonds ligt op koers

B. Lichtgroen: de reële ambitie is mogelijk in gevaar

C. Geel: de nominale én reële ambities zijn mogelijk in gevaar

D. Oranje: de reële ambitie moet worden bijgesteld

E. Rood: de nominale én reële ambitie moeten worden bijgesteld 

Het pensioenlabel verschaft op ieder moment duidelijk inzicht 

hoe het met de pensioenfondsambities gesteld is. 

 Het label is opgesteld aan de hand van een aantal nieuw gede-

finieerde begrippen (risicomaten, zie hoofdstuk 3) die belangrijk 

zijn om de haalbaarheid van de ambities te beoordelen. Hoewel 

er meerdere mogelijkheden zijn om de risicomaten die gebruikt 

worden in het pensioenlabel te berekenen, hanteren we in deze 

paper methodieken die ontleend zijn aan de uitgebreide weten-

schappelijke literatuur over het waarderen van opties, zie bijlage 

A. Het doel van deze NEA-paper is echter niet om uitgebreid in 

te gaan op de berekeningsmethodieken, maar meer om in te 

gaan op de gedachte achter het ontwikkelde concept van het 

pensioenlabel en de mogelijkheden hiervan met betrekking tot 

toezicht. 

Voor	wie	is	het	bedoeld?

Het pensioenlabel is in eerste instantie bedoeld als kwaliteits label 

voor de pensioensector zelf, maar kan ook voor toezichtdoel-

einden gebruikt worden. Over het rapporteren van het pensioen-

1 Voor een samenvatting van deze paper zie Joseph en de Jong (2010) “Pensioen-
label als nieuwe basis voor toezicht”.
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label aan de deelnemers van het pensioenfonds kan het volgende 

opgemerkt worden: 

– het pensioenlabel is gemaakt voor het gehele pensioenfonds, 

niet voor een specifieke deelnemer. 

– het pensioenlabel geeft weer wat er feitelijk aan de hand is. 

Afhankelijk van de kleur van het label kunnen deelnemers hun 

verwachtingen met betrekking tot het pensioen dat ze krijgen 

bijstellen, maar het label reikt de deelnemer geen oplossingen 

aan wat te doen gegeven de uitkomst. Bij gebruik voor deel-

nemers verdient het dus de aanbeveling om het pensioenlabel 

aan te vullen met een passende communicatiestrategie.

– het pensioenlabel bevat begrippen die wellicht niet voor alle 

deelnemers duidelijk zullen zijn, zoals een rendementseis om 

de ambities waar te kunnen maken. Ook hier is een communi-

catiestrategie onmisbaar.

Leeswijzer

In deze paper demonstreren we het pensioenlabel mede aan de 

hand van een voorbeeld. In hoofdstuk 2 komt het onderwerp 

‘nominale versus reële ambitie’ aan de orde. Hoofdstuk 3 licht het 

pensioenlabel toe. In dit hoofdstuk is een beslisboom  opgenomen 

voor de labelbepaling en worden de onderliggende risico- en 

rendementsmaten beschreven. In hoofdstuk 4 is het label voor 

een voorbeeldpensioenfonds uitgewerkt. In hoofdstuk 5 wordt 

het pensioenlabel vergeleken met de huidige regelgeving en 

geven we de raakvlakken van het pensioenlabel met de recente 

pensioenpublicaties van Goudswaard (2009) en Frijns (2010). Tot 

slot volgt een samenvatting.
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Figuur	1:	Opzet	pensioenlabel

Figuur	2:	Voorbeeld	pensioenlabel	ultimo	2008	voor	een	fictief	

fonds
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2.	Nominale	versus	reële	ambitie

Gegeven het huidige pensioencontract (zie box 1) heeft een 

pensioen fonds zowel nominale als reële doelstellingen. Onder de 

nominale doelstelling plaatsen we het streven om bij pensione-

ring een bepaald percentage van het salaris te verkrijgen. 

 Het voorbeeldpensioenfonds, dat de leidraad in deze paper 

vormt, heeft de nominale ambitie om 80 procent van het loon uit 

te keren op pensioendatum. Het opbouwpercentage is dusdanig 

ingestoken dat dit in 40 dienstjaren wordt bereikt bij een gelijk-

blijvend salaris, rekening houdend met de AOW. 

 Daarnaast heeft een fonds de ambitie om de nominaal toege-

kende rechten te kunnen compenseren voor (een deel) van de 

opgetreden inflatie. Het voorbeeldfonds heeft de (reële) ambitie 

geformuleerd om 80 procent van de prijsinflatie in de indexatie 

door te geven. 

 Het pensioenlabel is het resultaat van een monitoringsproces 

dat aangeeft of de ambities realistisch zijn gegeven de huidige 

financiële positie van het pensioenfonds. Het betreft hier een 

Box	1 Deze paper is geschreven met oog op ‘het huidige pensioencontract’ 
zoals dat ook in NEA paper 35 (Boeijen e.a. 2010) wordt gedefinieerd: een 
middellooncontract met een nominale toezegging en een jaarlijkse voor-
waardelijke indexatie. Het pensioenlabel is echter ook te gebruiken voor 
andere invullingen van het pensioencontract. Achter ieder pensioencontract 
gaan immers ambities schuil met betrekking tot de hoogte van de uiteinde-
lijke pensioenuitkeringen van de deelnemers. Het is van groot belang deze 
ambities te communiceren. Ongeacht de vorm van het contract – bijvoor-
beeld het combicontract of het volkomen (‘complete’) flexibel (reële) contract 
zoals genoemd in het pensioenakkoord van sociale partners (STAR 2010) of 
individueel Defined Contribution – zijn die ambities te vertalen in een reële 
ambitie en een nominale ambitie, waarbij de nominale ambitie ook vervan-
gen zou kunnen worden door bijvoorbeeld een minimale reële ondergrens.
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uitspraak over de reeds opgebouwde rechten. Voor de kleur-

bepaling van het pensioenlabel is de beslisboom in figuur 3 

weergegeven.

Figuur	3:	Beslisboom	labelbepaling	(afkorting	DG	staat	voor	

dekkingsgraad) 
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3.	Onderliggende	risico-	en	rendementsmaten

Om de vragen in de beslisboom te kunnen beantwoorden, intro-

duceren we een aantal nieuwe begrippen. We starten in de 

beslisboom bij de huidige nominale dekkingsgraad en verge-

lijken deze met de ‘benodigde’ dekkingsgraad en de ‘ambitie’ 

dekkingsgraad.

Benodigde	dekkingsgraad	

Het uitgangspunt is dat het pensioenfonds theoretisch gezien een 

verzekering af kan sluiten c.q. een beleggingsportefeuille zodanig 

kan samenstellen dat de dekkingsgraad niet onder de 100 procent 

komt. Het gaat hier om een verzekering die garandeert dat het 

pensioenfonds de nominale rechten uit kan keren, en dat dus aan 

de nominale ambitie kan worden voldaan zelfs in slechte (econo-

mische) omstandigheden2. Hier staat natuurlijk wel een premie 

tegenover. 

 Stel dat we deze verzekeringspremie kunnen berekenen3. Die 

premie kan dan als buffer geëist worden. Niet meer: in theorie 

kan je deze buffer inzetten en de regeling ‘verzekerd’ wegzetten. 

Ook niet minder: dit is de absolute bodemprijs om dit risico te 

verzekeren. We noemen deze verzekeringspremie de ‘benodigde 

buffer’ met de bijbehorende ‘benodigde dekkingsgraad’, zie 

figuur 4. 

	 Voor het berekenen van de benodigde buffer, ofwel de premie 

van een verzekering die garandeert dat de nominale dekkings-

graad niet onder de 100 procent komt, is het vertrekpunt in 

2 We spreken hier vanuit de nominale rechten in het huidige pensioencontract, 
maar er is ook aansluiting bij het pensioenakkoord (STAR 2010) waar gesproken 
wordt over een nominale toezegging met hoge zekerheid.

3 Zie bijlage A voor verschillende mogelijke technieken om deze ‘premie’ te 
 kunnen berekenen.
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onderstaande berekeningen de feitelijke beleggingsportefeuille. 

Hiermee worden prijzen berekend van opties die het neerwaart se 

risico afdekken: namelijk de prijzen van ‘dekkingsgraad- 

putopties’2. 

 Voor het voorbeeldpensioenfonds geeft dit een benodigde 

buffer van 6 procent en daarmee een benodigde dekkingsgraad 

van 106 procent.

Ambitie	dekkingsgraad	

Wat zou nu eenzelfde soort ‘verzekering’ van nominale rechten 

plus	indexatieambitie kosten? Deze verzekeringspremie zou het 

pensioenfonds als buffer nodig hebben in overeenstemming met 

de indexatieambitie van het fonds. We noemen dit de ‘ambitie 

buffer’ met de bijbehorende ‘ambitie dekkingsgraad’.4

 Met andere woorden de ambitie dekkingsgraad is de dekkings-

graad die nodig is om nominale rechten uit te keren, oftewel 100 

procent, plus een (theoretische) verzekeringspremie om de nomi-

nale ambitie en de indexatieambitie te kunnen garanderen, zie 

figuur 5.

4 Deze ambitiedekkingsgraad is ook in relatie te zien met de zachte toezeggingen 
in het pensioenakkoord (STAR 2010).

Figuur	4:	Benodigde	dekkingsgraad
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	 We baseren deze ambitiebuffer (net als de benodigde buffer) 

op de prijzen van opties die neerwaarts risico afdekken. Nu wordt 

er echter in de kasstromen van de verplichtingen ook rekening 

gehouden met de gewenste (prijs)inflatievergoeding die het 

pensioenfonds heeft uitgesproken in de indexatieambitie. 

Voor het voorbeeldpensioenfonds bedraagt de ambitie dekkings-

graad 153 procent bij de indexatieambitie om 80 procent van de 

prijsinflatie door te geven door middel van indexatie.

Benodigd	rendement

We hebben de benodigde dekkingsgraad en de ambitie dekkings-

graad nu gedefinieerd. Als de huidige dekkingsgraad hoger is dan 

de ambitie dekkingsgraad, krijgt het pensioenfonds pensioenlabel 

groen: het fonds ligt op koers. Vervolgens kan dan het ‘benodigd 

rendement’, de laatste twee regels in het pensioenlabel (figuur 2), 

berekend worden. 

 We definiëren de risicomaat ‘benodigd rendement’ als volgt: 

gegeven het huidige aanwezig vermogen, hoeveel rendement is 

er minimaal jaarlijks nodig om uit dit (opgerente) vermogen alle 

verplichtingen te kunnen voldoen? Dit rendement noemen we het 

benodigd rendement. 

 We maken onderscheid naar rendement dat nodig is om de 

nominale ambitie van het fonds waar te maken en het rende-

Figuur	5:	Ambitie	dekkingsgraad
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ment dat nodig is om de reële ambitie waar te maken. Het laatste 

rendement zal uiteraard hoger zijn. 

 Het benodigd rendement is het minimale rendement dat nodig 

is om ieder jaar aan de verplichtingen te kunnen voldoen. De 

vraag is vervolgens of dit rendement ook daadwerkelijk gehaald 

kan worden.

 Belangrijke kenmerken van benodigd rendement: het is onaf-

hankelijk van de beleggingsmix van het pensioenfonds5 en ook 

onafhankelijk van economische variabelen als bijvoorbeeld de 

rentetermijnstructuur. 

Voor het voorbeeldpensioenfonds is de startdekkingsgraad ultimo 

2008 gelijk gesteld aan 80 procent. We krijgen dan een: 

– benodigd jaarlijks rendement om nominale ambitie waar te 

maken van 5,2 procent gedurende de 90 jaar dat de nominale 

kasstromen nog lopen

– benodigd jaarlijks rendement om de reële ambitie van het 

fonds waar te maken van 7,1 procent gedurende de 90 jaar dat 

de reële ambitie kasstromen nog lopen

Als het label voor het pensioenfonds groen zou zijn, dan zouden 

deze getallen in het pensioenlabel verschijnen. Bij dit voorbeeld 

is de dekkingsgraad echter 80 procent en dus lager dan de beno-

digde dekkingsgraad van 106 procent ofwel de dekkingsgraad 

nodig om de opgebouwde rechten veilig te stellen. De vraag is of 

de ambities direct bijgesteld moeten worden. Om dit te onder-

zoeken, definiëren we de begrippen ‘uitlooptijd’ en het ‘beno-

digd rendement gedurende de uitlooptijd’. 

5 Onze dank gaat uit naar Martin van Keulen voor de discussies over risico- en 
rendementsmaten.
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Uitlooptijd

Wanneer een pensioenfonds een tekort heeft (huidige dekkings-

graad lager dan de benodigde en/of ambitie dekkingsgraad), 

komen de uitlooptijden in beeld. We definiëren de nominale en 

reële ambitie uitlooptijd als volgt: 

– Nominale uitlooptijd: de tijd waarin de nominale rechten nog 

uitgekeerd kunnen worden als het fonds het vermogen uitslui-

tend in kas aanhoudt (uitgaande van 0 procent rendement).

– Reële ambitie uitlooptijd: de uitlooptijd waarin de volgens 

reële ambitie geïndexeerde rechten nog uitgekeerd kunnen 

worden als het fonds het vermogen uitsluitend in kas aanhoudt 

(uitgaande van 0 procent rendement).

Voor het voorbeeldfonds zijn de uitlooptijden als volgt: 

– Reële ambitie uitlooptijd: Hoe lang kan het fonds de volgens 

ambitie geïndexeerde rechten uitkeren als er geen rendement 

gehaald wordt op het vermogen? Het antwoord hierop bedraagt 

16 jaar. 

Figuur	6:	Uitlooptijd
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– Nominale ambitie uitlooptijd: Hoe lang kan het fonds de nomi-

nale rechten uitkeren als er geen rendement gehaald wordt op 

het vermogen? Het antwoord hierop bedraagt 19 jaar.

We vermelden enkele eigenschappen van de hier geformuleerde 

uitlooptijden:

– Een jong fonds heeft een langere uitlooptijd, een oud fonds 

een kortere uitlooptijd.

– Als het vermogen van het fonds lager wordt, wordt ook de 

uitlooptijd korter. 

– De reële ambitie uitlooptijd is korter dan de nominale uitloop-

tijd. De reële ambitie uitkeringen zijn hoger dan de  nominale 

ambitie uitkeringen en een pensioenfonds zal in slechte 

omstandigheden eerder een reële ambitiebijstelling moeten 

communiceren dan een nominale ambitiebijstelling. 

Benodigd	rendement	gedurende	uitlooptijd	

Tijdens de uitlooptijden moet het fonds extra rendement halen 

om weer op de benodigde/ambitie dekkingsgraad te komen. Het 

normale benodigde rendement plus het extra herstelrendement 

noemen we het ‘benodigd herstelrendement’. De vraag is vervol-

gens of dit benodigd (meetkundig) herstelrendement realistisch 

is? Zo niet, dan zal het fonds zijn ambities met betrekking tot de 

al opgebouwde rechten moeten bijstellen.

Voor het voorbeeldpensioenfonds:  

nominaal: uitlooptijd 19 jaar en benodigd herstelrendement 

5,6 procent 

reëel: uitlooptijd 16 jaar en benodigd herstelrendement 9,2 

procent 
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De vraag of deze rendementen realistisch zijn, kan bijvoorbeeld 

beantwoord worden met wetgeving zoals de regeling parameters 

(zie “besluit wijziging FTK” juli 2010).

 We gaan ervan uit dat het bijstellen van de ambitie een laatste 

noodmaatregel is die pas van toepassing wordt als blijkt dat de 

overige sturingsinstrumenten van het fonds, zoals premiebijstor-

ting, bijstelling van de beleggingsmix, etc. al ingezet zijn door 

het pensioenfonds maar helaas niet effectief genoeg zijn geble-

ken. Het effect van de overige sturingsinstrumenten is in dit geval 

reeds meegenomen in de berekeningen voor het pensioenlabel. 

Dit is vergelijkbaar met de situatie van korten van rechten zoals 

omschreven in de Pensioenwet met als uitwerking van toezicht 

het Consultatiedocument FTK (2004). 

 Het pensioenlabel heeft dus niet als doel de kracht van 

sturingsinstrumenten te laten zien of spanningen die ontstaan 

tussen stakeholdergroepen/ solidariteitsissues in kaart te brengen. 

Het pensioenlabel is bedoeld voor het pensioenfonds als geheel 

en laat aan de deelnemers/sector zien wat de ambities van het 

fonds zijn en of deze ambities, gegeven de financiële positie van 

het fonds, naar verwachting waargemaakt kunnen worden.
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4. Voorbeeld

In dit hoofdstuk geven we een uitwerking van de bepaling van 

het pensioenlabel voor een voorbeeld pensioenfonds, zie figuur 2. 

De uitwerking is grafisch weergegeven in de figuren 7 en 8.

Gegevens pensioenfonds:6

Nominale ambitie 80 procent van het loon uitkeren bij 
pensioen (o.b.v. 40 dienstjaren, 
gelijkblijvend salaris en incl. AOW)

Reële ambitie 80 procent van de prijsinflatie 
doorgeven d.m.v. indexatie

Benodigde dekkingsgraad 106 procent

Ambitie dekkingsgraad 153 procent

Benodigd rendement vanuit de 
ambitie dekkingsgraad

3,6 procent

Benodigd rendement vanuit de 
benodigde dekkingsgraad

3,6 procent6

De nominale dekkingsgraad ultimo 2008 is 80 procent. Volgens de 

beslisboom in figuur 3 is de dekkingsgraad lager dan de ambitie 

dekkingsgraad, en lager dan de benodigde dekkingsgraad. 

 De	eerste	vraag	luidt	nu:	is	de	nominale	ambitie	in	gevaar? We 

berekenen hiervoor de nominale uitlooptijd, de tijd waarin het 

fonds nominale verplichtingen nog uit kan keren bij 0 procent 

rendement. Die is voor dit voorbeeld 19 jaar, zie figuur 7. Het 

benodigd rendement voor nominaal herstel gedurende de nomi-

nale uitlooptijd is 5,6 procent. Als dit percentage niet als onrea-

6 Het benodigd rendement vanuit de ambitiedekkingsgraad en het benodigd 
rendement vanuit de benodigde dekkingsgraad zijn beiden 3,6 procent in het 
voorbeeld omdat er twee effecten tegen elkaar wegvallen: bij de ambitie dek-
kingsgraad is er een grotere vermogens aangroei nodig om te indexeren, maar 
doordat de startpositie beter is (meer vermogen t.o.v. de verplichtingen) is de 
vermogens aangroei ook groter.
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listisch hoog wordt ervaren, is er geen bijstelling van de nominale 

ambitie nodig. 

 De	volgende	vraag	luidt:	is	de	reële	ambitie	in	gevaar? De reële 

uitlooptijd is de tijd waarin het fonds reële ambitie verplichtingen 

nog uit kan keren bij 0 procent rendement. Deze termijn bedraagt 

16 jaar, zie figuur 8. Het benodigd rendement voor reëel herstel 

gedurende reële uitlooptijd bedraagt 9,2 procent. 

Figuur	7:	Nominaal	herstel

Figuur	8:	Reëel	herstel	
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 Met andere woorden: als het fonds de ambitie van 80 procent 

van de prijsinflatie compenseren vasthoudt, is er 9,2 procent 

rendement voor de eerste zestien jaar benodigd. Dit lijkt onrea-

listisch hoog en betekent dat een bijstelling van de reële ambitie 

meer voor de hand ligt. 

 Conclusie: het pensioenfonds krijgt ultimo 2008 een oranje 

pensioenlabel. Oftewel: bijstelling van de reële ambitie is 

noodzakelijk. 
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5.	Vergelijking	van	deze	methode	met	elementen	uit	de	huidige	

regelgeving	en	lopende	pensioendiscussies

Er zijn veel overeenkomsten, maar ook veel verschillen tussen de 

hier besproken aanpak en de huidige wetgeving. Voornaamste 

voordeel van de aanpak in deze paper is dat deze gebaseerd is 

op nominale én reële doelstellingen. Het pensioenlabel volgt 

zo op natuurlijke wijze uit de doelstellingen: ligt het fonds op 

koers of zijn de ambities in gevaar? De risicomaten en uitloop-

tijden waarop het label is gebaseerd, berusten op fondsspecifieke 

kenmerken en omstandigheden. De invloed van de rentetermijn-

structuur is in de nieuwe opzet tot een minimum teruggebracht 

en is alleen nog nodig voor de vaststelling van de huidige, beno-

digde en ambitie dekkingsgraad.7

Pensioenlabel Huidige	regelgeving

Indexatieambitie Koopkrachtambitie7

Benodigde dekkingsgraad: 
100 procent + nominale 
verzekeringspremie

Minimaal vereiste DG:
100 procent + 5 procent buffer

Ambitie dekkingsgraad:
100 procent + reële verzekeringspremie 
om nominale ambitie en indexatie-
ambitie waar te maken

Vereiste dekkingsgraad:
100 procent + buffer om (met name) 
slecht beleggingsresultaat op te 
vangen 

Indexatieverwachting
Zie onder 

Toeslagenlabel

Benodigde premie 
Zie onder

Kostendekkende premie

7 Er is een verschil tussen een indexatieambitie van 80% en een koopkrachtam-
bitie van 80%. De indexatieambitie hebben we geformuleerd als 80% van de 
prijsinflatie doorgeven d.m.v. indexatie. Als we kijken op een eenjaarshorizon: 
stel dat aan de indexatie ambitie wordt voldaan en de indexatie dit jaar 80% 
van de werkelijke prijsinflatie is. Stel dat de prijsinflatie 2% is, dan is de 
indexa tie dus 80%*2%=1.6%. Bij een opgebouwde recht van 100 heeft men na 
indexatie 101.6. De koopkracht is dan achteruit gegaan en is nog 101.6/102=99.6% 
ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit is beduidend hoger dan 80%.



28 nea paper 37

Indexatieverwachting	

In de huidige wetgeving zijn er twee elementen die te maken 

hebben met koopkracht: de door het bestuur geformuleerde 

‘koopkrachtambitie’ en het ‘toeslagenlabel’ die beiden onder-

steund moeten zijn door Asset Liability Management berekenin-

gen op een vijftienjaarshorizon. 

 In de vastgestelde opzet kijkt het fonds op elk meet moment 

hoeveel indexatieambitie er (theoretisch) gerealiseerd kan 

worden, uitgaande van de financiële positie op dat moment. 

Oftewel: de indexatieverwachting is zodanig dat de ambitiedek-

kingsgraad op basis van deze indexatieverwachting gelijk is aan 

de huidige nominale dekkingsgraad.

 In de praktijk zal de indexatieverwachting van het fonds 

verschillen van de indexatieambitie. Beide hebben we gedefini-

eerd in termen van prijsinflatie, zie ook de aanbevelingen van de 

commissie Goudswaard (2010). 

 Voorbeeld: de lange termijn doelstelling van het fonds is om de 

opgebouwde nominale rechten voor 70 procent van de prijsinfla-

tie te compenseren (ambitie), momenteel verkeert het fonds in de 

positie dat de indexatieverwachting 50 procent is.

Benodigde	premie	

De benodigde premie, zie figuur 9, is in deze context van het 

pensioenlabel een optelsom van: 

– Inkoop nominale rechten; 

– Theoretische verzekeringspremie voor het verzekeren van de 

nominale rechten; 

– Theoretische verzekeringspremie voor het verzekeren van de 

indexatieambitie.
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In de huidige regelgeving wordt de kostendekkende premie 

gedefinieerd als de inkoop van de nominale rechten plus een 

bufferopslag om rekening te houden met tegenvallende beleg-

gingsresultaten, kosten buiten beschouwing gelaten. Premies 

moeten uiteraard nog worden verhoogd met een kostenopslag die 

hier niet nader is beschouwd.

Voor-	en	nadelen

Wij vatten hier de voordelen van het pensioenlabel ten opzichte 

van huidige regelgeving kort samen:

– De focus is op de nominale en reële doelstellingen van het 

individuele pensioenfonds in tegenstelling tot bijvoorbeeld de 

aanbeveling in het rapport van de commissie Frijns (2010) om 

de reële doelstelling leidend te laten zijn.

– De methodiek is gebaseerd op algemeen gangbare economi-

sche uitgangspunten (zie Joseph, de Jong en Pelsser (2010) voor 

het waarderen van dekkingsgraadopties, of bijvoorbeeld Hull 

(2006) voor het prijzen van derivaten in het algemeen)

– Het verbindt op natuurlijkere wijze vereiste buffers, indexatie-

ambities en kostendekkende premies.

– De herstelplannen zoals we die nu kennen zijn niet meer 

nodig. Eventueel ingrijpen, in de vorm van bijstellen van de 

ambities met betrekking tot opgebouwde rechten, wordt op elk 

meetmoment overwogen.

– De risicomaten en uitlooptijden waarop het label is gebaseerd, 

berusten op fondsspecifieke kenmerken en omstandigheden. 

Figuur	9:	Benodigde	premie	
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– Op basis van het pensioenlabel kunnen (bijvoorbeeld in de 

situatie van waardeoverdracht) meerdere regelingen qua (haal-

baarheid van de) ambitie met elkaar vergeleken worden. 

– Het speelt in op de voorstellen omtrent harde en zachte 

toezeggingen in het pensioenakkoord (STAR 2010)

Maar er zijn uiteraard ook nadelen. 

– Het pensioenlabel kan jarenlang constant zijn maar in geval 

van onrust op de financiële markten ineens van bijvoorbeeld 

groen in oranje springen

– Er moet een uitspraak gedaan worden welk rendement ‘realis-

tisch’ haalbaar is om te bepalen of de ambities mogelijk in 

gevaar zijn in geval van een lage dekkingsgraad (Besluit wijzi-

ging FTK (2010)). 

Frijns	(2010)

Bij de opzet van het pensioenlabel hebben we aansluiting 

gezocht bij zowel de praktijk als wetenschappelijke literatuur. Zo 

zijn er in het pensioenlabel8 een aantal aspecten uit het rapport 

van de commissie-Frijns (2010) terug te vinden. Zo is de reële 

doelstelling duidelijk weergegeven in het label, maar hierbij 

verliezen we niet de nominale doelstelling (tevens randvoor-

waarde) uit het oog. Daarnaast kunnen de berekeningen die aan 

de grondslag liggen aan het pensioenlabel plaatsvinden in een 

(value based) ALM context, waarbij de verplichtingenstructuur 

het aangrijppunt is (zie aanbeveling 4, Frijns 2010). Tot slot willen 

we over het rapport-Frijns opmerken dat het pensioenlabel een 

monitoring kader kan bieden waarmee continu het resultaat van 

het beleggingsbeleid beoordeeld kan worden ten opzichte van de 

8 De eerste versies van dit paper zijn geschreven voordat de publicaties van de 
rapporten van de commissies Frijns en Goudswaard zijn verschenen.
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reële en nominale doelstelling van het pensioenfonds (zie aanbe-

veling 10, Frijns 2010). 

Goudswaard	(2010)

In het rapport van de commissie-Goudswaard (2010) wordt 

geconstateerd dat er gegeven de huidige ontwikkelingen span-

ningen zullen ontstaan tussen de koopkrachtverwachtingen van 

de deelnemers enerzijds en de sturing van toezichthouder en 

pensioenfondsen gericht op nominale zekerheid anderzijds. Het 

hier voorgestelde nieuwe toezichtkader legt de focus meer op 

reëel denken waardoor deze spanningen vanzelf zullen afnemen. 

Het toezichtkader dat in dit paper geschetst wordt, gaat nadruk-

kelijk uit van ambities en de haalbaarheid van de ambities. De 

resultaten worden weergegeven in het pensioenlabel. Het label 

kan gebruikt worden voor de nadrukkelijke en transparante 

communicatie van de ambities en onzekerheid daarin zoals het 

rapport-Goudswaard beoogt. 
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6.	Samenvatting9

In pensioenland onderscheiden we nominale en reële ambities. 

De financiële situatie van een fonds kan jaarlijks (fors) schom-

melen, wat de realisatie van ambities kan beïnvloeden. De 

mate waarin het financieel goed of slecht gaat met het fonds 

en de invloed hiervan op de ambities, geven we weer in het 

pensioen label. Dit label is afgeleid van het in de praktijk gehan-

teerde energielabel en is zodanig vormgegeven dat het ook voor 

toezichtdoeleinden gebruikt kan worden.

Het pensioenlabel (zie figuur 2) geeft de nominale en reële ambi-

tie van een pensioenfonds weer. De kleur van het label geeft aan 

of die ambities naar verwachting waargemaakt kunnen worden. 

A. Groen: het pensioenfonds ligt op koers

B. Lichtgroen: de reële ambitie is mogelijk in gevaar

C. Geel: de nominale én reële ambities zijn mogelijk in gevaar

D. Oranje: de reële ambitie moet worden bijgesteld

E. Rood: de nominale én reële ambitie moeten worden bijgesteld 

Het label wordt afgesloten met de jaarlijks benodigde rendemen-

ten om de nominale en reële ambities waar te kunnen maken. 

Hierbij wordt het benodigd rendement gedefinieerd als het 

minimale jaarlijkse rendement over het aanwezig vermogen dat 

nodig is om alle resterende nominale (plus indexatieambitie in 

geval van de reële ambitie) verplichtingen te kunnen voldoen. 

Dit benodigd rendement is onafhankelijk van de beleggingsmix 

van het pensioenfonds en is ook onafhankelijk van economische 

variabelen zoals de rentetermijnstructuur. Dit rendement is infor-

9 Een uitgebreidere samenvatting is gegeven in Joseph en de Jong (2010) 
“ Pensioenlabel als nieuwe basis voor toezicht”
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matief: ‘Er moet minimaal x procent per jaar gehaald worden om 

aan de verplichtingen te kunnen voldoen.’

Er zijn veel overeenkomsten, maar ook veel verschillen tussen de 

hier besproken aanpak en de huidige wetgeving. Voornaamste 

voordeel van de hier besproken aanpak is dat het gebaseerd is 

op nominale én reële doelstellingen. Het pensioenlabel volgt zo 

op natuurlijke wijze uit de doelstellingen: gaat het goed of zijn 

de ambities in gevaar en moeten ze bijgesteld worden? De risic0-

maten waarop het label is gebaseerd, berusten op fondsspecifieke 

kenmerken en omstandigheden. De invloed van de rentetermijn-

structuur is in de nieuwe opzet tot een minimum teruggebracht. 
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B.	Bijlage:	Berekeningswijze

Voor de bepaling van het pensioenlabel definiëren we de benodigde dekkings-
graad en de ambitie dekkingsgraad. Deze risicomaten zijn gebaseerd op de theo-
retische verzekeringspremie die nodig is om de nominale ambitie (en voor de 
ambitiedekkingsgraad ook de indexatieambitie) te kunnen garanderen. 
 Er zijn meerdere manieren om een dergelijke verzekeringspremie te berekenen. 
De manier die we voor de berekeningen in dit paper gehanteerd hebben is equi-
valent aan de methode waarmee in de financiële wereld de prijzen van derivaten, 
zoals bijvoorbeeld aandelenputopties, berekend worden (zie bijvoorbeeld Hull 
(2006) en Brigo & Mercurio (2006)). Hier is het derivaat de verzekering die het 
pensioenfonds afsluit om aan de ambitie te kunnen voldoen, feitelijk dus een 
‘dekkingsgraad putoptie’. 
 Het idee achter deze berekeningswijze is dat je in een arbitragevrije complete 
markt een beleggingsportefeuille zodanig kan samenstellen dat de uitbetaling van 
deze verzekering wordt nagebootst. De prijs van de verzekering (die zeker voor 
grote pensioenfondsen niet zomaar bij een verzekeraar is af te sluiten) hoeft dus 
niet gebaseerd te worden op offertes van verzekeraars, maar volgt uit optietheo-
rie. Niet alleen financiële risico’s maar ook niet-financiële risico’s zoals sterfte-
risico’s kunnen met een vergelijkbare methodiek worden meegenomen. 
 Zie voor de methodiek van waardering van dekkingsgraadputoptie zoals wij die 
gebruikt hebben voor dit paper en ook voor verdere literatuurverwijzingen Joseph, 
de Jong en Pelsser (2010). In dit paper zijn we uitgegaan van een Jarrow-Yildirim 
(2003) model voor rente en inflatie en een geometric Brownian motion voor zake-
lijke waarden. Door middel van Monte Carlo simulatie is de prijs van de verzeke-
ringspremies/ dekkingsgraadputopties bepaald. 
 Een andere mogelijkheid om een theoretische verzekeringspremie te bepalen is 
bijvoorbeeld om het vermogen te berekenen van een risicovrije portefeuille die de 
verplichtingen repliceren. Binnen een value-based ALM context (zie onder andere 
Kocken, 2006, Nijman, Kortleve en Ponds, 2006) kan de verzekeringspremie bere-
kend worden. 
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Het Pensioenlabel als basis 
voor toezicht

In pensioenland onderscheiden we nominale en reële 

ambities. De financiële situatie van een pensioenfonds 

kan jaarlijks (fors) schommelen, wat de realisatie van de 

ambities kan beïnvloeden.  In dit paper stellen Agnes Joseph 

(Syntrus Achmea, UvA) en Dirk de Jong (Syntrus Achmea) 

een aanpak voor om te komen tot een pensioenlabel. 

Hierbij verschuift de focus van zuiver nominaal denken naar 

een combinatie van nominaal en reëel denken. De vraag 

die telkens weer gesteld wordt is: kunnen de nominale 

en reële ambities worden gehandhaafd of moeten de 

ambities worden bijgesteld?




