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Voorwoord  
 

Op aandringen van Henk Wolthuis (toenmalig UvA) en in overleg met Dick de Beus 

(toenmalig voorzitter van de hoofddirectie van PGGM) ben ik in 2002 gestart met 

mijn promotieonderzoek. Ik was door de combinatie van mijn werk bij PGGM sinds 

1986 en mijn werk voor de vakcentrale voor Middelbaar en Hoger Personeel (MHP) 

in de Stichting van de Arbeid (StAr) sinds 1992 gefascineerd geraakt door de vraag 

naar de oorsprong van het pensioencontract en naar de vraag waarom wij het contract 

hebben dat wij hebben. Ook ik was een groot voorstander van eindloon en defined 

benefit maar voelde wel het appel van het eerste Kabinet Kok in 1996 dat in de Nota 

Werken aan Zekerheid omwille van de vergrijzing de houdbaarheid en kostenbeheer-

sing op de agenda zette.  

Daarnaast was ik gefascineerd geraakt door de wijze waarop beoordeeld wordt of de 

vermogenspositie van een pensioenfonds adequaat is. Die fascinatie is ontstaan tij-

dens de Brede Herwaardering (Voorontwerp van wet Vermogensheffing 

pensioenfondsen, 1987) toen de overheid, puur uit begrotingsnood, zonder pensioen-

visie probeerde de toen goede vermogenspositie van pensioenfondsen af te romen. 

Wij slaagden er toen slecht in uitgelegd te krijgen waarom fondsen niet té rijk waren. 

Die fascinatie is daarna alleen maar toegenomen. In de loop van de jaren ‟80 van de 

vorige eeuw is het financieringsbeleid van pensioenfondsen meer en meer ingericht 

op het betaalbaar realiseren van een reële pensioenambitie. Dat heeft geleid tot een 

langdurig dispuut tussen het pensioenveld en de toezichthouder. Deze ging juist meer 

en meer de nadruk leggen op het in de eerste plaats moeten nakomen van de in het 

defined benefit contract gedane onvoorwaardelijke toezegging. De toezichthouder 

heeft in een aantal stappen (Actuariële Principes voor Pensioenfondsen, 1997; Ver-

bod op uitstelfinanciering, wijziging Pensioen- en spaarfondsenwet (PSW), 1999; 

Circulaire voor pensioenfondsen, 2002) de zekerheid van de onvoorwaardelijke op-

gebouwde rechten aangescherpt. Dat heeft het pensioencontract in een 

zekerheidskramp gebracht die naar mijn mening niet vol te houden is.  

Dat debat over pensioenzekerheid met de dotcomcrisis als katalysator, toen wij slecht 

uitgelegd kregen dat pensioenfondsen misschien niet zo arm waren als de regels aan-

gaven, is de reden geweest dat ik pas na afronding daarvan in 2005 met de 

totstandkoming van het FTK in 2006 daadwerkelijk met mijn onderzoek ben begon-

nen.  

 

Tijdens de discussie in 2005 over de hersteltermijn bij onderdekking in het FTK was 

ik ondermeer in debat geraakt met Jan Snippe (toen Philips). Hij verdedigde een korte 

hersteltijd vanuit de belofte van een onvoorwaardelijke toezegging en ik bepleitte een 

langere termijn vanuit een betaalbare reële ambitie (zie deel II, par. 9.2.1.4). In het 

voorjaar van 2006 woonde ik op het 28
th 

International Congress of Actuaries in Parijs 

(zie deel I, par. 3.3.5) een tweedaagse conferentie bij over risicomanagement. Voor 

mij was de conclusie duidelijk: het risicomanagement in het pensioencontract is niet 

op orde, en als wij dat wel op orde brengen, is dan defined benefit nog wel houdbaar? 

De koers in het pensioencontract moest wellicht wezenlijk worden verlegd om het 

pensioenstelsel toekomstbestendig te doen zijn. Ik kwam tot de conclusie dat wij bij 

het maken van het FTK, „vergeten‟ zijn kritisch te kijken naar het defined benefit 
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contract met zijn dubbele doelstelling, een betaalbare reële ambitie én nominale ga-

ranties. Met als gevolg dat het FTK deze dubbele doelstelling legitimeert. 

Pensioenfondsbesturen zitten in een beleggingspagaat die er toe leidt dat zij óf op de 

verkeerde momenten op de beleggingsmarkten de verkeerde dingen doen óf dat zij de 

beloofde garantie niet kunnen nakomen. In beide gevallen worden zij beschuldigd 

van slecht beheer. 

 

De komst van Netspar heeft er toe bijgedragen dat ik mij ben gaan openstellen voor 

de (wetenschappelijke) kritiek op het defined benefit contract en ben gaan verdiepen 

in de exogene ontwikkelingen. Zo kwam ik weer terug bij de vraag uit 2002: waarom 

hebben wij het pensioencontract dat wij hebben? Welke keuzes hebben wij waarom 

gemaakt? Kan de bestudering van de ontwikkelingen in het contract tot nu toe ons het 

antwoord geven op die vragen en ons vanuit de opgedane inzichten de weg wijzen 

naar een juiste voortzetting naar een toekomstbestendig contract? In een gesprek met 

Bovenberg is toen de idee geboren van de retrospectie zoals beschreven in deel II van 

deze studie. Een terugkijken op de ontwikkeling van het pensioencontract met de in-

zichten van nu. Mij heeft daarbij voor ogen gestaan de pensioenwetenschap te 

verrijken door vanuit de praktijk (de ontwikkeling van het pensioencontract en de 

exogene ontwikkelingen rond dat contract) de redenering op te bouwen dat defined 

benefit niet is vol te houden. Dat wilde ik aanvullen met kritiek vanuit de wetenschap 

op defined benefit. Die combinatie heb ik willen gebruiken om vanuit die aan te to-

nen onhoudbaarheid criteria en bouwstenen aan te dragen voor de door het 

pensioenveld te maken keuzes in de noodzakelijke doorontwikkeling van het con-

tract.  

De kritiek op het pensioencontract en de eigen vragen die ik inmiddels had, zijn aan-

leiding geweest om binnen PGGM een beleidsproject op te starten onder de naam Be 

Prepared. De vele discussies in dat project hebben bijgedragen aan mijn visie op een 

houdbaar contract. Daartoe aangemoedigd door mijn directe collega‟s bij PGGM, ben 

ik daarom een stap verder gegaan met als resultaat defined ambition als beschreven in 

deel III, een direct praktisch uitvoerbaar concept voor die noodzakelijke doorontwik-

keling.  

 

In januari 2009 is aan het bestuur van PFZW een eindrapport Be Prepared opgeleverd 

met de uitkomsten van een uitgevoerde houdbaarheidsanalyse op het defined benefit 

contract en het aanreiken van denkrichtingen voor de doorontwikkeling van het con-

tract. De houdbaarheidsanalyse toonde de onhoudbaarheid aan van het vigerend 

defined benefit contract met de veranderde demografie als hoofdoorzaak. Voortbor-

durend op de bevindingen uit de houdbaarheidsanalyse heb ik in het voorjaar van 

2009 het contractconcept van defined ambition voor het eerst gepubliceerd (Tamerus, 

2009b). Inmiddels had de kredietcrisis aangetoond dat het vigerend contract zeer 

kwetsbaar was voor schokken op de financiële markten en dat de stuurmiddelen voor 

een snelle reactie ontoereikend waren. De Minister van Sociale Zaken en Werkgele-

genheid was genoodzaakt fondsen een langere hersteltermijn te geven. Tegelijkertijd 

kondigde hij een uitgebreide evaluatie aan van het pensioencontract en van het FTK. 

De publicatie van defined ambition en de brief van mei 2009 van de Minister over de 

evaluatie van de houdbaarheid van het pensioenstelsel markeren het einde van mijn 
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promotieonderzoek. Het pensioendebat gaat echter verder. Omdat zowel de Stichting 

van de Arbeid als de Minister in 2010 een majeure stap hebben gezet in de dooront-

wikkeling van het pensioencontract, is aan deze studie een epiloog toegevoegd over 

het voortgaande pensioendebat en de rol daarin van defined ambition. 

 

De belangrijkste input voor deze studie en het daarin ontwikkelde gedachtegoed is de 

volgende geweest. 

 De ideeën van Van Marken (De Vries 1963), een soort „thuiskomen‟ bij de 

oorsprong van defined benefit en het besef dat het huidige contract in zijn 

vormgeving grotendeels al door hem en zijn tijdgenoten is neer gezet. 

 De beschrijving van de geschiedenis van het Philips pensioenfonds (Van Ne-

derveen Meerkerk en Peet 2002). Een uitstekende referentie voor het inzicht 

in de ontwikkeling van het Nederlandse pensioencontract en de voortdurende 

disbalans tussen „willen en kunnen‟, die, achteraf bezien, die ontwikkeling 

kenmerkt. 

 De inzichten die ik heb verkregen en de lessen die ik heb geleerd bij PFZW/ 

PGGM vanuit mijn functie als beleidsadviserend actuaris. 

 De inzichten die ik heb verkregen en de lessen die ik heb geleerd als lid voor 

de MHP van de werkgroep pensioenen van de StAr bij het mee werken aan 

rapporten en aanbevelingen, waarvan een aantal in het literatuuroverzicht is 

opgenomen, omdat zij sterk hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van het 

pensioencontract. 

 De inzichten die ik heb verkregen en lessen die ik heb geleerd als incidenteel 

lid van de werknemersdelegatie in de pensioencommissie van de SER bij het 

opstellen van adviezen aan de overheid (Werken aan Zekerheid 1997, Advies 

Nieuwe Pensioenwet 2001 en Aanvullend advies Nieuwe Pensioenwet 2002). 

 De inzichten die ik heb verkregen en de lessen die ik heb geleerd in de discus-

sies in verschillende werkgroepen van het Actuarieel Genootschap tussen 

1993 en 2002 over pensioenzekerheid en de beoordeling van het vermogen 

van een pensioenfonds (Actuarieel Genootschap 2001 en 2002). 

 De discussies binnen Netspar over de kritiek op met name het ontbreken van 

goed risicomanagement en het gebrek aan transparantie daarover en op de 

uniformiteit in het contract die vooral jongeren tekort doet alsmede een aantal 

artikelen van met name Bovenberg over de gebreken aan het vigerende con-

tract. De discussies binnen Netspar hebben mij ook beter doen luisteren naar 

de kritiek en doen kijken naar de ontwikkelingen en de impact daarvan op het 

contract. 

 De inzichten die ik heb verkregen en de lessen die ik heb geleerd in het 

PGGM-project Be Prepared waarin het bestuur van PFZW met discussiebij-

eenkomsten, workshops en analyses inzicht is geboden in de 

houdbaarheidsproblemen van defined benefit en het bestuur is voorbereid op 

de lastige maar onvermijdelijke keuzes in het pensioencontract. 
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Hoofdstuk 1 

Inleiding  
 

1.1  Aanleiding tot de studie 
 

Er heeft een trendbreuk plaats gevonden in het denken over het arbeidspensioen.  

In de laatste decennia van de 20-ste eeuw is het op eindloon gebaseerde, het traditio-

nele, defined benefit pensioensysteem als het ware vervolmaakt. Mede als gevolg van 

grote voorspoed in de pensioenfondsen. Maar tegelijkertijd is al in 1996 onder impuls 

van het eerste Kabinet Kok in de Nota Werken aan Zekerheid
1
 met het oog op de 

doorzettende vergrijzing de discussie gestart over de beheersbaarheid van de kosten 

van het aanvullend pensioen. En over de noodzaak de arbeidsparticipatie juist ook 

van oudere werknemers te vergroten. Maar pas sinds 2001 (de dotcomcrisis) wordt de 

discussie over de (on)houdbaarheid van het vigerend pensioencontract volop gevoerd. 

Daarbij wordt steeds weer een stap gezet (van eindloon naar middelloon, van middel-

loon naar collectieve defined contribution, van VUT naar prepensioen, de VPL-deal 

met de afschaffing van het prepensioen, een nieuw Financieel Toetsingskader (FTK) 

en een nieuwe Pensioenwet), maar, omdat de discussie blijft voortduren, wordt ken-

nelijk niet de juiste of een voldoende grote stap gezet. Dat komt in mijn ogen, omdat 

niet is gewerkt vanuit een totaalanalyse van enerzijds de ontwikkelingen die spelen en 

anderzijds de ontwikkeling van het contract tot nu toe. In mijn ogen is voor het vin-

den van een goede „doorontwikkeling‟ van het pensioencontract het kennen en 

begrijpen van de destijds gemaakte keuze voor defined benefit essentieel. De keuzes 

die hebben geleid tot defined benefit en ook de keuzes die daarna gemaakt zijn in de 

ontwikkeling van het pensioencontract, kunnen dan worden „geconfronteerd‟ met de 

(exogene) ontwikkelingen rond het pensioencontract, met de kritiek op het pensioen-

contract en met de belangen van de diverse belanghebbenden en de eventuele 

veranderingen van hun preferenties. Alleen dán kan naar mijn mening duidelijk wor-

den waarom het vigerend, volgens defined benefit vorm gegeven, contract niet meer 

kan worden volgehouden en die duidelijkheid is nodig om te kunnen komen tot de 

juiste keuzes voor de doorontwikkeling van een naar de toekomst toe houdbaar con-

tract en de acceptatie van die keuzes. 

Belangrijk onderdeel in de ontwikkeling van het contract is de vraag wat de juiste in-

steek moet zijn voor de beoordeling van de financiële positie van pensioenfondsen. 

Doen wij dat vanuit nominale zekerheid en discontinuïteit waarin het waarmaken van 

„eens gegeven blijft gegeven‟ voor de bestaande opgebouwde aanspraken voorop 

staat of doen wij dat vanuit een betaalbare reële ambitie en continuïteit waarin het 

betaalbaar kunnen realiseren van een reëel pensioenresultaat voor huidige en toekom-

stige generaties voorop staat? Deze vraag heeft het pensioenveld en de toezichthouder 

jarenlang verdeeld doen zijn. In het nieuwe FTK heeft de wetgever de knoop doorge-

hakt. De kredietcrisis heeft bloot gelegd dat de keuze toch niet volledig genoeg is 

gemaakt, het FTK laat beide benaderingen voortbestaan met een niet te managen be-

leggingsspagaat als gevolg. 

                                                
1 MinSZWWAZ (1996). 
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1.2  Probleemstelling 
 

Doel van deze studie is het door inventarisatie en analyse verkrijgen van inzicht in de 

mate van (on)houdbaar zijn van het vigerend, volgens defined benefit vorm gegeven, 

pensioencontract en het waarom van de noodzaak tot doorontwikkeling. Tegelijker-

tijd onderzoeken wij of uit diezelfde inventarisatie en analyse lessen en criteria af te 

leiden zijn voor die doorontwikkeling en of op grond daarvan een concept kan wor-

den geschetst voor een naar de toekomst toe houdbaar contract.  

De inventarisatie wordt uitgevoerd langs de exogene kant en de endogene kant. De 

exogene kant, de omgeving van het contract, wordt gevormd door de ontwikkelingen 

rond het pensioencontract, door de kritiek van wat wij zullen noemen „buitenstaan-

ders‟ op het vigerend pensioencontract en door de belangen en preferenties van de 

belanghebbenden bij het pensioencontract en de veranderingen daarin. De endogene 

kant, de inhoud van het contract, wordt gevormd door een rationele reconstructie (re-

trospectie) van het pensioencontract, een analyse van de ontwikkeling van het 

pensioencontract door de bril en met de inzichten van nu.  

Dit leidt tot de volgende uitgewerkte probleemstelling in drie delen. 

 

Deel I 

Inventariseer en analyseer de (exogene) ontwikkelingen rond het pensioencontract. 

Wat biedt deze inventarisatie en analyse aan inzichten over het pensioencontract en 

over (het waarom van) de (on)houdbaarheid van defined benefit? En wat leren wij 

voor de dan omwille van houdbaarheid te zetten stappen in de doorontwikkeling van 

het contract?  

 

Deel II 

Voer een rationele reconstructie (retrospectie) uit, een analyse van de ontwikkelingen 

in het pensioencontract vanuit de inzichten en gezichtspunten van nu. Wat leert deze 

retrospectie over de keuzes die zijn gemaakt en hoe beoordelen wij die keuzes achter-

af? Wat leert de retrospectie over (het waarom van) de (on)houdbaarheid van defined 

benefit? Als de onhoudbaarheid van defined benefit wordt aangetoond, waar hebben 

wij dan in het verleden „de boot gemist‟ of anders gezegd „niet de juiste voortzetting 

gekozen‟? Zijn uit deze analyse lessen af te leiden voor een naar de toekomst toe 

houdbaar pensioencontract?  

 

Deel III 
Leid uit de analyses van de ontwikkelingen, de kritiek van de buitenstaanders, de pre-

ferenties van de belanghebbenden en de impact hiervan op het contract en uit de 

retrospectie van het contract logisch, dat wil zeggen „sluitend volgend uit‟, een con-

cept af voor een naar de toekomst toe houdbaar pensioencontract. Hoe werkt dat 

concept? En waarom is dat houdbaar? 

 

1.3  Opzet van de studie, onderzoeksmethodiek en definities 
 

Dit onderzoek is een gevalstudie en onderwerp van onderzoek (het „geval‟) is (de 

doorontwikkeling van) het vigerend pensioencontract en de houdbaarheid daarvan. 



1  Inleiding 

3 

 

Wij bezien dat contract en de houdbaarheid ervan in samenhang met het financieel 

toetsingskader. 

 

1.3.1  Over welk pensioen(contract) hebben wij het? (afbakening) 

 

Deze studie gaat over het arbeidspensioen. Dat is het pensioen dat in dienstbetrek-

king door de werknemer wordt opgebouwd als onderdeel van zijn totale 

arbeidsvoorwaardenpakket en dat moet voorzien in inkomen als het human capital 

van de werknemer op is. Wij spreken ook wel over de arbeidsvoorwaarde pensioen, 

het aanvullend pensioen (op de AOW) of de tweede pijler in het uit drie pijlers be-

staande pensioengebouw. Wij beperken ons tot het ouderdomspensioen. Doel van het 

arbeidspensioen, in samenhang met de AOW, is dat werknemers, van wie het human 

capital uitgeput is, in hun kosten van levensonderhoud kunnen blijven voorzien op 

een welvaartspeil dat zij hebben op moment van pensioeningang. Economische en 

sociale zelfstandigheid van ouderen wordt zo nagestreefd. Koopkrachtbehoud van het 

ingegaan pensioen is daar onderdeel van.
2
  

De werknemer maakt de afspraken over zijn pensioen met de werkgever in het pensi-

oencontract. Dat omvat voor deze studie het geheel van 

 De pensioenregeling: het opbouwpercentage, de franchise, de pensioenleeftijd 

en de indexeringsbepalingen. De kwaliteit of het pensioenresultaat. 

 De financiële opzet als het geheel van risicohouding in het pensioenfonds, de 

financiering uit premie en beleggingen, de beleggingsstrategie, de stuurregels 

en risicodeling tussen en binnen de generaties. De financiële borging van de 

kwaliteit of ook wel het actuarieel fundament. 

Vertrekpunt voor deze studie is het vigerend defined benefit contract en het financieel 

toetsingskader (FTK) dat daarop sinds 2007 van toepassing is.
3
 In hoofdstuk 2 be-

schrijven wij beide. 

Onder het vigerend contract verstaan wij voor deze studie een middelloonregeling 

met voorwaardelijke indexering, die is vastgelegd als ambitie om de loon- of prijs-

ontwikkeling te volgen en waarvan de financiële opzet FTK-proof is. Deze 

contractinvulling geldt voor het merendeel van de bedrijfstakken en ondernemingen 

in Nederland sinds de dotcomcrisis
4
.  

 

Deze studie gaat over de houdbaarheid van het pensioencontract. Voor deze studie is 

dat de houdbaarheid van de pensioenregeling, de financiering daarvan en de financië-

le evenwichtigheid van regeling en financiering tussen alle belanghebbenden in het 

licht van de hierna te benoemen contractdimensies. 

                                                
2 Dit is al van oudsher het doel (zie Breunesse, 1995), lag besloten in de visie van Van Marken (zie De 

Vries 1963), is de doelstelling geweest achter het eindloonsysteem (zie Van Nederveen Meerkerk en 

Peet 2002) en is ook in het in op 4 juni 2010 gesloten AOW- en pensioenakkoord (zie StAr 2010) nog 

steeds het doel. 
3 Als beschreven in Lutjens (2007). 
4 De dotcomcrisis uit 2001-2003 was aanleiding om meer stuurbaarheid aan te brengen in het pensi-

oencontract. Dat gebeurde door van eindloon (in deel II van deze studie te beschrijven als traditioneel 

defined benefit) over te gaan op middelloon en meer dan voorheen expliciet voorwaardelijk te indexe-

ren.  
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Andere aspecten van het arbeidspensioen zoals de verplichte deelname, de verplicht-

stelling, de fiscale regelgeving, de medezeggenschap en governance, de transparantie 

en communicatie komen ook aan de orde maar alleen waar deze aspecten van invloed 

zijn op dan wel samenhangen met houdbaarheid van het pensioencontract als in deze 

studie bedoeld. Maar ze zijn op zichzelf geen onderwerp van onderzoek in deze stu-

die. Tenzij anders vermeld, geldt de vigerende regelgeving ter zake.  

Deze studie gaat ook niet over de AOW. Voor deze studie is een gegeven dat er een 

AOW is die een adequate pensioendekking geeft voor om en nabij het minimumloon. 

De franchise is op enigerlei wijze afgestemd op de AOW. Ook de omvang van beide 

pijlers is geen onderwerp van studie. 

 

Deze studie gaat over het pensioencontract dat wordt uitgevoerd door een pensioen-

fonds. Daarbij zal geen onderscheid gemaakt worden tussen bedrijfstak-

pensioenfondsen (bpf-en) en ondernemingspensioenfondsen (opf-en) waar het gaat 

om de houdbaarheid van het pensioencontract. De gelijkschakeling door de wetgever 

als het gaat om het FTK zal gevolgd worden.
5
 Het is voor de analyse en de bevindin-

gen niet nodig om apart naar de beroepspensioenfondsen en de zogenoemde 

verzekerde regelingen te kijken. Ook is het niet nodig om voor deze studie onder-

scheid te maken tussen fondsen die wel en fondsen die geen scheiding hebben 

doorgevoerd tussen beleid en uitvoering.  

 

Deze studie gaat in beginsel over het arbeidspensioen in Nederland. Europa komt ter 

sprake, als dat nodig is voor de analyse van de Nederlandse situatie, maar is geen on-

derzoeksobject in deze studie. 

 

Deze studie betreft het tijdvak midden 19
de

 eeuw – voorjaar 2009.  

De studie begint bij het ontstaan van het pensioencontract zoals wij dat nu kennen, 

waarin een werkgever zijn werknemers uit zorgplicht in een collectief middels kapi-

taaldekking een pensioen laat opbouwen naar rato van hun diensttijd. J.C. van 

Marken (1845-1906), directeur van de toenmalige Gist- en spiritusfabriek in Delft, 

wordt algemeen gezien als de grondlegger van ons huidige pensioensysteem in de 

tweede pijler.
6
 Wij zullen de retrospectie in deel II bij hem en zijn ideeën beginnen. 

 

De studie eindigt in het voorjaar van 2009. In de eerste plaats is in 2006 binnen 

PGGM onder de naam Be Prepared een onderzoek gestart naar de houdbaarheid op 

termijn van het in 2005 ontwikkelde contract, dat FTK-proof was gemaakt door de 

overgang op middelloon, de sturing via dekkingsgraadafhankelijke premie- en in-

dexeringstaffels en de overgang op marktwaardering van de verplichtingen.
7
 De 

kritiek vanuit economen op met name het ondermaatse risicomanagement in dit con-

                                                
5 Met name in de aanloop naar het FTK is discussie gevoerd over de vraag of voor  

bedrijfstakpensioenfondsen een minder stringente zekerheidssturing mocht gelden dan voor onderne-

mingspensioenfondsen. De laatste zijn door de binding aan een enkele onderneming veel kwetsbaarder 
in continuïteit dan de eerste is dan het argument. De wetgever heeft die gedachte niet willen volgen. 

Ook een bedrijfstak kan uiteen vallen. 
6  Zie bijvoorbeeld De Vries (1963, 14) en Breunesse (1995, 14). 
7 Het onderzoek is begeleid door een klankbordgroep van externe adviseurs, te weten Boender (OR-

TEC), Henkens (NIDI) en Nijman (UvT/Netspar). 
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tract en de sterk veranderde demografie vormden de aanleiding. Een uitvoerige om-

gevingsanalyse van zowel ontwikkelingen als kritiek moest zichtbaar maken of er 

inderdaad houdbaarheidsrisico‟s waren, wat die risico‟s dan waren, welke stappen 

nodig zouden zijn om daaraan het hoofd te bieden en hoe ingrijpend die stappen wa-

ren. Deel I van deze studie is in feite een weergave van de houdbaarheidsanalyse uit 

dat project. In januari 2009 is die houdbaarheidsstudie afgerond en biedt de project-

groep Be Prepared zijn eindrapport aan het bestuur van Pensioenfonds Zorg en 

Welzijn (PFZW). De conclusie is helder, het vigerend defined benefit contract is niet 

houdbaar. Een eerste verkenning van denkrichtingen voor aan te brengen veranderin-

gen in het contract wordt gegeven. Op grond van die houdbaarheidsanalyse ben ik 

zelf tot de conclusie gekomen dat in ieder geval de onvoorwaardelijke rechten en vas-

te pensioenleeftijd
8
 moeten worden los gelaten om het contract aanpasbaar te doen 

worden voor exogene ontwikkelingen en dat de dubbele doelstelling in het contract, 

én nominale (korte termijn)zekerheid én een betaalbare reële ambitie, niet kan blijven 

voortbestaan. Op deze conclusies heb ik het concept van defined ambition ontwik-

keld. In april 2009 is het voor het eerst gepubliceerd (Tamerus, 2009b). Defined 

ambition is het contractconcept dat in deel III zal worden beschreven als noodzakelij-

ke en logische stap in de doorontwikkeling van het pensioencontract. 

In de tweede plaats legt de kredietcrisis in 2008 bloot dat, ondanks de overgang op 

middelloon en ondanks het FTK het vigerend contract niet bestand is tegen grote fi-

nanciële schokken. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
9
 moet een 

groot deel van de pensioenfondsen een langere hersteltermijn verlenen. Voor de Mi-

nister is dit aanleiding om in het voorjaar van 2009 een groot 

houdbaarheidsonderzoek uit te (doen) voeren. Hij stelt de commissies Don (Evaluatie 

Pensioenwetparameters)
10

, Goudswaard (Toekomstbestendigheid Aanvullende  

Pensioenregelingen) en Frijns (Beleggingsbeleid en Risicobeheer) in en kondigt aan 

dat hij zelf samen met de toezichthouder het FTK gaat evalueren. Is het pensioencon-

tract niet in orde of zit het FTK toch niet goed in elkaar of is teveel risico genomen? 

Het afronden van de houdbaarheidsanalyse in het project Be Prepared, het voor het 

eerst publiceren van defined ambition en de brief van mei 2009 van de Minister mar-

keren in eerste instantie het eindmoment van het onderzoek.  

 

De bevindingen en aanbevelingen van de commissies alsook ontwikkelingen in het 

contract na het voorjaar van 2009 zijn geen onderdeel van de omgevingsanalyse en de 

retrospectie in deel I respectievelijk deel II als geduid in de volgende paragraaf. Wel 

worden latere publicaties gebruikt om exogene ontwikkelingen en kritiek in hun im-

pact nader te duiden en in te kleuren. Door de onderzoeken die de Minister doet 

uitvoeren raakt het pensioendebat in 2010 in een stroomversnelling. Zowel de Minis-

ter als de StAr zetten majeure stappen mede op grond van de aanbevelingen van de 

                                                
8 Bedoeld is hier de pensioenrichtleeftijd die wordt gehanteerd voor de berekening van de premies en 

de voorzieningen, in de meeste pensioenregelingen 65 jaar. Gesproken wordt ook wel van de spilleef-

tijd in het contract. Dit in tegenstelling tot de uittreedleeftijd. De individuele deelnemer kan zijn 
uittreedleeftijd zelf bepalen door actuariële verrekening ten opzichte van de pensioenrichtleeftijd. 
9 Tenzij anders vermeld zal in deze studie met Minister worden bedoeld de Minister van Sociale Zaken 

en Werkgelegenheid. 
10 Deze commissie was al voorzien bij de politieke besluitvorming inzake de pensioenwet en het FTK 

eind 2006. 
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commissies. En defined ambition krijgt een plaats in het voortgaande pensioendebat. 

Aan de studie is daarom een Epiloog toegevoegd die ingaat op het verloop van het 

pensioendebat in de periode medio 2009 – begin 2011 en de plaats van defined ambi-

tion daarin.
11

 

 

1.3.2  Opzet- en onderzoeksmethodiek 

 

De studie is beschrijvend, analyserend en evaluerend. Het onderzoek is een voorbeeld 

van een gevalstudie, te weten de (door-)ontwikkeling van het Nederlandse arbeids-

pensioen. Enerzijds wordt de casus onderzocht door de casussen te bestuderen bij het 

pensioenfonds voor de voormalige Gist- en spiritusfabriek in Delft, het pensioenfonds 

van Van Marken, het Philips pensioenfonds als beschreven in Van Nederveen Meer-

kerk en Peet (2002) en PFZW (tot 2008 PGGM)
12

 als beschreven in Van Keeken 

(2008) en in meerdere jaarverslagen. Anderzijds wordt de casus onderzocht door de 

belangrijkste ontwikkelingen in het Nederlandse arbeidspensioen te bestuderen via 

aanbevelingen van de Stichting van de Arbeid (StAr), adviezen van de Sociaal-

Economische Raad (SER) en nota‟s en wetten van de wetgever (achtereenvolgende 

kabinetten). Voor PFZW/PGGM (vanaf 1986), StAr (vanaf 1992) en SER
13

 zijn de 

analyses mede gebaseerd op mijn eigen ervaringen. 

 

Beschrijving, analyse en evaluatie leiden tot bevindingen. Bevindingen in de vorm 

van inzicht in de mate van en het waarom van de (on)houdbaarheid van het vigerend 

pensioencontract en in de vorm van lessen en criteria voor en noodzakelijk te zetten 

stappen op weg naar een naar de toekomst toe houdbaar pensioencontract. De studie 

leidt tot het inzicht dat de geschiedenis van het pensioencontract wordt gekenmerkt 

door een voortdurende disbalans tussen „willen‟ en „kunnen‟. Wij willen een hoger 

pensioenresultaat en meer zekerheid dan haalbaar is. De tering zal naar de nering 

moeten worden gezet. Wij leren en inventariseren de elementen die in het vigerend 

contract moeten worden los gelaten omwille van de houdbaarheid, het in evenwicht 

brengen van „willen‟ en „kunnen‟. En wij komen tot de conclusie dat defined benefit 

onhoudbaar is en waarom dat zo is. De bevindingen zijn zo duidelijk dat logisch in 

aansluiting daarop een contractconcept kan worden geschetst dat wel houdbaar is.  

 

Drie invalshoeken voor drie probleemstellingen 

In lijn met de probleemstelling bestuderen wij de casus, (de doorontwikkeling van) 

het pensioencontract, langs drie invalshoeken. Dat zijn  

 Een omgevingsanalyse onder de titel „Andere tijden vragen een ander con-

tract‟ (deel I). De omgeving van het pensioencontract bestaat uit de exogene 

                                                
11 Bij het verzenden naar de drukker van dit boek eind april lopen de besprekingen tussen zowel werk-

gevers als werknemers over de uitwerking van hun akkoord van juni 2010 enerzijds en tussen de 

sociale partners en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om tot een tri-partiete akkoord 

te komen op basis van het in juni 2010 gesloten akkoord anderzijds nog steeds. 
12 Wij zullen voor deze studie het pensioenfonds duiden met PGGM voor de jaren tot en met 2007 en 

met PFZW voor de jaren vanaf 2008. Omdat pensioenuitvoerder PGGM de beleidsonderzoeken uit-

voert voor PFZW, wordt af en toe ook gesproken van PFZW/PGGM. 
13 Betreft het SER-advies Werken aan Zekerheid (deel betreffende het aanvullend pensioen) en de 

SER-adviezen Nieuwe Pensioenwet en Aanvullend advies Nieuwe Pensioenwet. 
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ontwikkelingen en de impact daarvan op het contract, uit de kritiek van bui-

tenstaanders, zijnde de wetenschap, professionals en instituten, op het 

pensioencontract en uit de eisen die de belangen en preferenties van de be-

langhebbenden stellen aan het pensioencontract. Veranderingen worden 

gevoed vanuit ontwikkelingen, al dan niet aangewakkerd door of juist met als 

gevolg kritiek op het pensioencontract. En de ontwikkelingen hebben invloed 

op de belangen van de belanghebbenden. Wij beginnen deze studie in deel I 

dan ook met de omgevingsanalyse, die wij vertrekken vanuit het vigerend 

contract in samenhang met het FTK, onze eerste contractcasus. Eerst beschrij-

ven en analyseren wij de exogene ontwikkelingen rond het pensioencontract 

en de impact ervan op het contract. Hetzelfde doen wij voor de kritiek van de 

buitenstaanders. Wij beschrijven en analyseren de belangen van de belang-

hebbenden en de impact daarvan en van hun kritiek op het pensioencontract. 

Wij ronden af met de beoordeling van het vigerend contract in het licht van de 

omgevingsanalyse aan de hand van zo te noemen contractdimensies (zie hier-

na) en leiden criteria af voor een houdbaar contract. Uit dat 

houdbaarheidsoordeel en de criteria komen wij tot de stappen die noodzake-

lijk moeten worden gezet omwille van de houdbaarheid van het 

pensioencontract. Stappen die het „willen‟ en „kunnen‟ weer bij elkaar moeten 

brengen.  

 Een rationele reconstructie (retrospectie) van de ontwikkeling van het pen-

sioencontract door de tijd, de ontwikkeling bezien vanuit de inzichten en 

gezichtspunten van nu, onder de titel „Toen gekozen, nu beoordeeld‟ (deel II). 

De omgevingsanalyse laat zien dat er veel mis is met defined benefit. Het is 

daarom van belang te gaan onderzoeken waarom wij het contract hebben dat 

wij hebben. Met de contractdimensies als leidraad worden de meest cruciale 

keuzemomenten geïnventariseerd en geanalyseerd. Waarom is toen gekozen 

zoals is gekozen en wat zouden wij anders hebben gedaan met de inzichten en 

gezichtspunten van nu? Maar ook, wat zouden wij weer precies hetzelfde 

doen? Dit doen wij door deze keuzes te beschouwen als afzonderlijke casus-

sen binnen de ontwikkeling van het contract. Wij nemen vervolgens zo‟n 

casus de maat langs de dimensies die wij naar hun aard hebben verdeeld in 

„willen‟ dimensies, „kunnen‟ dimensies en „verbinden‟ dimensies. Op deze 

manier levert deze retrospectie vooral veel inzicht op over hoe contractkeuzes 

worden beïnvloed door het „willen‟, waarbij de grenzen die het „kunnen‟ aan 

het „willen‟ stelt regelmatig worden overschreden. En zichtbaar wordt dat 

kennelijk de verbinding tussen beide niet heeft gewerkt. Welke lessen trekken 

wij hieruit voor een houdbaar contract?  

 Een schets van een concept voor de doorontwikkeling van het pensioen-

contract om het (weer) houdbaar te doen zijn, onder de titel „De zekerheid 

voorbij‟ (deel III). De omgevingsanalyse en de retrospectie wijzen de weg 

naar een contract zonder onvoorwaardelijke aanspraken en zonder vaste pen-

sioenleeftijd. Wij schetsen een concept voor zo‟n contract. Om het concreet te 

maken en antwoord te geven op de vraag „en hoe werkt dat dan?‟ wordt dit 

concept uitgewerkt aan de hand van een voorbeeld. In deze studie gaat het om 

het concept, meerdere invullingen zijn mogelijk. De meest voorkomende reac-
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tie is: “Geen onvoorwaardelijkheid, geen nominale garantie meer, hoe zit het 

dan met de zekerheid? Kan ik dan helemaal nergens meer op rekenen?” De 

richting wordt geduid voor een wettelijk financieel toetsingskader dat past op 

dit contractconcept. Het contractconcept wordt als casus net als in deel II de 

maat genomen langs de contractdimensies. Daarna wordt het op houdbaarheid 

getoetst aan de hand van de afgeleide houdbaarheidscriteria en wordt bezien 

in welke mate de lessen uit de retrospectie zijn geleerd. Het zijn uiteindelijk 

de belanghebbenden die bepalen of het contract houdbaar is of niet (zie hier-

na). Daarbij zullen zij overigens zeker beïnvloed worden door kritiek op het 

contract. Deel III wordt daarom afgesloten met het leggen van het concept 

langs de maat van de belanghebbenden, hun belangen. 

 

Contractdimensies als werkkader 

Wij bestuderen dus de casus „het pensioencontract‟. Dat doen wij in een aantal deel-

casussen, stappen in de ontwikkeling van het contract. Daarbij gaat het soms over 

concrete contracten in een onderneming of bedrijfstak en soms over het pensioencon-

tract op nationaal niveau. Wij bestuderen zowel de exogene als de endogene kant en 

wij onderzoeken de insteek van belanghebbenden evenals de kritiek van buitenstaan-

ders. Om in de veelheid de samenhang te bewaren alsook vanwege de verwevenheid 

van de voor het inzicht en de bevindingen relevante factoren
14

, is gezocht naar een 

werkstructuur om de analyses en bevindingen op één noemer te brengen. Die struc-

tuur is gevonden in wat wij zullen noemen de contractdimensies. Dat zijn dimensies 

van het contract die zowel uit de exogene ontwikkelingen als uit de kritiek van de 

buitenstaanders als uit de belangen van de belanghebbenden naar voren komen als 

bepalend voor de beschrijving van de impact op het contract. Wij leiden ze dus niet af 

uit een wetenschappelijke theorie maar uit de empirie, zoals ze zich voor doen uit de 

analyse zelf. De houdbaarheid van het vigerend defined benefit contract is te beoor-

delen langs deze dimensies. In deel II zal blijken dat ook de ontwikkeling van het 

pensioencontract en de houdbaarheid daarvan is te beschrijven en analyseren en de 

disbalans tussen „willen‟ en „kunnen‟ is zichtbaar te maken langs de structuur van 

deze contractdimensies. En in deel III zullen wij zien dat ook het daar te schetsen 

contractconcept op houdbaarheid is te beoordelen langs deze dimensies. 

Uit de ontwikkelingen, kritiek en belangen komen de volgende contractdimensies 

naar voren 

 Pensioenresultaat. Het contract moet een voldoende hoog pensioen opleve-

ren, afgemeten aan de eis van economische en sociale zelfstandigheid van de 

werknemer, ook nadat zijn human capital is uitgeput: de essentie van het ar-

beidspensioen. Een contractdimensie avant la lettre. Een „willen‟ dimensie. 

 Zekerheid. Het contract moet een voldoende mate van zekerheid bieden dat 

het pensioen er op het moment van pensioeningang ook daadwerkelijk is. De 

werknemer moet er op kunnen rekenen. Deze contractdimensie is de basis 

voor de borgingsfunctie van de wetgever, als vast gelegd in de pensioenwet 

en het FTK. Ook een „willen‟ dimensie. 

                                                
14 Hutjes en Van Buuren (1996, 15). 
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 Betaalbaarheid. Het gewenste pensioenresultaat en de gewenste zekerheid 

moeten betaald kunnen (blijven) worden uit de bedrijfsresultaten en in ver-

houding blijven staan tot het directe arbeidsinkomen van de werknemer. En 

de wensen mogen niet ten koste gaan van de Nederlandse economie en de in-

ternationale concurrentiekracht. De betaalbaarheid stelt dus grenzen aan de 

„willen‟ dimensies en is daarmee een „kunnen‟ dimensie. 

 Solidariteit. Al sinds de gilden in de 17
de

  en 18
de

 eeuw is solidariteit een con-

tractdimensie die als een rode draad door het contract loopt. De in de 

verplichte deelname voor de werknemer in de pensioenregeling van de werk-

gever en in de verplichtstelling voor werkgevers in een bedrijfstak 

afgedwongen solidariteit is belangrijk in het kader van „een goed pensioen 

voor iedereen, jong en oud, gezond en minder gezond‟. Bovendien kunnen 

door solidariteit risico‟s worden gedeeld die de markt het individu niet of te-

gen onevenredig hoge kosten kan bieden. Maar ook solidariteit kent grenzen. 

Een „kunnen‟ dimensie derhalve.  

 Arbeidsmarkt. Het pensioencontract is „geboren‟ in de arbeidsverhouding 

tussen werkgever en werknemer. Het moet de werknemer een goed pensioen 

geven en de werkgever een „verzekering‟ bieden tegen het moeten doorbeta-

len van een werknemer wiens human capital is uitgeput. En het is een 

belangrijke arbeidsvoorwaarde waarmee de werkgever kan concurreren op de 

arbeidsmarkt. Als het pensioencontract diezelfde arbeidsmarkt echter gaat 

verstoren, is het „willen‟ in het contract door geschoten. Een „kunnen‟ dimen-

sie. 

 Risicomanagement. Bovenbenoemde dimensies, zo zullen wij zien in de re-

trospectie, kenmerken het pensioencontract al vanaf het begin. De 

ontwikkelingen brengen een gebrek aan goed risicomanagement aan het licht 

dat door de buitenstaanders in kritiek wordt vervat. En de retrospectie zal la-

ten zien dat inderdaad het risicomanagement onvoldoende is geweest 

waardoor risico en betaalbaarheid zijn onderschat. Deze „vergeten‟ dimensie 

moet het „willen‟, pensioenresultaat en zekerheid, verbinden met het „kun-

nen‟. In deze studie zullen wij zien dat goed risicomanagement zorgt voor de 

benodigde zekerheid en tegelijkertijd voor een haalbare ambitie. Goed risi-

comanagement is daarmee de succesfactor voor een houdbaar contract en 

brengt de belanghebbenden bij elkaar. 

 Verantwoording. Uit de ontwikkelingen, de kritiek en de belangen van de 

belanghebbenden komt nog een dimensie naar voren. Wij zullen deze duiden 

met de term „verantwoording‟. Daarin vangen wij de roep om transparantie, 

om governance en medezeggenschap en om heldere communicatie. Op zich 

valt dit buiten de scope van deze studie. Medezeggenschap, communicatie en 

governance zijn daarom geen onderwerp van onderzoek in deze studie. Maar 

verantwoording, meer een institutionele dimensie, komt dus als vanzelf voor-

bij. De studie laat zien dat het vigerend contract  niet goed scoort op de 

dimensie en dat zonder een uitstekende verantwoording de omwille van 

houdbaarheid  noodzakelijke stappen in de doorontwikkeling van het contract 

niet zonder vertrouwensproblemen zijn te zetten. In die zin kan verantwoor-
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ding worden gezien als verlengde van risicomanagement en zo zullen wij er 

in deze studie dan ook naar kijken. 

 

Aan de hand van de contractdimensies kan aan het eind van deel I goed in kaart wor-

den gebracht waar het in het contract aan schort als het om de houdbaarheid gaat. 

Criteria voor de houdbaarheid worden afgeleid. En noodgedwongen te zetten stappen 

in het contract worden afgeleid uit de beoordeling en criteria, dus feitelijk uit de exo-

gene ontwikkelingen en de kritiek. In de retrospectie kunnen wij met deze dimensies 

toe, zij het dat „verantwoording‟ daar nog nauwelijks in beeld is. En de dimensies zijn 

voldoende om het in deel III te schetsen contractconcept op te beoordelen. Zo zijn de 

contractdimensies het geraamte van de studie. 

 

Enkele werkdefinities 

Naast de hierboven gedefinieerde contractdimensies hebben wij nog enkele (werk-) 

definities nodig. 

 

Risicomanagement 

Weliswaar benoemd als dimensie, maar risicomanagement is een containerbegrip. 

Wij moeten daarom aanvullend een werkdefinitie geven van risicomanagement zoals 

wij het bedoelen in deze studie. Goed risicomanagement in deze studie is het bepalen 

van en monitoren van een transparante complete eenheid tussen de ambitie in het 

pensioencontract en het actuarieel fundament. En in dat fundament is, via een trans-

parante en complete set stuurregels met betrekking tot de risicodeling ex-post, een 

evenwicht bepaald tussen het beleggingsrisico en de risk appetite van de belangheb-

benden.  

In dat fundament is een ex-ante faire prijs bepaald voor de ambitie die niet alleen is 

gedefinieerd in doel en verwachting maar ook in onderschrijdingsrisico van de ver-

wachting. Die prijs wordt mede bepaald door het beleggingsrisico dat de risk appetite 

van de belanghebbenden niet te boven gaat. Daartoe kan in een transparant en com-

pleet contract dat beleggingsrisico alleen bepaald worden als benoemd is hoe op 

risico‟s wordt gestuurd en wie welk (deel van het) risico op zijn bord krijgt. Op zo‟n 

manier is sprake van én evenwicht in ambitie, risico en prijs én evenwicht tussen risi-

coprofiel van de beleggingsmix, sturingsregels en risk appetite van de 

belanghebbenden. En beide zijn op elkaar afgestemd. De betaalbaarheidpolsstok en 

de risicopolsstok worden niet overschreden. Dit evenwicht wordt voortdurend gemo-

nitord op exogene ontwikkelingen en ontwikkelingen in de preferenties van 

belanghebbenden, zodat tijdig kan worden bijgestuurd in financiering en/of ambitie. 

Dit bevordert dat risico‟s en prijs niet uit zicht raken, dat „willen‟ en „kunnen‟ niet uit 

balans raken, dat het doel van een inkomensgerelateerd en ten minste koopkrachtbe-

stendig pensioen wordt gehaald en verrassingen en teleurstellingen achteraf worden 

voorkomen. 

 

Houdbaar 

Houdbaarheid is eveneens een containerbegrip, ook in artikelen en studies over het 

pensioencontract. Soms is een contract houdbaar als het leidt tot een goede inko-

menspositie voor gepensioneerden in een houdbaar evenwicht tussen resultaat en 
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betaalbaarheid waarin gepensioneerden inzien dat zij jongeren en toekomstige gene-

raties nodig hebben en daarom wellicht af en toe moeten inschikken (Jansweijer 

1996). Of een contract is houdbaar als het enerzijds een voldoende hoog pensioenre-

sultaat oplevert en anderzijds leidt tot een beheersbaar premieverloop en 

schokbestendig is om zodoende de economie en arbeidsmarkt niet te verstoren en als 

het de arbeidsmobiliteit niet belemmert (OECD (2010), Yermo and Severinson 

(2010) en Høj (2011)). Of een contract is houdbaar als het niet of nauwelijks leidt tot 

macro-economische verstoringen (economie, arbeidsmarkt en consumptieve beste-

dingen), tot een evenwichtige verdeling van risico‟s over generaties en tot 

minimalisatie van discontinuïteitrisico, het risico dat nieuwe generaties niet meer wil-

len mee doen (CPB 2004b, 61-62). Of een contract is houdbaar als het effectief is 

(belanghebbenden bereiken wat zij willen bereiken in het contract) en efficiënt (zij 

bereiken dat ieder voor zich tegen zo laag mogelijke kosten) (Breunesse 1995).  

 

In deze studie wordt de houdbaarheid van het contract beoordeeld aan de hand van de 

contractdimensies en afgeleide houdbaarheidscriteria. De meeste elementen van de 

hierboven genoemde criteria voor houdbaarheid vangen wij daarin, zij het dat de effi-

ciency van Breunesse (voor de deelnemer en werkgever individueel kostenefficiënt) 

iets anders is dan de contractdimensie betaalbaarheid toetst (betaalbaar en schokbe-

stendig stelsel). Uiteindelijk echter bepalen de belanghebbenden of het contract 

houdbaar is, of bijvoorbeeld evenwicht tussen „willen‟ en „kunnen‟ een evenwicht is 

dat hen past. Daarom hanteren wij voor deze studie de volgende werkdefinitie. 

Uiteindelijk is het pensioencontract alleen houdbaar als alle onderscheiden belang-

hebbenden tevreden zijn. Beter gezegd, het contract is niet houdbaar als een of meer 

belanghebbende(n) vindt/vinden dat een of meer van zijn/hun belangen niet langer 

evenwichtig is/zijn gediend. Deze voorwaarde is zo wezenlijk dat evenwichtige be-

langenbehartiging de basisattitude is van waaruit een pensioenfondsbestuurder moet 

handelen.
15

 Deze houdbaarheidsdefinitie geeft samen met houdbaarheid langs de con-

tractdimensies en houdbaarheid conform de afgeleide criteria een breed spectrum om 

de houdbaarheid te beoordelen. 

 

Belanghebbenden 

Voor deze studie hanteren wij de volgende werkdefinitie. 

In deze studie is een belanghebbende gedefinieerd als hij
16

 die direct betrokken is bij 

de afspraken in het pensioencontract (de werkgever en de werknemer), hij die spaart 

voor zijn pensioen in het pensioenfonds (de deelnemer) dan wel daarvoor heeft ge-

spaard en nog een pensioenaanspraak bij het pensioenfonds heeft (de gewezen 

deelnemer of slaper) en hij die een pensioeninkomen geniet vanuit het contract en het 

                                                
15 Alhoewel de individuele zekerheid wordt gewaarborgd in de pensioenwet, gaat het daar en in de 

evenwichtige belangenbehartiging toch vooral steeds om groepen belanghebbenden. Bijvoorbeeld om 

specifieke groepen die in een achterstandpositie zijn geraakt of dreigen te geraken, zoals in het verle-

den deeltijders, vrouwen of deelnemers die van pensioenfonds wisselen. In deze studie gaat het om de 
belangen van de belanghebbenden als onderscheiden in de werkdefinitie en niet om het individuele 

belang. 
16 Om te voorkomen dat overal hij/zij moet worden geschreven, zijn overal in deze studie gepensio-

neerden, slapers, deelnemers, werkgevers en toekomstige deelnemers met „hij‟ aangeduid. Maar er kan 

ook „zij‟ worden gelezen. 
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fonds (de gepensioneerde
17

). Tot de belanghebbenden rekenen wij in deze studie ook 

de toekomstige deelnemer (hij stapt gedwongen in het contract) en de overheid. De 

laatste, omdat hij directe invloed heeft via wet- en regelgeving op het pensioencon-

tract en de wijze waarop dat wordt uit gevoerd in het pensioenfonds, omdat hij het 

individu beschermt vanuit de waarborgfunctie, omdat hij een financiële bijdrage le-

vert via de omkeerregel en vanwege zijn rol ten aanzien van economie, arbeidsmarkt 

en maatschappelijke ontwikkelingen.  

Wat belanghebbenden aan elkaar bindt en tegelijkertijd scheidt van de buitenstaan-

ders is dat het gaat om hun portemonnee en dat hun tevredenheid met het contract en 

de uitvoering daarvan de houdbaarheid bepaalt. En belanghebbenden kunnen sturen 

in het contract en de uitvoering daarvan. Ontevredenheid van één of meer belangheb-

benden betekent direct dat het contract niet langer houdbaar is. De toezichthouders, 

De Nederlandse Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zijn in deze 

studie niet benoemd als belanghebbende. Zij zijn adviseur van de wetgever en zien 

toe op naleving van de wet. In die zin kunnen zij niet zelf sturen en zij voelen de las-

ten en baten van het contract niet in hun portemonnee. 

 

Buitenstaanders of critici 

Voor deze studie hanteren wij de volgende werkdefinitie. 

Buitenstaanders of critici zijn diegenen die roepen over het pensioencontract en de 

uitvoering daarvan en met hun roep (uiteindelijk) één of meer belanghebbenden 

„aanzetten‟ tot ontevredenheid dan wel tot het inzicht dat er iets moet veranderen. 

Buitenstaanders zijn dus kennelijk belangrijk. Iemand of een instantie kan ook zo 

maar ineens buitenstaander worden. Dat wil zeggen door iets te roepen of schrijven 

over het pensioencontract of de uitvoering daarvan „beweging‟ veroorzaken. Het is 

ondoenlijk om een volledige en uitputtende lijst op te stellen van buitenstaanders. Het 

beste en meest voor de hand liggende werkcriterium voor deze studie ter selectie van 

de kring van buitenstaanders is om die personen en die instanties op te nemen, die in 

het (recente) verleden invloed hebben gehad op het pensioencontract dan wel in het 

huidige debat over het pensioencontract een voor belanghebbenden significante rol 

vervullen. Dat wil zeggen, er wordt op z‟n minst door belanghebbenden geluisterd en 

gereageerd. Daarbij kan de reactie ook zijn „gehoord, maar wij doen er niets mee‟.  

Langs de weg van deze werkdefinitie zijn de belangrijkste buitenstaanders de volgen-

de.  

 Actuarissen en riskmanagers, zeg maar de deskundigen als het gaat om het model-

leren van de risico‟s, de prijs en de voorzieningen in het pensioenfonds.   

 Adviesorganen als de Sociaal-Economische Raad (SER), het Centraal Planbureau 

(CPB), de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), de denktank 

van DNB, de Organisatie voor Economische Ontwikkeling en Samenwerking 

(OESO) en de Wereldbank. 

 Economen, die naar het pensioencontract kijken in relatie tot transparantie en risi-

codeling, solidariteit en de invloed daarvan op inkomensoverdrachten, invloed op 

de economie en de interactie met de levenscyclus, consumptietheorieën, arbeidspa-

tronen en arbeidsmobiliteit. 

                                                
17 Hiertoe ook te rekenen de VUT-ters en nabestaanden die pensioen genieten. 
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 Sociologen, die vooral kijken naar solidariteit en de maatschappelijke aspecten 

daarvan en naar de relatie met sociaaleconomische ontwikkelingen en maatschap-

pelijke aanvaardbaarheid van pensioencontracten. 

 Gedragswetenschappers, die vooral kijken naar de spanning tussen de door eco-

nomie en markt veronderstelde ratio bij het individu, terwijl het individu juist ten 

aanzien van financiële beslissingen niet rationeel is en „last‟ heeft van wat zij 

noemen „habit formation‟ en „hyperbolic discounting‟. 

 Juristen, die vooral kijken naar de wet- en regelgeving met betrekking tot de in-

houd en zekerheidsborging in het contract. 

Fiscale aspecten zijn niet het onderwerp van deze studie. Fiscalisten zijn daarom niet 

opgenomen in het overzicht van buitenstaanders. 

De toezichthouders DNB en AFM rekenen wij voor deze studie wel bij de buiten-

staanders. Hun kritiek kan belanghebbenden, met name de overheid, beïnvloeden. 

 

1.4  Conclusies 
 

Deze studie leidt tot twee hoofdconclusies.  

De eerste conclusie uit de bevindingen uit de omgevingsanalyse en uit de retrospectie 

is: „de (garantie-) zekerheid van onvoorwaardelijke aanspraken en vaste pensioenleef-

tijd zijn voorbij‟. Juist het wezenskenmerk van defined benefit, de hardheid of anders 

gezegd garantie van de over het verleden opgebouwde pensioenaanspraken, staat de 

houdbaarheid in de weg. Dit met name vanwege de demografische verschuivingen. 

Als de al maar groeiende bestaande generatie over zijn pensioenaanspraken volledige 

zekerheid krijgt, moet de steeds kleiner wordende toekomstige generatie voor de risi-

co‟s opdraaien van de exogene ontwikkelingen. Het almaar langer leven betekent bij 

een vaste pensioenleeftijd een almaar stijgende prijs van de factor arbeid. Dat maakt 

defined benefit met zijn garantiezekerheid en vaste pensioenleeftijd onhoudbaar. Dat 

is gewoon een kwestie van demografie en getalsomvang en ook precies de reden 

waarom het „toen (jonge beroepsbevolking en weinig gepensioneerden en een veel 

kortere levensverwachting) wel kon en nu niet meer‟.
18

 Andere tijden vragen een an-

der contract. Het leidende motto van het in deel III geschetste contractconcept is dan 

ook „De zekerheid voorbij‟. Contracten die aan deze conclusie voorbij gaan, zijn niet 

houdbaar.  

De tweede conclusie is dat het vigerend contract twee dingen probeert te verenigen 

die niet verenigbaar zijn. Het probeert een betaalbare reële ambitie te bewerkstelli-

gen, terwijl het tegelijkertijd nominale zekerheid nastreeft. Dat levert een spagaat op 

in het toezichtkader en een spagaat in het beleggingsbeleid van de pensioenfondsen 

die het feitelijk onmogelijk maakt voor pensioenfondsbesturen om „het goed te doen‟ 

met als gevolg dat zij meer en meer „de kop van jut zijn‟. Maar het levert ook een 

volstrekt intransparant en niet vol te houden verwachtingspatroon op bij de deelne-

mers die niet begrijpen waarom beleggingsrisico wordt genomen en tegenvallers niet 

accepteren. Een houdbaar pensioencontract zal moeten kiezen tussen nominaal en 

                                                
18  “It‟s the demography, stupid”. Vrij naar “It‟s the economy, stupid”, een door James Carville be-

dachte slogan voor de verkiezingscampagne van Bill Clinton. 
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reëel. De economische zelfstandigheid van gepensioneerden vraagt om een reëel in-

gestoken pensioen.  

Op deze twee pijlers, het los laten van de harde zekerheid en de vaste pensioenleeftijd 

enerzijds en een inkomensgerelateerd inflatiebestendig pensioendoel anderzijds is het 

in deel III geschetste contractconcept gebouwd. De boodschap in deel III is dat er 

„voorbij de nominale (garantie-) zekerheid en vaste pensioenleeftijd‟ een contract 

ontstaat dat veel goeds uit het huidige contract kan continueren, dat als vertrekpunt 

kan blijven hebben een inkomensgerelateerd pensioendoel en dat door de eenduidige 

focus daarop een reëel pensioenresultaat juist beter borgt. Wij geven dit contractcon-

cept de naam defined ambition. Zonder gedefinieerde ambitie die wordt nagestreefd 

en met een gedegen financiering wordt geschraagd, komt er van het pensioendoel 

niets terecht. Maar garantie dat de ambitie geheel zal kunnen worden gerealiseerd is 

er niet, omdat meer dan de markt niet te koop is en de betaalbaarheid, de solidariteit 

van jong naar oud en de arbeidsmarkt grenzen stellen. Door deze grenzen voortaan in 

acht te nemen blijven werkgevers en jongeren en toekomstige generaties mee doen, 

zodat de „sterkmakers‟ collectiviteit, solidariteit en verplichtstelling behouden kunnen 

blijven om een reëel pensioenresultaat betaalbaar en effectief te kunnen realiseren. 

Los laten om te behouden.
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Deel I 
 

Andere tijden vragen een ander contract 
 

Veranderingen in het pensioencontract worden gevoed vanuit ontwikkelingen, al dan 

niet aangewakkerd door of juist met als gevolg kritiek op het pensioencontract. En de 

ontwikkelingen en kritiek hebben invloed op de belangen en preferenties van de be-

langhebbenden. Omdat evenwicht in de belangen van de onderscheiden 

belanghebbenden conditio sine qua non is voor houdbaarheid, bepalen daarmee de 

omgeving en de veranderingen daarin uiteindelijk de houdbaarheid van het pensioen-

contract. Daarom begint de studie met een omgevingsanalyse en de impact daarvan 

op de houdbaarheid van het contract. Daarmee geeft dit deel antwoord op het eerste 

deel van de in de Inleiding geformuleerde probleemstelling. 

Eerst beschrijven en analyseren wij in hoofdstuk 3 de exogene ontwikkelingen.
19

 Wat 

is de ontwikkeling en wat is de impact daarvan op het pensioencontract?  

Vervolgens beschrijven en analyseren wij in hoofdstuk 4 de kritiek op het contract 

van de buitenstaanders. De critici zijn interessant, omdat zij met hun kritiek wijzen op 

ontwikkelingen, één of meer belanghebbenden aan het denken hebben gezet of zetten 

dan wel omdat de kritiek door één of meer belanghebbenden wordt overgenomen. In 

die zin is de kritiek soms een aanklacht tegen de belanghebbenden dat zij de ontwik-

kelingen niet tijdig hebben onderkend en daarnaar hebben gehandeld en soms een 

waarschuwing voor belanghebbenden om de bakens te verzetten voordat een houd-

baarheidsknelpunt optreedt. 

En in hoofdstuk 5 beschrijven en analyseren wij de belanghebbenden en hun belan-

gen en preferenties.  

In hoofdstuk 6 beoordelen wij het vigerend contract in combinatie met het FTK in het 

licht van de bevindingen uit de omgevingsanalyse. Die beoordeling doen wij langs de 

contractdimensies. Uit die beoordeling leiden wij criteria af voor de houdbaarheid 

van het contract. Uit de beoordeling en uit die houdbaarheidscriteria en daarmee de 

facto uit de impact van de omgevingsanalyse op het contract leiden wij de stappen af 

die noodzakelijk zijn om te zetten om het contract naar de toekomst toe (weer) houd-

baar te doen zijn.  

 

Onderwerp van onderzoek in deze studie is het vigerend pensioencontract in samen-

hang met het financieel toezicht daarop. Dat contract, vorm gegeven vanuit defined 

benefit, onderzoeken wij op (on)houdbaarheid. De omgevingsanalyse laten wij daar-

om aangrijpen op het vigerend contract en het financieel toezicht daarop zoals dat 

sinds 2007 geldt. Beide beschrijven wij nu eerst in hoofdstuk 2. 

                                                
19 Dit in tegenstelling tot de ontwikkelingen in het contract zelf, de endogene ontwikkelingen. Die ko-

men in deel II aan bod. 
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Hoofdstuk 2 

Het vigerend defined benefit contract en het FTK 
 

Het pensioencontract bestaat uit de pensioenregeling die een pensioenresultaat beoogt en 

het actuarieel fundament dat er voor moet zorgen dat dat beoogde (in defined benefit toe-

gezegde) pensioenresultaat ook wordt gerealiseerd. Het uit hoofde van de pensioenwet 

ingestelde financieel toezichtkader borgt de pensioenzekerheid voor de individuele deel-

nemer door het bestuur van een pensioenfonds via zekerheidsrichtlijnen als het ware te 

begeleiden bij het zorgen voor een goed actuarieel fundament. 

 

Het vigerend defined benefit contract is voortgekomen uit wat wij zullen noemen het tra-

ditioneel defined benefit contract. Dat was gestoeld op de eindloonfilosofie. Die 

eindloonfilosofie sluit optimaal aan op het doel van pensioen als gedefinieerd in de Inlei-

ding (par.1.3.1), het kunnen blijven voorzien in de kosten van levensonderhoud op het 

welvaartsniveau bij pensioeningang. Een grote terugval in besteding moet door het pensi-

oen worden voorkomen. De economische zelfstandigheid van ouderen en 

maatschappelijke cohesie zijn daarbij gebaat. Bij de start van het pensioencontract zoals 

wij dit nu kennen, was eindloon al het leidend beginsel, in de tweede helft van de vorige 

eeuw is het vervolmaakt en bestendigd als „de maat der dingen‟. In het midden van de 

jaren ‟90 komen vooral op instigatie van de overheid de discussies op gang over de be-

taalbaarheid van het eindloonsysteem in relatie tot de doorzettende vergrijzing. Is 

eindloon betaalbaar en dus houdbaar? Wordt de prijs niet te hoog?
20

 Als gevolg daarvan 

worden de eerste eindloonregelingen omgevormd naar middelloonregelingen, waarin het 

gemiddeld in het arbeidzame leven verdiende salaris vertrekpunt is voor het pensioenni-

veau. Daardoor wordt ingeleverd op het vertrekpunt van het welvaartsniveau bij 

pensioeningang, al is dat beperkt voor lager betaalden met slechts een beperkte carrière-

ontwikkeling, mits de opgebouwde rechten wel loonvast worden gehouden. Dat gebeurt 

ook doorgaans. Na de dotcomcrisis komt de schokbestendigheid van het pensioencontract 

op de agenda. Massaal wordt overgestapt naar middelloon met expliciet voorwaardelijke 

indexering.
21

 Indexering wordt een regulier stuurmiddel. Ook regelingen op basis van de-

fined contribution komen op en een „tussenweg‟ in de vorm van contracten op basis van 

collectieve defined contribution. De werknemer houdt als het ware defined benefit maar 

de werkgever zet het premiestuur niet in bij een eventueel tekort, waardoor opgebouwde 

rechten de facto eerder kunnen worden gekort. Maar de contracten op basis van middel-

loon met expliciet voorwaardelijke indexering worden de nieuwe maat en duiden wij als 

het vigerend defined benefit contract dat het object is van deze studie. De voorbeeldca-

sussen in deze studie (Philips en PGGM/PFZW) kennen dit contract.
22

  

Inmiddels is dan het nieuwe Financieel Toetsingskader (FTK) een feit en zijn deze mid-

dellooncontracten FTK-proof gemaakt.
23

 

 

 

 

                                                
20 Zie deel II, hoofdstuk 7 en 8. 
21 Bovendien paste eindloon minder goed op het meer gaan voorkomen van flexibele arbeidspatronen. 
22 Zie deel II, hoofdstuk 8 en 9. Voor PGGM nader beschreven in par. 9.2.1.5. 
23 Het FTK en de aanloop naar de invoering worden uitvoerig besproken in deel II, par. 9.2. 
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De pensioenregeling of het pensioenresultaat 

Het vigerend contract is in pensioenwettermen een uitkeringsovereenkomst.
24

 Het is een 

salarisdiensttijd regeling waarin een uitkering wordt overeengekomen en daarvoor wordt 

in kapitaaldekking gespaard. Defined benefit.  

Het vigerend contract in deze studie is een middelloonregeling met een vast opbouwper-

centage van bijvoorbeeld 2% per dienstjaar en een franchise ter grootte van bijvoorbeeld 

eenmaal de gehuwden-AOW. Dit laatste past bij het uitgangspunt van economische zelf-

standigheid van het individu.  

De over het verleden opgebouwde aanspraken zijn nominaal gegarandeerd. Dat wil zeg-

gen dat de deelnemer er recht op heeft, tenzij in zeer uitzonderlijke situaties de financiële 

positie van het pensioenfonds er toe noopt deze opgebouwde rechten te korten (ultimum 

remedium). 

De opgebouwde rechten voor actieven, gepensioneerden en slapers alsmede de ingegane 

pensioenen worden op loonvaste of prijsvaste basis geïndexeerd.
25

 De indexering is ver-

woord als ambitie maar is expliciet voorwaardelijk en veelal gekoppeld aan de stand van 

de nominale dekkingsgraad. 

Het contract kent een vaste pensioenleeftijd van (doorgaans nog) 65 jaar. Deze is net als 

het opbouwpercentage onderdeel van de nominale garantie. Veelal kan het individu zijn 

uittreedleeftijd wel zelf bepalen door vervroeging of uitstel tegen actuariële korting of 

oprenting. 

Bij gelegenheid van de door de overheid fiscaal afgedwongen afbouw van VUT- en pre-

pensioenregelingen in 2006 is in veel pensioenregelingen onder invloed van de 

vakbonden het ouderdomspensioen „opgeplust‟ ter compensatie van het verlies van pre-

pensioen. Daarnaast kent het vigerend contract in deze studie overgangsrechten in 

verband met de afbouw van VUT- en prepensioenregelingen. In de premie zit vaak een 

opslag om deze overgangsrechten af te financieren. 

 

Het actuarieel fundament, ingericht volgens de regels van het FTK
26

  

Het ouderdomspensioen is gefinancierd in kapitaaldekking. 

De premie is minimaal kostendekkend voor de onvoorwaardelijke (lees nominale) aan-

spraken. Daarin is begrepen een opslag voor administratie- en excassokosten en een 

solvabiliteitsopslag die afhankelijk is van het beleggingsrisico. Hoe meer risico wordt 

genomen in het beleggingsbeleid hoe hoger de vereiste solvabiliteitsopslag. Afhankelijk 

van hoe de indexeringsambitie wordt gefinancierd, bevat de premie ook een opslag voor 

indexering. De kostendekkende premie mag in de tijd worden gedempt. De discontovoet 

mag bepaald worden op rente of rendement en op actuele waarde dan wel op een histo-

risch voortschrijdend gemiddelde dan wel op een langjarige aanname. 

De verplichtingen en beleggingen worden gewaardeerd op marktwaarde. Voor de ver-

plichtingen is dat, vanwege de onvoorwaardelijkheid van de aanspraken, een risicovrije 

rente.
27

 

                                                
24 Dit in tegenstelling tot defined contribution dat een premieovereenkomst is. Zie Lutjens (2007, 44). 
25 Loonindexering past het beste op het doel van een inkomensgerelateerd pensioen en bij solidariteit tussen 

actieven en gepensioneerden. 
26 Zie MinSZW (2006) en Lutjens (2007) voor het FTK en een toelichting daarop. 
27 Het FTK schrijft als risicovrije rente de swapcurve voor. 
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De vereiste zekerheid voor de onvoorwaardelijke aanspraken is 97,5%. Dat houdt in dat 

de kans niet groter mag zijn dan 2,5% dat de (nominale) dekkingsgraad binnen een jaar 

tijd vanuit evenwicht (het vermogen is ten minste gelijk aan het vereist eigen vermogen) 

daalt tot onder het niveau van 100%. De vereiste solvabiliteitsbuffer, en daarmee ook de 

hoogte van de opslag daarvoor in de kostendekkende premie, resulteert uit de combinatie 

van deze zekerheidseis en het beleggingsbeleid. 

In geval van reservetekort (het op marktwaarde bepaalde vermogen is lager dan het voor 

de solvabiliteit vereist eigen vermogen) moet een herstelplan reservetekort worden opge-

steld. Dat moet resulteren in een herstel naar het vereist eigen vermogen in ten hoogste 15 

jaar. Tijdens een herstelplan mag gedeeltelijk worden geïndexeerd, mits dit geen afbreuk 

doet aan het realiseren van het herstel binnen de ten hoogste 15 jaar. Naast indexerings-

korting zal vaak sprake zijn van een herstelopslag op de premie. 

In geval van onderdekking (het vermogen is lager dan het minimum vereist eigen vermo-

gen
28

) moet een herstelplan onderdekking worden ingediend dat moet resulteren in een 

herstel naar tenminste de dekkingsgraad behorend bij het minimum vereist vermogen in 

ten hoogste 3 jaar. Tijdens onderdekking mag het risico in het fonds niet worden vergroot 

en de kans op indexering mag niet negatief worden beïnvloed. Art. 141 uit de pensioen-

wet regelt individueel maatwerk inzake de hersteltermijnen te verlenen door DNB en art. 

142 regelt door de Minister te verlenen collectief maatwerk, zowel voor de hersteltermijn 

van 15 jaar als die van 3 jaar. Dit artikel geldt bij een uitzonderlijke economische situatie 

die een groot aantal pensioenfondsen treft.
2930

 

Afstempelen (het verlagen van over het verleden opgebouwde aanspraken) is ultimum 

remedium. Het herstelplan onderdekking mag deze maatregel alleen bevatten als dat no-

dig is voor het vereiste herstel en alle andere maatregelen zijn uitgeput. Ook komt 

afstempelen in beeld als het herstelplan niet wordt gehaald. 

Er zijn in zijn algemeenheid geen concrete op voorhand in de financiële opzet vast geleg-

de maatregelen ingeval onderdekking optreedt. Als dan wordt een herstelplan opgesteld 

naar de situatie van dat moment.
31

 

Er zijn in zijn algemeenheid evenmin vast gelegde maatregelen bij vermogensoverschot-

ten. Wanneer sprake is van een vermogensoverschot en welke maatregelen dan worden 

genomen. Premiekorting is in het FTK gebonden aan strenge regels die met name ook 

toezien op de borging van een indexeringsambitie. 

 

Sturen met staffels 

Het vigerend defined benefit contract kent als stuurmiddelen premie en indexering. De 

inzet van beide is doorgaans in de financiële opzet vorm gegeven via zogenoemde staf-

fels. Figuur 2.1 toont schematisch de werking van de staffels voor premie en indexering. 

Een toelichting wordt gegeven in box 2.1  

                                                
28 Dit verschilt per fonds, maar om de gedachte te bepalen, het gaat om een nominale dekkingsgraad van 

ongeveer 105%.  
29 Zie voor deze artikelen bijvoorbeeld Lutjens (2007, 705-706). 
30 In 2009 is door de toenmalige Minister, gebonden aan strikte bepalingen, collectief maatwerk verleend in 

reactie op de kredietcrisis. Zie deel II, par. 9.2.1.6. 
31 In 2010 is PFZW als een der eerste fondsen naar buiten getreden met een zogenoemde leidraad bij on-

derdekking die van kracht wordt als additionele maatregelen nodig zijn om ingeval van onderdekking 

binnen de vereiste termijn van 3 jaar te herstellen (PFZW 2011). 
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Figuur 2.1 De werking van staffels voor premie en indexering 

 
 
Bron: Naar voorbeeld van PFZW 

 

De vraagtekens betreffen het beleid aan de onderkant en de bovenkant. Het sturen aan de 

bovenkant is vooralsnog ingevuld met een zeer geleidelijke premiekorting. Het sturen aan 

de onderkant is bij PFZW in 2010 inmiddels ingevuld tot een maximum rechtenkorting 

van 15% (10% voor gepensioneerden) en een maximum premieopslag van 2,5%-punt 

over salaris min franchise (bovenop de gehanteerde premieopslag bij een dekkingsgraad 

lager dan 130% nominaal die pas weer vervalt als de dekkingsgraad op het niveau terug is 

van 100% reëel én gekorte indexering weer is gecompenseerd).
32

 De staffels (stuurregels) 

zijn leidraad waar aan geen rechten kunnen worden ontleend. Het bestuur heeft de discre-

tionaire bevoegdheid er van af te wijken. 

                                                
32 Deels wordt gestuurd op de nominale dekkingsgraad en deels op de reële dekkingsgraad. De reële dek-

kingsgraad wordt bepaald op een actuele reële swapcurve, een marktwaardedekkingsgraad dus. Daarmee 

gaat het in de reële dekkingsgraad om prijszekerheid. In de financiële opzet van PFZW wordt de prijsvast-

heid gefinancierd uit premie en het verschil tussen prijsvast en loonvast, de ambitie, uit rendement. De 
verhouding tussen de nominale en reële dekkingsgraad is heel gevoelig voor de stand van de nominale en 

reële rente. Bij een combinatie van een reële rente van bijvoorbeeld 2,8% en een nominale rente van 5,2% 

komt voor de verplichtingen van PFZW een reële dekkingsgraad van 100% ongeveer overeen met een dek-

kingsgraad van 150% nominaal. Deze verhouding gold bij het ontwerpen van de huidige financiële opzet 

van PFZW in 2005. 
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Box 2.1 De werking van de staffels voor premie en indexering voor PFZW 

 

 
 

  

Pensioenrisico’s op de balans 

De opkomst van het marktwaarde-denken en de entree daarvan in het pensioencontract 

worden beschreven in deel I, par. 4.4.1. Beursgenoteerde ondernemingen zijn inmiddels 

verplicht te rapporteren op basis van International Financial Reporting Standards (IFRS). 

De regels voor personeelsbeloningen, waaronder pensioenen, zijn vastgelegd in Internati-

onal Accounting Standard No.19 (IAS 19).
33

 Dat betekent dat deze ondernemingen de 

pensioenfondsrisico‟s (bijstortverplichtingen als kenmerk van defined benefit) op de ba-

lans moeten zetten, ook al is het pensioenfonds in Nederland op wettelijk voorschrift 

gescheiden van de onderneming. Daardoor wordt die balans „besmet‟ door de volatiliteit 

die de pensioenfondsbalans kenmerkt sinds de marktwaardering en het FTK.
34

 

 

Dubbele doelstelling 

Het vigerend defined benefit contract wordt gekenmerkt door een dubbele doelstelling. 

Via indexering wordt een reëel pensioenresultaat nagestreefd. En via het nemen van be-

leggingsrisico omwille van het rendement wordt geprobeerd dat betaalbaar te doen. 

Anderzijds worden onvoorwaardelijke toezeggingen gedaan. Nominale zekerheid wordt 

                                                
33 Zie ook ASIP (2005). 
34 Zie deel I, par. 5.5. 

Premiestaffel 

 Als de dekkingsgraad daalt tot onder de 130%, dan wordt de premie met 

2%-punt verhoogd. Stijgt de dekkingsgraad daarna weer, dan wordt deze op-

slag er pas weer afgehaald als de dekkingsgraad op het streefniveau is 

gekomen (100% reëel) én eventueel over het verleden gemiste indexering is 

gecompenseerd. Dit conform het uitgangspunt indexering gaat vóór premie. 

Samen met het herstelpotentieel van de beleggingsmix en de indexeringstaf-

fel geeft dit de financiële opzet voldoende herstelpotentieel om een 

reservetekort binnen 15 jaar weg te werken en binnen die 15 jaar ook de 

streefdekkingsgraad weer te bereiken. 

 Als de dekkingsgraad stijgt tot boven de streefdekkingsgraad én alle over het 

verleden eventuele gemiste indexering is gecompenseerd, dan wordt in klei-

ne stapjes premiekorting gegeven. 

 

Indexeringstaffel 

 Boven een dekkingsgraad van 130% nominaal wordt volledig geïndexeerd.  

 Boven een dekkingsgraad van 100% reëel wordt eventueel in het verleden 

gemiste indexering gecompenseerd. Dat gebeurt dus alleen als het echt weer 

goed gaat. Dit is de piek in de figuur. 

 Onder een dekkingsgraad van 105% nominaal wordt niet geïndexeerd. 

 Tussen een dekkingsgraad van 105% en 130% nominaal loopt het indexe-

ringspercentage lineair op met de dekkingsgraad. 

 



Defined ambition 

22 

 

gegeven conform de regels en zekerheidseisen uit het FTK. Deze dubbele doelstelling 

leidt voor pensioenfondsbesturen tot een puzzel in zake de beleggingsstrategie. Het rente-

risico onder de verplichtingen, open gekomen in het FTK,
35

 vergroot deze puzzel. Moeten 

besturen inderdaad vanuit de betaalbare reële ambitie handelen en hopen dat de vereiste 

buffers hoog genoeg zijn en ingeval dat niet het geval is hopen op een tijdelijk langere 

hersteltermijn om afstempelen (niet passend op defined benefit) te voorkomen? Of moe-

ten zij zelf die afstempelgrens goed bewaken door minder risico te nemen c.q. meer risico 

af te dekken ten koste van de indexeringspotentie en/of de premie? Wij hanteren voor de-

ze puzzel de term beleggingsspagaat.
36

 

 

Uniform en doorsnee 

In het vigerend contract doen wij alles uniform en in doorsnee. Zo kent het contract door-

sneebeleid bij het managen van risico‟s. De hoeveelheid risico is voor alle deelnemers 

gelijk en hetzelfde geldt voor de inzet van de verschillende stuurinstrumenten. Iedere 

deelnemer en gepensioneerde krijgt dus dezelfde beleggingsmix, dezelfde nominale ga-

rantie, dezelfde premieopslag bij tekorten en dezelfde procentuele indexering(skorting). 

Met de verschillen in risicodraagkracht (jongeren (in theorie) veel en gepensioneerden 

eigenlijk helemaal geen want hun human capital is op) wordt dus geen rekening gehou-

den. Ook is in het contract de pensioenopbouw voor iedereen gelijk en de 

(werknemers)premie voor iedereen gelijk. Het systeem van doorsneeopbouw-

doorsneepremie is voor bpf-en wettelijk verplicht.
37

 Bovendien is het systeem en de daar-

in vorm gegeven intergenerationele solidariteit een belangrijke basis onder de 

verplichtstelling. In dit systeem betalen jonge deelnemers voor wie de pensioeninkoop 

laag is voor de oudere werknemers voor wie de pensioeninkoop hoog is. En ook de pen-

sioenleeftijd in het contract is voor alle deelnemers gelijk.
38

 Met de verschillen in 

levensverwachting tussen lager betaalden (leven korter dan gemiddeld) en hoger betaal-

den (leven langer dan gemiddeld) wordt geen rekening gehouden. 

 

Solidariteit 

Het vigerend defined benefit contract in combinatie met het systeem van doorsneeop-

bouw-doorsneepremie kent veel solidariteit, zowel binnen generaties als tussen 

opeenvolgende generaties. Het gaat zowel om risicosolidariteit als overdrachtsolidariteit, 

zowel om solidariteit binnen de generaties als tussen opeenvolgende generaties.
39

                                                
35 Waar tot 2007 van een vaste rekenrente mocht worden uit gegaan en dat renterisico dus niet op de balans 
zichtbaar was. 
36 Wordt besproken in deel I. par. 4.3. Zie ook Tamerus (2009a). 
37 Lutjens (1999) en deel II, par. 7.5.  
38 Wel kan de deelnemer naar eigen keus eerder of later uittreden met actuariële verrekening. 
39 Zie bijvoorbeeld Kuné (2005 en 2006), Bonenkamp e.a. (2006) en Bonenkamp (2007). 
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Hoofdstuk 3 

Exogene ontwikkelingen die elkaar versterken  
 

De exogene ontwikkelingen die achtereenvolgens aan bod komen zijn:  

 De demografie verandert ingrijpend en structureel. 

o Wij leven steeds langer. 

o De bevolking vergrijst en ontgroent. 

o De financiële markt biedt geen uitkomst. 

 De economie en financiële markten veranderen. 

o De rente is sinds rond 1980 in een lange beweging gedaald. 

o De beleggingsopbrengsten nemen (naar verwachting) af.  

o De rente en beleggingsopbrengsten worden volatieler. 

o De financiële markt biedt geen uitkomst. 

 De samenleving verandert 

o De samenleving en economie worden globaler en mondialer. 

o Wij worden meer individualistisch. 

o De arbeidsmobiliteit neemt toe. 

o Het vertrouwen in financiële instituties is afgenomen. 

o De hang naar (financiële) zekerheid neemt toe. 

 

3.1  De demografie verandert ingrijpend en structureel 
 

3.1.1  Wij leven steeds langer 

 

Ontwikkeling 

De levensverwachting stijgt en de verwachting is dat die stijging nog door zet. De ont-

wikkeling lijkt structureel en onomkeerbaar. Figuur 3.1 laat zien hoe de 

levensverwachting is gestegen sinds 1970
40

 en op grond van de nieuwste zogenoemde 

trendtafels van het Actuarieel Genootschap (AG)
41

 naar verwachting zal uitkomen in 

2060. De stijging vindt over alle leeftijden plaats, zij het niet voor alle leeftijden even 

veel. De figuur toont de stijging en verwachte stijging voor een 0-jarige en voor een 65-

jarige, zowel man als vrouw. 

                                                
40 Wij beginnen in 1970, omdat toen, zoals wij zullen zien in deel II, defined benefit volgens eindloon al-

gemeen de norm was geworden in Nederland voor een goed pensioen. De cijfers geven grosso modo 

inzicht in de mate waarin dat pensioen duurder is geworden vanwege een stijgende levensverwachting.  
41 Zie AG (2010). 
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Figuur 3.1 De levensverwachting sinds 1970 en in verwachting oplopend naar 2060 
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Bron: PGGM op basis van AG-overlevingstafels 1970-2010 

 

Het gaat hard met de (verwachte) stijging van de levensverwachting. Figuur 3.2 laat zien 

in hoeverre de meest recente groeiverwachtingen al weer afwijken van de eerste progno-

setafel die het AG in 2007 publiceerde. 

 
Figuur 3.2 Opeenvolgende AG-prognosetafels, de stijgende verwachting voor een 65-jarige 
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Wij zien dus een dubbele ontwikkeling. Enerzijds zien wij dat er sprake is van een stij-

gende trend, anderzijds moeten wij constateren dat die trend te laag is ingeschat en 

bijgesteld moet worden.  

 

Impact 

De (verwachte) stijging van de levensverwachting van de 65-jarige betekent, vanwege de 

vaste pensioenleeftijd in het huidige pensioencontract, een even grote (verwachte) toena-

me van de uitkeringsduur van het pensioen. Dat geeft een dubbele impact op de 

houdbaarheid. Enerzijds leidt de toenemende levensverwachting ex-ante tot een stijgende 

inkooppremie. Anderzijds leidt iedere bijstelling van de langleventrend ex-post tot een 

hogere voorziening.  

Sinds 2007 moeten pensioenfondsen bij de berekening van de premies en voorzieningen 

rekening houden met een verwachte verdere stijging van de levensverwachting, de zoge-

noemde langleventrend. Per 31-12-2010 moeten de grondslagen voor de verplichtingen 

zijn aangepast aan de meest actuele prognosecijfers. Datzelfde geldt in beginsel ook voor 

de premies 2011. Door de stijging van de verwachte uitkeringsduur is de kostprijs van het 

pensioen sinds 1970
42

 voor een 25-jarige gestegen met 32%, voor een 45-jarige met 30% 

en voor een 65-jarige met 20%.
43

 De (verwachte) stijging van de levensverwachting is, 

via de langere uitkeringsduur, dus vertaald in een stilzwijgende verhoging van de pensi-

oenambitie, ten koste van een prijsstijging van de arbeidsvoorwaarde pensioen. Als de 

prijs niet had mogen stijgen, zou de uniforme pensioenleeftijd nu geen 65 jaar bedragen 

maar 69 jaar.
44

 Bij aanpassing van de grondslag voor langleven wordt ook de voorziening 

voor de reeds opgebouwde pensioenaanspraken verhoogd. Dat wordt gefinancierd uit het 

vermogen. De overgang op de nieuwste AG-cijfers eind 2010 leidde voor het PFZW-

bestand tot een verhoging van de voorziening met 7,5%.
45

 Dat wordt dus afgeboekt op 

het vermogen. Dat gaat ten koste van indexeringsruimte en dus van het pensioenresultaat. 

Omdat dat vermogen ook van toekomstige generaties is, drukken die afboekingen ook op 

de solidariteit van jong naar oud. De bestaande generaties blijken telkens weer achteraf te 

weinig te hebben betaald voor het pensioen. Het risico daarvan wordt via het vermogen 

doorgeschoven naar de toekomst.
46

  

 

 

 

 

 

                                                
42 Om precies te zijn 1968. 
43 PFZW op basis van AG-cijfers en het bestand van PFZW. 
44 Gerekend is met een discontovoet voor de premie van 4%. Bij een discontovoet van 0% resulteert een 

leeftijd van 72 jaar. 
45 PFZW (2011). 
46 De impact op de voorziening was in 2010 bijzonder vanwege de onderdekking waarin veel fondsen ver-

keerden. Het vermogen was eigenlijk onvoldoende om de stijging van de voorziening te financieren. Door 
dat wel te doen werd (fors) ingeboet op het hersteltempo, werd dus meer risico doorgeschoven naar de toe-

komst en werd de kans op afstempelen (fors) vergroot. Bovendien waren fondsen verplicht hun bestaande 

rentehedge uit te breiden voor de stijging van de voorziening dan wel elders in het beleggingsbeleid com-

pensatie te zoeken voor het gestegen risico. En dat in een uiterst ongunstige markt. 
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3.1.2  De bevolking vergrijst en ontgroent 

 

Ontwikkeling 

Figuur 3.3 toont de ontwikkeling van de bevolkingspiramide sinds 1950. Deze ontwikke-

ling valt als volgt te verklaren. Ten eerste wordt de babyboomgeneratie ouder. Dat is 

duidelijk te zien aan de brede band in de middelste figuur. Ten tweede bereiken steeds 

meer mensen hoge leeftijden. 

 
Figuur 3.3 De bevolkingspiramide sinds 1950 

 

7

We groeien van een piramide naar een kolom

Zie: http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bevolking/cijfers/extra/piramide-fx.htm

1950 2008 2050

  
 

De sterfte van 65-minners is afgenomen en ook na 65 leven wij langer. Dat leidt ertoe dat 

de top van de piramide steeds breder wordt, en ook hoger. Ten derde is er, door het da-

lende aantal geboortes, sprake van ontgroening. Er zijn steeds minder kinderen om toe te 

treden tot de werkende bevolking. De onderkant van de piramide wordt dus smaller. Per 

saldo betekenen deze drie ontwikkelingen dat de bevolkingspiramide die wij eens ken-

den, langzaam maar zeker verandert in een kolom. Hoewel de babyboomgeneratie deze 

ontwikkeling sterk beïnvloedt, laat de kolom in 2050 zien dat de bevolkingsopbouw uit 

1950, de periode waarin defined benefit tot maat werd voor een goed pensioen, niet meer 

terug komt. Dat komt door de combinatie van ontgroening en vergrijzing, een structurele 

onomkeerbare ontwikkeling zo lijkt het.  

 

Impact 

De impact op het pensioencontract is tweeërlei. In de eerste plaats rijpen de pensioen-

fondsen. Dat wil zeggen dat de verhouding gepensioneerden versus actieven toeneemt. In 

de tweede plaats worden de actieven steeds ouder. 

 

Het fondsbestand rijpt 

De verdergaande rijping heeft grote impact op de mogelijkheid om in het huidige pensi-

oencontract de risico‟s (bijvoorbeeld van financiële schokken) op te vangen. Omdat de 

opgebouwde aanspraken onvoorwaardelijk zijn en daartoe ook de over het verleden ge-

geven indexering wordt gerekend – het wezenskenmerk van defined benefit - gebeurt dat 

opvangen voor een belangrijk deel nog steeds met het premiestuur en dus door de werk-

gever en de jongere en toekomstige generaties. Weliswaar wordt na de overgang op 
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middelloon gestuurd op indexering maar, zeker als de inflatie en loonontwikkeling laag 

zijn zoals al een aantal jaren het geval is, is die sturing heel beperkt. Het premiestuur 

wordt door de rijping alsmaar botter. Figuur 3.4 toont de ontwikkeling van het premie-

stuur en de verwachting daarvan voor de toekomst. Er is steeds meer herstelpremie nodig 

om ingeval van tegenvallers de dekkingsgraad weer op niveau te krijgen. 

 
Figuur 3.4 De (verwachte) ontwikkeling van het premiestuur 

 

 
 
Bron: CPB (2004b), recent geactualiseerd ten behoeve van commissie Goudswaard (2010) 

 

Dat betekent dat de premie steeds grotere uitslagen zal vertonen. Dat kan de werkgever er 

toe brengen te overwegen om zich terug te trekken en het zet ook de solidariteit van jong 

naar oud verder onder druk. 

Rijping betekent ook dat een steeds groter deel van de verplichtingen gepensioneerden 

betreft. De horizon van deze verplichtingen is beperkt. Dit leidt tot wat wij noemen de 

onontkoombare vergrijzingsval, die moet betekenen dat de beleggingsmix meer en meer 

defensief wordt en het rendement dus af neemt. Dat is nadelig voor actieven en zeker 

voor jongeren.
47

 Wordt de mix niet aangepast, dan is het herstelrisico bij onderdekking 

wellicht te groot. Frijns (2010) spreekt in dit geval over het risico van „sinking giants‟. 

 

Het actievenbestand veroudert 

Een ouder wordend actievenbestand leidt tot een stijgende kostprijs van pensioen. Die 

stijging wordt gedempt in het doorsneeopbouw-doorsneepremiesysteem, maar dat bete-

kent dat jongeren mee betalen
48

. De gemiddelde leeftijd stijgt echter maar langzaam, ook 

als rekening wordt gehouden met geleidelijk langer doorwerken.
49

 Verklaring daarvoor is 

juist de babyboomgeneratie die ook weer doorschuift naar de gepensioneerden-fase. De 

prijsstijging uit hoofde van bestandsveroudering lijkt dus mee te vallen. 

                                                
47 Differentiatie in het beleggingsbeleid kan hier uitkomst bieden. Wij gaan daarop nader in bij de bespre-

king van de kritiek in par. 4.5. 
48 Zie Boeijen e.a. (2006) voor een uitvoerige analyse van het systeem van doorsneeopbouw-

doorsneepremie. 
49  Zie bijvoorbeeld recente cijfers in Heemskerk (2011). 



Defined ambition 

28 

 

3.1.3  De financiële markt biedt geen uitkomst 

 

Ontwikkeling 

Het risico van een stijgende levensverwachting kan onvoldoende op de (financiële) markt 

worden verzekerd. Er zijn ten enenmale onvoldoende longevitybonds op de markt voor 

het volume van de bestaande en nog in omvang toenemende pensioenaanspraken om het 

risico van een stijgende levensverwachting te verzekeren. Bovendien worden de geluiden 

steeds sterker in de markt dat verzekeraars overwegen te stoppen met het bieden van le-

venslange lijfrentes dan wel het product zo duur (moeten) maken dat het ontoegankelijk 

wordt.
50

 Het verzekeren van langleven wordt ook ver hen een steeds groter risico. 

 

Impact 

De markt biedt geen alternatief voor het opvangen van de stijgende levensverwachting. 

Als de prijs niet meer omhoog kan en het premiestuur bot is, is opvangen van de demo-

grafische veranderingen in de aanspraken de enige uitweg. 

   

3.2  De economie en financiële markten veranderen 
 

De ontwikkelingen in de demografie zijn structureel en lijken onomkeerbaar. Dat geldt 

niet voor ontwikkelingen op de financiële markten. 

 

3.2.1  De rente is sinds rond 1980 in een lange beweging gedaald 

 

Ontwikkeling 

De rente daalt eigenlijk al sinds rond 1980 toen de lange rente in Nederland historisch 

hoog was. Figuur 3.5 laat het verloop zien van de lange rente, mede afgezet tegen de 

ontwikkeling van de prijsinflatie. 

                                                
50 Opgetekend uit persoonlijke conversatie. 
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Figuur 3.5 De ontwikkeling van de lange nominale rente en de prijsinflatie 
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Bron: Global Financial Data 

 

Met een korte uitzondering als gevolg van de eerste wereldoorlog blijven de rentes op een 

niveau van zo‟n 3,5 a 4%. Vanaf medio jaren `50 lopen de rentes eerst enorm op naar uit-

zonderlijk hoge niveaus rond 1980 om daarna te beginnen aan een langzame „vrije‟ val. 

De rente is inmiddels voor Europese begrippen laag, maar op zich dus niet uitzonderlijk 

laag. Zo lijkt de rente weer zo‟n beetje op het zelfde niveau als tijdens de opkomst van 

het pensioenstelsel in de tweede helft van de 19
de

 eeuw. Wel is de rente nu laag (mede) 

als gevolg van de kredietcrisis en de overheidsreactie daarop om de economie nog zoveel 

als mogelijk is te stimuleren. Duidelijk is ook de periode van een hoge reële rente te zien 

tussen 1980 en zeg 1995, die mede heeft bijgedragen aan de economische voorspoed in 

de fondsen in die tijd. 

In tegenstelling tot de demografische ontwikkeling is de renteontwikkeling niet structu-

reel en onomkeerbaar, alhoewel de daling wel zeer langdurig is geweest. Hoe het verder 

met de rente zal gaan, is ongewis. De financiële en economische toekomst is nog zeer on-

zeker. Zowel een verdere rentedaling dan wel langjarig aanhouden van het lage 

renteniveau als een snelle stijging van de rente als gevolg van een doorschieten van de 

economie naar een stagflatieperiode zijn mogelijk. De commissie Don, ingesteld door de 

Minister om de pensioenwetparameters te evalueren, achtte op basis van renteverwach-

tingen een rendement op staatspapier tussen 3,5 en 4% realistisch.
51

  

 

Impact 

Als de kostendekkende premie bepaald wordt op (een langjarige verwachting van) de ren-

te
52

, beïnvloedt de rentestand bij een vast opbouwpercentage en een vaste 

                                                
51 Commissie Don (2009, 17). 
52 De Nota Evaluatie FTK (MinSZW 2010b) wijst in de richting van een voorschrift om voortaan inderdaad 

alleen nog de rente te hanteren als discontovoet in de kostendekkende premie als het gaat om onvoorwaar-

delijke aanspraken.  
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pensioenleeftijd direct de kostprijs. Een structureel 1%-punt lagere rente betekent een 

5%-punt hogere premie.
53

 De arbeidskosten stijgen. 

Een structureel lagere rente betekent ook een structureel hogere voorziening. De houd-

baarheid van het pensioencontract wordt sinds de overgang op marktwaardering zichtbaar 

en veel indringender bepaald door de stand van de rente. Fondsbesturen moeten bij het 

beleggingsbeleid bepalen of zij het renterisico deels of geheel matchen in de beleggingen 

of de verplichtingen er voor afdekken. Voor dat deel dat open blijft staan, zal het risico in 

het contract moeten worden op gevangen. In defined benefit betekent dat interen op het 

vermogen met als gevolg uitholling van het pensioenresultaat door inboeten op indexe-

ringsruimte. Daaraan betalen toekomstige generaties mee, omdat het vermogen ook van 

hen is. En dat zet druk op de solidariteit van jong naar oud. Een structureel lagere rente 

van 1%-punt betekent bij een duration van 15 jaar een stijging van de voorziening (en dus 

daling van de dekkingsgraad) met 0-15% bij een afdekking die terug loopt van volledig 

naar nihil. 

 

3.2.2  De beleggingsopbrengsten nemen (naar verwachting) af 

 

Ontwikkeling 

Figuur 3.6 toont de ontwikkeling van het rendement volgens de S&P 500 Index vanaf 

1950. De in de figuur door getrokken lijn laat een (licht) dalende trend zien.
54

 

 
Figuur 3.6 De ontwikkeling van aandelenrendementen volgens de S&P 500 Index 
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Bron: Naar Shiller (2005), geactualiseerd en eigen bewerking voor inflatiecijfers uit Bureau of Labor 

Statistics (2010) 

 

                                                
53 Gerekend vanuit een premie van 15%-punt. Bij een duration van 25. Vuistregel is dat 1%-punt minder 

rendement gelijk staat met 30% meer premie of 30% minder pensioenresultaat (ORTEC 2003, 2). 
54 Trekken van een lijn door de cijfers vanaf 1970 lijkt echter een rechte lijn te geven.  
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Algemeen wordt aangenomen dat de beleggingsopbrengsten de komende jaren (bedui-

dend) lager zullen uitvallen. Argumenten daarvoor zijn dat de hoge 

beleggingsopbrengsten in de jaren negentig van de vorige eeuw zeer uitzonderlijk zijn 

geweest vanwege o.a. technologische ontwikkelingen en een ongekende stijging van de 

productiviteit. En dat de sterk toegenomen globalisering van de economieën en financiële 

markten leidt tot meer mogelijkheden tot diversificatie en daardoor tot lagere rendemen-

ten.
55

 De verwachting is daarom dat deze hoge rendementen niet meer terug komen.  

 

Impact 

Lagere beleggingsopbrengsten betekenen minder vermogensaangroei en daardoor minder 

indexeringsruimte en dus een lager pensioenresultaat. De prijs moet omhoog of de ambi-

tie en verwachtingen moeten naar beneden worden bijgesteld. Als de kostendekkende 

premie wordt bepaald op een (langjarige) verwachting van het rendement, betekenen la-

gere beleggingsopbrengsten ook direct langs die weg een hogere pensioenprijs, net als 

ingeval van de rente. De neiging bestaat tot grotere prudentie bij rendementsaannames. 

Deze neiging is aangewakkerd doordat de 21-ste eeuw inmiddels al twee beurscrises 

heeft opgeleverd. Dit leidt naast een toenemende risicoaversie en meer protectiestrategie-

ën ook tot een grotere voorzichtigheid bij rendementsprognoses. Dit kan worden versterkt 

als meer risico direct bij de deelnemer komt te liggen. Ex-ante kan dat leiden tot een (ex-

tra) laag pensioenuitzicht of (extra) hoge prijs. 

 

3.2.3  De rente en beleggingsopbrengsten worden volatieler 

 

Ontwikkeling 

Om aan te tonen dat beleggingsopbrengsten volatieler worden, wordt gebruik gemaakt 

van de Volatiliteits Index (implied volatility) van de Chicago Board Options Exchange, 

een maat voor de aandelenvolatiliteit. Figuur 3.7 laat de volatiliteit zien vanaf 1990.
56

 De  

volatiliteit lijkt toe te nemen.  

                                                
55 Zie commissie Don (2009), „meerderheidsadvies‟, 11.  
56 Ook de commissie Frijns (2010) gebruikt deze index om de toegenomen volatiliteit te laten zien. 
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Figuur 3.7 Ontwikkeling van de CBOE Volatility Index (VIX) 
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Bron: Global Financial Data 

 

Impact 

De impact op de houdbaarheid van het contract is groot. De overgang op marktwaarde-

ring van de verplichtingen sinds het FTK heeft op zich al geleid tot een veel grotere 

volatiliteit van de mismatch voor de pensioenfondsbalans.
57

 Toenemende volatiliteit op 

de financiële markten vergroot die balansvolatiliteit verder. Met 2008 als extreem voor-

beeld toen zowel rente als beleggingen een enorme neerwaartse schok ondergingen. 

Gecombineerd met de korte hersteltermijn bij onderdekking in het FTK stelt dit hoge ei-

sen aan de stuurbaarheid in het contract. In defined benefit zijn de stuurmiddelen de 

indexeringskorting en het premiestuur. De indexeringskorting werkt uiterst beperkt als er, 

zoals al sinds bijna drie decennia het geval is, weinig inflatie is en al helemaal niet bij 

onderdekking, omdat dan toch al niet wordt geïndexeerd. En het premiestuur is (nage-

noeg) bot door de rijping in de fondsen. Daarmee is de houdbaarheid van defined benefit 

in het geding. De meerderheid van de pensioenfondsen schoot van een redelijke tot zelfs 

mooie financiële positie direct in onderdekking. Mede door het botte premiestuur zag de 

Minister zich genoodzaakt fondsen een langere hersteltermijn toe te staan. Dat betekent 

verder doorschuiven van risico naar de toekomst en dat zet de solidariteit van jong naar 

oud onder druk. Dit laatste was de reden dat de Minister lang heeft geaarzeld om een lan-

gere hersteltermijn te verlenen.
58

 

                                                
57 Wij komen daarop nog uitvoerig terug in deel II, par. 9.2, waar wij de totstandkoming van het FTK be-

spreken. 
58 Zie deel II, par. 9.2.1.6. 
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3.2.4  De financiële markt biedt geen uitkomst 

 

Ontwikkeling 

De financiële markt biedt volstrekt onvoldoende indexlinked bonds voor het volume van 

de bestaande en nog sterk toenemende pensioenaanspraken. Dus afdekken van het reële 

renterisico is niet mogelijk.  

De kredietcrisis en de financiële zorgen en instabiliteit van Eurolanden als Griekenland 

en Ierland hebben laten zien dat geen enkele beleggingscategorie risicovrij is, ook staats-

leningen niet. 

 

Impact 

Het contract en het pensioenresultaat kunnen dus niet verzekerd worden op de markt te-

gen beleggingsrisico. Het inflatierisico dat fondsen lopen bij het nastreven van een reële 

ambitie zal moeten worden opgevangen uit mismatch (zakelijke waarden) en uit premie. 

Dat laatste lukt steeds minder en het eerste betekent een volatiele mismatch die zich 

steeds minder verdraagt met de nominale zekerheid van defined benefit. Verkleinen van 

de mismatch heeft een lager dan wel duurder en meer nominaal in plaats van reëel pensi-

oen tot gevolg, omdat meer nominaal moet worden belegd cq nominaal renterisico moet 

worden afgedekt. Maar risicovrij wordt het niet. Bovendien voldoet een nominaal pensi-

oen niet aan het doel van economische en sociale zelfstandigheid van gepensioneerden. 

Bij een gemiddelde loonontwikkeling van 3% per jaar, realiseert een deelnemer na 40 

jaar pensioenopbouw in reële termen naar verwachting slechts 60% van de 100 als geen 

indexering plaats vindt. Figuur 3.8 laat dit zien. Een reële ambitie kan niet zonder (fors) 

beleggingsrisico en dat verdraagt zich niet goed met de borging van nominale zekerheid 

in defined benefit. 

 
Figuur 3.8 Uitholling van een nominaal pensioen door inflatie 
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3.3  De samenleving verandert 
 

De ontwikkeling wordt in tegenstelling tot in de beide vorige paragrafen slechts globaal 

richtinggevend geduid net als de impact. Dit is inherent aan het feit dat de ontwikkelingen 

in algemeenheid minder „hard‟ en duidelijk zijn. Dat geldt nog meer voor de impact. 

Waar het gaat om preferenties van deelnemers, daarop gaan wij in hoofdstuk 5 uitvoerig 

in. 

 

3.3.1  De samenleving en economie worden globaler en mondialer 

 

Ontwikkeling 

De wereld staat in het teken van toenemende globalisering en mondialisering. Algemeen 

wordt voorzien dat nationale overheden steeds minder zullen kunnen sturen en beperken. 

Gesteld wordt al dat de Europese Unie als volgende stap een politieke unie nodig heeft 

om echt meters te kunnen maken.
59

 

Uitingsvormen van de voortschrijdende globalisering zijn bijvoorbeeld de toenemende 

arbeidsmobiliteit en de kredietcrisis. Deze laatste heeft laten zien dat locale crises niet 

meer bestaan. De internationale verwevenheid van risico maakt elke financiële crisis di-

rect mondiaal. Globalisering en mondialisering zijn structurele ontwikkelingen. 

 

Impact 

Globalisering en mondialisering zullen de druk op de houdbaarheid van het huidige pen-

sioencontract langs vijf wegen verder vergroten. 

Ten eerste: Nederland heeft een uitzonderlijk gunstige pensioenspaarpot, afgezet tegen de 

rest van Europa
60

. Het risico ligt vooral in de zuidelijke landen die het bijna alleen met 

het in omslag gefinancierde staatspensioen moeten doen. Voor die landen kan het interes-

sant worden via inflatie hun financieringsproblematiek te verzachten. Maar inflatie is nu 

net het grootste risico voor de waarde van kapitaalgedekte pensioenen
61

.  

Ten tweede: globalisering betekent ook dat de Nederlandse economie, die altijd al open is 

geweest, nog meer gericht moet zijn op flexibiliteit en internationale concurrentiekracht. 

In die optiek kan het mooie Nederlandse pensioensysteem een „handicap‟ blijken, name-

lijk wanneer de (als automatisme vormgegeven) premiestijgingen de pensioen- en dus de 

totale arbeidskosten te ver doen stijgen.  

Ten derde: economieën gaan convergeren en dat geldt ook voor financiële markten. In het 

„meerderheidsadvies‟ van de commissie Don
62

 is het hierdoor wegvallen van belemme-

ringen voor diversificatie een belangrijke reden om te adviseren de rendementaannames 

voor beleggingen in zakelijke waarden in het FTK te verlagen.  

Ten vierde: convergentie kan zich ook gaan uitstrekken tot de pensioenstelsels. Neder-

land is nog een van de weinige landen in de wereld met defined benefit. De druk kan 

                                                
59 De Graauwe (2010). 
60 Alleen de Scandinavische landen komen in de buurt. Ook Engeland en Ierland hebben een systeem zoals 

wij, maar in Engeland kent dat flinke tekorten. 
61 Op de persconferentie bij het jaarverslag over 1996 waarschuwde toenmalig directievoorzitter De Beus 

van PGGM al voor dit risico. Ook genoemd in jaarverslag 1997, 15. 
62 Commissie Don (2009, 11). 
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steeds groter worden om dat los te laten en naar een model te gaan met aansprakenstu-

ring. 

Ten vijfde: de toenemende arbeidsmobiliteit
63

 kan druk geven op het systeem van door-

sneeopbouw-doorsneepremie.  

 

3.3.2  Wij worden meer individualistisch 

 

Ontwikkeling 

De 21-ste eeuw staat nu al te boek als de eeuw van het individu. Dit in tegenstelling tot de 

20-ste eeuw die de geschiedenis is in gegaan als de eeuw van collectiviteit, solidariteit en 

duurzame en bijna automatische verbindingen. De verzuiling is daarvan het beste voor-

beeld, maar ook de trouw in de klant - leverancier verhouding, de 40-jarige trouw aan de 

baas en de trouw in de relatie. Dat leidde tot homogene en duurzame collectieven. 

Mede door de welvaart zijn de automatische verbindingen en de homogeniteit snel aan 

het vervagen. Het individu vraagt zich elke keer weer opnieuw af of het product, de leve-

rancier of de relatie hem nog wel optimaal past of dat hij niet beter af is met een ander(e). 

Mensen sluiten zich aan bij een groep of collectiviteit als ze daaruit rationeel voordeel 

denken te kunnen halen en lopen weer weg als dat voordeel er niet meer is. De verschil-

lende belangen van verschillende individuen worden beter zichtbaar en krijgen meer 

gewicht. Mensen willen keuzevrijheid.
64

 Dat leidt er tevens toe dat (pensioen)collectieven 

steeds heterogener worden.  

Overigens is het maar de vraag of en in welke mate dit een structurele ontwikkeling is. En 

het betekent niet automatisch het einde van de solidariteit.
65

 Solidariteit die wederkerig is 

(ik nu met jou en jij straks met mij) en/of van sterk naar zwak gaat, staat niet ter discus-

sie. Zo is nog steeds de solidariteit van jong naar oud voor de AOW groot, omdat jong er 

van uitgaat dat de nieuwe jongeren later hun AOW betalen als zij oud zijn (wederkerig-

heid).
66

  

 

Vanuit het rationeel begrepen eigenbelang neemt het individu geen genoegen meer met 

“trust me”. Hij wil een gedegen inzicht en verantwoording (“show me”), liefst met een 

onafhankelijke toets (“proof me”). Ook wil hij meepraten en daarmee over de schouder 

                                                
63 Zie par. 3.3.3. 
64 In bijvoorbeeld SVB (2009) blijkt 70-80% van de mensen keuzevrijheid te willen ten aanzien van met 

name hoogte en duur van de uitkering en verzekeren van welk risico. Vrije keuze van uitvoerder scoort 

ruim 60%.  
65 In bijvoorbeeld SVB (2009) blijkt dat in de sociale zekerheid 62% kiest voor solidariteit al dan niet in 

combinatie met daarbinnen een stuk eigen verantwoordelijkheid. 11% kiest voor alleen eigen verantwoor-

delijkheid. Tussen 2004 en 2009 zit nauwelijks verschil. PFZW meldt in zijn jaarverslag over 2010 dat 

eigen uitgevoerd onderzoek onder deelnemers en werkgevers voor beide groepen een onverminderd groot 

solidariteitsgevoel laat zien. Het betreft vooral solidariteit op risico‟s waarop men niet of beperkt sturing 
heeft, zoals leeftijd, geslacht en werk.  
66 Zie bijvoorbeeld recent Staring (2010) die jongeren heeft bevraagd op hun voorkeuren. Jongeren vinden 

solidariteit met ouderen geen enkel probleem als maar aan de wederkerigheid is voldaan. Het is dus bij-

voorbeeld voor de AOW heel belangrijk dat de overheid voor een goed fundament er van blijft zorgen en 

dit ook uitstraalt. 
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meekijken van degenen die hem vertegenwoordigen en zijn belangen behartigen. Mede-

zeggenschap dus.
67

  

 

Impact 

Individualisering heeft langs verschillende routes impact op het pensioencontract.  

Ten eerste: doordat het individu steeds meer wil weten wat hij betaalt en wat hij daarvoor 

krijgt, wat zijn risico‟s zijn en met wie hij die deelt, komt de houdbaarheid van het huidi-

ge pensioencontract in het geding. Dat komt met name door het niet compleet zijn van het 

contract en de impliciete afspraken die het kenmerkt. Dat is op zichzelf al een risico. 

Maar als de risico‟s en de solidariteitsoverdrachten onder druk van de afgedwongen 

transparantie zichtbaar worden, is het nog maar de vraag of het draagvlak voor het huidi-

ge pensioencontract overeind blijft. “Met wie ben ik solidair, hoeveel subsidieer ik?” Als 

die vragen beantwoord worden, zullen solidariteit met onvoldoende gevoelde wederke-

righeid en solidariteit die „de verkeerde kant op gaat‟ (van de zwakkeren naar de 

sterkeren in plaats van andersom) niet meer zomaar aanvaard worden. Dat geldt ook voor 

(niet af gefinancierde) overgangsmaatregelen. Zo zijn jonge ambtenaren openlijk in het 

verweer gekomen tegen het ABP over het moeten mee betalen aan de overgangsrechten 

bij de afbouw van de FPU-regeling (de VUT voor ambtenaren).
68

 Door versobering van 

de pensioenregeling en toenemende arbeidsmobiliteit staat de wederkerigheid van de sub-

sidie van jong naar oud in het systeem van doorsneeopbouw-doorsneepremie onder 

druk.
69

 Als dat zichtbaar wordt, kan de houdbaarheid van dit systeem ter discussie ko-

men.  

Langs deze route kan ook de houdbaarheid van het contract (pensioenresultaat, betaal-

baarheid, het aanvaarden van risico en de voorgestelde risicodeling) onder druk komen 

enkel en alleen omdat de verantwoording (transparantie, communicatie, medezeggen-

schap en governance) niet goed is geregeld. Een basisvoorwaarde voor de houdbaarheid. 

Ten tweede: individualisering en toenemende heterogeniteit leiden tot een roep om meer 

flexibiliteit, meer differentiatie en meer keuzevrijheid in het pensioencontract. In MinS-

ZWWAZ (1996) stelde het eerste Kabinet Kok de vermeende starheid van het 

pensioencontract ter discussie ondermeer op het punt van niet adequaat inspelen op trends 

in de samenleving als mobiliteit, individualisering en flexibilisering. In het huidige pensi-

oencontract zien wij maatwerk op beperkte schaal. De hype uit de jaren ‟90 om naar bijna 

cafetaria-achtig flexibele contracten te gaan heeft zich niet doorgezet. Ruilen tussen pen-

sioenleeftijd en pensioenhoogte en ruilen tussen nabestaandenpensioen en 

ouderdomspensioen komen voor evenals individuele aanvullingsmogelijkheden binnen 

zoals dat heet het „raam van de regeling‟.
70

 Als deelnemers het risico meer op hun bordje 

krijgen, gaan zij dan keuzevrijheid eisen ten aanzien van het beleggingsrisico? Het huidi-

ge pensioencontract is vooralsnog in hoofdzaak een uniform contract.  

                                                
67 Het door PFZW in 2010 uitgevoerde onderzoek bevestigt dit beeld. Met name gaat het dan over beleg-

gingsbeleid en duurzaamheid. 
68 Jonge ambtenaren (2005). 
69 Zie bijvoorbeeld Boeijen e.a.(2006). 
70 Dit begrip is ontstaan toen, onder druk van de overheid, meer marktwerking is aangebracht in de tweede 

pijler. De daarop volgende regeling voor de taakafbakening tussen pensioenfondsen en verzekeraars be-

perkte de toegankelijkheid van pensioenfondsen op de individuele markt tot producten binnen „het raam 

van de regeling‟. Zie bijvoorbeeld StAr (1995).  
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Ten derde: individualisering en rationeel begrepen eigenbelang kunnen leiden tot druk op 

de verplichte deelneming. “Waarom moet ik mee doen? Geef mijn inleg maar hier, dan 

regel ik het zelf wel”. Dat kan ook gelden op werkgeversniveau in een bedrijfstak. Toe-

nemende heterogeniteit en diversiteit kunnen er toe leiden dat de solidariteit tussen 

werkgevers afneemt en werkgevers van de verplichtstelling af willen. Zeker wanneer het 

gebrek aan medezeggenschap (geldt zowel op werknemersniveau als op werkgeversni-

veau in de bedrijfstak) gaat opspelen.
71

 Wanneer individualisering zo ver gaat dat de 

solidariteitskringen niet meer langs de weg van de werkgever maar anderszins worden 

vormgegeven, dan komt niet zozeer het pensioencontract, maar de gehele organisatie van 

het pensioenstelsel aan de orde. Verplichte deelneming en verplichtstelling vallen buiten 

de scope van deze studie.
72

 

 

3.3.3  De arbeidsmobiliteit neemt toe 

 

Ontwikkeling 

Carrièrepatronen veranderen. De tijd van levenslange lotsverbondenheid tussen werkge-

ver en werknemer lijkt voorgoed achter ons te liggen.
73

 Dat is een uitvloeisel van de 

individualisering, de toegenomen welvaart en de toenemende globalisering. Werknemers 

willen kunnen bewegen op eigen initiatief. Daarnaast vindt de overheid dat wij bereid 

moeten zijn om te bewegen als dat beter is voor de arbeidsmarkt, voor de economie of 

voor maatschappelijke verhoudingen. En ook werkgevers vinden dat werknemers bereid 

moeten zijn om te bewegen als dat in het belang is van de onderneming. Werkzekerheid 

in plaats van baanzekerheid en het niet meer zo hangen aan het ontslagrecht zijn voor-

beelden van deze ontwikkeling. Een vooral economisch ingegeven wens die kan leiden 

tot een vergroting van de autonomie, inzetbaarheid en wendbaarheid van de werknemer 

die daardoor minder afhankelijk is van de werkgever.
74

 Wij zien deze ontwikkeling in het 

bijzonder terug in de opkomst en groei van het fenomeen zzp-er die zijn eigen economi-

sche waarde uitnut op de plek die hem op dat moment het beste past en los van wat hij 

ziet als knellend keurslijf van een vast arbeidscontract.
75

  

Een toenemende arbeidsmobiliteit is het gevolg. Of een toenemende mobiliteit een struc-

turele ontwikkeling is, is moeilijk te zeggen. Maar dat wordt wel verwacht en ook 

                                                
71 PFZW heeft in 2010 wederom onderzoek laten uitvoeren naar solidariteit, zekerheid en verplichtstelling 

(zie PFZW (2011) voor een kort overzicht van de belangrijkste uitkomsten). Het onderzoek laat zien dat 

ruim 2/3de  van de werknemers graag verplicht voor zijn pensioen is verzekerd via de werkgever bij een 

pensioenfonds. Voor werkgevers geldt dat met name kleine werkgevers (een kwart van hen) van de ver-

plichtstelling af willen. Als nadelen noemen zij de vaste premie en het gebrek aan concurrentie. 
72 Voor de verplichtstelling en de achtergronden zie Lutjens (1999). Daar lezen wij de oorsprong van de 

bedrijfs(tak)gewijze opzet. 
73 „Je hele leven in dienst van dezelfde baas‟ was gangbaar bij de opkomst van het huidige pensioensys-

teem, de opkomst en vervolmaking van traditioneel defined benefit en betekende ook dat ten tijde van de 

invoering van het systeem van doorsneeopbouw-doorsneepremie de wederkerigheid vanzelfsprekend was. 
Zie deel II, hoofdstuk 7. 
74 Premisse is wel dat werknemers de competenties hebben voor deze verandering en dat hun netwerkrela-

ties sterk en flexibel genoeg zijn om die mobiliteit aan te kunnen. Daarin zullen werkgevers en werknemers 

dus moeten investeren. 
75 Recent heeft de SER (2010) een advies uit gebracht, waarin hij een integrale visie geeft op de zzp-er. 
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aangemoedigd. Bovenberg
76

 is een van de economen die aangeven dat de werknemer van 

de 21
ste

 eeuw inderdaad de „nieuwe werknemer‟ is, die autonoom zijn weg zoekt op de 

arbeidsmarkt zonder echte binding aan een werkgever. 

 

Impact 

Het huidige pensioencontract bevat elementen die de arbeidsmobiliteit frustreren vanwe-

ge nadelige effecten voor diegenen die mobiel zijn.  

Ten eerste: voorwaardelijke - aan de continuering van het dienstverband gebonden - ele-

menten in de toezegging. Deze leiden er toe dat werknemers bij „een werkgever blijven 

hangen‟ enkel om reden van het pensioen. 

Ten tweede: het systeem van doorsneepremie-doorsneeopbouw. Dit systeem is gebaseerd 

op de aanname van wederkerigheid: wat je in je jonge jaren teveel betaalt, krijg je in je 

latere jaren weer terug. Maar dan moet je in die latere jaren natuurlijk nog wel in loon-

dienst zijn en niet zzp-er worden of gaan werken in een sector waar het systeem van 

doorsneepremie-doorsneeopbouw niet geldt. Want dat kan veel geld kosten in de vorm 

van een vooruitbetaalde subsidie die je bij uittreden kwijt bent.  

Ten derde: niet-gefinancierde overgangsrechten. Onbetaalde rekeningen gaan niet samen 

met in- en uitlopen uit de solidariteitskring.  

Ten vierde: het bestaan van overschotten en tekorten op het moment dat een werknemer 

de solidariteitskring verlaat. Er bestaat een werkend systeem van individuele waarde-

overdrachten. Maar daarin wordt maar beperkt rekening gehouden met mogelijke 

verschillende buffers van het oude en het nieuwe fonds. 

Een doorzettende vergroting van de arbeidsmobiliteit maakt het pensioencontract door 

deze belemmerende elementen kwetsbaar. 

 

3.3.4  Het vertrouwen in financiële instituties is afgenomen 
 

Ontwikkeling 

Het vertrouwen in financiële instituties is de laatste jaren sterk gedaald.
77

 Tabel 3.1 laat 

de afname van het vertrouwen in pensioenfondsen zien tussen 2006 en 2009.  

 
Tabel 3.1 Vertrouwen in pensioenfondsen 

 

  Geen/weinig vertrouwen Neutraal Enig/Veel vertrouwen 

2006 10 26 64 

2009 21 35 44 
 

Bron: Van Dalen en Henkens (2009) 

 

Het aantal deelnemers dat zegt geen vertrouwen te hebben is verdubbeld. Dat is begonnen 

met de aandelenval als gevolg van de dotcomcrisis. Financiële schandalen als bij Enron 

en Ahold, de woekerpolissen bij verzekeraars, de dekkingsgraadproblemen bij pensioen-

fondsen en het korten op indexering hebben het vertrouwen verder ondermijnd. De 

                                                
76 Bovenberg draagt zijn visie op de nieuwe rollen voor werkgevers en werknemers omwille van arbeids-

markt en beter en langer uitnutten van human capital regelmatig uit. Bijvoorbeeld in Bovenberg (2004). 
77 Zie Van Dalen en Henkens (2009). 
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kredietcrisis heeft het vertrouwen echter naar een heel laag peil geduwd. De val van een 

aantal banken, de drama‟s rond Fortis, ABNAmro en DSB, de staatshulp aan ING en 

AEGON, het opnieuw korten op indexering door pensioenfondsen en de dreiging van af-

stempelen en in 2010/11 bij sommige fondsen ook daadwerkelijke doorvoering daarvan 

en vooralsnog het ontbreken van zicht op herstel, waar is je geld nog veilig? Ook het ru-

moer rond de havenpensioenen en Optas helpt niet. 

Het vertrouwen in de financiële sector is lange tijd juist heel hoog geweest. Dat geldt met 

name voor pensioen. De verplichte deelneming, de voortrekkersrol van de werkgever, de 

vanzelfsprekende zekerheid, de gegroeide praktijk van bestendige indexering en ook een 

vaak premievrij pensioen hebben sterk bijgedragen aan het blinde vertrouwen dat het wel 

goed zat. Dit vertrouwen is nu sterk aangetast. 

 

Impact 

De impact op het huidige pensioencontract valt op het eerste gezicht nog mee. Deelne-

mers lopen niet massaal te hoop tegen het beleid van pensioenfondsen. Maar in de 

incomplete afspraken in het huidige pensioencontract en het daaruit volgende gebrek aan 

communicatie over de spelregels en de risico‟s schuilt een groot risico. Dat geldt ook 

voor de verantwoording over het beleggingsbeleid. Vooral ook die moet sterk worden 

verbeterd om het vertrouwen te herstellen. Het vertrouwensrisico bedreigt de continuïteit 

van het stelsel en daarmee het pensioenresultaat.  
 

3.3.5  De hang naar (financiële) zekerheid neemt toe 

 

Ontwikkeling 

Wij worden meer en meer risicoavers. Wij kunnen pech niet meer accepteren en proberen 

dat met een woud van regels te voorkomen en ingeval het toch nog gebeurt, wordt direct 

de schuldvraag gesteld en geprobeerd iemand of een instantie aansprakelijk te stellen. 

Pieterman (2009) spreekt van het leven in een „voorzorgcultuur‟ waarin wij ons zelf gek 

dreigen te maken met meten van risico‟s die er eigenlijk niet zijn maar wij ons zelf lijken 

aan te praten.
78

 Naar aanleiding van een door het KNMI af gegeven weeralarm in verband 

met sneeuwval, schrijft NRC
79

 in zijn redactioneel commentaar (begin citaat) “…is een 

toenemende risicoaversie. Nare dingen gebeuren nu eenmaal, toeval speelt altijd een rol, 

maar de acceptatie vermindert dat het leven zo in elkaar zit. Want dat er zoiets bestaat als 

lot, als pech, is geen vanzelfsprekendheid meer.” - (einde citaat). Bij ongelukken, rampen 

en schandalen worden direct de regels aangetrokken, want het mag beslist niet nog eens 

gebeuren. En in de financiële wereld wordt gereageerd met het eisen van meer zekerheid 

en hogere financiële buffers. „Safety first‟ was al het motto van de in 1997 door de toe-

zichthouder gepubliceerde Actuariële Principes voor Pensioenfondsen (APP).
80

 Het motto 

na de kredietcrisis is „better safe than sorry‟.
81

 Daarmee wordt ook de business zelf meer 

risicoavers.
82

 

                                                
78 In die context plaatst hij ook het jaarlijks en op marktwaarde meten van de dekkingsgraad. 
79 NRC Handelsblad, 9 februari 2007, 7. 
80 Verzekeringskamer (1997). 
81 Wellink in DNB (2010a). 
82 Inmiddels moeten banken in reactie op de kredietcrisis weer hogere buffers gaan aanleggen en overwe-

gen verzekeraars te stoppen met verzekeren van langlevenrisico dan wel moeten zij die polissen 
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Het 28
ste

 internationale congres van de actuariële beroepsgroep in Parijs
83

 was voor een 

belangrijk deel gewijd aan risico en de houdbaarheid van pensioenstelsels. Veel defined 

benefit fans waren daar niet te noteren. Dat houdt enerzijds verband met het marktden-

ken, te bespreken in par. 4.4.1 hierna, en anderzijds met de trend naar meer en meer 

risicoaversie. Tijdens een inleidend debat
84

 werden de volgende constateringen en ver-

zuchtingen gedaan. 

 Risks become higher and higher; was daarna ook in meerdere lezingen te horen. 

In die lezingen werd ook duidelijk gemaakt dat de business (bedoeld werden ver-

zekeraars, pensioenfondsen en vermogensbeheerders) onvoldoende duidelijk is 

over die risico‟s, die risico‟s ex-ante onvoldoende prijst, bijvoorbeeld uit oogpunt 

van concurrentie en marktaandeel, en te lang wacht met slechte boodschappen, het 

geen het vertrouwen in de business schaadt.
85

 

 People can‟t oversee them nor can‟t oversee volatility; marktwaardering wordt 

algemeen aanvaard als leidend beginsel. Risico‟s en prijsstelling gebeuren dus op 

marktwaarde. Erkend wordt dat dat volatiliteit betekent en dat men, het publiek 

maar ook de professionals, daar niet mee kan omgaan. Volatiliteit geeft een ge-

voel van risico en zal dus leiden tot minder risico nemen. 

 This leads to short term reactions for long term risk and to more and more sav-

ings; een trend die wij in alles terug zien. Elke dag moet de financiële positie 

tenminste in orde zijn. Even onder de streep moet onmiddellijk hersteld worden. 

Dit maakt lange termijn beleid zo goed als onmogelijk of alleen tegen een hele 

hoge ex-ante prijs. Mismatch is eng. Coleman
86

 op vrij citaat “ Users should ask 

for market valuation. It‟s that simple. We must learn to deal with the volatility. 

The answer is matching, not only in the balance sheet, but also in the risk position 

and in the cash flows. You can only accept a risk, if you can match it. There are as 

a consequence no more guarantee-products at all.” (einde citaat). Einde van de 

mismatch en einde van defined benefit dus. 

 Risk-aversion will become higher and higher because of higher livingstandards - 

a cultural or social pattern. It leads to more savings and more (short term orien-

tated) protection; hoe meer wij hebben, hoe meer wij willen behouden.
87

  

 Would we be so far in prosperity as we are now when we have had that in law be-

fore? Het betreft hier een nieuwe bepaling in de Franse grondwet die precaution 

voorschrijft in handelen en gedrag. Dit is natuurlijk een mooie verzuchting en he-

lemaal waar. Banken leven van de mismatch tussen kort en lang. Als ze dit risico 

niet meer mogen nemen, wie dan nog wel? Alleen met risico nemen verdienen wij 

                                                                                                                                            
onbetaalbaar duur maken. En ook de Nota Evaluatie FTK (MinSZW 2010b) geeft aan dat de buffereisen 

voor contracten met onvoorwaardelijke aanspraken omhoog moeten.  
83

 28th International Congress of Actuaries, Paris, may 28 – june2, 2006. 
84 Debat tussen de voormannen van AXA, SCOR, BNP Paribas and Foundation of Risque. 
85 Hoe transparant zijn pensioenfondsen op dit moment over de risico‟s en afstempelkansen, over het slech-
te nieuws dus? 
86 Tony Coleman, actuary, CRO of a  non-life insurance company in Australia. 
87 Dat betekent naar mijn mening wel dat wij steeds meer uitgeven aan sparen en protectie en minder on-

dernemen om geld te verdienen. En dat laatste hebben wij juist nodig om rendement te maken. Anders 

rendeert het financial capital niet. In die zin creëren wij ons eigen steeds groter wordende probleem. 
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geld. Maar dit is wel de trend die het pensioencontract, in combinatie met het 

marktdenken en de nieuwe accounting regels, sterk beïnvloedt. 

 

Risicoaversie lijkt het hele maatschappelijk leven te doordrenken. Neem in zo‟n tijdsge-

wricht als pensioenfondsbestuur maar eens risico. Zelfs als het van te voren transparant is 

verantwoord en het naar verwachting met een aanvaardbaar kleine kans optreedt, wordt 

nog van schuld gesproken als het mis gaat. 

 

Impact 

Wij worden meer en meer risicoavers. Dat raakt het pensioencontract op de volgende 

punten. 

Ten eerste: de reactie van de wetgever op de kredietcrisis is voorspelbaar. De zekerheid 

in het FTK zal worden aangescherpt.
88

 

Ten tweede: deelnemers en gepensioneerden zullen ageren tegen het los laten van de on-

voorwaardelijkheid. Een bijzondere uitdaging. 

Ten derde: garanties zijn niet voor de volle honderd procent in de markt te hedgen. Dus 

mag je ze niet meer geven. Dat betekent feitelijk het einde van defined benefit. Een pen-

sioenfondsbestuurder zou in een zo risicoaverse omgeving ook het uitvoering moeten 

geven aan het geven van garantie niet moeten willen accepteren als opdracht in het pensi-

oencontract.  

Ten vierde: een overstap naar een contract met meer risico voor de deelnemer zal naar 

alle waarschijnlijkheid betekenen dat in het contract minder risico wordt genomen dan nu 

grosso modo het geval is. Ook mijn studenten blijken telkenjare te kiezen voor een veilig 

risicoprofiel, ondanks dat zij het prijseffect (hoger) dan wel resultaat (lager) zien en be-

grijpen. Dat betekent een duurder en/of lager pensioen. Jongeren begrijpen dat zij meer 

risico kunnen nemen, maar veel meer dan nu willen zij niet.
89

 

                                                
88 Dat lijkt ook inderdaad te gaan gebeuren in MinSZW (2010a en b). 
89 Staring (2010, 36-37). 
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Hoofdstuk 4 

Kritiek sluit aan bij de ontwikkelingen en versterkt de impact 
 

4.1  Kritiek: niet meer schokbestendig, niet meer evenwichtig en onvol-

doende risicomanagement 
 

De buitenstaanders zijn vooral economen. Zij laten zich horen vanwege de verstoringen 

die defined benefit in combinatie met de exogene ontwikkelingen oplevert voor de eco-

nomie en de arbeidsmarkt en vanwege hun zorg dat de verdeling van de lasten en lusten 

in het pensioencontract niet meer evenwichtig is. De betaalbaarheidsrisico‟s voor de 

werkgevers worden te groot. Jongeren en toekomstige deelnemers betalen te veel en krij-

gen te weinig. Bestaande generaties, oudere werknemers en gepensioneerden, krijgen te 

veel (in elk geval meer dan is gefinancierd) en delen te weinig mee in de risico‟s. Ge-

dragswetenschappers geven aan dat mensen zekerheid willen en een zeker paternalisme 

belangrijk is om hen te behoeden voor verkeerde en dure keuzes dan wel voor niet sparen 

voor pensioen.  

Het risicomanagement is volstrekt onder de maat. Risico‟s zijn verkeerd bepaald en wor-

den verkeerd gemanaged. Nominale zekerheid wordt nagestreefd in plaats van een reëel 

pensioenresultaat, jongeren en gepensioneerden krijgen dezelfde zekerheid, terwijl hun 

risicodraagvlak verschilt. Het contract is niet compleet. Daardoor worden risico‟s onvol-

doende onderkend met het risico dat ze te gemakkelijk worden genomen en dan ook niet 

goed worden geprijsd. In defined benefit worden die risico‟s door geschoven naar de toe-

komst. 

 

De kritiek op het huidige pensioencontract betreft de onderstaande elementen in het vige-

rend contract in combinatie met het vigerend FTK. 

 Het contract werkt verstorend op de arbeidsmarkt en de economie. 

o De prijs wordt te hoog. 

o Het contract is onvoldoende schokbestendig. 

o De vaste pensioenleeftijd zit in de weg. 

o De arbeidsmobiliteit wordt belemmerd. 

 Het contract gaat gebukt onder de dubbele doelstelling van én nominale zekerheid én 

reële ambitie. 

 Risico‟s worden onvoldoende beheerst. 

o Risico‟s worden verkeerd gemeten en geprijsd. 

o Het contract is niet compleet. 

o Het contract kent naamloze buffers. 

o Het contract schuift risico‟s door naar de toekomst. 

o Er zitten „lekken‟ in het FTK.  

 Het contract behandelt alle deelnemers uniform terwijl deelnemers verschillen. 

 Het contract kent te veel subsidiërende solidariteit. 

 Het contract gaat niet goed om met jongeren. 

 Het verwachtingsmanagement is niet realistisch. 
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Veel kritiek, elkaar versterkend en soms ook tegenstrijdig, op een internationaal uiterst 

geprezen en bewonderd pensioensysteem. Dat daagt uit om te onderzoeken hoe die kri-

tiek er nu precies uit ziet en waar die kritiek op is gebaseerd. Dat gebeurt in dit hoofdstuk. 

 

4.2  Het contract werkt verstorend op de arbeidsmarkt en de economie 
 

De kritiek van economen wordt voor een belangrijke mate ingegeven vanuit de relatie 

van het pensioencontract met de arbeidsmarkt en de economie. Pensioen is een belangrij-

ke arbeidsvoorwaarde zowel voor de werkgever als de werknemer, maar als het contract 

de arbeidsmarkt en de economie in de weg gaat zitten, komt de houdbaarheid in het ge-

ding. De kritiek slaat aan op meerdere elementen in het contract. 

 
4.2.1  De prijs wordt te hoog 

 

Toen Van Marken zijn pensioenvisie formuleerde, had hij een pensioenpremie voor ogen 

van 25% van de loonsom.
90

 In de 70-er jaren van de vorige eeuw lagen de premies bij de 

grote (semi-)overheidsfondsen op 25% van de loonsom of daar net onder.
91

 In de markt-

fondsen was dat tussen de 18 en 20%. Ter vergelijking, de premie van PFZW (premie 

2010 23,1% van de grondslag; ongeveer 16,5% van de loonsom inclusief herstelpremie 

vanwege reservetekort) heeft die hoogte nog niet weer bereikt. 

De kritiek van de buitenstaanders, bijvoorbeeld in dit geval instituten als de Wereldbank 

en de OESO, is vooral gelegen in het feit dat in defined benefit de premieverhoging het 

enige en vanuit het systeem geredeneerd het enige logische antwoord is op een stijgende 

levensverwachting, lagere beleggingsopbrengsten en structureel hogere lonen. Zij waar-

schuwen dat deze starheid de economie en arbeidsmarkt zullen schaden. Het 

pensioenstelsel vormt zo een belemmering om de economie en arbeidsmarkt voor te be-

reiden op de vergrijzing. Deze instituten vragen om meer aanpassingsvermogen in het 

pensioencontract voor exogene ontwikkelingen. Daarin speelt een verhoging van de pen-

sioenleeftijd als natuurlijk ventiel een belangrijke rol. In OECD (2010) wordt een 

verhoging naar 67 gesuggereerd. De lagere beleggingsopbrengsten en hogere lonen wor-

den met name genoemd als consequentie van de vergrijzing en het daardoor schaarser 

wordend arbeidspotentieel
9293

.  

 

4.2.2  Het contract is onvoldoende schokbestendig 

 

In de eerste plaats komen een stijgende levensverwachting en structureel lagere beleg-

gingsopbrengsten en hogere lonen in het vigerend contract in de kostprijs van het 

pensioen. Dat geldt ook voor prijsverhogingen vanuit aanscherpingen van de zekerheid in 

                                                
90 De Vries (1963, 45). 
91 Zie PGGM (1998a) voor de premies van PGGM.  
92 Zie bijvoorbeeld ook Bovenberg (2004, 2). 
93 Beide zijn nog maar de vraag. Het denken “in een vergrijzende wereld” gebeurt naar mijn mening nog te 
veel vanuit de huidige kaders en maatschappij-beelden. De wereld heeft nog niet eerder vergrijzing gekend. 

Dat neemt niet weg dat in defined benefit, waarin de (vaste uniforme) pensioenleeftijd als toezegging is 

opgenomen, als het ware per definitie deze ontwikkelingen worden afgewenteld op premiestijging. Er is 

maar één ventiel. Zo bezien is de kritiek terecht. Zie ook Tamerus (2007). 
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het FTK. Daarmee wentelt het vigerend contract deze ontwikkelingen automatisch af op 

de arbeidskosten die daarmee onbeheersbaar zijn. De in de vorige paragraaf beschreven 

prijsspiraal is een aspect van het onvoldoende schokbestendig zijn. 

In de tweede plaats komen in defined benefit een stijgende levensverwachting en jaarlijk-

se rentebewegingen en (beleggings)resultaten terecht in de dekkingsgraad. Wordt die te 

laag, dan komen ze terecht in de premie voor door het FTK afgedwongen herstel. Door de 

gekozen wijze van financiering, het aanleggen van buffers en het zonodig korten op in-

dexering, gebeurt dat niet direct en gedempt. De dotcomcrisis en de beursval die daarvan 

het gevolg was, vaagden de buffers echter in één klap weg. Extra premie was nodig voor 

herstel. Bovendien moesten op gezag van de toezichthouder de premies in zeer korte tijd 

op kostendekkend niveau worden gebracht vanuit juist een sterk gereduceerd niveau 

vanwege de grote voorspoed in de fondsen van de jaren daarvoor. Dat betekende grofweg 

een verdubbeling of verdrievoudiging van de premie in zo‟n 3 tot 4 jaar tijd. Dit heeft de 

economie, die in een conjuncturele dip zat, nog een duw extra gegeven en het herstel ver-

traagd. Het bedrijfsleven, dat alle zeilen moest bijzetten, kreeg een extra horde te nemen. 

Dit heeft de kritiek van economen aangewakkerd op het procyclische element in de fi-

nanciering van het defined benefit pensioencontract. Als de financiële positie van het 

pensioenfonds goed is, dan daalt de premie. Meestal gaat het dan in de economie ook 

goed en dat wordt door de lagere premies alleen maar versterkt (jaren ‟80 en ‟90 van de 

vorige eeuw). Bij stijgende premies gaat het precies andersom (2001 - 2005). Na de kre-

dietcrisis waardoor de dekkingsgraden opnieuw veel te diep wegzakten was het premie-

effect minder. De premies waren al op kostendekkend niveau dus er was geen inhaalslag 

nodig en de economie werd ook direct zo hard geraakt dat premieverhoging niet of nau-

welijks kon worden opgebracht. Met weer een ander nadeel als gevolg. Herstel mocht 

langer worden uitgesmeerd waardoor risico werd doorgeschoven naar de toekomst.  

De OESO en het CPB zijn belangrijke critici op dit punt. Met name vraagt de OESO 

ruimte in het financieringsbeleid en vooral ook in de toezichtregels om meer tegen-

cyclisch reageren op schokken. De reactie (forse premiestijging) op de dotcomcrisis 

wordt sterk bekritiseerd.
94

 Gezocht moet worden naar een combinatie van maatregelen 

(hogere pensioenleeftijd, korten van indexeren en af en toe afstempelen) om (forse) pre-

mieverhoging te voorkomen.  

Het CPB heeft aan het fenomeen premieschok een aparte studie gewijd
95

 en geeft als gro-

te nadelen: 

 terugslag in de overheidsfinanciën vanwege een hogere fiscale aftrek; 

 terugslag in de winstgevendheid van ondernemingen en daarmee de concurrentie-

kracht van het bedrijfsleven; 

 terugslag in het arbeidsaanbod van werknemers; 

 terugslag in de consumptie van de individuen; 

 doorschuiven van de lasten naar de jongere en toekomstige generaties met het risico 

dat zij weigeren in deze pensioencontracten in te stappen. 

De door het CPB genoemde problemen worden vergroot door exogene ontwikkelingen 

zoals rijping in de fondsen (premiestuur wordt steeds botter) en de volatiliteit in rente en 

rendementen. Daarnaast zijn de regels in het FTK strak ten aanzien van herstel van buf-

                                                
94 Zie bijvoorbeeld Yermo and Severinson (2010). 
95 Zie CPB (2004b). 
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fers en onderdekking. Het CPB
96

 pleit voor het vergroten van de schokbestendigheid door 

de pensioenaanspraken meer aanpasbaar te maken voor financiële schokken. De econo-

mie en de arbeidsmarkt, beide onder druk van de vergrijzing, zijn daarbij gebaat. 

Bovenberg (2004, 10) vraagt ook aandacht voor het aspect dat jongeren mee betalen aan 

forse inhaalpremies, waar jongeren toch al fors subsidiëren in het vigerend contract.
97

 

 

4.2.3  De vaste pensioenleeftijd zit in de weg
98

 

 

De vaste pensioenleeftijd zit volgens de critici om twee redenen in de weg. 

Ten eerste: wij gaan te vroeg met pensioen, wij schrijven menselijk kapitaal, dat door het 

stijgen van de levensverwachting juist meer waard wordt, te vroeg af.
99

  

Ten tweede: de vaste pensioenleeftijd resulteert, zoals wij hierboven al zagen, in een 

prijsspiraal. Een stijgende levensverwachting en structureel lagere beleggingsopbrengsten 

en hogere lonen kunnen alleen maar worden opgevangen met een hogere kostprijs. Dat 

betekent, zeker met een almaar toenemende levensverwachting, almaar stijgende arbeids-

kosten.  

 

Breunesse (1995) en De Vries (1963) beschrijven de relatie tussen pensioen en de ar-

beidsmarkt: het pensioen is opgebouwd in de arbeidsrelatie, is afhankelijk van de 

geleverde prestatie, lees diensttijd, en gaat in als werkgever en werknemer vinden dat er 

voldoende is gepresteerd dan wel de werknemer te oud is om de arbeidsprestatie nog te 

leveren. De kritiek waarom het hier gaat, betreft in feite het loslaten van deze relatie met 

de arbeidsmarkt en het kunnen leveren van de arbeidsprestatie. De vaste pensioenleeftijd 

snijdt die relatie door. De vanwege de stijgende levensverwachting en vanwege steeds 

betere arbeidsomstandigheden gestegen waarde van het human capital wordt niet benut. 

Langer leven wordt vertaald in langer met pensioen zijn en hogere arbeidskosten. Daar-

mee acteren wij precies verkeerd. Hogere arbeidskosten zijn schadelijk voor de 

economie, arbeidsmarkt en internationale concurrentiepositie en de door de vergrijzing 

verkrappende arbeidsmarkt heeft juist langer werken, een verhoging van de arbeidspart i-

cipatie, nodig juist ook van ouderen.
100

   

In een houdbaar pensioencontract moet die relatie tussen het pensioencontract en de ar-

beidsmarkt weer hersteld zijn. In zijn studie naar mogelijkheden om de 

                                                
96 En bijvoorbeeld ook Bovenberg (2005, 92). 
97 In par. 4.7 gaan wij apart in op de positie van jongeren in het contract. 
98 Zie ook Tamerus (2007). Daar wordt de pensioenleeftijd, te weten het mee laten bewegen er van met de 

stijgende levensverwachting, gezien als sleutel tot een houdbaar contract. En zie ook Bovenberg (2004), 

12-21. Daar wordt een groot aantal voordelen genoemd van het inzetten van de pensioenleeftijd als ventiel, 

een flexibele pensioenleeftijd dus. 
99 Zie Bovenberg (2004, 5). 
100 Overigens is het niet helemaal terecht deze kritiek helemaal aan het pensioencontract op te hangen. De 

kritiek richt zich eigenlijk meer op het maatschappelijk denken over werk en pensioen. De (pensioen-) wel-

vaart van de laatste twee decennia van de vorige eeuw heeft ons de prijs van pensioen en de natuurlijke 
relatie met de arbeidsmarkt en het human capital uit het oog doen verliezen. Daar komt bij dat werkgevers 

nog te weinig investeren in het voor ouderen aantrekkelijk maken van langer werken en werknemers hech-

ten aan de verworvenheid van het uitzicht van vroeg met pensioen gaan. Samen hebben zij tot op heden de 

al door het eerste Kabinet Kok in 1996 ingezette lijn om de arbeidsparticipatie, ook van ouderen, te verho-

gen vanwege de doorzettende vergrijzing „gesaboteerd‟.  
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schokbestendigheid van het pensioencontract te vergroten concludeert het CPB
101

 dat een 

verhoging van de pensioenleeftijd positieve invloed heeft op de arbeidsmarkt in het per-

spectief van de vergrijzing. Ook de OESO concludeert dit en stelt dat de pensioenleeftijd 

ten minste naar 67 jaar zou moeten.
102

 Bovenberg (2004, 12-13) noemt het ventiel van de 

pensioenleeftijd ook als uitweg uit het onderdekkingsdilemma, de keuze tussen vooruit-

schuiven of inhaalpremies.  

 

4.2.4  De arbeidsmobiliteit wordt belemmerd 

 

Economen bekritiseren arbeidsmarktverstorende factoren, omdat een goed werkende ar-

beidsmarkt de smeerolie is voor de economie en de welvaart.
103

 Het belang van 

arbeidsmobiliteit neemt toe. De globalisering vraagt om meer mobiliteit en welvaart en 

individualisering leiden tot meer flexibele arbeidspatronen. Beide ontwikkelingen hebben 

wij besproken in par. 3.3.1 en par. 3.3.3. En ook de arbeidsmarkt zelf vraagt, mede vanuit 

de wens om de arbeidsparticipatie verder te vergroten, om meer flexibiliteit en mobiliteit 

om in te kunnen spelen op kansen en bedreigingen. De zzp-er wordt in de nasleep van de 

kredietcrisis wel de smeerolie genoemd van de economie. De elementen uit het contract 

die deze ontwikkeling meer en meer in de weg kunnen gaan staan, zijn reeds besproken 

als impact van de ontwikkeling van een toenemende arbeidsmobiliteit in par. 3.3.3. Hier 

staan ze nog even op een rijtje. 

Ten eerste: voorwaardelijke pensioenaanspraken die afhankelijk zijn van de continuering 

van het dienstverband, vaak in de vorm van overgangsrechten. 

Ten tweede: het systeem van doorsneeopbouw-doorsneepremie. Dan gaat het om de 

overdrachten in dat systeem tussen vertrekkers uit het systeem en blijvers en tussen de 

aanwezigen en toetreders op latere leeftijd. De vertrekkers laten veel pensioenresultaat 

liggen. De subsidie die zij in hun jonge jaren hebben gegeven aan de oudere actieven, 

zien zij door het vertrek niet meer terug.
104

 

Ten derde: niet-gefinancierde overgangsrechten. Onbetaalde rekeningen gaan niet samen 

met in- en uitlopen uit de solidariteitskring.  

Ten vierde: het bestaan van overschotten en tekorten op het moment dat een werknemer 

de solidariteitskring verlaat. Er bestaat een werkend systeem van individuele waarde-

overdrachten. Maar daarin wordt maar beperkt rekening gehouden met mogelijke 

verschillende buffers van het oude en het nieuwe fonds.
105

 

De moeite die wij hebben om voor zzp-ers een goede pensioenvoorziening te organiseren 

levert een groeiend knelpunt op. Op de kritiek daarop kan worden gewacht. 

                                                
101 CPB (2004b, 105-108). 
102 Zie OECD (2010) en Høj (2011), ook al benoemd in par. 4.2.1. 
103 Zie bijvoorbeeld weer OECD (2010) en Høj (2011) en CPB (2004b). 
104 Zie bijvoorbeeld Bovenberg en Jansweijer (2005b) en Boeijen e.a. (2006). 
105 Zie ook in Høj (2011), waar gepleit wordt voor aanpassingen in het systeem van waardeoverdracht met 

name door met de buffers beter om te gaan. Bijvoorbeeld de reële dekkingsgraad nemen als referentie voor 

de over te dragen waarde. 
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4.3  Het contract gaat gebukt onder de dubbele doelstelling van én no-

minale zekerheid én reële ambitie 
 

De kritiek slaat aan op het FTK dat nominale zekerheid voorop zet. Dat is dure schijnze-

kerheid en leidt tot suboptimale sturing en een suboptimaal beleggingsbeleid afgemeten 

aan een reëel pensioenresultaat. De critici
106

 zijn eensgezind van mening dat alleen een 

reële ambitie en een daarop toegesneden financiële opzet met bijbehorend FTK leidt tot 

een gewenst pensioenresultaat. De nominale zekerheid moet worden los gelaten. 

  

Nominale zekerheid is schijnzekerheid 

De hoge inflatie uit de jaren „60 en begin ‟70 van de vorige eeuw hebben geleerd dat in-

flatie een nominaal pensioen snel uitholt. Maar ook een bescheiden inflatie van 

bijvoorbeeld 2% per jaar leidt er toe dat van een nominaal pensioen van een 65-jarige in 

20 jaar tijd gemiddeld een derde verloren gaat in koopkrachttermen.
107

 Een pensioen zon-

der inflatiebescherming is geen goed pensioen. Het schiet tekort in kwaliteit, zekerheid en 

vertrouwen. Ook de economie en maatschappij zijn gebaat bij koopkrachtbestendige pen-

sioenen. Toch luidt het FTK in nominale termen. Hoewel veel aandacht wordt gegeven 

aan indexering via eisen ten aanzien van voorlichting en financiering in lijn met gecom-

municeerde ambitie, is de zekerheidseis alleen gedefinieerd voor het nominale pensioen. 

Dat is overigens in lijn met het vigerend contract. Daarin worden nominale garanties ge-

geven. Het contract kent een dubbele doelstelling. Het beidt nominale garanties terwijl 

het tegelijkertijd een reële ambitie beoogt te realiseren. Roepen om een reëel FTK bete-

kent dus ook een roep om een ander contract, te weten een contract zonder nominale
108

 

garanties dat in financiële opzet, sturing en beleggingsbeleid focust op reëel.  

 

Nominale zekerheid is dure zekerheid 

De op zich terechte hoge zekerheid met strakke herstelregels bij een sterk volatiele dek-

kingsgraad betekent dat voor die zekerheid een hoge prijs wordt betaald. Rendement blijft 

liggen als met een nominale instelling wordt belegd dan wel premie wordt geïnvesteerd in 

afdektransacties en bufferopbouw. Het strak inzetten op nominale zekerheid gaat ook ten 

koste van risicodragend vermogen en de economie, terwijl de beloning voor risico nemen 

een reëel pensioenresultaat moet opleveren.
109

 Dure zekerheid dus waar de deelnemer 

langs twee kanten niets aan heeft.  

Fondsen kunnen er ook voor kiezen om een forse mismatch te hebben en snel risico terug 

te nemen als de dekkingsgraad in zakt. Maar ook dat is dure zekerheid, omdat verlies 

moet worden genomen op een verkeerd moment en omdat herstelpotentieel uit rendement 

                                                
106 Zie Bovenberg (2004, 3) en Bovenberg en Jansweijer (2005a), die vooral wijzen op „verkeerde garanties 

voor verkeerde mensen‟. Ook meer recent wordt gepleit voor de overstap naar een reëel FTK met meer 

trendmatige sturing teneinde een reële ambitie in het pensioencontract te begeleiden. De continuïteitsanaly-

se dient in dat kader een centrale rol te krijgen. Zie bijvoorbeeld Bovenberg en Nijman (2009), Van Ewijk, 
Janssen, Kortleve en Westerhout (2009) en De Jong en Pelsser (2010).  
107 Ook voor actieve deelnemers is het effect op hun te bereiken pensioen groot. Zie par. 3.2.4. 
108 Maar ook zonder reële garanties (niet te koop in de markt en prohibitief duur). 
109 Bovenberg, Teulings en De Vries (2003) in reactie op de strenge nominale route naar het FTK en Bo-

venberg (2004, 3). 
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wordt weg gegeven. Om toch een reëel pensioenresultaat te kunnen blijven realiseren 

moet dan de premie omhoog. Wij spreken in dit geval van de armoedeval.
110

  

 

Sturen op nominale grenzen 

Vanwege de nominale zekerheid wordt het verlenen van indexering en het eventueel voor 

herstel verhogen van premie of het wegens een overschot verlenen van een premiekorting 

afgemeten aan en gestuurd door een nominale thermometer. Dat is voor een reëel pensi-

oenresultaat suboptimaal. Het kan betekenen, bijvoorbeeld bij oplopende rente, dat de 

nominale dekkingsgraad ruimhartig indexeren toe laat, terwijl, omdat ook de inflatie 

stijgt, de reële dekkingsgraad dat niet toe laat. De indexering gaat dan ten koste van toe-

komstige deelnemers. 

 

Goed beleggingsbeleid is niet mogelijk 
Nominale zekerheid vereist een nominaal ingestoken en op de korte termijn gericht be-

leggingsbeleid. Vastrentende waarden met eenzelfde duration als de aanspraken al dan 

niet gecombineerd met het afdekken van het nominale renterisico onder de aanspraken. 

Dat levert veel te weinig op voor een reëel pensioenresultaat. Suboptimaal dus afgemeten 

aan de reële ambitie.
111

 Vandaar dat veel pensioenfondsen omwille van die reële ambitie 

toch beleggen in zakelijke waarden en het nominale renterisico niet of slechts deels af-

dekken.
112

 Zij zoeken daarmee het rendement van het profiteren van risico vanuit een 

lange termijn perspectief. En het verkleint het inflatierisico. Dat betekent wel dat zij moe-

ten investeren in buffers en ondanks dat vanwege de korte sturingshorizon in het FTK 

toch hard tegen de nominale FTK-grenzen kunnen aanlopen. Zowel de dotcomcrisis als 

de kredietcrisis hebben dat laten zien. Dat betekent veel kritiek op het op zich juiste be-

leggingsbeleid afgemeten aan de wens van een reële pensioenzekerheid.
113

 En het geeft 

onzekerheid, onbegrip en boosheid bij deelnemers en gepensioneerden. Het betekent ook 

dat ten aanzien van de nominale zekerheid niet alles wordt gedaan om afstempelen (ulti-

mum remedium vanwege de nominale zekerheid) te voorkomen.
114

 Door de nominale 

zekerheid kan het fonds ook gedwongen worden op een verkeerd moment in de markt te 

moeten handelen om het risicoprofiel niet te vergroten. Dit kan zich voordoen als het 

fonds zich in herstel bevindt. Het risico mag dan niet worden vergroot.
115

 Fondsbesturen 

zitten daarmee in een lastige beleggingsspagaat waarin zij het gewoon niet goed kunnen 

doen. Critici geven aan dat omwille van een tegen een effectieve prijs te realiseren reëel 

pensioenresultaat het beleggingsbeleid noodzakelijker wijze moet worden ingestoken op 

een lange termijn horizon om zo (gemiddeld over de tijd genomen) optimaal rendement te 

                                                
110 Ook wel genoemd de val van Frijns die de armoedeval heeft beschreven, bijvoorbeeld in Steenkamp en 

Frijns (2004). Dit met het oog op de invoering van het FTK met als gevolg de spanning in het beleggings-

beleid tussen nominale zekerheid en het gewenste beleggingsbeleid omwille van het pensioendoel dat 

pensioenfondsen behoren na te streven, een reële ambitie. 
111 Zie dus bijvoorbeeld Steenkamp en Frijns. 
112 Zie voor deze beleidsinsteek ook deel II, 8.2.  
113 Ook beschreven in Tamerus (2009a). 
114 De wetgever legitimeert als het ware dit beleid middels Pensioenwet art. 142, de mogelijkheid voor de 
Minister om een langere hersteltermijn te verlenen. 
115 Dit is opgetreden als gevolg van de eind 2010 te verhogen voorziening vanwege de stijging van de le-

vensverwachting. Fondsen die een renteafdekkingsbeleid voerden, waren toen verplicht de rentehedge aan 

te vullen in een wel heel ongunstige beleggingsmarkt. De toegestane by-pass via het terugbrengen van be-

leggingsrisico was in het licht van de reële ambitie niet effectief. 
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genereren en de inflatie over een lange termijn bezien te kunnen bijhouden. De critici 

vinden dat de consequentie van de voor de deelnemer resulterende (nominale) onzeker-

heid moet worden geaccepteerd.
116

 

 

Nominale zekerheid benadeelt jongeren extra 

Zowel het contract als het FTK differentiëren niet naar leeftijd. De impact van een subop-

timaal beleggingsbeleid is daardoor groter naarmate de deelnemer jonger is. Volgens de 

life-cycle theorie
117

 is het voor de jongere deelnemer juist heel effectief om risico te ne-

men en kan hij dus meer risico aan dan de oudere deelnemer en gepensioneerde. Zijn 

human capital en de tijd kunnen risico opvangen. Zijn pensioenopbouw staat het langst 

bloot aan inflatierisico en hij heeft dus de meeste last van het missen van rendement.
118

 

Op de positie van jongeren in het contract komen wij hierna in een aparte paragraaf (par. 

4.7) terug. 

 

4.4  Risico’s worden onvoldoende beheerst 
Veel van de kritiek heeft betrekking op het gebrek aan (goed) risicomanagement. 

 

4.4.1  Risico’s worden verkeerd gemeten en geprijsd 

 

Risico wordt verkeerd gemeten en verkeerd geprijsd, zo luidt de kritiek van financieel-

economen. Om dit uit te leggen is een korte geschiedschrijving nodig die uiteindelijk ook 

heeft geleid tot het huidige FTK. 

Het waren met name Angelsaksische
119

 financieel-economen, die kritiek zijn gaan uiten 

op de vaste rekenrente als waarderingsgrondslag voor de verplichtingen.
120

 Deze vaste 

rekenrente is in hun ogen een subjectieve aanname die door die subjectiviteit ongeschikt 

is voor waardebepaling en dus een foutieve waarde geeft. Dit heeft tot gevolg, dat, waar 

de beleggingen op de balans op marktwaarde worden gewaardeerd en de verplichtingen 

op een vaste rekenrente
121

 de mismatch in de balans foutief wordt gewaardeerd. Het ren-

terisico ontbreekt op de foto. Daarmee wordt het solvabiliteitsrisico foutief in kaart 

gebracht. Dit kan leiden tot een te grote of niet optimale mismatch en dus een te risicovol 

of niet-optimaal beleggingsbeleid. En daarmee kan ook de prijsstelling fout zijn.  

De kritiek is gebaseerd op de stelling dat de waarde van financiële producten, net als van 

andere goederen en diensten, alleen juist kan worden bepaald op en door de markt. In die 

waarde of prijs verdisconteert de markt het risico van de financiële verplichting. Dit is op 

                                                
116 Bovenberg (2004) bijvoorbeeld, die de onzekerheid toelaat via het ventiel van de pensioenleeftijd. Hij 

ziet veel welvaartswinst van het kunnen (blijven) nemen van risico. Zie ook Frijns (2006) die, redenerend 

vanuit het perspectief van de belegger, komt tot de oplossing om actieven minder zekere aanspraken te ge-

ven.  
117 Zie bijvoorbeeld Bodie, Merton en Samuelson (1992) voor het life-cycle denken. Zie ook Bovenberg 

e.a. (2007). 
118 Zie bijvoorbeeld Bovenberg en Jansweijer (2005a). 
119 De exogene ontwikkeling van het marktdenken komt voornamelijk uit Angel-Saksische hoek en past 
ook eerder in het Angel-Saksische model dan in het Rijnlandse model. 
120 Zie Exley, Mehta en Smith (1997). In hun artikel, dat zij hebben gepresenteerd voor het Institute of Ac-

tuaries schetsen zij hoe de financiële theorie kijkt naar het pensioencontract. Zij zetten deze theorie af tegen 

de tot dan toe gebruikelijke actuariële theorie in zake de financiering van defined benefit-systemen. 
121 Maatstaf in het pensioencontract tot aan de invoering van het FTK. 
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zich juist. Zolang het gaat om de foto op enig moment van waarde, prijs en risico is deze 

benadering werkbaar met als grote voordeel transparantie voor alle belanghebbenden, ook 

de aandeelhouder in de onderneming die een pensioentoezegging doet. In defined benefit 

kent die toezegging een waarde maar veel meer nog een risico. Dat risico moet op markt-

prijs in de ondernemingsbalans zichtbaar zijn om de aandeelhouder inzicht te geven in de 

gezondheid van de ondernemingsbalans.  

Maar hoe dan de waarde van de langjarige pensioenverplichtingen te bepalen? Een markt 

met een duidelijke objectieve prijs is voor die verplichtingen immers niet voor handen. 

Als oplossing is gekozen voor de discontovoet die de markt hanteert voor een rentestruc-

tuur van een risicovrije lening die exact de verplichtingen matcht. Dit, omdat het in 

defined benefit gaat om verplichtingen die met volledige zekerheid moeten worden nage-

komen. De internationale financiële waarderingsregels en toezichtregimes hebben deze 

zienswijze overgenomen.
122

 Beursgenoteerde ondernemingen moeten het tekortrisico in 

hun defined benefit-toezegging marktconform gewaardeerd op hun balans zetten. De pen-

sioenwet en het FTK schrijven een solvabiliteitstoets voor op marktwaarde.  

 

Dit punt van kritiek is dus al in het contract gehonoreerd.
123

 De consequentie van deze 

kritiek gaat echter verder. De consequentie van de overgang op marktwaarde is dat de 

volatiliteit van de dekkingsgraad is vergroot. Daarmee is ook de druk op het premiestuur 

vergroot. Tevens draagt de overgang op marktwaarde bij aan het korte termijn denken en 

het daardoor sub-optimale beleggingsbeleid vanuit het voor de indexering en het pensi-

oenuitzicht zo noodzakelijke lange termijn perspectief. In de vorige paragraaf hebben wij 

gezien dat de critici-economen dit oplossen door de defined benefit-toezegging los te la-

ten. Dat betekent wel dat de beweeglijkheid, al dan niet via het ventiel van de 

pensioenleeftijd, terecht komt in het pensioenuitzicht en –resultaat.  

 

In essentie doorredenerend verdragen defined benefit en marktwaarde zich niet. Guérard 

(2006) laat ons zien in zijn voordracht
124

 dat “Economists think by nature of DC because 

of transparency and market” - (einde citaat). De financieel-econoom kijkt niet verder 

vooruit dan de markt die de toekomst vandaag inprijst en kan dus ook niet voor een pen-

sioendoel gaan. Actuarissen daarentegen richten zich op het pensioendoel en proberen dat 

via grondige risico-analyses zo goed mogelijk te realiseren. Daarbij ontkomen zij er niet 

aan prognoses te maken over hoe de markt zich zal ontwikkelen, hoe de marktwaarde 

morgen en overmorgen zal zijn. “Actuaries think by nature of DB and try to manage that” 

(einde citaat).  

 

Het marktwaardedenken is via de accountingregels en met de invoering van het FTK het 

pensioencontract binnen gekomen. Dat stelt nieuwe eisen aan het contract en het mana-

gen daarvan in het pensioenfonds.
125

 Om te beginnen: betekent de beslissing om over te 

                                                
122 Beursgenoteerde ondernemingen zijn verplicht te rapporteren op basis van International Financial Re-

porting Standards (IFRS). De regels voor personeelsbeloningen, waaronder pensioenen, zijn vastgelegd in 

International Accounting Standard No.19 (IAS 19). Zie ook ASIP (2005). 
123 In deel II, par. 9.2 zullen wij zien dat de oorsprong van het FTK mede gelegen is in het aansluiting zoe-

ken bij internationale financiële en accounting standaarden.  
124 Zie Guérard (2006). 
125 Zie bijvoorbeeld Kortleve e.a. (2006), waarin een aantal aspecten wordt besproken, dat samenhangt met 

marktwaardering van de pensioenfondsbalans. 
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gaan op marktwaarde daarmee per definitie het einde van defined benefit? Op het interna-

tionale actuariële congres in Parijs, ICA 2006,
126

 leek dat wel de conclusie. Risico‟s, zo 

stelde men op dat congres, die je niet onmiddellijk kunt afdekken mag je niet nemen. Met 

andere woorden, garanties kun je niet geven, want de markt geeft ze niet. En meer dan de 

markt is er niet. Het debat over defined benefit versus defined contribution is in de An-

gelsaksische wereld eind jaren ‟90 in volle omvang gevoerd. In Engeland zijn door de 

combinatie van de dotcomcrisis en het marktwaardedenken veel defined benefit regelin-

gen gesloten met een doorstart op basis van defined contribution.
127

  

 
Box 4.1 Marktdenken brengt botsing van paradigma’s 

Met de komst van het marktwaardedenken in het pensioencontract is in feite een para-

digmabotsing binnen het contract gehaald, te weten die tussen het sociale contract en het 

financiële contract. In de retrospectie
128

 zullen wij zien dat het defined benefit contract is 

ontstaan uit zorgplicht. Een wederzijdse verbinding is aangegaan tussen werkgevers en 

werknemers, tussen werknemers onderling en tussen werknemers en gepensioneerden 

met als doel een effectief sparen voor een inkomensgerelateerd en koopkrachtbestendig 

pensioen. Die verbinding steunt op solidariteit en verplichte deelneming/verplichtstelling 

met als doel „iedereen doet op gelijke voorwaarden mee om er met z‟n allen een zo goed 

mogelijk resultaat mee te bereiken.‟ Ook door en met volgende generaties. Dat is effec-

tiever en goedkoper dan ieder voor zich op de financiële markt. Via de verplichte 

deelneming wordt daartoe bewust markt uitgeschakeld. Ook al eerder, in de tijd van de 

gilden, een beproefde werkwijze. Zo ontstonden pensioenfondsen als collectiviteiten fei-

telijk in de vorm van een onderlinge waarborgmaatschappij. Gezamenlijk wordt over 

generaties heen in kapitaaldekking gespaard. Sinds de overgang op middelloon delen ge-

pensioneerden en werknemers het indexatierisico met elkaar. De werkgever neemt in 

defined benefit samen met de werknemers (=actieve deelnemers) en toekomstige werk-

nemers/deelnemers de demografische en economische risico‟s voor zover niet genomen 

via de indexering in een mix van premie en tijdelijk doorschuiven.
129

 Het doel staat voor-

op, de benodigde middelen worden opgebracht uit de mede door de arbeidsinspanningen 

van de werknemer gecreëerde bedrijfsresultaten en de beleggingen op de pensioenspaar-

pot. Samen met elkaar, intergenerationele solidariteit, uniformiteit, doorsneeopbouw-

doorsneepremie en lange termijn doel en (verplicht aangegane) relatie zijn de trefwoor-

den van het sociale contract.  

Dat uitschakelen van de markt en de overdrachtsolidariteiten staat haaks op de denkwe-

reld van financieel-economen en het paradigma van het financiële contract. Volgens die 

denkwereld zoekt het rationele individu zijn eigen weg in de markt die perfect fair ge-

prijsd is en die hij ook volledig kent. Hij handelt alleen volgens zijn eigen risicoprofiel. 

Waar in het sociale contract risico‟s over een zo groot mogelijk collectief worden ge-

                                                
126 Zie par. 3.3.5. 
127 Zie bijvoorbeeld Campbell e.a. (2006). Daarin wordt overigens beschreven dat de massale sluiting van 

defined benefit fondsen het gevolg was van een optelsom van factoren. Naast de overgang op marktwaarde 

en de boekhoudregels speelden ook de flink strakkere financieringseisen een belangrijke rol. Voor werkge-
vers werden door die combinatie de risico‟s van defined benefit veel te groot. Grote tekorten in de fondsen 

werden zichtbaar.  Voor de impact op pensioencontracten in Nederland zie par. 5.5 waar wij de belangen en 

kritiek van werkgevers bespreken. 
128 Deel II, hoofdstuk 7. 
129 Dat dat niet alleen negatief uitpakt, hebben wij gezien in de jaren ‟90 van de vorige eeuw. 
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spreid en gedeeld om ondanks tegenslagen toch zo goed mogelijk voor iedereen het doel 

te bereiken, staat het individu bloot aan de risico‟s. In ruil daarvoor kan hij ook zelf ten 

volle profiteren van de meevallers. Voor risico‟s die hij op de markt niet kan rui-

len/kopen, zoals het langleven- of sterfterisico, sluit hij zich aan bij een collectief via een 

verzekeraar. Hij is daar puur voor dat ene stukje risico solidair met gelijkgestemden. Hij 

gaat alleen solidaire verbintenissen aan vanuit rationeel begrepen eigen belang. Er zijn in 

die wereld geen duurzame relaties en er is dan ook geen afhankelijkheid. Elk moment 

moet kunnen worden geswitcht en dan moet direct worden afgerekend. Er zijn geen 

openstaande rekeningen die dat belemmeren. Zo gaat dat ook op de arbeidsmarkt. Men-

sen bieden daar hun human capital aan voor loon, pensioen en ontplooiing. Bevalt het 

niet of kunnen zij het ergens anders beter krijgen, dan gaan zij weer weg. Overdrachtsoli-

dariteit is geen kenmerk van deze wereld. Schaalefficiency en risicosolidariteit wel. De 

werknemer onderhandelt in zijn loon een premie voor zijn pensioenopbouw. De bemoei-

enis van de werkgever gaat niet verder dan dat. De werknemer zoekt op de pensioenmarkt 

zelf zijn weg.  

De markt bepaalt en meer dan de markt is er niet, ieder voor zich, differentiatie, de over-

heid doet aan intergenerationele solidariteit in plaats van het pensioenfonds, korte termijn 

en marktwaardesturing zijn de trefwoorden uit het financiële contract. 

 

De deelnemer moet op zijn pensioen kunnen rekenen. Wij bereiken dat door sparen (kapi-

taaldekking). In stapjes hebben wij dat „aangetrokken‟ in een toetsingskader dat stuurt op 

(nagenoeg) maximale korte termijn marktwaardezekerheid. Daarin zijn wij, mede onder 

invloed van het marktdenken, weg gegleden van het sociale contract. Het vigerend con-

tract zit niet alleen in een beleggingsspagaat maar ook in de spagaat tussen het sociale 

contract (betaalbare reële ambitie met een lange termijn optimaal beleggingsbeleid, met 

intergenerationele solidariteit en lange hersteltermijnen) en het financiële contract (nomi-

nale zekerheid eerst, korte termijn marktwaardesturing). Over die spagaat gaat de lezing 

van Guérard. Is een contract te ontwikkelen dat hier duurzaam „tussenin‟ past?  

 

4.4.2  Het contract is niet compleet 

 

Het huidige pensioencontract kent geen expliciete afspraken
130

 over wat te doen met (gro-

te) overschotten en tekorten. Het contract is dus niet compleet ten aanzien van de ex-post 

risicodeling tussen de belanghebbenden. Dat vertroebelt het zicht op risico. Op het mo-

ment dat het zich voordoet en het pensioenfonds moet bijsturen wordt het risico pas 

zichtbaar. Dat geeft de volgende vervelende consequenties. 

Ten eerste: ex-ante is niet afgesproken hoe het fonds bij het optreden van het risico (de 

pijn) moet reageren.  

                                                
130 Zie bijvoorbeeld Bovenberg (2004, 4-5) en Bovenberg en Nijman (2009, 20-22). Zij pleiten voor volle-

dige transparantie over de omvang van de intergenerationele overdrachten.  Ook Van Ewijk en van de Ven 

(2002) maken zich met het oog op de veranderende demografie zorgen over het niet expliciet en compleet 

zijn van het contract, met name ook vanuit de optiek van het managen van buffers. 
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Dat moet dus ad-hoc en achteraf worden besloten, vaak ook nog onder tijdsdruk.
131

 

Ten tweede: dit leidt in defined benefit tot afwenteling van huidige op toekomstige gene-

raties die nog van niets weten. Critici waarschuwen voor het risico dat toekomstige 

generaties niet langer wensen deel te nemen in het systeem.
132

 Het enige alternatief voor 

niet doorschuiven is dan dus het achteraf aanpassen van het pensioencontract. Dat ver-

draagt zich niet met defined benefit en tast het vertrouwen aan in het pensioencontract.  

Ten derde: pas dán wordt zichtbaar hoe groot het risico kan zijn en wie er voor opdraait. 

Belanghebbenden kennen, vanwege het incomplete contract, hun risico‟s dus niet. Zij 

hebben geen inzicht in de vraag wat zij nu precies wel en niet krijgen en of zij daar wel of 

niet teveel voor betalen. Zij kunnen hun meerwaarde / nut in het pensioencontract niet 

bepalen. En zij kunnen niet bepalen of het risico hun draagkracht te boven zal kunnen 

gaan. 

Ten vierde: een niet compleet contract betekent ook dat wellicht (onbewust) teveel risico 

wordt genomen. Dat wil zeggen, als het risico van te voren bekend zou zijn geweest, 

hadden belanghebbenden, gezien de mogelijke consequenties, er misschien niet voor ge-

kozen. Het risico was niet zichtbaar en het draagvlak ervoor bij deelnemers en 

gepensioneerden was niet getoetst. Ook werkgevers zijn zonder de juiste risicofoto bij-

stortverplichtingen aan gegaan als op zich bij defined benefit passende consequentie.  

Ten vijfde: een niet compleet contract geeft politiek risico. Dat treedt enerzijds op bij te-

korten als deze naar de toekomst worden geschoven als consequentie van het niet hebben 

gemaakt van afspraken hoe met deze tekorten om te gaan. Het treedt anderzijds op bij 

overschotten. Door het ontbreken van afspraken vooraf bestaat het risico dat belangheb-

benden die overschotten aanwenden op oneigenlijke gronden of op een oneigenlijke 

manier (zie hierna in par. 4.4.3).  

De SER (2001, 105-107) acht zorgvuldige besluitvorming in de situatie van een vermo-

gensoverschot of –tekort noodzakelijk en formuleert als volgt: voor een zorgvuldige 

besluitvorming “…is het nodig dat het voor elke betrokkene duidelijk is welke handel-

wijze gevolgd zal gaan worden in het geval zich een overschot of een tekort voor doet. 

De raad meent dat deze duidelijkheid gegeven kan worden door de algemene beleidslij-

nen over hoe te handelen bij vermogensoverschotten en vermogenstekorten onderdeel te 

maken van de opdrachtbrief”
133

 - (einde citaat). De SER toont zich in zijn advies geen 

voorstander van het van te voren al vastleggen welke inhoudelijke maatregelen zouden 

                                                
131 Dat dat kan leiden tot „ongelukken‟ en vertrouwensschade bleek bij de dotcomcrisis in 2001-2002. Toen 

als gevolg daarvan gekort werd op indexering kwamen gepensioneerden daartegen in het verweer. Zij we-

zen daarbij op de grote en jarenlange premiekortingen en –vakanties die waren gegeven in de jaren ‟90 van 

de vorige eeuw toen sprake was van hoge dekkingsgraden. Daarvan hadden werkgevers en werknemers 

geprofiteerd en gepensioneerden niet. Nu, bij het eerste moment van tekort, werden zij wel betrokken in de 

risicodeling. 
132 Zie bijvoorbeeld Bovenberg (2004, 9) of Bovenberg (2005). 
133 De raad adviseerde het opnemen van een opdrachtbrief in de wet. In die opdrachtbrief wordt transparant 
de relatie beschreven tussen de werkgever en het pensioenfonds. Dit vanuit kritiek vanuit de politiek dat de 

werkgever in ondernemingspensioenfondsen een te dominant positie kan hebben zonder dat deelnemers en 

gepensioneerden daarop zicht hebben. Het kabinet heeft in de pensioenwet dit advies overgenomen. De 

opdrachtbrief heet in de nieuwe pensioenwet de uitvoeringsovereenkomst. Zie Lutjens (2007), hoofdstuk 4, 

als-dan bepalingen. 
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worden genomen bij een overschot of tekort. De huidige kritiek dringt wél aan op volle-

dige explicitering.
134

 

 

4.4.3  Het contract kent naamloze buffers 

 

In de financiering van het huidige pensioencontract wordt gewerkt met buffers. Daar zijn 

drie redenen voor.  

De eerste reden is dat ondernemingen en meer nog bedrijfstakken stabiele bedrijfslasten 

willen en daarom weinig op hebben met sterk fluctuerende loonkosten. Aangezien de 

pensioenpremie daarvan een belangrijke component is, kennen de meeste premiesyste-

men een dempingsmechanisme.
135

 Buffers zijn er om deze demping of egalisering te 

begeleiden.  

De tweede reden is het verkleinen van premie- en/of kortingspijn door via buffers de risi-

co‟s op te vangen en te verdelen over opeenvolgende generaties.
136

 

De derde reden hangt hiermee samen en vloeit voort uit de zekerheidseis in het FTK. De 

buffers dienen als solvabiliteitsmarge bovenop de nominale verplichtingen.  

 

Kritiek 

Buffers hebben volgens economen
137

 een belangrijke keerzijde. De kritiek ligt feitelijk in 

lijn met de kritiek op het niet compleet zijn van het contract. 

Buffers vertroebelen, net als het niet compleet zijn van het contract, het zicht op risico‟s. 

Met als gevolg dat risico‟s te laat worden onderkend en dat ze worden doorgeschoven 

naar toekomstige generaties. Daarnaast hebben buffers het kenmerk dat ze van iedereen 

zijn maar van niemand in het bijzonder. Er geldt geen eigendomsrecht en dat geeft poli-

tiek risico. Er uit kan worden „gegraaid‟ bij overschotten en het betekent veelal dat 

toekomstige generaties moeten meedelen in de pijn van herstel bij tekorten.
138

  

In buffers zit inderdaad veel risico. Namelijk net zoveel als voortkomend uit het gekozen 

beleggingsrisico. Wij zijn vertrouwd met plaatjes van de ontwikkeling van de dekkings-

graad als in figuur 4.1.  

                                                
134

 Bovenberg (2005) gaat nog een stap verder door te pleiten voor expliciete individuele eigendomsrech-

ten. Hij acht dat met name ook nodig om jongeren aan het contract te kunnen blijven binden. 
135 Die premiestabiliteit, die daarmee bijdraagt aan de betaalbaarheid van het systeem, was ook voor de 

wetgever van belang. Hij heeft in de pensioenwet premiedemping toe gestaan via demping van parameter-

fluctuaties. Pensioenfondsen mogen werken met langjarige aannames of voortschrijdende gemiddeldes 

voor de aannames voor rente, inflatie en rendement in de premie. 
136 De OESO bijvoorbeeld vraagt aandacht voor versterking van deze functie door in goede tijden buffers 

op te bouwen en daar ook „van af te blijven‟ (Yermo and Severinson 2010). 
137 Zie bijvoorbeeld Bovenberg (2004, 7) en Bovenberg en Nijman (2009, 38). 
138 Dit heeft zich voorgedaan in de jaren ‟90 van de vorige eeuw. Grote buffers ontstonden en om „afromen‟ 

van de overheid te voorkomen (voornemen tot pensioenfondsenheffing genoemd „Brede Herwaardering‟, 
zie deel II, par. 8.2) zijn grote premiekortingen gegeven en soms zelfs bedragen terug gestort naar onder-

nemingen. Daarnaast zijn alsnog met terugwerkende kracht pensioenaanspraken verbeterd. Na de 

dotcomcrisis waren gepensioneerden verontwaardigd. Voorspoed van hun ingelegde premies was uitge-

deeld en nu moesten zij mee betalen aan herstel via korting op indexering (zie par. 5.2). En inmiddels speelt 

dit verleden weer een rol nu afstempelen dreigt en her en der ook gebeurt. 
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Figuur  4.1 Simulatie van de dekkingsgraad van PFZW per ultimo 2009 
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De risico‟s in de buffers worden heel nadrukkelijk zichtbaar als wij de tekorten en over-

schotten niet in de buffer stoppen maar direct in de aanspraken. Figuur 4.2 maakt dit 

inzichtelijk.  

 
Figuur 4.2 Simulatie van het te bereiken pensioenresultaat als er niet met buffers wordt gewerkt 

(links) en als er wel met buffers word gewerkt (rechts). Resultaten in euro’s van nu voor een deelne-

mer met salaris €20.000. 
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De spreiding in het pensioenresultaat is zonder buffers vele malen groter dan met buffers. 

Het risico is er dus wel degelijk en het blijkt om veel risico te gaan. De kritiek is dus te-

recht: buffers vertroebelen het zicht op risico.  

 

Moeten wij daarom stoppen met collectieve buffervorming? Moeten de risico‟s dan direct 

in de pensioenresultaten zichtbaar worden? De gedragswetenschappers zijn daarvan geen 

voorstander.
139140

 Economen zijn verdeeld. Sommigen zoals Bovenberg zien voordelen 

van meer individuele toerekening, bijvoorbeeld ook om jongeren in het contract te hou-

den. Maar zij zijn dan wel voorstander van aanpassingen in het beleid om de ongewenst 

grote spreiding te verminderen en/of leeftijdsafhankelijk te maken (zie hierna in par. 4.5). 

Maar tegelijkertijd erkent Bovenberg ook de belangrijke functie die buffers hebben: 

“Buffers zijn het cement van het pensioencontract: ze houden de belanghebbenden bij 

elkaar. Door het verdampen van dat cement zijn pensioenfondsen kwetsbaar voor niet-

coöperatief gedrag van een of meer van de stakeholders” – (einde citaat).
141

 Knot (2009) 

stelt heel duidelijk “Dit alles overziend leidt tot de conclusie dat pensioenfondsen in de 

langetermijn evenwichtssituatie wellicht toch naar hogere buffers zullen moeten streven. 

Dit is het meest effectieve instrument om risico‟s op te vangen. Als men dergelijke hoge-

re buffers niet wil, bijvoorbeeld omdat men niet bereid is voor de opbouw daarvan een 

jarenlange inspanning te leveren of zich niet comfortabel voelt bij de onduidelijke eigen-

domsrechten die nu eenmaal inherent zijn aan pensioenfondsbuffers, dan zal men 

aanpassingen in de regeling moeten doorvoeren.” – (einde citaat). De stuurmiddelen zijn 

beperkt, dus zonder veel buffer kom je al snel terecht bij sturen in de regeling. En zoals al 

gezegd pleit ook de OESO voor buffers in het kader van juist contra-cyclisch beleid. 

Van Ewijk en Van de Ven (2002) concluderen uit hun analyse over pensioenvermogens 

vanuit een macroperspectief dat de kosten van het opbouwen van buffers en de baten in 

termen van demping en risicomitigering direct samenhangen met de keuzes ten aanzien 

van het beleggingsbeleid in relatie tot ambitie en premieruimte. Dat gaat dus allemaal om 

risico en het in die buffers uitsmeren daarvan over generaties. Dat is op zich een belang-

rijke functie van het pensioenfonds.
142

 Dat vereist een fair value benadering voor de 

transparantie en explicitering van de risico‟s en de verdelingsmechanismes in een com-

pleet contract.
143

 

                                                
139 Zie Prast (2006). Ook in Prast e.a. (2005) en Kooreman en Prast (2007). Mijn interpretatie: Gezien het 

gebrek aan keuzevermogen in financiële vraagstukken zijn deelnemers gebaat bij modern paternalisme. Dat 

gaat het beste in defined benefit. Deelnemers kiezen daar dan ook voor. Opschuiven naar defined contribu-

tion met een wisselend beeld van pensioenuitkomsten zal bijzondere begeleiding vragen met een beperkte 

set keuzes. En gezien de risicohouding van deelnemers is minder beleggingsrisico het gevolg. En dat bete-

kent lagere uitkomsten. 
140 Zie ook het fundamentele werk van Kahneman en Tversky (1979 en 1984) over het keuzeproces in de 

mens als het gaat om beslissingen over alternatieven met een risicoweging, financiële beslissingen dus ook. 

Kiezen op basis van gewenste of ongewenste verandering geeft betere keuzes dan kiezen op basis van uit-

komst. Door zo naar keuzes te kijken van individuen, kom je tot de conclusie dat 1 euro pijn veel zwaarder 

wordt gewogen dan 1 euro plezier. En dus wordt eerder gekozen om pijn te voorkomen. Deze inzichten 

toepassen betekent dat individuen willen bufferen en samen delen om de pijn van schokken te voorkomen. 
141 Bovenberg (2004, 2). Het artikel is geschreven na de dotcomcrisis en op het moment dat duidelijk werd 

dat marktwaardering van de verplichtingen de maat zou worden. 
142 Zie ook CPB (2004b). 
143 De meningen zijn dus verdeeld. Wel buffers maar strak gereguleerd, zodat enerzijds politiek risico tot 

een minimum is beperkt en volledig transparant over de risicoherverdeling in een compleet contract? 
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4.4.4  Het contract schuift risico’s door naar de toekomst 

 

Het traditionele defined benefit
144

 kent maar één stuur en dat is de premie. Alle exogene 

ontwikkelingen worden verrekend via het vermogen en bijsturing in de premie. De aan-

spraken zijn in feite verzekerd via de premie. Dat betekent dat daardoor werkgevers en 

toekomstige generaties de aanspraken verzekeren tegen de risico‟s van exogene ontwik-

kelingen. De overgang van eindloon naar middelloon en de uitdrukkelijke explicitering 

van de indexering heeft het risico voor een deel op het bord gelegd van actieven en ge-

pensioneerden, de deelnemer zelf dus. Maar het doorschuiven gebeurt ondanks dat toch 

nog in ruime mate.  

Doorschuiven gebeurt in het contract langs de volgende routes. 

 De verhoging van de voorziening als gevolg van langleven wordt door geschoven. 

Deze verhoging wordt gefinancierd uit vermogen (en dus indexeringsruimte) dat 

ook van toekomstige generaties is. Zij betalen dus mee. 

 Tekorten worden door geschoven. Enerzijds via het premiestuur dat bij herstel 

nog wordt gebruikt en anderzijds omdat over herstel een aantal jaren mag worden 

gedaan.  

 In een niet faire kostendekkende premie worden risico‟s niet adequaat ingeprijsd 

en dus vooruit geschoven. De overgang naar marktwaarde en het FTK hebben dit 

in beginsel „gerepareerd‟. Maar er zitten „lekken‟ in het FTK (par. 4.4.5), bijvoor-

beeld vanwege het toe staan van premiedemping, het toe staan van de al 

genoemde hersteltermijnen en het mogen indexeren ook als de solvabiliteitsbuffer 

niet op peil is. Door die lekken wordt toch risico vooruit geschoven  

 In een niet compleet contract worden mede vanwege buffers risico‟s de facto door 

geschoven. Teveel risico kan worden genomen, risico‟s worden vertroebeld, poli-

tiek risico kan optreden. In defined benefit wordt dat risico bij de toekomst 

gelegd. 

 Niet gefinancierde overgangsmaatregelen betekenen dat jongeren en toekomstige 

deelnemers mee betalen voor aanspraken van bestaande (oudere) generaties, die 

ze zelf niet meer krijgen. Die bestaande (oudere) generaties schuiven een deel van 

hun lasten dus door naar de toekomst. 

 In het systeem van doorsneeopbouw-doorsneepremie schuiven (oudere) generaties 

een deel van hun pensioeninkoop door naar de toekomst. Daarmee lopen jongeren 

en toekomstige generaties risico, want het is niet zeker dat zij zelf op latere leef-

tijd weer adequaat gesubsidieerd worden door de (nieuwe) jongeren. Dit betreft 

een permanent omslagelement in het pensioencontract.  

  

In hun kritiek benoemen de critici vijf risico‟s die kleven aan het doorschuiven van lasten 

en risico. 

                                                
144 Wordt beschreven in deel II, hoofdstuk 7. Van belang hier is de eindloonbasis waardoor actieven de fac-

to onvoorwaardelijke indexering hebben. In traditioneel defined benefit is tevens de indexering aan 

gepensioneerden zo bestendig dat deze de facto als onvoorwaardelijk wordt beleefd.  
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Jongeren en toekomstige generaties haken af 

Bovenberg
145

 ziet het afhaken van jongeren als een groot gevaar voor de continuïteit van 

het stelsel als geheel. Die continuïteit is belangrijk, omdat de markt (nog) niet in staat is 

om het langlevenrisico en het indexeringsrisico af te dekken. Dit is dus een nog open risi-

co, jongeren en toekomstige generaties zijn nodig om met hun groter absorptievermogen 

van risico gepensioneerden zekerheid te geven. In feite is het pensioenfonds de enige 

markt waar dit risico wordt verhandeld tussen generaties.  

 

Werkgevers haken af
146

 

Het gevaar bestaat dat werkgevers afhaken. De risico‟s van het doorschuiven van exoge-

ne ontwikkelingen worden te groot, mede vanwege het door de veranderende demografie 

steeds botter wordende premiestuur. De komst van nieuwe accountingregels die beursge-

noteerde ondernemingen voorschrijven de bijstortrisico‟s van onvoorwaardelijke 

aanspraken op hun balans te zetten, draagt aan dat risico voor de werkgever bij. Het weg-

lopen uit het contract van de werkgever is een groot risico voor de effectiviteit van het 

pensioensysteem, brede dekking tegen lage kosten. Bovenberg (2004) koppelt het weg-

looprisico van jongeren en van werkgevers aan elkaar. Het contract moet de 

kwetsbaarheid voor het afhaken van beide verkleinen. 

  

Toezegging komt in gevaar 

Van de mogelijkheid om lasten niet direct te nemen maar door te schuiven naar toekom-

stige generaties gaat het gevaar uit dat wij benodigde financieringsmaatregelen voor ons 

uit schuiven. De rekening komt altijd op het verkeerde moment. Er komt een moment dat 

dat doorschuiven stopt. Uiteindelijk kan de toezegging niet gestand worden gedaan en 

wordt het vertrouwen ernstig geschaad. Dit brengt economen er toe om te roepen dat te-

genvallers direct moeten worden afgerekend. Dat kan in aanspraken dan wel in 

voorzieningen. Maak de last direct zichtbaar en neem hem.
147

  

 

Schadelijk voor de economie en de arbeidsmarkt 

Doorschuiven leidt tot een boven de markt hangende schuld die jaren de economie en ar-

beidsmarkt kan schaden door bestrijding via inhaalpremies.
148

  

 

Verlies van prijsbesef en politiek risico van begerige ogen  

Sterk positieve resultaten geven hoge buffers en forse premieverlagingen in (het traditio-

nele) defined benefit. Dat leidt tot het wegzakken van het prijsbesef. En dat geeft 

werkgevers en werknemers als mede de politiek en de overheid de ruimte om met die 

premieruimte iets anders te doen of extra toezeggingen in de regeling te doen. Die laatste 

vergroten daarmee het toekomstige risico. Dat hebben wij in de jaren ‟90 van de vorige 

eeuw gezien. Bovendien is het nadeel dat de weg terug naar de kostprijs een moeilijk be-

                                                
145 Bovenberg (2004 en 2005). 
146 Zie ook Tamerus (2007). En in Engeland is dat op grote schaal gebeurd (zie par. 4.4.1). In Nederland 

zeer beperkt (zie par. 5.5). 
147 Zie bijvoorbeeld Teulings (2004) die mede dit argument gebruikt in zijn pleidooi voor generatierekenin-

gen. Dat maant ex-ante tot voorzichtigheid en tot realistische pensioenuitzichten. 
148 Zie bijvoorbeeld Bovenberg en Nijman (2009, 34). Zie ook CPB (2004b) in zijn pleidooi voor meer 

schokbestendigheid. En de OECD (2010) pleit juist ook in dit kader voor het ventiel van de leeftijdsverho-

ging en het inzetten van afstempelen om inhaalpremies/doorschuiven te mitigeren. 
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gaanbare is, die altijd op het verkeerde moment komt. Namelijk als het economisch tegen 

zit en er juist voor premiestijging geen ruimte is. Dat hebben wij na de dotcomcrisis ge-

zien (zie par. 4.2.2). 

Aan de andere kant is er het voordeel van inkomensbescherming van ouderen en van een 

dempende werking voor de economie en arbeidsmarkt door schokken in de tijd te sprei-

den. Jongeren kunnen daar bij positieve buffers ook van profiteren.
149150

 

 

4.4.5  Er zitten ‘lekken’ in het FTK 

 

In deel II, par. 9.2 wordt de totstandkoming van het FTK besproken als relevante casus in 

de ontwikkeling van het pensioencontract. Daarin zullen wij zien dat aan die totstandko-

ming veel discussie vooraf is gegaan tussen aan de ene kant de eigenaren van het 

contract, sociale partners (in de StAr), en aan de andere kant de toezichthouder als advi-

seur van de wetgever. De eerste waren bezorgd dat het pensioencontract onbetaalbaar zou 

worden als gevolg van teveel zekerheid, de laatste was bezorgd voor te weinig zekerheid 

en voor te positieve verwachtingen bij deelnemers, gepensioneerden en werkgevers. Het 

FTK dat daaruit is voortgekomen, kent duidelijke elementen van een compromis. DNB 

heeft om die reden kritiek op het FTK. De kritiek is inzicht als verkregen door mijn deel-

name aan het onderhandelingsproces.
151

  

 

De belangrijkste „lekken‟ bespreken wij hier. 

 

Premiedemping mag 

De premie mag worden gedempt. Deze op grond van stabiliteit van arbeidskosten wense-

lijke maatregel geeft het risico dat de premie een aantal jaren lager is dan de 

kostendekkende premie. Daarmee wordt onder de kostprijs in gekocht en dat betekent 

risico doorschuiven.
152

 

 

Premie mag worden bepaald op een rendementsaanname 

Portefeuillerendement is onzeker, terwijl de nominale pensioenaanspraken die worden 

ingekocht onvoorwaardelijk zijn. Daarmee wordt onder de kostprijs ingekocht en wordt 

niet de zekerheid geboden die bij onvoorwaardelijke aanspraken hoort. De pensioenambi-

tie in combinatie met de zekerheid is daarmee feitelijk te hoog. Het risico wordt door 

geschoven.
153

 

 

                                                
149 CPB (2004b, 50-51). 
150 Het beeld is gemengd. Duidelijk is wel dat er aan doorschuiven een limiet zit omwille van de continuï-

teit (Bovenberg 2004; CPB 2004b, 58), dat volledige transparantie vereist is en dat de kosten en baten over 

de generaties heen moeten helpen om een evenwicht te vinden. CPB (2004b) laat die generatie-analyses 

zien. 
151

 De kritiek komt de facto naar buiten in 2010 in de Nota Evaluatie FTK (MinSZW 2010b). 
152 Het is juist ook de OESO (OECD 2010 en Yermo and Severinson 2010) die pleit om in toezichtregels te 

sturen op stabiliteit. Dit omwille van de economie en arbeidsmarkt. Het in de gaten houden van het „grote 

plaatje‟ dus als het ware. 
153 Aan de andere kant kan gesteld worden dat dit wordt gecompenseerd door de opslag in de premie voor 

de solvabiliteitsbuffer. In die zin is én op rente én een bufferopslag toch een vorm van dubbelop? 
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De pensioenwetparameters zijn te optimistisch 

De wet geeft maxima voor meetkundige niveaus van rendementen. DNB vindt meetkun-

dig een onzuivere graadmeter en het niveau te hoog. Daarmee wordt naar de mening van 

DNB te optimistisch gerekend en een te hoog ambitieniveau nagestreefd en gecommuni-

ceerd.
154

 

 

Er mag worden geïndexeerd, ook al is de solvabiliteit nog niet op peil  

Omwille van de wenselijkheid om het pensioen loon- en prijsvast te houden is dit een te 

verklaren compromis. Maar het gaat ten koste van het tempo van vermogensherstel en 

betekent dus langer minder zekerheid dan de bedoeling is. Dit risico wordt daarmee 

doorgeschoven. 

 

De risico-opslagen in de solvabiliteitsbuffer zijn te laag  

Dit betreft zowel de opslagen voor rendementschokken, renteschokken als onzekerheid 

aangaande sterfte en langleven. Zo wordt bijvoorbeeld voor aandelen uit gegaan van een 

schok van 25%, terwijl al vier keer, 2008 mee gerekend, een grotere schok is opgetreden. 

Tabel 4.1 laat dit zien. Dit betekent dat de afgesproken zekerheid op jaarbasis van 97,5% 

niet wordt gerealiseerd.
155

 

  
Tabel 4.1 Aandelenschokken binnen 1 jaar 

 

Jaar Daling MSCI Oorzaak 

2008 -0.39 Kredietcrisis 

2002 -0.33 Dotcomcrisis 

1990 -0.28 Golfoorlog 

1974 -0.26 Oliecrisis 

  
 

  
FTK 
Schok -0.25 97.5% zekerheid 

 
Bron: MinSZW (2010b) 

 

Geen rekening wordt gehouden met een onzekerheidsmarge rond de langleventrend 

De langleventrend is een puntschatting. Voor het risico dat deze te laag is, is eigenlijk een 

risico-opslag nodig. Het ontbreken daarvan betekent de facto doorschuiven. Het risico 

heeft zich in 2010 gemanifesteerd en leidde tot een forse verhoging van de voorziening 

ten koste van de (indexerings)toekomst. Nieuwe instromers betalen daar aan mee. 

 

                                                
154 In het „meerderheidsadvies‟ van de commissie Don (2009) zien wij dit standpunt terug. Het lid namens 

DNB was een van de opstellers van dit „meerderheidsadvies‟. In zijn brief van 3 december 2010 aan de 

Minister levert DNB kritiek op het nieuwste parameterbesluit van de toenmalig Minister (Staatsblad 2010), 
omdat hij de parameters hoger heeft vast gesteld dan DNB verantwoord acht. (MinSZW 2011). 
155 Eerste globale berekeningen van de effecten van in de Nota Evaluatie FTK van 2010 genoemde maatre-

gelen voor de solvabiliteitsbuffer resulteren voor PFZW in een vereist eigen vermogen van ruim 141% 

tegen 125% nu. Vlak voor de val van de dekkingsgraad door de kredietcrisis in 2008 was de dekkingsgraad 

van PFZW 148%, dus daar boven. Deze verzwaring had PFZW in 2008 dus niet geholpen.  
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De zekerheidsmaat is te laag 

Onvoorwaardelijk is risicovrij en vraagt een zekerheid van 99,5% of nog meer. De toe-

zichthouder vindt dit het logische uitvloeisel van de onvoorwaardelijkheid en streeft deze 

zekerheid al na sinds de invoering van de Pensioen- en spaarfondsenwet (PSW).
156

 De 

onvoorwaardelijkheid is dus minder geborgd dan zou moeten. Dat betekent risico door-

schuiven. 

 

Hersteltermijnen te ruim 

Bij onvoorwaardelijk hoort geen hersteltermijn bij onderdekking van 3 jaar. DNB heeft 

bij voortduring gepleit voor 1 jaar. Ook de 15 jaar voor herstel van reservetekort is erg 

ruim. Beide hersteltermijnen ondermijnen de zekerheid die bij onvoorwaardelijk hoort. 

Dat betekent dat risico wordt doorgeschoven. 

 

4.5  Het contract behandelt alle deelnemers uniform terwijl deelnemers 

verschillen
157

 

 
In het vigerend contract doen wij alles in doorsnee. Het contract kent een doorsneeop-

bouw, een doorsneepremie en iedere deelnemer en gepensioneerde krijgt het zelfde 

beleggingsrisico in de uniforme beleggingsmix, krijgt dezelfde nominale garantie en bij 

tekorten dezelfde premieopslag en dezelfde indexering(skorting). Daarop slaat de kritiek 

aan, die vooral van economen komt. Deze uniformiteit leidt tot herverdeling tussen jong 

en oud en tussen actieven en gepensioneerden. De uniformiteit leidt ook tot overdrachten 

van mannen naar vrouwen en van lager betaalden naar hoger betaalden. De kritiek op het 

systeem van doorsneeopbouw-doorsneepremie is al deels besproken. Het belemmert de 

arbeidsmobiliteit (par. 4.2.4) en schuift structureel risico‟s door naar de toekomst (par. 

4.4.4). In par. 4.6 hierna gaan wij in op de subsidiërende solidariteit in dit systeem. In de-

ze paragraaf gaat het over leeftijdsuniform nemen en toedelen van risico en de 

leeftijdsuniforme zekerheid. 

 
Jongeren hebben hun human capital en tijd, ouderen hebben geen human capital of veel 

minder en geen tijd of veel minder. Dat is een eerste reden om te gaan praten over de 

vraag of wij in het contract over moeten gaan op leeftijddifferentiatie. De relatie tussen 

zekerheid en human capital is de basis van het life-cycle denken dat voor economen de 

meest rationele manier is om naar een pensioenstelsel te kijken.
158159

 Vanuit deze basis 

hebben zij kritiek op de uniformiteit. Een tweede reden komt voort uit de doorzettende 

rijping in de fondsen. Die leidt tot de vergrijzingsval.
160

 Die leidt bij vasthouden aan uni-

                                                
156 Zie deel II, par. 8.6. Dit zekerheidsniveau was ook het vertrekpunt van DNB bij de besprekingen die 

hebben geleid tot het FTK. Dat strookt overigens met de internationale conventies voor zekerheid in finan-

ciële producten en instellingen, zoals bijvoorbeeld ook het geval is in Solvency II. 
157 Zie ook Tamerus (2008). 
158 Zie bijvoorbeeld Bodie, Merton en Samuelson (1992), Teulings en De Vries (2006), Bovenberg (2005) 

en Bovenberg e.a. (2007). Ook Ponds, bijvoorbeeld in Ponds (2008a en b), gaat van deze denklijn uit. 
159 Wellicht gaat dit te gemakkelijk voorbij aan de risico‟s die kleven aan de waarde van het human capital 

(werkloosheid en arbeidsongeschiktheid) en aan het feit dat uit onderzoek blijkt dat ook jongeren risico-

avers zijn, zeker als het om hun pensioen gaat. Zie bijvoorbeeld recent Staring (2010). In hoofdstuk 5 

bespreken wij de belangen en preferenties van deelnemers. 
160 Zie par. 3.1.2. 
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formiteit er toe dat „óf jongeren steeds meer risico van ouderen en gepensioneerden op 

hun bord krijgen óf jongeren een steeds inefficiënter contract krijgen omdat steeds defen-

siever wordt belegd. 

Hoe jonger de werkende, hoe hoger zijn human capital, hoe minder behoefte aan zeker-

heid en nog veel minder aan nominale zekerheid. Als fondsen die nominale zekerheid 

toch geven aan de jongeren, dan betalen zij een hoge prijs voor een non-product. Het ne-

men van beleggingsrisico geeft ruimte aan een hoog renderende portefeuille en daarmee 

aan een groot indexeringspotentieel.
161

  

Van ouderen en met name gepensioneerden is het human capital in beginsel nihil. Volle-

dige zekerheid van een geïndexeerd pensioen is voor hen optimaal. In de ideale situatie 

zou dit in de markt kunnen worden afgedekt met indexleningen. Die zijn echter duur, in 

onvoldoende mate voorhanden en niet matchend op Nederlandse loon- of prijsinflatie. 

Toch zou het beleggingsbeleid voor deze groepen deelnemers vooral op die zekerstelling 

moeten zijn gericht, menen de critici.  

 

De vraag is nu wat te doen. Differentiëren in het nemen van beleggingsrisico of differen-

tiëren in het achteraf delen van het risico.
162

 In Tamerus (2009b) wordt gekozen voor de 

eerste optie en worden twee aparte pools gevormd voor gepensioneerden en actieven. Dat 

wordt tot nu toe niet gedeeld en Goudswaard (2010) noemt deze invulling een nadeel van 

defined ambition. Ponds (2008a en b) werkt een contract uit dat is ingericht volgens de 

tweede route. Daarin blijft het risiconiveau uniform op basis van de bestandssamenstel-

ling en wordt het risico ex-post gedifferentieerd gedeeld. Jongeren nemen veel risico voor 

hun rekening en zien de beloning terug via rendementsindexatie. Naarmate de leeftijd 

stijgt, neemt het risico af en wordt rendementsindexatie steeds meer vervangen door loon-

indexatie. 

Een stap verder gaat de oplossing die een andere invulling van de pensioenbelofte bete-

kent. Begin met defined contribution en ga pas op latere leeftijd geleidelijk naar defined 

benefit. Het beleggingsbeleid loopt daarmee in de pas.
163

 Bovenberg
164

 combineert deze 

kritiek en de life-cycle theorie met zijn kritiek op het systeem van doorsneeopbouw-

doorsneepremie, namelijk de te hoge prijs die jongeren in dat systeem betalen of beter 

gezegd het te weinig rechten krijgen. Zij missen daardoor veel rendement. Hij pleit in dat 

verband voor een systeem van degressieve opbouw. In de volgende paragrafen (par. 4.6 

en par. 4.7) komen wij daarop terug. 

                                                
161 Reeds besproken in par. 4.3. 
162 Deze vraag, uniformiteit of leeftijddifferentiatie, is extra van belang op het moment dat omwille van de 

houdbaarheid besloten wordt inderdaad, zoals de critici bepleiten en in deze studie ook wordt bepleit als 

logisch volgend uit de ontwikkelingen, de aanspraken (meer) voorwaardelijk te maken en het risico meer 

bij de deelnemer en gepensioneerde te leggen. Differentiëren naar draagkracht is daarin waarschijnlijk 
noodzakelijk voor de optimaliteit en voor het benodigde draagvlak bij alle belanghebbenden. Dat kan ech-

ter wel op gespannen voet komen te staan met solidariteit. Wij komen daarop terug in deel III. 
163 Zie bijvoorbeeld Bovenberg (2005) en Bovenberg e.a. (2007), Bovenberg en Nijman (2009) en Frijns 

(2006), het gesepareerde model. Zie recent ook Molenaar en Ponds (2011). 
164 Bijvoorbeeld in Bovenberg (2005). 
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4.6  Het contract kent te veel subsidiërende solidariteit 
 

Het huidige pensioencontract herbergt vele vormen van solidariteit.
165

 Samen doen geeft 

doorgaans voordelen. Dat erkende men al in de tijd van de gilden.
166

 Die voordelen lig-

gen in de efficiency (kostenvoordelen) van schaalgrootte, in de bescherming voor het 

individu en in de functie van risicodeling. 

In de eerste plaats zijn kostenvoordelen te behalen uit de schaalgrootte. Dat betreft zowel 

op uitvoeringskosten als op beleggingskosten.
167

 Alleen al om deze reden juichen econo-

men het collectieve pensioensysteem toe.
168

  

In de tweede plaats biedt een collectief bescherming voor de werknemer die in zijn eentje 

de weg moet zoeken in het ingewikkelde financiële pensioenproduct. Dat leren wij van 

gedragswetenschappers.
169

 Ook Van Marken realiseerde zich dat al.
170

 En wij leren het 

uit buitenlandse ervaringen.
171

 De bekendste buitenlandse ervaring is die in Engeland. 

Daar werd werknemers toegestaan te kiezen voor zogenoemde opting out. Zij konden met 

hun pensioenpremie naar een uitvoerder naar eigen keuze. Dit heeft geleid tot veel pensi-

oenverlies door verkeerde keuzes.
172

 In Nederland is deze stap gelukkig net niet gezet.
173

 

Juist ook om deze redenen wordt individueel defined contribution afgewezen als niet ef-

ficiënt om een goed pensioen tegen een goede prijs te realiseren. 

In de derde plaats is er de meerwaarde van risicosolidariteit, zoals wij die kennen in 

schadeverzekeringen, zoals de brandverzekering en overlijdensrisicoverzekeringen. Je 

sluit zo‟n verzekering, omdat je in je eentje het risico van de gebeurtenis, brand of over-

lijden, niet of moeilijk kunt dragen. Een collectief is nodig om het verzekeren van dit 

risico mogelijk te maken. Diegenen die het risico niet treft, hebben het risico voor een 

relatief geringe premie afgedekt en hebben geen moeite om met hun premie-inleg solidair 

te zijn met diegenen die het risico wel treft. De solidariteit wordt als rechtvaardig en 

“marktconform” (fair) beschouwd. Allen gaan er door het samengaan op vooruit. Verze-

keraars en pensioenfondsen creëren deze markt. Pensioenfondsen gaan bovendien nog 

een stap verder door ook een markt te creëren voor het langlevenrisico en inflatierisico.
174

 

Ook om die reden, het completeren van de markt voor financiële risico‟s, zijn economen 

                                                
165 Zie bijvoorbeeld Kuné (2005 en 2006). Bonenkamp e.a. (2006) spreken van “het doordrenkt zijn” van 

intergenerationele solidariteit (260). 
166 Zie bijvoorbeeld Van Nederveen Meerkerk en Peet (2002), 35-37. Zie deel II, par. 7.1. 
167

 Zie bijvoorbeeld Bikker en de Dreu (2006).  
168 Zie ook Bovenberg (2004), Bovenberg en Nijman (2007). Ook Goudswaard (2010) trekt in zijn aanbe-

velingen aan de Minister over de toekomstbestendigheid van het stelsel daar een duidelijke streep: 

collectief moet behouden blijven. 
169 Prast e.a. (2005), Van Rooij e.a. (2007) en Van Rooij (2008). Thaler en Benartzi (2004) geven aan dat 

mensen die deelnemen aan pensioenregelingen veel meer sparen dan zij die het zelf doen. Discipline ont-

breekt.  
170 De Vries (1963). Zie deel II, par. 7.2. 
171 Zie bijvoorbeeld Munnell en Sundén (2004). 
172 Zie Blake (2007). 
173 In de in 1994 en 1995 op adviesaanvraag van het Kabinet spelende discussie in de StAr over meer 
marktwerking in de pensioensector heeft dit idee ook voor Nederland op tafel gelegen. De StAr wilde die 

weg niet op. Zie StAr (1995). 
174 De overstap naar voorwaardelijke indexering ondergraaft in die zin de meerwaarde van pensioenfond-

sen. Datzelfde geldt als het langlevenrisico wordt geïncorporeerd in het pensioencontract teneinde het 

contract robuust te maken voor die exogene ontwikkeling. 
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voorstander van de collectiviteit in pensioenfondsen. Zij lossen immers op twee punten 

marktimperfectie op.
175

  

 

Kritiek 

De kritiek slaat juist aan op de subsidiërende overdrachtsolidariteit in het pensioencon-

tract. De kritiek richt zich hierop omdat deze vorm van solidariteit leidt tot een niet-faire 

prijsstelling voor het individu. Deze solidariteit vertroebelt het inzicht in prijs en risico, is 

daardoor niet „marktconform‟ en zorgt daarmee voor intransparantie. Alleen een nadruk-

kelijk door de belanghebbenden onderschreven rechtvaardigingsgrond kan zo‟n 

overdrachtsolidariteit rechtvaardigen. Wij zagen al dat deze solidariteit zich niet ver-

draagt met de wereld van het marktdenken (box 4.1).  

 

Intergenerationeel 

Toch is het management van de pensioenfondsen via ondermeer de buffers, de herstelre-

gels bij tekorten en het systeem van doorsneeopbouw- doorsneepremie sterk op de 

(inter)generationele solidariteit gebouwd.  

De WRR (1999 en 2001)
176

 en Boender e.a. (2000)
177

 hebben de meerwaarde daarvan 

aangetoond. Ook CPB (2004b, 62) oordeelt over de risicodeling tussen generaties positief 

mits de verdeling evenwichtig is. Toch komt met name de intergenerationele solidariteit 

steeds weer ter discussie. Dit hangt samen met het aspect van het doorschuiven van risico 

mede in relatie tot het afnemen van het premiedraagvlak.
178

 En omdat de waardebereke-

ning steeds weer ter discussie komt
179

, mede als gevolg van de nieuwe manier van kijken 

via value-based generational accounting, een techniek waarmee overdrachten en de im-

pact van beleidsmaatregelen en stuurmiddelen kunnen worden gekwantificeerd.
180

 

Bonenkamp e.a. (2006) komen op grond van een kosten-batenanalyse vanuit macro-

economisch perspectief tot een positief saldo. “Hoewel het allerminst duidelijk is wat de 

optelling van al deze plus- en minposten oplevert, lijken de baten van solidariteit de kos-

ten ervan te overtreffen.” – (einde citaat).
181

 Een „boterzacht‟ oordeel dus. Jansweijer 

(1996) concludeert in zijn promotieonderzoek “Solidariteit tussen jongeren en ouderen 

kan niet gemist worden op straffe van een grote inkomensongelijkheid of een krankzinnig 

                                                
175

 Zie bijvoorbeeld CPB (2002) en CPB (2004b). In de laatste wordt nadrukkelijk op de meerwaarde van 

pensioenfondsen in deze ingegaan. 
176 Onder voorwaarden, ondermeer het betrekken van ontwikkelingen op de langere termijn inzake genera-

tieoverdrachten, wordt over de meerwaarde ook in de aanvullende pensioenen positief geoordeeld. Zie ook 

over de meerwaarde, ontstaan door het creëren van meer rendement uit risicodeling bij solidariteit. 
177 Dit gaat over de meerwaarde, ontstaan door het creëren van meer rendement uit risicodeling bij solidari-

teit. 
178 Van Ewijk en Van de Ven (2002) waarschuwen daar al in 2002 voor. Het continuïteitsrisico stelt gren-

zen aan het doorschuiven. In CPB (2004b, 62) wordt het risico van discontinuïteit in feite als een 

houdbaarheidscriterium benoemd.  
179 In CPB (2004b, 55-56) wordt de berekening van Boender e.a. (2000) in twijfel getrokken. Het CPB 
komt tot een beduidend lagere maar toch substantieel genoemde waarde van de intergenerationele risicode-

ling. Teulings en De Vries (2006) komen ongeveer tot dezelfde meerwaarde als in CPB (2004b). 
180 Zie bijvoorbeeld Ponds (2003), Cui e.a. (2005) en Hoevenaars en Ponds (2006).  
181 Bonenkamp e.a. (2006, 260). Daarin werpen zij overigens ook de vraag op of deze solidariteit niet beter 

door de overheid kan worden georganiseerd dan door pensioenfondsen. 



Defined ambition 

66 

 

hoog besparingsniveau” – (einde citaat).
182

, 218). Hij kiest dus onverbloemd voor solida-

riteit, maar stipt wel twee problemen aan. Het eerste betreft de onvoorwaardelijkheid van 

de opgebouwde rechten. Dat geeft bij aanpassingen ongelijkheid tussen ouderen (veel 

onaantastbare rechten) en jongeren (veel impact van de aanpassing).
183

 Het tweede betreft 

de afhankelijkheid van gepensioneerden van de bereidheid van jongeren om te blijven 

bijdragen aan de indexering.  

 

De critici pleiten er voor al deze overdrachtsolidariteiten opnieuw te bezien op hun om-

vang en op de rechtvaardigingsgrond. En er bovenal transparant over te zijn. Boender e.a. 

(2006) geven een agenda voor hernieuwd onderzoek naar de meerwaarde van de interge-

nerationele solidariteit, mede tegen het licht van het afnemende premiestuur waardoor de 

druk van deze solidariteit op jongeren te groot wordt en mede daardoor de waarde wel-

licht wordt overschat.  

 

Goudswaard (2010) adviseert om in het contract geen stappen te zetten die de solidariteit 

(en verplichtstelling) kunnen ondergraven. En in Høj (2011) pleit de OESO er nog weer 

nadrukkelijk voor omwille van stabiliteit, economie en arbeidsmarkt intergenerationele 

solidariteit bewust te gebruiken. In die context wordt gewaarschuwd om niet de stap naar 

defined contribution te zetten. 

 

Tijdsoverdracht in doorsneeopbouw-doorsneepremie 

Een structurele vorm van intergenerationele solidariteit vinden wij in het doorsneeop-

bouw-doorsneepremiesysteem. Daarop is kritiek. Bij de opkomst en groei van 

pensioenregelingen is bewust voor dit systeem gekozen. Het stelde oudere werknemers in 

staat om, meeliftend op de jongeren, toch nog een goed pensioen op te bouwen. Tevens 

werd concurrentienadeel binnen de bedrijfstak vermeden voor werkgevers met relatief 

veel ouderen in dienst. Het is vanwege deze argumenten ook een wettelijke basis gewor-

den onder het pensioencontract en een belangrijke grond voor het mogen uitschakelen 

van markt ten behoeve van de (grote) verplichtstelling.
184

 

De kritiek slaat aan op het omslagelement dat impliciete overdracht van jong naar oud 

betekent. Een jaar pensioeninkoop (ouderdomspensioen) is voor een jongere werknemer 

veel goedkoper dan voor een oudere. De jongere kan veel langer beleggingsrendement 

genereren over zijn ingelegde premies dan de oudere werknemer. Toch betalen jong en 

oud dezelfde prijs. Toenemende arbeidsmobiliteit en versobering van pensioenregelingen 

impliceren dat de wederkerigheid
185

, die mede als rechtvaardiging kan worden aange-

voerd voor dit doorsneeopbouw-doorsneepremiesysteem, sterk aan waarde verliest. Het 

                                                
182 Jansweijer (1996, 218). Overigens kan ook Jansweijer de waarde wellicht overschat hebben, afhankelijk 

van hoeveel waarde hij heeft toegekend aan het premiestuur.  
183 In termen van CPB (2004b): de verdeling wordt onevenwichtig. 
184 Zie Lutjens (1999). In deel II, par. 7.5 komen wij op de invoering van het dit systeem terug. 
185 Onder het principe van wederkerigheid wordt verstaan, dat de jongere van nu die subsidieert, later, als 

hij oudere is geworden, weer zal profiteren van de subsidie van nieuwe jongeren. In het eindloonsysteem en 
doordat regelingen in de laatste decennia vaak met terugwerkende kracht zijn verbeterd, maar ook door de 

zeer lage premies in die periode, zijn jongeren als het ware meer dan gecompenseerd voor hun subsidie. Nu 

de premies hoog zijn en opslagen bevatten voor overgangsmaatregelen waarvan zij zelf niet zullen profite-

ren en voor de tekorten van de gepensioneerden en ouderen en nu regelingen naar verwachting zullen 

worden versoberd, krijgen zij voor hun subsidie te weinig terug. 



4  Kritiek sluit aan bij de ontwikkelingen en versterkt de impact 

67 

 

systeem wordt daardoor kwetsbaar en de kans wordt groter dat de jongere op latere leef-

tijd te weinig terugkrijgt van zijn subsidie. En dat zet zijn bereidheid mee te blijven doen 

aan het systeem onder druk. De kritiek komt van economen, met name van Bovenberg.
186

 

Hij bepleit om als eerste stap van inzichtelijkheid het bedrag van de door jongeren ver-

strekte subsidie op de balans van het pensioenfonds zichtbaar te maken. En hij pleit 

ervoor om de doorsneeopbouw te vervangen door een degressieve opbouw.
187188

 

 

Overgangsrechten 

Overgangsrechten zijn in de kritiek een perverse solidariteit, wederkerigheid ontbreekt. 

Maar ze zijn een belangrijk kwaliteitskenmerk voor met name de oudere werknemer. Ze 

passen in defined benefit vanuit „eens gegeven blijft gegeven‟. Het vergroot zijn zeker-

heid op een goed pensioen, omdat verslechteringen voor hem via de overgangsrechten 

worden verzacht of zelfs teniet gedaan. Jongeren zijn daar echter dubbel de dupe van. Zij 

krijgen die verslechtering wel en betalen via de premie mee aan het nog affinancieren van 

de overgangsrechten. Dit is volgens de critici een verkeerde vorm van intergenerationele 

solidariteit en legt druk bij jongeren met het risico dat zij niet meer mee willen doen. De-

ze kritiek wordt als onderdeel van meer fundamentele kritiek op de mate van 

overdrachtsolidariteit, met name in de consequenties voor jongeren, geuit door econo-

men.
189

 Met name deze overgangsrechten hebben jongeren wakker gemaakt op het punt 

van de solidariteit. Zo verzetten jonge ambtenaren zich nog steeds tegen het moeten mee 

betalen aan de overgangsrechten voor de FPU.
190

 

 

Intragenerationeel 

Naast de kritiek op de intergenerationele solidariteit richt de kritiek zich op duidelijk per-

verse solidariteiten binnen de generaties. Deze gaan van zwak naar sterk en/of van 

(onderstelde) wederkerigheid is geen sprake (meer). Bonenkamp (2007) vraagt aandacht 

voor een in de kritiek minder genoemd overdrachtsmechanisme. Het systeem van door-

sneeopbouw-doorsneepremie betekent niet alleen een herverdeling tussen jong en oud (de 

overdrachtspremie) maar ook in de wat hij noemt spaarpremie. Daarin zijn vanwege de 

verschillen in levensverwachting mannen solidair met vrouwen en lager betaalden soli-

dair met hoger betaalden. De omvang van deze overdrachten is volgens zijn berekeningen 

zelfs fors hoger dan de overdrachten in de tijd tussen jong en oud. Als de tendens zich 

voortzet dat de levensverwachting van mannen en vrouwen naar elkaar toe beweegt, zal 

het overdrachtseffect afnemen. In Bovenberg e.a. (2006) spelen de verschillen in levens-

verwachting tussen lager betaalden en hoger betaalden ook een rol. „Arm‟ is via de 

AOW-leeftijd en pensioenleeftijd solidair met „rijk‟, een pervers bevonden solidariteit. 

Zij pleiten in verband daarmee voor het koppelen van de pensioenleeftijd aan de levens-

verwachting met als vertrekpunt een voor alle werknemers gelijke uitkeringsperiode om 

                                                
186 Bovenberg (2005), Bovenberg en Jansweijer (2005b) en Bovenberg en Boon (2010). 
187 De nadelen van het systeem van doorsneeopbouw –doorsneepremie alsmede het alternatieve systeem 
van degressieve opbouw zijn ook beschreven in Boeijen e.a. (2006).  
188 Goudswaard (2010) en de Minister (MinSWZ 2010) blijven er nog van af, maar de kwetsbaarheid wordt 

onderkend en „nader onderzoek is nodig‟. 
189 Zie bijvoorbeeld Bovenberg (2004). Zie ook de kritiek op het doorschuiven van risico in par. 4.4.4. 
190 VUT-regeling voor ambtenaren. Zie Jonge ambtenaren (2005) en Kalshoven (2005). 
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langs die weg de overdracht te verminderen. Dat leidt tot een inkomensafhankelijke pen-

sioenleeftijd. Afgewacht moet worden of deze kritiek breder wordt opgepakt.
191

  

Solidariteit tussen mannen en vrouwen in pensioenregelingen is maatschappelijk aan-

vaard, net als de solidariteit tussen gezond en minder gezond. Een van de belangrijke 

voordelen van het pensioenfonds is dat alle werknemers, ongeacht hun gezondheid, tegen 

dezelfde voorwaarden deel nemen. Solidariteit naar burgerlijke staat en het wel of niet 

hebben van kinderen zijn omstreden.  

 

Tussen werkgevers in een bpf 

Bij afspraak zijn in een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds werkgevers en werk-

nemers van een onderneming met bijvoorbeeld een jonger bestand dan gemiddeld en/of 

met een lager inkomensprofiel dan gemiddeld solidair in hun premiebijdrage. Daar is des-

tijds bewust voor gekozen.
192

 Zolang de verschillen klein blijven, dat wil zeggen de 

bedrijfstak homogeen is, zal die solidariteit niet gaan knellen. Op moment echter dat on-

dernemingen de solidariteit als knellend gaan ervaren komt de houdbaarheid in het 

geding. Dit onderwerp valt buiten de scope van dit onderzoek. 

 

4.7  Het contract gaat niet goed om met jongeren 
 

Er is forse kritiek op de manier waarop het contract met jongeren omgaat. De critici wij-

zen op het risico dat jongeren en toekomstige generaties daardoor niet meer mee willen 

doen in het pensioencontract. Dat bedreigt direct de continuïteit van het op zich (brede 

dekking, efficiënte risicodeling en prijs) goede pensioensysteem.  

De pensioenproblematiek bezien vanuit de positie van de jongeren is mede aanleiding 

geweest tot de oprichting van het Alternatief Voor Vakbond (AVV). De AVV vindt dat 

de vakbonden de belangen van jongeren in het pensioencontract niet goed dienen. Zij on-

derschrijven de kritiek van de critici, waarbij zij overigens aangeven dat jongeren best 

solidair willen zijn en hun deel van lijn willen nemen. Maar jongeren vragen transparan-

tie en hekelen de ondoorzichtige besluitvorming, willen gehoord worden en maken zich 

zorgen over hun zekerheid: is er straks ook voor hen nog wel pensioen of hebben de zit-

tende generaties dat op gemaakt? In Vos en Pikaart (2007) wordt vanuit deze houding 

gekeken naar de (intergenerationele) solidariteit in het contract. Zij sluiten daarin aan bij 

de critici. De kritiek is in de voorgaande paragrafen al grotendeels besproken als element 

in andere kritiekpunten. Vanwege het belang zetten wij de kritiek in deze paragraaf nog 

een keer op een rijtje.
193

  

 

Meebetalen aan de tekorten van de gepensioneerden en oudere werknemers 

Jongeren en toekomstige generaties betalen mee aan de premieverhoging om de tekorten 

van de gepensioneerden en oudere deelnemers op te heffen. Overigens hebben de laatste 

twee decennia van de vorige eeuw laten zien dat het ook andersom kan gaan. Jongeren 

                                                
191 Zowel in de Kabinetsplannen (Balkenende IV) als in het AOW- en pensioenakkoord (2010) van sociale 
partners wordt niet gedifferentieerd naar inkomen in de AOW-leeftijd en pensioenleeftijd. 
192 Zie deel II, par. 7.5. 
193 Staring (2010) heeft de kritiek van de buitenstaanders getoetst aan de hand van interviews met jongeren 

van FNV Jong en jongeren uit een klantenpanel van PFZW. Daaruit blijkt dat de kritiek van de buiten-

staanders niet altijd wordt gedeeld. 
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hebben jarenlang geprofiteerd van de grote beleggingswinsten op de door gepensioneer-

den en oudere deelnemers gespaarde pensioenvermogens. Een voorbeeld van het vergeten 

van het verleden bij het formuleren van kritiek? Economen onderkennen dat wel, maar 

vinden dat niet opwegen tegen het prijskaartje bij tekorten. Bovendien is vanwege de snel 

doorzettende rijping de impact van een tekort nu en de komende jaren in premietermen 

veel groter dan destijds. En er geldt dat meegenieten van voorspoed veel minder zwaar 

telt dan moeten delen in pijn. Het meer en meer risicoavers worden van deelnemers en 

van de business versterkt dit.  

 

Meebetalen aan overgangsrechten waarvan zij zelf nooit zullen profiteren 

Jongeren en toekomstige generaties betalen mee aan overgangsrechten bij verandering, 

veelal versobering, van de pensioenregeling. Overgangsrechten die ze zelf niet krijgen. 

Dit uit oogpunt van zekerheid en aan defined benefit inherente fenomeen
194

 heeft een 

vervelende keerzijde voor de jongeren en toekomstige deelnemers.  

 

Een te hoge prijs voor de verkeerde zekerheid  

Jongeren hebben een hoge waarde aan human capital. Aan de nominale zekerheid van het 

FTK hebben zij daardoor veel minder behoefte dan de oudere werknemer en gepensio-

neerde. De combinatie van het pensioencontract en het FTK die beide niet naar leeftijd 

differentiëren, laat hen daardoor een te hoge prijs betalen voor de verkeerde zekerheid. 

Dit wordt versterkt door het uniforme beleggingsbeleid dat om dezelfde reden voor jon-

geren niet optimaal, lees te voorzichtig, is. 

 

Een te hoge prijs voor de rechten die zij krijgen 

Door het systeem van doorsneeopbouw-doorsneepremie betaalt een jongere veel meer 

premie dan nodig is voor de opbouw van zijn pensioen. Beter gezegd, hij krijgt veel te 

weinig rechten voor de premie die hij betaalt. Dat betekent dat hij (veel) beleggingsren-

dement vanuit die eerste jaren mist. Bovendien loopt hij door toenemende 

arbeidsmobiliteit en versobering van pensioenregelingen de kans dat hij zijn teveel be-

taalde premie op latere leeftijd niet of minder terug ontvangt van de dan jongere 

deelnemers.  

 

4.8  Het verwachtingsmanagement is niet realistisch 
 

Het niet meer volledig kunnen indexeren na de dotcomcrisis was voor veel gepensioneer-

den een grote teleurstelling en kwam onverwacht. Niet was (expliciet) gecommuniceerd 

dat de indexering voorwaardelijk was, indexering was „verkocht‟ als handelsmerk van 

pensioenfondsen en was door de bestendige lijn een zo nadrukkelijk gewekte verwachting 

                                                
194 Pensioen is een zaak van lange adem en aan pensioenuitzichten moet je niet teveel tornen. Van Marken 
(zie deel II, par. 7.2) hield ons de essentiële waarde van een duidelijk en zeker pensioenuitzicht al voor. 

Daarom is het op zich logisch en verstandig, dat zij die hun pensioenleeftijd in zicht hebben, er ook op 

kunnen rekenen dat zij dan ook echt met pensioen kunnen gaan op het in uitzicht gestelde pensioenniveau. 

Vanuit dat gezichtspunt is een overgangsmaatregel bij versobering van een pensioenregeling noodzakelijk. 

En het past in de geest van defined benefit. 
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geworden dat de deelnemer en gepensioneerde dachten dat de indexering onvoorwaarde-

lijk was.
195

 Meer teleurstellingen liggen in het verschiet. 

Decennia lang is de 70%-eindloonnorm gecommuniceerd als het te bereiken pensioen. 

Maar de hoogte van het pensioen hangt af van het aantal dienstjaren. Dus geen 40 jaar, 

dan geen 70%. Daardoor halen heel veel werknemers die 70% niet.  

Inmiddels is eindloon bijna overal vervangen door middelloon. Dus wordt het resultaat 

hooguit 70 of 80% van het gemiddeld loon. De vraag is dan nog maar hoeveel dat is als 

percentage van het bij pensioeningang geldende salaris. De hoogte van het pensioen 

hangt bovendien af van de gehanteerde franchise. En het uiteindelijke pensioenresultaat 

hangt af van de mate van indexering. Ook daardoor zullen veel deelnemers de 70% niet 

halen. 

Gepensioneerden hebben geen besef van wat inflatie doet met hun pensioen. Het optre-

dende koopkrachtrisico zal velen teleurstellen. 

Deelnemers en gepensioneerden gaan er van dat hun opgebouwde pensioenaanspraken 

gegarandeerd zijn. Dat is hen ook altijd voor gehouden. Inmiddels moeten deelnemers en 

gepensioneerden in de media lezen dat die garantie niet zo hard is als zij dachten. En 

fondsen hebben een afstempelwaarschuwing af gegeven dan wel soms ook daadwerkelijk 

afgestempeld. Er is dus sprake van een geclausuleerde garantie. Dat moet beter worden 

gecommuniceerd. Veel deelnemers weten dit allemaal niet en het wordt hen ook niet dui-

delijk genoeg verteld, het uniform pensioenoverzicht (UPO) en het indexatielabel ten 

spijt. De arbeidsmobiliteit neemt toe. Ondanks het systeem van waardeoverdracht zullen 

veel eindloonpensioenen gaten vertonen en zal uit het begin januari operationeel gewor-

den pensioenregister voor veel werknemers blijken dat zij geen 70% halen. 

 

Hierop komt steeds meer en luider kritiek. Er is groot vertrouwensrisico en dat mag niet 

blijven voort bestaan. Een groot reputatierisico ligt op de loer.
196

 DNB waarschuwt re-

gelmatig in uitingen voor een te hoog verwachtingspatroon, mede omdat in zijn ogen nog 

steeds met te hoge rendementsparameters wordt gerekend. De AFM zal zich op dit slech-

te verwachtingsmanagement steeds meer gaan richten. De communicatie moet sterk 

beter, ongeacht de inhoud van het toekomstige pensioencontract. De brieven van DNB en 

AFM aan de Minister (MinSZW 2011) gaan ondermeer over de zorgen ten aanzien van 

het verwachtingsmanagement. In AFM (2010a) vraagt de AFM specifiek aandacht voor 

de verwachtingskloof.

                                                
195 In het FTK moet voortaan nadrukkelijk worden vermeld dat indexering voorwaardelijk is. Dit om teleur-

stellingen te voorkomen, maar ook omdat gewekte verwachtingen in de accountancy moeten leiden tot 

vermogensbeslag. Zie ook deel II, par. 9.2.1.2, waar wij zien dat in 2002 de toezichthouder even dreigde 
een voorziening indexering verplicht te stellen vanwege de bestendige lijn van de decennia daarvoor. 
196 Het zal nog erger worden als de pensioenwereld moet gaan vertellen dat de pensioenambitie (en de ze-

kerheid) ook nog eens niet kan worden vol gehouden, omdat de levensverwachting te hard stijgt, 

rendementen structureel lager zullen zijn en wellicht minder risico moet worden genomen. Des te meer 

reden de verwachtingskloof snel aan te pakken.  
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Hoofdstuk 5 

De belanghebbenden, hun belangen en kritiek 
 

5.1  Ontwikkelingen en kritiek, maar wat willen de belanghebbenden 

eigenlijk zelf? 
 

Wij hebben in hoofdstuk 1 de volgende belanghebbenden gedefinieerd. 

 De gepensioneerde (deelnemer) 

 De werknemer/actieve deelnemer 

 De gewezen deelnemer of slaper 

 De werkgever 

 De jongere en toekomstige werknemer/deelnemer 

 De overheid 

 

Tevens hebben wij daar houdbaarheid gedefinieerd in termen van duurzaam belangene-

venwicht. De belanghebbenden bepalen uiteindelijk met en onder elkaar de houdbaarheid 

van het contract, wat ook critici daar van vinden. Het contract is niet langer houdbaar, 

zodra één of meer van deze belanghebbenden niet meer tevreden is/zijn in de zin dat 

hij/zij vindt/vinden dat zijn/hun belang(en) niet (meer) goed wordt/worden gediend. Dat 

kan gebeuren als een belanghebbende vindt dat hij structureel te weinig krijgt uit het con-

tract dan wel minder dan andere belanghebbenden, dat hij structureel teveel betaalt aan 

het contract dan wel meer dan andere belanghebbenden, dat hij structureel teveel risico 

loopt in het contract dan wel meer dan andere belanghebbenden. Voor gepensioneerden, 

deelnemers en toekomstige deelnemers raakt de (on)evenwichtigheid direct de mate van 

onderlinge en wederzijdse solidariteit. Voor de werkgever gaat het om evenwicht tussen 

een goede arbeidsvoorwaarde en de betaalbaarheid daarvan in relatie met de bedrijfsre-

sultaten en de (internationale) concurrentiekracht. De overheid kan ontevreden zijn omdat 

het contract bijvoorbeeld de individuele deelnemer te weinig beschermt, de voorlichting 

over het pensioenresultaat of de risico‟s onvoldoende is dan wel het contract de economie 

of de arbeidsmarkt belemmert.  

De belangen moeten dus gedurig in evenwicht zijn.
197

 En het bewaken van dat evenwicht 

is ook precies de taak van elk bestuurslid, ongeacht uit welke categorie belanghebbenden 

hij komt.  

Buitenstaanders kunnen met hun kritiek invloed uitoefenen op het contract. Dat kan door 

rechtstreeks invloed uit te oefenen op één of meer van de belanghebbenden, zoals bij-

voorbeeld DNB kan doen naar de overheid in zijn rol van adviseur. Maar zo hebben 

bijvoorbeeld ook accountants via IFRS
198

 grote invloed op het gedrag van werkgevers. 

Dat kan tot ontevredenheid leiden bij een belanghebbende. Of de kritiek kan een one-

venwichtigheid aan het licht brengen, die kan leiden tot een zoektocht van 

belanghebbenden om een nieuw evenwicht te vinden.  

 

                                                
197 Ook in CPB (2004b) is evenwichtige verdeling van risico‟s tussen de generaties een belangrijk houd-

baarheidscriterium.  
198 Zie hoofdstuk 2 voor een korte duiding van de impact van IFRS op de pensioenfondsbalans. En par. 

4.4.1. Wij komen er ook op terug in par. 5.5. 
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Per belanghebbende beschrijven wij in dit hoofdstuk het belang en de kritiek op het con-

tract vanuit dat belang.  

 

5.2  De gepensioneerde 
 

Zijn belang 

 

Zekerheid 

De gepensioneerde wil zekerheid. Het ingegane pensioen wordt ongekort levenslang uit-

betaald, zekerheid dus. De gepensioneerde heeft geen human capital meer om risico‟s op 

te vangen. En hij heeft geen tijd, kortingen voelt hij direct. 

 

Inflatiebestendig 

Hij wil op z‟n minst koopkrachtbehoud. Het ingegane pensioen is prijs- of loonvast, dus 

inflatiebestendig. Zonder dat lopen gepensioneerden een groot risico dat hun pensioen 

binnen enkele jaren sterk in koopkracht uit wordt gehold.  

 

Transparant en compleet 

Hij wil weten waar hij aan toe is. Het pensioencontract is transparant over de mate van 

zekerheid en risico‟s, en dus compleet. Vooraf moet duidelijk zijn geformuleerd wat er 

gebeurt bij mee- en tegenvallers. Moeten gepensioneerden tijdelijk of zelfs permanent 

bijdragen aan een noodzakelijk herstel van solvabiliteit of, algemener, verdelen van op-

tredende pijn? En als er meevallers zijn, delen zij daar dan in?  

 

Adequaat actuarieel fundament 

Hij wil de zekerheid van een gedegen financiële opzet. De financiële opzet en positie van 

het fonds zijn op orde, mede door een adequaat beleggingsbeleid en een voldoende maar 

ook betaalbare premie. Dat vergroot immers de kans op het bestendig kunnen uitbetalen 

en indexeren van de pensioenen. De werkgever kan failliet gaan of om andere redenen 

kan het pensioenfonds moeten afwikkelen, de werknemer kan van baan en van pensioen-

fonds veranderen en zijn deel van het vermogen meenemen dan wel zonodig zijn human 

capital langer uitnutten, de gepensioneerde kan echter geen kant meer op. Van alle be-

langhebbenden hebben gepensioneerden daarom eigenlijk het meest belang bij een solide 

financiële positie.  

 

Mee praten en gehoord worden 

Hij wil mee praten en gehoord worden. Om hun belangen te kunnen behartigen willen 

gepensioneerden meepraten om zelf op te kunnen komen voor hun hier beschreven be-

langen. Zij willen meepraten in besturen en deelnemersraden en volop partij zijn bij de 

verdere organisatie van de governance (besturing) van pensioenfondsen. “Als wij dan 

moeten inleveren als het slecht gaat, willen wij daarover wel zelf mee beslissen”. 

 

Zijn kritiek 

De kritiek van de gepensioneerden is sterk ingegeven door hun belang van een goed en 

geïndexeerd pensioen en zekerheid. 
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Te weinig (waarborgen voor) indexering  

De kritiek richt zich er op dat, toen in 2002 en daarna de financiële positie van de fondsen 

fors daalde, direct werd gekort op de indexering. “Waarom was dit direct nodig? Beurzen 

herstellen zich toch weer? Waarom werden niet eerst de premies sterk verhoogd en alle 

premiekortingen en –vakanties als mede de terugstortingen van vermogen aan de werk-

gever, als die waren gedaan in de 90-er jaren van de volgende eeuw, terug gevorderd? 

Hoe kan dit überhaupt, ik heb toch recht op indexering?” Vanuit hun belang zeer terechte 

kritiek. Gepensioneerden willen meer waarborgen voor indexering.  

In de PW en het FTK, zoals van kracht geworden per 1-1-2007, zijn regels op genomen 

om aan deze kritiek tegemoet te komen en herhaling van deze situatie te voorkomen. Er 

moet volstrekte duidelijkheid zijn met betrekking tot de indexering. “Wat wordt beloofd 

(de ambitie)? Wat kan daar naar verwachting van worden waar gemaakt? Is de financie-

ring in lijn met de belofte? Is duidelijk wanneer en hoe er eventueel wordt gekort? En is 

duidelijk of, wanneer en hoe gekorte indexering weer wordt gecompenseerd?”
199200

 

 

Niet afstempelen 

De hiervoor genoemde kritiek zal nog heftiger zijn als ook zou moeten worden afgestem-

peld. “Ik heb toch defined benefit? Mijn opgebouwde rechten zijn toch gegarandeerd?!! 

Ik lees nergens iets over afstempelen, wanneer en hoe! Verhoog de premie maar! Waar-

om is zoveel risico genomen? Waarom is niet geleerd van de dotcomcrisis? Waarom 

korten, de rente stijgt wel weer?! De Minister kan best meer tijd geven. Kort de actieven 

maar, die hebben hersteltijd en kunnen desnoods wat langer werken. Als de fondspositie 

weer beter wordt, krijg ik het gekorte er dan weer onmiddellijk bij?”  

  

Geen premiekortingen 

Hij is tegen premiekortingen, “niet weer!”. De kritiek betreft de premiepolitiek in de jaren 

„90 van de vorige eeuw. Toen ging het de pensioenfondsen qua resultaat zeer goed. Fond-

sen hanteerden premiekortingen of gaven premievakanties. Een aantal werkgevers kreeg 

zelfs vermogen terug gestort uit het fonds. Dit zonder inspraak van gepensioneerden, ter-

wijl het wel „hun‟ geld was. Gepensioneerden, die bovendien in beginsel niet deelden in 

de extra‟s maar „gewoon‟ hun indexering kregen. Dit alles zit gepensioneerden erg dwars. 

Gepensioneerden zijn tegen premiekortingen, in ieder geval zo lang hun indexering niet 

bestendig volledig is en, na eventuele kortingen, niet volledig is gerepareerd. In de PW en 

het FTK zijn gepensioneerden tegemoet gekomen op dit punt. In de zogenoemde consis-

tentietoets (MinSZW 2008) zijn duidelijke regels opgenomen die er op neerkomen dat 

geen premiekorting wordt gegeven als de afgegeven indexeringsambitie niet kan worden 

gerealiseerd. Die regels zijn overigens voor werkgevers weer reden zich te bezinnen op 

het afgeven van een indexeringsambitie.  

 

                                                
199 Zie Lutjens (2007), art. 129, pag. 263 en hoofdstuk 13. 
200 Zal dit alle kritiek weg nemen? Ik denk van niet. Als een aantal jaren achtereen moet worden gekort op 
indexering, ook al gebeurt dat geheel conform de nieuwe regels, zal de kritiek opnieuw opsteken. En zich 

waarschijnlijk richten op het beleggingsbeleid. Want eigenlijk willen gepensioneerden gewoon elk jaar 

indexering. Daarbij komt dan de beleggingsspagaat (beschreven in hoofdstuk 2 en par. 4.3) vol in de 

schijnwerper.  
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Het contract en de communicatie zijn onduidelijk 

De kritiek betreft dus niet alleen het korten op de indexering, maar ook de onduidelijk-

heid van het pensioencontract op dit punt en het gevoel van het niet nakomen van op zijn 

minst dan toch gewekte verwachtingen door alle communicatie-uitingen in het verleden. 

Dat zal nog sterker gelden bij afstempelen. Het contract is niet duidelijk. En er wordt naar 

hen niet duidelijk gecommuniceerd. Met name betreft dat hetgeen gebeurt bij mee- en 

tegenvallers in het fonds. Moeten gepensioneerden meebetalen aan herstel bij tegenval-

lers? Kunnen rechten over het verleden (tijdelijk) worden gekort? Hoe wordt de 

indexering bepaald? Als indexering is gekort of rechten, wordt dat dan weer ongedaan 

gemaakt als de financiële positie zich weer voldoende heeft hersteld? Kortom, gepensio-

neerden hebben kritiek op het feit dat zij niet weten waar zij aan toe zijn.  

 

Niet voldoende ruimte om mee te praten 

Gepensioneerden voelen zich niet gehoord en buiten gesloten bij het reilen en zeilen in 

het pensioenfonds. Gepensioneerden zien zichzelf als de feitelijke eigenaren en belang-

hebbenden bij uitstek van het fonds en het fondsvermogen. Het is (voor) hun pensioen. 

Bovendien hebben zij geen mogelijkheden eventuele tegenvallers goed te maken uit hun 

human capital en voelen zij als enige belanghebbende kortingen direct in hun portemon-

nee. Het hindert hen al jaren in hoge mate dat zij onvoldoende kunnen meepraten en niet 

of nog veel te weinig in de besturen van pensioenfondsen zijn vertegenwoordigd. Zij lob-

byen veel bij de politiek. De afspraken tussen de StAr en het Coördinatieorgaan 

Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO)
201

 zijn voor hen niet voldoende. De wetge-

ver is voornemens hen tegemoet te komen.
202

 De medezeggenschap op zich valt buiten de 

scope van dit onderzoek. 

 

5.3  De werknemer/deelnemer 
 

Zijn belang 

 

Een inkomensgerelateerd pensioen 

De werknemer wil een inkomensgerelateerd pensioen. Een goede arbeidsvoorwaarde, 

vertaald naar een goed pensioencontract, die uitzicht biedt op een adequaat pensioen. Een 

goed pensioenresultaat dus. Dat is een pensioen dat in een redelijke verhouding staat tot 

het inkomen bij pensioeningang, zodat het pensioen kan voorzien in de kosten van le-

vensonderhoud op het welvaartspeil bij pensioeningang. De doelstelling van pensioen 

dus.
203204

  

 

                                                
201 StAr (1998a). 
202 MinSZW (2010c). De StAr vindt de voorgestelde maatregelen te ver gaan. De maatregelen hebben met 
name het risico in zich dat gepensioneerden in sterk vergrijsde ondernemingsfondsen het helemaal voor het 

zeggen krijgen. 
203 Als gedefinieerd in hoofdstuk 1 als de onderliggende doelstelling van het pensioenstelsel. 
204 De overgang van eindloon naar middelloon zal lang niet door alle werknemers goed op waarde worden 

geschat. Dat kan nog tot veel teleurstelling en dus ontevredenheid leiden. 
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Zekerheid 

Hij wil zekerheid. Werknemers moeten kunnen rekenen op hun pensioen. Het heeft de 

beloofde omvang en is er op het beloofde moment. Zekerheid dus. De nieuwste recent 

uitgevoerde DNB Household Survey (DNB 2010b)
205

 laat zien dat contracten met hoge ga-

ranties de voorkeur krijgen boven contracten die veel beleggingsrisico‟s bij de 

deelnemers leggen. Werknemers lijken meer te zien in het aanpassen van de premies en 

wellicht de pensioenleeftijd dan in het onzeker maken van pensioenaanspraken. Dit 

spoort met eerder klantonderzoek van PFZW/PGGM (zie hierna). VB (2010) laat zien dat 

deelnemers, als aan hen de samenhang tussen niveau, zekerheid en prijs wordt uitgelegd, 

zij bereid zijn beleggingsrisico te accepteren. Die ervaring heeft ook PFZW. Toch komt 

dat niet naar voren uit de nieuwste PFZW-enquete.
206

 Zekerheid dus. 

 

Inflatiebestendig 

Vanuit de wens van een inkomensgerelateerd pensioen wil hij dat de aanspraken mee 

groeien met de loonontwikkeling. En na pensioeningang wil hij ten minste koopkrachtbe-

houd. Inflatiebestendigheid dus. 

 

Betaalbaar 

Hij wil een betaalbaar pensioen. Veelal betalen werknemers een deel van de pensioen-

premie maar sowieso komt de premie uit de totale loonruimte. Hun belang is dat de 

premie niet te veel ten koste gaat van de directe consumptie, dus niet te hoog wordt. Dit 

belang is van duidelijk mindere orde dan de hiervoor beschreven belangen. In een in 2005 

in opdracht van PGGM uitgevoerd klantonderzoek onder deelnemers/werknemers geeft 

bijvoorbeeld tweederde aan bereid te zijn de premie extra te verhogen om indexering vei-

lig te stellen.
207

 In 2007 en in 2010 zijn de onderzoeken herhaald. Het beeld verandert 

weinig. De drang naar zekerheid is onverminderd groot. Deelnemers geven aan bereid te 

zijn om extra te betalen voor indexering en bij een tekort van het pensioenfonds. Er be-

staat een duidelijke voorkeur voor een vaste pensioenuitkomst boven een vaste premie.
208

 

Hetzelfde beeld dus als in DNB (2010b). 

 

Adequaat actuarieel fundament 

Hij wil zekerheid uit een gedegen financiële opzet, zowel voor de zekerheid van zijn pen-

sioenrechten als voor de indexering als om de premie betaalbaar te houden. Gezien de 

positieve waarde van zijn human capital, is het belang echter minder groot dan het is voor 

gepensioneerden. Dat neemt niet weg dat de Nederlandse werknemer in zijn algemeen-

heid weinig weet van pensioen en graag de zekerheid wil dat het goed geregeld is. Sterker 

nog, hij gaat er in het volste vertrouwen vanuit dat dat goed geregeld is.
209

 Ook voor de 

werknemer/deelnemer is het van belang te weten waar hij aan toe is. Hier geldt mutatis 

mutandis hetzelfde als voor de gepensioneerde. Een verschil met gepensioneerden is 

                                                
205 Zie ook Van Rooij (2008) die zich mede baseert op DHS. 
206 PFZW (2011). 
207 Die preferentievolgorde, indexering gaat vóór premie, ligt in lijn met het standpunt van de vakorganisa-
ties en is ook de lijn in de PW en het FTK. 
208 PFZW (2011). Opmerkelijk is dat deelnemers zekerheid niet zo zeer associëren met een vast bedrag in 

euro‟s, maar eerder met de wetenschap dat er nog een fatsoenlijk pensioen is op de pensioenleeftijd.  
209 Enquêtes bevestigen dit telkens weer en ook gedragswetenschappers wijzen hier voortdurend op. Zie 

bijvoorbeeld Prast (2006), Van Rooij e.a. (2007) en Van Rooij (2008). 
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naast het nog wel hebben van human capital ook de bereidheid en mogelijkheid om extra 

premie in te leggen. Doorgaans zijn werknemers bereid meer premie te gaan betalen als 

het in het fonds tegen zit, zeker de ouderen werknemers. Zij prefereren dat zoals wij za-

gen boven minder pensioen.  

 

Transparant en compleet 

Hij wil weten waar hij aan toe is. Waar kan hij op rekenen? Wanneer wordt indexering 

gekort en waarom? Wanneer worden opgebouwde aanspraken gekort en waarom? Wat 

gebeurt er met de pensioenleeftijd en waarom? Wat zijn de risico‟s en hoe worden zij 

daar mee geconfronteerd? Waarom worden beleggingsrisico‟s genomen? Hoe goed wordt 

er belegd en hoe duurzaam? 

 

Keuzemogelijkheden en differentiatie 

Hij wil kunnen kiezen. De ene werknemer is de andere niet. Het is zijn belang dat het 

pensioen aansluit op zijn behoeftes en op zijn weg naar de pensionering. Keuzemogelijk-

heden dus. Keuzevrijheid scoort vaak hoog in de enquêtes, maar de praktijk leert dat er 

beperkt gebruik van wordt gemaakt.
210

 

 

Belemmert de mobiliteit niet  

Hij wil geen pensioenprobleem bij baanverandering. Het contract mag werknemers niet 

belemmeren in hun arbeidsmobiliteit. Dit belang gaat een steeds grotere rol spelen in het 

contract, omdat die mobiliteit toeneemt.
211

 

 

Mee praten en gehoord worden 

Hij wil mee praten en gehoord worden. Ook werknemers willen om hun belangen te be-

hartigen meepraten en meebeslissen over het reilen en zeilen in het pensioenfonds. Over 

de regeling kunnen zij al onderhandelen met hun werkgever. Dat gebeurt individueel of 

via de ondernemingsraad (OR). In bedrijfstakken doorgaans via de vakbonden. Het mee-

praten in pensioenfondsen gebeurt via de OR of, en dat laatste met name bij de bpf-en, 

via de vakbonden. En in deelnemersraden of verantwoordingsorganen. 

 

Zijn kritiek 

In zijn (met anderen) binnen DNB uitgevoerd onderzoek naar hoe Nederlanders aan kij-

ken tegen hun pensioen en pensioenfondsen laat Van Rooij (2008) zien dat de 

tevredenheid van de deelnemers over het algemeen groot is. Een kleine meerderheid gaat 

er van uit dat de werkgever het pensioen goed regelt. Er is vooral ook nog veel vertrou-

wen in pensioenfondsen, ondanks de slechte jaren.
212

 Nederlanders hebben overigens 

weinig kennis van pensioen en zijn risicoavers. Juist ook in zaken als pensioen en verze-

keren. Toch is er kritiek. Die sluimert, maar is belangrijk om te beschrijven. De kritiek 

wordt sterk ingegeven door de druk op langer werken, de onzekerheid over de toekomst 

en het gebrek aan keuzevrijheid. 

  

                                                
210 Zie bijvoorbeeld Prast (2006). Zij vindt dat eigenlijk maar goed ook. Want werknemers kiezen slecht, 

omdat zij de kennis en discipline ontberen. 
211 Zie par. 3.3.3. 
212 Dat was dus van voor de nasleep van de kredietcrisis (par. 3.3.4).  
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De pensioenleeftijd schuift op 

Deelnemers hebben veel kritiek op het afschaffen van VUT en prepensioen. Zij hebben 

geleefd bij de belofte en het uitzicht van eindloonpensioen dat prijs- of loonvast is en in 

gaat op rond de 60-jarige leeftijd. De vakbonden hebben die kritiek massaal zichtbaar 

gemaakt op het Museumplein in Amsterdam in 2006.
213

 Dit heeft zich uiteindelijk ver-

taald in een wat wij zijn gaan noemen „opplussen‟ van het ouderdomspensioen, waardoor 

de facto de pensioenleeftijd zo rond 62 a 63 kan uit komen, een ruime overgangsregeling 

en op een aantal plaatsen een start met een levensloopregeling. Bij alle veranderingen die 

sinds de eerste discussies over betaalbaarheid en beheersbaarheid van (te riante) pensi-

oenregelingen (pensioenconvenant, 1997
214

), zijn aangebracht, is dit de trend. 

Werknemers verzetten zich, want willen houden wat zij hebben vanuit een in uitzicht ge-

stelde belofte. De overheid drukte toch door en werkgevers deelden in de 

veranderingspijn door mee te betalen aan de verandering. Werkgevers hebben tot nu toe 

weinig of geen bereidheid getoond te investeren in het langer aan het werk houden van de 

oudere werknemers. Het vanwege de exogene ontwikkelingen juist ook sturen met de le-

vensverwachting zal dus bij werknemers op verzet stuiten. Zowel het nieuwste PFZW-

onderzoek als DNB (2010b) laten overigens wel een verschuiving zien. Een maatregel 

om de pensioenleeftijd te verhogen om de stijging van de levensverwachting op te lossen 

wordt niet direct afgewezen en men is ook minder bereid meer premie te betalen om dat 

te voorkomen dan omwille van zekerheid en indexering. DNB meldt zelfs dat de ver-

wachting omtrent de pensioenleeftijd spectaculair is gestegen, 65 jaar nu tegen 62 jaar 

vijf jaar geleden. 

 

De pensioentoekomst is onzeker 

“Eindloon is middelloon geworden, de VUT is afgeschaft, het prepensioen is af geschaft. 

Blijft de AOW wel, gaat de AOW-leeftijd omhoog? Wordt er afgestempeld? Meer risico 

gaan dragen?” Werknemers worden onzeker over hun pensioen. Telkens wordt een ge-

dachte zekerheid, die als belofte en uitzicht jaren is gecommuniceerd, zo maar veranderd. 

Zo voelen zij dat, en het is ook zo. Omdat zij individueel niet of nauwelijks betrokken 

zijn bij de beslissingen over het pensioencontract en omdat niet goed wordt gecommuni-

ceerd, overkomt het hen. De werknemer weet dus niet meer waar hij aan toe is. “Moet ik 

maar zelf gaan bijsparen?” De overheid hamert op duidelijkheid over de belofte, maar het 

feit dat diezelfde overheid ingrijpt en AOW en pensioen versobert, geeft de werknemer 

op dit punt geen steun en vertrouwen. Integendeel. Toch begrijpen werknemers wel dat 

veranderingen nodig zijn. Dat geldt, zoals wij hiervoor zagen, tenminste wel ten aanzien 

van de pensioenleeftijd. Maar veel meer communicatie is nodig over het pensioenuitzicht 

en de risico‟s daaromtrent. Temeer daar, opmerkelijk genoeg, de DNB- enquête meldt dat 

de verwachtingen van deelnemers nog steeds optimistisch zijn (70% of zelfs nog meer 

van het laatste salaris). 

 

Korten op indexering 

Bij de kritiek op indexeringskortingen gaat de aandacht vooral uit naar de gepensioneer-

den. Zij trekken direct aan de bel, omdat zij het ook direct in hun portemonnee voelen. 

Deelnemers hebben zich over dit risico nooit zo druk gemaakt. Zij hadden eindloon. Zo-

                                                
213 Protest tegen de maatregelen van het toenmalig Kabinet om VUT en prepensioen te ontmoedigen. 
214 Deel II, par. 8.5. 
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lang je actief bent, speelt het risico niet in de eindloonregeling. Nu meer en meer is en 

wordt overgestapt naar middelloon of (collective) defined contribution, is dit risico er 

wel. Een langere periode niet indexeren holt het reële pensioenresultaat fors uit.
215

 Veel 

werknemers zijn zich van dit risico nog niet bewust. Maar dat gaat wel komen. Zij zullen 

zich dan aansluiten bij de kritiek van gepensioneerden. Of willen meer premie gaan beta-

len zoals uit de enquêtes blijkt.  

 

Afstempelen 

Er is veel kritiek op het moeten afstempelen dan wel het brengen van het nieuws over dit 

risico. Dezelfde vragen worden gesteld als die gepensioneerden stellen. Maar, op de regi-

obijeenkomsten die PFZW in 2010 houdt, is er ook wel begrip.  

 

Te hoge premie? 

In het eerder aangehaalde voor PGGM uitgevoerde onderzoek in 2005 vindt 23 % van de 

deelnemers die inzicht hebben in welk deel van de premie zij betalen, de premie te hoog. 

Een ruime meerderheid dus niet. Naarmate de pensioenleeftijd meer in zicht komt is men 

bereid tot een hogere premie. Zekerheid en indexering winnen het dan van de prijs.
216

 Wij 

zagen dat hiervoor al. De algemene teneur lijkt te zijn dat enerzijds de deelnemer in de 

goede jaren heeft geprofiteerd van de lage premies en anderzijds dat hij zijn pensioen-

kwaliteit en indexering veel belangrijker vindt dan de prijs. Hij is bereid een duidelijk 

hogere prijs te betalen. Dit is ook bij voortduring de insteek van de vakbonden in het pen-

sioenoverleg met werkgevers.  

 

Moeten nemen van (meer) risico 

Deelnemers houden niet van risico. Het onderzoek van Van Rooij e.a. laat zien dat de 

Nederlander risicoavers is, dat dat juist in pensioen nog sterker geldt, dat hij belang hecht 

aan pensioenzekerheid, dus kiest voor defined benefit, dat de werkgever voor hem regelt 

bij een pensioenfonds waaraan hij graag overlaat om dat zo goed mogelijk te doen. Hij 

doet graag verplicht mee, omdat hij weet dat er anders te weinig van terecht komt.
217

 

Vakbonden zijn in lijn hiermee tegen defined contribution. Defined contribution, ook al 

doe je dat collectief, legt het risico volledig bij het fonds en dus bij het collectief van 

deelnemers en gepensioneerden. Een beschikbare premie wordt ingelegd en dat is het. 

Een pensioendoel ontbreekt. Dat geeft een hoge onzekerheid over de uitkomst, te weten 

het uiteindelijke pensioen en de indexering daarvan. Omdat werkgevers van beursgeno-

teerde ondernemingen vanwege IFRS en de overgang op marktgewaardeerde 

verplichtingen toch van het risico af willen, zijn de vakbonden bij sommige ondernemin-

gen (bijvoorbeeld AkzoNobel
218

 en SNSReaal
219

) akkoord gegaan met wat een 

aantrekkelijk compromis lijkt, collective defined contribution. De vakbonden laten de 

werkgevers met een extra bijdrage en/of opslag op de premie een prijs betalen voor de 

                                                
215 Zie hoofdstuk 3, figuur 3.8. 
216 Deelnemers die een pensioen opbouwen dat minder zal bedragen dan 30% van hun pensioeninkomen 

inclusief de AOW, maken deze keuze overigens niet. Wat minder indexering of zelfs een wat lager pensi-
oen is voor hen geen groot probleem. 
217 Zie ook Prast (2006), Van Rooij (2008), Thaler en Benartzi (2004) en ook DNB (2010b). 
218 AkzoNobel (2005). Het is opmerkelijk dat de woordvoerder van Akzo Nobel in het persbericht spreekt 

van een beschikbare premieregeling. 
219 SNS Reaal (2006). 
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overdracht van het risico, een bruidschat. Of die hoog genoeg is voor de deelnemer en 

zijn risicogevoel, zal de tijd moeten leren.
220

  

 

Teveel solidariteit?  

Onder dit punt vangen wij de kritiek die er wellicht gaat komen, als de deelnemer alles 

weet. Als het contract zo transparant wordt, dat bijvoorbeeld alle solidariteiten zichtbaar 

worden. Die transparantie gaat er zeker komen. Wat zullen de antwoorden zijn als Van 

Rooij en de zijnen dan opnieuw hun vragen stellen, nadat zij eerst alle ins and outs van de 

regeling hebben blootgelegd en deelnemers hebben laten zien hoeveel jong betaalt voor 

oud, hoeveel mannen betalen voor vrouwen, enz. Veel kritiek is er wel bij jongeren over 

het moeten mee betalen aan overgangsrechten waarvan zij zelf geen gebruik zullen kun-

nen maken.
221

 Die overgangsrechten zijn inherent aan defined benefit bij veranderingen 

die een versobering betekenen van het contract. De oudere werknemer wil ze juist behou-

den. Net als in SVB (2009)
222

 meldt DNB dat de meerderheid van de Nederlanders hecht 

aan solidariteit.
223

 Maar jongeren vinden dat hun bijdrage daaraan al wel fors is. 

 

Het contract is onduidelijk 

Het contract is niet helder en duidelijk. Wellicht kunnen wij beter stellen dat deelnemers 

vinden dat het contract, zoals zij dachten dat het was, eenzijdig wordt gewijzigd. Het con-

tract dat daar voor terug komt, is slechter (minder en met meer risico) en nog steeds 

onduidelijk. Dit noodzaakt tot het compleet maken van het contract.  

 

Communicatie en voorlichting zijn onduidelijk en onvolledig 

Hierover wordt veel geklaagd. Brochures zijn onduidelijk en de klantenhelpdesk lost niet 

alle vragen op. Vaak ook is er irritatie over het verwerken van mutaties als waardeover-

dracht en pensioenverevening bij scheiding. En irritatie over alle veranderingen. “Wat 

krijg ik nu echt aan het eind van de rit?” Dit ondanks dat door pensioenfondsen veel ge-

investeerd wordt in verbetering ter zake. Het blijft te moeilijk. Het Kabinet en de Tweede 

Kamer zijn het eens met deze kritiek en in de PW staat een reeks inspanningsverplichtin-

gen voor werkgevers en pensioenuitvoerders. Inmiddels heeft de AFM grote kritiek geuit 

op de UPO ondanks dat deze een voorgeschreven opzet kent.
224

 En inmiddels is er kritiek 

op het van start gegane pensioenregister en op het indexatielabel.
225

  

 

                                                
220 Het is naar mijn mening nog maar de vraag of de werkgever inderdaad van het risico af is. Het pensioen-

fonds blijft immers pensioenrechten toekennen op basis van defined benefit en zo staat het ook beschreven 

in de arbeidsvoorwaarden. Bij het ontstaan van een tekort zal toch wel weer, juist vanwege de risicomij-

dende cultuur in Nederland en onder druk van politiek en media, aan de werkgever getrokken worden. 

Sowieso begint aan het eind van de afgesproken premietermijn het spel opnieuw. Daarom denk ik dat col-

lective defined contribution niet houdbaar is naar de toekomst. Het is in feite een niet gemaakte keuze 

tussen defined contribution ( zo beleeft de werkgever het) en defined benefit (zo regelt en communiceert 

het pensioenfonds het en ziet daardoor de werknemer het). Zie ook Frijns (2006) en Tamerus (2007). Boen-

der spreekt zelfs van een groot fopgehalte in een interview in VB Contact 190, najaar 2006.  
221 Zie Jonge ambtenaren (2005).  
222 Zie par. 3.3.2. 
223 Dat komt ook uit het PFZW-onderzoek (PFZW 2011). 
224 AFM (2010b). 
225 Zie MinSZW (2011). 
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Te weinig keuzevrijheid en differentiatie 

Er komt meer en meer kritiek op het gebrek aan keuzevrijheid en het gebrek aan indivi-

duele aanvullende regelingen binnen het pensioenfonds. “Waarom kan dat niet?” De 

klant wil het en accepteert steeds minder dat het niet kan, ook al is wetgeving, bijvoor-

beeld gelijke behandeling, eventueel de reden. 

 

Verplichte deelname 

Werknemers worden kritischer op dit punt. “Waarom moet ik per se via de werkgever 

mee doen in zijn pensioenfonds?” “Waarom mag ik niet zelf sparen en beleggen voor 

mijn pensioen?” “Waarom moet ik verplicht sparen voor pensioen?” Zeker als het slech-

ter gaat in het fonds, en er daardoor indexering of zelfs nominale aanspraken worden 

gekort, al is het dan wellicht tijdelijk, zal naar verwachting deze kritische houding toene-

men. Er zal antwoord moeten komen op deze vragen dan wel de verplichting zal moeten 

worden aangepast via meer differentiatie. De kritiekuiting is vooralsnog zwak.
226

 

 

5.4  De gewezen deelnemer of slaper  
 

Van slapers horen wij nauwelijks iets. De belangen van slapers zijn vooral zekerheid van 

hun opgebouwde rechten dan wel ingelegd vermogen en de koopkrachtbescherming 

daarvan door indexering of voldoende rendement. Ook al, omdat zij nog hun human capi-

tal hebben om in te zetten, komen hun belangen qua ordening overeen met die van de 

werknemers/deelnemers. Sinds Nypels/Groenman
227

 is hun lot voor wat betreft de koop-

krachtbescherming één-op-één verbonden met de indexering voor de gepensioneerden. 

De vraag is gerechtvaardigd of, gezien het feit dat door de veranderende arbeidspatronen 

slapers meer en meer nog of weer deelnemen aan het arbeidsproces, slapers niet beter ge-

lijkgesteld zouden moeten worden aan werknemers/deelnemers. Principieel bezien is het 

ook voor de slapers van belang om mee te praten in het fonds. Tot nu toe komt dat niet 

publiekelijk naar voren. In deze studie zullen wij de gewezen deelnemers verder niet be-

handelen. Hun belangen komen óf overeen met die van deelnemers óf met die van 

gepensioneerden, als naar gelang of zij nog werken of niet.  

 

5.5  De werkgever
228

  
 

Zijn belang 

 

Betaalbaar 

De werkgever wil een betaalbare arbeidsvoorwaarde pensioen. Dat betreft zowel het ni-

veau als de volatiliteit. Stabiliteit en beheersbaarheid van arbeidskosten zijn belangrijk 

voor een gezonde bedrijfsvoering. De werkgever is wars van automatische stijgingen. Hij 

wil dat er in het arbeidsvoorwaardenoverleg kan worden stil gestaan in een open gedach-

                                                
226 DNB (2011) bevestigt dit. Een grote meerderheid ziet de voordelen hiervan in, kennende het eigen ge-

brek aan discipline. Zie ook de conclusies van de gedragswetenschappers. 
227 De D‟66 indieners destijds van het wetsontwerp dat dit regelde ter bescherming van de slapers. 
228 Zie VNO-NCW e.a. (2008). Daarin staan de belangen en wensen van de centrales van werkgevers voor 

de pensioenagenda beschreven. 
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tewisseling bij wat te gaan doen en wie betaalt. In zijn algemeenheid
229

 zal de werkgever 

vanuit dit belang niet kiezen voor eindloon
230

 en niet voor onvoorwaardelijke indexering. 

Ook heeft hij de neiging om het pensioenfonds te stimuleren een financieringsbeleid te 

voeren dat in beginsel een grote mate van premiestabiliteit geeft.
231

 En inmiddels zien wij 

dat de werkgever probeert die automatische kostenstijgingen te voorkomen door risico 

door te schuiven naar de werknemers door de pensioenaanspraken meer aanpasbaar te 

maken voor exogene ontwikkelingen. Betaalbaarheid scoort als preferentie duidelijk veel 

hoger dan bij de werknemer. De onderneming moet immers wel kunnen blijven draaien 

met tevreden aandeelhouders. En dan dus maar iets minder pensioen voor de werkne-

mers.  

 

Een goed pensioenresultaat 

Hij wil een goed pensioenresultaat. Als het human capital van de werknemer op is, moet 

er pensioen zijn en het moet voldoende hoog zijn. Anders gaat de werknemer niet weg 

dan wel moet de werkgever alsnog bijstorten. In de Nederlandse verhoudingen is dat ze-

ker een issue, gedreven door de politiek. Ook voor de werkgever is het pensioen een 

„verzekering‟. Veel werkgevers voelen, mede uit eigen belang, nog steeds een zorgplicht 

naar de werknemer toe.
232

 Wij zien dit ondermeer aan het feit dat veel werkgevers voor-

stander blijven van een nabestaandendekking en ondanks de verwachtingen die dat wekt, 

belang blijven hechten aan indexering. Het PFZW-onderzoek van 2010 laat overigens 

wel zien dat de bereidheid om extra premie te betalen voor indexering veel lager ligt dan 

voor zekerheid (zie hierna) en ten opzichte van de vorige uitvraag licht is afgenomen. 

 

Concurrerende arbeidsvoorwaarde  

Hij wil een goede arbeidsvoorwaarde pensioen als bindmiddel en concurrentievoordeel in 

een door de vergrijzing verkrappende arbeidsmarkt. Maar ook al ten tijde Van Marken 

was dit een belangrijk argument voor werkgevers om een pensioenregeling te hebben, 

personeelsbinding.
233

 

 

Zekerheid 

Hij wil zekerheid kunnen bieden.
234

 Ook de werkgever heeft belang bij het bieden van 

zekerheid. Immers, bij te weinig pensioen gaat de werknemer niet weg, ook al zou zijn 

                                                
229

 Werkgevers die ontwikkeling en groei in het nemen van verantwoordelijkheid van hun werknemers heel 

belangrijk vinden en dat belonen met (flinke) carrièrepaden, blijven om die reden vasthouden aan eindloon. 

Dat is dan echt een bedrijfspolitiek argument. De pensioenlasten daarvan calculeren zij in. Shell is daarvan 

een voorbeeld. Er zijn ook werkgevers waar eindloon wordt gevoerd in samenhang met langdurige dienst-

verbanden vanwege zeer specifiek werk. Hoogovens is daarvan een voorbeeld. 
230 Een van de lessen die wij in de retrospectie ook zullen leren uit de geschiedenis van het pensioencon-

tract van Philips (deel II, par. 7.3). 
231 Het financieringsbeleid is de verantwoordelijkheid van het pensioenfondsbestuur. De werkgever heeft 

daarin dus geen stem. Wel kan hij bij het maken van de afspraken met het pensioenfondsbestuur (vast te 

leggen in de uitvoeringsovereenkomst) ter uitvoering van de pensioenovereenkomst die hij met zijn werk-

nemers heeft gesloten, dit belang kenbaar maken.  
232 Die zorgplicht was een belangrijk motief voor (sociale) werkgevers bij de opkomst van het pensioencon-

tract in zijn huidige vorm. Zie deel II, par. 7.2 en 7.3. 
233 Zie De Vries (1963, 22). 
234 Om in termen van Van Marken te spreken: de deelnemer moet er op kunnen rekenen. Zie deel II, par. 

7.2. Van Marken spreekt volgens De Vries, 26 van een onvervreemdbaar recht. 
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human capital niet meer voldoende zijn. In het PGGM-onderzoek van 2005 geeft 97% 

van de werkgevers aan zekerheid belangrijk te vinden. 50% is zelfs bereid meer premie te 

betalen als dat nodig is voor zekerheid. Dit wordt herbevestigd in het onderzoek van 

2010, al blijken kleinere werkgevers hier nu wat minder toe bereid. Ook wordt bij een 

tekort ten opzichte van het vorige onderzoek vaker gekozen voor een hogere pensioen-

leeftijd dan een hogere premie.
235

 Een gezonde en solide financiële opzet en positie zijn 

voor de werkgever van belang. 

  

Een passende arbeidsvoorwaarde 

Hij wil een eigen passende arbeidsvoorwaarde. De werkgever heeft er belang bij de het 

zijn pensioenregeling is, dat wil zeggen dat het contract past bij zijn onderneming, zijn 

spankracht en zijn risicohouding. Dit kan spanning geven binnen een bpf als de heteroge-

niteit toe neemt. Dit ligt buiten de scope van dit onderzoek.  

 

Belemmert de mobiliteit niet 

Hij wil een pensioencontract dat de arbeidsmarkt niet belemmert. De werkgever heeft be-

lang bij een goed functionerende arbeidsmarkt. Hij zoekt voor zijn bedrijfsvoering 

flexibiliteit en dat vereist mobiliteit van werknemers.
236

 Het pensioencontract mag die 

mobiliteit niet belemmeren. 

 

Mee praten en gehoord worden 

Hij wil mee praten en gehoord worden. De werkgever heeft een duidelijk belang om in 

het fonds mee te praten en mee te beslissen. Dat geldt in het bijzonder als hij garant staat 

voor tekorten zoals in defined benefit. Maar ook in andere contractvormen is dat belang 

er, namelijk vanwege het belang van de werkgever bij een goed pensioenresultaat en een 

goede solvabiliteit. Dezelfde ontwikkelingen die de betaalbaarheid, het pensioenresultaat 

en de solvabiliteit bepalen van het pensioencontract, zijn ook van invloed op de onder-

neming of bedrijfstak en de arbeidsmarkt en die bepalen dan weer mede de ontwikkeling 

van de pensioenregeling. De verwevenheid is dus groot en de werkgever blijft daarin een 

centrale rol spelen. Werknemer en werkgever komen elkaar op deze arbeidsvoorwaarde 

voortdurend tegen en de resultaten van het pensioenfonds spelen dan een grote rol. 

 

Zijn kritiek 

De kritiek van werkgevers is sterk gedreven door de kostenkant van het arbeidspensioen.  

 

Pensioen wordt te duur 

De werkgever vindt dat het pensioen te duur wordt. In de retrospectie in deel II zullen wij 

zien dat de betaalbaarheid altijd op de agenda heeft gestaan vanuit de spankracht van de 

onderneming of bedrijfstak. Het evenwicht tussen betaalbaarheid en pensioenresultaat en 

de zekerheid ervan is een belangrijke spanningsboog in het contract.
237

 Vooral vanuit een 

                                                
235 PFZW (2011). 
236 Ook bij Van Marken een argument om een pensioenregeling op te zetten. Dat maakt de werknemer min-

der afhankelijk van de werkgever en betekent dat werknemers ook op oudere leeftijd nog van baan kunnen 

wisselen. Zie De Vries, 22. 
237 De worsteling van Philips met wel of niet eindloon/defined benefit laat het spanningsveld tussen betaal-

baarheid en resultaat heel mooi zien (deel II, par. 7.3 en 7.4). 
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met de werknemers gedeelde wens voor een goed en zeker resultaat, hebben werkgevers 

in de tweede helft van de vorige eeuw mee gewerkt aan een voortdurende verhoging van 

de kwaliteit van het pensioencontract. Daaraan hielp mee dat pensioen tussen pakweg 

1980 en 2000 erg goedkoop is geweest door de grote economische voorspoed in de fond-

sen (hoge beleggingsopbrengsten en lage inflatie). Veel verbeteringen konden zelfs met 

terugwerkende kracht worden doorgevoerd. Het zicht op de echte prijs ontbrak echter 

door die voorspoed. De dotcomcrisis heeft daaraan een einde gemaakt. Pensioen kost nu 

weer wat het kost, al is de premie vanwege de stijgende levensverwachting, de afnemen-

de beleggingsopbrengsten en het doorschuiven van risico‟s eigenlijk nog te laag. De 

snelle en sterke stijging in de periode 2001-2003, opgelegd in de herstelplannen vanwege 

de onvoldoende financiële positie van de fondsen
238239

, bracht het thema betaalbaarheid 

weer volop terug op de agenda. De prijs van defined benefit gaat voortdurend verder om-

hoog. Dit komt enerzijds omdat de levensverwachting blijft stijgen en de rente en 

beleggingsopbrengsten naar verwachting lager zullen zijn dan voorheen.
240

 En anderzijds 

door de meerkosten van uit de evaluatie van het FTK hogere zekerheidseisen in het 

FTK.
241

 Dus wordt het voor de werkgever te duur en zoekt hij naar wegen om de prijsspi-

raal te doorbreken. Ook in de StAr is dit de inzet van de werkgevers.
242

 

 

De pensioenkosten worden te volatiel 

De premie is niet stabiel genoeg. Dit speelt met name sinds de dotcomcrisis die leidde tot 

sterke premieverhogingen en sinds de invoering van marktwaardering en het FTK. De 

volatiliteit is daardoor sterk toegenomen. Die volatiliteit neemt verder toe door het steeds 

zwakker worden van het premiestuur en de toenemende volatiliteit op de financiële mark-

ten.
243

 Doorgaans heeft een werkgever belang bij stabiliteit en voorspelbaarheid van 

kosten. In zijn algemeenheid betalen werkgevers liever een altijd iets te hoge maar daar-

door in de tijd stabiele premie dan een zo laag mogelijke die het risico kent van een snelle 

stijging in korte tijd. Dat is overigens anders dan er in de laatste decennia van de 20
ste

 

eeuw over de premie werd gedacht. Werkgevers incasseerden maar wat graag de premie-

kortingen en premievakanties. Dat is nu dus voorbij. De premie moet stabiel zijn. Het 

mogen werken met langjarige aannames voor rendement en inflatie in de kostendekkende 

premie in het FTK juichen werkgevers dan ook toe. De werkgever zal meer en meer gaan 

kiezen voor voorspelbare stabiele premies en vanuit de beschikbaarheid van middelen een 

plafond of streefniveau gaan hanteren. De kwaliteit van de pensioenregeling zal hij daar-

aan willen aanpassen en zal hij zonodig willen verlagen. 

 

                                                
238 Deze herstelplannen zijn opgelegd vanuit de circulaire van de toezichthouder van september 2002 en 

zijn op basis van de 12 april afspraken tussen StAr, Kabinet en DNB, onderdeel geworden van de PW en 

het FTK (zie deel II, par. 9.2). 
239 Deze zinsnede geldt uiteraard alleen voor die werkgevers die via hun pensioenfonds met een herstelplan 

te maken kregen. 
240 Zie hoofdstuk 3, par. 3.1en 3.2. 
241 Zie Nota Evaluatie FTK (MinSZW 2010b). Besluitvorming moet nog plaats vinden over de aangedragen 

verzwaringen. 
242 Leidend thema in het AOW- en pensioenakkoord (StAr 2010a) is premiestabiliteit. 
243 Zie hoofdstuk 3, par. 3.1 en 3.2. 
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Een volatiele ondernemingsbalans vanwege het bijstortrisico 

Het risico van de defined benefit belofte moet onder IFRS door beursgenoteerde onder-

nemingen worden gewaardeerd op de balans.
244

 Daarmee komen de risico‟s in het 

pensioencontract op de balans en in de bedrijfsresultaten. Aandeelhouders en financieel 

analisten vragen daarom. Er komt dus een claim op de balans die met de bedrijfsvoering 

niets te maken heeft. Door de vergrijzing en bedrijfssaneringen wordt de omvang van die 

claim alleen maar groter en groter. Door de herstelregels in het FTK en de overgang op 

marktgewaardeerde verplichtingen is die balanspost sterk volatiel in de tijd. Wat moet het 

bedrijf met zo‟n bedrijfsvreemde balanspost?
245

 De werkgever wil, al dan niet gedwon-

gen door zijn aandeelhouders, om die reden af van het risico van de belofte in defined 

benefit. Hij zal daarom een voorstander zijn van een contract dat aanpasbaar is op exoge-

ne ontwikkelingen. Alternatief is eventueel dat het pensioenfonds hem tegemoet komt 

met een financieringspolitiek (lees beleggingsbeleid) die het risico van bijstorten minima-

liseert. 

In Nederland zien wij beide bewegingen. Wij noemden Akzo Nobel en SNS Reaal al (zie 

par. 5.3) als voorbeelden van de overstap naar meer aanpasbaarheid in de pensioenaan-

spraken.
246

 Daarnaast wordt door werkgevers/ondernemingen met een opf overgegaan op 

meer defensief beleggen en het (volledig) matchen van hun verplichtingen. Het is voor 

hen een manier om defined benefit en de daarin vereiste zekerheid tegen een beheersbare 

last en beheersbare risico‟s voort te zetten. Philips is hiervan een voorbeeld (afdekken 

van renterisico en een hoog percentage nominale vastrentende waarden; daardoor wordt 

fors ingeleverd op indexeringspotentie).
247

 Soms ook zet men niet zo‟n forse stap. Het 

aandelenrendement wordt behouden maar het risico wordt beperkt door putconstructies 

onder de portefeuille te leggen. Voorbeelden in deze zijn KLM Vliegend Personeel
248

 

(een volledige putconstructie onder de aandelenportefeuille), Rabobank
249

 (afdekcon-

structies zowel onder de aandelen als onder de rente vanuit de risicodoelstelling nooit te 

hoeven bijstorten) en Hoogovens
250

 (dat een hedge heeft gelegd onder de reële verplich-

tingen; dat vraagt een hoge premie en daarom wordt voor de betaalbaarheid juist veel in 

aandelen belegd). 

 

Te veel regelgeving 

Al jaren leveren werkgevers kritiek op de toenemende regelgeving op pensioengebied.
251

 

En die toename is nog niet voorbij. De eis van transparantie en de voorschriften in de PW 

voor communicatie aan deelnemers en gepensioneerden betekenen met de verdere eisen 

voor governance dat de uitvoeringskosten nog meer gaan stijgen. En dat betekent een ho-

gere premie. Dat is niet in het belang van de werkgever. Maar ook niet van werknemers 

die mee betalen aan de premie al dan niet indirect via de loonruimte. Ook bijvoorbeeld de 

StAr (2006) heeft daar bij de totstandkoming van de nieuwe pensioenwet aandacht voor 

                                                
244 Zie hoofdstuk 2 voor een korte beschrijving. 
245 Zie bijvoorbeeld Bunicich (2005) voor de impact van de accounting standards voor multinationals. 
246 Zie ook Swinkels (2006) voor een overzicht van de impact van IFRS op pensioencontracten in Neder-

land. 
247 Jaarverslag Stichting Philips Pensioenfonds (2004, 12). 
248 KLM (2009). 
249 Walschots en Van Capelleveen (2008). 
250 Van As (2008). 
251 Zie VNO/NCW e.a (2008), bijvoorbeeld pag. 78. 
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gevraagd.
252

 De uitvoering van het pensioencontract valt verder buiten de scope van dit 

onderzoek. 

 

5.6  De jongere en de toekomstige deelnemer  
 

Zijn belang 

De belangen van jongere en toekomstige deelnemers (generaties) lopen parallel met die 

van de actieve deelnemers (huidige generaties). Maar zij hebben extra belangen juist als 

gevolg van defined benefit en het systeem van doorsneeopbouw-doorsneepremie.  

 

Niet (teveel) mee betalen aan doorgeschoven risico‟s en lasten 

De jongere en toekomstige deelnemer wil niet (teveel) mee betalen aan doorgeschoven 

risico‟s en lasten. Toekomstige deelnemers komen gedwongen het pensioencontract en de 

solidariteitskring binnen. In defined benefit worden, vanwege de garantie op de opge-

bouwde aanspraken, risico‟s door geschoven naar de toekomst. En door dat „verzekerd 

zijn‟ wordt wellicht ook meer risico genomen dan wanneer de bestaande generaties zelf 

mede het risico zouden dragen. Het is het belang van toekomstige deelnemers dat zij niet 

of niet teveel
253

 voor die risico‟s van de oudere deelnemers en gepensioneerden hoeven 

op te draaien en hoeven mee te betalen aan financieringsachterstanden. Dat geldt ook 

voor de jongere deelnemers. De solidariteit komt teveel op de schouders van toekomstige 

generaties en jongere deelnemers en is dan niet meer evenwichtig. Dit geldt in het bijzon-

der als van te voren duidelijk is dat van wederkerigheid, een belangrijke voorwaarde voor 

solidariteit, geen sprake is. 

In het systeem van doorsneeopbouw-doorsneepremie wordt structureel risico doorge-

schoven. En ook daar is de wederkerigheid nog maar de vraag vanwege de toenemende 

arbeidsmobiliteit en de tendens naar regelingsversobering.
254

 

 

Een goede verhouding tussen resultaat, risico en prijs 

Hij wil een faire deal in het contract, in de zin van een goede prijs (premie) - prestatie 

(zekerheid en niveau) verhouding. Maar de werkelijkheid is dat jongere deelnemers meer 

premie betalen dan nodig voor hun pensioenopbouw vanwege het systeem van doorsnee-

opbouw-doorsneepremie. Of, misschien beter gezegd, zij bouwen te weinig op voor de 

premie die zij betalen. Maar ook door de uniforme en nominale zekerheid betalen jongere 

deelnemers een te hoge prijs.
255

 Dat wordt vanwege de toenemende rijping in de fondsen 

alleen maar erger. Dit vooruitzicht is voor toekomstige deelnemers niet aanlokkelijk.  

 

                                                
252 De StAr vraagt aandacht voor het kostenaspect in verband met de aanvangsleeftijd van 21 jaar in secto-

ren met veel tijdelijke kleine deeltijders en voor het kostenaspect van de toenemende informatievraag uit 

hoofde van toezicht.  
253 „Teveel‟ zal nog moeten worden gedefinieerd. Het is de vraag of jongeren en toekomstige deelnemers 
helemaal niets aan tijdelijke achterstand willen mee betalen. Bovendien heeft intergenerationele solidariteit 

meerwaarde voor het geheel. Zie par. 4.6. 
254 Zie hoofdstuk 4 waar het systeem van doorsneeopbouw-doorsneepremie om meerdere redenen wordt 

bekritiseerd. 
255 Zie ook par. 4.3. 
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Een adequaat actuarieel fundament 

Hij wil een gedegen financiële opzet waarin risico‟s goed zijn ingeprijsd en de premie ten 

minste kostendekkend is. Dat verkleint de kans aanzienlijk dat hij moet opdraaien voor 

tekorten en doorgeschoven risico‟s. 

 

Mee praten en gehoord worden 

Hij wil mee praten en gehoord worden. Ook toekomstige deelnemers hebben belang bij 

mee praten, namelijk om te voorkomen dat zij aan genoemde zaken moeten mee betalen 

dan wel om de kans daarop door solide financieringsbeleid aanvaardbaar klein te houden 

en door mee te praten over een ook voor hen goede balans tussen resultaat, risico en prijs. 

Zij kunnen dan zelf mee praten en mee beslissen over de mate van solidariteit die zij wil-

len dragen. Dit is echter lastig te realiseren, want ze zijn nog niet „in het contract‟. 

Wellicht kan dit een beetje worden nagebootst door jongeren via dialoog toch al te be-

trekken bij het pensioencontract om zo met hen te praten over pensioen en hun 

preferenties, juist ook ten aanzien van risico.
256

 Of door de werknemersgeleding in het 

bestuur verplicht een bepaalde leeftijdsverdeling te laten hebben. Jonge deelnemers moe-

ten dan opkomen voor de belangen van nog komende deelnemers.
257

 

 

Zijn kritiek 

De kritiek van de jongeren, mede als „proxy‟ voor de toekomstige deelnemers, is vooral 

ingegeven door het belang om niet (teveel) te hoeven opdraaien voor risico‟s en lasten 

van de oudere deelnemers en gepensioneerden, op een faire verhouding tussen prijs en 

prestatie en op communicatie en het kunnen hebben van invloed. Het Alternatief voor 

Vakbond (AVV) is hun spreekbuis. 

 

Niet mee betalen aan overgangsmaatregelen 

De overgangsmaatregelen ter begeleiding van de afschaffing van VUT en de FPU (pre-

pensioen) bij het ABP hebben geleid tot forse protesten van jonge ambtenaren.
258

 

Jongeren betalen via de doorsneepremie mee aan niet-gefinancierde overgangsrechten 

waarvan zij zelf nooit gebruik kunnen gaan maken. Dat is solidariteit zonder wederkerig-

heid en eigenlijk ook van zwak (niet hebben) naar sterk (wel hebben). Dit lijkt niet langer 

houdbaar. Het zal in elk geval de intergenerationele solidariteit verder onder druk zetten. 

Ook Staring (2010) concludeert uit zijn interviews met jongeren dat jongeren beslist niet 

willen mee betalen aan dit soort overgangsrechten.
259

 Het heeft jongeren kritisch gemaakt 

ten aanzien van wijzigingen in het pensioencontract. Hoe pakken deze wijzigingen uit  

voor de verschillende generaties?
260

 

                                                
256 Grote fondsen als ABP en PFZW organiseren met enige regelmaat bijeenkomsten waarin jongeren deel-

nemen. 
257 Zie het convenant Bevordering diversiteit StAr (2010b). 
258 Zie par. 4.6. 
259 Staring (2010) beschrijft in hoofdstuk 4 op grond van gehouden interviews met FNV-jongeren en jonge 

deelnemers van PFZW hoe jongeren aankijken tegen het pensioencontract. Alhoewel niet aselect, geven de 
interviews toch een aardige indicatie. Voor de FNV-jongeren geldt dat zij meer dan gemiddeld met de pen-

sioenmaterie bekend zijn. 
260 Zie bijvoorbeeld CPB (2004b) voor inzicht in generatie-overdrachten en de impact van beleidsverande-

ringen daarop. Met de tool van deflators (risiconeutrale waardering) kunnen solidariteitsoverdrachten 

worden gewaardeerd. Deze transparantie zal de druk op de solidariteit gaan vergroten. Bij wijzigingen in 



5  De belanghebbenden, hun belangen en kritiek 

87 

 

Kritiek op het systeem van doorsneeopbouw-doorsneepremie  

Als gezegd werpt de AVV zich op als spreekbuis van jongeren, met name ook op gebied 

van het pensioencontract. De AVV slaat vooral aan op het systeem van doorsneeopbouw-

doorsneepremie en het feit dat jongeren daarin te weinig opbouw krijgen naar rato van 

hun premie. Zij opteren voor degressieve opbouw.
261

 

 

Mee betalen aan tekorten van de bestaande generaties 

Wij zitten met flinke tekorten in de pensioenfondsen en het doorschuiven daarvan staat 

onder druk. In de eerste plaats komt dat, zoals wij hebben besproken bij de exogene ont-

wikkelingen in hoofdstuk 3 door de sterk gewijzigde getalsverhoudingen tussen de 

generaties.
262

 Steeds minder nieuwe toetreders betalen mee aan de tekorten van steeds 

meer bestaande generaties. In de tweede plaats krijgt dit mee betalen van toekomstige 

generaties kritiek van buitenstaanders.
263

 Dat gaat jonge en nieuwe deelnemers er ook 

attent op maken. Staring laat zien dat jongeren wel bezorgd zijn of „straks‟ voor hen nog 

voldoende pensioen in de pot zit, maar ook dat zij geen tegenstander zijn van intergenera-

tionele solidariteit. Als gepensioneerden teveel zouden moeten inleveren op hun 

pensioenresultaat, willen jongeren best bijspringen. Zij rekenen daarbij wel op wederke-

righeid bij toekomstige jongeren. Jongeren uiten deze kritiek nog niet openlijk. 

Bij het opstellen van de herstelplannen na de kredietcrisis speelde dit generatieaspect van 

tekorten doorschuiven ook een rol. Tot nu toe nemen vooral anderen het voor hen op. Zo 

aarzelde de Minister in 2009 om een langere hersteltermijn te verlenen juist ook vanwege 

het doorschuifaspect.
264

  

 

Te weinig communicatie in de verkeerde vorm 

Staring laat zien dat jongeren veel kritiek hebben op het gebrek aan communicatie maar 

meer nog op de manier van communiceren. Meer basaal, meer interactief en jongeren 

zouden meer „mee moeten worden genomen‟ op de weg van „van eenvoudig naar meer en 

meer specifiek‟. Een pensioencursus geven helpt.  

 

Te weinig invloed 

Uit de interviews van Staring blijkt dat jongeren duidelijk zijn over het gebrek aan in-

vloed. Het liefst zien zij dat het bestuur van een pensioenfonds een afspiegeling is van de 

leeftijdssamenstelling in het bestand. Bij de grotere fondsen worden pogingen gedaan 

jongeren meer bij pensioen te betrekken ondermeer middels jongerenpanels. En meer di-

versiteit staat op de politieke agenda. 

 

 

 

 

                                                                                                                                            
het pensioencontract zal daarmee rekening moeten worden gehouden. Zie bijvoorbeeld Ponds (2003), Cui 

e.a. (2005) en Hoevenaars en Ponds (2006).  
261 Vos en Pikaart (2007). 
262 Par. 3.1.2. 
263 Par. 4.7. 
264 Zie deel II, par. 9.2.1.6. Zie Bonenkamp e.a. (2009) voor de generatie-effecten van de maatregelen in 

herstelplannen. En ook Beetsma en Romp (2009) en Bucciol en Beetsma (2009a). 
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Kritisch tegenover de onzekere pensioentoekomst, langer werken en gebrek aan keuze-

vrijheid 

De belangstelling voor en kennis van pensioen is niet groot.
265

 Dit neemt nog af naarmate 

de deelnemer jonger wordt. Als jongeren praten over AOW en pensioen, dan is dat ener-

zijds sterk gelijkend op wat deelnemers zeggen en wensen en anderzijds negatief. 

Negatief in die zin dat ze er eigenlijk weinig van verwachten. “Tegen de tijd dat wij aan 

de beurt zijn, op welke leeftijd dan ook, zal het wel op zijn”.
266

 De vele discussies over de 

betaalbaarheid van AOW, pensioen en zorg vanwege de vergrijzing wakkeren dit onze-

kerheidsgevoel sterk aan. Anderzijds snappen jongeren bijvoorbeeld heel goed dat langer 

leven ook langer werken zal betekenen. Toch blijkt uit de interviews van Staring dat over 

een hogere pensioenleeftijd verschillend wordt gedacht.  

Zal de toekomstige deelnemer zoveel anders zijn dan de huidige? Zouden de antwoorden 

van Van Rooij en de zijnen (2007) zoveel anders luiden, als zij hun vragen zouden voor-

leggen aan de deelnemers van straks? Gezien de algehele risicoaversie van de 

Nederlander lijkt dit niet aannemelijk. Dat kan betekenen dat de kritiek op het contract, 

naast de genoemde specifieke punten hiervoor, niet anders zal zijn dan die van de deel-

nemer. Wel kan het bij de formulering van bouwstenen voor het houdbare 

pensioencontract nodig blijken te zijn om niet te praten over de deelnemer, maar binnen 

de groep deelnemers te differentiëren in leeftijdsklassen. Uit het PGGM-onderzoek van 

2005 komt naar voren dat jongere deelnemers en oudere deelnemers op onderdelen ver-

schillend antwoorden. Jonge deelnemers bijvoorbeeld accepteren gemakkelijker een 

pensioenverlaging of indexeringskorting dan ouderen, die er met de premie dan nog wel 

een extra schep bovenop willen doen. Een pensioencontract dan met een oplopende ze-

kerheid? De toekomstige deelnemer leeft in de 21
ste

 eeuw. En dat betekent, zoals wij bij 

de exogene ontwikkelingen in hoofdstuk 3 hebben gezien, dat hij individueler is inge-

steld, zijn keuzes meer zal maken uit rationeel eigen belang en gemakkelijker wisselt van 

werkgever en groep. Kritiek op te weinig keuzevrijheid en differentiatie zal door de en-

tree van toekomstige deelnemers alleen maar toenemen. Net als kritiek op 

arbeidsmobiliteit belemmerende elementen in het contract. Voor de verplichte deelname 

zal dit naar verwachting betekenen dat rationeel begrepen eigen belang de sleutel is. Zo 

zal, kijkend naar Van Rooij en de zijnen het verplicht sparen voor pensioen wel overeind 

blijven.
267

 De uitkomsten uit de interviews van Staring laten zien dat de solidariteit op 

zich niet onder druk staat. 

 

5.7  De overheid 
 

Zijn belang 

 

Adequate financiële zekerheid 

De overheid wil adequate financiële zekerheid, ter bescherming van de individuele pensi-

oendeelnemer. Dit is de waarborgfunctie van de wetgever. De overheid zal er vanuit dit 

                                                
265 Zie bijvoorbeeld Van Rooij (2008). Ook jongeren erkennen dit (Staring, hoofdstuk 4). 
266 Zie Staring. 
267 Ook bij Staring lezen wij dat verplichte deelneming geen kritiek krijgt. De zelfbescherming wordt nodig 

geacht en de verplichtstelling wordt nodig geacht voor de continuïteit en bescherming van minder goede 

risico‟s. 
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belang op toe zien dat pensioenfondsen een solide financieringsbeleid voeren, dat leidt tot 

het kunnen nakomen van een in uitzicht gesteld pensioen. Ook het vertrouwen van de 

werknemers en gepensioneerden in het stelsel is daarmee gediend. En dus stelt de over-

heid als wetgever regels in het FTK ten aanzien van pensioenzekerheid. In de retrospectie 

in deel II
268

 komen wij daarop uitgebreid terug. Als ook in de Epiloog.
269

 

 

Economisch en sociaal zelfstandige gepensioneerden 

De overheid wil economisch en sociaal zelfstandige ouderen en dus een adequaat pensi-

oen. Het is van maatschappelijk belang dat gepensioneerden zelf adequaat kunnen blijven 

voorzien in hun kosten van levensonderhoud met inbegrip van woon- en zorglasten. Maar 

ook blijven consumeren. Een gezonde economie heeft dat nodig. De AOW is slechts een 

minimum voorziening, er is meer aan inkomen nodig. Daarom faciliteert de overheid fis-

caal via de omkeerregel de opbouw van een adequaat pensioen. Dat heeft wel 

consequenties voor de rijksbegroting. 

 

Beheersbare kosten 

De overheid wil beheersbare kosten. De kosten (premies) worden niet te hoog, zijn stabiel 

en zijn beheersbaar. Dit belang komt voort uit die fiscale subsidiëring en uit de noodzaak 

het overheidsbudget te bewaken. Ook voor dat overheidsbudget is een stabiele, beheers-

bare en voorzienbare premie van belang. Maar ook voor de ontwikkeling van de 

economie en de arbeidsmarkt. Immers, pensioenkosten zijn arbeidskosten en de internati-

onale concurrentiepositie van Nederland als ook de belasting van de Nederlandse 

economie mogen niet door te hoge pensioenkosten in gevaar komen. Het is bijvoorbeeld 

vanuit dit laatste belang dat het eerste Kabinet Kok in 1996 de SER advies gevraagd heeft 

over de betaalbaarheid van de AOW en het arbeidspensioen.
270

 Sinds 1996 zijn achter-

eenvolgende kabinetten vanuit kostenbelang tegen zogenoemde open einde regelingen, 

regelingen die automatische groei van de aanspraken geven. Voorbeelden zijn de eind-

loonregeling en een onvoorwaardelijke indexering. Voor de gewenste stabiliteit is van 

belang dat pensioenfondsen er in slagen een stabiele premiepolitiek te voeren en dat in 

ieder geval voorkomen wordt dat de premies fors moeten stijgen als het economisch ook 

al minder gaat en het herstel van de economie door die premiestijgingen juist verder 

wordt belemmerd.
271

  

 

Transparant en goede communicatie 

De overheid wil transparantie en goede communicatie. De overheid wil een helder en 

transparant contract waarover helder wordt gecommuniceerd. Met name ook waar het 

gaat om het pensioenuitzicht, de indexeringskwaliteit, de zekerheid en de risico‟s. Dit is 

van belang voor het vertrouwen in het stelsel, maar het voorkomt ook fouten bij en spijt 

over gemaakte keuzes als het contract meer keuzemogelijkheden zal gaan kennen. Ook is 

                                                
268 Deel II, par. 7.6, 8.3, 9.2. 
269 Dit naar aanleiding van het voornemen van de Minister om ook een FTK te maken voor contracten met 

reële maar voorwaardelijke toezeggingen. (MinSZW 2010a). 
270 MinSZWWAZ (1996). 
271 Om die reden wekt het bevreemding dat het Kabinet de toezichthouder in 2002 de ruimte heeft gelaten 

om de fondsen tot vaak zeer forse premieverhogingen te dwingen om de door de beursval 2001-2003 ver-

slechterde financiële posities te verbeteren. Ook het FTK (par. 9.2) kent door zijn kortetermijnsturing het 

gevaar van een procyclische premie. De OESO (OECD 2010) heeft daar kritiek op. 
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het van belang om ofwel te voorkomen dat mensen meer sparen dan nodig ofwel om 

mensen tijdig te laten zien dat zij extra moeten sparen om een adequaat pensioen op te 

bouwen.  

 

Belemmert de arbeidsmarkt niet 

De overheid wil een flexibele arbeidsmarkt met volop ruimte voor mobiliteit en langer 

werken. De overheid wil een contract dat de arbeidsmarkt niet belemmert. De overheid 

stimuleert een flexibele arbeidsmarkt en een toenemende arbeidsparticipatie van met na-

me ook ouderen en heeft daarom belang bij een pensioencontract dat die doelen niet in de 

weg zit. Wij hebben het dan over (internationale) waardeoverdracht, over belemmeringen 

voor in- en uittreden uit een pensioenregeling en/of een pensioenfonds (de solidariteit van 

het doorsneeopbouw-doorsneepremiesysteem, voorwaardelijke van voortzetting van het 

dienstverband afhankelijke (overgangs)rechten) en de laatste jaren met name over de re-

gelingen voor vervroegde uittreding, VUT en prepensioen. 

 

Flexibiliteit (keuzevrijheid en differentiatie)  

De overheid wil flexibiliteit in het contract. Het pensioen kan inspelen op veranderende 

voorkeuren van mensen en op veranderende leef- en arbeidspatronen. De overheid hecht 

aan mogelijkheden in het pensioen voor flexibilisering, keuzes en maatwerk.
272

 

 

Evenwichtige belangenbehartiging 

De overheid wil evenwichtige belangenbehartiging in het contract. De belangen van alle 

belanghebbenden moeten in het contract en bij veranderingen daarin evenwichtig worden 

behandeld. Om die reden is die evenwichtige belangenbehartiging vast gelegd als ver-

antwoordelijkheid van elk bestuurslid, ongeacht uit welke geleding hij komt. In die zin 

gaat de overheid mee in het belang dat alle belanghebbenden kunnen mee praten. De me-

dezeggenschapsdiscussie
273

 en de governance discussie
274

 onderstrepen dat.  

 

Zijn kritiek 

In feite heeft het eerste Kabinet Kok een duidelijke lijn neergezet als het gaat om de inzet 

van de overheid inzake het pensioencontract. MinSZWWAZ (1996) zet in op kostenbe-

heersing, verhoging van de arbeidsparticipatie, met name ook van ouderen, en meer 

flexibilisering. MinSZW (2002) zet in op strak geborgde nominale zekerheid, op transpa-

rantie van indexering en consistentie tussen ambitie, financiering en realisatie en op 

duidelijke communicatie. De Kabinetten Balkenende hebben deze lijn over genomen. Via 

fiscale maatregelen (bijvoorbeeld ten aanzien van de afschaffing van VUT en prepensi-

oen) en de nieuwe pensioenwet en het FTK stuurt de overheid ook langs deze lijn. De 

kritiek wordt consequent vanuit deze lijn ingegeven.  

 

 

                                                
272 In het Pensioenconvenant (1997) was dit een van de voorwaarden waaraan pensioenregelingen moesten 
gaan voldoen. Zie ook deel II, par. 8.5. 
273 Achtereenvolgende kabinetten zitten het pensioenveld op de nek om de medezeggenschap te organise-

ren. StAr (1998a) is daar uit voortgekomen. De wetgever heeft het er zijn van adequate zeggenschap in de 

PW geregeld. Zie Lutjens (2007), hoofdstuk 16. 
274 Idem voor de governance. Zie StAr (2005). 
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Te weinig zekerheid voor onvoorwaardelijke aanspraken 

Het tweede Kabinet Balkenende had een duidelijk standpunt over zekerheid. “Afspraak is 

afspraak. Wat je belooft moet je nakomen. Belofte en wijze van financieren dienen met 

elkaar in overeenstemming te zijn. De premie dient ten minste kostendekkend te zijn. Re-

servetekorten dienen binnen een redelijke termijn gestaag te worden ingelopen en 

dekkingstekorten binnen korte tijd.” Pas dan is er volgens dit Kabinet de zekerheid die 

ooit met de keuze van kapitaaldekking is beoogd. Daarmee uit het Kabinet feitelijk ach-

teraf kritiek op de sociale partners als eigenaren van het pensioensysteem en op de 

pensioenfondsen. Kritiek op te grote beleggingsrisico‟s in relatie tot vermogensbuffers 

voor slechte tijden, te lange herstelperiodes en te weinig sturend vermogen in de fondsen, 

premies onder de kostprijs, het insluipen van omslagelementen (uitstelfinanciering was al 

verboden in 1999 bij een tussentijdse aanpassing van de PSW
275

) en risico‟s op moeten 

korten van de opgebouwde aanspraken, afstempelen in het jargon. Het Kabinet geeft 

hiermee en passant aan dat het defined benefit ziet als systeem om de gewenste pensioen-

zekerheid te bereiken. Gewenst vanuit oogpunt van economische zelfstandigheid van de 

ouderen en gewenst vanuit vertrouwen in het systeem, weten waar je aan toe bent. Dit is 

de basis onder het vigerend FTK. Als het aan de overheid ligt, wordt defined contribution 

niet de basis voor het aanvullend pensioen. Wel kan het in hybride regelingen voorkomen 

als aanvulling, bijvoorbeeld boven een bepaald inkomen, op defined benefit. Mits er ze-

kerheidsregels zijn en een goede begeleiding voor de deelnemer bij het beleggen.
276

  Dit 

standpunt komt overigens overeen met de visie van de StAr in zijn „Moderne en betaalba-

re pensioenen voor alle werknemers‟.
277

 Onduidelijk is hoe het Kabinet staat tegenover 

collective defined contribution. Het vierde Kabinet Balkenende is als gevolg van de na-

sleep in de pensioenfondsen van de kredietcrisis in samenhang met het belang van een 

reëel pensioenresultaat, premiestabiliteit (van belang voor economie en arbeidsmarkt) en 

een evenwichtige solidariteit in die zin van gedachten veranderd dat het werkgevers en 

werknemers de keuze wil bieden tussen onvoorwaardelijke maar dan wel met (nog) meer 

zekerheid geborgde aanspraken
278

 en meer aanpasbare aanspraken die dan wel op een re-

eel pensioenresultaat moeten sturen.
279

 

 

Te hoge en onbeheersbare pensioenkosten 

De ontwikkeling van de economie, de concurrentiekracht van het Nederlandse bedrijfsle-

ven, de fiscale faciliering via de omkeerregel en de vergrijzing zijn redenen voor 

achtereenvolgende kabinetten om op de rem te trappen bij de ontwikkeling van de pensi-

oenkosten. In het pensioenconvenant van 1997 tussen de StAr en het eerste Kabinet Kok 

is ondermeer vast gelegd dat door sociale partners beter moet worden gelet op de premie- 

en pensioenconsequenties van CAO-afspraken. Bovendien wil het Kabinet geen automa-

tische endogene kostenstijgers. Dus geen onvoorwaardelijke indexering, geen 

automatische koppeling van de franchise aan de AOW en ziet het graag dat eindloon 

                                                
275 Zie deel II, par. 8.6. 
276 Zie MinSZW (2002) als reactie op het SER-advies Nieuwe Pensioenwet (SER 2001) en het Aanvullend 

advies (SER 2002). 
277 StAr (2001a). 
278 Zie MinSZW (2010b). 
279 Zie MinSZW (2010a). 
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wordt omgezet in middelloon.
280

 In het FTK komt daar de eis van een ten minste kosten-

dekkende premie bij. De kosten van het contract zijn daarmee transparant en de overheid 

hoopt dat de pensioensector prijsbewust wordt. Zij hoopt dat daarvan een remmende wer-

king uit gaat en er niet ongemerkt te veel wordt beloofd.  

 

Onvoldoende stabiele premies 

Sterke fluctuaties in pensioenpremies zijn slecht voor economie en arbeidsmarkt. Dat 

wordt versterkt door de procyclische werking van pensioenpremies. Toch heeft het twee-

de Kabinet Balkenende zeer bewust gekozen voor een snel herstel van de financiële 

positie van de pensioenfondsen, ondanks dat dat uit premie moest gebeuren en ondanks 

dat dat inderdaad de economische opgang in de periode 2001-2004 flink heeft tegen ge-

werkt. Economen hebben daar flinke kritiek op geleverd.
281

 Sociale partners en de 

fondsen zelf hadden best wat meer tijd willen nemen voor het herstel. Ook jaagt de over-

heid via de marktwaardering van de verplichtingen en de strakke korte termijn 

herstelregels in het FTK zelf die volatiliteit verder op. Zekerheid en vertrouwen in het 

pensioenstelsel zijn dus voor de overheid belangrijker dan die premieschokken. De 

koerswijziging in het vierde Kabinet Balkenende in 2010 om ook aanpasbare aanspraken 

acceptabel te vinden, zal bijdragen aan premiestabiliteit.  

 

Te weinig (actuariële) fairness 

Het eerste Kabinet Kok heeft niet alleen aangedrongen op een beter inzicht in de conse-

quenties van CAO-afspraken op pensioen en de prijs er van. Het heeft ook aandacht 

gevraagd voor de zogeheten fairness. Het had kritiek op de versluiering van kosten, met 

name voor de VUT, door de vele overdrachts- en soms omslagelementen in de premie en 

hoopte dat door van VUT prepensioen te maken de deelnemer de prijs daarvan zou zien 

en daardoor langer zou gaan werken.
282

 De eis in het FTK van ten minste kostendekkende 

premie, is, hoewel voortgekomen uit de zekerheidseis, een positieve bijdrage aan dit punt 

van kritiek. Onduidelijk is hoe de overheid staat tegenover de overdrachtsolidariteit en 

daardoor omslag in de doorsneepremie. Tot nu toe lijkt de overheid de verplichtstelling in 

deze belangrijker te vinden dan de fairness.
283

 

 

Indexering is niet goed geregeld 

De kritiek van de overheid is al jaren dat deelnemers en gepensioneerden niet duidelijk en 

van te voren weten waar ze aan toe zijn met de indexering. “Is er indexering? Wat voor 

type indexering is er? Waar hangt het van af of er wordt geïndexeerd? Wanneer wordt 

besloten tot indexering? Wanneer wordt besloten tot korten op de indexering? Worden 

eventuele kortingen weer ongedaan gemaakt en waar is dat van afhankelijk? Wordt er 

gereserveerd voor indexering? Zit er in de premie een opslag voor indexering?” Het 

tweede Kabinet Kok vindt dat er absolute helderheid vooraf moet zijn over indexering. 

(MinSZW 2002). In de 12 april afspraken van 2005 (MinSZW 2005a) hebben het toen-

                                                
280 De omzetting van eindloon naar middelloon is inmiddels op grote schaal gebeurd, overigens voor een 

belangrijk deel pas na de dotcomcrisis. 
281 Zie par. 4.2.2. 
282 MinSZWWAZ (1996, 19). 
283 In feite bevestigd in MinSZW (2010a), alhoewel de Minister wel nader onderzoek wil doen naar de 

houdbaarheid van het systeem van doorsneeopbouw-doorsneepremie en alternatieven. De commissie 

Goudswaard (2010) beveelt dat aan. 
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malige Kabinet en de StAr hiertoe samen met de toezichthouder duidelijke afspraken ge-

maakt. Deze zijn vorm gegeven in de zogenoemde indexatiematrix en handleiding 

daarbij.
284

 In 2008 is dit nog gevolgd door de opstelling van de consistentietoets (MinS-

ZW 2008). Dit punt van kritiek lijkt
285

 daarmee opgelost. In zijn algemeenheid kan 

worden gesteld dat de overheid een groot voorstander is van indexering en van het ade-

quaat financieren daarvoor. Bij de vormgeving van het zekerheidskader in de PW is 

echter een duidelijke prioriteit gesteld. Nominale aanspraken gaan vóór indexering. De 

zekerheidseis ten aanzien van de nominale aanspraken is beduidend hoger dan ten aan-

zien van indexering. Dit is niet in lijn met het Aanvullend SER-advies nieuwe 

pensioenwet
286

 en uit economische hoek is hierop kritiek.
287

 Wij concludeerden ook al dat 

de overgang op marktwaarde en de herstelregels in het FTK de beleggingsspagaat in het 

contract extra aanzetten.
288

 De koerswijziging in 2010 zal voor contracten die zich richten 

op reële voorwaardelijke toezeggingen deze problemen oplossen. 

 

De arbeidsmarkt wordt belemmerd 

De kritiek van de Kabinetten Kok en Balkenende is dat de collectieve arbeidspensioenen 

de noodzakelijke hervormingen van de arbeidsmarkt belemmeren. De pensioenregelingen 

bevorderen vervroegd uittreden, waar achtereenvolgende kabinetten juist inzetten op lan-

ger doorwerken en vergroten van de arbeidsparticipatie, in elk geval tot 65 jaar. Het 

tweede Kabinet Balkenende heeft in 2006 ingegrepen door de fiscale faciliering van VUT 

en prepensioen af te schaffen. Eerder stoppen dan 65 jaar doe je maar uit eigen vermogen 

of door je pensioen naar voren te halen, dat dan lager uitvalt. Omgekeerd staat op langer 

doorwerken de premie van een hoger pensioen. In de VUT, die geen recht kende, was die 

zogenoemde actuariële leeftijdsomrekening niet mogelijk. Je was een dief van je eigen 

portemonnee als je niet bij de eerste gelegenheid in de VUT ging. Vanuit dit kritiekpunt 

zal de overheid een contract waarin de pensioenleeftijd gaat mee bewegen met een verder 

stijgen van de levensverwachting toejuichen. Een tweede kritiekpunt is dat er nog steeds 

uitsluitingen zijn om pensioen op te bouwen, de deelname grenzen. Het betreft dan een 

intredingsleeftijd, een minimale deeltijdgrens, een minimaal salarisniveau of een wacht-

tijd voor een nieuwe werknemer, alvorens opgenomen te worden in de pensioenregeling. 

Dit leidt tot zogenoemde witte of grijze vlekken en achtereenvolgende kabinetten zijn al 

jaren met de StAr in overleg om deze grenzen op te ruimen. De regel moet zijn „over elke 

euro salaris wordt direct pensioen opgebouwd‟.
289

 Dit voorkomt pensioengaten en beper-

king van de mobiliteit. Tegen deze achtergrond moet ook de adviesaanvraag worden 

gezien aan de SER over de zzp‟er en ondermeer zijn pensioenpositie.
290

  

 

                                                
284 MinSZWHandleiding (2005b). Zie ook Vroon en Tamerus (2005). 
285 In MinSZW (2010a en b) worden opnieuw duidelijker en strengere borgstellingen voorgesteld. Indien 

sprake is van een indexeringsambitie dient de premie daartoe een opslag te bevatten, de premiekortings-

grens in het FTK komt te liggen op een dekkingsgraad van 100% reëel en ook bij het doen van nominale 

onvoorwaardelijke toezeggingen moet gecommuniceerd worden over een reëel pensioenresultaat. 
286 SER (2002). 
287 Zie par. 4.3. 
288 Zie hoofdstuk 2 en de kritiek daarop in par. 4.3 of in bijvoorbeeld Steenkamp en Frijns (2004). 
289 Dit is een basisattitude onder StAr (2001a) waar het gaat over moderne en betaalbare pensioenen voor 

alle werknemers. 
290 SER (2010), bijlage 1. 



Defined ambition 

94 

 

Het contract is onduidelijk; de communicatie en voorlichting moeten beter 

De overheid heeft veel kritiek op de in haar ogen niet duidelijke pensioencontracten. In 

zijn advies van 2001
291

 over de nieuwe pensioenwet deelde de SER deze kritiek. In de 

PW is geregeld dat bij indiensttreding voor de werknemer duidelijk moet zijn of er een 

pensioenregeling is, hoe die er uit ziet, of er indexering is en onder welke voorwaarden, 

hoe de financiering is geregeld en wat er gebeurt bij mee- en tegenvallers in het pensioen-

fonds. Geen verrassingen achteraf. Ook is een aantal voorstellen opgenomen in de PW 

om de communicatie en voorlichting sterk te verbeteren.
292

 

 

Te weinig keuzevrijheid en flexibilisering 

Het eerste Kabinet Kok had kritiek op de uniforme eenheidsworst in de collectieve rege-

lingen. Het dringt aan op meer keuzevrijheid en flexibilisering. Het gaat dan bijvoorbeeld 

om ruilen tussen ouderdomspensioen en partnerpensioen of de mogelijkheid voor de 

werknemer om zijn eigen uittreedleeftijd te bepalen door met de pensioenleeftijd te 

schuiven onder actuariële verrekening. En er moet ruimte komen voor individuele aan-

vullingen, maar dan alleen weer binnen het raam van de regeling.
293

 De genoemde 

ruilmogelijkheden zijn inmiddels veelal gerealiseerd. Met dat laatste vlot het niet zo. 

Enerzijds zijn door het zogenoemde opplussen van het ouderdomspensioen als reactie op 

de afschaffing van VUT en prepensioen de fiscale mogelijkheden nauwelijks meer voor-

handen. Anderzijds is, mede door de prioriteit van de overheid om de arbeidsparticipatie 

te vergroten, de kritiek van de overheid op dit punt weg geëbd.  

 

Grenzen aan solidariteit en verplichte deelname? 

Solidariteit is een van de pijlers in de vormgeving van het arbeidspensioen en een belang-

rijke voorwaarde voor de verplichtstelling. Omwille van de efficiënte brede 

pensioendekking die dat oplevert, blijft de overheid de verplichtstelling en daarmee de 

solidariteit koesteren. De inkomensoverdrachten die daarmee gepaard zijn, dienen vol-

gens de overheid maatschappelijk gerechtvaardigd en acceptabel te zijn. Dit juist ook 

vanwege de verplichte deelname. Vier zaken zijn dan ter discussie, de solidariteit van 

niet-carrièremakers met (late) carrièremakers, de solidariteit van lage met hoge inkomens, 

de solidariteit van jong met oud in het systeem van doorsneeopbouw-doorsneepremie en 

het doorschuiven van tekorten. De eerste is opgelost door de massale overgang van eind-

loon naar middelloon. De tweede komt met enige regelmaat (ook in MinSZW 1996) terug 

in de vorm van een discussie over aftopping. De derde wordt onderkend, maar de risico‟s 

voor de verplichtstelling zijn tot nu toe te groot om het systeem aan te passen. De vierde 

vinden wij terug in de eisen voor een kostendekkende premie en voor herstel bij tekorten 

in het FTK (zie deel II, par. 9.2). En deze speelde ook een rol bij de aarzeling van de Mi-

nister in 2009 om een langere hersteltermijn toe te staan.
294

  

                                                
291 SER (2001). 
292 In zijn brief aan de Minister van 7 december 2010 schrijft de AFM de communicatie onvoldoende te 

vinden, juist ook weer op het punt van indexering (MinSZW 2011) en in par. 4.8 zagen wij al dat de AFM 

nog veel kritiek heeft op de UPO.  
293 Zie par. 3.3.2 voor een omschrijving. 
294 MinSZW (2009a). 
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Hoofdstuk 6 

Beoordeling van het vigerend contract in het licht van de ont-

wikkelingen en kritiek 
Criteria voor houdbaarheid en noodzakelijk te zetten stappen 

 

In dit hoofdstuk sluiten wij de omgevingsanalyse, de eerste probleemstelling, af. Dat 

doen wij door het vigerend contract en FTK, de eerste casus, in het licht van de ontwikke-

lingen en kritiek te beoordelen langs de contractdimensies (6.1). Uit die beoordeling 

leiden wij criteria af voor een naar de toekomst toe houdbaar contract (6.2). En uit de be-

oordeling en criteria en daarmee de facto uit de impact die de ontwikkelingen en de 

kritiek hebben op het contract leiden wij de noodzakelijke stappen af die moeten worden 

gezet op weg naar houdbaarheid (6.3). Deze paragrafen geven zo antwoord op de vragen 

uit de eerste probleemstelling. De beoordeling is tegelijk ook de samenvatting van deel I. 

 

6.1  De impact van de ontwikkelingen en de kritiek op het vigerend con-

tract langs de contractdimensies 
 

In de Inleiding (hoofdstuk 1) hebben wij de contractdimensies gedefinieerd. Het zijn  

 Betaalbaarheid 

 Solidariteit 

 Arbeidsmarkt 

 Risicomanagement 

 Verantwoording 

 Zekerheid 

 Pensioenresultaat  

 

De ontwikkelingen en de impact er van op het pensioencontract als mede de kritiek ma-

ken zichtbaar dat het niet goed gaat op de „kunnen‟ dimensies. De grenzen van 

betaalbaarheid, solidariteit en arbeidsmarkt zijn overschreden. Dat betekent dat zal moe-

ten worden ingeleverd op de „willen‟ dimensies zekerheid en pensioenresultaat om de 

balans weer te herstellen. Het niet op orde zijn van het risicomanagement en de verant-

woording, de „verbinden‟ dimensies, heeft er toe geleid dat de balans verstoord kon 

raken. Risico‟s zijn niet goed gemeten, daardoor niet goed zichtbaar geweest, door ge-

schoven en daardoor wellicht te gemakkelijk genomen. Nader gespecificeerd langs de 

dimensies leidt dit tot het volgende houdbaarheidsoordeel van het vigerend contract in 

samenhang met het FTK. 

 

Betaalbaarheid wordt meer en meer een knelpunt 

Bij een vaste pensioenleeftijd stijgt de prijs van pensioen (arbeidskosten) steeds verder 

naarmate de levensverwachting verder stijgt. Omdat de over het verleden opgebouwde 

rechten onvoorwaardelijke zijn, moet bovendien bij elke stijging van de levensverwach-

ting de voorziening voor de reeds opgebouwde aanspraken worden verhoogd. Voor het 

verleden blijkt achteraf te weinig gefinancierd. Dit moet worden bijgestort of gefinan-

cierd worden uit vermogen. Daar betalen jongeren en toekomstige deelnemers dan aan 

mee. Die stijgende levensverwachting lijkt structureel en onomkeerbaar. De naar ver-
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wachting (voorlopig of structureel?) lagere rente en verwachte beleggingsopbrengsten 

drijven eveneens de prijs op. De arbeidsvoorwaarde pensioen wordt te duur, de hoge prijs 

ondermijnt de economie, de arbeidsmarkt en de internationale concurrentiekracht. Deze 

prijsspiraal moet worden doorbroken.  

In defined benefit met zijn onvoorwaardelijkheid van de opgebouwde rechten is het pre-

miestuur het enige stuurinstrument. Het inmiddels sturen op indexering ontlast dat stuur 

wel enigszins maar „doet te weinig‟. De rijping en ontgroening betekenen dat het premie-

stuur steeds botter wordt. Aan de andere kant wordt het beroep op het premiestuur alleen 

maar groter door de toegenomen volatiliteit van de rente en beleggingsopbrengsten in 

samenhang met de kortetermijnsturing op marktwaarde uit het FTK. Dit geeft meer en 

steeds grotere premieschokken. Deze zijn slecht voor de economie en arbeidsmarkt. Die 

vereisen juist een grotere schokbestendigheid.  

De premierisico‟s voor werkgevers en jongeren en toekomstige generaties worden alleen 

maar groter. Het risico bestaat dat zij niet meer mee willen doen in het contract en dat 

ondermijnt het hele stelsel. Dat zou betekenen dat de sterkmakers van het stelsel, collec-

tiviteit, solidariteit en verplichtstelling, niet meer kunnen worden benut.  

Betaalbaarheid vraagt dat de prijsspiraal wordt doorbroken en de schokbestendigheid 

wordt vergroot. 

 

Solidariteit van jong naar oud onder druk  

Inherent aan defined benefit is het doorschuiven van risico‟s naar de toekomst. De be-

staande generaties verzekeren zich tegen de risico‟s van de demografie en financiële 

markten bij de toekomstige generaties. Het systeem van doorsneeopbouw-

doorsneepremie doet daar nog een schepje bovenop. Het defined benefit contract is ont-

staan in de tweede helft van de 19
de

 eeuw. De beroepsbevolking was toen jong en er 

waren weinig gepensioneerden. De kans om de pensioendatum te halen was beduidend 

kleiner dan nu en de resterende levensduur na pensionering flink korter. Het doorschui-

ven van de risico‟s van langleven, rente en rendement betekende slechts een fractie van 

de benodigde premie, het risico was nauwelijks zichtbaar. Maar wat toen moeiteloos kon 

en later in de tweede helft van de 20
ste

 eeuw mede heeft geleid tot de kwalitatief hoge en 

voor alle werknemers toegankelijke pensioenkwaliteit en -zekerheid, kan nu niet meer. 

Belangrijkste oorzaak is de bestandsrijping binnen de pensioenfondsen: de verhouding 

gepensioneerd versus actief is sterk verslechterd. Achterliggende oorzaken zijn de ver-

grijzing, ontgroening en gestegen levensverwachting. Deze ontwikkeling is structureel en 

onomkeerbaar.  

De doorschuiflast wordt steeds groter, steeds minder jongeren en steeds kleinere toekom-

stige generaties draaien op voor de risico‟s en lasten van steeds meer ouderen en 

gepensioneerden. De solidariteit van jong naar oud loopt te hoog op en staat daardoor 

meer en meer onder druk. Dat geeft het risico dat jongeren en toekomstige generaties niet 

meer mee willen doen en dat ondermijnt het stelsel. De overdrachtsolidariteit van jong 

naar oud moet worden heroverwogen en zo mogelijk verminderd, waardoor de solidariteit 

weer meer evenwichtig wordt.  

 

Arbeidsmarkt wordt verstoord en mobiliteit belemmerd 

Het contract werkt verstorend op de arbeidsmarkt. Door de vaste pensioenleeftijd wordt 

human capital te vroeg afgeschreven en stijgen de arbeidskosten omdat de levensver-
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wachting stijgt. En dat terwijl de arbeidsmarkt door de vergrijzing verkrapt en vraagt om 

een hogere arbeidsparticipatie juist ook van ouderen. Deze spiraal moet doorbroken wor-

den. De arbeidsmobiliteit neemt toe. Maar het contract kent belemmerende elementen en 

die moeten zoveel mogelijk worden opgeruimd. Dat zijn openstaande tekorten en te grote 

buffers, voorwaardelijke aanspraken die zijn gekoppeld aan voortzetting van het dienst-

verband en niet-gefinancierde overgangsrechten en de vooruitbetaalde premies in het 

systeem van doorsneeopbouw-doorsneepremie. Een oplossing moet worden gezocht om 

zzp-ers een plaats te geven in het pensioensysteem.  

 

Risicomanagement niet op orde 

Het contract is niet compleet, de risico‟s zijn niet goed in beeld en worden door gescho-

ven. Risico‟s zijn niet goed ingeprijsd en zijn wellicht te gemakkelijk genomen. De 

risicodeling is niet (expliciet) geregeld, waardoor niet duidelijk is of het genomen risico 

spoort met de draagkracht van belanghebbenden. Het werken met naamloze buffers 

draagt hieraan bij en geeft bovendien politiek risico. Er is kritiek op de subsidiërende so-

lidariteit in het contract, omdat ook daardoor prijs en risico‟s niet goed zichtbaar zijn en 

risico‟s worden doorgeschoven. Het contract „zit er vol mee‟, mede door het systeem van 

doorsneeopbouw-doorsneepremie.  

Het contract gaat gebukt onder de dubbele doelstelling van én nominale zekerheid én reë-

le ambitie die wordt gelegitimeerd door „lekken‟ in het FTK. Maar nominale zekerheid is 

schijnzekerheid en dure zekerheid. En de dubbele doelstelling leidt tot suboptimaal be-

leggingsbeleid en een niet te managen beleggingsspagaat.  

Het contract behandelt alle deelnemers uniform terwijl deelnemers verschillen. Het con-

tract geeft in combinatie met de nominale zekerheid daardoor verkeerde zekerheid aan 

verkeerde mensen. Gepensioneerden hebben geen human capital meer en voelen risico‟s 

direct in hun portemonnee. Jongeren daarentegen hebben nog veel human capital en tijd 

om herstel af te wachten. Toch nemen wij in het uniforme beleggingsbeleid voor beide 

groepen hetzelfde risico. Voor gepensioneerden dus teveel en in defined benefit schuiven 

wij dat dan deels naar de toekomst. Voor jongeren nemen wij te weinig risico, waardoor 

zij rendement en dus resultaat laten liggen. Gaan wij hiermee door, dan zal de veroude-

ring van het fondsbestand leiden tot een steeds defensievere mix en wordt het contract 

voor jongeren steeds minder aantrekkelijk (vergrijzingsval). In combinatie met het sturen 

op nominale zekerheid en het systeem van doorsneeopbouw-doorsneepremie doen wij 

vooral jongeren te kort. Zij krijgen te weinig resultaat voor de premie die zij inleggen.  

Het gebrek aan goed risicomanagement leidt tot een te hoge ambitie met een onvoldoende 

financieringsfundament en een suboptimaal beleggingsbeleid en confronteert belangheb-

benden met onaangename verrassingen.  

 

Verantwoording niet op orde 

Het contract is niet compleet en transparant. Er is veel te doen over de communicatie, 

over de medezeggenschap, over de risicobeheersing en over de governance. En het ver-

wachtingsmanagement is niet op orde. Dat ondermijnt het vertrouwen. Nu een slechte 

boodschap moet worden gebracht, minder zekerheid en een lager pensioen, om tegemoet 

te komen aan de knelpunten op de „kunnen‟ dimensies moet die verantwoording snel op 

orde worden gebracht. Dat is in het belang van alle belanghebbenden. 
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Zekerheid verkeerd en niet vol te houden 

Het contract geeft verkeerde zekerheid voor verkeerde mensen. Nominale zekerheid, ter-

wijl het doel van pensioen het nastreven vraagt van een betaalbare reële ambitie. Voor 

iedereen dezelfde zekerheid, terwijl deelnemers en gepensioneerden verschillen in risico-

draagkracht. 

In defined benefit is de zekerheid vorm gegeven middels de onvoorwaardelijkheid van de 

opgebouwde rechten en de vaste pensioenleeftijd. Het is deze combinatie die door de 

exogene ontwikkelingen niet is vol te houden en veel kritiek krijgt. Defined benefit is 

vanwege de knelpunten op betaalbaarheid, solidariteit en arbeidsmarkt niet vol te houden. 

De zaak loopt vast. 

 

Te hoge verwachtingen over pensioenresultaat 

De verwachtingen zijn vanwege de ontwikkelingen en de te weinig gecommuniceerde en 

wellicht te grote risico‟s te hoog. De opgebouwde aanspraken en het in uitzicht gestelde 

pensioenresultaat zijn financieel onvoldoende geborgd. De prijs kan niet (veel) meer om-

hoog. Op het resultaat zal dus moeten worden ingeleverd, de verwachtingen moeten 

neerwaarts worden bijgesteld. Daarenboven wordt meer en meer van belang dat het pen-

sioenresultaat wordt toegesneden op individuele behoeften van deelnemers met meer en 

meer wisselende leef- en arbeidspatronen. 

 

6.2  Criteria voor een houdbaar contract 
 

Uit de omgevingsanalyse en de beoordeling van het contract en het FTK op grond daar-

van leiden wij houdbaarheidscriteria af. Het in deel III te schetsen contractconcept moet 

voldoen aan deze criteria.
295

 Als een contract aan deze criteria voldoet, kan het de exoge-

ne ontwikkelingen aan en kan het de toets van de kritiek doorstaan. Het biedt een 

voldoende hoog en reëel pensioenresultaat met voldoende zekerheidsborging. Het blijft 

binnen de grenzen van betaalbaarheid, evenwichtige solidariteit en arbeidsmarkt. Het 

kent goed risicomanagement en een goede verantwoording. 

Dat wil echter nog niet zeggen dat alle belanghebbenden vinden dat al hun belangen goed 

zijn gediend. Zij zullen zich allemaal moeten kunnen vinden in een belangenevenwicht. 

Daarom is in de Inleiding, hoofdstuk 1 een als het ware overkoepelend basiscriterium ge-

definieerd voor houdbaarheid. Een contract is alleen houdbaar als de belangen van alle 

belanghebbenden (duurzaam) evenwichtig worden gediend. Dit is conditio sine qua 

non. Aanvullend leiden wij de volgende criteria af. 

 

(1) Een houdbaar contract heeft een inkomensgerelateerd pensioendoel en een inflatie-

bestendig pensioen. Dit komt voort uit het doel van pensioen, een inkomensvervangende 

uitkering op het welvaartsniveau bij pensioeningang als het human capital op is. Dit is 

primair in het belang van bestaande en toekomstige werknemers, maar tegelijkertijd ook 

een door de overheid nagestreefd maatschappelijk belang van economisch en sociaal zelf-

standige gepensioneerden. Een goed reëel pensioenresultaat is ook in het belang van 

werkgevers. Een houdbaar contract dient voortdurend te monitoren of dit doel ook wordt 

gerealiseerd om aan de CAO-tafel te kunnen ingrijpen als de realisatie te ver gaat achter-

                                                
295 Zie deel III, par. 12.2. 
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blijven bij het doel.
296

 Koopkrachtbescherming van het pensioen is het primaire belang 

van gepensioneerden en dient het genoemde maatschappelijk belang.
297

  

(2) Een houdbaar contract kent een eenduidige doelstelling. Dat voorkomt een beleg-

gingsspagaat, die niet te managen is en voor deelnemers en gepensioneerden niet 

transparant, met als gevolg verwarring en teleurstelling bij deze belanghebbenden. En het 

voorkomt verkeerde stuurthermometers. Voor de keuzes in het contract, het beleggings-

beleid en de stuurthermometers zijn het inkomensgerelateerde pensioendoel en de 

inflatiebestendigheid leidraad. 

(3) Een houdbaar contract is aanpasbaar in de pensioenaanspraken, zowel voor langle-

ven als voor bewegingen op financiële markten. De ontwikkelingen noodzaken daartoe 

en het belang van werkgevers, toekomstige deelnemers en de overheid vraagt daarom. 

(4) Een houdbaar contract heeft een gedegen actuarieel fundament dat een afgegeven 

ambitie kan realiseren zonder risico‟s en lasten structureel door te schuiven en met een 

risiconiveau dat kan worden gedragen door de belanghebbenden en fair is ingeprijsd in de 

kostendekkende premie. In dat fundament worden bezittingen en verplichtingen op 

marktwaarde gewaardeerd. Dit is essentieel om het mismatchrisico goed te kunnen bepa-

len en in de kostendekkende premie en het pensioenuitzicht te kunnen inrekenen. De 

stuurregels bepalen vervolgens heel transparant hoe op balansbewegingen wordt ge-

stuurd. 

(5) Een houdbaar contract is transparant en compleet. Het is noodzakelijk dat het 

fondsbestuur in het complete contract de stuurregels vast legt in het pensioenfonds. Van 

de voorzienbare risico‟s (veranderingen in de demografie, veranderingen in de structurele 

financieel-economische parameters en financiële schokken) is vastgelegd hoe wordt ge-

stuurd en bij wie dat op het bord komt. Hoe zijn welke risico‟s ex-post toebedeeld aan 

gepensioneerden, huidige en toekomstige deelnemers. Daarin zijn tekorten in duur en 

omvang begrensd en dus automatisch ook de mate waarin toekomstige deelnemers daar 

nog in delen. En dat zelfde geldt voor overschotten dan wel buffers. Ook de discipline-

rende werking die daar van uit gaat, komt het risicomanagement en de duidelijkheid ten 

goede. Dit is in het belang van alle belanghebbenden. Omdat niet alle situaties zijn te 

voorzien is het wel nodig het pensioenfondsbestuur een discretionaire bevoegdheid te ge-

ven om eventueel van de vastgelegde regels af te wijken, mits die aan de 

belanghebbenden wordt verantwoord. 

(6) Een houdbaar contract kent óf geen buffers óf buffers waarvan het doel beschreven 

is en de omvang nadrukkelijk is gereguleerd. Buffers verstoren het inzicht in risico‟s 

en het eigenaarschap daarvan. En daardoor worden de risico‟s niet goed geprijsd, te ge-

makkelijk genomen en komen zij bij de verkeerde terecht. Tekorten bij werkgevers en 

toekomstige generaties, overschotten bij de overheid en in premiekortingen of verbetering 

van aanspraken waarvan men later spijt krijgt en opnieuw een rekening doorschuift. An-

derzijds hebben buffers een belangrijke functie in het dempen van de schommelingen op 

de financiële markten om daarmee niet onnodig en ongewenst schokken door te geven in 

aanspraken. Daar zijn bestaande generaties bij gebaat als ook het vertrouwen in het stelsel 

en het vergroot de stabiliteit in het contract. Dat komt de economie en arbeidsmarkt ten 

goede. Het gaat om een zorgvuldig gekozen en strak gereguleerd evenwicht. 

                                                
296 Een belangrijke les die wij nog zullen leren in deel II, par. 7.4. 
297 Loonindexering voor gepensioneerden kan trouwens een bewuste keuze zijn op grond van solidariteit. 
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(7) Een houdbaar contract biedt keuzemogelijkheden met goede defaults. In het belang 

van de werknemers en toekomstige generaties, passend op meer individueel ingerichte 

mensen die steeds meer verschillen en in de tijd veranderen in leef- en arbeidspatronen. 

Wel is goede transparante voorlichting nodig en is de gidsing nodig van goede defaults. 

(8) Een houdbaar contract behoeft (leeftijd-)differentiatie. Risico‟s moeten worden ge-

nomen dan wel ex-post toegedeeld naar draagkracht van belanghebbenden. Die 

draagkracht verschilt. In de eerste plaats tussen actieven (wel human capital en herstel-

tijd) en gepensioneerden (geen human capital en direct in de portemonnee). Het kan in 

het belang zijn van beide om bij elkaar te blijven in één pensioenfonds en in risico dan 

wel risicotoerekening te differentiëren. In de tweede plaats neemt sowieso de risico-

draagkracht af met het stijgen van de leeftijd. Dat kan het in het belang doen zijn van 

werknemers en toekomstige generaties om het risico te differentiëren naar leeftijd. De 

leeftijdsdifferentiatie tussen actieven kan de verplichtstelling echter onder druk zetten en 

de solidariteit uithollen. Zorgvuldig moet een evenwicht worden gezocht. 

(9) Een houdbaar contract kent geen (niet-afgefinancierde) overgangsrechten. Dit is in 

het belang van toekomstige generaties. Maar niet in het belang van oudere werknemers. 

(10) Een houdbaar contract kent geen aan voortzetting van het dienstverband gebon-

den voorwaardelijke aanspraken. Dit is in het belang van de arbeidsmobiliteit, dus van 

werknemers, werkgevers, toekomstige generaties en de overheid. 

 

Voor de houdbaarheid van het contract moet overwogen worden een alternatief te zoe-

ken voor het systeem van doorsneeopbouw-doorsneepremie. Het systeem komt teveel 

onder druk (arbeidsmobiliteit, druk op jongeren, permanente omslagfinanciering). Het 

betekent wel dure overgangsmaatregelen en kan de verplichtstelling ter discussie doen 

komen te staan. De meerwaarde van dit systeem is onverminderd groot. Om die reden 

moet ook verkend worden of zzp-ers kunnen aansluiten bij dit systeem. Dat lost dan in 

elk geval de mobiliteitsbelemmering voor een deel op.
298

  

 

6.3  Noodzakelijk te zetten stappen 
 

Uit de omgevingsanalyse, de beoordeling van het contract en het FTK en de op grond 

daarvan afgeleide houdbaarheidscriteria komen 10 stappen naar boven die omwille van 

de houdbaarheid naar de toekomst toe noodzakelijk gezet moet worden.  
 

Laat de onvoorwaardelijkheid van de pensioenaanspraken (deels) los 

De combinatie van de onvoorwaardelijke rechten, het wezenskenmerk van defined bene-

fit, en de exogene ontwikkelingen dreigt (of doet dat al) de grenzen van betaalbaarheid, 

solidariteit en arbeidsmarkt te overschrijden. Het premiestuur en indexeringstuur werken 

niet meer voldoende. Minder risico nemen betekent niet alleen een lager pensioen maar is 

sowieso geen optie vanwege de voor economische en sociale zelfstandigheid van ouderen 

noodzakelijke reële ambitie. En zekerheid is op de financiële markten niet te koop, zeker 

geen reële. Er moet een stuur bijkomen, het contract moet meer aanpasbaar worden ge-

                                                
298 In deel II, par.7.5 bespreken wij de invoering van de Wet BPF en het systeem van doorsneeopbouw-

doorsneepremie. Als het dan zo gaat knellen, is het goed te weten waarom wij het in 1949 hebben inge-

voerd. 
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maakt voor exogene ontwikkelingen. Dat betekent dat de onvoorwaardelijkheid (deels) 

moet worden los gelaten. 

Dat voorkomt ook dat werkgevers overwegen zich terug te trekken en dat de druk op de 

solidariteit van jong naar oud te groot wordt.  

 

Laat de vaste pensioenleeftijd los 

De combinatie van de vaste pensioenleeftijd en de exogene ontwikkelingen leidt tot een 

prijsspiraal en schrijft human capital te vroeg af. De stijging daarvan als gevolg van de 

stijging van de levensverwachting dient juist aangewend te worden op de door de vergrij-

zing verkrappende arbeidsmarkt. De vaste pensioenleeftijd moet worden los gelaten en 

mee gaan bewegen met de stijging van de levensverwachting. „De stop moet van de fles‟ 

om dit natuurlijke ventiel te kunnen gaan gebruiken. 

 

Laat de nominale zekerheid los 

Nominale zekerheid verdraagt zich slecht met de wens of liever gezegd noodzaak van een 

reëel pensioenresultaat. Het is schijnzekerheid en zeker voor jongeren hele dure zeker-

heid. De dubbele doelstelling in het contract leidt tot een beleggingsspagaat die niet uit te 

voeren is en voor een reëel pensioenresultaat suboptimaal. Mede omdat dit kan leiden tot 

het moeten handelen in de markt op volstrekt verkeerde momenten. De markt voor index-

leningen is qua omvang volstrekt ontoereikend en is duur. De stap naar reële zekerheid is 

niet dan wel zeer beperkt mogelijk. 

Het argument van dure schijnzekerheid enerzijds en het voornemen van het Kabinet om 

de eisen voor nominale zekerheid aan te scherpen
299

 anderzijds betekenen dat het voor het 

realiseren van een reële ambitie het meest efficiënt is om de nominale zekerheid en daar-

mee de onvoorwaardelijkheid van de opgebouwde rechten helemaal los te laten. Voor 

een resterend eventueel „hard‟ deel gelden de nadelen door de hogere zekerheidseisen in 

nog sterkere mate dan nu al het geval is. Het nominale zekere pensioen wordt er nog 

duurder of lager van.
300

 Door het los laten van de nominale zekerheid kan het contract 

gaan voldoen aan het houdbaarheidscriterium van een eenduidige doelstelling en kunnen 

het inkomensgerelateerde pensioendoel en de inflatiebestendigheid focus geven aan de 

keuzes in het contract, het beleggingsbeleid en de stuurthermometers. 

 

Verbeter het risicomanagement 

Het risicomanagement is als verbinding tussen „willen‟ en „kunnen‟ onvoldoende en moet 

dus sterk worden verbeterd. Dit om het contract te laten voldoen aan de voor houdbaar-

heid noodzakelijke criteria gedegen actuarieel fundament, transparantie en compleet zijn. 

Een adequaat actuarieel fundament is de basis onder een houdbaar contract. Daarin wor-

den noodgedwongen exogene ontwikkelingen geïncorporeerd, wordt niet meer risico 

genomen dan de belanghebbenden kunnen dragen, wordt gewerkt met een kostendekken-

de premie die de ambitie kan dragen en worden risico‟s evenwichtig naar draagkracht 

                                                
299 Te bespreken in de Epiloog op grond van MinSZW (2010a en b). 
300 Voor pensioencontracten in ondernemingen of bedrijfstakken met merendeels lager betaalden zou min-

der hoog maar wel „hard‟ nog overwogen kunnen worden, omdat de AOW het merendeel van het 

pensioenresultaat bepaalt. En de AOW is in zekere zin loonvast. Maar het aanvullend pensioen biedt dan 

voor een hoge prijs een heel beperkt resultaat en de afhankelijkheid van het loonvast zijn van de AOW is 

dan groot. 
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gedeeld. De risicodeling is door middel van een set stuurregels transparant beschreven in 

een compleet contract. Buffers doen hun schokdempende werking, maar zijn strak gere-

guleerd. De stuurregels voorkomen teveel en te lang doorschuiven naar de toekomst. 

Voor dit actuarieel fundament zijn het inkomensgerelateerd pensioendoel en de inflatie-

bestendigheid het vertrekpunt. Zo brengt risicomanagement „willen‟ en „kunnen‟ bij 

elkaar. 

 

Breng meer evenwicht in de solidariteit tussen gepensioneerden, oudere actieven, 

jongere actieven en toekomstige generaties 

De ontwikkelingen en de kritiek geven aan dat de solidariteit van jong naar oud teveel is 

opgelopen en daardoor onder druk komt. De overdrachtsolidariteit van jong naar oud 

moet worden heroverwogen en zo mogelijk verminderd, waardoor de solidariteit weer 

meer evenwichtig wordt. Het los laten van de onvoorwaardelijkheid van de aanspraken en 

de vaste pensioenleeftijd dragen daaraan sterk bij, omdat dit leidt tot minder doorschui-

ven en ruimte geeft om een nieuw evenwicht uit te onderhandelen tussen 

gepensioneerden, huidige en toekomstige generaties. Differentiatie naar leeftijd als het 

gaat om risico nemen en risico delen kan daarbij helpen. Overgangsrechten mogen niet 

meer worden gegeven. Het los laten van het systeem van doorsneeopbouw-

doorsneepremie kan het contract voor jongeren aantrekkelijker maken. Het los laten van 

dit systeem verdraagt zich moeilijk met de verplichtstelling, een belangrijk instrument 

voor de effectieve organisatie van een maatschappelijk belangrijke brede pensioendek-

king. Solidariteit binnen en tussen generaties is een dwingende rechtvaardigingsgrond 

voor de verplichtstelling. En solidariteit en verplichtstelling zijn essentieel voor de effec-

tieve organisatie (brede dekking, lage kosten) van het arbeidspensioen. De overheid wil 

dit belang niet in de waagschaal stellen. Ook leeftijdsdifferentiatie kan de verplichtstel-

ling via uitholling van de solidariteit wellicht ondergraven. 

Er is ook veel solidariteit van lager betaalden naar hoger betaalden als gevolg van grote 

verschillen in levensverwachting. Dat kan ter discussie gaan komen. 

 

Verken de (on-)mogelijkheden van keuzevrijheid en differentiatie  

Individualisering en meer en meer flexibele leef- en arbeidspatronen, verschillen in risi-

codraagkracht tussen jong en oud alsmede de vergrijzingsval als gevolg van de 

voortgaande rijping anderzijds doen de uniformiteit steeds meer knellen. Meer keuzevrij-

heid is nodig om het pensioenresultaat beter te laten aansluiten op de individuele situatie. 

Door het moeten loslaten van de onvoorwaardelijkheid van de opgebouwde aanspraken 

moeten de bestaande generaties het omwille van het betaalbare reële pensioenresultaat 

benodigde risico zelf gaan dragen. De verschillen in risicodraagkracht worden dan een 

belangrijke determinant in de houdbaarheid van het contract. De combinatie van een be-

perkte risicodraagkracht van gepensioneerden (geen human capital en schokken direct in 

de portemonnee) en de vergrijzingsval maakt differentiatie, in elk geval tussen actieven 

en gepensioneerden, onontkoombaar om een nieuw evenwicht te bereiken dat voor jonge-

ren acceptabel is.  

Omdat ook deelnemers die richting hun pensioen gaan behoefte hebben aan zekerheid, 

ligt een verdere leeftijdsdifferentiatie voor de hand. Maar als gezegd, daarvan geldt dat 

solidariteit en verplichtstelling dan mogelijk „at risk‟ komen. Dat zal eerst zorgvuldig 

moeten worden uitgezocht. 
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Schoon het contract voor elementen die de arbeidsmarkt verstoren en de mobiliteit 

belemmeren 

De door de vergrijzing verkrappende arbeidsmarkt en de toenemende arbeidsmobiliteit en 

flexibiliteit van arbeidspatronen vragen om het wegnemen van elementen in het contract 

die een grotere arbeidsparticipatie en de mobiliteit en flexibiliteit belemmeren. Het los 

laten van de vaste pensioenleeftijd is een belangrijke stap naar de vergroting van de ar-

beidsparticipatie van ouderen. Om ook daadwerkelijk te kunnen profiteren van deze stap 

is wel nodig dat werkgevers eindelijk ernst maken met flankerend ouderenbeleid om het 

voor ouderen werknemers ook mogelijk en aantrekkelijk te maken om langer te werken. 

Om de mobiliteit en flexibiliteit te bevorderen moet het doorschuiven tekorten en over-

schotten worden beperkt en gereguleerd, moeten overgangsrechten worden afgeschaft, 

moeten geen aanspraken meer worden gegeven die voorwaardelijk zijn, gekoppeld aan 

continuering van het dienstverband en moet de pensioenpositie van zzp-ers worden gere-

geld. Ook het systeem van doorsneeopbouw-doorsneepremie werkt belemmerend. Als 

zzp-ers zouden kunnen worden aangesloten op dit systeem zou die belemmering belang-

rijk kunnen worden verminderd.  

 

Doorsneeopbouw-doorsneepremie staat onder druk 

Er is veel kritiek op het systeem van doorsneeopbouw-doorsneepremie. Het belemmert de 

toenemende arbeidsmobiliteit, schuift via de overdracht van jong naar oud risico‟s door 

naar de toekomst, betekent voor jongeren een te hoge prijs gerelateerd aan hun te verkrij-

gen aanspraak mede door het rendementsverlies en het systeem vertroebelt door het 

omslagelement de werkelijke prijs van het pensioencontract en –stelsel. Sprake is van ge-

legitimeerde uitstelfinanciering. Daarnaast zetten de demografische ontwikkelingen de 

voor rechtvaardiging noodzakelijke wederkerigheid onder druk. Het systeem zou dus 

moeten worden los gelaten. Aan de andere kant is het systeem onderdeel van de recht-

vaardiging voor de verplichtstelling. Dat betekent dat gezocht moet worden naar 

alternatieven zonder de solidariteit en verplichtstelling in de waagschaal te stellen. Ook 

moet een oplossing worden gezocht voor de kostbare overgangsproblematiek.  

 

Verbeter het verwachtingsmanagement en stel de verwachtingen naar beneden bij 

De exogene ontwikkelingen betekenen dat de opgebouwde aanspraken onvoldoende zijn 

gefinancierd, dat er minder ruimte in de toekomst zal zijn om te indexeren en dat daar-

door de verwachtingen ten aanzien van het pensioenresultaat zullen moeten worden 

bijgesteld. Daarnaast kan de kloof tussen verwachting en realiteit worden vergroot als 

gevolg van pensioenbreuken, vooral ook de overgang van eindloon naar middelloon die 

werknemers onvoldoende op waarde schatten, het vanwege de huidige financiële positie 

in veel fondsen wellicht langdurig moeten korten op indexering en het wellicht in een en-

kel geval moeten afstempelen. Omdat de risico‟s door de demografische verschuivingen 

noodgedwongen door de deelnemers en gepensioneerden zelf moeten worden gedragen is 

dat pensioenresultaat ook meer onzeker. Daar staat tegenover dat de verwachtingen om-

trent het pensioenresultaat onverminderd hoog blijven en aan zekerheid sterk wordt 

gehangen. Extra redenen om snel en eerlijk slecht nieuws te gaan brengen en de verwach-

tingen te gaan temperen.  
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Verbeter de verantwoording 

Er is veel kritiek op de verantwoording. Dat betreft medezeggenschap, beheersing van de 

beleggingsrisico‟s, governance, communicatie en transparantie. Aan de andere kant vra-

gen de noodzakelijk aan te brengen veranderingen met als tendens „minder met meer 

onzekerheid‟ juist om versterking van de verantwoording. De verantwoording is niet 

klaar voor de te zetten stappen. Het contract moet compleet en transparant zijn en helder 

moet gecommuniceerd worden over welke risico‟s met welk doel worden genomen en 

wat voor iedere deelnemer en gepensioneerde (maar ook voor de werkgever) de pijn is als 

het risico zich voor doet. Hoe wordt gestuurd op een stijgende levensverwachting en hoe 

op tegenvallende beleggingsopbrengsten? Draagvlak moet worden gezocht voor de risi-

coafspraken in het contract, mede door medezeggenschap. Vertrouwen moet worden 

terug verdiend met een excellente verantwoording. En het risicomanagement, met in het 

bijzonder de beheersing van de beleggingsrisico‟s, moet elke toets van kritiek kunnen 

doorstaan (governance). 

 

De vraag is wat de belanghebbenden van deze noodzakelijk te zetten stappen vinden. 

Brengen deze stappen een houdbaar evenwicht tussen de belangen van de belanghebben-

den? In deel III wordt het contract in het concept van defined ambition doorontwikkeld 

langs de hier beschreven te zetten stappen. Wij zullen deze vraag daar beantwoorden (par. 

12.4).
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Deel II 
 

Toen gekozen nu beoordeeld 
 

Dit deel
301

 geeft aan de hand van een rationele reconstructie van het pensioencontract 

antwoord op de vragen uit het tweede deel van de in de Inleiding geformuleerde pro-

bleemstelling. Wij beoordelen de keuzes in de ontwikkeling van het contract, de keuzes 

van toen, aan de hand van de inzichten van vandaag. Die inzichten van vandaag hebben 

wij opgehaald in deel I uit de omgevingsanalyse.  

De casus, de ontwikkeling van het contract, delen wij op in deelcasussen. Elke deelcasus 

is een stap, als uitwerking van een keuze, in de ontwikkeling van het contract. Wij zoeken 

antwoord op het waarom van de keuze en beoordelen de keuze aan de hand van de con-

tractdimensies.
302

 Wij hebben in deel I, hoofdstuk 6 geconcludeerd dat de betaalbaarheid 

en de solidariteit (van jong naar oud) te veel onder druk zijn komen te staan en de ar-

beidsmarkt te veel wordt verstoord. Het motto van dit deel II is „je kunt pas goed 

repareren, als je weet wat fout is gegaan‟. Daar gaan wij dus naar op zoek. Waar hebben 

wij de „boot gemist‟, waardoor wij in het vigerend contract meer willen dan er kan? Dit 

meer willen dan kunnen is een rode draad die door de gehele ontwikkeling van het con-

tract loopt. Het ontbreken van adequaat risicomanagement heeft de disbalans voor het 

zicht verborgen gehouden.  

 

Wij beschouwen het tijdvak 1880-2009. Wij beginnen bij de opkomst van de industriële 

revolutie in de tweede helft van de 19
de

 eeuw. Daar liggen de wortels van het collectieve 

pensioencontract. En van defined benefit. En wij eindigen in 2009 midden in de tweede 

grote financiële crisis in de 21
ste

 eeuw die leidt tot lage dekkingsgraden en tot het voor 

veel pensioenfondsen moeten opstellen van het tweede herstelplan binnen een paar jaar. 

Als wij de ontwikkeling van het pensioencontract in de tijd overzien, dan is dit tijdvak op 

bijna natuurlijke wijze in drie brokken op te delen. De periode 1880-1970 betreft de op-

komst en institutionalisering van het collectieve pensioencontract in de vorm van defined 

benefit (hoofdstuk 7). De periode 1971-1999 betreft aan de ene kant de verdere „vervol-

making‟ van het defined benefit contract mede mogelijk vanwege de grote voorspoed. 

Aan de andere kant vertroebelt deze echter ook de kosten en risico‟s. De dubbele doel-

stelling in het contract wordt zichtbaar en leidt tot een dispuut tussen het pensioenveld en 

de toezichthouder. De overheid stelt de eerste houdbaarheidsvragen vanuit vergrijzing en 

kostenbeheersing (hoofdstuk 8). De periode 2000-2009 betreft de doorzettende vergrij-

zing, de dotcomcrisis die leidt tot aanscherping van de zekerheid, de omzetting van 

eindloon naar middelloon, de komst van het FTK en de kredietcrisis (hoofdstuk 9).  

Wij ronden dit deel af met de uit de casussen te leren lessen ten aanzien van de houdbaar-

heidsvraag en zetten op een rijtje waar „de boot is gemist‟ (hoofdstuk 10).

                                                
301 In samenvatting gepubliceerd in Tamerus (2010a). 
302 Daarbij bespreken wij alleen de dimensies die er voor de beoordeling toe doen. Dat betekent dat met 

name de dimensie verantwoording in de retrospectie weinig voorkomt. Medezeggenschap, communicatie 

en transparantie zijn pas van de laatste jaren en bovendien gaat het in de retrospectie vooral om de lessen 

op de inhoud van het contract en het toezichtkader. 
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Hoofdstuk 7 

Opkomst en institutionalisering van het collectieve pensioen-

contract 
Economische groei en inflatie leiden tot het traditionele defined benefit  

 

Wij bespreken in dit hoofdstuk het tijdvak dat begint rond 1880, het begin van de indu-

striële revolutie in Nederland en de opkomst van ons vigerend pensioencontract, en 

eindigt rond 1970. Het traditionele op eindloon gebaseerde defined benefit was toen de 

maat geworden voor het pensioencontract. Het systeem werd geschraagd door de ver-

plichtstelling, die zorgde voor een brede pensioendekking in Nederland en de Pensioen- 

en spaarfondsenwet, die zorgde voor borging van en vertrouwen onder het systeem. 

 

Wij beginnen met een schets van de omgeving van het contract (7.1) Wij putten daarbij 

voornamelijk uit Van Nederveen Meerkerk en Peet (2002). 

 

Wij bespreken daarna achtereenvolgens de volgende casussen. 

 De pensioenvisie van Van Marken
303

 (7.2). 

 De onhoudbaarheid van het eindloon bij Philips
304

 (7.3) 

 Het ook onhoudbaar zijn van de beschikbare premieregeling bij Philips (7.4). 

 De invoering van de Wet verplichte deelneming bedrijfspensioenfondsen (Wet 

BPF)
305

 (7.5) 

 De invoering van de Pensioen- en spaarfondsenwet (PSW)
306

 (7.6). 

 

7.1  De omgeving van het pensioencontract 
Het begint bij sociale werkgevers 

 

Rome en de gilden 

Pensioen, en dan in de hoedanigheid van het arbeidspensioen, is letterlijk al zo oud als de 

weg naar Rome. Als de legerleiding vond dat de soldaat lang genoeg had gediend, kreeg 

hij als pensioen een stuk land om in zijn levensonderhoud te voorzien. Veldheren kregen 

een levenslange uitkering.
307

 Daar ligt in feite al de definitie van pensioen: in je levens-

onderhoud kunnen blijven voorzien, als je human capital op is. Dus als je te oud bent om 

je werk nog te kunnen doen.  

Ook in de middeleeuwen in de tijd van de gilden kende men al een arbeidspensioen. Wij 

zien verplichtstelling, collectiviteit en solidariteit, als ook overheidsbemoeienis. Op gezag 

van stedelijke overheden konden gilden de „gildebroeders‟ verplichten tot betaling van 

entreegelden, contributies en heffingen. Een verplichtstelling dus voor werkgevers. Die 

dwang was van groot belang om toestroom van nieuwe – jonge – leden te garanderen 

                                                
303 Volgens De Vries (1963). 
304 Volgens Van Nederveen Meerkerk en Peet (2002). 
305 Wet Verplichte Deelneming Bedrijfspensioenfondsen, 1949, volgens de beschrijving in Lutjens (1999). 
306 Pensioen- en spaarfondsenwet, gepubliceerd in Staatsblad 1952, 275. De PSW trad op 1 januari 1954 

volledig in werking. Zie SER (2001) voor een korte schets van de waarborgfunctie en achtereenvolgende 

aanpassingen voordat de wet in 2006 is omgevormd tot de vigerende Pensioenwet en het FTK. 
307 Breunesse (1995, 12). 
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waardoor de risico‟s over het gehele bestand konden worden gespreid. Er was toen dus al 

intergenerationele solidariteit. De verplichtstelling voorkwam tevens anti-selectie en free-

rider gedrag. Gilden deden zelfs aan fondsvorming, de zogenaamde gildebossen. Stabili-

teit zowel van inkomen voor de zieke of gepensioneerde werknemer als het kunnen 

bieden van de voorzieningen was het doel daarvan.
308

  

 

Het collectieve pensioencontract begint met de komst van de industriële revolutie 

Het huidige pensioencontract stamt uit de tweede helft van de 19
de

 eeuw. De industriële 

revolutie zette toen door in Nederland en betekende een trendbreuk in de arbeidsverhou-

dingen. De patroon met zijn knecht(s) werd vervangen door de ondernemer, die met zijn 

kapitaal en dat van anderen een onderneming begon en die grote groepen personeel in 

dienst nam, onder te verdelen in de fabrieksarbeiders met hun stukloon van laag niveau 

en de beambten (die wij nu middenkader en hoger personeel noemen). Als reactie daarop 

ontstaat tussen 1860 en 1870 de discussie over de „sociale kwestie‟.
309

 De fabrieksarbei-

der, het nieuwe fenomeen uit de industrialisatie, moet worden beschermd. Maar hoever 

moet dat gaan? Het eerste werkliedenverbond wordt een feit. Opmerkelijk is
310

, dat doel 

is het belang van de werknemer te dienen door samenwerking te zoeken met de werkge-

ver. Polarisatie is niet echt een Nederlands ding. In de jaren tussen 1871 en 1909 worden 

opgericht de FNV, het CNV en het RKVakbureau, zoals de latere NKV eerst heet. Als 

reactie op deze vakbonden en de steeds verdergaande bemoeienis van de overheid wordt 

in 1899 de Vereniging van werkgevers opgericht. De corporatieve structuur van de gilden 

krijgt een vervolg in een institutionele structuur als in 1919 de Hoge Raad van Arbeid 

wordt opgericht als overlegorgaan van werknemers en werkgevers dat de overheid advi-

seert. Een neo-corporatieve sociale orde ontstaat waarin gestructureerd overleg 

plaatsvindt tussen overheid en sociale partners, de overheid vooral ruimte laat voor socia-

le partners en hen inspraak geeft en de overheid ook uitvoerende taken laat aan sociale 

partners 

 

In 1890 begint de discussie over wat uiteindelijk zal leiden tot het drie-pijler-systeem in 

Nederland.
311

 Wat is de rol van de overheid in het particuliere pensioen en waar ligt de 

grens tussen de wettelijke voorziening en dit particuliere pensioen? Drie stromingen te-

kenen zich af in de discussie en ze zijn voor deze studie interessant om te melden. 

 De SDAP, de socialistische politieke stroming, kiest voor een volledig staatspen-

sioen. De zorgplicht gaat zover dat zij vinden dat de overheid moet zorgen voor 

een goed pensioen voor de burger/arbeider. Via de belastingen zouden de financi-

ele middelen moeten komen van de bezittende klasse. Het paradigma van het 

sociale contract
312

 past hier bij. 

 De confessionele stroming (ARP en KVP) kiest voor eigen verantwoordelijkheid 

onder het motto „soevereiniteit in eigen kring‟. Staatstussenkomst in het bedrijf is 

niet wenselijk. Pensioen is uitgesteld loon. Zij kiezen wel voor een wettelijke ver-

                                                
308 Van Nederveen Meerkerk en Peet (2002, 35-37). 
309 Van Nederveen Meerkerk en Peet, 27 ev. 
310 Wij zullen dit later bevestigd zien in het poldermodel. 
311 Met de invoering van de Algemene Ouderdomswet krijgt dit systeem in 1957 definitief gestalte. 
312 Kenmerk van het sociale contract is „samen sparen voor een voor ieder gelijk doel‟. Zie deel I, par. 

4.4.1. 
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plichting en zonodig overheidssubsidie als additionele financieringsbron als de 

loonruimte te weinig is. Ook hier past het paradigma van het sociale contract het 

beste bij. 

 De liberalen kiezen voor een marktconforme oplossing met een vrijwillige verze-

kering. Hier past het paradigma van het financiële contract het beste bij. Alleen de 

vooruitstrevende liberalen neigen naar het standpunt van de confessionelen.  

Met dit doorlopende politieke debat tegen de achtergrond komt, ondanks het groeiende 

particuliere initiatief en de opkomst van het institutionele overleg, een aantal wetten tot 

stand, als vertaling van het maatschappelijk gevoelen om de fabrieksarbeider de nodige 

minimale bescherming te geven. Het betreft de Ongevallenwet (1901), de Invaliditeitswet 

(1913) met een pensioenleeftijd van 70 jaar, de Ziektewet (1913) en de Ouderdomswet 

(1919) met een pensioenleeftijd van 65 jaar, naast het ouderdomspensioen ook een we-

duwen- en wezenpensioen en een financiering op basis van kapitaaldekking.  

Ook komt in 1907 de wet op het arbeidscontract tot stand. Een individuele arbeidsover-

eenkomst tussen werkgever en werknemer. In de praktijk worden echter al snel 

collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten en in 1927 verschijnt de Wet op de collectie-

ve arbeidsovereenkomst. Belangrijk voordeel voor werkgevers is het vermijden van 

concurrentie op arbeidsvoorwaarden binnen de bedrijfstak. Het algemeen bindend ver-

klaren van de CAO gaat werkgevers echter lang te ver, maar in 1937 komt het er toch 

van. 

 

In dit tijdsgewricht gaan steeds meer (grote) werkgevers in industrie, nijverheid en handel 

over tot het vormgeven van allerlei voorzieningen voor hun personeel, deels uit zorg-

plicht en deels om personeel te kunnen aantrekken en behouden (de concurrerende 

arbeidsvoorwaarde). Als vanzelf ontstonden collectiviteiten per onderneming of per be-

drijfstak als ondernemers elkaar opzochten om gezamenlijk zaken, zoals bijvoorbeeld 

pensioen, te regelen. Van de laatste is de textielbranche een van de eerste voorbeelden. 

Van de eerste de families Stork en Philips. En J.C. (Jacques) van Marken een vooraan-

staand ondernemer en directeur van de toenmalige Gist- en Spiritusfabriek in Delft. Hij 

geldt als het prototype van een sociale werkgever met een groot gevoel van zorgplicht 

naar zijn werknemers en hun gezinnen. Welte (2007) vermeldt van hem de volgende uit-

spraak “Zoolang de ondergeteekende de eer zal hebben uwe onderneming te leiden, 

zullen geene „oude paarden‟ zonder voer worden op stal gezet” – (einde citaat). Zijn pen-

sioenvisie kan worden gezien als de blauwdruk voor ons huidige pensioencontract. Het 

collectieve pensioencontract is een feit. 

De argumenten voor werkgevers om een pensioenvoorziening op te zetten zijn de vol-

gende. 

 Een sterk gevoelde zorgplicht voor de werknemer, die, als het human capital op 

is, toch in zijn levensonderhoud moet kunnen blijven voorzien. 

 Een ondernemingsbelang: de onderneming heeft veel personeel nodig en een 

werkgever die zorgt voor de werknemer is aantrekkelijk (pensioen als aantrekke-

lijke arbeidsvoorwaarde). 

 Een pensioenvoorziening wordt ook gezien als een middel tot discipline. Dit kan 

door in de reglementen van de pensioenvoorziening (bijvoorbeeld bij overlijden 
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en vooral invaliditeit) op te nemen dat niet wordt uit gekeerd bij opzet of nalatig-

heid.
313

 

 Met een goede pensioenvoorziening kunnen de vakbonden buiten de deur worden 

gehouden. Kennelijk betekent veel samenwerking op centraal niveau nog geen in-

nige band op ondernemingsniveau 

 

Leef- en arbeidspatronen zijn uniform. De man is kostwinner. De werknemer werkt in 

aanvang zijn hele leven bij dezelfde werkgever, al komt daar in de jaren ‟60 wel verande-

ring in.
314

 Vrouwen stoppen na hun huwelijk met betaalde arbeid. De beroepsbevolking is 

jong en er zijn ten opzichte van de beroepsbevolking weinig gepensioneerden.  

In de eerste decennia is er geen inflatie,
315

 die komt pas eind van de jaren ‟30 en zet door 

in de Tweede Wereldoorlog. In de periode van wederopbouw stijgen de prijzen, maar de 

loonontwikkeling wordt beheerst. In de jaren ‟60 doen zich wel af en toe mindere perio-

des voor. Vanaf het midden van de jaren ‟50 wordt de beheersing van de 

loonontwikkeling los gelaten en vooral in de jaren ‟60 vindt een enorme inhaalslag vindt 

plaats in de loonontwikkeling. Ook de inflatie is nog fors. Dit ijlt in het begin van de ja-

ren ‟70 nog na en de rente loopt dan op. 

En als gezegd, in het begin ligt het initiatief en de regie van het pensioencontract bij de 

werkgever. Pas veel later gaat dit over in de regie van werkgever(s) en werknemer(s) sa-

men, met name in de bedrijfstakken en centraal in de Stichting van de Arbeid (StAr) die 

in 1945 wordt opgericht. Het pensioen wordt meer en meer geïnstitutionaliseerd en als 

een recht gezien. 

 

7.2  Laten wij nog eens naar Van Marken luisteren
316

 
 

Omdat zijn pensioenvisie
317

 kan worden gezien als de blauwdruk voor ons huidige pensi-

oencontract beginnen wij met Van Marken en zijn visie. 

 

7.2.1  De casus 

 

De visie van Van Marken 

De visie van Van Marken is als volgt.  

 Niet de onderneming maar de werknemer is verantwoordelijk voor het sparen 

voor zijn pensioen. Hij moet zich zelf realiseren dat hij uit zijn loon moet sparen 

voor het moment dat hij te oud is geworden om loon uit arbeid te kunnen verdie-

nen (zijn human capital op is). Er is dan geen werkgever meer om voor hem “te 

zorgen”, want hij levert geen tegendienst. En terugvallen op de overheid was geen 

optie. Eigen verantwoordelijkheid dus. 

 Maar zover is de werknemer nog niet. In de eerste plaats is zijn loon daartoe on-

voldoende. De werkgever moet dat loon dus eerst verhogen. In de tweede plaats 

                                                
313 Van Nederveen en Peet, 43. Ook dronkenschap wordt genoemd. Dat zal niet zomaar zijn.  
314 Veel pensioengaten zijn daarvan het gevolg. Deze worden pas in de loop van de jaren ‟80 gedicht met de 

opkomst van circuits voor waardeoverdracht. 
315 Behalve tijdens de Eerste Wereldoorlog. 
316 Zie ook Tamerus (2009c). 
317 Deze paragraaf is voornamelijk ontleend aan De Vries (1963). 



7   Opkomst en institutionalisering van het collectieve pensioencontract 

111 

 

realiseert de werknemer zich niet dat hij moet sparen voor later dan wel hij stelt 

spaarbeslissingen uit ten faveure van directe consumptie. Hij moet dus worden 

gedwongen door de werkgever. In de derde plaats is de verzekeringsmarkt voor 

het individu niet voldoende inzichtelijk en erg duur. Dat leidt tot verkeerde beslis-

singen en te weinig pensioen. De werknemer moet dus worden geholpen en tegen 

zichzelf in bescherming worden genomen.
318

 

 Voor pensioen moet worden gespaard. Van Marken realiseerde zich dat het aantal 

gepensioneerden zou gaan toenemen met de tijd. Niet sparen zou betekenen dat de 

uitbetaling van pensioenen een steeds groter beslag zou gaan leggen op de be-

drijfsmiddelen. Een voor een gezonde bedrijfsvoering onwenselijke situatie.  

 De pensioengelden worden buiten de onderneming en buiten de beschikkings-

macht van de werknemer gebracht. In de eerste plaats is dit nodig om de 

werkgever niet in de verleiding te brengen om het pensioengeld te gebruiken in de 

onderneming. En dus om te zorgen dat bij faillissement van de onderneming het 

pensioengeld daarvan vrij blijft. In de tweede plaats betekent ook dit bescherming 

van de werknemer tegen zichzelf om te voorkomen dat hij het toch opeet en geen 

pensioen heeft. Het pensioen behoeft een rechtskarakter, een persoonlijk onver-

vreemdbaar recht voor de werknemer. De werknemer moet er op kunnen rekenen 

dat het er is als het zover is. En de werknemer heeft er recht op dat er pensioen 

wordt opgebouwd. Hij moet op het systeem kunnen vertrouwen. 

 Een goed pensioen is „gelijk aan‟ het laatstverdiende, vaste loon.
319

  

 Dit pensioen kost 25% van de loonsom, waardoor het eindloon pensioen dus 75% 

kon bedragen van het laatste loon. Dat is de invulling van „gelijk aan‟. 

 

De Vries meldt niets over een expliciete visie van Van Marken over de pensioenleeftijd. 

Wij komen op dit punt dus niet verder dan dat Van Marken begon met een pensioenleef-

tijd van 60 jaar en dat dat een vertaling was van de toen geldende maatschappelijke norm 

dat men dan lang genoeg (vanaf 20 jaar of nog jonger) had gewerkt. Of hij heeft gedacht 

aan de nadelen van een vaste pensioenleeftijd, weten wij dus niet. Het maatwerk uit de 

tijd van de patroon en zijn knecht(s) wordt los gelaten.
320

 De omvang van het personeels-

bestand zal daaraan debet zijn geweest. Van Marken was zijn tijd ver vooruit op het punt 

van de communicatie. Juist omdat hij de werknemer de verantwoordelijkheid voor zijn 

pensioen bij wilde brengen, communiceerde hij volop met de werknemers en hadden zij 

ook inspraak. Hij vond dat nodig. Hij ging er toen van uit dat de werknemer het te zijner 

tijd zelf zou gaan doen. 

 

Inflatie, flinke stijgingen van de levensverwachting die zorgen voor een steeds duurder 

pensioen dan wel de waarde van het human capital verhogen, en vergrijzing en ontgroe-

ning waren in de tweede helft van de 19
de

 eeuw nog niet in beeld. Dat is jammer, want 

Van Marken zou daar ongetwijfeld een visie op hebben gehad en daar hadden wij dan van 

                                                
318 Gedragswetenschappers, enquêtes onder deelnemers en buitenlandse ervaringen wijzen uit dat deze ar-
gumenten nog steeds gelden (deel I, hoofdstuk 4 en 5). 
319 Een duidelijke eindloongedachte. 
320 Zowel De Vries als Van Nederveen Meerkerk en Peet beschrijft het maatwerk tussen de patron en zijn 

knechts. Voor én werkgever én werknemer gold dat zo lang mogelijk blijven werken de insteek was. Het 

pensioen is voor als het écht niet meer gaat. 
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kunnen leren. Ook Van Marken en zijn commissarissen zien de pensioenregeling als een 

arbeidsvoorwaarde die werknemers aantrekt en bindt (zie argumenten werkgevers in de 

vorige paragraaf). 

 

Geen geld om visie in te voeren 

Van Marken slaagde er niet in zijn visie zelf te verwezenlijken. De beschikbare bedrijfs-

middelen stonden dat niet toe. In 1880 ging de pensioenregeling van start. De eerste 

pensioenpremies werden uit de winst betaald, een onzekere financieringsbron. Er werden 

op leeftijd 60 ingaande lijfrentes voor gekocht bij een solide Nederlandse verzekeraar. Dit 

laatste als invulling van „de werknemer moet er op kunnen rekenen.‟ Een beschikbare 

premieregeling dus. Zij het dat wel uit de inleg direct pensioen werd ingekocht. Geen 

echte defined contribution dus. Dit zinde Van Marken geenszins. Hij was er zich terdege 

van bewust dat tegenvallende bedrijfsresultaten niet alleen het risico met zich mee brach-

ten, dat in latere jaren toch nog een deel van de pensioenen direct uit het bedrijfskapitaal 

moest worden gefinancierd omdat te weinig was gespaard, maar ook het vertrouwen in 

dit nog prille systeem zouden schaden. Maar het lukte hem bij het eerste contract nog niet 

om daar meer fundament te realiseren. Op dit punt ontstonden dan ook al snel problemen. 

Na twee voorspoedige jaren ging het in 1882 mis. En ook in 1883 en 1884. Het personeel, 

dat door hem over de streep was getrokken voor het nut van pensioensparen, was diep 

teleurgesteld. Bij De Vries lezen wij: “Opmerkenswaard is echter, dat Van Marken toen 

reeds, na een zo korte ontwikkeling, zijn personeel van het belang van een pensioenrege-

ling zozeer had weten te doordringen, dat een groot aantal van hen de premie geheel of 

gedeeltelijk – al naar men daartoe in staat was – zelf doorbetaalde!” – (einde citaat).
321

 In 

1885 ging het weer mis met de winst en toen bracht het personeel de premie ook niet 

meer op. Pas in 1887 was de winst weer ruim voldoende. Van Marken zag zijn kans 

schoon. De commissarissen stemden in met de afspraak dat de pensioenpremie voortaan 

behoorde tot het loon en daarom eerst onttrokken wordt aan het bedrijfsresultaat alvorens 

de winst wordt berekend. De benodigde pensioenpremies worden gestort, ongeacht of er 

winst is of verlies. 

In 1910 wordt opgericht de “Vereeniging tot Behartiging van de Belangen van het Perso-

neel in vasten dienst der N.V. Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek”. Alle werknemers 

in vaste dienst worden lid van de Vereeniging. Het ouderdomspensioen wordt hier ook in 

ondergebracht en de pensioenen worden niet meer ingekocht bij een verzekeringsmaat-

schappij. De Vereeniging belegt de premies zelf. De voorloper dus van het 

pensioenfonds. Welte (2007) vermeldt als reden: de verzekeraar vraagt hoge kosten die 

ten laste gaan van het op te bouwen pensioen.
322

  

Het pensioen wordt betaald uit de ingelegde premies en de daarop bijgeschreven beleg-

gingsrendementen. Niets wordt vermeld over actuariële berekeningen om inzicht te geven 

over het te bereiken pensioen. Ook wordt niet uitgewijd over de beleggingsrisico‟s en 

langlevenrisico‟s, die in beginsel dus voor de werkgever en de deelnemer zijn.  

 

 

 

 

                                                
321 De Vries, 27. 
322 Welte (2007, 12). 
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7.2.2  Beoordeling met de inzichten van nu 

 

De pensioenvisie is geformuleerd en door Van Marken „nagejaagd‟ vanuit de „willen‟-

kant. Wij bespreken daarom eerst de „willen‟ dimensies.  

Wij bespreken daarna de realiteit. Die is dat de „kunnen‟- kant in het pensioencontract dat 

Van Marken invoert het vooralsnog wint. 

 

De visie, een ‘willen’ 

Wij bespreken de casus langs de „willen‟ dimensies. 

 

Pensioenresultaat 

 Eindloon (de visie) is het vertrekpunt als invulling van het doel van een goed pen-

sioen. Dit overigens ondanks dat van inflatie nog geen sprake was. Hoge kwaliteit 

staat bij Van Marken, en ook andere sociale werkgevers als Philips en Stork, 

voorop. Gekozen wordt voor een vaste collectieve pensioenleeftijd, alhoewel dat 

vast geen bewuste keuze lijkt. 

 

Zekerheid 

 Van Marken hecht aan zekerheid, zowel voor de werkgever als de werknemer. De 

werknemer moet er op kunnen rekenen dat pensioen wordt opgebouwd en dat het 

er is, als het human capital op is. Hij brengt de volgende zekerheidswaarborgen 

aan. Op eigen initiatief, je zou bijna kunnen zeggen „door gebruik te maken van 

gezond verstand‟. Wetgeving had hij niet nodig.  

 Het pensioengeld wordt buiten de onderneming gebracht en buiten de beschik-

kingsmacht van de werknemer. Beide kunnen niet aan het geld komen. Dat 

voorkomt dat er geen of te weinig pensioen is als het zover is. 

 De werknemer is verplicht om mee te doen en de werkgever doet het voor hem, 

paternalisme dus, uit gevoelde zorgplicht voort gekomen puur ter bescherming en 

dus zekerheidsverhogend.  

 Het pensioen wordt opgebouwd naar rato van de diensttijd, kapitaaldekking dus. 

Dat betekent dat de betaling van het pensioen niet afhankelijk is van de bedrijfsre-

sultaten. Zowel de werkgever als de werknemer beschermen zich hier tegen de 

rijping.  

 In eerste instantie wordt het pensioen verzekerd, maar omwille van de kosten van 

de verzekeraar wordt in 1910 besloten om de gelden onder te brengen in een „pen-

sioenfonds‟. De literatuur maakt geen melding van een actuarieel fundament 

onder de visie, anders dus dan kapitaaldekking en een geschatte premie van 25% 

van de loonsom. 

 

De visie, kan het ook? 

Wij nemen de casus van de pensioenvisie de maat langs de „kunnen‟ dimensies. 

 

Betaalbaarheid 

 Het contract volgens zijn visie kent de in deel I geanalyseerde knelpunten op het 

punt van de betaalbaarheid. Bij het formuleren van zijn visie was volgens De 

Vries het financiële plaatje voor Van Marken niet duidelijk. Hij dacht aan 25% 
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van de loonsom als premie voldoende te hebben en hij schrok van de backservice-

lasten in een eindloonregeling.
323324

  

 

Solidariteit 

 De Vries meldt ook niets over een visie van Van Marken op solidariteit. Bij Welte 

lezen wij wel dat Van Marken gemeenschapsgevoel (en dus solidariteit) een we-

zenskenmerk vond om ondernemingsdoelen maar ook optimale ontplooiing en 

welvaart voor de werknemer te bereiken. Net als bij de gilden was solidariteit in 

het tijdsgewricht geen issue, het was gewoon efficiënt en verstandig en verhoogde 

de gezamenlijke welvaart waarvan eenieder profiteerde. Verder kunnen wij wel 

het volgende noteren. 

 Door de dwang om mee te doen zijn de werknemers onderling solidair. Ieder 

krijgt uit de loonruimte procentueel evenveel ongeacht leeftijd en gezondheid. 

 Of bij de inkoop nog gecorrigeerd wordt voor het feit dat die inkoop voor jonge-

ren goedkoper is dan voor ouderen wordt in de literatuur niet duidelijk. Dus of er 

solidariteit van jong naar oud optreedt evenmin. Het is aannemelijk dat later in het 

pensioenfonds die solidariteit er wel in gekomen is, net als bij Philips (zie hierna 

paragraaf 7.3.2). 

 Bij de inkoop bij de verzekeraar bestaat geen solidariteit meer met gepensioneer-

den en met de actieven met bestaande rechten. De verzekeraar zorgt daarvoor. 

Later in het pensioenfonds is de werkgever en zijn daarmee jongeren en toekom-

stige deelnemers bij tegenvallers solidair met de bestaande generaties en zijn 

actieven bij tegenvallers solidair met gepensioneerden.  

 In de jaren dat de onderneming onvoldoende winst maakte werd op daadkrachtige 

werknemers een beroep gedaan om de premie te betalen voor hen die dat niet 

konden. 

Het is zeer aannemelijk dat ook Van Marken, ondanks zijn heldere visie op het risico van 

de veroudering van het werknemersbestand en het toenemen van het aantal gepensioneer-

den niet was ontkomen aan een steeds grotere solidariteitsdruk op de jongeren en 

toekomstige generaties. De babyboom, die in feite als katalysator optreedt in het vergrij-

zings- en rijpingsproces, kon hij niet voorzien. Zou hij als een der eersten, en nog voordat 

het toenmalige Kabinet dat zou doen in de Nota Werken aan Zekerheid in 1996
325

, het 

traditionele defined benefit ter discussie hebben gesteld? 

 

Arbeidsmarkt 

 Zou Van Marken eerder dan anderen de conclusie hebben getrokken dat de stij-

gende levensverwachting niet straffeloos kan blijven leiden tot premieverhoging? 

Zou hij wél door de voorspoed hebben heen gekeken en tijdig de bakens hebben 

verzet ten aanzien van de vaste pensioenleeftijd? 

                                                
323 De Vries, 44. 
324 De huidige pensioenpremies zitten, uitzonderingen daar gelaten, niet op dat niveau. Overigens kwamen 

de premies daar rond 1970 wel bij in de buurt. Toch oordelen wij de pensioenprijs die wij nu betalen als te 

hoog. Heeft dat er mee te maken dat wij nu ook, en toen nog niet, een forse AOW-premie betalen en dat wij 

nu beduidend hogere zorgpremies betalen? 
325 Zie paragraaf  8.5. 
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 Zou Van Marken wél ontkomen zijn aan de overgangsmaatregelen en voorwaar-

delijke rechten die de arbeidsmobiliteit belemmeren? En die de solidariteit van 

jong naar oud ongewenst hebben vergroot? 

Het pensioen is bij Van Marken een duidelijke arbeidsvoorwaarde en als zodanig een 

bindmiddel aan de onderneming. 

 

De binding van ‘willen’ en ‘kunnen’ 

Wij bespreken de casus op het punt van de „verbinden‟ dimensies. 

 

Risicomanagement 

 Zou de visionair Van Marken ontkomen zijn aan de toenemende risico‟s en het 

verkeerd managen daarvan? Zou hij bijvoorbeeld bij het duidelijk worden van de 

keuzes in het FTK direct gekozen hebben om de nominale garantie los te laten en 

zo te ontkomen aan dure schijnzekerheid en de beleggingsspagaat? Hij zou de 

stappen hebben moeten zetten als zullen worden voorgesteld en uitgewerkt in deel 

III om daaraan te zijn ontkomen. 

 

Verantwoording 

 Ook op het punt van verantwoording was Van Marken zijn tijd vooruit. Hij orga-

niseerde medezeggenschap om werknemers zich langs die weg verantwoordelijk 

te maken voor hun pensioen en de kosten daarvan. 

 

De visie van Van Marken op het punt van pensioenresultaat in combinatie met zekerheid 

ligt, zo zeggen wij, ten grondslag aan het huidige contract. Het is dus aannemelijk te oor-

delen dat die visie qua houdbaarheid net zo in discussie zou zijn gekomen als het huidige 

pensioencontract. Dat neemt niet weg dat veel van juist zijn visie is te vertalen naar wat 

wij in deel III de lijst van behoud zullen noemen voor het ontwikkelen van een naar de 

toekomst toe houdbaar contract. Het gaat dan om de zekerheidswaarborgen in zijn visie, 

het sparen naar rato van de diensttijd, het brengen van de gelden buiten de onderneming 

en buiten de beschikkingsmacht van de deelnemer en de verplichte deelname, hoe pater-

nalistisch ook. Deze behoudcriteria sluiten duidelijk aan bij de in deel I beschreven 

belangen van de onderscheiden belanghebbenden. De mens Van Marken en zijn visie la-

ten zich prima „vangen‟ in het paradigma van het sociale contract. 

 

7.2.3  De casus van de regeling die Van Marken invoert: beoordeling naar de inzich-

ten van nu 

 

De realiteit van de beschikbare premie, een ‘kunnen’ 

Als gezegd lieten de ondernemingsresultaten het invoeren van een contract volgens de 

visie van Van Marken niet toe. In plaats daarvan was het contract in feite een beschikbare 

premieregeling. Wij bespreken de casus langs de „kunnen‟ dimensies. 

 

Betaalbaarheid 

 Er wordt niet meer toegezegd dan wordt ingelegd en er wordt niet meer ingelegd 

dan de bedrijfsmiddelen toelaten. De beschikbare premieregeling is dus betaalbaar 

voor de werkgever in de zin dat hij niet voor onbeheersbare lasten komt te staan. 
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Solidariteit 

 Er is geen toezegging gedaan en dus zijn er geen tegenvallers. Daartoe hoeft dus 

geen solidariteit te worden opgebracht. Dus kan er niets „onder druk‟ komen.  

 Er is geen intergenerationele solidariteit, de meerwaarde daarvan kan dus niet 

worden benut.  

 De literatuur vermeldt niet in hoeverre deelnemers solidair zijn met elkaar ten 

aanzien van beleggingsrisico‟s en langlevenrisico. 

 

Arbeidsmarkt 

 De eerste pensioenregeling van Van Marken kent niet de belemmeringen voor de 

arbeidsmarkt van defined benefit, behoudens op het punt van de vaste pensioen-

leeftijd. Maar als gezegd, grote stijgingen van de levensverwachting waren nog 

lang niet in beeld. 

 De regeling kan wel belemmeringen opleveren als het pensioen te laag uitvalt. 

Werknemers gaan dan, bij afnemend en tekort schietend human capital, zichzelf 

en de werkgever in de weg zitten. 

 

Maar biedt beschikbare premie voldoende?  

Wij leggen de casus langs de „willen‟ dimensies. 

 

Pensioenresultaat 

 De beschikbare premie regeling van Van Marken biedt geen duidelijkheid over de 

vraag of het pensioendoel kan worden gehaald. Zowel werknemer als werkgever 

hebben geen kompas richting de beoogde pensioenleeftijd. Dat brengt het risico 

met zich mee van een te laag pensioen. Daar zijn noch de werknemer, noch de 

werkgever noch de maatschappij bij gebaat. 

 

Zekerheid 

 Zekerheid over de opgebouwde rechten is er wel in het pensioenfonds, tekorten 

zullen er niet zijn. Maar de uitkomst, heeft de deelnemer voldoende pensioen op 

de pensioenleeftijd, is ongewis. Per saldo geen zekerheid dus. 

 

En hoe zit het op de ‘verbinden’ dimensie? 

 

Risicomanagement 

 Aan de ene kant is het risicomanagement op orde, namelijk als het gaat om be-

taalbaarheid, solidariteit en in beginsel zekerheid. Het fonds zal niet met tekorten 

komen te zitten (en ook niet met overschotten).  

 Maar het managen van het pensioendoel is niet op orde. Van Marken heeft, op 

weg naar zijn visie, dit ook zo gevoeld. 

 

De pensioenregeling die Van Marken gedwongen door de beperking van de bedrijfsmid-

delen invoerde, betekent werken zonder doel. Dat geldt ook voor defined contribution. 

Maar het doel van pensioen is nu net wel het hebben van een doel, te weten uitzicht op 

een pensioen, waarmee de werknemer na pensionering in zijn kosten van levensonder-

houd kan voorzien op een welvaartspeil zoals hij dat is gewend. De kwaliteit verliest hier 



7   Opkomst en institutionalisering van het collectieve pensioencontract 

117 

 

teveel van de betaalbaarheid. Wij zullen dat nadrukkelijk gaan zien bij de casus van de 

inlegafhankelijke opbouwregeling bij Philips (par. 7.4). 

 

7.3  Eindloon bij Philips onhoudbaar
326

 
 

Deze casus bespreken wij omdat hij zo‟n mooi voorbeeld is van de dominantie van het 

„willen‟. En omdat wij er toen niet van hebben geleerd. Die dominantie van het „willen‟ 

kenmerkt de ontwikkeling tot aan het debat dat wij nu voeren. 

 

7.3.1  De casus 

 

Het lukt Philips wél om in 1913 te starten met een eindloonregeling
327

. Er wordt opge-

bouwd naar rato van de diensttijd met 1,67% per jaar. De pensioeninkoop wordt jaarlijks 

afgefinancierd. Gefinancierd wordt uit premie, uit beleggingsopbrengsten en uit extra bij-

dragen van de onderneming. De laatste zijn de sluitpost. Dienstjaren voor de start van het 

contract en het pensioenfonds
328

 tellen mee voor het pensioen, een genereuze keuze.
329

 

De pensioenleeftijd is 65 jaar. Er wordt risicomijdend belegd. Een gedegen actuarieel 

fundament lijkt te ontbreken.
330

 

Tot rond 1920 gaat het de onderneming goed. De eindloonregeling is wel duur door de 

regelmatige en forse loonsverhogingen die medewerkers krijgen, juist ook omdat het 

goed gaat. De backservice last is hoog. Maar de extra stortingen zijn voor de werkgever 

geen probleem. Er worden zelfs verdere verbeteringen aangebracht. De pensioenleeftijd 

gaat omlaag van 65 naar 60 jaar, de werknemerspremie wordt af geschaft. De afhanke-

lijkheid van de werkgever neemt verder toe.  

Na 1920 bereken voor de onderneming financieel slechtere tijden aan. De onderneming 

moet de extra stortingen beperken. Bovendien levert het risicomijdend beleggen van de 

pensioengelden een beperkt rendement op van zo‟n 5% per jaar.  

Het gaat daarna wel weer beter met de onderneming maar de daardoor noodzakelijke 

enorme groei betekent een grote financieringslast voor het pensioenfonds. In 1922 blijkt 

bij de opstelling van de eerste wetenschappelijke balans dat de algemene reserve negatief 

is, onderdekking dus. Er wordt weer een werknemersbijdrage ingevoerd. Ook wordt ge-

kozen voor een beperking van de toegankelijkheid tot het fonds om zo de lastengroei te 

beperken. Als de onderneming in 1927 en 1928 weer enorm groeit, is dat niet vol te hou-

den. Grote groepen werknemers dreigen pensioenopbouw mis te lopen. Dat verdraagt 

                                                
326 Deze paragraaf is ontleend aan Van Nederveen Meerkerk en Peet (2002). 
327 Over het gemiddelde salaris van de laatste 5 jaar. 
328 Er waren twee pensioenfondsen, een voor de fabrieksarbeiders en een voor het kantoorpersoneel (de 

„beambten‟). In 1996 zijn de fondsen samen gebracht in één fonds. Wij zullen in deze studie doen alsof 

altijd sprake is geweest van één fonds. Dat heeft voor het onderzoek en de conclusies geen gevolgen. 
329 Bij de start van PGGM zien wij een soortgelijke keuze die sterk is gebaseerd op zorgplicht en solidari-

teit. Zie Van Keeken (2008, 10). 
330 Van Nederveen Meerkerk en Peet geven aan dat zij uit deze begintijd niets kunnen vinden over het wel 

of niet aanwezig zijn van een actuarieel fundament onder het contract. Ik ga er daarom in mijn analyse en 
beoordeling vanuit dat dit actuarieel fundament er niet is geweest. Ik baseer dat overigens ook op het feit 

dat een groeiend fondsvermogen in de eerste jaren direct wordt omgezet in verbeteringen in het contract. 

Ook dan wordt niet over toekomstige risico‟s gesproken. Bovendien wordt pas in 1922 voor het eerst een 

wetenschappelijke balans opgesteld en komt de actuaris in beeld. 
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zich niet met de door de werkgever gevoelde zorgplicht. Alle werknemers hebben, ook 

Van Marken redeneerde zo, „recht‟ op pensioenopbouw. Ook de actuaris spreekt de lei-

ding van de onderneming hierop aan. Uiteindelijk wordt de conclusie getrokken dat een 

grondige heroverweging nodig is en in 1929 verwoordt Anton Philips dit als volgt: “Door 

den gestadige groei en bloei der onderneming met de daaraan gepaard gaande ontzaglijke 

uitbreiding van het personeel is het Pensioenfonds in zulk een stadium gekomen, dat naar 

middelen moet worden omgezien op welke wijze alle leden van het personeel der onder-

neming in het Pensioenfonds zouden kunnen worden ondergebracht, zonder dat de 

stabiliteit van het Pensioenfonds er onder te lijden zou hebben” – (einde citaat).
331

 De on-

dernemingsleiding toont zich dus gevoelig voor de druk om alle werknemers mee te 

kunnen laten doen. Dit is geheel in lijn met de gevoelde zorgplicht. Liever iedereen mee 

doen en dan maar wat minder pensioen dan een goed pensioen voor de één en niets voor 

de ander. In 1929 wordt de eindloonregeling gesloten en wordt over gegaan op inlegaf-

hankelijke opbouw. 

 

7.3.2  Beoordeling met de inzichten van nu 

 

De „willen‟ kant domineert deze casus, de maatvoering ten aanzien van het „kunnen‟ is 

niet goed geweest. 

 

Eindloon is ‘willen’ 

Wij bespreken de casus langs de „willen‟ dimensies. 

 

Pensioenresultaat 

 Eindloon. De kwaliteit is leidend. De werkgever belijdt de eindloonfilosofie en 

het recht voor de werknemer op pensioen als volgt: “Waar men vroeger pensioen 

beschouwde als een ondersteuning aan ouden van dagen, ziet men dit tegenwoor-

dig als voortzetting der dienstbetrekking, waarvoor na een bepaalde tijd geen 

diensten meer worden verlangd. Omdat bij een particuliere onderneming het in-

komen niet alleen bestaat uit salaris maar ook uit gratificaties is de wenselijkheid 

van gelijkstelling van het pensioen met het laatste inkomen in het bedrijfsleven 

nog groter dan bij burgerlijke ambtenaren” – (einde citaat)
332

. Het is dat inflatie 

nog geen issue is, anders was inflatievastheid waarschijnlijk ook onvoorwaarde-

lijk toegezegd. Kennelijk zien wij hier het ideaalbeeld van de sociale ondernemer 

die de volledige zorg voor de werknemer op zich wil nemen. De zorgplicht en het 

paradigma van het sociale contract ten top.
333

 

 

Zekerheid 

 Wij vinden dezelfde zekerheidswaarborgen als bij Van Marken, kapitaaldekking, 

het geld zit in het pensioenfonds, dus buiten de onderneming en buiten de be-

schikkingsmacht van de werknemer en de bescherming van het paternalisme. 

Daarenboven geldt nog het volgende. 

                                                
331 Van Nederveen Meerkerk en Peet, 104. 
332 Van Nederveen Meerkerk en Peet, 86. 
333 Uiteraard speculatief. 
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 Gespaard wordt voor een pensioendoel. Dat geeft op zich een grotere zekerheid 

dat dit doel ook gehaald wordt dan bij beschikbare premie. Daar is geen doel en 

wordt ook niet gepoogd dat te realiseren. 

 Negatief is dat er geen gedegen actuarieel fundament is. De financiële positie van 

het pensioenfonds en daardoor de zekerheid van de opgebouwde rechten van de 

werknemer zowel als de nog op te bouwen rechten zijn te veel afhankelijk van de 

bijdragen van de onderneming. Daarmee wordt de zekerheid van de kapitaaldek-

king ondermijnd. 

 Er wordt solide, zelfs risicomijdend, belegd met bescheiden portefeuilles aandelen 

en onroerend goed. 

 

Maar, kan het ook? 

Wij nemen de casus de maat langs de „kunnen‟ dimensies. 

 

Betaalbaarheid 

 De combinatie van onstuimige groei en hoge backservicelasten enerzijds en be-

scheiden rendementen anderzijds betekenen dat de onderneming steeds meer 

premie moet afdragen en extra bijstortingen moet doen. Dat is niet vol te houden. 

Het fonds raakt in onderdekking. De kwaliteit is niet vol te houden. 

 

Solidariteit 

De solidariteit van jong naar oud is groot. 

 Werknemers met weinig gewerkte jaren vóór de oprichting van de Vereeniging 

(jongeren) zijn solidair met werknemers met veel gewerkte jaren vóór de oprich-

ting (de oudere werknemers). Een overigens vanzelf aflopende solidariteit.
334

  

 Jongeren cq toekomstige generaties zijn solidair met ouderen en gepensioneerden, 

omdat de pensioenaanpassingen over het verleden uit premie worden betaald. 

 Jongere werknemers zijn solidair met oudere werknemers vanwege de uniforme 

werknemerspremie die wordt gevraagd door de werkgever; alle deelnemers krij-

gen dezelfde opbouw per jaar ongeacht hun leeftijd, doorsnee dus. Ook hier dus al 

feitelijk doorsneeopbouw-doorsneepremie maar strict genomen alleen op de 

werknemersbijdrage. 

 En er is de typische eindloonsolidariteit, niet- carrièremakers zijn solidair met car-

rièremakers. 

 Bij de start is de beroepsbevolking en dus ook het actievenbestand bij Philips erg 

jong. En er zijn weinig gepensioneerden. Het risico van vergroting van de solida-

riteitsdruk op de jongeren en de toekomst zal niet zijn onderkend. Die 

kwetsbaarheid kennen wij inmiddels wél.  

De solidariteit is bij Philips niet de reden geweest voor de onhoudbaarheid van het eind-

loon. 

 

 

 

                                                
334 Een solidariteit die feitelijk ook ten grondslag ligt aan het system van doorsneeopbouw-doorsneepremie 

in de bpf-en (zie par. 7.5). 
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Arbeidsmarkt 

 De arbeidsmarkt is gediend met werknemers met een goed pensioen. Geleidelijk 

schaft Philips de uitsluitingsregels af, waardoor het contract voor steeds meer 

werknemers toegankelijk is. De inperking daarvan in 1927 en 1928 is een stap te-

rug. Dat ziet de onderneming zelf ook. Vanaf 1929 kunnen in beginsel alle 

werknemers toetreden tot de regeling.  

 

En hoe zit het op de ‘verbinden’ dimensie? 

 

Risicomanagement 

Het risicomanagement is niet op orde.  

 De kwaliteit is aan gegaan zonder een gedegen financiële verkenning, bijvoor-

beeld van scenario‟s met betrekking tot groei en backservicelasten. Van Marken 

was van die lasten al geschrokken. 

 Jaarlijks wordt afgefinancierd. Dat is op zich goed risicomanagement. Maar de 

kwetsbaarheid van de afhankelijkheid van de onderneming ondergraaft dit. De 

facto wordt het fonds op kasbasis gestuurd. 

 De financiële positie wordt in het begin niet gemonitord en bewaakt, waardoor de 

tekorten die ontstaan laat worden opgemerkt. 

 

De houdbaarheid van de eindloonregeling bij Philips loopt stuk op het zwaar onderschat-

ten van de lasten en daarmee overschatten van de lat van de betaalbaarheid. Omdat men 

graag een mooie regeling wil, net als de buren en omdat dat zo sociaal is. En het loopt 

stuk, omdat het risicomanagement onvoldoende is. Op voorhand wordt geen „eerlijke‟ 

begroting gemaakt. Het zijn vooral de aanpassingen met terugwerkende kracht, in dit ge-

val de backservice, die voor de problemen zorgen. 

 

7.4  Ook ‘beschikbare premie’ is niet houdbaar bij Philips 
 

Deze casus bespreken wij omdat hij zo‟n mooi voorbeeld is van de dominantie van de 

betaalbaarheid. De „andere‟ kant dus. Maar ook die blijkt niet vol te houden, als de pensi-

oenaanspraken daardoor te veel eroderen en een te laag pensioen dreigt. Wij moeten dus 

in de zoektocht naar een houdbaar contract niet doorschieten naar defined contribution. 

Want dan zouden wij „de boot missen‟ (1).
335

 

Wij bespreken de casus in twee deelcasussen. De eerste is de invoering van het systeem 

van inlegafhankelijke opbouw, de tweede de terugkeer naar eindloon. 

 

7.4.1  De casus: inlegafhankelijke opbouw 

 

In 1929 sluit Philips de eindloonregeling dus. De onderneming blijft zich wel garant stel-

len voor de daarin opgebouwde rechten en het opgelopen tekort. Een kenmerk van 

defined benefit, de werkgever geeft de facto de garantie. 

 

                                                
335 Voor zover van toepassing voorzien wij keuzes van het predicaat „de boot gemist‟. Dat is een oordeel 

over een keuze of invulling daarvan met de inzichten van nu en belangrijk voor de keuzes voor een houd-

baar contract. In hoofdstuk 10 zetten wij ze op een rij. 
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Inlegafhankelijke opbouw 

De nieuwe regeling kent een inlegafhankelijke opbouw. Per dienstjaar wordt premie X 

salaris opgebouwd. Salarisverhogingen worden niet met terugwerkende kracht vergolden 

met pensioen. Er is dus geen backservice. De werknemer legt premie in, de beambte 7% 

en de fabrieksarbeider 3%. De onderneming doet daar het zelfde bij. Omdat de fabrieks-

arbeider minder inlegt, gaat zijn pensioenleeftijd naar 65 jaar. Die van de beambte blijft 

60 jaar.
336

 Alle werknemers kunnen aansluiten en iedereen wordt ook dringend opgeroe-

pen dat te doen. Een plicht is er nog steeds niet, wel een sterk appel. Deelnemers krijgen 

rechten bij ontslag. 

Geregeld is dat de onderneming kan bijstorten, maar niet méér dan dat. De werknemer 

kan er niet op rekenen. Uit de inleg wordt pensioen ingekocht tegen een rekenrente van 

3,5%. Het is dus geen defined contribution. Er wordt nog steeds solide en risicomijdend 

belegd. Belegd mag niet worden in de eigen onderneming. Alles is er op gericht het fonds 

gezond te houden en de ingekochte pensioenen te kunnen nakomen zonder extra bijstor-

tingen van de onderneming.  

 

7.4.2  Beoordeling met de inzichten van nu 

 

Inlegafhankelijke opbouw (en beschikbare premie) is ‘kunnen’. 

Wij bespreken de casus langs de „kunnen‟ dimensies. 

 

Betaalbaarheid  

 De betaalbaarheid is in beginsel geen probleem. Het fonds doet geen toezeggin-

gen zonder premie of uit eigen vermogen en de onderneming doet alleen extra 

stortingen als daarvoor de middelen in de onderneming aanwezig zijn. In die extra 

stortingen zat bij de eindloonregeling het probleem. De jaarlijkse premie-inleg 

kent dat veel minder.  

 Niet duidelijk wordt uit de literatuur hoe de garantie is geregeld als toch tekorten 

ontstaan, als de beleggingen minder renderen dan 3,5% en actuariële aannames 

moeten worden aangepast. Alhoewel daartoe niet verplicht, zal de druk op de on-

derneming groot zijn in dat geval om bij te springen.  

 Door de erosie van de pensioenaanspraken komt de onderneming klem te zitten 

tussen de deelnemerswens en maatschappelijke druk tot aanpassing van de aan-

spraken enerzijds en de les van de eerste eindloonregeling anderzijds. Wij zien dat 

de onderneming „om‟ gaat en toch regelmatig extra stortingen doet.  

 

Solidariteit 

 De solidariteit knelt niet, er worden in beginsel geen risico‟s doorgeschoven naar 

jongeren en toekomstige generaties. Solidariteit treedt wel indirect op van jong 

naar oud als de werkgever uit de bedrijfsmiddelen extra stortingen doet. Dat is 

overigens dan een expliciet besluit van de onderneming en dus transparant. 

 Naarmate steeds meer van deze stortingen worden gedaan, neemt die solidariteit 

„via de achterdeur‟ wel weer toe. 

                                                
336 Onbegrijpelijk met de inzichten van nu, die laten zien dat lagere inkomensklassen ook een lagere le-

vensverwachting hebben. Het zou op grond daarvan dus net andersom moeten zijn. 
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 En er is door de inkoop van pensioen uit de inlegafhankelijke opbouw (het is geen 

defined contribution) wel solidariteit in het delen in beleggingsrisico‟s en actuari-

ële risico‟s. Dat verkleint de risico‟s voor het individu aanzienlijk.  

 De solidariteit onder de werknemers en deelnemers is groot. Men komt op voor 

groepen met achterstand, een houdbaarheidsles. 

 

Arbeidsmarkt 

 In 1934 wordt een wervingsactie gehouden onder het personeel om toe te treden 

tot de pensioenregeling. Een pensioenverzekering is “een eisch van dezen tijd” – 

(einde citaat).
337

 

 De verplichte deelname die later onder druk van de vakbonden wordt ingevoerd is 

positief voor de arbeidsmobiliteit; de minimumtoetredingsleeftijd doet daar weer 

aan af. 

 Het recht bij tussentijds ontslag is een pré voor de mobiliteit. Dit verliest weer aan 

waarde doordat nog geen aanpassing plaatsvindt van ontslagrechten. Pas vanaf 

1962 wordt dit geregeld. 

 De vaste pensioenleeftijd is naar de inzichten van nu een belemmering voor de ar-

beidsmarkt. Toen was dat gezien de demografie geen issue. 

 

Wat betekent dat voor de ‘willen’ kant? 

 

Pensioenresultaat 

 Het antwoord op de houdbaarheidsvraag is nee. En dat zit op de kwaliteit.  

 Op voorhand is onzeker of het uiteindelijke pensioen na pensioeningang in een 

redelijke verhouding zal staan tot het laatste salaris, gezien de doelstelling van 

pensioen een belangrijke kwaliteitsgraadmeter. Zo‟n doel wordt ook niet gesteld. 

Dat betekent dat noch de werknemer noch de werkgever een kompas heeft. 

 Net zoals eindloon (en dus ook defined benefit) onhoudbaar was vanwege de eco-

nomische ontwikkelingen en de impact daarvan op de betaalbaarheid, zo is ook 

inlegafhankelijke opbouw (en dus ook defined contribution) onhoudbaar voor die 

economische ontwikkelingen. Het pensioenresultaat kan zoveel eroderen dat het 

te laag wordt. 

 Deelnemers en gepensioneerden komen in verzet. In de periode van de eindloon-

regeling was de betrokkenheid van de deelnemer gering. Hij leunt achterover, de 

onderneming zorgt wel dat het goed komt. Als de kwaliteit onderhevig is aan risi-

co‟s, neemt die betrokkenheid toe. Zodra de deelnemer de kwetsbaarheid van het 

inlegafhankelijke opbouwsysteem gaat ervaren, wil hij compensatie, een houd-

baarheidsles. 

 Het beste bewijs van onhoudbaarheid is het toegeven van de onderneming aan de 

roep om bijstortingen om de pensioenaanspraken toch te kunnen aanvullen.  

 

                                                
337 Van Nederveen Meerkerk en Peet, 126. 
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De onderneming „voelt‟ het appel om pensioenaanpassingen te doen dus wél. Een 

houdbaarheidsles.
338

 

 

Zekerheid 

 Bij inlegafhankelijke opbouw is de zekerheid van de over het verleden opge-

bouwde rechten in het fonds in beginsel goed geregeld. Omdat de inleg direct 

wordt omgezet in een pensioenrecht, is er wel beleggingsrisico en actuarieel risi-

co. De literatuur is niet duidelijk over hoe daarmee in de financiële opzet wordt 

omgegaan. Wel wordt solide en risicomijdend belegd. Het fonds rekent zich niet 

rijk.  

 De afhankelijkheid van de onderneming is hierdoor ex-ante opgeheven. Ex-post 

blijft deze echter wel degelijk bestaan. In de reglementen van het fonds komt te 

staan dat de onderneming voor de pensioentoezegging garant staat, dé ultieme 

consequentie voor de werkgever van eindloon.  

 Het beleggen in de eigen onderneming ondergraaft eigenlijk de bepaling dat het 

pensioengeld buiten de onderneming wordt gebracht. Het besluit dat dat niet meer 

mag, herstelt op dit punt de bedoelde zekerheid.  

 De zekerheid is echter schijnzekerheid vanwege het risico van grote erosie van de 

pensioenaanspraken. 

 

En hoe zit het op de ‘verbinden’ dimensie? 

 

Risicomanagement 

 Door de actuariële opzet en de inlegafhankelijke opbouw is het risicomanagement 

in het fonds sterk verbeterd. De risico‟s zijn in beeld. Er worden door het fonds 

geen risico‟s aangegaan anders dan de beleggingsrisico‟s en ook daarin is het 

fonds zeer voorzichtig. Het fonds toont discipline en is zich bewust dat beleg-

gingsopbrengsten grenzen hebben. Dit ondanks de voortdurende roep om 

aanpassing van de pensioenen over het verleden. 

 De inzet om de financiering, ook van de aanpassingen van de pensioenen en pen-

sioenopbouw over het verleden, meer en meer uit het fonds zelf te doen en 

daarmee de afhankelijkheid van de onderneming te verkleinen is een belangrijke 

stap in het risicomanagement. 

 Niet duidelijk is uit de literatuur of voorzieningen zijn getroffen voor tegenvallen-

de beleggingsopbrengsten en/of actuariële resultaten. Voor wie zijn die tekorten?  

 De rechten zijn, alhoewel wij dat niet letterlijk lezen, in beginsel onvoorwaarde-

lijk (onvervreemdbaar net als bij Van Marken). Dat betekent dat de werkgever 

toch voor tekorten in het fonds zal blijven worden aangesproken. 

 

De betaalbaarheid, het actuarieel fundament en het risicomanagement zijn verbeterd. Alle 

werknemers hebben toegang tot de regeling. De afhankelijkheid van de onderneming is 

                                                
338 In deel III zal ik als belangrijke waarborg de achtervangfunctie van de CAO-tafel opnemen als onder-

deel van de zekerstelling in defined ambition. Het is de hier geleerde les die mij daartoe brengt. Een te laag 

pensioen hoort op de CAO-tafel tussen werkgever en werknemer besproken te worden. Het is beider ver-

antwoordelijkheid en belang. Zonder erkenning daarvan rekent de werkgever zich te rijk en is geen enkel 

pensioencontract houdbaar. 
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daardoor formeel doorgesneden. De knelpunten uit het eerste contract zijn daarmee opge-

lost. Daar staat wel een fors kwaliteitsoffer tegenover. Wij zijn weer een stuk terug naar 

het eerste contract bij Van Marken. Beter dan in dat contract is de vaste inleg, die niet 

meer afhangt van de bedrijfsresultaten. Salarisverhogingen en inflatie kunnen het pensi-

oen uithollen en de doelstelling, het voortleven op het welvaartsniveau bij 

pensioeningang, uit zicht doen raken. Is de inlegafhankelijke opbouw een houdbaar con-

tract? Het antwoord uit deze Philips-casus is neen. Als het pensioenuitzicht te ver 

achterblijft bij de ontwikkeling van de lonen, dan komen werknemers in verzet en die 

claim zal vroeger of later door de onderneming moeten worden gehonoreerd. 

 

7.4.3  De casus: toch weer eindloon 

 

Om te begrijpen waarom deze inlegafhankelijke opbouwregeling onhoudbaar werd (en 

dus ook is), zoomen wij eerst nader in op de ontwikkelingen in de omgeving van de on-

derneming en het fonds.
339

 Wij zien hier een duidelijk voorbeeld van de in deel I, 

hoofdstuk 3, beschreven dwingende invloed van exogene ontwikkelingen. 

 

De exogene ontwikkelingen, nader bezien 

Het economisch tijdsgewricht wordt eerst tot 1939 gedomineerd door de economische 

crisis en daarna door de Tweede Wereldoorlog. De bedrijfsresultaten schommelen sterk 

en ook de personeelsaantallen en dus deelnemersaantallen schommelen sterk door ont-

slagrondes. De beleggingsresultaten vallen tegen en leggen een druk op de financiële 

positie van de fondsen. 

Tot 1940 wordt de loonontwikkeling afgevlakt, de lonen worden zelfs af en toe verlaagd. 

Maar de kosten van levensonderhoud nemen nog sneller af. In de oorlog worden de lonen 

bevroren, maar dan stijgen de kosten van levensonderhoud snel en eroderen de pensioe-

nen en pensioenuitzichten. Inflatie doet zijn intrede. 

Na de Tweede Wereldoorlog herstelt de economie zich snel. Tot aan 1960 zien wij een 

economische groei die zijn weerga niet kent. Enerzijds komt dat door de groeiende we-

reldeconomie. Anderzijds door een nieuwe sociaal-economische orde. Daarin is de 

overheid actief en vinden overheid, werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties 

elkaar in samenwerking en overleg. De in 1945 opgerichte StAr is enerzijds een ontmoe-

tingsplaats voor werkgevers en werknemers en anderzijds een belangrijk overleg- en 

adviesorgaan voor de overheid. En in 1950 wordt ook de Sociaal-Economische Raad 

(SER) opgericht. CAO‟s ontstaan en het algemeen verbindend verklaren daarvan en de 

eerste Wet op de Ondernemingsraad komt tot stand. In die gezamenlijkheid vindt de we-

deropbouw van de economie plaats. De inflatie loopt fors op, maar de loonontwikkeling 

wordt in eerste instantie in overleg beheerst, nauwelijks meer dan de stijging van de kos-

ten van levensonderhoud. Na 1954 gaan de lonen harder groeien dan de stijging van de 

kosten van levensonderhoud. Koopkracht en individuele welvaart nemen toe. 

 

Na 1960 treedt een kentering op. In de eerste helft van de jaren „60 en tussen 1968 en 

1973 is nog sprake van forse groei. Maar daartussen en vooral daarna zakt die groei weg. 

Belangrijkste ontwikkeling is echter het ontstaan van een loongolf. Loonrondes van meer 

dan 10% zijn eind 60-er en begin 70-er jaren het gevolg. Onvrede heerst bij werknemers 

                                                
339 Opnieuw voornamelijk ontleend aan Van Nederveen Meerkerk en Peet. 
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over de in hun ogen geringe reële inkomensverbetering en vakbonden ontworstelen zich 

aan de strakke centrale regie. De grote krapte op de arbeidsmarkt als gevolg van de sterke 

economische groei doet werkgevers gehoor geven aan de looneisen.  

 

Tussen 1945 en 1972 voltrekt zich in het pensioen ook de overgang van de sociale werk-

gever die uit zorgplicht zijn werknemers een pensioen biedt naar een door de werknemer 

gevoeld en geclaimd recht op pensioen. De oprichting van de StAr en de toenemende in-

vloed van de vakbonden dragen daar aan bij. Maar wellicht belangrijker is dat de 

overheid zich nadrukkelijk gaat bemoeien met het arbeidspensioen. Die overheidsbe-

moeienis is niet nieuw. Wij zagen dat ook al in de tijd van de gilden. En ook met de 

komst van de industriële revolutie maakte de overheid zich zorgen over het welbevinden 

van de fabrieksarbeider. In de jaren „50 zijn twee wetten ingevoerd waarin de overheid 

zijn zorgplicht naar werknemers institutionaliseerde. Dit zijn de Pensioen- en spaarfond-

senwet (PSW, 1954) en de Algemene Ouderdomswet (AOW, 1957). Met de komst van 

de laatste is ook de invoering van het drie-pijler-systeem een feit. Alsmede de verant-

woordelijkheidsverdeling over deze pijlers. Een wettelijk verplichte volksverzekering als 

basis onder verantwoordelijkheid van de overheid. Daarbovenop een werknemersverze-

kering bij de onderneming of in de bedrijfstak onder verantwoordelijkheid van de 

werkgever(s) en werknemers. En daarbovenop de individuele pensioenverzekering bij 

een verzekeringsmaatschappij, de eigen verantwoordelijkheid van het individu. De ar-

beidspensioenen zijn vanaf nu aanvullende pensioenen op de AOW.  

Beide wetten hebben er toe geleid dat de werknemer het hebben van een goed pensioen is 

gaan zien als een recht en hij heeft er een hoog verwachtingspatroon over. In de sociale 

zekerheid gaat het niet meer om het voorkomen van armoede maar om het scheppen van 

garanties op welvaart. In deze flow groeien in de samenleving de verwachtingen, soms 

zelfs eisen. Zo ook ontstaat de idee voor een waardevast totaal pensioeninkomen van 

70% van laatste salaris als maatschappelijke norm. Omdat de AOW welvaartsvast is, ont-

staat de druk op de pensioenregelingen om die ook tenminste waardevast te doen zijn. In 

1961 adviseert ook de SER de aanvullende pensioenen waardevast te doen zijn.
340

 Wij 

kunnen dit zien als de uitkomst van een door economische voorspoed mogelijk gemaakte 

sociale evolutie. Via de vakbonden wordt het recht op een goed pensioen opgeëist. Zij 

gaan zich wat betreft pensioen zakelijk opstellen in de arbeidsvoorwaardelijke sfeer met 

als keerzijde dat de werkgever ook in die zakelijkheid mee gaat. Sociale zorgplicht waar-

in de werkgever geeft en bepaalt gaat over in zakelijke onderhandeling waarin de 

werknemer vraagt. Van de zo genoemde “verzorgingsgedachte” gaan wij naar de “uitge-

steld loon gedachte”.  

De komst van de AOW heeft grote gevolgen voor de groei van het arbeidspensioen. In de 

eerste plaats nemen de pensioenlasten per werknemer af, omdat een deel voortaan uit de 

AOW komt. In de tweede plaats wordt het aanvullend pensioen daardoor financieel voor 

veel meer werkgevers en werknemers bereikbaar. De fiscale aftrekbaarheid is inmiddels 

ingevoerd en is een extra stimulans. Veel meer werkgevers beginnen een pensioenrege-

ling en dus vallen steeds grotere groepen werknemers onder een pensioenregeling. De in 

1949 ingevoerde Wet verplichte deelneming bedrijfspensioenfondsen (Wet BPF) draagt 

daar nog eens sterk aan bij. 

                                                
340 SER (1961). In zijn advies Nieuwe Pensioenwet (SER 2001) is indexering opnieuw een belangrijk the-

ma. 
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De overheidsbemoeienis en institutionalisering hebben ook een keerzijde, regels. Regels 

die overigens niet de inhoud raken van de pensioenregeling maar de uitvoering ervan, 

vooral gericht op borging. Zekerheid en bescherming dus. Wij bespreken de Wet BPF en 

de PSW hierna apart, omdat zij in het houdbaarheidsoordeel een belangrijke rol spelen. 

In feite wordt in deze jaren van voorspoed en daardoor binnen handbereik komende soci-

ale wensen de kiem gelegd voor het huidige pensioendebat. Van wensen maken wij 

onvoorwaardelijke rechten, die ons bij wegvallende voorspoed gaan opbreken, omdat de 

stap terug moeilijk is en door het gevoelde en in onvoorwaardelijkheid gegoten recht nog 

eens extra moeilijk wordt. De huidige discussie over de AOW-leeftijd is daarvan ook een 

voorbeeld. Maar wij zien het ook bij de discussies over kortingen op indexering en af-

stempelen. Door de welvaart wordt hier voor een houdbaar contract „de boot gemist‟ (2). 

Wij schieten door in verwachting en zekerheid, vooral omdat „recht‟ en „garantie‟ hun 

intrede doen. 

 

De ontmanteling van inlegafhankelijke opbouw in stappen 

Philips voert uiteindelijk in 1972 de eindloonregeling toch weer in als direct uitvloeisel 

van het economisch en sociaal tijdgewricht. Dit ondanks de les die de onderneming zelf 

leerde in 1929. Het gebeurt daarom niet zonder slag of stoot. Van Nederveen Meerkerk 

en Peet beschrijven de worsteling van Philips, want dat was het proces van inlegafhanke-

lijke opbouw naar eindloon, zorgvuldig.
341

 Wij volgen hen daarin grotendeels, omdat het 

voor het inzicht van de onhoudbaarheid van defined contribution zoveel informatie geeft. 

Samenvattend geven de volgende punten de doorslag c.q. markeren de volgende stappen 

het proces. 

 De loon- en prijsontwikkeling doen de pensioenen en pensioenopbouw zonder 

aanpassingen veel te ver achterblijven bij het doel van de pensioenregeling, het na 

pensioeningang kunnen blijven voorzien in de kosten van levensonderhoud op het 

welvaartspeil op pensioendatum. De aanpassingen zijn vanuit sociaal gezichts-

punt, ter bescherming van de koopkracht van de pensioenen, wenselijk. In stapjes 

vinden regelmatig aanpassingen plaats van de aanspraken. Maar zekerstelling er 

van betekent een grote financiële last. In 1957 wijst Philips het eindloon daarom 

ook nog eens mordicus af. Een dergelijk systeem “houdt voor de onderneming 

grote gevaren in, omdat men bij een stijgend loonpeil zich enorme financiële of-

fers zou moeten getroosten – (einde citaat)”.
342

  

 De werknemers „dwingen‟ de aanpassingen af via de vakbonden die de onderhan-

delingen voeren met de werkgever. Zij worden daarin gesterkt door de komst van 

de PSW en de AOW: pensioen is een recht, waarop de werknemer verwachtingen 

mag baseren. Bovendien wordt de AOW welvaartvast gehouden. 

 De economische voorspoed in de jaren ‟50 betekent dat de onderneming de aan-

passingen van de pensioenen en pensioenopbouw ook gemakkelijk kan betalen. 

 In 1958 dwingen de vakbonden verplichting af van de deelname voor alle werk-

nemers. De onderneming had liever de vrijwilligheid overeind gehouden met 

regelmatig een dringende oproep tot deelname. Verplichting ontslaat de werkne-

mer van het nemen van een eigen verantwoordelijkheid in deze.
343

 De vakbonden 

                                                
341 Van Nederveen Meerkerk en Peet, hoofdstuk 8. 
342 Van Nederveen Meerkerk en Peet, 202. 
343 Een „Van Marken-punt.‟ 
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zijn voorstander van de verplichte deelname in het kader van de verzakelijking. 

Het pensioen is voortaan een „gewone‟ arbeidsvoorwaarde waarover centraal met 

de ondernemingsleiding wordt onderhandeld. Wel wordt een minimumleeftijds-

grens ingevoerd van 21 jaar.  

 Naast de al genoemde verdergaande stijgingen van de lonen en de prijzen die de 

pensioenen eroderen en de maatschappelijke druk, zijn er voor Philips nog de vol-

gende ondernemingsbelangen die om oplossing vragen. 

o Het typische eindloonprobleem van de carrière. Zowel de hand- en fa-

brieksarbeiders als de beambten hebben dit probleem. 

o Dit probleem is des te groter naarmate die carrière op latere leeftijd wordt 

gemaakt.
344

  

o Het probleem wordt versterkt voor de beambten door de maximumpensi-

oengrondslag. 

o De regeling dat voor fabrieksarbeiders promotie kan leiden tot de overstap 

naar het beambtenfonds met een lagere pensioenleeftijd betekent voor hen 

een fors pensioenverlies. 

o De AOW betekent voor de beambten een veel kleinere pensioenwinst dan 

voor de fabrieksarbeiders. 

Weet hebbend van de dure les uit de eerste eindloonperiode, vindt de invoering van 

eindloon schoorvoetend en in stappen plaats. 

 In 1959 besluit de onderneming dat de onderneming voortaan regulier extra stor-

tingen zal doen voor aanpassingen vanwege carrièrestijging.
345

  

 In 1961 wordt een adviescommissie ingesteld. Deze heeft tot taak 

o te adviseren over de mogelijkheden de pensioenen waardevast te houden 

en 

o te bezien of het carrièreprobleem volledig kan worden opgelost. Dit overi-

gens met name ook tegen de achtergrond van de betaalbaarheid.  

De adviescommissie adviseert om carrièrebackservice te geven en de pensioenen 

waardevast en zo mogelijk welvaartsvast te houden. Gestreefd moet worden naar 

een totaal pensioeninkomen inclusief AOW dat aansluiting heeft bij het laatstver-

diende inkomen.
346

 Om de kosten te beperken stelt de commissie voor promoties 

in de jaren direct voorafgaand aan pensionering te verbieden en om de AOW te 

verhogen.
347

 De commissie stelt daarnaast echter voor de regeling als zodanig en 

met name ook de financiering niet te wijzigen. In de pensioenfondsen blijft dus 

sprake van een inlegafhankelijke opbouwregeling met de vaste premiebijdrage. 

De aanpassingen komen uit de beleggingsinkomsten van de fondsen en extra stor-

tingen van de onderneming. De commissie realiseert zich dat de afhankelijkheid 

van de onderneming daarmee weer sterk wordt vergroot. Op de onzekere beleg-

gingsinkomsten kan namelijk niet worden gerekend. Weliswaar kan door meer 

risicovol beleggen structureel meer rendement worden gegenereerd en kunnen 

aandelen en onroerend goed daarmee structureel een bijdrage leveren aan de 

waardevastheid, maar de opbrengsten kunnen bij laagconjunctuur tegenvallen en 

                                                
344 Kennelijk gebeurt dat. 
345 De onderneming besluit tot die storting, het is dus nog geen rechtensafdwingbare toezegging. 
346 Het pensioendoel in de visie van Van Marken is weer terug. 
347 Dit gematigd eindloon was ook al een aspect in de eerste eindloonregeling. 
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dat is ook niet het juiste moment om van de onderneming extra bijdragen te vra-

gen.
348

 De onderneming heeft dan namelijk net zo goed last van de 

laagconjunctuur.
349

 

 Voor de fabrieksarbeiders betekent dit vanaf 1962 een tenminste waardevaste 

pensioenopbouw van 1,75% per dienstjaar en voor de beambten van 2% per 

dienstjaar. De pensioenleeftijd blijft 65 respectievelijk 60 jaar. De onderneming 

neemt de zorg op zich om deze aanvulling op de regeling in de fondsen te doen uit 

de bedrijfsmiddelen. De bepaling dat dit een voornemen is en geen recht cq garan-

tie biedt, blijft echter van kracht. De toezegging van deze aanvullingen is dus niet 

rechtens afdwingbaar. 

 Tussen 1960 en 1972 worden de pensioenen tenminste waardevast gehouden. Ook 

de ontslagrechten. Tot 1960 werden deze niet aangepast. 

 In 1972 wordt de laatste stap gezet, de overgang naar een eindloonsysteem binnen 

de fondsen. De stap wordt gezet tegelijk met de invoering van een geheel nieuwe 

CAO. Daarin wordt ondermeer ook, conform het advies van de commissie uit 

1962, de beperking geregeld van promoties vlak voor pensionering en de verho-

ging van de minimumaanvangsleeftijd naar 25 jaar. Ook dat sluit aan bij de trend 

in Nederlandse pensioenregelingen. Overigens kan de invoering in 1972 nog niet 

direct volledig gebeuren, omdat de onderneming de vereiste middelen niet volle-

dig kan opbrengen.
350

  

 Een actuarieel fundament wordt ingevoerd dat past bij de eindloonregeling. 

Daarmee wordt ex-ante de juiste premie bepaald voor de carrièrebackservice. De 

kosten worden niet meer vooruitgeschoven naar de pensioendatum om alsdan 

blijkende pensioengaten bij te storten. En de pensioenen worden elk jaar direct 

herrekend voor de backservice en de waarde- of welvaartaanpassing. De laatste 

wordt gefinancierd uit het vermogen van de fondsen. Wel wordt bepaald dat de 

onderneming nieuwe pensioentoezeggingen zonodig via inhaalpremies mag beta-

len. De rekenrente in de financiële opzet wordt 4,5%
351

. 

 

7.4.4  Beoordeling van de stap om weer naar eindloon te gaan 

 

Toch weer eindloon is ‘willen’ dat het wint van ‘kunnen’ 

 

Pensioenresultaat 

 Het resultaat is geheel conform de doelstelling van pensioen, inkomensgerela-

teerd, zelfs aan het (bijna) laatstverdiende salaris, en het wordt na pensioeningang 

geïndexeerd. 

                                                
348 Wij zien hier een eerste signaal van wat wij in de jaren ‟80 en ‟90 zullen zien, het zoeken naar meer ren-

dement om de betaalbaarheid van het „willen‟ te vergroten. Het risicobesef is er wel, maar wordt bij het 
invoeren van eindloon de facto genegeerd en toch op het bordje van de onderneming gelegd. 
349 Van Nederveen Meerkerk en Peet, 206-207. 
350 „Hoe is het mogelijk!‟ zeggen wij met de inzichten van nu. 
351 Een verklaring van deze verhoging geven Van Nederveen Meerkerk en Peet niet. Kennelijk wordt het 

minimaal haalbare rendement hoger ingeschat op grond van de ontwikkelingen op de financiële markten. 
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 De reglementen voor het fonds voorzien in de mogelijkheid uitzonderlijke loon- 

of prijsaanpassingen niet te hoeven doorvoeren (hier komen wij voor het eerst een 

bepaling tegen van de voorwaardelijkheid van de indexering) 

Zekerheid 

 Het actuarieel fundament is beter opgezet dan bij de start. Hoewel de onderne-

ming van inhaalpremies gebruik mag maken, is de zekerheid redelijk goed 

geborgd. Maar de afhankelijkheid van de onderneming blijft groot. 

 

Maar kan het nu dan wél betaald worden? 

 

Betaalbaarheid 

 De adviescommissie die in 1961 werd ingesteld moest de onderneming vooral ook 

inzicht bieden in de structurele lasten (toen nog: de jaarlijkse aanvullende bijdra-

ge) van een eindloonregeling. Is een structureel premieniveau te bepalen? Is het 

wel betaalbaar? De opmerking over meer rendement uit meer risico moet in deze 

context worden geplaatst. Het antwoord was op beide vragen eigenlijk nee. 

 Met het opvolgen in 1962 van de adviezen van de adviescommissie om tegemoet 

te komen aan de wens tot „bijna structurele pensioenaanvullingen‟ neemt de on-

derneming toch weer veel betaalbaarheidsrisico op zich. Formeel is het risico 

beperkt door de clausule dat de beslissing om aanvullingen te doen aan de onder-

neming blijft en de aanvullingen zijn dus niet rechtens afdwingbaar. Bovendien 

mag de onderneming nieuwe pensioentoezeggingen zonodig via inhaalpremies 

betalen Maar de verwachtingen zijn gewekt. In die zin is de knop om en ligt het 

betaalbaarheidsrisico toch weer geheel bij de onderneming.  

 In feite zijn de betaalbaarheidsrisico‟s dezelfde als bij de eerste eindloonregeling. 

Maar Philips beschermt zich er wel beter tegen dan toen. Dat gebeurt door de ge-

noemde voorwaardelijkheid van de indexering. Maar ook door de lasten daarvan 

te kunnen uitsmeren (zwak punt in het actuarieel fundament). En de onderneming 

mag de backservice voor de actieve deelnemers betalen via inhaalpremies, de 

middelen behoeven zonodig niet te worden voldaan bij het ontstaan van het recht 

maar pas bij het ingaan van het recht, op pensioendatum dus (een zwak punt in het 

actuarieel fundament, dat dekkingsachterstand toe staat). Gevaar voor permanente 

financieringsachterstand in het fonds bestaat en onderkend wordt dat de financie-

ring van het pensioen toch meer afhankelijk blijft van de onderneming dan 

gewenst.  

 

En hoe zit het op de ‘verbinden’ dimensie? 

 

Risicomanagement 

 De veranderingen in 1962 zijn qua risicomanagement in de fondsen goed gere-

geld. Binnen de fondsen verandert de regeling en de financiering niet. 

Aanvullingen worden door de onderneming betaald. 

 Bij de invoering in 1972 van eindloon worden de verplichtingen en de financie-

ring weer in het fonds gelegd. De bepalingen om de betaalbaarheid te vergroten 

zijn even zovele „lekken‟ in het risicomanagement. 
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De beide Philips-casussen laten heel mooi de voortdurende spanning zien tussen de wen-

sen ten aanzien van pensioenresultaat en zekerheid enerzijds en de betaalbaarheid 

daarvan anderzijds. Ze laten de onhoudbaarheid zien van eindloon en defined benefit, 

omdat de exogene ontwikkelingen de betaalbaarheid te veel onder druk zetten. De onder-

neming loopt tegen een grens aan en daarmee zijn ook werknemers niet gediend. En ze 

laten de onhoudbaarheid zien van inlegafhankelijke opbouw en defined contribution, pen-

sioencontracten die geen uitzicht bieden op en niet resulteren in een pensioen dat in 

redelijke verhouding staat tot het salaris op pensioendatum. Exogene ontwikkelingen la-

ten het pensioenresultaat teveel eroderen. Dat wordt te laag en daarmee is uiteindelijk ook 

de werkgever niet gediend. Daarmee zijn de exogene ontwikkelingen bepalend, een 

houdbaar contract zal er hoe dan ook mee om moeten kunnen gaan. 

Het gaat hier dan om tegenvallende exogene ontwikkelingen. Maar wij hebben hier ook 

de andere kant gezien. In de tijden van voorspoed wordt teveel en te gemakkelijk „toege-

geven‟ aan het „willen‟. Philips „moet‟ mee in de maatschappelijke trend in de richting 

van een aan het laatste inkomen gerelateerd pensioen. In de StAr begint zelfs overleg 

over een pensioenplicht volgens een „standaard eindloonregeling‟. De betaalbaarheid en 

de risico‟s verdwijnen dan snel naar de achtergrond. Een minstens zo belangrijke les.
352

  

 

De suggestie van de in 1961 ingestelde commissie dat omwille van de indexering ener-

zijds en van de betaalbaarheid anderzijds het rendement kan worden verhoogd door meer 

beleggingsrisico te nemen, is interessant voor het huidige pensioendebat. Zonder de ho-

gere rendementen is de hogere ambitie van bestendige indexering niet haalbaar tegen 

een betaalbare prijs. Dat impliceert dus wel meer risico en meer volatiliteit in de financi-

ële opzet. De prijs dus voor een ambitie. De beleggingsspagaat is een feit.  

 

7.5  Verplichtstelling en  

het systeem van doorsneeopbouw-doorsneepremie 
Een grote stap naar een volledige pensioendekking, maar ten koste van (te) veel solidari-

teit 

 

Deze casus bespreken wij omdat de invoering van de verplichtstelling heel belangrijk is 

geweest voor het economisch en maatschappelijk belang van een zo breed mogelijke pen-

sioendekking in Nederland. Maar meer nog vanwege het aan deze verplichtstelling 

verbonden systeem van doorsneeopbouw-doorsneepremie. In deel I, hoofdstuk 4 hebben 

wij gezien dat het zich slecht verdraagt met de exogene ontwikkelingen en veel kritiek 

krijgt van de buitenstaanders. Wij lijken dit systeem te moeten los laten. Voor deze casus 

gebruiken wij met name Lutjens (1999). 

 

7.5.1  De casus 

 

In 1949 wordt de Wet verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds van kracht 

(Wet BPF).
353

 Daarmee werd een wettelijk kader geschapen voor een praktijk die al jaren 

bestond. Zelfs bij de gilden, kende men als gezegd al het fenomeen van een van over-

                                                
352 Maar geleerd hebben wij die les (nog) niet. In de jaren ‟80 en ‟90 doen wij feitelijk weer hetzelfde. Zie 

paragraaf 8.4.  
353 Wij spreken meestal overigens over bedrijfstakpensioenfondsen. 
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heidswege opgelegde verplichte deelname voor de vakbroeders (lees: werkgevers) binnen 

een gilde.
354

 Lutjens (1999) geeft aan dat al in 1917 en 1918 de eerste bedrijfstakpensi-

oenfondsen ontstonden, één voor de zuivel in Friesland en het Mijnwerkersfonds in 

Limburg.  

Als hierboven al beschreven werd de periode na de Tweede Wereldoorlog sterk geken-

merkt door een nieuwe sociaal-economische orde waarin samenwerking en solidariteit de 

sleutel waren voor de economische bloei. Onderdeel daarvan was (tot medio 50-er jaren) 

een sterke beheersing van de loonontwikkeling. In 1945 werd aan het College van Rijks-

bemiddelaars op grond van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen (BBA) de 

bevoegdheid gegeven bindende loonregelingen op te leggen. Daartoe behoorde de be-

voegdheid om deelneming aan een bedrijfspensioenfonds op te leggen.
355

 

In die sociaal-economische orde paste ook de bedrijfstakgewijze organisatie van het be-

drijfsleven. Dit kennen wij ook al bij de gilden waarin vakbroeders op grond van 

effectiviteit en solidariteit elkaar opzochten om zaken te regelen en risico‟s te delen. 

Lutjens beschrijft dat deze combinatie van de regie op de loonvorming en de bedrijfstak-

gewijze organisatie van het bedrijfsleven de motor is geweest achter het snel op grote 

schaal ontstaan van de bedrijfstakpensioenfondsen. Omdat de BBA echter geen regle-

mentair kader bood voor de fondsen en met name niet voorzag in toezicht - de PSW was 

er nog niet – is de Wet BPF ingevoerd. Het wettelijk ingrijpen is bij de invoering als 

volgt gemotiveerd. 

 Een groot sociaal belang. Het hebben van een goed pensioen is van belang zowel 

voor de werknemer als de werkgever als de overheid.
356

 Vooral degenen met de 

laagste inkomens hebben er behoefte aan dat de verantwoordelijkheid voor het or-

ganiseren van de financiële zorg voor de oude dag van hen wordt overgenomen. 

Een groot draagvlak maakt de pensioenregeling haalbaar voor een zo breed moge-

lijke groep werknemers ongeacht inkomen, gezondheid en leeftijd. Maar ook voor 

veel kleine werkgevers geldt dat het wegnemen van de zorg voor de organisatie en 

het kunnen toetreden tot een groot draagvlak het mogelijk maakt voor hun werk-

nemers een pensioenregeling in te voeren tegen betaalbare kosten, ongeacht de 

leeftijd en fysieke gesteldheid van hun werknemers. Het moet vooral ook voor 

oudere werknemers en werkgevers met veel oudere werknemers financieel moge-

lijk zijn pensioen op te bouwen.  

 Dit sociale belang rechtvaardigt de verplichting. Het heeft geen pas dat werkge-

vers elkaar in een bedrijfstak beconcurreren op de pensioenkosten over de 

hoofden van de werknemers.
357

 Om te bereiken dat alle werknemers tegen een re-

delijke prijs kunnen mee doen en niemand buiten de boot hoeft te vallen, moeten 

alle werkgevers mee doen. Zij mogen zich niet kunnen onttrekken. De sterken 

moeten de zwakken helpen.  

Wezensonderdeel van de verplichtstelling ten gunste van het sociaal belang is de unifor-

me premie. Alle werknemers bouwen per dienstjaar hetzelfde pensioen op en betalen 

                                                
354 Van Nederveen Meerkerk en Peet, 35-37. 
355 Lutjens (1999, 14 en 15). 
356 Bij de belangenanalyse in deel I, hoofdstuk 5 hebben wij het belang van de werkgever en de overheid al 

beschreven. En wij hebben het in dit deel II al gezien bij Van Marken en Philips. In 1947 is de Noodwet 

Oudedagsvoorziening ingevoerd. 
357 Dezelfde argumentatie als bij de gilden. 
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daarvoor dezelfde premie, ongeacht leeftijd, geslacht, burgerlijke staat en gezondheid. En 

alle werkgevers betalen dezelfde premie, ongeacht de samenstelling van hun bestand. Al-

leen zo wordt adequaat invulling gegeven aan de brede toegankelijkheid. Solidariteit van 

jong naar oud en solidariteit van gezond naar minder gezond worden met name benoemd.  

 

7.5.2  Beoordeling met de inzichten van nu 

 

Verplichtstelling en doorsneeopbouw-doorsneepremie zijn ‘willen’. 

De casus is een „willen‟ casus, de wens tot brede pensioendekking op grond van solidari-

teit en zonder concurrentie op de arbeidsvoorwaarde pensioen. Wij beoordelen de casus 

langs de „willen‟ dimensies. 

 

Pensioenresultaat 

 De wet schrijft niet de inhoud, het ambitieniveau, van de pensioenregeling voor. 

In die zin gaat de wet niet over kwaliteit. 

 Op moment dat sociale partners in een bedrijfstak bij de Minister van Sociale Za-

ken en Werkgelegenheid een verplichtstelling aanvragen en de Minister de 

verplichtstelling verleent, is de pensioenregeling toegankelijk voor alle werkne-

mers in de bedrijfstak op de zelfde voorwaarden. Daarmee wordt wel de kwaliteit 

van een goede pensioenregeling toegankelijk voor veel werknemers, in het bij-

zonder de minder gezonde, de werknemers met de lagere inkomens (via de 

schaalefficiency), en door het systeem van doorsneeopbouw-doorsneepremie met 

name ook de oudere werknemers. Maar ook de vele kleine werkgevers krijgen via 

de schaalefficiency en de doorsneeopbouw-doorsneepremie toegang tot het pensi-

oen. 

 De wet en het systeem van doorsneeopbouw-doorsneepremie hebben er sterk aan 

bijgedragen dat alsnog en versneld veel in die tijd al wat oudere werknemers toch 

nog een redelijk pensioen konden opbouwen. Ook bij Philips zagen wij deze soli-

dariteit bij de start van de pensioenregeling en het gebeurde ook bij de start van 

PGGM.
358

 

 

Zekerheid 

 Het kunnen uitvoeren van toezicht was een belangrijke reden om de gegroeide 

praktijk van bedrijfspensioenfondsen van een wettelijk kader te voorzien. De Ver-

zekeringskamer (nu DNB) ging vanaf dat moment toezien op het actuarieel 

fundament van de fondsen. De schaalefficiency maakt de toezichtuitoefening 

haalbaar. 

 Het systeem van doorsneeopbouw-doorsneepremie heeft in zichzelf een afhanke-

lijkheid van toekomstige generaties. Het systeem betekent niets anders dan 

uitstelfinanciering. Een belangrijke kwetsbaarheid in het pensioensysteem. Het 

„willen‟ gaat in die zin ten koste van de zekerheid van het te bereiken pensioen. 

 

Maar, kan het ook? 

Wij nemen de casus de maat langs de „kunnen‟ dimensies. 

                                                
358 Zie Van Keeken (2008, 10). 
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Betaalbaarheid 

 De verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds en het systeem van 

doorsneeopbouw-doorsneepremie hebben een positief effect op de betaalbaarheid 

van de tweede pijler op nationaal niveau. Dat komt enerzijds doordat de instroom 

van jongeren de kosten drukt en anderzijds door de voordelen van schaal en effi-

ciency. Die instroom van jongeren wordt door de ontgroening minder en het effect 

wordt ook nog eens kleiner door de veroudering van de werknemersbestanden. De 

doorsneepremie gaat stijgen. Dit zet de betaalbaarheid wel onder druk. Figuur 7.1 

laat de essentie zien van het systeem van doorsneeopbouw-doorsneepremie. De 

actuariële premie loopt op met de leeftijd. Naarmate het bestand ouder wordt, 

schuift de doorsneepremie omhoog langs de lijn van de actuariële premie. Door-

dat jongeren een deel van hun premie afstaan aan de ouderen, blijft de premie 

voor de oudere werknemer betaalbaar. 

 
Figuur 7.1 De werking van het systeem van doorsneeopbouw-doorsneepremie 
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Solidariteit  

 Het inschakelen van veel solidariteit moet het „willen‟ realiseren. De solidariteit is 

breed over meerdere aspecten en de omvang van de daarmee gepaard gaande sub-

sidiestromen binnen het arbeidspensioen is groot.
359

 

o Werknemers in de hele bedrijfstak zijn solidair met elkaar op leeftijd, ge-

slacht, gezondheid en burgerlijke staat. 

o Werkgevers in de hele bedrijfstak zijn solidair met elkaar in pensioenkwa-

liteit en pensioenprijs. 

                                                
359 Zie Boeijen, e.a. (2006) voor een uitleg van de overdrachten in en kwetsbaarheden van het systeem van 

doorsneeopbouw-doorsneepremie. Zie Kuné (2005 en 2006) voor een overzicht van de vormen van solida-

riteit in het pensioencontract. 
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o Jongere werknemers zijn solidair met oudere werknemers. Dat maakt de 

pensioenopbouw ook voor oudere werknemers betaalbaar. Het maakt jon-

geren wel afhankelijk van de toekomst om te kunnen rekenen op de 

wederkerigheid. 

 Solidariteit is in zijn algemeenheid houdbaar als sprake is van wederkerigheid (ik 

help jou want de volgende helpt mij weer) en/of van een subsidiestroom van sterk 

naar zwak, als de druk niet te groot wordt en als het uit oogpunt van sociaal be-

lang gerechtvaardigd is, zoals nadrukkelijk door de politiek als vertaling van een 

maatschappelijk oordeel verwoord bij de totstandkoming van de Wet BPF.  

 Het gaat goed zolang het goed gaat. Dat wil zeggen, zolang de solidariteit wordt 

geaccepteerd en er voldoende jongeren blijven komen. De leeftijdsolidariteit en de 

subsidiestroom die daarvan het gevolg is, zijn kwetsbaar. Dat hebben wij in deel I, 

par. 4.6 al gezien. Hier nog even op een rij. 

o Er komen door de ontgroening steeds minder nieuwe jongeren op de ar-

beidsmarkt. Dat vergroot de druk op hen van de solidariteit. 

o Door de leeftijdsveroudering in het actievenbestand neemt de subsidie-

stroom van jong naar oud toe. Dat zet die solidariteit onder druk.  

o Door de leeftijdsveroudering neemt de doorsneepremie qua hoogte toe. Dit 

(een hogere premie bij een ouder bestand) is overigens ook het geval als 

gewoon de leeftijdsafhankelijke (actuariële) premie zou worden gevraagd. 

o Langer werken betekent duurdere pensioenopbouw. Ook dat is het geval 

bij een doorsneeopbouw tegen een actuariële premie. 

o De solidariteit is kwetsbaar voor arbeidsmobiliteit over de grenzen van de 

bedrijfstak heen. Werknemers die vóór pensioendatum de bedrijfstak ver-

laten of op latere leeftijd parttime gaan werken, „raken hun subsidie kwijt‟, 

werknemers die pas op latere leeftijd de bedrijfstak binnen komen profite-

ren. De arbeidsmobiliteit neemt toe, zagen wij in deel I
360

, ook al omdat de 

arbeidsmarkt daar om vraagt. De wederkerigheid, een belangrijke voor-

waarde voor acceptatie, komt daardoor in gevaar. Het probleem doet zich 

nu voor bij de zzp-ers. Dat kan betekenen dat nieuwe jongeren niet meer 

tot dit systeem willen toetreden. Werknemers die al vroeg beginnen met 

werken betalen, werknemers die laat beginnen te werken profiteren. Men-

sen met lagere inkomens beginnen vroeger dan mensen met hogere 

inkomens, een verkeerde solidariteit dus. 

o Werknemers met een vlak salarisverloop betalen, werknemers met veel 

carrière profiteren. Dit geldt zowel in de eindloonregeling als in de mid-

delloonregeling. Een verkeerde solidariteit. 

o Werknemers die vroeg stoppen met werken laten subsidie liggen, werk-

nemers die lang doorwerken profiteren. 

o De stijging van de actuariële kostprijs vanwege de stijging van de levens-

verwachting betekent dat alle deelnemers inleveren op de subsidie, de 

gegeven subsidie in de eerste helft van de loopbaan was meer waard dan 

de ontvangen subsidie in de tweede helft („je kunt er minder voor kopen‟). 

Dit ondergraaft de wederkerigheid. 

                                                
360 Par. 3.3.3. 
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o De regelings‟versobering‟ die meer en meer wordt doorgevoerd vanwege 

stijgende kosten en bijvoorbeeld een verhoging van de pensioenleeftijd be-

tekent eveneens per saldo een verlies op de subsidie en ondergraven van 

de wederkerigheid. 

o Werkgevers met een jong personeelsbestand zijn zonder verplichtstelling 

goedkoper uit voor hetzelfde pensioen. Maar dat is meer een vraag naar de 

uniformiteit in een bedrijfstak. 

 Aan de andere kant blijft het sociale belang van de verplichtstelling onverminderd 

groot.  

o Als de verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds wordt los 

gelaten, ontstaat het verhaal van de tien kleine negertjes. Werkgevers met 

een jonge werknemerspopulatie treden uit. Daarmee wordt het voor de res-

terende werkgevers duurder. Dit proces zet zich vanzelf voort. Het leidt er 

toe dat werkgevers met oudere werknemerpopulaties hun regeling gaan 

verlagen of zelfs afschaffen en dat werknemers met een mindere gezond-

heid een verhoogde premie krijgen doorberekend of een lager pensioen 

opbouwen of van deelname worden uitgezonderd. Witte en grijze vlekken 

keren terug. Dat is voor die werknemers niet aanvaardbaar. Maar veel 

werkgevers zitten daar ook niet op te wachten en de maatschappelijke druk 

zal betekenen dat een oplossing moet worden gevonden.  

o Bij een doorsneeopbouw blijven ouderen duurder dan jongeren in de pen-

sioenprijs. Om te voorkomen dat ouderen op de arbeidsmarkt daardoor een 

ongunstige positie krijgen en niet worden aangenomen (beperking mobili-

teit) of worden belemmerd in de door de vergrijzing groeiende 

economische en maatschappelijke noodzaak om langer te werken, is de 

doorsneepremie (in combinatie met de doorsneeopbouw) nodig en effec-

tief. Alleen het overgaan van doorsneeopbouw naar degressieve opbouw 

(zie hierna) kan dit doorbreken. 

o Blijft over de mobiliteit over de bedrijfstakgrenzen heen. Die lijkt toe te 

nemen. De zzp-er is daarvan een goed voorbeeld. Gezien het wezensken-

merk en de meerwaarde van de solidariteit
361

, als onderkend door de 

pensioeneeuwen heen en hierboven nog eens beschreven, en het zijn van 

belangrijke rechtvaardigingsgrond onder de verplichtstelling, is het zeer de 

vraag of het systeem van doorsneeopbouw-doorsneepremie kan/moet wor-

den vervangen. Zo redenerend kan het vervangen door een werkgever van 

werknemers in loondienst door zzp-ers gezien worden als het zich onttrek-

ken aan de solidariteit en doen aan concurrentievervalsing op 

pensioenkosten. En voor de zzp-er dreigt een witte vlek. Wie gaat dat 

straks bij pensioeningang betalen? Want die rekening komt zeker. Het 

verdient daarom aanbeveling zzp-ers in bedrijfstakken waarvoor een ver-

plichte deelneming bestaat onder die verplichtstelling te laten vallen, dus 

                                                
361 In deel I, par. 4.6 zijn wij uitvoerig ingegaan op de discussies over solidariteit en de meerwaarde daar-

van. 
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binnen de muren van het bpf te houden.
362

 De belemmering van de ar-

beidsmobiliteit speelt dan veel minder. En het verdient daarnaast 

aanbeveling voor zzp-ers een pensioenfonds op te richten. Maar dat zou 

dan ook moeten gaan werken met een verplichtstelling en op doorsneeop-

bouw-doorsneepremie basis. 

 Voor de beoordeling van de houdbaarheid van deze solidariteit is het goed om te 

beseffen dat, behalve de werkgeversolidariteit, al deze kwetsbaarheden net zo van 

toepassing zijn op de werknemers (via de werknemerspremie en via extra stortin-

gen door de werkgever om procentuele pensioenaanvullingen te doen) in 

ondernemingen als ze zijn voor werknemers in de aan de verplichte deelneming 

gebonden bedrijfstakken. Wij hebben het dus over een wezenskenmerk van het 

Nederlandse pensioensysteem en niet zozeer alleen over de verplichte deelname 

in een bedrijfstakpensioenfonds. 

 

De verplichtstelling ligt niet ondervuur bij de critici. Het sociale belang (de efficiënt ge-

organiseerde brede pensioendekking) wordt onderkend en onderschreven. Maar het 

systeem van doorsneeopbouw-doorsneepremie krijgt wel veel kritiek.
363

 Los laten van de 

doorsneeopbouw en overgaan op degressieve opbouw neemt veel van de kwetsbaarheid 

weg, waardoor de sterke kanten kunnen worden behouden. De doorsneepremie kan dan 

worden behouden.
364

 De oplossing kent wel een belangrijk ander nadeel. In tegenstelling 

tot bij het huidige systeem gaat het uitmaken wanneer pensioen wordt opgebouwd. Late 

starters en werknemers die op relatief jonge leeftijd een poosje (deels) stoppen met wer-

ken (studie, zorgen voor kinderen) bouwen minder pensioen op dan in het huidige 

systeem. Dat kan langs die weg de arbeidsmobiliteit belemmeren. En het kan de overgang 

naar maatschappelijk gewenste meer flexibele arbeidspatronen afremmen.  

 

Arbeidsmarkt 

 De verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds en het systeem van 

doorsneeopbouw-doorsneepremie hebben een positief effect op de arbeidsmarkt, 

omdat de toegankelijkheid voor werknemers tot pensioenregelingen er sterk door 

wordt vergroot. Loslaten van dit systeem zal door het toenemen van witte en grij-

ze vlekken de mobiliteit weer doen afnemen. 

 Daarnaast is de mobiliteit binnen een bedrijfstak optimaal. Van pensioenbreuk is 

geen sprake. 

 Aan de andere kant geldt echter op individueel niveau dat uittreden uit de bedrijfs-

tak dan wel uit de onderneming om zelfstandig te worden, vanwege het 

achterblijven van de subsidie in het fonds, zowel een bedreiging gaat vormen voor 

dit wezenskenmerk van het arbeidspensioen als een rem zetten op de mobiliteit. 

                                                
362 Bij de invoering van de Wet BPF is in de Tweede Kamer het onder de verplichtstelling brengen van 

zelfstandigen in een bedrijfstak genoemd als een serieuze optie en extra argument voor invoering van de 

wet. Zie Lutjens (1999, 20-22). 
363 Om meerdere redenen wordt op het systeem kritiek uitgeoefend (zie deel I, hoofdstuk 4). Het belemmert 
de toenemende arbeidsmobiliteit, schuift via de overdracht van jong naar oud risico‟s door naar de toe-

komst, betekent voor jongeren een te laag pensioenresultaat gerelateerd aan de prijs die zij betalen mede 

door het rendementsverlies en het systeem vertroebelt door het omslagelement de werkelijke prijs van het 

pensioencontract en –stelsel. Sprake is van gelegitimeerde uitstelfinanciering. 
364 Boeijen e.a. (2006, 7.6). 
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Vandaar de aanbeveling om zzp-ers onder de verplichte deelneming te brengen 

binnen het fonds voor de bedrijfstak waarin zij werkzaam zijn en/of voor zzp-ers 

een pensioenfonds op te richten dat ook werkt met doorsneeopbouw-

doorsneepremie. 

 

En hoe zit het op de ‘verbinden’ dimensie? 

 

Risicomanagement 

 De verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds en het systeem van 

doorsneeopbouw-doorsneepremie betekenen dat het inzicht in de werkelijke pen-

sioenkosten niet transparant is. Dat heeft het gevaar in zich van het niet tijdig zien 

van kostenstijgers (vergrijzing, stijging levensverwachting). Een gedegen actuari-

eel fundament met transparantie over de ontwikkeling van de kostprijs en de 

risico‟s is daarom van extra belang. 

 

Het systeem van doorsneeopbouw-doorsneepremie is om meerdere redenen niet houd-

baar. Maar de verplichtstelling heeft grote sociale en economische waarde. Dat betekent 

dat een haalbaar alternatief moet worden gevonden voor dit systeem zonder de verplicht-

stelling te ondergraven. 

 

7.6  Zekerstelling in de Pensioen-en spaarfondsenwet 
De deelnemer moet op het pensioen kunnen rekenen 

 

Deze casus gaat over zekerheid, een van de contractdimensies. De wettelijke waarborg en 

het daaruit voortvloeiende toezicht moeten de pensioendeelnemer beschermen en zorgen 

voor vertrouwen. Vertrouwen, het mogen rekenen op het pensioen, is onontbeerlijk voor 

de continuïteit van het pensioencontract. 

 

7.6.1  De casus 

 

In 1952 is de Pensioen- en spaarfondsenwet (PSW)
365

 ingevoerd. Net als bij de Wet BPF 

gaat het om regelgeving op het punt van uitvoering, in dit geval sterk gericht op de bor-

ging en veiligstelling van de ingelegde pensioenpremies. Niet over de inhoud en ambitie 

van de pensioenregelingen dus. 

 

Tot aan de jaren „30 van de vorige eeuw bemoeit de overheid zich nog beperkt met de 

oudedagsvoorzieningen. Het particulier initiatief is de maat. De aanleiding voor de PSW 

is het verlies van niet buiten de onderneming gebrachte pensioengelden. Achteraf blijkt 

dat bij de overname in 1930 van het beheer van de NV Koninklijke Hollandsche LLoyd 

door de firma Wm. H. Mueller & Co een deel van de voor pensioen bestemde maar niet 

buiten de onderneming gebrachte gelden is aangewend binnen Mueller & Co.
366

 In reactie 

hierop grijpt de overheid in met een voorontwerp van wetgeving met betrekking tot het 

                                                
365 Pensioen- en spaarfondsenwet, gepubliceerd in Staatsblad 1952, 275. De PSW trad op 1 januari 1954 

volledig in werking. Zie SER (2001) voor een korte schets van de waarborgfunctie en achtereenvolgende 

aanpassingen voordat de wet in 2006 is omgevormd tot de vigerende Pensioenwet en het FTK. 
366 Van Nederveen Meerkerk en Peet, 131. 
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beheer van pensioenfondsen. Dat voorontwerp bepaalt dat pensioengelden buiten de on-

derneming moeten worden gebracht. Pensioenfondsen moeten een rechtspersoonlijkheid 

hebben en mogen niet gecombineerd worden met andere voorzieningen. Eigenrisicodra-

gende fondsen zijn verboden, zij moeten zich aansluiten bij een bestaande (levens-

)verzekeringsmaatschappij. Dat geldt niet voor bedrijfstakpensioenfondsen en pensioen-

fondsen verbonden aan grote ondernemingen, waarvan de soliditeit en beheerswijze niet 

ter discussie staan. De opmaat voor de PSW is gezet. 

 

In het SER-advies Nieuwe Pensioenwet (2001) staan het doel en karakter van de PSW als 

volgt beschreven. De wet is erop gericht “in de toekomst zoveel mogelijk te waarborgen, 

dat de bij de arbeiders in dienst van particuliere ondernemingen gewekte pensioenver-

wachtingen ook verwezenlijkt worden” - (citaat Memorie van Toelichting)
367

. De PSW 

heeft daarmee het karakter van een waarborgwet. De wet bevat geen verplichting voor de 

werkgever om voor zijn personeel een oudedagsvoorziening te treffen. De wet gaat ook 

niet over de inhoud van de pensioenregeling, die is een zaak van werkgever en werkne-

mer. Als eenmaal een pensioentoezegging is gedaan, moet de werkgever wel de nodige 

voorzieningen treffen door toe te treden tot een bedrijfstak- of een ondernemingspensi-

oenfonds of door een verzekeringsovereenkomst af te sluiten (art. 2 PSW). Volgens de 

Memorie van Toelichting moet het fonds een afzonderlijke rechtspersoon zijn, zodat de 

werkgever niet meer bij de gestorte gelden kan. 

Het SER-advies
368

 geeft aan dat de PSW van 1952 de volgende waarborgen biedt. 

 Het onderbrengen van de voor pensioen bestemde gelden bij een pensioenfonds 

en verzekeraar, de eisen die daaruit voortvloeien voor de inrichting van de organi-

satie en het bestuur en de regels voor het toezicht op de naleving door de 

Verzekeringskamer. 

 Het beginsel van herverzekering. 

 De verplichting om solide te beleggen. 

 Kapitaaldekking. 

 Het recht op premievrije aanspraak bij tussentijds vertrek.  

 Het vergemakkelijken van het bewijs van een pensioentoezegging voor de werk-

nemer.  

 

Het SER-advies
369

 rubriceert de waarborgfunctie als volgt 

 Financiële zekerheid: voorschriften voor de werkgever (gelden buiten de onder-

neming, herverzekeringsplicht, solide beleggen en kapitaaldekking). 

 Uitvoeringszekerheid:  

o voorschriften voor de pensioenuitvoerder (organisatie, bestuur, medezeg-

genschap en voorlichting), 

o voorschriften met betrekking tot verantwoording en toezicht (verslagleg-

ging en informatievoorziening aan de toezichthouder). 

 Individuele zekerheid: materiële voorschriften die betrekking hebben op de positie 

binnen de pensioenregeling van benoemde groepen en individuen (premievrije 

                                                
367 SER (2001, 28). 
368 SER, 29. 
369 SER, 29 en 30. 
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rechten bij tussentijds vertrek, een door de werkgever gedane toezegging geldt 

voor alle desbetreffende werknemers). 

Voor deze studie zijn de financiële zekerheid en de individuele zekerheid van belang. De 

ontwikkelingen daarin komen in de hoofdstukken 8 en 9 hierna aan de orde. In deze casus 

gaat het met name over de voorschriften inzake de herverzekeringsplicht, het solide be-

leggen en de kapitaaldekking. 

 

Herverzekeringsplicht (art. 9 en 10) 

 Een pensioenfonds moet de verplichtingen overdragen aan of herverzekeren bij 

een verzekeringsmaatschappij.  

 Daaraan behoeft niet te worden voldaan en kan het fonds eigenrisicodrager zijn, 

als het fonds werkt met een actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN) waarte-

gen de toezichthouder geen bezwaar heeft gemaakt. Het actuarieel fundament 

moet in orde zijn en dus door de Verzekeringskamer (nu DNB) niet zijn afgewe-

zen. Ten minste eenmaal in de 5 jaar moet het fonds in dit geval een door de 

actuaris opgestelde wetenschappelijke balans aanleveren en een verlies- en winst-

rekening. Daaruit moet blijken dat belangen van de deelnemers en 

gepensioneerden voldoende gewaarborgd zijn. 

 Het SER-advies
370

 meldt hierover dat de verplichting tot herverzekering gezien 

moet worden in samenhang met het garanderen van een zekerheidsminimum op 

nominaal niveau. Dat is zoals wij zullen zien bij de bespreking van de Actuariële 

Principes voor Pensioenfondsen (APP) in par. 8.3 de lijn die de toezichthouder 

aanhoudt bij de interpretatie van de wet. 

 

Solide beleggen (art. 14 en 15) 

 De wet van 1952 schrijft niet anders voor dan dat solide moet worden belegd. 

Voor ten hoogste 10% van de bezittingen mag zijn belegd in de eigen onderne-

ming.
371

  

 

Kapitaaldekking (art.13) 

 De bezittingen van een pensioenfonds moeten, tezamen met de te verwachten in-

komsten, toereikend zijn ter dekking van de aangegane pensioenverplichtingen. 

Dat moet worden aangetoond in de wetenschappelijke balans.  

 

7.6.2  Beoordeling met de inzichten van nu 

 

Zekerheid is ‘willen’ 

De casus is een „willen‟ casus, de wens tot zekerheid komt voort uit het willen bescher-

men van de deelnemer en het zorgen voor vertrouwen.  

                                                
370 SER, 29. 
371 Een logische bepaling als wij de aanleiding tot de wet bezien. 
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Pensioenresultaat 

 De PSW kent geen inhoudsbepalingen.  

 Het premievrije recht bij tussentijds vertrek valt onder de bepalingen van indivi-

duele zekerheid en raakt de inhoud wel.  

 De waarborgfunctie is op zich uiteraard wel kwaliteitsverhogend. 

 Er zijn geen regels voor indexering, de wet gaat over nominale zekerheid. De wet 

loopt daarmee al achter op de praktijk. Inflatie bestaat al. Bij Philips zagen wij dat 

al sinds het begin van de jaren ‟30 de aanpassing van pensioenaanspraken een re-

gelmatig terugkerend discussiepunt is tussen werkgever en werknemer. De 

schijnzekerheid zit er al meteen in.  

 

Zekerheid 

 De zekerheid neemt door de PSW sterk toe. De wet beschermt de werknemer te-

gen gebrek aan discipline bij de werkgever en bij zichzelf en tegen niet goed 

beleid in het fonds, met name op het punt van de beleggingen. Maar hij beschermt 

net zo goed de werkgever tegen zichzelf en het fonds. Het is ook diens belang dat 

het pensioen er op de pensioendatum ook echt is en dat het fonds solide belegt. 

 Het zo noodzakelijke gedegen actuarieel fundament krijgt wettelijke status en 

daardoor wordt op dat actuarieel fundament door een onafhankelijke instantie toe 

gezien. 

 De herverzekeringsplicht vergroot op zich de nominale zekerheidsstelling. De 

herverzekeringsplicht is ingegeven door het feit dat verzekeringszekerheid werd 

gezien als de meest haalbare zekerheid.
372

 Zekerstelling van de onvoorwaardelijke 

rechten, en dat zijn doorgaans de nominale, is hét uitgangspunt van de wet. Op-

merkelijk is dat wij bij Lutjens (1999, 16) lezen dat bij de behandeling van de Wet 

op het Levensverzekeringsbedrijf (WOL) in 1929 in de Tweede Kamer werd op-

gemerkt dat bij bedrijfstakpensioenfondsen gezien hun omvang zekerheid niet 

zozeer de alles overheersende factor is. Ligt daar een al dan niet bedoelde grond 

om de zekerheids- en financieringseisen voor bedrijfstakpensioenfondsen minder 

streng te doen zijn dan voor ondernemingsfondsen? Gesuggereerd werd tijdens de 

genoemde bespreking dat het vallen onder de WOL vanwege de financieringsei-

sen een rem was om deze fondsen op te richten.
373

 

 Er zijn nog geen regels voor indexering. De wet negeert de erosie van pensioen-

aanspraken door inflatie en biedt door de eenzijdige nominale focus de facto 

schijnzekerheid. 

 

Maar kan het ook? 

Wij nemen de casus de maat langs de „kunnen‟ dimensies. 

                                                
372 Overigens is dat sinds de kredietcrisis niet meer zo zeker. 
373 Er bestond onduidelijkheid over de vraag of bedrijfspensioenfondsen onder de WOL vielen. De toe-

zichthouder meende van wel, maar zo‟n eventuele rem werd bezwaarlijk geacht en als nog werd de wet op 

dit punt verduidelijkt. Het belang dat de fondsen er zouden komen werd belangrijker geacht dan strikte ze-

kerheid. 
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Betaalbaarheid 

 De bezittingen van een pensioenfonds moeten, tezamen met de te verwachten in-

komsten, toereikend zijn ter dekking van de aangegane pensioenverplichtingen. 

Zo luidt het voorschrift van kapitaaldekking. De wetenschappelijke balans laat 

zien hoeveel al is gedekt uit aanwezig vermogen en hoeveel nog moet komen uit 

toekomstige inkomsten (beleggingen en premies). Hiermee kan het fonds aan de 

onderneming laten zien of en in welke mate betaalbaarheidsproblemen kunnen 

optreden door vermogensachterstand. Dat geeft het fonds en de onderneming in-

zicht om de betaalbaarheid goed te monitoren. Het geeft de onderneming ook de 

mogelijkheid de betaalbaarheid van het contract op voorhand al te toetsen. Daar-

mee draagt de wet bij aan de betaalbaarheid. 

 Naar de mening van het pensioenveld verbiedt het voorschrift uitstelfinanciering 

niet.
374

 Van uitstelfinanciering, ook wel genoemd 65-x, is veel gebruik gemaakt 

tot het in 1999 bij wet werd verboden. Uitstelfinanciering maakte de vervolma-

king van defined benefit, en dus van de kwaliteit, in eerste instantie betaalbaar 

mogelijk. De rekening kwam later.  

 

Solidariteit 

 De wet beïnvloedt op zich de solidariteit niet. De wettelijke waarborg beschermt 

de solidariteit als het ware wel. 

 

Arbeidsmarkt 

 De PSW heeft een positieve invloed op de arbeidsmarkt vanwege de bepaling van 

het premievrije recht bij tussentijds vertrek (art. 8). 

 

En hoe zit het op de ‘verbinden’ dimensie? 

 

Risicomanagement 

 De ruime formulering van het voorschrift van kapitaaldekking komt het risicoma-

nagement niet ten goede. Toch nog te gemakkelijk worden toezeggingen gedaan 

en overstijgt het „willen‟ het „kunnen‟. 

 Als gezegd heeft de wet ook geen antwoord op het fenomeen indexering van aan-

spraken. En daardoor ook niet op het daarop logisch passende door fondsen 

voorgestane premie- en beleggingsbeleid en het ontstaan van het fenomeen in-

haalfinanciering. Die onduidelijkheid speelt zowel de fondsen als de 

toezichthouder nog jarenlang parten, zoals wij in de beide volgende hoofdstukken 

zullen zien. Pas bij de vaststelling van de nieuwe pensioenwet in 2006 met het 

daarin opgenomen financieel toetsingskader pensioenfondsen komt een einde aan 

de onduidelijkheid in de interpretatie.
375

  

 De wetenschappelijke balans moet ten minste eens in de 5 jaar worden opgesteld 

en aan de toezichthouder worden overlegd. Naar de huidige wetgeving is dat een 

heel ruime termijn. Zo redenerend kan dit gezien worden als een tekortkoming ten 

opzichte van de eis van goed risicomanagement. Vanuit marktdenken en sturen op 

                                                
374 Zie paragraaf  8.6. Ook Philips, zo zagen wij, kon desgewenst gebruik maken van deze escape.  
375 Zie paragraaf  9.2.1.4. 
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marktwaardedekkingsgraden in combinatie met nominale korte termijn zekerheid 

is dat ook zo. Maar kijkend vanuit het paradigma van het sociale contract en een 

te bereiken reëel pensioenresultaat is dat nog maar de vraag. Een kernpunt in het 

huidige debat.  

 Goed in de wetenschappelijke balans is het vooruitkijken. In de formulering van 

het voorschrift van kapitaaldekking spelen ook de toekomstige opbrengsten een 

rol. Dat dwingt tot vooruitkijken, verder dan een balansdatum. En dat kan zicht 

geven op structurele onevenwichtigheden waaruit tekorten kunnen gaan ontstaan, 

en signaalfunctie dus. Dat komt het risicomanagement ten goede.  

 Gewerkt wordt in de wetenschappelijke balans met een vaste forfaitaire rekenren-

te. Voor die tijd een logisch voorschrift. Er wordt risicomijdend belegd en er 

wordt nog niet op marktwaarde gewaardeerd. De lange rente is dan een goede 

maatstaf voor een prudente inschatting van de discontovoet voor de verplichtin-

gen. Ook bij de benchmark, het verzekeringsbedrijf, werd met een vaste 

forfaitaire (prudente) rekenrente gewerkt. Maar wat is de juiste aanname? Het 

marktdenken heeft geleerd dat een vaste rekenrente de mismatch in het pensioen-

fonds, waarin al lang niet meer risicomijdend wordt belegd en in een financiële 

wereld waarin zelfs staatsleningen niet meer „risicovrij‟ zijn, onjuist waardeert. 

 Over de bovenkant, overschotten, spreekt de wet niet. Dat is logisch gezien de 

ontstaansgrond en het bieden van bescherming. Met de inzichten van nu weten wij 

dat hier wel een kans is gemist. Een kader voor hoe om te gaan met vermogens-

overschotten en hoe te bepalen wanneer sprake is van een vermogensoverschot 

had een gids kunnen zijn in de grote voorspoedperiode van midden jaren ‟80 tot 

2000. Hier is „de boot gemist‟ (3). 

 

Wij herkennen in de PSW elementen uit de visie van Van Marken (de deelnemer moet op 

het pensioen kunnen rekenen, voor pensioen moet worden gespaard en de pensioengelden 

moeten in aparte fondsen worden ondergebracht). Bij Philips zagen wij dat ook niet 

mocht worden belegd in de eigen onderneming. In die zin komt de invoering van de PSW 

eigenlijk neer op het afdwingen van de discipline. Discipline om daadwerkelijk te sparen 

via kapitaaldekking en om de voor pensioen bestemde gelden daadwerkelijk buiten de 

onderneming en daarmee ook buiten de beschikkingsmacht van de deelnemer te bren-

gen.
376

 Die discipline bleek nodig. Het vertrouwen wordt met deze wettelijk verankerde 

waarborg vergroot. De PSW is daarmee een belangrijke pijler onder het arbeidspensioen. 

Het SER-advies
377

 geeft ook aan dat de wet en de bepalingen daarin niet los kunnen wor-

den gezien van de tijdgeest. Bedrijfstakpensioenfondsen waren er nog weinig. En sociale 

werkgevers als Van Marken en Philips liepen echt voorop. De meeste pensioenvoorzie-

ningen die er waren, waren bovendien vaste bedragenregelingen en beschikbare 

premieregelingen. Nominale pensioenen zonder toeslagverlening nog. Verzekeringsmaat-

schappijen waren de norm voor zekerheid. Ook Van Marken begon zo. Vandaar de 

herverzekeringsplicht. Pensioenfondsen waren nog uitzondering en hadden vooral het 

karakter van incasso en administratie. Er werd sterk risicomijdend belegd in vooral lang-

lopend staats- en regionaal overheidspapier. Hier komt het voorschrijft van solide 

beleggen ook vandaan. Risico nemen hoefde ook niet echt. Dat kwam pas in opmars om 

                                                
376 In de wet bijvoorbeeld ook te zien aan het afkoopverbod. 
377 SER, 30. 
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de indexering van pensioenaanspraken te kunnen bijhouden die nodig was door de loon- 

en prijsontwikkelingen in de jaren „60 en „70. Bij Philips, zo zagen wij, speelden de infla-

tieaanpassingen echter al veel langer. Daarom loopt de wet voor wat betreft omgaan met 

indexering al achter op de praktijk. Dat geeft in de decennia hierna veel discussie tussen 

het pensioenveld en de toezichthouder. 

 

De wet is ook onduidelijk, met name over de vraag in hoeverre inhaalindexering en ge-

lijkmatige en dynamische premiesystemen strijdig zijn met de wet. Volgens de Memorie 

van Toelichting moeten gewekte verwachtingen worden waar gemaakt. Daartoe kun je 

ook het nog op te bouwen pensioen rekenen. Daarop duidt ook de ABTN. Bij een gezond 

actuarieel fundament is ook de nieuwe opbouw in beginsel adequaat gefinancierd. Kapi-

taaldekking kun je omschrijven als „gelijk op sparen met de opbouw van het pensioen‟. 

Daarmee lijkt uitstelfinanciering strijdig. Daar loopt de financiering namelijk per definitie 

achter bij de opbouw. Maar tijdelijke achterstand bijvoorbeeld door schommelende be-

leggingsopbrengsten of de wens tot premiestabilisatie lijkt niet verboden door de wet. 

Artikel 13 ademt op zich niet de keiharde geest van de discontinuïteitbeoordeling. Maar 

in combinatie met het voorschrift van herverzekering (onmiddellijke overdracht zonder 

financieringsachterstand) ligt de nadruk toch eerst en vooral op het afgefinancierd zijn 

van de over het verleden gedane toezeggingen, de reeds opgebouwde onvoorwaardelijke 

aanspraken. PSW-zekerheid zullen wij daarom (nominale) dekkingszekerheid noemen. 

Toekomstige opbouw en indexering over verleden en toekomst zijn niet hard toegezegd 

en hoeven daarom niet te zijn zeker gesteld. Deelnemers hebben echter, zo leert de casus 

bij Philips, wel de verwachting van een goed en reëel pensioen en een reëel pensioen is 

van belang voor de economische en sociale zelfstandigheid van gepensioneerden. De wet 

„regelt maar de helft‟ zou je kunnen zeggen. 
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Hoofdstuk 8 

Een prachtig stelsel, maar (hoe) houden wij dat betaalbaar? 
Verdere “vervolmaking” van het pensioenstelsel en grote voorspoed 

Maar ook aandacht voor de kosten en de financiering; eerste houdbaarheidsvragen 

 

Wij bespreken in dit hoofdstuk het tijdvak dat begint rond 1970 als het traditionele defi-

ned benefit (op basis van eindloon) de maat is geworden. En het eindigt in 2000 aan de 

vooravond van de dotcomcrisis. Twee belangrijke documenten verschijnen in deze perio-

de. Het eerste is het Pensioenconvenant (StAr, 1997) en is de uitkomst van discussies 

tussen werkgevers, werknemers en de overheid over de betaalbaarheid van en flexibiliteit 

in het pensioencontract. Het einde van eindloon dient zich aan en Philips is een van de 

eerste ondernemingen die er (weer) mee stopt. Het tweede zijn de Actuariële Principes 

voor Pensioenfondsen (APP)
378

. Zij zijn de uitkomst van de uitwerking door de toezicht-

houder van het wetstoezicht (de PSW) in praktijkregels ten behoeve van het 

pensioenveld. Nominale dekkingszekerheid wordt extra aangezet als de maat voor het 

financieel toezicht op defined benefit. Twee belangrijke documenten als richtsnoer voor 

het pensioencontract, dat daarmee „gewapend‟ al vrij snel in het zware weer net na de 

eeuwwisseling terecht komt. De voorspoed in de pensioenfondsen die dan een kleine 

twee decennia heeft geduurd, slaat om in een turbulente periode met tekorten door crises 

op de financiële markten.  

 

Naast genoemde documenten op landelijk niveau, gebruiken wij in dit hoofdstuk vooral 

weer Van Nederveen Meerkerk en Peet (2002) voor de ontwikkeling van het contract van 

Philips en Van Keeken (2008) voor de ontwikkeling van het contract bij PGGM. Wij be-

ginnen weer met een schets van de omgeving (8.1). 

 

Wij bespreken daarna achtereenvolgens de volgende casussen. 

 De zoektocht naar premiestabiliteit en meer rendement bij acceptabel risico via inte-

graal balansmanagement (ALM). Wij doen dat met PGGM als casus (8.2) 

 De in 1997 door de toezichthouder gepubliceerde APP en het ontstaan van het debat 

tussen het pensioenveld en de toezichthouder over zekerheid en risico (8.3). 

 De voorspoed in de fondsen wordt gebruikt om nog meer tegemoet te komen aan het 

„willen‟. Verbeteringen worden aangebracht en wettelijk verankerd in de PSW die in-

spelen op de veranderende leef- en arbeidsmarktpatronen en op de Europese regels 

voor gelijke behandeling. En voorspoed wordt weg gegeven in grote langdurige pre-

miekortingen (8.4).  

 De eerste houdbaarheidsdiscussie tussen de overheid en het pensioenveld, die uit-

mondt in het in 1997 gesloten Pensioenconvenant (8.5).  

 De afschaffing van het systeem van uitstelfinanciering (8.6). 

 

                                                
378 VK (1997). 
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8.1  De omgeving van het pensioencontract 
Van onstuimige groei naar beheerste groei  

De opkomst van meer individuele en flexibele leef- en arbeidspatronen 

Na aanvankelijke tekorten in de fondsen treedt grote voorspoed op 

 

Drie ontwikkelingen domineren dit tijdvak. De eerste is de kentering in de economische 

groei, de tweede de intredende flexibiliteit in leef- en arbeidspatronen. De derde is een 

ontwikkeling binnen de pensioenfondsen die impact heeft op het contract, te weten een 

lange periode van voorspoed. 

 

Van onstuimige groei naar beheerste groei 

De door de industrialisatie gebrachte groei en de daarbovenop komende onstuimige groei 

na de Tweede Wereldoorlog zijn voorbij. Wel ijlen in de jaren „70 de loon- en prijsspiraal 

nog na. Omdat ook de sociale zekerheidsuitkeringen aangepast blijven worden aan de 

prijsinflatie, blijft Nederland gewoon door consumeren. Wij hebben als het ware, on-

danks een sterk oplopende werkloosheid, tijd nodig om aan het einde van de groei te 

wennen. Vooral de structurele component in de werkloosheid wordt onderschat en bo-

vendien maakt het mooie sociale zekerheidstelsel de werknemers „lui‟ om bij 

werkloosheid snel nieuw werk te zoeken. Werkgevers laten dit deels uit nood gebeuren. 

Dat geldt ook bij arbeidsongeschiktheid. Veel (industriële) ondernemingen komen in 

slecht weer. Dit heeft onder andere te maken met het teruglopen van de internationale 

concurrentiepositie door de hoge loonkosten en omdat bij het in 1971 instorten van het 

internationale systeem van wisselkoersen de gulden sterk wordt opgewaardeerd. Dit leidt 

tot teruglopen van de export. Twee oliecrises maken „de ellende‟ compleet. Zij vererge-

ren de loon- en prijsontwikkeling weer. Door de babyboomgeneratie komen juist in deze 

periode heel veel jongeren op de arbeidsmarkt. Zij komen door de hoge werkloosheid niet 

aan de bak. Dit is de achtergrond voor de opkomst van de VUT.  
Pas in 1982 keert het tij. Een kentering in de arbeidsverhoudingen ligt daaraan ten grond-

slag. Het Akkoord van Wassenaar in 1982 luidt een periode in van beheerste 

loonontwikkeling. Het poldermodel wordt geboren en maakt de weg vrij voor focus op 

het bevorderen van de werkgelegenheid en aandacht voor sanering van het stelsel van so-

ciale zekerheid. Het besef is doorgedrongen dat de groei in economische en sociale 

welvaart niet oneindig is. In het stelsel van sociale zekerheid worden beperkingen in ver-

krijging (recht hebben op) en duur aangebracht. De geest van samen sterk uit de periode 

na de oorlog keert als het ware terug. Maar wel met meer zakelijkheid en aandacht voor 

de kosten. Dat geldt de loonkosten en de kosten voor pensioen, die meer en meer als 

loonkosten worden behandeld. Dit leidt in de pensioenfondsen tot een zoektocht naar 

meer rendement en het daartoe meer en meer beleggen in zakelijke waarden. 

In de jaren daarna komt er meer aandacht voor verschuiving van publiek naar privaat, 

naar eigen verantwoordelijkheid van het individu en het denken over marktwerking doet 

zijn intrede. Vanaf 1987 keert de economische groei terug, zij het op een veel bescheide-

ner niveau dan in de jaren „50 en „60.  

 

Meer flexibiliteit in leef- en arbeidspatronen 

Naast de mannelijke kostwinner betreden ook vrouwen de arbeidsmarkt, de tweeverdie-

ner doet zijn intrede. Ook gaat meer en meer in deeltijd worden gewerkt, de 
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anderhalfverdiener ontstaat. En er wordt meer en meer tussentijds van werkgever veran-

derd. De mobiliteit op de arbeidsmarkt neemt toe. Europese regelgeving inzake gelijke 

behandeling van mannen en vrouwen verbiedt ook indirecte discriminatie en raakt daar-

mee het pensioencontract. Het aantal eenpersoonshuishoudens neemt toe, mede door het 

toenemen van het aantal echtscheidingen. 

 
Na aanvankelijke tekorten grote voorspoed in de pensioenfondsen 

Vooral door de enorme groei van het deelnemersbestand en door de aanvankelijk nog ho-

ge lonen en inflatie hebben de pensioenfondsen in de loop van de jaren ‟70 te kampen 

met tekorten. De beleggingsopbrengsten zijn gemiddeld tot laag, ook al omdat de rente 

tot recordhoogte stijgt. In de tweede helft van de jaren ‟70 ebben de hoge loonstijgingen 

langzaam weg en het akkoord van Wassenaar betekent een keerpunt. Wij gaan een perio-

de in van zeer beheerste loonontwikkeling en lage inflatie. Dat betekent voor de 

pensioenfondsen een sterke verlaging van de lasten van backservice (eindloon) en indexe-

ring. Na 1978 begint de rente aan een zeer lange periode van daling, waardoor de 

obligaties in de portefeuille beter gaan renderen. En pensioenfondsen gaan meer en meer 

in zakelijke waarden. Vooral de aandelen doen het tussen 1980 en 2000 met een enkele 

dip uitstekend. In 1999 behaalt PGGM een recordbeleggingsrendement van bijna 23%.
379

  

Figuur 8.1 laat de ontwikkeling zien tussen 1970 en 2000 van de lange rente, de loonont-

wikkeling in de sector zorg& welzijn en het beleggingsrendement van PGGM. Duidelijk 

is de kentering te zien rond 1983 van hoge looninflatie en bescheiden rendementen naar 

het nagenoeg wegvallen van de looninflatie en hoge beleggingsrendementen. 

 
Figuur 8.1 De ontwikkeling tussen 1970 en 2000 van de lange rente, de loonontwikkeling in de sector 

zorg& welzijn en het beleggingsrendement van PGGM 
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379 PGGM (2000). 
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Deze ontwikkeling is terug te vinden in de ontwikkeling van de dekkingsgraad.
380

 Het 

verloop daarvan is geschetst in figuur 8.2. De tekorten
381

 worden in de tweede helft van 

de jaren ‟70 weer ingelopen, ook al doordat tweemaal binnen enkele jaren de AOW struc-

tureel wordt verhoogd. 

 
Figuur 8.2 Verloop van de dekkingsgraad van PGGM tussen 1970 en 2000  
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De tekorten slaan na 1980 om in hoge dekkingsgraden, ondanks de overigens heel gelei-

delijk doorgevoerde premiekortingen.  

 

8.2  Naar een dynamisch premiesysteem en asset liability management 
Op zoek naar premiestabiliteit en meer rendement bij acceptabel risico met als doel het 

realiseren van een betaalbare reële ambitie. Integraal balansmanagement. 

 

Wij bespreken deze casus, omdat deze stap naar integraal balansmanagement een poging 

is de reële ambitie betaalbaar te financieren in een gedegen actuarieel fundament. Binnen 

het fonds dus. Een poging dus om in het „kunnen‟ veranderingen aan te brengen om het 

„willen‟ te realiseren. Bij Philips hebben wij in het vorige hoofdstuk een eerste „hint‟ ge-

zien.
382

 En wij bespreken de casus omdat de keuze die wordt gemaakt de dubbele 

doelstelling in het contract en daarmee ook de beleggingsspagaat feitelijk „geboren doet 

worden‟. En die dubbele doelstelling, zo hebben wij in deel I par. 4.3 gezien, speelt een 

                                                
380 Dit is de dekkingsgraad op een rekenrente van 4%. Bij het hanteren van de marktrente onder de ver-

plichtingen zou de dekkingsgraad bij ongewijzigd (premie-)beleid hoger zijn geweest vanwege de veel 

hogere rente dan 4%.  
381 Figuur 8.2 laat geen tekorten zien. Er werd nog niet op marktwaarde gewaardeerd en veel in langlopende 

staatsleningen belegd. Die kenden een rente die ruim hoger lag dan de rekenrente van 4%. Voor de reste-

rende looptijd mocht het renteverschil op de balans worden geactiveerd. Daardoor werd het tekort 

opgeheven. 
382 Zie paragraaf 7.4.3. 
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belangrijke rol in het huidige zekerheidsdebat. De casus wordt besproken aan de hand 

van de ervaringen bij PGGM dat in 1983 het dynamisch premiesysteem invoert en in 

1995 het integraal balansmanagement.
383

 En wij maken af en toe een uitstapje naar Phi-

lips dat ook het dynamisch premiesysteem gaat hanteren.
384

 

 

8.2.1  De casus 

 

De casus bestaat uit twee stappen. De eerste is de overgang van het systeem van jaarlijkse 

affinanciering naar het systeem van dynamische premie en de tweede is de invoering van 

het integraal balansmanagement middels asset liability management (ALM). 

 

8.2.1.1  Van affinancieren naar dynamische premie 

 

Affinanciering als vertrekpunt met uitstelfinanciering voor de pensioenaanpassin-

gen 

De gangbare financieringsmethodiek is aanvankelijk de zogenoemde jaarlijkse affinan-

ciering. Elk jaar wordt de pensioeninkoop, de nieuwe opbouw en de backservice, direct 

gefinancierd uit een inkoopsom. Varianten daarop zijn een vaste premie, al dan niet met 

een werknemersdeel, aangevuld met een zonodig te storten inkoopsom. Wij zagen dat bij 

Philips. Daar werd steeds meer geprobeerd het pensioenfonds een sluitende begroting te 

geven door de premie goed te begroten. Toch blijft het risico op grote bijstortingen van 

de onderneming groot. Om de onderneming te beschermen en te helpen de pensioenkos-

ten enigszins te stabiliseren in de tijd, ging Philips bij de herinvoering van eindloon 

carrièrestijgingen begroten in de premie en sprak de onderneming af dat voor de backser-

vice vanwege de indexering inhaalfinanciering mocht worden toegepast. Dat wil zeggen 

dat de inkooplast werd uit gesmeerd over de resterende periode tot aan pensioendatum.
385

 

Ook grote bpf-en passen uitstelfinanciering toe om de door de loon- en carrièrestijgingen 

en groeiende instroom oplopende pensioenkosten behapbaar te houden. Zij doen het ech-

ter structureel, in het zogenoemde 65-x systeem.
386

 

PGGM doet het bij de start net een beetje anders. Omdat bijstortafspraken in een bedrijfs-

tak veel moeilijker zijn te maken dan met een onderneming, wordt gewerkt met een hoge 

vaste premie waarin niet alleen de carrièrestijgingen zijn begroot maar ook de loonont-

wikkeling.
387

 Bij PGGM behoeft dus niet te worden bijgestort als de premie te laag is, 

maar blijft geld over als de inkoopsom lager is dan de premie. Het restant van de premie-

inleg wordt dan in een „schommelreserve‟ gestort, waaruit kan worden geput als de pre-

mie-inleg te laag is.
388389

  

 

                                                
383 Als bronnen dienen Van Keeken (2008), hoofdstuk 8 en 13 en Tamerus (1994 en 1998). 
384 Van Nederveen Meerkerk en Peet, 319. 
385 Van Nederveen Meerkerk en Peet, 225 en 226. 
386 In dit systeem wordt de op leeftijd X verkregen backservice gefinancierd in de resterende periode tot de 

pensioenleeftijd. 
387 Een premie dus per saldo op een reële rekenrente. 
388 Van Keeken, 11. 
389 Deze schommelingen waren in de beginjaren van PGGM vooral schommelingen in de looninflatie en 

dus indexering. De rekenrente was vast (4%) en de beleggingen werden nog niet op marktwaarde gewaar-

deerd. 
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Ondanks tekorten wordt niet getornd aan de indexering 

De combinatie van de hoge loon- en prijsontwikkeling, ingezet in de jaren „60 en na-

ijlend in de jaren „70, en de begin jaren „70 ingezette recessie die ook de beleggingsop-

brengsten matig tot laag deed zijn, leidde er toe dat de vermogensposities van de 

pensioenfondsen in de jaren „70 forse tekorten lieten zien. In samenwerking met de toe-

zichthouder werd dit opgelost door de zekere overrente boven de rekenrente van 4% in de 

beleggingsportefeuille te activeren, de zogenoemde rentestandkorting. Bij PGGM kwam 

dit, gegeven de beleggingsportefeuille, neer op een rekenrente voor de eerste 10 jaar van 

5,5%.
390

 Dit was mogelijk en voor de toezichthouder acceptabel, omdat de beleggings-

portefeuille veel langlopende staatsleningen bevatte en de beleggingen tegen nominale 

waarde in de balans stonden, usance in dit tijdvak. Op deze manier werd de voorziening 

lager en steeg de dekkingsgraad, de meetlat voor de vermogenspositie, weer tot (net) bo-

ven de 100%. Ondanks de grote aanpassingen van de pensioenen en pensioenrechten 

vanwege de hoge loon- en prijsontwikkeling werd niet ingegrepen in die aanpassingen. 

Bij PGGM was dat geen issue. De PGGM-premie, die 25% van de loonsom bedroeg
391

, 

werd niet verhoogd, de activering van de overrente was afdoende.  

Ook bij Philips wordt niet ingegrepen in de pensioenaanpassingen. Maar de onderneming 

bezint zich er wel op. Immers, de financieringsproblemen in de jaren ‟70 zijn met name 

ook veroorzaakt door de hoge lasten van de indexering. Deze konden bij lange na niet 

worden „bijgehouden‟ door de beleggingsopbrengsten. In een gezonde financiering heeft 

dat wel de voorkeur bij Philips. De premie is dan alleen nodig voor de nieuwe pensioen-

opbouw. Sinds 1972 voert het fonds een bestendig aanpassingsbeleid, waarin de 

pensioenen en ontslagrechten in beginsel tenminste waardevast worden gehouden en zo 

mogelijk welvaartvast. Tijdens de slechte jaren daarna wordt dit beleid uitgevoerd on-

danks de hoge lasten. Wel wordt in 1975 nog eens duidelijk gesteld dat beleidsvrijheid 

voor het fondsbestuur wegens de hoge lasten absoluut nodig is. Het gaat om een streven 

tot periodieke (en niet per se jaarlijkse) aanpassing. Het gaat om aanpassing in verband 

met en dus niet per se aan (d.w.z. volledig). En er kan verschil bestaan tussen de aanpas-

sing van de pensioenen en die van de ontslagrechten.
392

 Maar gekort op indexering wordt 

er in die jaren niet. 

 

Op zoek naar een structureel premieniveau en premiestabilisatie: een dynamische 

premie 

In de late jaren „70 nam de kentering in het economisch tij een aanvang. Eerst kwam aan 

de hoge loon- en prijsontwikkeling een eind. De vaste premie bij PGGM van op dat mo-

ment 25% van de loonsom bleek al snel meer dan voldoende voor de jaarlijkse 

inkoopsom. De dekkingsgraad kwam weer boven de 100%.
393

 De tijdelijke maatregel van 

activering van overrente werd afgeschaft. Met ingang van 1980 begon het fonds met kor-

tingen op de vaste premie van 25%. De eerste korting bedroeg 2%-punt. Ook de 

                                                
390 Van Keeken, 15. 
391 Een in het huidige tijdgewricht beschouwd zeer hoog percentage. Maar Van Marken, (par. 7.2) ging in 

zijn visie ook van dit percentage uit. 
392 Van Nederveen Meerkerk en Peet, 306. 
393 Twee structurele verhogingen van de AOW (toen nog echt ingebouwd in het aanvullend pensioen in 

plaats van via een franchise) droegen hier ook aan bij.  
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werkingssfeer van de OBU-regeling
394

 werd uitgebreid. Voortaan konden ook mannelijke 

werknemers die geen verplegende of verzorgende functie hadden, gebruik maken van de 

OBU. Deze aanpassing sloot aan bij de opkomst van de VUT in Nederland als bestrij-

dingswapen tegen de groeiende werkloosheid onder jongere werknemers. En de 

aanpassing sloot aan bij de toenemende aandacht voor de gelijke behandeling van man-

nen en vrouwen. 

Deze beide maatregelen trokken de aandacht van het toenmalige Kabinet. Als al beschre-

ven in het tijdgewricht kwam er meer aandacht voor de beheersing van de collectieve 

lastendruk. Onderdeel daarvan was de Kabinetswens de loon- en pensioenkosten van 

ambtenaren en trendvolgers
395

 te beperken. PGGM heeft tot begin jaren „90 veel last ge-

had van Kabinetsdruk op de pensioenpremie. Duidelijk werd door het bestuur van PGGM 

het standpunt uitgedragen dat het niet de taak van een pensioenfonds is om gelden ter be-

schikking te stellen voor werkgelegenheid en subsidie op loonkosten. De overheid moet 

dat maar met sociale partners uitzoeken. Het PGGM-bestuur ging in het premiebeleid zijn 

eigen weg. 

 

In 1980 werd besloten ook kortingen op de premie te geven voor 1981 en 1982, gezien de 

verdere toename van de reserves. Het gaat hard als ook de beleggingsopbrengsten gaan 

toenemen, mede als gevolg van het op orde komen van de Nederlandse economie. Voor 

1983 werd de korting zelfs bepaald op 5%-punt. 

De snelle kentering in de financiële positie van het fonds en de op grond daarvan onder 

druk komende premie deed het bestuur van PGGM zich zelf de volgende vragen stellen. 

 De korting van 1980 kon worden gegeven als gevolg van de overdekking op basis 

van het verleden; maar hoe lang zal dat doorgaan en hoe groot zou die korting dan 

kunnen c.q. mogen worden? Zie de conclusie van de Adviescommissie (Philips, 

1961) hoe moeilijk het is om het structureel juiste premieniveau te bepalen.
396

 

 Het moet niet zo zijn dat nu (grote) premiekortingen worden gegeven en over een 

paar jaar het fonds weer in een onderdekkingssituatie geraakt, zoals nog niet zo 

lang geleden het geval was. Onderdekking is toch lastiger dan een overschot. 

 Premiestijging zal voor werkgevers en voor werknemers veel lastiger zijn „te con-

sumeren‟ dan premiedaling. Premiestijging zal de zorgkosten weer doen 

toenemen en de druk van de overheid op het fonds vergroten.  

 Er was geen criterium (“rekenregel”) voor de bepaling van (de omvang van) de 

korting. 

Het bestuur gaf aan zijn toenmalig extern actuaris, Verbraak, de opdracht een uitgebreide 

toekomstverkenning te doen voor het fonds en op grond daarvan het bestuur te adviseren 

over een toekomstbestendig premiebeleid. De risico‟s voor een houdbaar pensioencon-

tract met een reëel pensioenresultaat als doel liggen immers in de toekomst. Aan zo‟n 

premiesysteem stelde het bestuur de volgende eisen. 

 

 

                                                
394 Zeg maar de VUT-regeling in de sector zorg & welzijn, zoals die ontstond uit een evolutie van regelin-

gen voor functioneel leeftijdsontslag (FLO). 
395 Werknemers in de zorgsector werden trendvolgers genoemd. De loonruimte en arbeidsvoorwaarden wa-

ren sterk gerelateerd aan die van ambtenaren. Zo drukte ook de pensioenpremie op de overheidsbegroting. 
396 Zie paragraaf 7.4.3. 
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 Een systeem dat adequaat op toekomstrisico‟s kan anticiperen.  

o In de eerste plaats is de loonontwikkeling een belangrijk toekomstrisico 

vanwege het eindloon en het fondsbeleid om de pensioenen zoveel moge-

lijk ongekort aan die ontwikkeling aan te passen. 

o In de tweede plaats is het fonds nog erg jong en zijn er nog weinig gepen-

sioneerden. Dat gaat veranderen door de rijping van het fonds, waarvan de 

lasten dus in de toekomst liggen (ook al onderkend door Van Marken). Dit 

risico is groter naarmate de toeloop van nieuwe deelnemers af neemt.
397

 

o Jaarlijkse affinanciering maakt het kunnen opvangen van deze risico‟s af-

hankelijk van toekomstige generaties. 

 Een zich aan de ontwikkeling van die toekomstrisico‟s geleidelijk aanpassende 

premie. 

o In die premieregel zou de actuele vermogenspositie moeten worden mee 

gewogen tezamen met de ontwikkeling van de lasten en baten.  

o De premie zou op die manier regulerend moeten werken op de vermo-

genspositie in plaats van een regulerende algemene reserve, waarvoor 

geen omvangscriterium bestaat. 

o Jaarlijkse affinanciering is geen basis voor een evenwichtig premiebeleid; 

sterke premieschommelingen zijn niet in het belang van de budgettair ge-

financierde arbeidsintensieve zorgsector. 

 Een systeem dat de kans op structurele tekorten zo klein mogelijk maakt; kleine 

tijdelijke tekorten zouden mogen voor komen, mits de premie die tijdig weg regu-

leert. 

 

In box 8.1 is de essentie van de werking van het dynamisch premiesysteem beschreven. 
 

                                                
397 Achteraf is gebleken dat de nieuwe instroom van deelnemers in de decennia hierna juist sterk bleef 

groeien. Nieuwe aansluitingen vonden plaats, nieuwe sectoren zoals bijvoorbeeld kinderopvang ontstonden 

en de arbeidsvraag in de sector bleef sterk groeien. 



8  Een prachtig stelsel, maar (hoe) houden wij dat betaalbaar? 

153 

 

Box 8.1 Werking dynamisch premiesysteem 

 

 

 

 

Uit berekeningen bleek dat de zogenoemde generatiepremie, ondanks het uitmiddelen 

over 35 jaar, van het ene op het andere jaar toch nog meer kon fluctueren dan gewenst. 

Bij de evaluatie van het dynamisch premiesysteem in 1989 (zie hierna) werd opnieuw in 

kaart gebracht hoe groot de jaarlijkse premiesprong zou kunnen zijn. Uit de simulatie op 

rente en loongroei bleek dat de gemiddelde jaarsprong dan zou uitkomen op 4,6%-punt 

Kort gezegd werkt het systeem als volgt. 

 Het actuele vermogen wordt ingebracht. 

 Voor een periode van 35 jaar, de generatielengte, wordt een prognose gemaakt 

van de uitkeringenstroom in die 35 jaar en een benodigd eindvermogen voor de 

aan het eind van de generatielengte opgebouwde pensioenrechten; gedaan wordt 

alsof het fonds na afloop van de generatielengte afwikkelt. 

o Uitgaande van de gemiddelde leeftijd van de bestaande generatie is de 

gemiddelde resterende levensduur 35 jaar. 

o De bestandsgrondslagen komen uit externe bronnen (zoals de overlevings-

tafels; deze worden ontleend aan de door het Actuarieel Genootschap 

herleide gegevens van het CBS) of uit eigen fondswaarnemingen; voor de 

laatste worden in de regel 5-jaars voortschrijdend gemiddelden genomen 

als prognose. Ook nieuwe instroom wordt geprognosticeerd.  

 Als prognose voor de loongroei in de zorgsector, maatgevend voor de indexering, 

wordt een rekenregel gehanteerd als volgt: vanuit het laatst gerealiseerde cijfer 

wordt de loongroei geacht zich in 5 jaar lineair te ontwikkelen naar het 20-jarig 

voortschrijdend historisch gemiddelde; deze regel was afgeleid uit de ervaringen 

in de zorgsector van de jaren „60 en „70, naar later zou blijken een uitzonderlijke 

periode. 

 Als prognose voor de beleggingsopbrengsten wordt een rekenregel gehanteerd als 

volgt: het rendement op de portefeuille wordt voor 6/7-de bepaald door het ren-

dement van het voorgaande jaar en voor 1/7-de door de rente van het betreffende 

jaar; de rente wordt geacht van het laatst gerealiseerde cijfer in 10 jaar lineair te 

groeien naar het 20-jarig voortschrijdend historisch gemiddelde. Ook dit is weer 

afgeleid op grond van de ontwikkelingen in de kapitaalmarktrente van de laatste 

twee decennia. Voor een periode van 35 jaar wordt ook een prognose gemaakt 

van de salarissom, de grondslag voor de premieheffing. 

 Wat niet al aanwezig is in vermogen en niet uit beleggingsinkomsten komt, moet 

komen uit premie: een in beginsel 35 jaar gelijkblijvende generatiepremie. Dit is 

de over de generatielengte uitgemiddelde kostprijs van de regeling als de genera-

tie zijn eigen broek ophoudt, gegeven het reeds aanwezig vermogen. 

 Het fonds wordt dus 35 jaar vooruit gerekend in een going concern-benadering. 

 Het proces gebeurt elk jaar weer opnieuw voor een nieuwe periode van 35 jaar. 
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en dat bijvoorbeeld in 39% van de situaties een jaarsprong van meer dan 5% zou optre-

den. Ondanks het uitsmeren over 35 jaar én het geleidelijk aanpassen van de parameters 

middels de methodiek van voortschrijdende gemiddelden een toch nog grote jaarsprong 

dus.
398

 Ongewenst in de budgettair gefinancierde arbeidsintensieve zorgsector. Daarom 

werd een aanvullende dempingsregel toegevoegd: de premie mocht van het ene op het 

andere jaar met niet meer dan 1%-punt stijgen of dalen. 

De rekenregel voor het afleiden van het portefeuillerendement betekent dat de prognose 

voor het rendement slechts voor de eerste paar jaar wordt bepaald door het feitelijke be-

leggingsbeleid. Daarna door de marktrente, hetgeen betekent dat voor de langere termijn 

wordt gedaan alsof alleen in langlopende leningen wordt belegd. De actuaris schrijft hier-

over in zijn rapport dat nader onderzoek nodig is naar een optimaal op de 

pensioenregeling (eindloon en indexering) aansluitend beleggingsbeleid. Dat beleggings-

beleid komt er in 1995 bij de invoering van integraal balansmanagement (de tweede stap 

in deze casus).  

De facto wordt voor de “waardering” van de lasten en baten een reële rentevoet gehan-

teerd, namelijk het saldo van rendement en loongroei. De ABTN kent geen bepalingen 

over sturen op indexering, sturen op de onvoorwaardelijke aanspraken of sturing op pen-

sioenopbouw en/of pensioenleeftijd. De zekerheid en betaalbaarheid van defined benefit 

in de eindloonvariant moet geheel worden gemanaged met de dynamische premie. 

Het dynamisch premiesysteem is gestoeld op de going concerngedachte of het continuï-

teitsbeginsel. Niet alleen het zekerstellen van de huidige pensioentoezeggingen is volgens 

het pensioenfondsbestuur de verantwoordelijkheid van het fonds. Ook de in de toekomst 

nog toe te zeggen toezeggingen en de indexering over verleden en toekomst moeten zeker 

kunnen worden gesteld. Het gaat uiteindelijk om een goed en reëel pensioenresultaat op 

pensioendatum én bestendige indexering daarna. Het fonds is bovendien niet gerechtigd 

nieuwe instroom te weigeren. Het toezeggen van rechten gaat dus altijd maar door zolang 

de sector door gaat. Niet alleen de vandaag bekende omvang van de toekomstrisico‟s is 

voor die zekerstelling van belang, maar juist ook de nog onbekende ontwikkeling daarin. 

Zo doorredenerend, niet de waarde van vandaag van de verplichtingen bepaalt de risico‟s 

voor de zekerstelling daarvan maar juist de onbekende waardeontwikkeling in de toe-

komst van de huidige en de nog komende verplichtingen bepaalt de zekerstelling van het 

gewenste pensioenresultaat. Al die verplichtingen zijn de zorg van het pensioenfonds.
399

 

 

In 1983 wordt het dynamisch premiesysteem ingevoerd, de premie 1984 is de eerste pre-

mie die volgens het systeem wordt vast gesteld. Het dynamisch premiesysteem was een 

novum in de pensioenwereld.
400

 Doorslaggevend om het systeem ondanks dát toch in te 

voeren zijn twee argumenten geweest die naar voren kwamen uit de studie van de actua-

ris. 

                                                
398 Gerekend werd met een beleggingsbeleid met nog een beperkt volume zakelijke waarden van zo‟n 30% 

en nog niet met een marktwaardedekkingsgraad. De beleggingen werden al wel op marktwaarde gewaar-

deerd.  
399 Zie voor de uitgangspunten, de aanleiding, de invulling en de „verdediging‟ van het dynamisch premie-
systeem ook PGGM (1989).  
400 Het systeem is behalve bij PGGM ook ingevoerd bij Philips en bij de Rabobank. Ook ABP en het 

Spoorwegpensioenfonds hebben belangstelling, maar daar ligt de overheid dwars in het licht van de Brede 

Herwaarderingsdiscussie. De overheid zag de sterk dempende premieregel in het systeem als een rem op de 

premiedaling die hij graag zag. Zie Pensioenfonds PGGM (1989, 9). 
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 Vergelijking van het dynamisch premiesysteem met het systeem van jaarlijkse af-

financiering liet zien dat, als de rente en loongroei op redelijk korte termijn 

zouden terugkeren naar de gemiddelde niveaus over de afgelopen 20 jaar (gere-

kend vanaf 1983), de premie volgens het dynamisch premiesysteem eerst een 

aantal jaren rond de premie van dat moment, 20%, zou blijven liggen om daarna 

weer te groeien naar 25% (de nog geldende reguliere premie) en mogelijk zelfs bij 

doorzettende rijping uiteindelijk zou kunnen stijgen naar 30%. In het systeem van 

jaarlijkse affinanciering zijn die eindniveaus ook nodig. Maar tussentijds zou, 

door het niet vooruit kijken, de premie dan eerst verder dalen naar rond 11% om 

daarna weer te moeten stijgen. Een uit oogpunt van premiestabiliteit volstrekt on-

gewenst patroon. Door het niet vooruitkijken zou het fonds zichzelf te vroeg rijk 

rekenen. 

 Simulaties van rente en loongroei lieten zien dat de kans op onderdekking binnen 

de eerstkomende 25 jaar rond 20% bedroeg en de kans op onderdekking van meer 

dan 10% 10%. In het systeem van jaarlijkse affinanciering bij een vaste premie 

met kortingen kwamen die kansen fors hoger uit, 42% respectievelijk 36%.  

De nieuwe methodiek is dus een belangrijke verbetering op twee doelen in het risicoma-

nagement, te weten premiestabiliteit (betaalbaarheid) en verlaging van de kans op 

onderdekking (zekerheid). Daarenboven is het contract compleet gemaakt in de zin dat 

vermogensoverschotten en tekorten zijn gereguleerd. De sturing is vast gelegd en gebeurt 

via de premie.  

 

In 1979 lijkt ook bij Philips het ergste als het gaat om dekkingstekorten voorbij. Reden 

voor het pensioenfonds om terug te keren naar het eerder gestelde doel.
401

 

 Pensioenaanpassingen gebeuren voortaan weer uit eigen middelen en 

 Het terugdringen, zo mogelijk naar nihil, van de extra stortingen van de onderne-

ming. 

De financiering van de pensioenregeling moet weer zo onafhankelijk mogelijk worden 

van de onderneming. Een aloud uitgangspunt, dat door de financieringsproblemen in de 

jaren „60 en „70 niet kon worden verwezenlijkt. In 1981 wordt daartoe, om beter voorbe-

reid te zijn op een nieuwe periode van een hoge loon- en prijsontwikkeling, het 

aanpassingsbeleid wél echt aangescherpt als volgt.
402

 

 Indexering is de beleidsvrijheid van het pensioenfondsbestuur.
403

 

 Doel is waardevastheid, aanpassing aan de kosten van levensonderhoud. 

 Maar de aanpassing is niet hoger dan de loonontwikkeling voor de actieven. 

 Als de AOW meer stijgt dan de kosten van levensonderhoud kan daarvoor gecor-

rigeerd worden. 

 De ontslagrechten worden niet per se hetzelfde verhoogd als de pensioenen. 

 Alle aanpassingen moeten direct gefinancierd worden. 

De onderneming stelt zich aanvullend tot doel de inhaalpremies voor de actieven af te 

kunnen bouwen en de laatste stap te kunnen zetten in de invoering van het eindloonsys-

teem. Door deze discipline en door het aantrekken van de beleggingsopbrengsten kan in 

                                                
401 Van Nederveen Meerkerk en Peet, 309. 
402 Van Nederveen Meerkerk en Peet, 308. 
403 Er is dus geen recht op indexering, de voorwaardelijkheid is expliciet vast gelegd. 
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1984 inderdaad eindelijk de laatste stap in de overgang naar eindloon worden gezet. En 

vanaf 1985 is de premiebijdrage van de onderneming weer op het niveau van de vaste 

bijdrage zoals het geval was in 1965, tweemaal de inleg van de werknemer.
404

 

In 1988 voert ook Philips een dynamisch premiesysteem in.
405

 Het argument daarvoor is 

niet veel anders dan bij PGGM. De onderneming wil meer zekerheid over de vaste bij-

drage. “Nodig is een wijze van financiering van de pensioenverplichtingen die 

onvoorspelbaarheden in de economische omgeving naar vermogen compenseert” - (einde 

citaat).
406

 De ondernemingsbijdrage wordt voortaan vooraf bepaald. Bovendien wordt 

ook bij Philips de premie gedempt om de gewenste gelijkmatigheid te bereiken. Door het 

dynamisch premiesysteem kunnen de pensioenfondsen de inkomsten uit premie en beleg-

gingen beter afstemmen op de ontwikkeling van de verplichtingen. De premie reguleert 

daarmee automatisch tekorten en overschotten weg. De voorspelbaarheid en gelijkmatig-

heid moeten bewerkstelligen dat de premie ook altijd door de onderneming kan worden 

opgebracht. De onderneming is bij Philips de drijvende kracht geweest achter de invoe-

ring van het dynamisch premiesysteem. De rekenrente wordt op aandringen van de 

toezichthouder verlaagd van 4,5 naar 4,25%, hetgeen tot een grotere zekerheid leidt. An-

ders dan bij PGGM geldt het dynamisch premiesysteem alleen de actieve deelnemers en 

hun eindloonopbouw. De indexering van de pensioenen en ontslagrechten wordt geheel 

door de fondsen gefinancierd uit het overrendement. 

 

Het systeem van dynamische premie werkt niet zoals gedacht 

De idee achter het systeem en de methodiek van de prognose van de economische para-

meters gingen uit van een beweging in de tijd rondom een gemiddeld verloop. Dat 

gemiddeld verloop moest in niet al te lange cycli steeds weer worden geraakt. Maar het 

gemiddelde waarmee werd begonnen stamde uit een periode (de jaren „60 en „70) van een 

historisch bezien extreem hoge loon- en prijsontwikkeling. De jaren „80 en „90 zijn ver-

volgens een periode van uitzonderlijk lage inflatie en loonontwikkeling. En van 

uitzonderlijk hoge rendementen op met name zakelijke waarden (aandelen vooral). Beide 

constateringen doen wij uiteraard achteraf.
407408

 Het gevolg was een val in de generatie-

premie van 19% in 1984 naar uiteindelijk 3,2% in de jaren 1995-1997. De feitelijke 

premie daalde daar gestaag achteraan met 1%-punt per jaar conform de aanvullende 

dempingsregel en bereikte het laagste niveau in 1995-1997, te weten 5%.
409

 De daling 

was voornamelijk het gevolg van de rekenregel voor de prognose van de loonontwikke-

ling. Elk jaar viel een hoog loongroeicijfer uit de jaren „60 en „70 weg en kwam er nul of 

een beetje voor in de plaats. 

 

 

 

                                                
404 Van Nederveen Meerkerk en Peet, 315 en 317. 
405 Van Nederveen Meerkerk en Peet, 318 en 319. 
406 Van Nederveen Meerkerk en Peet, 318. 
407 Achteraf is uit onderzoek binnen PGGM vast gesteld dat in 1978 een trendbreuk is opgetreden in de 

loonontwikkeling. Zie PGGM (1998b, 13). 
408 Zie Cie Don (2009) voor de bewering inzake de uitzonderlijk hoge rendementen („meerderheidsadvies‟). 
409 PGGM (1998a en b). Uitgegeven in het kader van voorlichting aan het pensioenveld over de financie-

ringsmethodiek van PGGM. 
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Premie onder druk, mede door het grote verschil tussen generatiepremie en feitelij-

ke premie 

Het fonds bood elk jaar in het jaarverslag transparant inzicht in het verschil tussen de ge-

neratiepremie en de feitelijke premie. In 1987 werd het grootste verschil bereikt, te weten 

5%-punt.
410

 Die transparantie betekende wel dat de overheid bij herhaling druk uitoefen-

de, al dan niet via de onderhandelingen over de budgetruimte voor de zorgsector, waaruit 

ook de loonruimte moest worden betaald, op PGGM om de premie sneller te verlagen dan 

de jaarlijkse 1%-punt. Die druk werd sterk opgevoerd door het kabinetsvoornemen dat in 

1987 bekend werd om een vermogensheffing op te leggen aan pensioenfondsen onder de 

naam Brede Herwaardering (zie box 8.2). PGGM heeft dat telkenmale met klem van 

 
Box 8.2 Brede Herwaardering draagt bij aan sterke premieverlagingen  

 

In de zomer van 1987 verscheen het Voorontwerp van Wet Vermogensheffing Pensioen-

lichamen,
411

 beter bekend onder de naam Brede Herwaardering. Het Kabinet beschreef 

daarin het voornemen op pensioenvermogens belasting te heffen. Het doelde daarbij op te 

hoge en te lang aanhoudende overreserves. De fondsen konden door die overreserves veel 

lagere premies vaststellen dan ze deden, zo was de kritiek. In zijn toelichting schrijft het 

Ministerie van Financiën “De PSW en de fiscale bepalingen ten aanzien van pensioen-

fondsen gaan uit van evenwicht. Evenwicht tussen pensioenpremies en 

beleggingsopbrengsten enerzijds en (toekomstige) pensioenverplichtingen anderzijds; 

evenwicht in fiscale behandeling tussen pensioenpremies en pensioenuitkeringen. In de 

jaren tachtig is dit evenwicht doorbroken. Er heeft vermogensvorming plaatsgevonden 

waar tegenover geen verplichtingen stonden. Er is meer premie betaald dan in feite nodig 

zou zijn voor dekking van de pensioenuitkeringen. Het evenwicht is duidelijk ten gunste 

van de pensioenfondsen verschoven” - (einde citaat).
412

 Het Kabinet oordeelde een ver-

mogen ter grootte van de 4%-voorziening (dekkingsgraad 100%) voldoende, ondanks dat 

het een voorstander was van indexering. Het Kabinet hoopte via een lagere PGGM-

premie de loonkosten in de zorg, die uiteindelijk via de overheidsbegroting liepen, terug 

te dringen, hoopte door premieverlaging in de marktsector minder kwijt te zijn aan de fis-

cale subsidie op de pensioenpremie en hoopte dat het bedrijfsleven door lagere 

arbeidskosten internationaal beter zou kunnen gaan concurreren. De grotere winsten zou-

den dan meer werkgelegenheid geven en de overheid zou meer vennootschapsbelasting 

binnen halen. Om dit te af te dwingen dreigde het Kabinet de pensioenvermogens af te 

romen. 

 

de hand gewezen. Het bestuur werd daarbij geholpen door het hebben van een in de 

ABTN vast gelegde methodiek, een systeem. Het bestuur moest zichzelf aan het systeem 

houden. Afwijken daarvan betekende een wijziging van de ABTN. Dat werd als argu-

ment gegeven en het systeem werd bij herhaling uitgelegd en verdedigd. Als de 

voorspoed zou aanhouden, zou de premie vanzelf verder dalen. Als de voorspoed zou 

omkeren in tegenvallende resultaten, dan zou, bij tegemoetkomen aan de wens van het 

Kabinet, te vroeg premieverlaging zijn gegeven. Bovendien, zo stelde het bestuur, moeten 

                                                
410 Zie PGGM (2003). 
411 MinFin (1987a). 
412 MinFin (1987b). 
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een pensioenfonds en de financiering conform de PSW los gezien worden van de onder-

neming in casu de bedrijfstak. PGGM kon niet voorkomen dat de overheid bij genoemde 

budgetonderhandelingen met de werkgevers in de sector de jaarlijkse premieverlaging al 

wel incalculeerde.  

 

De hand op de knip van de overheid betekende in die jaren slechts zeer bescheiden loons-

verhogingen in de zorgsector. De lonen gingen meer en meer achterlopen bij die in de 

marktsector. Versterkt door de dreiging van afroming van het vermogen, deed dit het be-

stuur uiteindelijk in 1989 eenmalig voor de druk bezwijken. Mede op grond van 

berekeningen die aantoonden dat een verdere daling van de generatiepremie de eerstko-

mende jaren zeer waarschijnlijk was, werd een extra premieverlaging van 3%-punt 

gegeven om in te zetten voor loonsverhoging
413

. Dit ondanks protest van de inmiddels 

opgerichte categorale vakbond VVIO, de vereniging voor verpleegkundigen en verzor-

genden in opstand. De verlaging werd betaald uit het verschil tussen de feitelijke premie 

en de generatiepremie. De laatste werd niet verlaagd. In die zin werd niet in het systeem 

zelf ingegrepen. 

 

Evaluatie leidt bij PGGM tot herbevestiging, bij Philips tot slechts kleine aanpassin-

gen 

In 1989 heeft het bestuur van PGGM, mede door de druk op de premie, het dynamisch 

premiesysteem en de werking ervan tot dan toe geëvalueerd.
414

 Het systeem werd herbe-

vestigd als nog steeds prima passend op de uitgangspunten die in 1980-1983 waren 

geformuleerd en die in 1989 nog onverminderd van kracht zijn.  

In 1993 past Philips de invulling van het dynamisch premiesysteem wat aan.
415

 Het zijn 

de jaren van grote reorganisaties bij Philips. Dat leidt ondermeer tot een sterke verlaging 

van het premiedraagvlak. Het premiestuur, de mate waarin de financiële positie uit pre-

mie kan worden bijgestuurd, neemt flink af. Dit maakt de gezondheid van het fonds, meer 

dan bij de invoering van het dynamisch premiesysteem bedoeld, afhankelijk van de be-

leggingsopbrengsten. Drie wijzigingen worden doorgevoerd. 

 Ook de lasten van de lopende pensioenen en ontslagrechten worden betrokken in 

de toekomstprognoses inclusief de indexering daarvan. 

 Het premiestuur wordt vergroot door grotere opslagen en kortingen te hanteren in 

de premieformule. 

 Ook niet-gerealiseerde koerswinsten en –verliezen worden doorberekend in de 

waarde van de activa. 

 

8.2.1.2  De invoering van ALM 

 

Meer rendement voor betaalbare indexering 

De kosten van de pensioenregeling zijn voor Philips, sinds het moeten sluiten van de 

eindloonregeling in 1929, altijd een punt van grote zorg geweest. Mede gedwongen door 

de tijdgeest heeft Philips de eindloonregeling toch weer ingevoerd.
416

 Maar dat ging niet 

                                                
413 Van Keeken, 29. 
414 Pensioenfonds PGGM (1989). 
415 Van Nederveen Meerkerk en Peet, 330-333. 
416 Paragraaf 7.4.3. 
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zonder slag of stoot. De in 1961 ingestelde Adviescommissie moest met name de financi-

ele haalbaarheid onderzoeken van een overgang naar eindloon. Die haalbaarheid, zo 

oordeelde de commissie, was zonder aanzienlijke aanvullende bijdragen van de onderne-

ming niet mogelijk. De commissie gaf aan dat meer risicovol beleggen weliswaar deze 

last voor de onderneming en afhankelijkheid van het pensioenfonds van de onderneming 

kan verkleinen door het meerrendement ervan dat tevens een structurele bijdrage kan le-

veren aan de waardevastheid, maar op onzekere beleggingsinkomsten kan niet worden 

gerekend. Die treden meestal op bij laagconjunctuur en dat is ook niet het juiste moment 

om van de onderneming extra bijdragen te vragen.
417

 Daar komt voor Philips bij dat de 

jaren ‟80 ook de jaren zijn van sterk tegenvallende ondernemingsresultaten met grote sa-

nering- en ontslagrondes als gevolg.  

Ondanks de onderkende risico‟s zijn in deze tijdgeest van enerzijds aandacht voor de kos-

ten en anderzijds de maatschappelijke wens tot eindloon en bestendige indexering 

Nederlandse pensioenfondsen meer gaan beleggen in aandelen en andere zakelijke 

waarden. Doel daarvan waren meer rendement en een beter bijhouden van de inflatie, 

dus een beter betaalbare indexering. Niet alleen van onroerend goed (voornamelijk door 

huuropbrengsten en een directe relatie met de economische bedrijvigheid) maar ook van 

aandelen werd in die tijd aangenomen dat de opbrengst een duidelijk positieve correlatie 

vertoonde met de inflatie. 

In de wens tot kostenbeheersing roept ook de StAr, om eindloon en bestendige indexering 

te kunnen (blijven) realiseren, in zijn aanbevelingen in 1997 op tot “Het is gewenst 

om………..te proberen de beleggingsopbrengsten structureel te verhogen” – (einde ci-

taat).
418

 Overigens speelden voor Philips meer in het bijzonder nog twee andere 

argumenten een rol voor de introductie van ALM. Het door het afnemend draagvlak in 

belang toe nemen van het rendement als inkomstenbron en de wens om meer transparant 

te zijn over de beleggingsbeslissingen en daarover beter verantwoording te kunnen afleg-

gen, een punt van governance. 

Met de inzichten van nu hadden wij toen al de discussie moeten gaan voeren over de 

doelstelling in het contract. De keuze was wel duidelijk, een reële ambitie. En ook het ac-

cepteren van het gevolg, risico nemen moet, was duidelijk. De spagaat met de nominale 

zekerheid kwam echter niet expliciet op tafel.  

 

Risico’s zijn onderkend 

De risico‟s zijn wel degelijk onderkend. De genoemde adviescommissie bij Philips heeft 

nadrukkelijk op het risico gewezen. En naar aanleiding van de sterke uitbreiding in de 

jaren „80 van het aandelenbezit schrijven de pensioenfondsen van Philips in het jaarver-

slag over 1990 als het gaat over het risico “dat het incasseringsvermogen soms danig op 

de proef kan worden gesteld” – (einde citaat).
419420

  Maar omdat pensioenfondsen langlo-

pende verplichtingen hebben, kunnen zij ook voor langere termijnen beleggen en – bij 

                                                
417 Van Nederveen Meerkerk en Peet, 206. 
418 StAr (1997b, 25). 
419 Op citaat in Van Nederveen Meerkerk en Peet, 315. 
420 Dat hebben wij in de dotcomcrisis en de kredietcrisis ervaren en wij blijken er niet mee om te kunnen 

gaan. 
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een goede spreiding van risico – een periode van lagere aandelenkoersen „uitzitten‟ in de 

vaste verwachting van herstel.
421

  

 

Invoering van Asset-Liability Management (ALM) 

Het meten en beoordelen en daarmee kunnen managen van het beleggingsrisico in een op 

meer rendement gericht beleggingsbeleid is de reden dat pensioenfondsen midden jaren 

„90 hun beleggingsbeleid hebben geïntegreerd in hun financiële opzet middels asset-

liability management (ALM). PGGM en Philips
422

 beide in 1995. 

   

In 1995 werd door het bestuur van PGGM besloten de beleggingsmix sterk aan te passen. 

Van een mix bestaande uit 50% vastrentende waarden, 30% aandelen en 20% onroerend 

goed werd in een paar jaar over gegaan op een beleggingsmix van 25-35% vastrentende 

waarden, 50-60% aandelen en 10-15% onroerend goed.
423

 Dat besluit werd genomen na 

een uitvoerige studie in het kader van de invoering van ALM bij het fonds. Bij de invoe-

ring van het dynamisch premiesysteem was vast gesteld dat nog nader onderzoek nodig 

was naar een optimaal beleggingsbeleid.  

Met behulp van ALM moest de vraag beantwoordt worden naar zo‟n optimaal beleg-

gingsbeleid. Optimaal wil zeggen een optimaal evenwicht tussen enerzijds het te 

genereren rendement en anderzijds het acceptabele beleggingsrisico. Dat optimum wordt 

gezocht door het beleggingsbeleid en daarmee de afwegingsvraag tussen rendement en 

risico te integreren met het premiebeleid en beide in hun onderlinge samenhang af te 

stemmen op de ontwikkeling van de pensioenverplichtingen die voortkomen uit de in-

houd van de pensioenregeling. En af te stemmen op de risicohouding van het 

pensioenfonds.
424

 ALM is het instrument om een optimaal evenwicht te vinden tussen 

kwaliteit (de inhoud of ambitie van de pensioenregeling), zekerheid versus risico (hoe-

veel zekerheid moet er zijn dat de pensioentoezeggingen ook daadwerkelijk kunnen 

worden nagekomen) en betaalbaarheid (wat mag het kosten). En dus om de houdbaarheid 

te managen van het pensioencontract. Daarmee moest ALM het gewenste risicokader 

aangeven voor het maximaal te nemen beleggingsrisico en op die manier voorkomen dat 

fondsen, al dan niet daartoe aangespoord door de onderneming of de overheid, in hun 

drang naar een lage premie het risico niet adequaat zouden wegen. 

Hoe kom je nu tot die optimale beleggingsmix? Die vraag is op te delen in drie deelvra-

gen
425

 

 Welke risico‟s vindt het pensioenfondsbestuur acceptabel cq zijn acceptabel bin-

nen de PSW? Hoe kan een zo bepaalde risicodoelstelling worden 

geoperationaliseerd? 

 Hoe kunnen binnen zo‟n risicokader premie- en beleggingsbeleid optimaal op 

elkaar worden af gestemd? 

 Welke onderling consistente toekomstverwachtingen kunnen worden gehanteerd 

voor de rendementen op de onderscheiden beleggingscategorieën en voor loon- 

en prijsinflatie?  

                                                
421 Van Nederveen Meerkerk en Peet, 315. 
422 Van Nederveen Meerkerk en Peet, 349-351. 
423 PGGM (1998a). 
424 Tamerus (1994). 
425 Tamerus (1994). 
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Het in 1995 vast gestelde ALM-kader
426

 omvatte een risicodoelstelling, een methodiek 

voor de keuze van economische parameters, het (al bestaande) premiebeleid, de strategi-

sche beleggingsmix, de integratie tussen beide en een beleidsproces. De risicodoelstelling 

en de invulling en het integrale premie- en beleggingsbeleid zijn ingebed in de volgende 

premissen. 

 PGGM mag uitgaan van continuïteit 

o PGGM blijft het verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfonds voor de gehe-

le sector zorg en welzijn,  

o een sector die, juist met het oog op de vergrijzing, niet kleiner zal worden 

maar eerder nog zal groeien.  

 Wet- en regelgeving veranderen niet wezenlijk (wet BPF, PSW). 

 De inhoud van de pensioenregeling verandert niet zodanig dat de structuur van de 

verplichtingen er wezenlijk door verandert. 

 De reële rente als saldo van beleggingsrendement en prijsinflatie is niet gedurig 

negatief. 

 De toezichthouder grijpt niet in en de aankomende APP grijpen niet zodanig in 

dat de balanspolitiek, de premiemethodiek of dekkingsgraad wezenlijk anders 

moeten worden ingevuld. 

Als een of meerdere premissen veranderen, moeten alle aspecten van het ALM-kader 

worden heroverwogen. 

Naast deze premissen heeft het bestuur besloten de uitgangspunten te volgen die onder 

het dynamisch premiesysteem liggen. Dat betekent dat een optimale beleggingsmix wordt 

gezocht die vast is in de tijd en robuust. Dat wil zeggen, die optimaal is bezien over lan-

gere tijd en over een waaier van economische toekomsten. Die dus „door de ontwikkeling 

van de beleggingsmarkten en lonen en prijzen heen snijdt.‟ En het bestuur besloot de op-

timale beleggingsmix te doen bestaan uit vastrentende waarden, aandelen en onroerend 

goed, de categorieën uit de vigerende beleggingsmix. Daarmee was het integraal balans-

management voor de financiële besturing van PGGM een feit.  

Bijlage 8.1 bij dit hoofdstuk beschrijft de stappen die zijn gezet voor de invulling van dit 

integraal balansmanagement inclusief een besturingsproces. Relevant om hier te vermel-

den is de risicodoelstelling die het PGGM-bestuur vast stelde. Deze luidde: een zodanig 

geïntegreerd premie- en beleggingsbeleid wordt gevolgd dat, bij gegeven premiedemping, 

de premie gedurig zo laag mogelijk blijft en de kans dat de dekkingsgraad twee jaar ach-

tereen of langer lager ligt dan 90% niet groter is dan 5 a 10%.
427

 Geen maatregelen zijn 

geformuleerd wat te doen als de dekkingsgraad daadwerkelijk zou dalen onder die grens 

van 90%. En ook is geen (dynamisch) beleid geformuleerd wat te doen als die onderdek-

kingskans zou oplopen. Op dit punt is het contract dus, ondanks de regulering van 

tekorten en overschotten, toch niet compleet. 

 

Naast tot een forse bijstelling van de beleggingsmix leidde de invoering van het integraal 

balansmanagement ook tot een verhoging van de premie. Bovendien bleek de kans op 

onderdekking veel groter dan bedoeld. De invoering bracht aan het licht dat de rekenrente 

                                                
426 Zie PGGM (1998a en 1998b). 
427 Van Keeken, hoofdstuk 8. Bij de invoering van het dynamisch premiesysteem is aanvankelijk gekoerst 

op een onderdekkingskans van 10 a 15%. In de ALM-studie is dit terug gebracht naar 5 a 10% in de eerste 

15 jaar en 10-15% daarna. PGGM (1998b, 8).  
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onder de premie, het saldo van rendement en looninflatie, te hoog was geworden door het 

gebruik van het mechanisme van voortschrijdend gemiddeldes. Dit kwam vooral door de 

almaar dalende looninflatie in de grondslag, hoge cijfers uit de jaren ‟60 en ‟70 werden in 

het voortschrijdend gemiddelde vervangen door lage cijfers uit de jaren „80. Als structu-

rele toekomstaanname was het saldo van rendement en looninflatie met 1,8% veel te laag 

geworden. Door samenhang aan te brengen door de premie voortaan te bepalen op de 

langjarige aannames uit ALM, zeg maar uit de continuïteitsanalyse, verbeterde de per-

formance van de dekkingsgraad weer tot binnen de bedoelde grenzen.
428

 Maar ook de 

premie moest fors omhoog. Zogenoemde migratiepaden werden vast gesteld om die ver-

hoging geleidelijk te laten verlopen.
429

 

 

Kritiek van de toezichthouder  

De toezichthouder heeft in de jaren „80 en „90 de ABTN van PGGM nooit formeel afge-

keurd. Toch had de toezichthouder grote bedenkingen tegen het dynamisch 

premiesysteem. Tijdens een overleg, voorafgaand aan de besluitvorming in het bestuur 

inzake ALM, kwamen deze bedenkingen weer op tafel. Ook op de premissen onder de 

ALM-besluiten en op de risicodoelstelling had de toezichthouder kritiek. De belangrijkste 

punten van kritiek waren de volgende. 

 In het dynamisch premiesysteem kan de feitelijke premie heel lang en ver achter-

blijven bij de actuarieel benodigde premie. Dat leidt tot uitholling van de 

vermogenspositie en kan tot een lange periode van onderdekking leiden. 

 De continuïteitsaanname is in strijd met de PSW. De PSW schrijft voor dat op elk 

moment tegenover de onvoorwaardelijke verplichtingen voldoende vermogen 

staat zodat de verplichtingen overdraagbaar zijn aan een verzekeraar (de herver-

zekeringsplicht). 

 Dit betekent dat de toezichthouder ook kritiek heeft op de risicodoelstelling voor 

onderdekking.
430

  

 De reële rekenrente van meer dan 5% vindt de toezichthouder erg hoog.
431

 

 Meer dan 40% zakelijke waarden vindt de toezichthouder erg hoog gezien het 

beeld bij de Nederlandse fondsen.  

 

Zoals wij hiervoor al zagen onderkent het bestuur het risico van het lang achter lopen van 

de premie met dekkingsgraadproblemen tot gevolg. Het bestuur grijpt in en verhoogt de 

premie. Tegelijk daarmee wordt ook de rekenrente verlaagd als gevolg van de hogere 

loonaanname. De onderdekkingskansen verbeteren fors. Het bestuur handhaaft de pre-

misse van continuïteit en stelt de beleggingsmix conform de voorstellen vast. ALM is nog 

geen gemeengoed, maar de verwachting is dat meer fondsen zullen volgen. Dat blijkt ook 

in de jaren daarna. 

 

                                                
428 PGGM (1998b, 14). 
429 Van Keeken, hoofdstuk 14 en PGGM (1998b). 
430 Saillant is op dit punt de suggestie van de kant van de toezichthouder om de historisch maximale eenja-

rige verlieskans op de beleggingsportefeuille te gebruiken om er een maatstaf van af te leiden. Wij vinden 

deze gedachte terug in het FTK. 
431Hieraan is feitelijk tegemoet gekomen door de grondslagen voor de premie voortaan te ontlenen aan de 

langjarige aannames uit ALM. 
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Tussen 1995 en 1999 geen houden aan door extreem hoge rendementen 

De rendementen lopen in de tweede helft van de jaren „90 verder op. In 1999 wordt het 

hoogste rendement geboekt tot dan toe uit de geschiedenis van PGGM ( bijna 23%). De 

dekkingsgraad, nog steeds berekend op 4% rekenrente, loopt op naar 151% eind 1999.
432

 

De in 1998 ingezette weg naar een hogere premie werd weer verlaten.
433

 

Bij Philips betekent dit dat de in 1993 aangebrachte grotere gevoeligheid van de premie 

voor de financiële ontwikkeling in de fondsen al in 1995 leidt tot een negatieve premie. 

Conform afspraak wordt deze premie niet doorberekend aan de onderneming maar op de 

lat geschreven. De daardoor de facto vooruitbetaalde premie wordt dan verrekend als de 

premie niet gaat stijgen. In 1997 en later weer in 2000 overschrijdt „de lat‟ een afgespro-

ken omvang en vindt premierestitutie plaats aan de onderneming.
434

 Daarmee dus 

wederom aantonend dat de ontwikkeling van de combi van rendement en loon- en prijs-

ontwikkeling alles bepalend is. Het dynamisch premiesysteem reguleert dit onvoldoende. 

Maar het systeem van jaarlijkse affinanciering deed dat ook niet, zo was de conclusie in 

het midden van de jaren „70 (tekort) en in het begin van de jaren „80 (overschot). Is een 

financieringssysteem voor defined benefit contracten te ontwikkelen dat dit wel kan? 

 

8.2.2  Beoordeling met de inzichten van nu 

 

Dynamische premie en ALM om ‘willen’ te realiseren 

Vertrekpunt voor het integraal balansmanagement is het betaalbaar (het  „kunnen‟) reali-

seren van de reële ambitie (het„willen‟). Maar dat wel te doen in een gedegen actuarieel 

fundament, dus te letten op zekerheid, risicomanagement en solidariteit.  

Wij beoordelen de casus langs de „willen‟ dimensies. 

 

Pensioenresultaat 

 Integraal balansmanagement, afgestemd op een bestendige indexering, leidt tot 

meer indexeringszekerheid. Dat geldt dus zowel het premiebeleid (de facto een 

reële rentevoet) als het beleggingsbeleid. Er is dus op die punten duidelijke focus 

naar de reële ambitie en dat is goed voor de indexeringskwaliteit. 

 De te betalen premie wordt zowel bij Philips als bij PGGM ook begroot op de sa-

larisontwikkeling inclusief carrière. Dat vergroot de haalbaarheid van het 

eindloonresultaat. 

 De strakke demping van de premie, bij PGGM nog wat strakker dan bij Philips, 

vergroot de kans dat de premie kan worden betaald en dat vergroot weer de kans 

dat het nagestreefde pensioenresultaat wordt gerealiseerd. 

 

Zekerheid 

 In het systeem van affinanciering worden de inkooplasten in enig jaar direct inge-

kocht (gefinancierd). Dat wordt gedekt via een vaste premiebetaling aan het fonds 

en eventuele bijstortingen (Philips). De hoogte van de premie is zodanig begroot 

(bij Philips carrière er in en bij PGGM carrière en looninflatie) dat deze voldoen-

de moet zijn. Extra zekerheid biedt bij PGGM de „schommelreserve‟. De 

                                                
432 PGGM (2000). 
433 Van Keeken, hoofdstuk 14. 
434 Van Nederveen Meerkerk en Peet, 336. 
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zekerheid van de over het verleden opgebouwde rechten, de dekkingszekerheid, 

lijkt in dit systeem zich goed geborgd.
435

   

 In affinanciering schommelt de premie echter sterk. Dat ondergraaft de zekerheid 

(want betaalbaarheid), tenzij met forse buffers wordt gewerkt. In de jaren „ 70 was 

affinanciering vanwege hoge looninflatie onvoldoende om dekkingszekerheid te 

bieden.  

 In affinanciering wordt ook niet vooruit gekeken naar toekomstige risico‟s. En het 

gaat alleen goed als de benodigde premie gedurig wordt opgebracht. De Advies-

commissie uit 1961 bij Philips stelde dit al. Via toekomstverkenningen zou een 

beeld moet ontstaan over de hoogte van de structurele premie. Maar de commissie 

voegde daar aan toe dat zo‟n structureel juiste premie niet te bepalen was. 

 Inhaal- en uitstelfinanciering ondergraven de zekerheid. De formulering in de 

PSW ten aanzien van kapitaaldekking lijkt wellicht die ruimte te geven. Maar de 

geest, namelijk gelijk op sparen met het verkrijgen van rechten, en de bepaling 

van de herverzekeringsplicht geven die ruimte niet. In feite wordt meer beloofd 

dan de financiering aan kan. 

 Het systeem van dynamische premie is in de eerste plaats gericht op uitkeringsze-

kerheid, de zekerheid van een op pensioendatum aanwezig goed en reëel 

pensioenresultaat, en minder op dekkingszekerheid. De eerste is in het systeem 

goed geborgd door de reële rentevoet in de premie en door het in de premie inre-

kenen van structureel ingeschatte demografische ontwikkelingen en 

beleggingsopbrengsten als mede het inrekenen van de ontwikkelingen ter zake 

van rijping, bestandsveroudering en nieuwe instroom. De premie past zich tijdig 

aan met name de rijping aan. Het tweede minder. Resultaten op aannames worden 

doorgeschoven naar de toekomst. Dat geldt in het bijzonder voor de beleggingsri-

sico‟s. Vermogensoverschotten en –tekorten lopen weg in de premie en worden 

daarmee uitgesmeerd over een lange periode. Geen separate reserve voor de be-

leggingsrisico‟s wordt aangehouden. De dekkingszekerheid is daardoor sterk 

afhankelijk van de continuïteit. Voor PGGM, dat werkt voor een juist in de ver-

grijzing groeiende sector en zijnde verplicht gesteld, is dat overigens minder 

kwetsbaar dan voor een onderneming. Bovendien was de gedachte dat beleggings-

resultaten in hele kort cycli bewegen en eventuele onderdekking door het 

reguleringsmechanisme van de premie van zeer korte duur zou zijn. 

 Vermogenstekorten (en –overschotten) kunnen slechts tijdelijk optreden. Het 

premiemechanisme (het inbrengen van het gehele vermogen) reguleert zo‟n tekort 

(of overschot) vanzelf weg. Op zich vergroot dat de zekerheid. Maar omdat het 

achter lopen door de gekozen invulling (een lange premiebeweging over een hele 

generatie, additionele premiedemping, geen sturing van de premie door de kost-

prijs en de dekkingsgraad) erg lang kan duren, verlaagt dat premiemechanisme 

juist de dekkingszekerheid. Bovendien vergroot een langdurig overschot, dat ook 

nog eens gepaard gaat met een lage premie, het risico van uitdelen daarvan. Het 

politieke risico, dat zich in 1989 ook voordeed. De zelfregulering werkt hier juist 

tegen. 

                                                
435 De rekenrente is nog vast, op basis van een forfaitaire aanname. Bij marktwaardering van de verplich-

tingen moet bij affinanciering in de premie ook een eventuele renteverandering onder de verplichtingen 

worden ingekocht. 
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 Dat laatste geldt ook het werken met de voortschrijdende gemiddeldes. Dat gaat 

alleen goed bij korte cycli. Maar wij zien juist hele lange cycli. Dat betekent een 

heel traag reagerend fonds voor wat betreft de dekking van de opgebouwde aan-

spraken en de premie en dus veel doorschuiven naar de toekomst.  

 De in 1993 bij Philips door gevoerde wijziging vergrootte het premiestuur. Dat 

vergroot op zich de zekerheid. Maar het doet anderzijds ook afbreuk aan de ze-

kerheid. Door de extreem hoge rendementen werd de premie binnen de kortste 

keren negatief. Andersom had het de premie binnen de kortste keren onbetaalbaar 

gemaakt. 

 

Maar kan het ook? 

Wij nemen de casus de maat langs de „kunnen‟ dimensies. 

 

Betaalbaarheid 

 Het systeem van affinanciering geeft een sterk volatiele premie. Dat is niet goed 

voor de betaalbaarheid. De schommelreserve bij PGGM loste dit op. 

 Uitstelfinanciering komt op korte termijn de betaalbaarheid ten goede, maar de 

rekening komt later.  

 Het dynamisch premiesysteem met een premie die zich vanzelf maar geleidelijk 

aanpast aan de omstandigheden (economie en demografie), beantwoordt in zijn 

opzet aan de doelstelling van een voorspelbare premie op een naar de toekomst 

toe structureel niveau. Het geeft daardoor werkgevers een stabiel kompas voor de 

premie. Een pre voor de betaalbaarheid. Het dynamisch premiesysteem kan daar-

door gezien worden als een antwoord op het door de Adviescommissie bij Philips 

in 1961 onderkende probleem dat het zo moeilijk is een structureel juist niveau 

voor de premie te bepalen.  

 De langjarige cyclus zoals die zich in deze decennia voordoet, doet daaraan, in 

combinatie met de invulling van het systeem, teveel afbreuk. En dan met name 

aan de eis van het structurele niveau. De betaalbaarheid kan dan lang worden 

overschat of onderschat. 

 ALM vergroot de betaalbaarheid doordat het binnen een risicokader tot een 

structureel hoger rendement leidt. Het risicokader is echter meer op uitkeringsze-

kerheid (met de inzichten van nu een contract met voorwaardelijke aanspraken) 

gericht dan op dekkingszekerheid zonder daarover naar de belanghebbenden dui-

delijk te zijn.  

 

Solidariteit 

 In het jaarlijkse affinancieringssysteem worden de lasten in beginsel binnen de 

bestaande generatie genomen. Wel zijn actieven solidair met gepensioneerden, 

omdat de indexering wordt betaald uit premie. 

 De solidariteit in het dynamisch premiesysteem binnen de generaties is groot. Ac-

tieven zijn solidair met de gepensioneerden, omdat alleen op premie wordt 

gestuurd.  

 Intergenerationeel is de solidariteit in beginsel klein, omdat de premie precies 

sluitend is voor de bestaande generatie en past op de vermogenspositie. Boven-

dien zijn bestandsontwikkelingen, met name rijping, een carrière en looninflatie 
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als ook beleggingsopbrengsten adequaat begroot. Er is echter nog geen langleven-

trend begroot. 

 Maar omdat er elk jaar een nieuwe generatie bijkomt die in het systeem wordt op-

genomen en door de lange cycli van premiestijgingen en premiedalingen is de 

facto de intergenerationele solidariteit groot. Zij het dat bestandsontwikkelingen, 

met name rijping, zeer beperkt worden door geschoven. Die solidariteit gaat beide 

kanten op, afhankelijk van de resultaten op rendement en loongroei. Bij langjarige 

cycli met hoge uitslagen is die solidariteit groot. In de jaren „60 en „70 zou dat 

hebben geleid tot het subsidiëren door jongeren en toekomstige generaties van de 

bestaande generaties. In de jaren „80 en „90 was dat andersom.  

 Bij beide financieringssystemen (affinanciering en dynamische premie) komen de 

tegenvallers in de premie terecht. De demografische verschuiving (rijping, ont-

groening en langer leven) leidt daardoor in beide systemen tot een toenemende 

druk op de solidariteit van jong naar oud. In het dynamische premiesysteem kan 

die toenemende druk wel tijdig zichtbaar worden gemaakt en wordt daarop tijdig 

en dus geleidelijk gestuurd. Overigens was de keerzijde ook niet houdbaar. De 

grote en langdurige premiekortingen betekenden een grote solidariteit van gepen-

sioneerden naar actieven en toekomstige deelnemers. Dat werd pas zichtbaar toen 

de voorspoed kantelde en gepensioneerden moesten delen in de pijn via indexe-

ringskorting. Hun klacht was dat met de beleggingsopbrengsten van hun 

vermogen aan actieven van toen en aan werkgevers premiekorting is gegeven. 

Gepensioneerden deelden in die voorspoed niet mee. En toen het tegen ging zit-

ten, moesten zij wel in de pijn delen. 

 

En hoe zit het op de ‘verbinden’ dimensies? 

 

Risicomanagement 

 Goed risicomanagement is in het systeem van jaarlijkse affinanciering niet moge-

lijk vanwege het ontbreken van prognoses van de ontwikkeling van lasten en 

baten. De structurele inkoop is veel beter te managen als die prognoses wel wor-

den gemaakt. Met de huidige inzichten: er ontbreekt een continuïteitsanalyse. 

Door het ontbreken van inzicht in de structurele prijs kan teveel worden beloofd. 

 De oplossing van inhaalfinanciering is in beginsel geen goed risicomanagement, 

tenzij zeer kort durend. Het lastige is dat niet op voorhand duidelijk is hoe lang 

het gaat duren. Langer durende inhaalfinanciering zoals 65-x ondermijnt de ze-

kerheid en zet bij defined benefit druk op de solidariteit van jongeren en 

toekomstige generaties naar bestaande generaties. Bij optredende vermogensover-

schotten dient uitstelfinanciering met voorrang te worden weg gewerkt. 

 Het systeem van de dynamische premie anticipeert op toekomstrisico‟s en stuurt 

daarop automatisch bij. Op dit punt een duidelijke verbetering ten opzichte van 

het achter de feiten aanlopen van affinanciering. In feite wordt gestuurd op het 

kompas van een elk jaar op te stellen continuïteitsanalyse. Door ver vooruit te kij-

ken en met name door indexering, toekomstige opbouw (rijping) en toekomstige 

instromers te betrekken in de prognoses en premieberekening worden in beginsel 

geen risico‟s naar de toekomst door geschoven en is de financiering sluitend voor 
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de bestaande generatie. En van jaar op jaar past de premie zich tijdig aan aan een 

rijpend en verouderend bestand. Goed risicomanagement dus. 

 Het hebben van een zelfregulerend systeem (zowel de aannames en parameters als 

de premie „regelen zichzelf‟) disciplineert het bestuur en beschermt de deelnemer. 

Afwijken betekent wijziging van de ABTN en verantwoording aan de raad van 

advies.
436

 En gebeurt dus transparant. Bij de verdediging tegen de overheidsdruk 

om de premie te verlagen en de Brede Herwaardering heeft dit een belangrijke rol 

gespeeld. 

 De invulling doet echter op twee punten afbreuk aan het beginsel. 

o Het lang uitsmeren van premiebewegingen en de additionele demping. De 

premie kan te lang afwijken van de kostprijs, de generatiepremie op een 

structureel langjarig gemiddelde van het saldo van rendement min loonin-

flatie. Dat betekent dat óf het prijsbesef uit zicht raakt en de zekerheid 

wordt ondergraven (feitelijke premie lang lager dan de kostprijs) óf dat te 

lang te veel wordt betaald (feitelijke premie lang hoger dan de kostprijs) 

en begerige blikken naar het fonds gaan kijken. Een premieregel die niet 

alleen de dekkingsgraad maar ook de kostprijs als sturingsvariabelen heeft, 

zou dit probleem voor een belangrijk deel kunnen oplossen.
437

 

o Het gebruik van de voortschrijdende gemiddeldes voor de economische 

aannames. De cycli zijn kennelijk niet (altijd) kort. En bij lange cycli du-

ren de periodes van te weinig premie en teveel premie te lang. Dat geeft 

het risico van (te) lang durende periodes van vermogensoverschotten en –

tekorten. En geeft met name ook het risico van het wegebben van het 

prijsbesef van een goed en reëel pensioen. 

 Ook om de volgende reden is het werken met een voortschrijdend gemiddelde 

geen goede invulling. Verkeerde inschattingen hebben grote invloed. Door het au-

tomatisme worden deze „fouten‟ te laat opgemerkt. Dat betekent dat het 

verstandig is de aannames prudent in te steken. Dat gebeurt niet. In 2000 worden 

bij de afgesproken evaluatie van ALM ook de economische aannames geactuali-

seerd. En dus verhoogd. Het gemiddelde over 1995-1999 trok het historisch 

gemiddelde op. Mean reversion betekent dat de aanname voor met name het ren-

dement op aandelen eerder verlaagd had moeten worden dan verhoogd. Door de 

grote gevoeligheid moet met verhogingen van structurele c.q. langjarige rende-

menten en verlagingen van inflatie-aannames heel terughoudend worden om 

gesprongen. Hetzelfde zien wij bij de loonontwikkeling. Het werken met het 

voortschrijdend gemiddelde leidde tot een veel te lage toekomstaanname. 

 Beide systemen „kunnen niet op‟ tegen de combinatie van exogene ontwikkelin-

gen en onvoorwaardelijke rechten. Tegen de ontwikkelingen in de jaren ‟60 en 

‟70 was niet aan te financieren. De vraag is gerechtvaardigd of deze extreme ont-

                                                
436 Zo heette destijds het Advies- en verantwoordingsorgaan van werkgevers en werknemers bij PGGM. 
437 Maar ook dan kan het fout gaan. In de financiële opzet die vanaf 1-1-2006 geldt en is gemaakt als ant-
woord op het FTK, heeft PGGM een feitelijke premie die gestuurd wordt door én een basispremie op reële 

rente (kostprijs) én de dekkingsgraad. De zogenoemde premiestaffel is echter uit oogpunt van betaalbaar-

heid maar beperkt. Door de marktwaardering van de rente werkt dat systeem mede daardoor echter ook niet 

goed als de rente binnen een jaar fors daalt en tegelijkertijd de rendementen inzakken. Het jaar 2008 laat 

dat zien. 
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wikkelingen wel moeten worden opgelost met een financieringssysteem. Veeleer 

moet overwogen worden om in pensioenregelingen de bepaling op te nemen dat 

pensioenaanspraken (tijdelijk) kunnen worden gekort en nieuwe pensioenopbouw 

(tijdelijk) kan worden verlaagd bij extremiteiten van de orde van de jaren „60 en 

„70. Wij zien inderdaad in de jaren „80 bij Philips de discussie over het aanpas-

singsbeleid weer plaatsvinden. Het uiteindelijk toch weer verlaten van eindloon, 

bij Philips in 1997 en daarna bij het merendeel van de fondsen in reactie op het 

Pensioenconvenant dan wel de dotcomcrisis, is het gevolg van de wens tot be-

heersing van kosten en de noodzaak tot het aanbrengen van meer stuurbaarheid in 

de aanspraken en pensioenlasten om daarmee het pensioencontract (betaalbaar-

heid) minder afhankelijk te maken van de grillen van het economisch tij. Ook Van 

Popta
438

 roept inmiddels de vraag op of bijvoorbeeld alle inflatie wel in het pensi-

oen moet worden doorberekend.  

 Maar op de extreme ontwikkelingen in de jaren ‟80 en ‟90 had het dynamisch 

premiesysteem net zo min een goed antwoord. En affinanciering zou dat ook niet 

hebben gehad. Daar zou de premie binnen de kortste keren nihil zijn geweest of 

negatief.
439

 Het antwoord ligt ook hier echter niet in een ander financieringssys-

teem maar in beheersing van de belanghebbenden. Ruim eventueel bestaande 

achterstandsfinanciering en eventueel niet gefinancierde overgangsmaatregelen 

eerst op, herstel eventueel gekorte indexering en neem vervolgens risico terug als 

toekomstverkenningen uitwijzen dat met een grote mate van waarschijnlijkheid 

bestendig kan worden geïndexeerd. Probeer de mooie vermogenspositie te be-

schermen. 

 Het dynamisch premiesysteem is een grote stap vooruit in de ontwikkeling van 

een compleet contract. Op voorhand is duidelijk hoe wordt gestuurd en wie dat 

betalen. Er zijn duidelijke regels die beschrijven hoe het premiestuur de vermo-

genspositie en de veranderingen in grondslagen op vangt.  

 ALM heeft daaraan voor het eerst de formulering van een risicokader toegevoegd. 

 Toch is het contract nog niet compleet. Niet is geformuleerd hoe zal worden ge-

stuurd als aan het risicokader niet wordt voldaan en de dekkingsgraad een 

bepaalde grens onderschrijdt ( te hoog oplopende onderdekking). Ook de boven-

kant kan door de gedempte premie te hoog worden. Dat geeft begerige ogen. En 

niet is afgesproken wat er gebeurt als de premie zo hoog oploopt dat hij niet wordt 

betaald. 

 Niet gestuurd wordt op aanspraken. Dat betekent dat doorschuiven naar de toe-

komst en de premie de enige stuurmiddelen zijn. Beperkte stuurcapaciteit dus.  

 Overigens is, wat dat laatste betreft bij de invoering van ALM bij PGGM in 1995 

bepaald dat, ingeval de premie als uitkomst van de rekensom negatief zou wor-

den, geen premie werd terug gegeven. Ook een premie van nihil werd niet 

verstandig geacht, omdat dat ten onrechte de idee zou doen opvatten dat pensioen 

gratis was. Bij Philips werd in 1997 en 2000 wél premie terug gestort. Overigens 

conform het actuarieel fundament, dus transparant. 

                                                
438 Van Popta (2009). 
439 Dat toonden de vanaf 1980 snel oplopende premiekortingen bij PGGM al aan. 
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 Integraal balansmanagement of ALM, het hebben ervan, vergroot de mogelijkheid 

tot risicomanagement door  

o het hebben van een ex-ante bepaalde risicodoelstelling, 

o door het premie- en beleggingsbeleid te integreren en af te stemmen op de 

verplichtingen en de risicodoelstelling, 

o door het inbedden van de beleidsbeslissingen in een beleidsproces (bijlage 

8.1: het ALM-Comité waar alles samenkomt en in samenhang wordt be-

zien, de ALM-toets op beleidsvoorstellen tot aanpassing van het ALM-

kader en het risicoverslag met een jaarlijkse monitoring van de grondsla-

gen, aannames en premissen en een toets of de performance van premie en 

dekkingsgraad nog voldoet aan de risicodoelstelling). 

 Het hebben van zo‟n beleidsproces is des te meer van belang omdat het ALM-

optimum gevoelig is voor de langjarige aannames en voor de gehanteerde premis-

sen. Zeer tijdig zicht op optredende verandering is noodzaak om te voorkomen dat 

de zekerheid wordt aan getast. 

 In het ALM van 1995, de invulling dus, wordt gemeten en gestuurd op gemiddel-

den of verwachtingswaarden en het verloop daarvan en op kansen op 

onderdekking of premieverhoging. Niet wordt gestuurd op de schade, dat wil zeg-

gen hoe groot bijvoorbeeld de onderdekking kan zijn. Dat doet afbreuk aan het 

risicomanagement en daardoor de zekerheid, mede omdat het contract niet voor-

ziet in wat dan moet gebeuren. En wie voor de schade opdraait. Een gemis, dat zal 

moeten worden verbeterd. 

 Bovendien is het systeem te rigide voor marktverstoringen. Zowel de beleggings-

strategie als de dynamische premie trekken zich daar niets van aan. Wij gaan 

eigenlijk alleen maar rechtdoor. En dat kan dus zijn de hemel in maar ook de af-

grond in. Daarmee worden ernstige verstoringen niet op waarde geschat en wordt 

niet nagedacht over een aanvullende dynamische (voor markten dan wel dek-

kingsgraad) constructie in de beleggingsstrategie of structurele bescherming tegen 

staarten. Volledig wordt vertrouwd op de continuïteit en tijdige mean reversion. 

 Een betaalbare reële zekerheid is niet te bereiken zonder fors beleggingsrisico. 

ALM maakt dit zichtbaar. 

 

Verantwoording 

 Wij zien in de invoering van ALM ook een duidelijke stap gezet worden naar in-

vesteren in verantwoording. Bij Philips was dit zelfs een van de redenen om ALM 

in te voeren.
440

 Bij Philips wordt ook een beleggingscommissie ingesteld om het 

bestuur over het beleggingsbeleid en de beheersing van risico‟s te adviseren. Bij 

PGGM bestond die al. Bijlage 8.1 geeft aan hoezeer ook de procesinrichting een 

belangrijk onderdeel was in de invoering van ALM. 

 

De introductie van ALM betekende de komst van integraal balansmanagement. En daar-

mee een grote stap vooruit in risicomanagement. Passend op een gekozen 

risicodoelstelling en met „de eerste vorm van een continuïteitsanalyse‟ kon de financie-

ring (de premie- en beleggingsstrategie) integraal worden vorm gegeven. Die financiering 

                                                
440 Van Nederveen Meerkerk en Peet, 351. 
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was geënt op een langjarige risicoverkenning. Met name de rijping van het bestand komt 

zo tijdig in beeld. Door ook nieuwe instroom mee te nemen in de risicoanalyse wordt de 

demografische realiteit (een pensioenfonds is verplicht nieuwe werknemers als deelnemer 

te accepteren) van de bedrijfstak of onderneming zo goed mogelijk in het fonds inge-

bracht. De premie kan daarmee kostendekkend worden bepaald op een structurele foto 

van de lasten en baten. 

ALM, een dynamisch premiesysteem en integraal balansmanagement zijn vooral gericht 

op uitkeringszekerheid, het realiseren van een goed en vooral reëel pensioenresultaat. 

Daarmee werd eindelijk een antwoord gegeven op een in het pensioenveld lang gestelde 

vraag, te weten hoe maak je het hebben van een goed en met name ook reëel pensioenre-

sultaat betaalbaar. Het antwoord: door risico te nemen voor meer rendement, maar dat 

risico wel goed te managen. Dit vraagt wel nadrukkelijk om goede aannames en goede 

gevoeligheidsanalyses en stresstesten.  

ALM, een dynamische premie en integraal balansmanagement zijn minder gericht op 

dekkingszekerheid, het op elk moment volledig afgedekt hebben van de nominale aan-

spraken over het verleden. De pensioenpraktijk vanaf 1930 had geleerd dat dit slechts 

schijnzekerheid is. Het zou dus ook niet het doel moeten zijn. Maar daarmee komt dit 

systeem wel, met name vanuit de herverzekeringsplicht, in conflict met de wet en is de 

kritiek van de toezichthouder vanuit wetsoptiek terecht. De invulling van het dynamisch 

premiesysteem (lang uitsmeren van premieaanpassing, additionele premiedemping en 

voortschrijdende gemiddeldes voor de grondslagen) versterken het „afdrijven‟ van de op-

dracht in de wet van dekkingszekerheid. ALM in defined benefit probeert „twee heren te 

dienen‟. De stap naar het nemen van de consequentie van voortaan voorwaardelijke aan-

spraken is geen moment overwogen. In plaats daarvan is de dubbele doelstelling in het 

contract als het ware gereguleerd. In het integraal balansmanagement volgens het con-

cept en proces van ALM kan dan prima een optimale verhouding worden gevonden 

tussen betaalbaarheid en risico.  

Hier hebben wij „de boot gemist‟ (4). 

 

Tegen de enorme loon- en prijsontwikkeling van de jaren ‟60 en ‟70 kon affinancieren 

niet op. Uitstelfinanciering was nodig. Als wij het dynamisch premiesysteem hadden ge-

had, zou de premie heel erg langzaam achter de benodigde premie zijn aangekropen. Dat 

komt op hetzelfde neer als uitstelfinanciering. Tegen de enorme voorspoed in de jaren ‟80 

en ‟90 kon het dynamisch premiesysteem niet op. Affinanciering had geleid tot premie-

vakantie. Bij Philips leidde het dynamisch premiesysteem daar ook toe. Beide systemen 

zijn dus niet opgewassen tegen exogene financiële ontwikkelingen van die omvang en 

duur. Een belangrijke les. Aanpasbaarheid van de aanspraken en/of nieuwe opbouw voor 

financiële schokken is aanvullend nodig voor een gezond pensioenfonds.  

 

8.3  De Actuariële Principes voor Pensioenfondsen 
De toezichthouder trapt op de rem als reactie op het nemen van beleggingsrisico en een 

teveel leunen op continuïteit. 

 

Wij bespreken deze casus, omdat de toezichthouder reageert op de invoering van het dy-

namisch premiesysteem, van ALM en van een meer risicovol beleggingsbeleid, kortom 

op de trend in het pensioenveld om te zoeken naar premiestabilisatie en naar meer ren-
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dement om de reële ambitie betaalbaar te houden. Het verschijnen van de APP is het be-

gin van een zekerheidsdebat dat voorlopig werd „beslecht‟ met de komst van het FTK in 

2006.
441

 

 

8.3.1  De casus 

 

In 1997 publiceerde de toezichthouder de Actuariële Principes voor Pensioenfondsen 

(APP)
442

. Daarin poogde de toezichthouder de evoluerende praktijk van indexering, het 

nemen van meer beleggingsrisico en het minder stringent sturen op de dekkingsgraad 

door gebruik te maken van bijvoorbeeld dynamische premiesystemen te managen binnen 

de PSW. Maar de PSW is in 1952 geschreven toen nog nominaal werd gedacht, (besten-

dige) indexering nog geen gemeengoed was en slechts beperkt in zakelijke waarden werd 

belegd. Waar de fondsen dus probeerden bestendig de pensioenen tenminste waardevast 

te houden, met een meer op zakelijke waarden georiënteerd beleggingsbeleid extra ren-

dement te genereren om de pensioenkosten te drukken en naar een premiebeleid zochten 

dat stabiliteit en voorspelbaarheid van de pensioenpremie kon bewerkstelligen, liepen zij 

op tegen een daarop niet toegesneden PSW.  

 

De toezichthouder had grote kritiek op het dynamisch premiebeleid en op de risico‟s in 

het beleggingsbeleid. De belangrijkste punten van kritiek waren de volgende. 

 In het dynamisch premiesysteem kan de feitelijke premie heel lang en ver achter-

blijven bij de actuarieel benodigde premie. Dat leidt tot uitholling van de 

vermogenspositie en kan tot een lange periode van onderdekking leiden. 

 De continuïteitsaanname is in strijd met de PSW. De PSW schrijft voor dat op elk 

moment tegenover de onvoorwaardelijke verplichtingen voldoende vermogen 

staat zodat de verplichtingen overdraagbaar zijn aan een verzekeraar (de herver-

zekeringsplicht). Een pensioenfonds moet gestuurd worden vanuit discontinuïteit. 

 

De inhoud van de APP 

De toezichthouder begint met het veld nog eens voor te houden dat de herverzekerings-

plicht alleen vervalt wanneer en voor zolang als de toezichthouder de ABTN niet 

afwijst.
443

 De belangrijkste elementen in de APP zijn de volgende. 

 Een totaal-beoordeling  

o die enerzijds een oordeel bevat over de financiële opzet bij continuïteit van 

de regeling en het fonds en 

o anderzijds de toereikendheid toetst van het aanwezig vermogen ter dek-

king van de onvoorwaardelijke aanspraken over het verleden.  

 De parameters voor de voorziening moeten onderling consistent zijn en prudent 

gekozen. Prudent houdt in dat in de parameteraanname niet alleen gekeken wordt 

naar de meest waarschijnlijke ontwikkeling maar ook rekening wordt gehouden 

met nadelige afwijkingen daarvan. 

 Bij de beoordeling van de financiële opzet moet bij de aannames voor de kanssys-

temen en voor de economische parameters niet alleen naar het verleden worden 

                                                
441 Par. 9.2 gaat uitvoerig in op de casus van het zekerheidsdebat. 
442 VK (1997). 
443 VK, 4. 
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gekeken maar moeten ook eventueel te verwachten ontwikkelingen worden mee 

genomen. 

 De regeling mag niet als stuurmiddel worden ingezet. Voor de beoordeling van de 

financiële opzet is de bestaande regeling het vertrekpunt. Over het verleden mo-

gen de rechten niet met terugwerkende kracht worden verlaagd. Dit mag conform 

de PSW alleen als de financiële positie van het fonds dit door bijzondere omstan-

digheden noodzakelijk maakt en andere stuurmiddelen zijn uitgeput.
444

 

 Voor indexering hanteert de toezichthouder een soort glijdende schaal, hoe meer 

het de richting op gaat van onvoorwaardelijkheid hoe meer er expliciet voor gere-

serveerd moet worden.
445

 

 De toezichthouder definieert een minimumpositie voor het aanwezig vermogen.  

o Voor het zogeheten standaardgeval – de zogeheten voorwaardelijke in-

dexering: er is een toezegging gedaan tot het in bepaalde mate waardevast 

of welvaartvast houden van de reeds verkregen aanspraken, waarbij de 

daadwerkelijke verkrijging en/of hoogte afhangt van een nader besluit van 

het bestuur – is de ondergrens de voorziening van de onvoorwaardelijke 

aanspraken, bepaald op een rekenrente van 4%; uit het verschil tussen de-

ze 4% en de hogere rekenrente in de volgende bullit wordt de indexering 

geacht gemiddeld te worden voldaan.  

o Als alleen sprake is van een nominale toezegging mag met een hogere re-

kenrente worden gerekend. 

o Het aanwezig vermogen dient in beginsel op elk moment ten minste gelijk 

te zijn aan de minimumgrens. 

o In uitzonderlijke gevallen op de financiële markten is een beperkte tijde-

lijke onderdekking toegestaan 

 maar alleen bij die regelingen waarbij de verkrijging en/of hoogte 

afhangt van een nader besluit van het bestuur en 

 de grens van de voorziening van de nominale aanspraken mag niet 

worden onderschreden; 

o Consequentie, zo schrijft de toezichthouder, is dat een weerstandsvermo-

gen nodig is bovenop de minimumgrens om tegenvallers in de 

beleggingen (waardedalingen) op te vangen om de kans op onderdekking 

te verkleinen. De inschatting van de waardedalingen dient te gebeuren op 

basis van historische en naar redelijkheid te verwachten waardedalingen. 

Het vereiste weerstandsvermogen zal dus fluctueren met de ontwikkelin-

gen op de financiële markten.
446

 

o De activa worden op marktwaarde gewaardeerd. 

o Wanneer de toereikendheidstoets
447

 een tekort laat zien, zal het fonds met 

de toezichthouder in overleg moeten treden en moeten aangeven hoe en op 

welke termijn dit tekort wordt opgeheven. 

                                                
444 Afstempelen is ultimum remedium. 
445 In 2002 zal deze bepaling voor veel commotie zorgen als de toezichthouder aangeeft dat bij een besten-

dige gedragslijn inzake indexering een voorziening is vereist. Zie paragraaf 9.2.1.2. 
446 VK, 8. 
447 Deze moet door de actuaris worden uitgevoerd en moet inzicht geven in de toereikendheid van de voor-

zieningen.  
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De APP bevatten geen expliciete regels over de (kostendekkende) premie. Vooral de 

dekkingszekerheid is onderwerp van de APP. 

 

8.3.2  Beoordeling met de inzichten van nu 

 

De APP gaan over ‘willen’ 

De APP gaan over het willen van meer zekerheid. Dat heeft overigens ook impact op het 

pensioenresultaat, het andere „willen‟. Daarom staat in deze casus pensioenresultaat bij de 

„kunnen‟ dimensies. 

 

Wij beoordelen de casus langs de „willen‟ dimensie zekerheid. 

 

Zekerheid 

 De APP vergroten de nominale dekkingszekerheid. Dat gebeurt met name door 

een minimumpositie te definiëren, door snel herstel te eisen als de middelen niet 

toereikend zijn voor die minimumpositie en door een weerstandsvermogen te ei-

sen voor het opvangen van beleggingsrisico‟s. Verder wordt nog eens de nadruk 

gelegd op prudente aannames en het in de berekeningen betrekken van in de toe-

komst te verwachten ontwikkelingen. De APP hebben in de discussie van de 

toezichthouder het motto „safety first‟ mee gekregen. Dit wordt uitgelegd als: be-

ter niets er bij (geen indexering) dan iets er af (afstempelen). En beter houden wat 

je hebt (opgebouwde rechten) dan nieuwe opbouw.
448

 Nominale dekkingszeker-

heid gaat boven alles, als interpretatie van de PSW. 

 

Maar wat betekent dat voor het ‘kunnen’? 

Wij nemen de casus de maat langs de „kunnen‟ dimensies, waartoe wij in deze casus ook 

het pensioenresultaat rekenen. 

 

Pensioenresultaat 

 Het focussen op en vergroten van de nominale zekerheid betekent dat voor een re-

ële ambitie beduidend meer moet worden betaald. Daarmee raakt die reële ambitie 

uit zicht. Daarom botsen het pensioenveld en de toezichthouder hier dan ook hard 

op. 

 

Betaalbaarheid 

 De betaalbaarheid wordt negatief beïnvloed vanwege het feit dat een weerstands-

vermogen moet worden opgebouwd. Weliswaar mag dat uit rendement 

(opbouwen als het goed gaat), maar dat rendement kan dan niet worden gebruikt 

in de premie en/of voor indexering.
449

 

 Het altijd ten minste moeten voldoen aan de minimumpositie betekent dat de 

premie beweeglijker wordt. Er moet op korte termijn worden bijgestuurd. Dat stu-

ringsrisico kan alleen worden beperkt door eerst uit premie een extra hoge buffer 

                                                
448 In die zin, zo zouden wij kunnen stellen, spelen de APP in op de zekerheidswens en de geldillusie die bij 

deelnemers leven. 
449 Het betreft vooral de periode van opbouw van de buffer. Als de buffer eenmaal „vol‟ is, komt het ren-

dement, ook over de buffer‟ wel ten goed aan de betaalbaarheid (en het resultaat). 
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op te bouwen. Het effect is overigens beperkt door de vaste rekenrente. Wel moe-

ten de activa voortaan op marktwaarde worden bepaald. Die kunnen dus flink 

schommelen.
450

 

 

Solidariteit 

 De druk op de solidariteit van jong naar oud is minder dan in het dynamisch pre-

miesysteem vanwege het in beginsel niet doorschuiven van tekorten door het strak 

sturen op de minimumpositie. Maar bijsturen omwille van die minimumpositie 

gaat via premie. Dus de solidariteit is de facto dezelfde. 

 

Arbeidsmarkt 

 Het voorkomen van langdurige onderdekking is goed voor de economie en de ar-

beidsmarkt. 

 

En hoe zit het op de ‘verbinden’ dimensie? 

 

Risicomanagement 

 In feite gaat de reactie van de toezichthouder, naast het nog eens heel strikt wijzen 

op de regels, over het risicomanagement. Het veld gaat het om indexering betaal-

baar mogelijk te maken („willen‟), terwijl de toezichthouder inzet op de risicokant 

van het beleggingsbeleid omwille van de zekerheid (het andere „willen‟). De toe-

zichthouder vindt het risicomanagement in het dynamisch premiesysteem en het 

beleggingsbeleid niet in overeenstemming met de PSW. 

 De APP verbeteren het risicomanagement (van de nominale verplichtingen), met 

name door fondsen te houden aan de stringente bewaking van de minimumpositie 

en door het weerstandsvermogen.  

 De APP geven geen oplossing voor het risicomanagement van de reële ambitie. 

De kritiek van de buitenstaanders op het FTK (nominale zekerheid is verkeerde 

zekerheid)
451

 geldt in gelijke mate voor de APP. 

 

Legt de toezichthouder de regels hier strikter uit dan opgeschreven in de PSW? Het veld 

vindt van wel. Het veld vindt dat omwille van indexering en het pensioenresultaat achter-

stand in de financiering geoorloofd is, mits dit beperkt blijft. Het gaat het veld dan met 

name om schommelingen rond die minimumpositie in relatie tot schommelingen in het 

rendement en de loonontwikkeling. Risico nemen om te kunnen indexeren in ruil voor 

ruimte rond de minimumpositie. De werkelijkheid is dat de toezichthouder de wet strikt 

uitlegt vanuit de herverzekeringsplicht en daarom aan de dekkingszekerheid prioriteit 

geeft. Daarmee miskent de toezichthouder de schijnzekerheid die dat geeft voor een goed 

en reëel pensioenresultaat. Maar dat doet de wet ook.  

De toezichthouder loopt bij de beoordeling van het beleid van de fondsen tegen dezelfde 

problemen aan maar kiest een andere route dan het pensioenveld. Het veld zoekt als het 

ware een verbreding van de wet, zoekt een weg naar uitkeringszekerheid. De toezicht-

houder probeert een bredere interpretatie te geven van de bestaande wet en houdt vast aan 

                                                
450 Een aantal fondsen doet dat al. Het gaat hier om de strak aangezette combinatie van sturen op disconti-

nuïteit en marktwaardering van de beleggingen. 
451 Deel I, par. 4.3. 
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de dekkingszekerheid, vanwege de herverzekeringsplicht en daarbij passende enge uitleg 

van kapitaaldekking.  

Het veld heeft dan ook grote moeite met deze APP. In zijn reactie op een concept van de 

APP stelt de AG-werkgroep Actuariële Principes Pensioenfondsen in een brief aan de 

voorzitter van het AG voor om naar de toezichthouder een reactie te sturen van de vol-

gende strekking. Deze APP zouden niet moeten worden ingevoerd als standaard voor de 

certificering. Veel meer zouden deze APP input moeten zijn om in dialoog tussen het 

pensioenveld en de toezichthouder te komen tot een toezichtkader dat de bestendige in-

dexeringswens en het daartoe noodzakelijk moeten nemen van en uitsmeren van risico 

verbindt met de zekerheid van het nakomen van onvoorwaardelijke toezeggingen. De re-

actie is ingegeven door de mening van de actuarissen dat de APP er toe leiden dat het 

veld moet werken met actuariële principes die zijn gebaseerd op een PSW die niet is ge-

maakt op de uitdaging van bestendig indexeren. Dat zal een adequaat beleid zoals 

inmiddels is gegroeid in het veld (meer dynamische premiestelling en ALM) frustre-

ren.
452

  

 

Deze reactie uit het veld wordt mede ingegeven door het feit dat de toezichthouder in de-

ze jaren de ABTN van fondsen met een dynamisch premiesysteem en van fondsen die 

ALM invoerden en meer in zakelijke waarden gingen beleggen niet heeft afgekeurd. De 

reden was dat de dekkingsgraden in die jaren zo ruim waren dat de toereikendheidstoet-

sen voldoende uitkwamen, ook op de interpretatieregels van de APP. Dat betekent dat de 

toezichthouder toch met name naar de dekkingsgraad keek en minder naar de financiële 

opzet. Zowel de verzwaring als de discrepantie tussen de pensioenpraktijk en deze APP, 

maar ook de interpretatieslag zelf hadden door de wetgever moeten worden getoetst. Dit 

had niet mogen vallen binnen de discretionaire bevoegdheid van de toezichthouder. Nu 

werd dit „gesprek‟ dat dan zou hebben plaatsgevonden tussen de wetgever, de StAr en de 

toezichthouder niet gevoerd,
453

 bleef het verschil van mening bestaan en bleven het veld 

en de toezichthouder „links en rechts rijden‟. Wie weet hadden wij, als wel was gezocht 

naar een oplossing, de hoge dekkingsgraden beter vast gehouden en meer nog, veel eerder 

ingezien dat contracten met een dubbele doelstelling niet te managen zijn, ook niet vanuit 

het toezicht. Hier is als hiervoor al gezegd „de boot gemist‟ (5). Overigens van beide kan-

ten. Alleen is gefocust op het toezicht en de contractvraag is niet gesteld. 

 

                                                
452 AG (1996), „Actuariële Principes Pensioenfondsen, commentaar van het Actuarieel Genootschap‟, brief 

van de AG-werkgroep Actuariële Principes Pensioenfondsen aan de voorzitter van het Actuarieel Genoot-

schap inzake een voorstel voor commentaar te versturen aan de Verzekeringskamer, 6035/TaJ/LanM, 31-

10-1996 (interne bron). De werkgroep was opgericht om met de toezichthouder te sparren bij de totstand-
koming van de APP. Dat is niet gelukt. 
453 In MinSZW (1997), schrijft het Kabinet op pag. 5 wel dat het zich nog zal beraden of de actuariële prin-

cipes die in 1997 zijn gepubliceerd door de Verzekeringskamer en de solvabiliteitsmarges regelgeving 

behoeven. Maar het besluit eerst de ervaringen af te wachten. Het zal tot het FTK duren voordat het gesprek 

tussen de StAr en de wetgever plaatsvindt. 
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8.4  Voorspoed verbetert kwaliteit maar onttrekt prijs en risico’s aan 

het zicht 
Voorspoed wordt uitgedeeld aan regelingsverbetering en premiekorting 

 

Wij bespreken deze casus omdat hij zo „mooi‟ laat zien hoe slecht wij in het pensioencon-

tract voorspoed managen en hoe snel wij die uitgeven. Een bewijs dat regels voor de 

bepaling van overschotten en hoe er mee om te gaan nodig zijn. In dit geval ook om ge-

pensioneerden te beschermen. Zij profiteren niet van het uitdelen. Integendeel, hun 

indexeringskwaliteit wordt er minder door. Hun belang is niet gediend in deze casus. 

 

8.4.1  De casus 

 

Verbeteringen in het pensioencontract 

De veranderende leef- en arbeidspatronen vragen om aanpassingen in het contract. De 

contracten zijn niet ingericht op deeltijders, kennen vaak een minimumtoetredingsleeftijd, 

waardoor jongeren buiten het contract vallen en een aantal jaren werken zonder daarover 

pensioen op te bouwen en sluiten vaak nog vrouwen uit. Juist vrouwen betreden meer en 

meer de arbeidsmarkt dan wel treden opnieuw tot de arbeidsmarkt toe, als de kinderen 

niet meer zoveel zorg vragen. Vrouwen werken veel in deeltijd. Het gaat hier om zoge-

noemde grijze vlekken. De werkgever heeft wel een pensioenregeling, maar groepen 

werknemers zijn daarvan uit gesloten. 

Ook de arbeidsmobiliteit neemt flink toe. Dat leidt in een eindloonregeling tot pensioen-

verlies, omdat de nieuwe werkgever geen backservice geeft over de diensttijd bij de 

vorige werkgever. En niet altijd indexeert de oude werkgever de daar achterblijvende 

rechten.  

Tenslotte ontstaan er nieuwe werkgevers, met name in de groeiende dienstensector. Die 

bieden hun werknemers uit kostenoogpunt niet altijd een pensioenregeling aan. Vakbon-

den zetten zich erg in om deze zogenoemde witte vlekken ingevuld te krijgen. De 

overheid steunt hen daarin. Het terugdringen van de witte en grijze vlekken wordt een 

gedeelde inzet tussen de StAr, die dit opneemt in zijn „Aanbevelingen gericht op ver-

nieuwing van pensioenregelingen‟
454

 en de overheid, die dit met de StAr vastlegt in het 

pensioenconvenant (1997).
455

 

De SER
456

 geeft een overzicht van alle aanpassingen over de periode 1973-2000. De voor 

deze studie meest in het oog springende zijn.
457458

 

 Afkoopverbod (1973). 

 Verdere beperking tot maximaal 5% (was 10%) beleggen in de eigen onderne-

ming (1973). 

 Pensioenverevening bij echtscheiding (1973). 

 Ook bij tussentijds vertrek binnen 5 jaar moeten rechten worden gegeven (1973). 

 Gelijke indexatie pensioenen ongeacht tussentijds ontslag (1987). 

                                                
454 StAr (1997b). 
455 Zie par. 8.5. 
456 SER (2001, 32). 
457 Op maatregelen met betrekking tot het bijzonder weduwenpensioen, weduwnaarspensioen en partner-

pensioen gaan wij verder niet in, omdat deze studie zich alleen richt op het ouderdomspensioen. 
458 In 1999 wordt uitstelfinanciering verboden. Daarop komen wij terug in de volgende par. 8.6. 



8  Een prachtig stelsel, maar (hoe) houden wij dat betaalbaar? 

177 

 

 Vrijwillige waardeoverdracht wordt mogelijk; hiertoe richt het pensioenveld zo-

genoemde circuits in (1987). 

 Gelijke behandeling slapers en gepensioneerden ter zake van indexatie (als gevolg 

van het aannemen van de Wet Nypels/Groenman) (1992). 

 Wettelijk recht op waardeoverdracht (1994). 

 Gelijke behandeling deeltijders met voltijders (1994) en mannen en vrouwen 

(2000). 

 

Sommige verbeteringen kwamen ook voort uit Europese regelgeving (gelijke behandeling 

en indirecte discriminatie). Veel verbeteringen werden met terugwerkende kracht door-

gevoerd. 

 

Premiekortingen 

Zoals in par. 8.1 geschetst, lopen vanaf het begin van de jaren ‟80 de dekkingsgraden van 

de pensioenfondsen hard op door de combinatie van lage loonontwikkeling, lage inflatie 

en goede tot extreem goede beleggingsresultaten. Er zijn nog geen regels voor de bepa-

ling van vermogensoverschotten en hoe daarmee om te gaan en in de gebruikte 

financieringssystemen wordt nog beperkt gedaan aan toekomstverkenningen. Gefinan-

cierd wordt nog merendeels op basis van jaarlijkse inkoop van de pensioenaangroei, of 

met een in beginsel vaste premie met een reserve voor jaarlijkse schommelingen in de 

inkooplasten of zelfs deels met uitstelfinanciering. In de financiering wordt als het ware 

alleen gereageerd op wat gebeurt. Dit alles leidt er toe dat, zoals wij zagen bij PGGM, de 

aanwezige reserves hard oplopen en dat de jaarlijkse inkooplasten sterk teruglopen. On-

dernemingen, jaren „geplaagd‟ met extra bijstortingen, maken nu gebruik van de 

keerzijde en claimen premiekorting. Altijd de lasten gehad, dan nu de lusten. Onderne-

mingen hebben vervolgens soms jaren van premievakantie gekend en een enkele 

onderneming heeft zelfs gestorte premie terug gehaald. Dat gebeurde ook bij Philips, zij 

het dat die mogelijkheid in de financiële opzet met regels was vast gelegd.
459

 

Deze ontwikkeling is versterkt door het lang duren van de voorspoed. En door druk van 

de overheid. Weliswaar was het akkoord van Wassenaar gesloten, maar dat was pas het 

begin van een grote sanering van de overheidshuishouding. Die kon wel een extra impuls 

gebruiken en daartoe liet ook de overheid zijn blik vallen op de fraaie vermogensposities 

van de pensioenfondsen. De in par. 8.2.1.1 beschreven Brede Herwaardering heeft onge-

twijfeld bijgedragen aan de premiekortingen. 

 

8.4.2  Beoordeling met de inzichten van nu 

 

Regelingsverbetering maar ook premiekorting zijn ‘willen’ 

Wij beoordelen de casus langs de „willen‟ dimensies. 

 

Pensioenresultaat 

De kwaliteit neemt toe 

 voor werknemers die door het elimineren van uitsluitingen en de bepalingen van 

gelijke behandeling toegang krijgen tot het pensioencontract, 

                                                
459 Van Nederveen Meerkerk en Peet, 336. 
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 door de waardeoverdracht, 

 door de indexeringsbepalingen en  

 door de pensioenverevening bij scheiding. 

 

Zekerheid 

 De zekerheid neemt toe door het verbod op afkoop en door het verder beperken 

van het beleggen in de eigen onderneming. 

 De premiekortingen zijn mede mogelijk geweest door het ontbreken van regels ter 

bepaling van een vermogensoverschot en hoe daar mee om te gaan. Dat heeft de 

(indexerings)zekerheid van gepensioneerden, en hun vertrouwen toen dat aan het 

licht kwam, geschaad. Ze waren niet in het belang van de gepensioneerden. 

 Maar uiteindelijk ook die van de werknemers. Zij hebben lange termijn zekerheid 

ingeruild voor korte termijn directe consumptie.  

 

Maar kan het ook? 

Wij nemen de casus de maat langs de „kunnen‟ dimensies. 

 

Betaalbaarheid 

 De actuariële kostprijs van de arbeidsvoorwaarde pensioen neemt toe door de 

aanpassingen. Vrouwen zijn in de pensioenregeling duurder dan mannen vanwege 

hun langere levensverwachting. 

 De pensioenkosten in termen van de loonsom nemen fors toe, omdat voor veel 

meer deelnemers nu pensioenpremie moet worden af gedragen. Dat betekende een 

forse lastenverzwaring voor werkgevers. Als voorbeeld mag in deze PGGM die-

nen. Van Keeken (2008)
460

 beschrijft dat het PGGM-bestuur in 1990 vaststelde 

dat de tot dan toe gehanteerde deeltijdgrens van 40% voor deelname in het licht 

van de Europese regels voor gelijke behandeling van mannen en vrouwen niet 

langer houdbaar was.
461

 De sector kent veel kleine deeltijders. Een financierings-

regeling uit het pensioenfonds is getroffen om de werkgevers 10 jaar vrij te stellen 

van deze extra premielast.
462

 De hoge en langdurige premiekortingen hebben op 

korte termijn sterk bijgedragen aan de betaalbaarheid. Maar door het wennen aan 

de lage premie en het uit zicht raken van de kostprijs en de risico‟s heeft het de 

betaalbaarheid uiteindelijk geschaad. Toen de prijs omhoog moest in de jaren 

2002-2004 heeft dat de economie en de arbeidsmarkt flink geschaad.
463

   

 

Solidariteit 

 De solidariteitskring wordt uitgebreid door de verruiming van de toegankelijk-

heid. Solidariteit naar achtergestelde groepen is ook in het huidige tijdgewricht 

geaccepteerd. Dat geldt met name de gelijkstelling van vrouwen aan mannen in de 

pensioenregeling.  

                                                
460 Van Keeken, 34. 
461 In de sector werken meer vrouwen dan mannen en dus werden door het deeltijdcriterium meer vrouwen 

dan mannen getroffen, indirecte discriminatie. 
462 Dit geld werd uit het vermogen van het fonds vrij gemaakt door de OBU-regeling minder zwaar te fi-

nancieren. 
463 Zie ook par. 4.2.2 en 9.2.1.2. 
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Arbeidsmarkt 

 De vergroting van de toegankelijkheid tot de regeling, de uitbreiding van de (in-

dexatie op) de ontslagrechten en de regeling voor waardeoverdracht hebben een 

gunstig effect op de arbeidsmobiliteit. Belemmeringen om van werkge-

ver/pensioenregeling te veranderen zijn er door weg genomen. 

 

En hoe zit het op de ‘verbinden’ dimensie? 

 

Risicomanagement 

 De gekozen financieringsoplossing bij PGGM is exemplarisch voor het tijdge-

wricht. In feite wordt bezuinigd op de financiering om de pensioenkwaliteit (in dit 

geval de toegankelijkheid) te vergroten. Dat is een beetje usance in het pensioen-

veld. Philips heeft de mogelijkheid tot inhaalpremies. Uitstelfinanciering is een 

geaccepteerd financieringssysteem. Zelfs de gedachte komt niet op om de uitbrei-

ding van de kring van pensioendeelnemers kostenneutraal te doen door verlaging 

van de pensioenopbouw. Pas in 1997 dwingt de overheid via het Pensioenconve-

nant deze zogenoemde endogene neutraliteit af (zie volgende paragraaf). 

 Het ontbreken van regels met betrekking tot vermogensoverschotten is slecht risi-

comanagement. Het ontbreken ervan is schadelijk voor de zekerheid en het 

vertrouwen. Tevens heeft het ontbreken ervan de overheid de kans geboden ten 

onrechte begerig te kijken naar de pensioenvermogens. 

 Goed risicomanagement was geweest als de voorspoed was aangewend om daar 

waar van toepassing financieringsachterstanden vanwege inhaalfinanciering en 

uitstelfinanciering eerst weg te werken. Hier is „de boot gemist‟ (6). 

 In het verlengde hiervan was het, achteraf, verstandig geweest om de structurele 

uitstelfinanciering in het doorsneeopbouw-doorsneepremiesysteem weg te wer-

ken. Dat kost ongeveer 15-20% dekkingsgraad
464

 en die was toen aanwezig. 

Achteraf bezien dus „de boot gemist‟ (7).  

 Goed risicomanagement was geweest als met name tegen het eind van de jaren 

‟90 de hoge vermogenspositie was geconsolideerd door beleggingsrisico terug te 

nemen in plaats van nog meer risico te nemen om nóg meer premiekorting te kun-

nen realiseren. Hier is „de boot gemist‟ (8). 

 

De verbeteringen in de pensioenregeling zijn met name aangebracht ter vergroting van de 

individuele pensioenzekerheid. Maar ze dienen ook het economisch en maatschappelijk 

belang door de forse uitbreiding van de pensioendekking en ze komen de ontwikkelingen 

op de arbeidsmarkt ten goede. In die zin is de voorspoed goed gebruikt. Mede door de 

ruimte mate van terugwerkende kracht is wel een beroep gedaan op solidariteit. Dat 

wordt niet als knellend ervaren, omdat de verbeteringen het algemeen belang dienen. 

Door de voorspoed is voor de verbeteringen onvoldoende of niet betaald. De stijging van 

de kostprijs is aan het zicht onttrokken. Werkgevers hebben daar overigens wel regelma-

tig aandacht voor gevraagd. 

De grote en langdurige premiekortingen zijn een verkeerd gebruik van de voorspoed. De 

werknemer heeft geen idee meer van de prijs van deze arbeidsvoorwaarde en meer dan 

                                                
464 Zie Boeijen ea. (2006, 161). 
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ooit gaat hij er van uit dat hij zeker een goed pensioen zal krijgen en dat altijd wordt ge-

indexeerd. Bovendien betekent de combinatie van regelingsverbetering en 

premiekortingen, dat hij én een beter pensioen én meer direct consumptie krijgt. De 

werkgever gebruikt de niet af te dragen premie in de onderneming. Maar hij vergeet re-

kening te houden met het moment dat de premie weer naar de kostprijs moet. Hij 

onderschat zijn arbeidskosten en de risico‟s van het pensioen. Risico‟s die in de eindloon-

regeling voor hem zijn. De verbeteringen en zeker ook de premiekortingen gaan naar 

werknemers en werkgevers. Gepensioneerden profiteren niet, terwijl het vermogen dat 

wordt uitgedeeld ook van hen is. Dit is niet in hun belang. 

Het ontbreken van regels met betrekking tot vermogensoverschotten heeft die premiekor-

tingen mede mogelijk gemaakt en hebben mede de overheidsdruk mogelijk gemaakt. Met 

de inzichten van nu (FTK!) is de overheidsactie onverantwoord. Saillant „detail‟ is dat de 

SER in het op aanvraag van het toenmalige Kabinet nog in juni van datzelfde jaar 1987, 

toen datzelfde Kabinet met de Brede Herwaardering kwam, opgestelde advies Pensioen-

besparingen oordeelde dat het nu dan wel heel goed ging in de pensioenfondsen maar het 

tij zomaar zou kunnen keren. De vermogenspositie mocht niet alleen op de huidige om-

vang van de reserves en het huidige hoge niveau van de rente in combinatie met het 

huidige lage niveau van de loon- en prijsontwikkeling worden beoordeeld. Het verdiende 

volgens de SER juist de voorkeur dat, hoewel niet verplicht bij wet in de PSW, de fond-

sen boven de 4%-voorziening een extra reserve zouden aanhouden voor economische 

tegenvallers
465

.  

 

8.5  Het pensioenconvenant 
De overheid stelt (als eerste) de houdbaarheidsvraag vanwege de vergrijzing 

 

Wij bespreken deze casus, omdat het pensioenconvenant de eerste stap is van tenminste 

een stap op de plaats in de pensioenambitie. De naderende vergrijzing is de aanleiding en 

doet hiermee zijn intrede in het pensioendebat. De overheid neemt nadrukkelijk het voor-

touw in deze discussie op inhoud. In het kader van de verantwoordelijkheidsverdeling 

tussen sociale partners in de StAr en de wetgever is dat bijzonder. 

 

8.5.1  De casus 

 

Kabinet start de houdbaarheidsdiscussie  

In 1996 presenteert het eerste Kabinet Kok de Nota Werken aan Zekerheid (WAZ)
466

 en 

vraagt over de voorstellen in deze Nota advies aan de SER. De voorstellen van het Kabi-

net betreffen de AOW en het aanvullend pensioen. Wij bespreken zowel van de Nota als 

het SER-advies alleen het aanvullend pensioen. De AOW valt buiten de onderzoeksvraag 

van deze studie. Het Kabinet rekent het aanvullend pensioen tot het sociaal stelsel. Daar-

mee plaatst het Kabinet het aanvullend pensioen duidelijk binnen het paradigma van het 

sociale contract. Het Kabinet schrijft “Arbeidsmarktflexibiliteit en vergrijzing zijn feiten 

van vandaag die de sociale zekerheid van morgen kunnen bedreigen wanneer in de ko-

mende jaren niet tot aanpassing van het sociale stelsel wordt besloten” – (einde citaat).
467

 

                                                
465 SER (1987, 54). 
466 MinSZWWAZ (1996). 
467 MinSZWWAZ, 2. 
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Het Kabinet hanteert de stelregel, hoe hoger de arbeidsparticipatie, hoe beter de bescher-

ming van de mensen die het echt nodig hebben.
468

  

Weliswaar gaat het, na de saneringsoperaties in de jaren „80, weer goed met de economie, 

maar het Kabinet blijft doorgaan met zijn in die jaren ingezette beleid om de economi-

sche groei en de internationale concurrentiekracht van het bedrijfsleven te bestendigen. 

Dus blijft de inzet gericht op het verminderen van het financieringstekort, het terugdrin-

gen van de staatsschuld en het terugdringen van de belasting- en premiedruk en het 

beheersen van de collectieve lasten en de arbeidskosten. Daartoe moet vooral ook de ar-

beidsparticipatie omhoog. Ouderen moeten langer doorwerken en meer vrouwen moeten 

aan het werk. De aanvullende pensioenen moeten worden gemoderniseerd en geflexibili-

seerd om die verhoging van de arbeidsparticipatie en de grotere flexibiliteit en mobiliteit 

op de arbeidsmarkt niet in de weg te staan.  

Daarnaast verschijnen steeds meer rapporten en studies over de naderende vergrijzing en 

de impact daarvan op de houdbaarheid van het sociale stelsel.
469

 Duidelijk wordt uit deze 

studies dat steeds langer pensioen moet worden uitbetaald aan steeds meer ouderen. Dat 

betekent een stijging van de pensioenpremies. Bovendien neemt door het toenemen van 

het aantal gepensioneerden in combinatie met de ontgroening het premiedraagvlak af, 

waardoor een eventueel lager rendement extra doorwerkt in de premie die door minder 

werkenden wordt opgebracht.
470

 Het Kabinet vindt dat pensioenfondsen te optimistisch 

zijn over het langjarig te verwachte rendement en dus over de kosten van het aanvullend 

pensioen. Die kostenstijging als gevolg van de vergrijzing kan worden opgevangen door 

de premies te verhogen (legt de last van de premiestijging bij jongeren) of de lopende 

pensioenen minder te indexeren (legt de last bij ouderen). Beide opties vindt het Kabinet 

niet aantrekkelijk.
471

 

Het Kabinet wil, samenvattend, met de voorstellen in WAZ twee doelen bereiken. 

 Verhogen van de arbeidsparticipatie, meer ouderen en meer vrouwen aan het 

werk. In de pensioenregelingen moet meer en beter worden ingespeeld op flexibe-

le leef- en arbeidspatronen. 

 Beheersing van de pensioenkosten. Omdat de vergrijzing leidt tot kostenstijging, 

moet de pensioenregeling versoberd worden. 

Het Kabinet denkt aan de volgende maatregelen in het aanvullend pensioen.
472

 

 Het voortgang maken met de in gang gezette beweging om VUT om te zetten in 

prepensioen. Het Kabinet gaat er van uit dat als de kosten, zoals in de VUT, niet 

                                                
468 Dat kunnen wij doortrekken naar de discussie over de pensioenleeftijd. Hoe langer wij doorwerken, hoe 

minder wij behoeven te beknibbelen op het pensioen voor de periode dat wij echt niet meer kunnen werken, 

ons human capital echt op is. 
469 Het Kabinet heeft bij de Nota een uitvoerige bijlage gevoegd (bijlage 2) die ingaat op deze studies. 
470 Deze ontwikkeling is in Deel I van deze studie bij de inventarisatie van de ontwikkelingen die van in-

vloed zijn op het houdbaarheidsdebat beschreven als een structurele onomkeerbare ontwikkeling die, meer 

dan alle andere ontwikkelingen, aanpassingen aan het pensioencontract nodig maakt (par. 3.1). De meest 

voor de hand liggende aanpassing, een met de stijging van de levensverwachting mee bewegende pensioen-

leeftijd, wordt door het Kabinet niet genoemd. Voor de financiële houdbaarheid van de AOW geeft het 
Kabinet in de Nota aan dat het voor een verhoging nu nog te vroeg is. Eerst moet de arbeidsparticipatie 

tussen 55 en 65 omhoog. Maar uitstel op verzoek in ruil voor een hogere uitkering zou overwogen kunnen 

worden. Zie MinSZWWAZ, 32. 
471 MinSZWWAZ, bijlage 2, 64-66. 
472 MinSZWWAZ, 36-38. 



Defined ambition 

182 

 

meer worden afgewenteld op de jongere generaties maar men er in het prepensi-

oen zelf voor moet sparen, veel werknemers langer zullen gaan werken.  

 Flexwerkers moeten onder de pensioenregeling worden gebracht. Sowieso blijft 

het Kabinet aandringen op het brengen van alle werknemers in Nederland onder 

een pensioenregeling en het verder terugdringen en zo mogelijk geheel loslaten 

van uitsluitingen. De zogenoemde witte en grijze vlekken moeten worden gevuld. 

 Regelingen voor vrijwillige voortzetting moeten worden verruimd om de vanuit 

leef- en arbeidspatronen gewenste verruiming van de mogelijkheden voor werk-

nemers om tussentijds verlof te kunnen nemen niet in de weg te zitten.  

 Verlaging van de franchise dan wel een keuze tussen wel een nabestaandenpensi-

oen en een hoge franchise of geen nabestaandenpensioen en een lage franchise. 

Dit is nodig om in te kunnen spelen op de diversiteit dat de arbeidsmarkt alleen-

verdieners en twee verdieners zal kennen. 

 Het omzetten van eindloon naar middelloon. Dit verlaagt de pensioenkosten en 

betekent een betere beheersing daarvan en het verlaagt het omslagelement van 

jong naar oud, dat optreedt in de combinatie eindloon en doorsneeopbouw-

doorsneepremie.  

 Het beperken van de verplichte collectieve opbouw tot het maximum dagloon van 

de werknemersverzekeringen. Dat betekent een verlaging van de collectieve ver-

plichte pensioenpremie en biedt tegelijkertijd meer ruimte voor individuele keuzes 

en maatwerk daarbovenop, waarvoor de werknemer dan meer eigen verantwoor-

delijkheid neemt en daaraan ook financieel zelf bijdraagt.  

 

Op zich zijn dit voorstellen die passen in een tijd van aandacht voor kosten, van een op-

komende vergrijzing en in een tijd van individualisering en flexibilisering van leef- en 

arbeidspatronen. Wat betreft de overgang van eindloon naar middelloon gaat het Kabinet 

er van uit dat voor werknemers met een normaal loopbaanverloop het gemiddeld loon 

over de loopbaan niet veel minder zal zijn dan het eindloon, zodat de effecten op het pen-

sioen relatief beperkt zullen zijn.  

Twee zaken vallen op. In de eerste plaats zet het Kabinet de fiscale faciliering en de ver-

plichtstelling in om zijn voorstellen af te dwingen, te „bevorderen‟ zoals het Kabinet 

schrijft. De Nota zelf is niet duidelijk over het waarom van deze dwang. Veel van wat het 

Kabinet wil is al in gang gezet in de voorgaande jaren. En sociale partners zitten ook ach-

ter die veranderingen aan. De StAr heeft meerdere aanbevelingen gedaan ondermeer over 

waardeoverdracht, het terugdringen van de witte vlek, voortzetting van pensioenopbouw 

en pensioen bij verlof.
473

  Kennelijk gaat het het Kabinet niet hard genoeg. Bekend is wel 

dat het Kabinet in z‟n algemeenheid vindt dat er te weinig actuariële fairness is binnen de 

grote verplicht gestelde collectieve fondsen, waardoor naar de mening van het Kabinet te 

gemakkelijk met kosten en kostenstijgingen wordt omgesprongen. De redeneringen die 

het Kabinet geeft voor de overgang van VUT naar prepensioen
474

 en voor de overgang 

van eindloon naar middelloon
475

 duiden daar ook op. Maar wellicht heeft ook een rol ge-

speeld dat tussen het Kabinet en sociale partners net een paar jaar is gediscussieerd over 

de verplichtstelling met als uitkomst dat de verplichtstelling op uitdrukkelijk advies van 

                                                
473 Zie voor een overzicht StAr (1997b), bijlage 2. 
474 MinSZWWAZ, 19. 
475 MinSZWWAZ, 36. 
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sociale partners blijft gehandhaafd onder verruiming van de vrijstellingsgronden
476

 en in 

1995 de zogenoemde werkgroep Witteveen heeft gepleit voor invoering van een nieuw, 

flexibeler begrip pensioentoezegging om zo meer ruimte te scheppen voor flexibilisering 

en vergroting van keuzevrijheid in de pensioenregelingen.
477

 Het Kabinet vindt wellicht 

dat de werkgroep iets teveel ruimte heeft genomen. Het Kabinet geeft aan aan het princi-

pe van beide afspraken niet te willen tornen, maar wel de invulling te willen 

bijstellen.
478479

  

In de tweede plaats treedt het Kabinet nadrukkelijk in de inhoud van de pensioenregeling. 

Dat is tegen de telkenmale weer bevestigde afspraak dat de inhoud voorbehouden is aan 

de sociale partners en de waarborging aan de overheid. 

 

StAr-aanbevelingen te vrijblijvend, SER adviseert Pensioenconvenant 

Desalniettemin neemt de StAr (wederom) zijn verantwoordelijkheid, ook al omdat de 

StAr met het Kabinet de noodzaak deelt om zoveel mogelijk werknemers onder een pen-

sioenregeling te brengen, in te spelen op de doorzettende flexibilisering in de 

arbeidspatronen en te komen tot vergroting van de arbeidsparticipatie. Maar de StAr wijst 

de aftopping tot het maximum dagloon van de werknemersverzekeringen af en ook de 

verplichte afschaffing van eindloon. Bovendien blijven bij herhaling werkgevers wel 

aandacht vragen voor de effectiviteit en uitvoeringskosten van het verlagen of weghalen 

van toetredingsdrempels. Ook deelt de StAr de aandacht voor de kostenontwikkeling 

maar versobering wordt door de werknemers afgewezen.  

 

In mei 1997 verschijnen de StAr-aanbevelingen
480

 gericht op vernieuwing van pensioen-

regelingen en in juni van dat zelfde jaar het SER-advies.
481

 

De StAr-aanbevelingen zijn een pensioenagenda voor het decentrale overleg en pleiten 

voor zowel vernieuwing, maar dan wel in de vorm van maatwerk in een voor de werkge-

ver (ondernemingsbelang) en werknemer (persoonlijk belang) optimale mix, als 

kostenbeheersing, geen versobering. Dit wordt uitgewerkt in 17 aanbevelingen. Deze 

dekken alle wensen van het Kabinet behalve dat geen aanbeveling wordt gedaan voor 

versobering en geen aanbeveling wordt gedaan voor het afschaffen van eindloon en over 

gaan op middelloon. De aanbevelingen voor kostenbeheersing zijn wel zeer discipline-

rend: mooier, lees duurder, moet het niet meer worden! 

 

De SER adviseert negatief over het Kabinetsvoornemen om het fiscale instrument en de 

verplichtstelling in te zetten. Het is niet nodig, veel is al in gang gezet en voor kostenbe-

heersing is een overstap naar middelloon niet per se nodig. En het staat haaks op de 

verantwoordelijkheidsverdeling in het aanvullend pensioen. Het advies van de SER sluit 

                                                
476 StAr (1995).  
477 MinFin (1995). 
478 MinSZWWAZ, 36. 
479 Het is overigens niet de eerste keer dat de overheid een fiscaal instrument inzet om op het gebied van de 
aanvullende pensioenen te willen sturen. Ook bij de plannen tot pensioenfondsenbelasting (Brede Herwaar-

dering) was dit het geval. En het is ook niet de laatste keer. In 2006 gebeurt het weer in het VPL-dossier. 

Zie paragraaf 9.3. 
480 StAr (1997b). 
481 SER (1997). Het advies inzake het aanvullend pensioen beslaat pag. 554-575. 



Defined ambition 

184 

 

aan bij de StAr-aanbevelingen. Alleen op het punt van de franchise gaat de SER een stap-

je verder door aan te geven verlaging van de franchise wenselijk te vinden. 

De SER roept het Kabinet op de verantwoordelijkheidsverdeling te respecteren en spreekt 

vervolgens de overheid aan op zijn deel, het scheppen van voorwaarden. De raad advi-

seert de verplichtstelling te handhaven en ook de fiscale behandeling, zowel de 

omkeerregel als de aanbevelingen van de werkgroep Witteveen, te handhaven. Bovendien 

roept de SER het Kabinet op de implementatie van de aanbevelingen van de werkgroep 

ter hand te nemen. De SER betreurt de opgetreden vertraging daarvan. 

Tenslotte adviseert de SER nu het Kabinet en sociale partners, zoals afgesproken, met 

elkaar in overleg te gaan en een taakstellend en wederzijds verplichtend convenant af te 

sluiten.
482

 

 

Pensioenconvenant wordt een succes 

Op 9 december 1997 wordt het pensioenconvenant tussen het Kabinet en de StAr geslo-

ten.
483

 

Het behelst aan actielijst, een termijn – 1 januari 2001 – en een evaluatie, af te ronden 

uiterlijk 1 maart 2001. Zowel sociale partners als de overheid verbinden zich aan afspra-

ken. 

 

Sociale partners verbinden zich tot het volgende. 

 Het beheersen van de ontwikkeling van de totale pensioenlasten. 

 Dit ondermeer te realiseren door automatische kostenstijgers en eventuele on-

voorwaardelijke toezeggingen op het gebied van indexering uit de regelingen te 

halen. 

 De endogene ontwikkeling van de kosten niet meer te laten stijgen. Dat wil zeg-

gen dat wijzigingen in de regeling niet mogen leiden tot kostenstijging. Meer 

concreet zal begin 2001 worden bezien of de pensioenregelingen conform de door 

de StAr gedane aanbevelingen ter zake voldoende zijn vernieuwd en gemoderni-

seerd en of dat niet heeft geleid tot kostenstijging. Voor dit laatste wordt de 

zogenoemde meetwijzer
484

 opgezet. Deze zal de macro kostenmutaties in kaart 

brengen van wijzigingen ter zake 

o de franchise; deze zou verlaagd moeten worden, 

o het opbouwpercentage, 

o het soort regeling, 

o de invoering van artikel 2b PSW, het ruilen van nabestaandenpensioen in 

ouderdomspensioen en 

o de hoogte van de collectieve dekking voor nabestaandenpensioen. 

 Een verdere verbetering van de toegankelijkheid tot de aanvullende pensioenrege-

lingen (verder verkleinen van de witte en grijze vlek). 

 

De overheid verbindt zich tot het volgende. 

 Het behoud van de AOW als volwaardig basispensioen. 

                                                
482 SER (1997, 576). 
483 StAr (1997c). 
484 StAr (1998b). 



8  Een prachtig stelsel, maar (hoe) houden wij dat betaalbaar? 

185 

 

 De privatisering van het Fonds Voorheffing Pensioenverzekering. Via de privati-

sering zullen de gelden ter beschikking komen aan sociale partners om in te zetten 

ter verbetering van het arbeidspensioen. 

 De wetgeving, voortvloeiend uit de aanbevelingen van de werkgroep Witteveen, 

snel op te pakken. 

 

Samen spreken partijen verder nog het volgende af. 

 Knelpunten in het arbeidspensioen in relatie tot de arbeidsparticipatie van ouderen 

worden opgelost. 

 De verplichtstelling blijft gehandhaafd met de afgesproken vrijstellingsgronden. 

 De afbakening van het werkterrein van pensioenfondsen en verzekeraars wordt 

geregeld. Deze afbakening is nodig om de gewenste mogelijkheden voor indivi-

duele keuzes, aanvullend op het collectieve (verplichte) pensioen, te benutten, 

zonder het wezen van pensioenfondsen te ondergraven. 

 De inzet van het fiscale instrument en van de verplichtstelling blijven achterwege. 

Wel blijft het fiscale instrument „boven het convenant hangen‟ voor het geval het 

niet slaagt. 

 

Begin 2001 stellen de Convenantspartijen vast dat aan de afspraak van de kostenbeheer-

sing is voldaan en dat de vernieuwing en modernisering voortvarend ter hand is 

genomen.
485

 Het inzetten van het fiscale instrument is definitief niet nodig. 

 

Met de in WAZ opgestarte discussie ontstaat een trendbreuk in de verhouding tussen so-

ciale partners onderling en die tussen sociale partners en het Kabinet. In het in par. 7.1 

besproken tijdvak zetten de eerste werkgevers de toon voor een goed pensioen, de vak-

bonden nemen na 1950 meer het heft in handen. Samen met de overheid brengen zij meer 

zekerheid in het arbeidspensioen. Tussen 1970 en 1995 zijn de vakbonden en de overheid 

de aanjagers die er voor zorgen dat witte en grijze vlekken langzaam maar zeker kleiner 

worden, vaak met terugwerkende kracht, en dat indexering van lopende pensioenen en 

ontslagrechten regel wordt. Werkgevers vragen dan al meer en meer aandacht voor de 

kosten van al deze verbeteringen en voor de structurele kosten van het pensioen.  

Deze trend wordt met WAZ doorbroken. De overheid neemt het voortouw om de structu-

rele kosten terug te dringen door vooral automatische kostenstijgers uit de regelingen te 

willen halen. De werkgevers gaan hierin met de overheid mee. Alle partijen willen de 

modernisering en vernieuwing maar endogene kostenneutraliteit wordt door de overheid 

afgedwongen en de werkgevers steunen dat. Werknemers worden de „onderliggende par-

tij‟ die moet inleveren.
486

 Overigens hebben werkgevers en werknemers elkaar, ondanks 

die betaalbaarheidsdruk, in het pensioendebat steeds weer gevonden en blijven zij  

                                                
485 StAr (2001a en b). 
486 Dat is ook in het pensioendebat dat wij nu voeren het geval. Want ook in het debat over de AOW-

leeftijd en het te voeren debat over de toekomst van het aanvullend pensioen ligt de druk bij de werkne-

mers. Het AOW- en pensioenakkoord van 2010 geeft werknemers veel pijn. 
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gezamenlijk hun verantwoordelijkheid voor de inhoud van de pensioenregeling bij de 

overheid „bevechten‟.
487

  

 

Eindloon toch weer afgeschaft bij Philips
488

 

Philips heeft het Pensioenconvenant niet afgewacht. Met ingang van 1997 wordt de eind-

loonregeling omgezet in een middelloonregeling met indexering. 

Philips blijft ook in de tweede helft van de jaren „90 focussen op de kostenkant van het 

pensioen. Ondanks dat het in de pensioenfondsen zeer voorspoedig gaat, is het fonds de 

problemen in de jaren „60 en „70 en, eerder nog, in de tweede helft van de jaren „20 en de 

jaren „30 niet vergeten. Die situatie wil Philips in de pensioenfondsen en als gevolg daar-

van in lasten voor de onderneming niet meer meemaken. Daar komt bij dat de 

onderneming vanwege boekhoudregels in Amerika tekorten dan wel overschotten in het 

pensioenfonds op de ondernemingsbalans moet zetten, of Philips nu wel of niet kan wor-

den aangesproken op de tekorten dan wel aanspraak kan maken op de overschotten. En in 

de derde plaats heeft Philips in de jaren ‟80 flink moeten reorganiseren. Daardoor kampt 

het, veel eerdere dan het gemiddelde pensioenfonds, met een sterk afgenomen premie-

draagvlak, waardoor het premiestuur al flink bot is. 

Eigenlijk al in 1987 begint de onderneming over middelloon maar het zal dus toch nog tot 

1997 duren. De onderneming drukt waarschijnlijk te hard, zo de vakbonden min of meer 

„in verleiding brengend‟ tot tegendruk. De tijdgeest maakt dat ook de vakbonden  

meer ontvankelijk worden voor de overwegingen die het Kabinet in de WAZ aanvoert. In 

die zin is de WAZ wel mede van invloed geweest op de overgang naar middelloon. Als 

Philips tenslotte bereid is een aantal pijnpunten op te lossen, gaan de vakbonden akkoord. 

De belangrijkste afspraken bij Philips zijn de volgende. 

 De eindloonregeling blijft van kracht voor werknemers die op 31 december 1996 

in dienst zijn. Zij kunnen wel opteren voor de nieuwe regeling. 

 Voor alle werknemers die op of na 1 januari 1997 in dienst treden geldt de nieuwe 

regeling.  

 Het is een middelloonregeling met een opbouwpercentage van 2% en een franchi-

se die is gekoppeld aan de CAO-loonontwikkeling en dus niet aan de AOW. 

 De pensioenleeftijd is flexibel met een richtleeftijd van 62,5. Er is een overbrug-

gingsregeling voor het ontbreken van de AOW tussen 62,5 en 65. Werknemers 

kunnen zich vrijwillig bijverzekeren als zij tussen 60 en 62,5 al met pensioen wil-

len gaan. 

 De begrenzing naar boven van het pensioengevend salaris wordt opgeheven. 

 Er komt een eindloongarantie als volgt. Gegarandeerd wordt een totaal pensioen-

inkomen bij ingang ter hoogte van het aantal pensioenjaren maal 1,75%. De 

negatieve gevolgen van middelloon op de pensioenuitkomst bij pensioeningang 

worden nadrukkelijke verzacht. 

Tezamen met de bepalingen met betrekking tot het nabestaandenpensioen kent Philips zo 

een pensioenregeling in de geest van het Pensioenconvenant, al is het maar de vraag of de 

                                                
487 Eén keer ging het mis. Het Museumpleinakkoord van 2006 over de afschaffing van het prepensioen 

heeft op de verhouding tussen werkgevers en werknemers een grote wissel getrokken. Voor de werknemers 

was het belangrijk nog een keer „hun tanden te laten zien.‟ Maar de vraag is, hoe hoog de rekening daar-

voor zal zijn. Het AOW- en pensioenakkoord geeft het antwoord: hoog. 
488 Van Nederveen Meerkerk en Peet, 338-344. 
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regeling direct goedkoper is geworden. Met de eindloongarantie lijkt Philips te hebben 

geleerd van zijn eigen verleden dat zegt dat een teveel achterblijvende replacement rate 

betekent dat werknemers de onderneming toch zullen aanspreken om het pensioen alsnog 

aan te vullen. Philips blijft zo nodig en zo mogelijk borg staan voor de zekerstelling en 

kwaliteit van het pensioen.
489

  

 

PGGM zet de OBU-regeling om in FLEX-pensioen
490

 

In 1999 zet PGGM de OBU-regeling om in een FLEX-pensioen. De omzetting wordt ge-

flankeerd met ruime langdurige overgangsmaatregelen zodat voor zittende deelnemers 

uittreding op 60-jarige leeftijd toch mogelijk blijft. Het tekort aan vermogen om dit te fi-

nancieren kon in 2000 alsnog worden gevonden door het extreem hoge rendement in 

1999 en een opwaartse bijstelling van de rendementsgrondslagen in de premie. Omdat 

tegelijkertijd het nabestaandenpensioen van opbouw wordt omgezet naar risicobasis en 

op pensioendatum ouderdomspensioen kan worden omgeruild voor nabestaandenpensi-

oen, kent PGGM vanaf 1999 net als Philips een regeling die convenant-proof is. 

Daarvoor was wel het aanwenden van voorspoed nodig. 

 

8.5.2  Beoordeling met de inzichten van nu 

 

Het pensioenconvenant gaat over ‘kunnen’ 

De veranderingen in het pensioencontract betreffen het niveau van de regeling, dat wordt 

aangepast aan de exogene ontwikkelingen. Het wordt nog niet aanpasbaar in de zin dat 

aanspraken kunnen worden aangepast. De ontwikkelingen die het contract in het Pensi-

oenconvenant sturen zijn de demografische veranderingen en de veranderingen in leef- en 

arbeidspatronen. 

Wij beoordelen de casus langs de „kunnen‟ dimensies. 

 

Betaalbaarheid 

 De betaalbaarheid verbetert sterk. De wil om endogene veranderingen zonder kos-

tenstijging aan te brengen is een belangrijke stap. De beheersing van de kosten is 

inzet in de StAr en daar waar eindloon wordt omgezet, vergroten de stuurbaarheid 

op indexering en het ontbreken van carrièrebackservice naast het niveau ook de 

beweeglijkheid van de premie. 

 

Solidariteit 

 Het Kabinet heeft, vanwege de vergrijzing, oog voor de kwetsbaarheid van de so-

lidariteit. Op de achtergrond speelt dit in de uitwerking mee. Alleen waar 

eindloonregelingen worden omgezet in middelloonregelingen wordt de solidariteit 

van lage inkomens naar hoge en van geen dan wel vroege carrièremakers naar (la-

te) carrièremakers kleiner.  

 De overgangsregeling bij de omzetting van OBU naar FLEX vergroot door de 

ruime overgangsmaatregelen tijdelijk de solidariteit van jong naar oud, omdat 

jongeren in de doorsneepremie mee betalen aan rechten die zijzelf niet krijgen. 

                                                
489 Van Nederveen Meerkerk en Peet, 378. 
490 Van Keeken, hoofdstuk 15. 
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Het ontbreken van de wederkerigheid betekent dat dit niet acceptabel is. Hier 

werkt de bedoelde verbetering dus tijdelijk averechts voor het „kunnen‟.
491

 

 

Arbeidsmarkt 

 De grootste winst wordt geboekt op het punt van de arbeidsmarkt. En daar was het 

voor een groot deel ook om te doen. De modernisering en vernieuwing en de ver-

groting van de toegankelijkheid hebben veel pensioenbelemmeringen voor 

arbeidsmarktflexibiliteit en arbeidsmarktmobiliteit opgeheven. Maar niet op het 

punt van het meer ouderen aan het werk. Het Kabinet maakt een misrekening, 

want voorwaardelijk (VUT) wordt onvoorwaardelijk (pensioen). Mensen eisen 

rechten op en krijgen nóg meer de idee dat op 60 of 62 met pensioen gaan een 

recht is! Onbedoeld heeft daarmee het Kabinet door de overgang naar prepensioen 

te promoten het langer werken juist ontmoedigd. Dit breekt het Kabinet in 2006 

danig op op het Museumplein.
492

 Het Kabinet „mist hier de boot (9)‟.  

 De arbeidsmobiliteit in de zorgsector wordt sterk vergroot door de omzetting van 

de OBU naar het FLEX-pensioen. Het betekent dat het blijfcriterium dat aan de 

gebruikmaking van de OBU verbonden was, wordt ingeruild voor een minder be-

lastend stukje voorwaardelijkheid in het FLEX-pensioen. In 2001 wordt de 

mobiliteit extra vergroot door de afschaffing van de zogeheten anti-

cumulatiebepaling. 

 

Maar wat betekent dat voor het ‘willen’? 

Wij nemen de casus de maat langs de „willen‟ dimensies. 

 

Pensioenresultaat 

 De modernisering en vernieuwing alsmede de betere toegankelijkheid waartoe 

wordt opgeroepen en die ook wordt gerealiseerd in de jaren daarna verbeteren de 

kwaliteit voor de individuele werknemer. 

 Een overgang naar middelloon, hoe neutraal ook op moment van invoering, bij-

voorbeeld door een hoger opbouwpercentage of een lagere franchise, houdt het 

nadeel dat de replacement rate, het pensioeninkomen op moment van pensione-

ring afgezet tegen het salaris van dat moment, teveel kan achterlopen. Dat gebeurt 

naarmate de werknemer meer carriere heeft gemaakt en dat gebeurt meer naarma-

te onderweg op indexering is gekort. Het pensioen komt dan voor de werknemer 

toch (te) ver af te liggen van de pensioendoelstelling, het kunnen blijven voorzien 

in de kosten van levensonderhoud op het welvaartsniveau op pensioendatum. 

 De eindloongarantie bij Philips verkleint bovengenoemd risico. 

 De omzetting van OBU naar FLEX-pensioen met de overgangsregeling bij 

PGGM vergroot de facto de pensioenkwaliteit voor de zittende deelnemers. Zij 

hebben voortaan recht op de uitkering.  

 

                                                
491 Zie ook de jonge ambtenaren die hierover tegen het ABP ageren in bijvoorbeeld deel I, paragraaf 3.3.2. 
492 In 2006 lopen werknemers massaal op het Museumplein te hoop tegen de Kabinetsplannen om het pre-

pensioen af te schaffen. Zie paragraaf  9.3. 
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Zekerheid 

 Er zitten geen aspecten van zekerheid in het Pensioenconvenant anders dan indi-

rect via de oproep tot vergroting van de kostenbeheersing. 

 De omzetting van OBU naar FLEX-pensioen bij PGGM vergroot de facto de pen-

sioenzekerheid voor zittende en nieuwe deelnemers. Voorwaardelijke VUT wordt 

onvoorwaardelijk pensioen. 

 

En hoe zit het op de ‘verbinden’ dimensie? 

 

Risicomanagement 

 Door de automatische kostenstijgers er zoveel mogelijk uit te halen en onvoor-

waardelijke indexering, waar dat in regelingen bestaat, af te schaffen wordt het 

risicomanagement fors verbeterd. Er kan in het contract naast met premie nu ook 

in de aansprakensfeer worden gestuurd, zij het alleen voor de toekomst. Opge-

bouwde rechten blijven onaangetast. En de praktijk heeft laten zien dat defined 

benefit (in feite was ook de VUT gezien de gewekte verwachting een „recht‟ ge-

worden) leidt tot veel langlopende overgangsmaatregelen.  

 

Het pensioenconvenant is een belangrijk markeringspunt in de ontwikkeling van het pen-

sioencontract. In de eerste plaats omdat, in afwijking van de van beide kanten 

onderschreven verantwoordelijkheidsverdeling, de overheid hier op de inhoudsdiscussie 

het voortouw neemt en de verandering afdwingt. De overheid geeft daarmee aan van me-

ning te zijn dat sociale partners hun verantwoordelijkheid niet nemen in het licht van de 

naderende en doorzettende vergrijzing en stijging van de levensverwachting. In de twee-

de plaats omdat de spiraal van regelingsverbetering een halt wordt toegeroepen. Het 

pensioen is mooi genoeg en de kosten mogen vanaf nu niet meer stijgen.  

Het gaat dan echter alleen om de zogenoemde endogene stijgingen. Achteraf is heel ge-

makkelijk vast te stellen dat daar „de boot is gemist‟ (10). Immers, de aanleiding voor het 

Kabinet om in te grijpen zijn exogene ontwikkelingen en de kostenstijging die daarvan 

het gevolg is. 

 

8.6  De afschaffing van het systeem van uitstelfinanciering 
Doorschieten naar hersteltermijn van 13 weken 

 

Wij bespreken de casus omdat deze exemplarisch is voor het zekerheidsdebat. Enerzijds 

is het afschaffen van uitstelfinanciering in lijn met de geest van de PSW. Aan de andere 

kant is de de facto aangebrachte 99,9% zekerheid een extreme invulling die het debat tus-

sen het veld en de toezichthouder verder op scherp zet. 

 

8.6.1  De casus 

 

In 1999 wordt uitstelfinanciering verboden. De wetgever schrijft “Daarnaast is het kabi-

net tot de conclusie gekomen dat de waarborgfunctie van de PSW zich slecht verhoudt tot 

de mogelijkheid van uitstelfinanciering, het zogenaamde 65-x-financieringssysteem, dat 
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immers extra risico‟s met zich brengt” – (einde citaat).
493494

 In het verslag van een schrif-

telijk overleg over het wetsvoorstel dat ondermeer uitstelfinanciering verbiedt,
495

 wordt 

duidelijk dat het Kabinet in de eerste plaats van mening is dat pensioenrechten tijdeven-

redig met de diensttijd moeten worden opgebouwd en dat tijdevenredige financiering of 

te wel gelijk opgaan van toezegging en financiering is bedoeld in de PSW als invulling 

van kapitaaldekking. Het Kabinet geeft als argumentatie dat bij met name ondernemings-

pensioenfondsen uitstelfinanciering het risico met zich brengt dat toezegde aanspraken bij 

faillissement van de onderneming niet meer alsnog kunnen worden afgefinancierd. De 

problemen bij de DAF en Fokker (faillissement van de onderneming waarbij de pensi-

oenaanspraken niet volledig zijn afgefinancierd) met inderdaad deze consequentie zijn de 

directe aanleiding. Het verbod geldt voor de opbouw van toekomstige aanspraken. Even-

eens stelt het Kabinet voor de affinanciering van de aangegane backservice-aanspraken 

binnen ten hoogste 10 jaar te voltooien. Dit met het oog op de komende vergrijzing. Die 

zal naar verwachting toch al leiden tot premieconsequenties. De StAr kan instemmen met 

het verbod. Gezien de premieconsequenties voor de fondsen die het betreft, geeft de StAr 

echter de voorkeur aan een afbouwperiode van 15 jaar. De StAr is in ruil daarvoor bereid 

te bevorderen dat, daar waar de financiële ruimte aanwezig is, een snellere afbouw plaats 

vindt.
496

 In de wet wordt uiteindelijk vast gelegd dat 10 jaar de regel is voor de afbouw, 

maar dat de toezichthouder daar maximaal 15 jaar van kan maken. 

Speciale aandacht behoeft in dit verband de redactie van artikel 9a, lid 2 van de PSW, 

waar het verbod op uitstelfinanciering wordt verwoord.
497

 Daar is aangegeven dat de aan-

spraken steeds aan het eind van het kalenderjaar moeten zijn afgefinancierd. Op grond 

van bijzondere omstandigheden mag de toezichthouder daarvan ten hoogste 13 weken 

uitstel geven. Dit impliceert en zal ook in de communicatie naar het pensioenveld nadien 

door de toezichthouder zo worden uitgelegd, dat onderdekking in het geheel niet mag,
498

 

tenzij de toezichthouder deze accepteert vanwege bijzondere omstandigheden. Als dan 

moet de onderdekking binnen 13 weken zijn opgeheven. In de Memorie van Toelichting 

staat hierover niets vermeld en ook de StAr heeft bij zijn advisering hiervan geen weet 

gehad.  

 

8.6.2  Beoordeling met de inzichten van nu 

 

Verbod op uitstelfinanciering gaat over ‘willen’ 

Het verbod van uitstelfinanciering gaat over het willen van meer zekerheid. Maar het 

raakt daarmee ook het andere „willen‟, dat van de kwaliteit. Daarom bespreken wij de 

dimensie pensioenresultaat in deze casus bij de „kunnen‟ dimensies. 

 

                                                
493 MinSZW (1997).  
494 De facto wordt alle uitstelfinanciering verboden, ook bijvoorbeeld gelijkblijvende premiesystemen met 

inhaalpremies.  
495 Tweede Kamer (1999). 
496 StAr (1997a).  
497 Staatsblad (1999). 
498 Aldus de facto 99,9% zekerheid opleggend. Een heel letterlijke uitwerking in de wet van de APP-

passage over de minimumpositie. Volgt de wet hier de toezichthouder? 
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Zekerheid 

 Het verbod vergroot de dekkingszekerheid. De aanscherping van de hersteltermijn 

vergroot die nog verder. 

 

Maar wat betekent dat voor het ‘kunnen’? 

 

Pensioenresultaat 

 De grotere focus op de nominale dekkingszekerheid verkleint het zicht op indexe-

ring, de indexeringszekerheid. 

 

Betaalbaarheid 

 De structurele betaalbaarheid wordt beter van het verbod. Immers, inkopen op la-

tere leeftijd, wat bij uitstelfinanciering gebeurt, is duur.  

 Een hersteltermijn van 13 weken is, gezien de bewegingen op de financiële mark-

ten, onrealistisch. Daaraan voldoen betekent een heel hoog weerstandsvermogen 

of veel minder beleggingsrisico en dus een hogere prijs. Dan wel grote premie-

schokken, die nadelig zijn voor de economie en arbeidsmarkt. 

 

Solidariteit 

 Het verbod en de aanscherping van de hersteltermijn verlagen de solidariteit van 

jong naar oud. 

 

Arbeidsmarkt 

 De extreme hersteltermijn heeft via de procyclische premiebeweging die dit ver-

oorzaakt, een negatieve invloed op de economie en de arbeidsmarkt. 

 

En hoe zit het op de ‘verbinden’ dimensie? 

 

Risicomanagement 

 Het verbod verbetert op zich het risicomanagement.  

 De aanscherping van de hersteltermijn vergroot echter de kritiek van de buiten-

staanders op het FTK (nominale zekerheid is verkeerde zekerheid en betekent 

vooral voor jongeren een te hoge prijs).
499

  

 

Het verbod op uitstelfinanciering is goed voor de houdbaarheid van het pensioencontract. 

Daarbij moet anderzijds wel worden bedacht, dat de uitstelfinanciering mede heeft bijge-

dragen aan de grote pensioendekking in Nederland. Dat is wel „betaald uit solidariteit‟ 

van jong naar oud. 

De aanscherping van de hersteltermijn is niet realistisch en scherpt het debat tussen het 

pensioenveld en de toezichthouder verder aan.  

 

                                                
499 Deel I, paragraaf 4.3. 
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Bijlage 8.1  De stappen waarlangs bij PGGM het integraal balansmana-

gement is ingevuld 
Deze bijlage bij deel II, par. 8.2.1.2 beschrijft de stappen die bij PGGM zijn gezet om het 

integraal balansmanagement in te vullen. Hier was ook een besturingsproces onderdeel 

van. 

 

Als eerste stap is een beleggingsmodule ingebouwd in het dynamisch premiemodel. Dit 

om te bereiken dat de keuze van de beleggingsmix werd gedaan vanuit een geïntegreerd 

premie- en beleggingsbeleid. De prognoses voor het portefeuillerendement in de premie-

stelling worden rechtstreeks afgeleid van de beleggingsmix die wordt door gerekend. 

 

Als tweede stap zijn de rendementsreeksen bepaald voor de beleggingscategorieën. Aan 

die reeksen werden de volgende twee eisen gesteld.  

 De reeks moet grondslag voor de premie kunnen zijn; dat betekent zo veel moge-

lijk geobjectiveerd en statistisch goed te beschrijven en modelleren.  

 De reeks moet representatief zijn voor de markten waarin PGGM belegt in die ca-

tegorieën. Ze moeten dus adequaat het structurele patroon beschrijven van het 

rendement van de categorie op de betreffende markten. Het gaat daarbij om direc-

te en indirecte opbrengsten, al dan niet gerealiseerd. De activa worden voortaan 

op marktwaarde gewaardeerd. 

Deze combinatie is het logische gevolg van de eis dat in het ALM-kader premie- en be-

leggingsbeleid geïntegreerd zijn.  

Net als voor de rekenregels in de premiestelling is vanwege de objectiviteit het verleden 

het vertrekpunt. Om statistisch betrouwbare uitspraken te kunnen doen, is gekozen voor 

een verleden van zo mogelijk 35 jaar en langer. Het jaar 1955 werd als startpunt gekozen 

met als argument dat de huidige infrastructuur van de financiële markten na de Tweede 

Wereldoorlog toen was bereikt.
500

 Voor vastrentende waarden en aandelen waren deze 

eisen geen bezwaar. Voor onroerend goed en zeker het commercieel onroerend goed wel. 

Zowel wat betreft de objectiviteit als de historische lengte. Een extra argument om heel 

lang terug te kijken, was de ervaring van de langdurige cycli uit de jaren „60 en „70 (uit-

zonderlijk slecht in de combinatie rendement en loon- en prijsontwikkeling) en de jaren 

„80 en „90 (uitzonderlijk goed). 

De invulling van de rendementsreeksen is in de jaren daarna een permanente bron van 

discussie geweest. Met name waren de eisen van objectiviteit en statistische modelleer-

baarheid een rem op het opnemen van nieuwe beleggingscategorieën in de 

beleggingsmix. Maar ze waren logisch inherent aan de keuze voor een systeem. Uiteinde-

lijk zou in 2005 het roer omgaan en ging PGGM er toe over de economische parameters 

voor de keuze van de beleggingsmix en premiestelling te baseren op structurele toekom-

staannames. Daarmee werd wel de subjectiviteit binnen gehaald. Hoe lastig dat kan zijn, 

toont ook de moeite die wij hebben om de parameters te kiezen onder het FTK.  

 

De derde stap is de invulling van de risicodoelstelling. Het kiezen daarvan is het meest 

lastige en, in relatie tot de PSW en de interpretatie daarvan, ook meest voor discussie vat-

                                                
500 De inzichten van nu (zie Commissie Don (2009), „meerderheidsadvies‟) plaatsen deze stellingname in 

een ander daglicht. 
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bare onderdeel van het ALM-kader. De risicodoelstelling is geformuleerd in termen van 

premie en dekkingsgraad. Voor de premie zijn zowel de volatiliteit van jaar tot jaar als 

het niveau van belang. Het belang van de stabiliteit is dermate groot, dat besloten is de 

aanvullende dempingsregel te handhaven. Resteert het premieniveau. In het afwegings-

proces heeft het bestuur de volgende twee maten voor het premierisico gewogen 

 De kans dat de feitelijke premie in de periode tot 2010 gedurig boven een grens 

uitkomt van 10% van de pensioengrondslag; zo dwingend ook was de aandacht 

voor de kosten. 

 Het gemiddelde niveau van de feitelijke premie over de periode van 35 jaar. 

Daarvoor werd geen andere maat gehanteerd dan zo laag mogelijk. 

Voor de dekkingsgraad zijn de volgende drie maten gewogen. 

 De kans dat de dekkingsgraad twee jaar of langer onder de 90% komt, in combi-

natie met de duur van die situatie. De dekkingsgraad betreft de 

onvoorwaardelijke, dus nominale, verplichtingen op een vaste rekenrente van 4% 

(conform PSW). Een korte periode van lichte onderdekking wordt niet bezwaar-

lijk geacht. Van herstel van koersval van aandelen mag worden uit gegaan. Een 

algemeen binnen de fondsen geldend uitgangspunt. We zagen het ook bij Philips. 

 De kans dat de feitelijke premie fors en gedurig achterblijft bij de generatiepre-

mie, een signaal dat onderdekking kan gaan optreden. 

 Het verloop van de 10%-percentiellijn van de dekkingsgraad, een maat voor het 

extreem wegzakken. 

Via een analytisch hiërarchisch proces zijn paarsgewijs bepaalde preferentie-rankingen 

gegeven aan de deelmaten en aan het belang dat gehecht wordt aan de premie als risico-

maat en de dekkingsgraad als risicomaat. Vervolgens zijn gesimuleerde uitkomsten in 

premie en dekkingsgraad bij verschillende beleggingsmixen langs deze als het ware op 

elkaar gestapelde preferentie-rankingen gelegd. De preferenties zijn bepaald op basis van 

een enquête, uitgezet onder de beleidsmakers en directie van PGGM. De ranking is voor-

gelegd aan het bestuur. De paarsgewijze ranking tussen de deelmaten resulteerde er in dat 

in beide gevallen alleen de eerstgenoemde maat significant was voor de selectie van de 

optimale mix. De andere maten scoorden als het ware in het verlengde en gaven geen ex-

tra inzichten voor de selectie. Dat leidde tot de volgende risicodoelstelling: een zodanig 

geïntegreerd premie- en beleggingsbeleid wordt gevolgd dat, bij gegeven premiedemping, 

de premie gedurig zo laag mogelijk blijft en de kans dat de dekkingsgraad twee jaar ach-

tereen of langer lager ligt dan 90% niet groter is dan 5 a 10%. De preferentieweging 

tussen het premierisico en het beleggingsrisico kwam uit op 55% om 45%. Dat betekent 

dat het premierisico vanwege de betaalbaarheid iets zwaarder werd gewogen dan het 

dekkingsgraadrisico. In het tijdgewricht wel begrijpelijk, maar het strookt niet met de 

dekkingszekerheidseis uit de PSW. De wet vereist absolute prioriteit voor het dekkings-

graadrisico. De aandacht voor de kosten is groot met als gevolg dat veel belang wordt 

gehecht aan de premie. De dekkingsgraden zijn al jaren hoog, dus dat risico ligt „wat ver-

der weg‟. Maar belangrijker nog is de volgende simpele maar logische redenering. Een 

dekkingstekort is in te lopen, mits de deelnemers maar mee blijven doen (en daar wordt 

in de premisse van continuïteit vanuit gegaan) en de daarvoor vereiste premie betalen. 

De premie is in die redenering inderdaad het belangrijkste risico. De voorstanders van 

deze weging betrekken in hun keuze ook nadrukkelijk dat PGGM nog een heel jong 

fonds is, een situatie die naar verwachting slechts heel langzaam zal veranderen. De we-
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ging was niet unaniem. De niveaudoelstelling voor de premie is niet gekwantificeerd. Het 

bestuur heeft geen uitspraak gedaan over een bovengrens aan de premie. Voor wat betreft 

de onderdekkingskans dient bedacht te worden dat de PSW een dergelijke kans niet ken-

de in 1995. Verder moet als gezegd de doelstelling bezien worden tegen de achtergrond 

van de continuïteitsaanname en het nog jong zijn van het fonds. 

Op grond van deze preferentie-ranking resulteerde als optimale mix 19% vastrentende 

waarden, 63% aandelen en 18% onroerend goed. Een extreem hoog percentage aandelen, 

zeker ook in vergelijking met de grote ondernemingsfondsen van bijvoorbeeld Shell en 

Unilever met een traditie van beleggen in aandelen. Het bestuur besloot om die reden niet 

zover te gaan. Door het aandelenpercentage in de optimale mix te bepalen op 50-60% 

kwam de facto de preferentie-weging tussen premierisico en dekkingsgraad risico in de 

buurt van de 50-50. De optimale beleggingsmix werd in bandbreedtes geformuleerd om 

de belegger marktruimte te geven. Aan de bovenkant van de band wordt verkocht en aan 

de onderkant gekocht, buy low and sell high. 

Zorgpunt was het groeitraject. Immers, niet alleen moest het aandelenbelang met 25% 

omhoog, maar ook moest het belang in vastrentende waarden met 20% naar beneden. De 

marktontwikkeling, de snel stijgende aandelenkoersen, zorgde er echter voor dat de mi-

gratie snel was bereikt.  

Over differentiatie in beleggingsrisico tussen actieven en gepensioneerden is tijdens het 

onderzoek wel gesproken. Dat geldt ook voor differentiatie tussen de onvoorwaardelijke 

aanspraken (de nominale opgebouwde rechten) en de voorwaardelijke aanspraken ( de 

indexering en toekomstige pensioenopbouw). Dat was in die tijd echter nog een brug te 

ver. De solidariteit tussen de actieven en gepensioneerden ging eerder de andere kant op: 

alles samen delen. En de indexering werd als nagenoeg onvoorwaardelijk beleefd. 

 

Onderdeel van de ALM-besluitvorming in 1995 was ook het optuigen van een ALM-

proces. Een ALM-Comité wordt ingericht om de performance van premie en dekkings-

graad te bewaken en zonodig voorstellen te doen voor beleidsaanpassingen. Belangrijk 

element in dat proces is de ALM-toets. Beleidsvoorstellen inzake de inhoud van de pen-

sioenregeling, voorstellen voor uitbreiding met nieuwe beleggingscategorieën, 

voorstellen voor wijziging in de premiemethodiek maar ook beleidsaanpassingen vanwe-

ge eventuele wijzigingen in wet- en regelgeving worden altijd vergezeld van de 

consequenties voor het ALM-kader aan het bestuur voorgelegd. En het ALM-Comité stelt 

jaarlijks een risicoverslag op waarin alle aannames worden geëvalueerd en getoetst op 

hun validiteit en nieuwe prognoses worden opgesteld voor de ontwikkeling van premie en 

dekkingsgraad. 
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Hoofdstuk 9 

Nominale zekerheid boven alles, het blijkt niet te werken 
 

Wij bespreken in dit hoofdstuk het tijdvak dat loopt van 2000 tot 2009. Het begint als het 

Pensioenconvenant is afgesloten en de APP zijn verschenen. De laatste betekenen het be-

gin van een langslepend zekerheidsdebat tussen de toezichthouder en het pensioenveld. 

Het tijdvak eindigt in het voorjaar van 2009 met onderdekking bij veel pensioenfondsen 

als gevolg van de kredietcrisis. Eind 2006 is de nieuwe Pensioenwet (PW) ingevoerd met 

een nieuw Financieel Toetsingskader (FTK). Het traditionele defined benefit op basis van 

eindloon is vervangen door het vigerend defined benefit op basis van middelloon met ex-

pliciet voorwaardelijke indexering. Wij denken daarmee in pensioenland weer een tijd 

vooruit te kunnen. Dat blijkt een misrekening als in 2008 de kredietcrisis uitbreekt. 

Nieuwe herstelplannen zijn nodig. De Minister kondigt een versnelde evaluatie aan van 

het FTK en een groot houdbaarheidsonderzoek. Binnen PFZW/PGGM is dan net een uit-

gebreide houdbaarheidsanalyse uitgevoerd die mede leidt tot de publicatie van het 

concept van defined ambition in Tamerus (2009b). 

 

Wij beginnen met een schets van de omgeving van het contract. In dit tijdvak spelen de 

ontwikkelingen die wij hebben geïnventariseerd in deel I, hoofdstuk 3 (9.1). 

 

Wij bespreken daarna achtereenvolgens de volgende casussen. 

 Het Financieel Toetsingskader en de aanloop daar naar toe; de invoering van het 

vigerend FTK-proof pensioencontract bij PGGM (9.2). 

 De afschaffing van VUT en prepensioen (9.3). 

 

9.1  De omgeving van het pensioencontract 
Demografische verschuivingen en financiële schokken versterken elkaar  

Arbeidsparticipatie van ouderen moet omhoog 

 

Bijna euforisch zijn wij de 21-ste eeuw in gegaan. De voorspoed leek niet op te kunnen. 

In 1999 werd door de pensioenfondsen het hoogste rendement in de geschiedenis be-

haald. Economisch gaat het voor de wind en de welvaart is in de jaren „90 flink 

toegenomen. Terugkijkend kunnen wij stellen dat wij beter een deel van de welvaarts-

winst hadden kunnen reserveren c.q. hadden kunnen besteden aan verbeteringen in de 

infrastructuur, verbeteringen in de gezondheidszorg en dan met name de ouderenzorg, 

aan de duurzame bescherming tegen het door de opwarming van de aarde stijgende zee-

water en aan investeringen in duurzame en schone energie, met name ook in de 

woningbouw. Want, zo doceer ik elk jaar mijn studenten, vanaf 2000 gaat alles mis. 

 

De welvaart heeft er voor gezorgd dat risico niet meer wordt gezien en dat de prijs van 

pensioen uit zicht is geraakt. Maar de welvaart heeft ook mensen risicoavers gemaakt, 

gewend als zij zijn aan alleen maar groter en meer. De door Pieterman (2009) treffend 

beschreven voorzorgcultuur doet zijn intrede. Drama‟s als de vuurwerkramp in Enschede, 

de Nieuwjaarsbrand in Volendam maar ook terroristische aanslagen, de moord op Pim 

Fortuyn en Theo van Gogh, de ineenstorting van Enron en Ahold en recent de ineenstor-

ting van de bankenwereld brengen een woud aan nieuwe regels, doen gedogen niet meer 
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acceptabel zijn en leiden tot safety first, of meer nog „better safe than sorry‟. Risico is 

vies. 

 

De vergrijzing en de stijging van de levensverwachting zetten door. De beweging wordt 

sterk vergroot door de naar de pensioengerechtigde leeftijd schuivende babyboom. Dit 

betekent een afnemende en verouderende beroepsbevolking en een grote toename van het 

aantal gepensioneerden, dat ook nog langer leeft en dus langer pensioen geniet dan was 

ingerekend. Door de welvaart is deze beweging te lang uit zicht gebleven, waardoor de 

beweging extra hevig wordt ervaren. Dit ondanks dat achtereenvolgende kabinetten en 

instituten als de OESO er al sinds het midden van de jaren ‟90 aandacht voor vragen.  

Financiële schokken nemen in tempo en omvang toe met de dotcomcrisis en de krediet-

crisis als „hoogtepunten‟. Er lijkt geen kompas meer te zijn. Dit betekent na de extreem 

hoge dekkingsgraden van de pensioenfondsen extreem lage dekkingsgraden tussen 2001 

en 2005 en sinds de tweede helft van 2008. 

 

Na korte oplevingen van de loonontwikkeling rond 2000, als reactie op de voorspoed, en 

van de loon- en prijsontwikkeling in 2002 en 2003 door de komst van de euro, blijven de 

loon- en prijsontwikkeling daarna weer beheerst. Enerzijds als reactie op de vanwege de 

herstelplannen voor de pensioenfondsen noodzakelijke forse verhoging van de pensioen-

kosten en anderzijds omdat er weinig inflatie is en alle partijen de noodzaak inzien van 

het sterk houden van het bedrijfsleven. De Europese Centrale Bank (ECB) voert een strak 

beleid ter beheersing van de inflatie en dat lukt ook.  

 

De overheid hamert, zoals wij hebben beschreven in par. 8.5 sinds 1995 op vergroting 

van de arbeidsparticipatie ter bestrijding van de oplopende kosten vanwege de vergrij-

zing. Ook de arbeidsparticipatie van ouderen moet omhoog. Dat leidt tot ondermeer de 

afschaffing van het prepensioen in 2006. Dat geeft veel tumult bij werknemers die vast 

houden aan „verkregen rechten‟. De relatie tussen werkgevers en werknemers raakt be-

koeld. 

 

Het marktdenken doet zijn intrede. Het leidt tot marktwaardering van de pensioenver-

plichtingen en doet de volatiliteit op de financiële markten direct doorwerken op de 

dekkingsgraden van pensioenfondsen. Door de komst van nieuwe boekhoudregels ver-

schijnt die volatiliteit op de balansen van beursgenoteerde ondernemingen. Die 

boekhoudregels schrijven voor dat de verplichtingen onder pensioentoezeggingen die on-

voorwaardelijk zijn worden gewaardeerd op een risicovrije marktrente. Dit versterkt het 

denken in discontinuïteit voor het toezicht op pensioenfondsen. „Wat je onvoorwaardelijk 

toe zegt, moet ook onvoorwaardelijk kunnen worden nagekomen en moet dus risicovrij 

zijn afgefinancierd‟.  

Leef- en arbeidspatronen worden meer en meer individueel en de mobiliteit op de ar-

beidsmarkt wordt groter. De zzp-er doet zijn intrede. 

De governance van pensioenfondsen, medezeggenschap én verantwoording, wordt een 

belangrijk thema in pensioenland. 
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9.2  Het Financieel Toetsingskader 
Wij bespreken deze casus en de lange aanloop daar naar toe, omdat dit FTK een einde 

moest maken aan het zekerheidsdispuut tussen het pensioenveld en de toezichthouder en 

een duidelijk toezichtkader moest zijn, ingericht naar internationale maatstaven. Toch 

komen veel pensioenfondsen door de kredietcrisis in 2008 voor de tweede keer binnen 

een paar jaar in onderdekking.  

 

9.2.1  De casus 

 

Het zekerheidsdebat gaat niet zozeer over „willen‟ en „kunnen‟. In het zekerheidsdebat 

concurreren eigenlijk twee „willen‟ dimensies met elkaar, te weten Pensioenresultaat, of 

te wel het te bereiken goede en vooral ook reële pensioen op pensioendatum met besten-

dige indexering daarna, en Zekerheid, of te wel de zekerheid of waarborg dat 

pensioentoezeggingen worden na gekomen. De verbinding tussen beide thema‟s is als het 

ware de Betaalbaarheid. Geld dat je aan zekerheid uitgeeft, kun je niet uitgeven aan pen-

sioenresultaat.  

Om het FTK goed te begrijpen en te kunnen beoordelen in termen van het houdbare con-

tract bespreken wij ook de aanvliegroute naar het FTK. Dat doen wij aan de hand van de 

volgende documenten. 

 De adviezen van de SER, Advies Nieuwe Pensioenwet en Aanvullend advies 

Nieuwe Pensioenwet en de reactie van het Kabinet daarop (9.2.1.1). 

 De circulaire van de toezichthouder (toen nog PVK) uit 2002 als reactie op het in-

zakken van de dekkingsgraden van de pensioenfondsen als gevolg van de 

dotcomcrisis (9.2.1.2). 

 Het daar uit voortkomende herstelplan voor PGGM (9.2.1.3). 

Daarna bespreken wij het FTK, aan de hand van de zogenoemde 12-april afspraken 2005 

tussen de StAr, het Kabinet en de toezichthouder (9.2.1.4). PGGM voert in 2006 een 

nieuwe financiële opzet in. Samen met de in 2004 gezette stap van eindloon naar middel-

loon is daarmee het vigerend contract dat FTK-proof is een feit (9.2.1.5). Wij sluiten dit 

hoofdstuk af met de kredietcrisis. Ondanks een nieuw contract dat FTK-proof is, is toch 

weer een herstelplan nodig (9.2.1.6). 

 

Wij beoordelen de casus op houdbaarheid van de dimensies in par. 9.2.2. In afwijking op 

de methodiek becommentariëren wij de stappen (documenten) ook tussendoor. Dat is no-

dig om de lijn tussen de documenten te ondersteunen. Wij doen dat in het licht van het 

zekerheidsdebat en al wel zoveel mogelijk gerelateerd aan de dimensies.  
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9.2.1.1  De SER adviseert de continuïteitsbenadering, het Kabinet kiest heel duide-

lijk voor de discontinuïteitbenadering 

Of te wel, de SER stelt zich in het zekerheidsdebat achter de lijn van het pensioenveld, de 

uitkeringszekerheid. Het Kabinet houdt vast aan de dekkingszekerheid uit de PSW. 

 

De SER adviseert in 2001
501

 en in een aanvullend advies in 2002
502

 op verzoek van het 

Kabinet over de nieuwe Pensioenwet. Het advies betreft een scala van onderwerpen. Van 

belang voor de zekerheidsdiscussie zijn de volgende onderwerpen.  

 De positie van pensioenfondsen in de PSW. De SER wijdt daaraan ongevraagd een 

aanvullend advies.  

 Indexering. 

 Vermogensoverschotten – en tekorten. 

 

Commentaar 

Het SER-advies en het antwoord daarop van het Kabinet
503

 „vallen‟ midden in het pensi-

oendebat tussen het pensioenveld en de toezichthouder zoals wij dat in de paragrafen 8.2, 

8.3 en 8.6 hebben zien ontstaan. Daarom eerst even terug naar dat debat zoals dat zich 

sinds het begin van de jaren ‟80 ontwikkelde. 

 

Het pensioenveld is in dit zekerheidsdebat een voorstander van uitkeringszekerheid. De 

mate van het kunnen bieden van het reële pensioenresultaat op pensioendatum staat voor-

op. De argumenten komen uit de les van de jaren ‟30 tot ‟70. Dit vertrekpunt heeft, zoals 

wij in par. 8.2 hebben gezien ten grondslag gelegen aan het dynamisch premiesysteem en 

de invoering van ALM. En het ligt ten grondslag aan twee spraakmakende rapporten. In 

2000 verschijnt „Continu op koers‟, een door PriceWaterhouseCoopers voor de pensioen-

koepels geschreven studie
504

 en in 2001 verschijnt „Pensioenzekerheid dynamisch 

getoetst‟ van het AG.
505

 Daarin wordt een toezichtconcept geschetst voor pensioenfond-

sen, opgezet vanuit de continuïteitsbenadering en op basis van uitkeringszekerheid. Een 

beoordelingskader wordt geschetst vanuit de vraagstelling: kan de beloofde uitkering op 

het beloofde moment worden gedaan?
506

  

Binnen het AG was in de eerste helft van de jaren „90 een werkgroep gestart die zich ten 

doel had gesteld aanbevelingen te doen voor de beoordeling van de vermogenspositie van 

pensioenfondsen. Directe aanleiding was de Brede Herwaardering. Het stak de actuaris-

sen dat niet kon worden uitgelegd aan de politiek dat de pensioenfondsen toen niet te rijk 

waren. Niet alleen de dekkingsgraad is bepalend voor de vraag of de financiële positie 

van een fonds toereikend is. Een dekkingsgraad van 100 bijvoorbeeld is mooi bij een ren-

te van zeg 2% maar krap bij een rente van zeg 8%. Bij eenzelfde uitkeringszekerheid kan 

al naar gelang de situatie of de duration in een fonds een andere dekkingsgraad nodig 

zijn. Zo zijn op de ene plek in Nederland hogere dijken nodig dan op een andere plek bij 

dezelfde vereiste kans op overstroming.  

                                                
501 SER (2001). 
502 SER (2002). 
503 MinSZW (2002). 
504 VB/OPF/PwC (2000). 
505 AG (2001). Zie ook AG (1999). 
506 AG, 6. 
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Het is de bedoeling geweest dat de werkgroep ook zou sparren met de toezichthouder bij 

het uitschrijven van de APP.
507

 Dat is niet gelukt, omdat de werkgroep ten principale wil-

de onderzoeken hoe een modern op een betaalbare reële ambitie geënt financieringsbeleid 

in een wetskader kon worden gegoten dat aan voldoende zekerheidseisen voldoet, terwijl 

de toezichthouder zijn bedenkingen had tegen de ontwikkelingen in de fondsen op het 

gebied van de financiering en als het ware terug wilde naar de bedoelingen van de PSW. 

Het onderzoek in het AG is door opeenvolgende werkgroepen voortgezet en heeft geleid 

tot een concept voor het aansturen van een pensioenfonds op basis van uitkeringszeker-

heid. Het toezichtconcept, zo is de lijn in het rapport, moet aansluiten op de taak van een 

pensioenfonds. Deze betreft niet alleen de zorg voor de opgebouwde rechten over het ver-

leden. Die betreft ook de zorg voor de toekomstige indexering en voor de toekomstige 

opbouw. En het betreft zelfs de zorg op de toekomstige deelnemers. Vanuit die continuï-

teitsbenadering staat in de toereikendheidstoets centraal de vraag of de beloofde uitkering 

op het beloofde moment kan worden gedaan, ongeacht of de verplichtingen onderweg 

worden overgedragen aan een andere partij, dat wil zeggen ongeacht of op enig moment 

moet worden afgewikkeld. Redenerend vanuit die lijn zijn er dan de volgende subvragen. 

 Tegen welke premie kan dit bij continuïteit? Daartoe wordt een continuïteitsba-

lans op gesteld waarin aan de creditzijde de volgende posten zijn vermeld. 

o Het benodigd vermogen voor de onvoorwaardelijke (nominale) aanspra-

ken over het verleden; dat benodigd vermogen wordt bepaald op een door 

de wetgever bepaalde zekerheidseis. 

o Het benodigd vermogen op lasten minus baten voor de nieuwe opbouw en 

nieuwe deelnemers, bepaald op de vigerende premie en op de zekerheids-

eis. 

o Het vrije vermogen. 

Is het vrije vermogen negatief, dan is de premie te laag. De balans kan worden 

opgesteld bij willekeurige risico- en gevoeligheidsanalyses om zo de robuustheid 

van de financiële opzet te toetsen. Bovendien kan in diezelfde balans getoond 

worden wat de relatie is tussen de zekerheidseis en de prijs (benodigde premie). 

 Met welke zekerheid kan dit bij afwikkeling? Als het antwoord een lagere zeker-

heid oplevert dan vereist, dan is bijsturing nodig in de financiële opzet. 

 Kan bij afwikkeling nog geïndexeerd worden en zo ja, wat is dan die indexerings-

ruimte? 

Het concept is getoetst bij een aantal pensioenfondsen. Die toets toonde aan dat het con-

cept werkbaar was.
508

  

Tot een gesprek tussen de toezichthouder en het AG over de denklijn van de werkgroep is 

het niet gekomen. De denklijn werd door de toezichthouder vooral gezien als een pleidooi 

voor minder zekerheid. Het rapport van de werkgroep is vastgesteld in de ledenvergade-

ring van het AG, maar het was omstreden. Lang niet alle actuarissen konden zich vinden 

in de benadering in het rapport. Zij waren voorstander van een toets op marktwaardedek-

kingszekerheid zolang de wet nominale dekkingszekerheid voorschreef en het contract 

onvoorwaardelijke toezeggingen deed. De onenigheid haalde zelfs het FD.
509

  

(einde commentaar) 

                                                
507 Zie ook par. 8.3. 
508 AG (2002). 
509 FD (2003). 
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De toezichthouder interpreteert de PSW vanuit dekkingszekerheid. De bescherming van 

wat over het verleden onvoorwaardelijk is toegezegd staat voorop. Voor de ontwikkeling 

van een nieuw financieel toetsingskader formuleert de toezichthouder in 2000 en 2001 de 

volgende uitgangspunten.
510

  

 Aansluiting bij de internationale ontwikkelingen in de financiële wereld inzake ri-

sicobeheer en verslaglegging. Dat betekent 

o marktwaardering voor de verplichtingen; 

o consistentie links en rechts in de balans; 

o realistische grondslagen, prudentie in separate voorzieningen; 

o aanmoediging van professioneel risicobeheer bij de fondsen; 

o meer transparantie en vooral ook vergelijkbaarheid.  

 Mede hierdoor moet er meer zicht komen op de werkelijke risico‟s binnen een 

fonds. 

 Dat betreft in het bijzonder de beleggingsrisico‟s en de mismatch tussen de beleg-

gingen en de verplichtingen. 

 Fondsspecifieke toetsing op het risicoprofiel en het risicobeheer met een uitnodi-

ging aan de fondsen om een intern risicomodel te ontwikkelen en hanteren. 

 Het is geenszins de bedoeling om gemiddeld zwaardere eisen te stellen, maar 

„hard is wel hard‟ en behoeft maximale zekerheid; op fondsniveau daarvan sprake 

zijn zwaardere eisen in relatie tot het risicoprofiel of risicobeheer van dat fonds. 

 

Commentaar 

Hier komt vanuit het internationale denken over waarderen en risicomanagement het 

marktdenken de pensioenwereld in. Dat gebeurde vervolgens ook, vanuit dat zelfde 

marktdenken, via nieuwe accountancyregels.
511

  

(einde commentaar) 

 

De positie van pensioenfondsen in de PSW
512

 

De SER adviseert de herverzekeringsplicht af te schaffen en te vervangen door een eigen-

soortige, op de pensioenfondsen en hun doelstelling af te stemmen, solvabiliteitstoets en 

de zekerheidseis in die toets te bepalen uitgaande van de continuïteitsbenadering. Dit kan 

wel leiden tot het risico dat juist op moment van onverhoopte afwikkeling het fonds in 

onderdekking verkeert, het zogenoemde discontinuïteitsrisico. De kans daarop is echter 

naar de mening van de SER geen 100%, zoals in de discontinuïteitsbenadering in de PSW 

wordt aangenomen. De SER beveelt aan van pensioenfondsen te eisen dat zij voor dit ri-

sico een discontinuïteitsverzekering sluiten.  

De argumenten van de SER zijn de volgende. De herverzekeringsplicht doet geen recht 

aan de veranderde positie van de pensioenfondsen en aan de veranderingen in de pensi-

oenverplichtingen. Het betreft dan met name de opkomst van het fenomeen indexering, 

de wens tot stabiliteit van de premie en de zoektocht naar meer rendement die met die 

indexering en met de aandacht voor de kosten samenhangt. Zowel de pensioenregeling 

als de financiering en het beleggingsbeleid hebben een grote vlucht genomen. Dit heeft er 

ook toe geleid dat de fondsen in hun beleid en het omgaan met risico‟s niet meer op jaar-

                                                
510 VK (2000) en PVK (2001). 
511 Zie hiervoor deel I, par. 4.4.1. 
512 SER (2002, 15-25). 
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basis kijken maar over een veel langere horizon. Juist door ver vooruit te kijken, kunnen 

risico‟s adequaat en tijdig worden verkend en kan er tijdig en geleidelijk op worden ge-

stuurd. Het uit de herverzekeringsplicht voortvloeiende zekerheidsniveau is voorts 

dermate kostbaar dat dit de mogelijkheden voor indexering beperkt. Dit heeft geleid tot 

een discussie over continuïteit en discontinuïteit. Door te kiezen voor een solvabiliteits-

toets uitgaande van continuïteit en te gaan voor een betaalbare reële ambitie (indexering) 

nemen het discontinuïteitsrisico en beleggingsrisico wel toe. Vandaar de oproep tot een 

onderzoek naar de mogelijkheden om een verzekering af te sluiten voor het risico van 

discontinuïteit. 

De SER is op zich voorstander van de overgang op marktwaardering, maar vraagt voor 

wat betreft de waardering van de beleggingen en de verplichtingen wel aandacht voor de 

verschillende zekerheidseffecten van verschillende waarderingsmethodieken. Het waar-

deringsvraagstuk moet daarom onderdeel zijn van de discussie over de zekerheidsnorm. 

De SER besteedt in zijn advies aandacht aan de hierboven genoemde rapporten van het 

AG en de pensioenkoepels. Het neemt de lijn uit die rapporten over, maar wijkt af met de 

discontinuïteitsverzekering. Net als in die rapporten is voor de SER de zekerheid niet ab-

soluut. De zekerheid is onderdeel van een optimale afweging tussen kwaliteit 

(indexering), zekerheid en prijs. Vooral ook de laatste is zeker van belang gezien de las-

ten voor het bedrijfsleven.  

 

Kabinetsreactie
513

 

Het Kabinet neemt het advies van de SER over om de herverzekeringsplicht af te schaf-

fen en te vervangen door een eigensoortige op pensioenfondsen en hun doelstelling 

toegesneden solvabiliteitstoets. Bij de keuze tussen discontinuïteit en continuïteit staat 

volgens het Kabinet de vraag centraal “of het uitgangspunt in de huidige PSW gehand-

haafd moet blijven dat een pensioenfonds altijd en volledig moet voldoen aan zijn 

verplichtingen” – (einde citaat).
514

 Het Kabinet beantwoordt die vraag met ja. Het wijst 

de continuïteitsbenadering af met de volgende argumenten.
515

 

 Van continuïteit van ondernemingen kan niet worden uit gegaan. Maar dat geldt 

ook voor bedrijfstakken. Ook daar kunnen op enig moment andere financiële af-

wegingen worden gemaakt. Omdat pensioen een zaak is van vertrouwen wil het 

Kabinet niet inleveren op de eis van afwikkelzekerheid. 

 Het Kabinet bestrijdt dat de hogere zekerheid in de discontinuïteitsbenadering ook 

een hogere prijs betekent dan in de continuïteitsbenadering. Immers, zo stelt het, 

het grotere benodigd vermogen geeft ook meer rendement, dat ten goede komt aan 

de premie.
516

 

 

Indexering
517

 

De SER is van oordeel dat bij een goede pensioenregeling een bestendige indexering 

hoort. Bestendig maar niet onvoorwaardelijk. Dat laatste is niet verstandig vanwege de 

                                                
513 MinSZW (2002), 10-14. 
514 MinSZW, 12. 
515 MinSZW, 12-13. 
516 Het probleem zit ook meer in het, meestal tegen economisch tij in, opbouwen van dat benodigd vermo-

gen en het tempo van die opbouw. Zie ook bijvoorbeeld ORTEC (2003). 
517 SER (2001, 101-104). 
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gewenste beheersbaarheid van de kosten. Een afspraak overigens die al gemaakt is in het 

Pensioenconvenant.
518

 De wens tot bestendige indexering betekent dat vrij vermogen niet 

direct een vermogensoverschot hoeft te zijn, maar nodig kan zijn voor die indexering. De 

verdere adviezen van de SER op het punt van de indexering gaan over duidelijkheid naar 

de deelnemers en gepensioneerden: is wel of niet sprake van indexering en zo ja, onder 

welke voorwaarden wordt geïndexeerd. Het pensioenreglement dient voortaan een in-

dexeringsartikel te bevatten.  

 

Kabinetsreactie
519

 

Ook het Kabinet is van mening dat bij een goede pensioenregeling een bestendig maar 

voorwaardelijke indexering hoort. Een indexeringsplicht is niet nodig, omdat de aanbeve-

lingen van de StAr
520

 de gewenste uitwerking hebben. Onvoorwaardelijkheid is niet 

gewenst vanuit kostenbeheersing. Het Kabinet neemt verder de adviezen van de SER 

over. En het wijst nog eens nadrukkelijk op de verplichting dat premieholidays slechts 

kunnen worden gegeven indien de voorwaardelijke indexering is gewaarborgd.  

 

Vermogensoverschotten – en tekorten
521

 

De SER adviseert dat fondsen moeten vast leggen welke handelwijze gevolgd wordt bij 

een overschot of tekort. De SER wijst het vastleggen van inhoudelijke criteria voor een 

overschot af, omdat een overschot zich naar de mening van de SER niet eenvoudig laat 

definiëren. Die bepaling is aan het fondsbestuur en hangt samen met de specifieke situatie 

van het fonds en het pensioencontract. Daarnaast kan dat afhangen van economische in-

schattingen van het bestuur en van de inschatting van toekomstrisico‟s zoals bijvoorbeeld 

de vergrijzing. 

 

Kabinetsreactie
522

 

Het Kabinet neemt het SER-advies over en onderschrijft dat geen inhoudelijke regels no-

dig zijn ter bepaling van wanneer van een vermogensoverschot sprake is. 

 

Commentaar 

De SER sluit met zijn advies aan bij de in het pensioenveld ingezette lijn van de continuï-

teitsbenadering. Om een goed en vooral ook reëel pensioenresultaat te realiseren zijn 

beleggings- en premiestrategieën nodig die zorgen voor meer rendement bij een stabiele 

premie. Door die strategieën in te bedden in een ALM-kader wordt het risico gemanaged 

binnen een duidelijke risicodoelstelling. Daarin wordt gewerkt vanuit kapitaaldekking en 

wordt de kans op onderdekking onderweg beheerst. Maar die beheersing is minder abso-

luut dan in de PSW. (Nominale) dekkingszekerheid leidt tot schijnzekerheid en moet 

daarom worden vervangen door uitkeringszekerheid van een reëel pensioen. Het even-

wicht tussen kwaliteit, zekerheid en prijs bepaalt de zekerheidseis voor onderdekking. 

Ook de StAr had in 1997 al een aanbeveling gedaan
523

 om, vanwege de betaalbaarheid 

                                                
518 Zie par. 8.5. 
519 MinSZW, 7-8. 
520 StAr (2001a). 
521 SER (2001, 105-107). 
522 MinSZW, 8. 
523 StAr (1997b). 
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van de indexeringsambitie, te zoeken naar meer rendement bij verantwoord risico. Van-

daar dat de SER-advieslijn niet verrassend is. Vanuit die lijn is de aanbeveling voor de 

discontinuïteitsverzekering dat wel. Het betekent in feite dat beide doelstellingen, uitke-

ringszekerheid en dekkingszekerheid, tegelijk moeten worden gerealiseerd. De 

verzekering zal naar alle waarschijnlijkheid
524

 een eenjarige risicoverzekering zijn. 

Naarmate de dekkingsgraad daalt door problemen op de financiële markten, neemt ook de 

draagkracht van de sponsor af en zal de prijs van deze verzekering stijgen. Het meerren-

dement van de beleggingsstrategie wordt zo weer uit gegeven aan de verzekering.  
 

Het Kabinet besluit dus de essentie van de PSW te handhaven. Die essentie is dat de ze-

kerheid van de over het verleden opgebouwde onvoorwaardelijke, lees nominale, 

aanspraken maximaal moet zijn en boven alles gaat. Dus boven indexering en boven 

nieuwe opbouw. En de zekerheid gaat boven de prijs. De zekerheid is in de afweging van 

kwaliteit (indexering), zekerheid en prijs een gegeven en niet te betrekken in die afwe-

ging ten faveure van een van de andere twee elementen zoals de SER wil. “In deze 

benadering (bedoeld is de discontinuïteitbenadering - TaJ) moeten de middelen van het 

fonds in de eerste plaats zo worden ingezet dat het fonds te allen tijde aan zijn verplich-

tingen kan voldoen. ………..Dit betekent dat in deze benadering nieuwe aanspraken pas 

kunnen worden toegekend nadat de al toegekende aanspraken zijn veilig gesteld” – (einde 

citaat).
525

   

Het Kabinet geeft verder aan de 13-weken hersteltermijn bij onderdekking, in de PSW 

gekomen in 1999 bij het verbod op uitstelfinanciering
526

, te rigide te vinden. Voor markt-

brede macro-economische oorzaken is die termijn te krap. Overigens noemt het Kabinet 

geen nieuwe termijn. Bij aanpassing van wet voor deze hersteltermijn “…zal tevens wor-

den bezien op welke wijze de buffers die pensioenfondsen aanhouden – waarvan moet 

worden geconcludeerd dat deze hun functie in het kader van die gebeurtenissen goed 

hebben vervuld
527

  – moeten worden hersteld, mede gelet op de macro-economische con-

sequenties die aan herstel van die buffers zijn verbonden alsmede de invloed daarop van 

de mate van herstel van de algemene beursontwikkeling” – (einde citaat).
528

 Geen gids-

functie dus van de wetgever anders dan dat 13 weken te krap is voor herstel van 

onderdekking en herstel van buffers mede moet worden afgezet tegen de macro-

economische consequenties ervan. 

Geen integrale afweging dus tussen kwaliteit (indexering), zekerheid en prijs, zoals de 

SER en het pensioenveld willen.  

 

Het Kabinetsbesluit over de positie van pensioenfondsen in de PSW is een belangrijk 

moment in de ontwikkeling van het pensioencontract. Het betekent dat, zolang een werk-

gever en zijn werknemers kiezen voor onvoorwaardelijke opgebouwde rechten (defined 

                                                
524 Door de afwijzing door de wetgever van de continuïteitsbenadering is nooit onderzoek gedaan naar zo‟n 

verzekering. 
525 MinSZW, 12. 
526 Par. 8.6 en PSW, artikel 9a, lid 2. 
527 Wij schrijven maart 2002. Al vanaf 2000 zijn de beleggingsopbrengsten mager en zet de rentedaling 

voort. Tot begin 2002 hebben de buffers het nog gehouden. 
528 MinSZW, 14. Ondanks deze uitspraak corrigeert de wetgever de toezichthouder niet als deze zijn circu-

laire in september 2002 uitbrengt met als gevolg snel herstel „tegen economisch tij in‟ (zie volgende 

paragraaf). 
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benefit), de wetgever eist dat deze nominale rechten met in beginsel maximale zekerheid 

worden veilig gesteld, een zekerheidseis die boven alles gaat. 

 

Over het advies over de vermogensoverschotten en –tekorten kan gezegd worden dat de 

SER er in feite voor pleit het contract voor de duidelijkheid naar alle belanghebbenden 

compleet te maken door aan te geven in de ABTN wat bij een overschot of tekort gebeurt. 

(einde commentaar) 

 

9.2.1.2  De dotcomcrisis en de reactie van de toezichthouder  

 

Op 30 september 2002 publiceert de toezichthouder uitgangspunten voor het beleid op 

korte termijn en richtlijnen om ook op de wat langere termijn de positie van de fondsen in 

voldoende mate te doen herstellen, zodat het pensioenstelsel de gewenste zekerheid en 

betaalbaarheid kan behouden.
529

 

Directe aanleiding voor de circulaire
530

 waren de in 2000 ingezette en in 2001 en 2002 

doorzettende beursval als gevolg van het uiteenspatten van de internetbubble en de al ja-

ren dalende rente, die in 2002 de grens van 4% naderde, de in de APP geldende 

rekenrente. Ook een oplopende loon- en prijsontwikkeling in de eerste jaren van de 21-ste 

eeuw betekende extra lasten voor de fondsen. En door de enorme voorspoed van de jaren 

„90 uit de 20-ste eeuw lagen de pensioenpremies ver onder kostendekkend niveau. De 

toezichthouder had daar veel kritiek op.
531

 Door die lage premies stond de dekkingsgraad 

extra onder druk vanwege verlies op nieuwe inkoop. 

De toezichthouder geeft zelf aan dat de circulaire verheldering en verduidelijking geeft 

van het staande beleid. Wel wordt daarbij gebruik gemaakt van nieuwe inzichten en ont-

wikkelingen. De circulaire vermeldt hierover: “…….concretiseert de PVK in deze brief 

een aantal belangrijke uitgangspunten dat bij het toezicht op de financiële positie van de 

pensioenfondsen wordt toegepast. Uiteraard zijn deze in belangrijke mate een voortzet-

ting van bestaande richtlijnen. Ze zijn evenwel aangevuld en aangepast met het oog op de 

huidige situatie en de inzichten die wij aan de recente ontwikkelingen hebben ontleend en 

ook in het licht van, en gebruikmakend van, de inzichten die het naderende FTK biedt. 

Voor zover in dit verband relevant is ook rekening gehouden met de beschouwingen die 

zijn vastgelegd in de „Notitie hoofdlijnen voor een nieuwe Pensioenwet‟ die de toenmali-

ge staatssecretaris Hoogervorst op 27 maart 2002 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd” 

– (einde citaat).
532

 

 

De circulaire geeft richtlijnen inzake 

 de reserve algemene risico‟s;  

 een voorziening voor voorwaardelijke indexering; 

 sturen op indexering; 

 reserve beleggingsrisico‟s; 

                                                
529 PVKCirculaire (2002). 
530 Wij zullen deze „werktitel‟ gebruiken in de analyse. 
531 De kritiek van de toezichthouder op de lage premie is begrijpelijk en terecht. Maar, zoals in par. 8.4 be-

schreven, „er was geen houden aan‟ in de jaren ‟90 en de overheid moedigde dit gedrag aan via de Brede 

Herwaardering. 
532 PVKCirculaire, 3. 
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 ALM-parameters; 

 aanpassen beleggingsmix; 

 premieniveau; 

 regels voor de vaststelling en bestemming van de vrije middelen; 

 onderdekking; 

 reservetekort. 

 

De reserve algemene risico’s
533

  

Deze wordt nu gerekend tot onderdeel van de minimale voorziening.  

 

Commentaar 

De reserve algemene risico‟s is niet nieuw. In de hiervoor genoemde uitgangspunten voor 

een nieuw financieel toetsingskader komt deze al voor. Maar dat FTK is er nog niet en 

voor het veld is daarmee nieuw dat zij tot de verplichting moet worden gerekend. Daar-

mee is de ondergrens 5%, de voor deze risico‟s nodig geachte opslag, hoger gelegd, 100 

is 105 geworden. Dit punt zal terug komen in de gesprekken tussen de wetgever en de 

StAr om te komen tot het FTK. De dekkingszekerheid neemt toe door dit voorschrift, 

maar ook de prijs. 

 

Een voorziening voor voorwaardelijke indexering
534

 

Fondsen, die formeel wel een voorwaardelijk indexeringsbeleid voeren, maar feitelijk al 

jaren een bestendige lijn van indexeren hebben en die ook uitdragen, zonder daar elk jaar 

nadrukkelijk bij te vermelden dat het toch echt voorwaardelijk is en volgend jaar anders 

kan zijn, moeten indexeren. Ook als ze de communicatie aanpassen en daarmee de ge-

wekte verwachting als het ware doorbreken, is eerst een soort remweg nodig. Voor de 

indexeringen tijdens die remweg moet een voorziening worden getroffen.  

 

Commentaar 

Dit is voor de fondsen een gevaarlijke bepaling die er toe zou kunnen leiden dat deelne-

mers en gepensioneerden rechten gaan claimen, een bepaling die juridisch overigens 

aanvechtbaar is.
535

 De toezichthouder zegt hier nogal wat en neemt een groot risico. In 

het toezichtkader dat in ontwikkeling is en is gecommuniceerd, is de toetsing voor in-

dexering nog open, omdat het zo‟n lastig punt was.
536537

 Maar in de door de 

toezichthouder ook zelf als ontwikkeling genoemde kabinetsnotitie over de hoofdlijnen 

voor een nieuwe pensioenwet herbevestigt het Kabinet de afspraak in het pensioenconve-

nant dat indexering niet onvoorwaardelijk mag zijn.
538

 De toezichthouder heeft gelijk dat 

in de communicatie van veel fondsen op dit punt de voorwaardelijkheid niet duidelijk 

blijkt, maar drijft dat op de spits. Voor een niet expliciet voorwaardelijke indexering moet 

een beklemde reserve zijn opgenomen. In de APP staat nog dat de voorziening op een 

                                                
533 PVKCirculaire, 4. 
534 PVKCirculaire, 5. 
535 Zie ook Lutjens (2003, 24). 
536 PVK (2001, 10). 
537 Ook in PVKTussenrapportage (2003) wordt geworsteld met de behandeling en waardering van voor-

waardelijke aanspraken, lees indexering. 
538 MinSZW (2002, 7). 
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rekenrente van ten hoogste 4% voldoende is voor een fonds dat voorwaardelijk in-

dexeert.
539

 In de circulaire lijkt de beklemming voor indexering bovenop de 4%-

voorziening te komen. Een forse verzwaring.  

 

Sturen op indexering
 540

 

Niet geïndexeerd mag worden als daarvoor de middelen uit vermogen of uit premie niet 

toereikend zijn. Op grond van de andere voorschriften uit de circulaire is pas indexering 

uit vermogen mogelijk als dit hoger ligt dan de optelsom van de voorziening verplichtin-

gen, de reserve algemene risico‟s, de beleggingsreserve en een eventuele reserve 

premietekort. 

 

Commentaar 

In de APP staat nog dat bij voorwaardelijke indexering deze niet direct hoeft te worden 

gestopt als de onderdekking ten opzichte van de 4%-voorziening beperkt en naar ver-

wachting kortdurend is.
541

 De circulaire stelt echter dat bij een duidelijk voorwaardelijk 

indexeringsbeleid pas mag worden geïndexeerd als de vermogenspositie toereikend is. 

Dat houdt in dat naast de voorziening voor de onvoorwaardelijke verplichtingen en de 

reserve algemene risico‟s ook de beleggingsbuffer geheel gevuld moet zijn en een voor-

ziening dekkende premie aanwezig moet zijn indien onder de kostprijs wordt gewerkt. Zo 

niet dan dient de indexering direct met premie te worden ingekocht. Later blijkt in de 

contacten met de fondsen dat de soep niet zó heet behoeft te worden gegeten. Het zou een 

forse stap verder zijn naar dekkingszekerheid ten koste van indexeringskwaliteit. 

 

Reserve beleggingsrisico’s
542

 

Het weerstandsvermogen uit de APP
543

 krijgt een kwantitatieve invulling. Een reserve 

wordt voorgeschreven voor aandelen en andere zakelijke waarden. Opgevangen moet 

kunnen worden een waardedaling van 40% ten opzichte van de  hoogste stand van de 

laatste 48 maanden van de eigen benchmarks, maar ten minste 10% ten opzichte van de 

laagste stand van de laatste 12 maanden. De reserve mag niet nihil zijn. Ook voor vast-

rentende waarden moet er een reserve zijn. Bij een marktrente van 4% ten minste een 

buffer van 10%, bij een marktrente van 5% ten minste een buffer van 5%. Bij een markt-

rente van 6% of hoger is geen buffer nodig. 

 

Commentaar 

De beleggingsbuffer is geïntroduceerd in de APP als vereist weerstandsvermogen. Daar 

staat alleen dat hij er moet zijn en wordt een algemene duiding gegeven. De jaren hier-

voor is bij de jaarlijkse toereikendheidstoets in het veld nog niet met een 

weerstandsvermogen gewerkt. Nu wordt een omvang voorgeschreven die dus als nieuw 

wordt ervaren. De reserve voor zakelijke waarden mag niet nihil zijn. Dat is overigens in 

lijn met de term vereist weerstandsvermogen. Maar, opnieuw, nog niet zo in het pensi-

oenveld beleefd. Vingeroefeningen lieten zijn dat bij heftige uitslagen rare percentages 

                                                
539 VK(1997), het zogenoemde standaardgeval, pag. 7. 
540 PVKCirculaire, 8. 
541 VK (1997, 8). 
542 PVKCirculaire, 6. 
543 VK (1997, 8). 
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kunnen optreden en stijgende koersen kunnen tot steeds hogere eisen leiden, het geen het 

gevoel versterkt dat het doel steeds hoger komt te liggen.
544

 Ook voor vastrentende waar-

den is een reserve vereist, afhankelijk van het renteniveau ten opzichte van de 4%. De 

percentages worden niet onderbouwd. De beleggingsreserve komt bovenop de voorzie-

ning en reserve algemene risico‟s. Meer dekkingszekerheid en als het ware een „straf‟ op 

het beleggingsbeleid nodig voor indexeringskwaliteit. 

 

ALM-parameters
545

  

De te gebruiken parameters in een ALM-studie worden gemaximeerd (rendementen en 

rentes) en geminimaliseerd (prijs- en looninflatie). Gemiddelde risicopremie aandelen ten 

hoogste 3%, gemiddeld rendement op vastrentende waarden ten hoogste 5%, prijsinflatie 

ten minste 2% en looninflatie ten minste 3%.
546

 

 

Commentaar 

Voor het eerst presenteert de toezichthouder parameterwaarden (maxima en minima) 

voor een ALM-studie. Ze worden niet onderbouwd. Nog steeds zijn de parameterwaarden 

een bron van veel discussie, ook na de invoering van het FTK.
547

 De grenzen betekenen 

dat fondsen zich niet te rijk rekenen en voorkomen daarmee een te mooie verwachting 

met teleurstelling achteraf. Dus goed. Maar door het ontbreken van de onderbouwing 

komt het alleen over als verzwaring ten koste van de betaalbaarheid.  

 

Aanpassen beleggingsmix
548

  

Op z‟n minst suggereert de circulaire dat de beleggingsrisico‟s zouden moeten worden 

terug gebracht als er onvoldoende beleggingsreserve tegenover staat. 

 

Commentaar 

Het aanpassen van de beleggingsmix na een zo diepe beursval en bij een zo lage dek-

kingsgraad zou fondsen dwingen in de zogenoemde armoedeval te lopen.
549

 Op een 

slecht punt verlies nemen en daarmee ook afzien van herstelpotentieel, waardoor herstel 

langer gaat duren. Meer (nominale) dekkingszekerheid ten koste van (reële) uitkeringsze-

kerheid. De toezichthouder heeft geen wetgrond voor deze bewering.  

 

Premieniveau
550

 

“Uitgangspunt voor een sluitende financiële opzet dient te zijn dat een premie wordt be-

taald die alle kosten dekt (dus zowel de actuariële als de uitvoeringskosten). In die premie 

                                                
544 Zie bijvoorbeeld ook CPB (2003). 
545 PVKCirculaire, 6. 
546 De circulaire vermeldt niet of het hier rekenkundige of meetkundige gemiddeldes betreft. De latere dis-

cussies bij het tot stand komen van het FTK doen vermoeden dat het rekenkundige gemiddeldes betreft. En 

in de Beleidsregel toepassing hoofdlijnennota 2004 en 2005 (PVK 2004) betreft het rekenkundige gemid-
deldes (pag.5). 
547 Zie ook weer het debat binnen de Commissie Don (2009). 
548 PVKCirculaire, 8. 
549 Zie deel I, par. 4.3. 
550 PVKCirculaire, 7. 
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moet uiteraard ook een opslag verwerkt zijn om voor de nieuw te beleggen middelen de 

noodzakelijke beleggingsbuffer in stand te houden” – (einde citaat).
551

  

 

Commentaar 

Tijdevenredige financiering vraagt een kostendekkende inkoop. Dus het uitgangspunt is 

terecht. Door te eisen dat een beklemde reserve of voorziening premietekort moet worden 

opgenomen als de feitelijke premie niet kostendekkend is, wordt de in de jaren „90 van de 

20-ste eeuw als vanzelf ontstane situatie van premiekortingen afgestraft. Of direct de 

premie op kostendekkend niveau brengen óf de voorziening opvoeren. Dat laatste duwt 

de dekkingsgraad verder weg. Het voorschrift betekent ook het einde van dynamische 

premiesystemen, waar tijdelijke premiekorting als gevolg van een hoge vermogenspositie 

als vanzelf maar wel alleen wordt gecorrigeerd als het vermogen afneemt.
552

 Zolang de 

feitelijke premie nog niet kostendekkend is, moet de voorziening premietekort worden 

opgevoerd. De opslag vanwege inkoop van de beleggingreserve is nieuw. Deze kan niet 

ontleend worden aan artikel 9a, lid 2
553

 en ook niet direct aan het PSW-voorschrift van 

solide beleggen. De eis is op zich wel logisch maar komt er nu bovenop. Een kostendek-

kende premie is een goede zekerheidswaarborg en voorkomt een te mooie belofte die niet 

kan worden waar gemaakt. 

 

Regels voor de vaststelling en bestemming van de vrije middelen
554

 

De toezichthouder meldt ook dat hij, in overleg met de pensioenkoepels en de Minister, 

met regels gaat komen voor de vaststelling en bestemming van de vrije middelen in het 

fonds.  

 

Commentaar 

Deze passage is vreemd in het licht van en in strijd met het besluit van het Kabinet het 

SER-advies over te nemen om geen inhoudelijke regels te stellen voor vermogensover-

schotten.
555

 Er komt dus voor de toezichthouder geen kader waarbinnen hij die regels zou 

kunnen stellen.  

 

Onderdekking
556

 

Van onderdekking is in de circulaire sprake als het vermogen lager uitkomt dan de optel-

som van de voorziening onvoorwaardelijke aanspraken (bepaald op 4% rekenrente), de 

reserve algemene risico‟s en een eventueel benodigde voorziening indexering als de in-

dexering voorwaardelijk is maar die voorwaardelijkheid onvoldoende is 

gecommuniceerd, de hiervoor al besproken voorziening voorwaardelijke indexering. In-

dien sprake is van een tekort, moet binnen 3 maanden een plan worden ingediend hoe het 

tekort “…op korte termijn, doch zeker binnen een jaar na optreden van de onderdek-

king…” – (einde citaat).
557

 wordt weg gewerkt.  

                                                
551 PVKCirculaire, 7. 
552 Zie par. 8.2. Daar geef ik zelf ook al aan dat de premie ook gestuurd zou moeten worden door de kost-

prijs.  
553 Zie ook par. 8.3 over het weerstandsvermogen. 
554 PVKCirculaire, 8. 
555 MinSZW (2002, 8). 
556 PVKCirculaire, 9. 
557 PVKCirculaire, 9. 
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Commentaar 

De voorziening voorwaardelijke indexering is als hierboven al gezegd nieuw en kwesti-

eus. Uit een vergelijking tussen de APP en de circulaire wordt duidelijk dat de 

toezichthouder het communicatiepunt als nieuw criterium hanteert om deze voorziening 

op te voeren. Een duidelijke verzwaring dus van de ondergrens die, ondanks de APP door 

het veld nog steeds wordt gedacht 100% te bedragen van de onvoorwaardelijke aanspra-

ken. In de Kabinetsnotitie Hoofdlijnen voor een nieuwe Pensioenwet is de hersteltermijn 

van 13 weken geschrapt.
558

 Een nieuwe termijn is nog niet bepaald. De toezichthouder 

geeft nu een maat aan van 1 jaar. Artikel 9a, lid 2 van de PSW regelt dat het aan de toe-

zichthouder is om een hersteltermijn te verlenen. De toezichthouder staat in zijn recht in 

deze, mede omdat een ruimere termijn geboden wordt dan 13 weken. Maar toch, gezien 

het feit dat het Kabinet en de SER beiden zoveel aandacht geven in genoemde Kabinets-

notitie respectievelijk het SER-advies aan de positie van pensioenfondsen in de PSW had 

juist ook voor deze hersteltermijn, ook gezien de macro-economische impact van de her-

steleis, moeten worden opgeschakeld naar de wetgever en de StAr. Het voorschrift 

versterkt de dekkingszekerheid, maar gaat ten koste van de betaalbaarheid (premievolati-

liteit). 

 

Reservetekort
559

 

Dit treedt op als de vereiste beleggingsreserve ontoereikend is.
560

 Een plan moet binnen 3 

maanden worden ingediend met herstelmaatregelen, indien de ABTN van zichzelf niet al 

maatregelen kent in deze situatie. Het plan mag fondsspecifiek zijn en dat geldt ook de 

hersteltermijn. De toezichthouder denkt aan een periode tussen de 2 en 8 jaar.  

 

Commentaar 

De definitie van een reservetekort is logisch in het verlengde van het weerstandsvermo-

gen in de APP. Maar het veld heeft er nog niet eerder mee gewerkt en ook de invulling 

(zie hiervoor) van de reserve is nieuw. Overeenkomstig hetgeen de circulaire vermeldt 

over wel of niet indexeren, mag tijdens een reservetekort niet worden geïndexeerd. Dus, 

als niet is gecommuniceerd dat de indexering voorwaardelijk is, moet worden geïn-

dexeerd volgens de toezichthouder, maar bij een reservetekort mag het niet. Dan moet het 

dus uit premie. Bij de besprekingen over het FTK tussen het Kabinet en de StAr zal het 

wel of niet indexeren tijdens een reservetekort een zwaar punt zijn. Niet indexeren is ove-

rigens in lijn met de discontinuïteitsbenadering zoals zowel het Kabinet als de SER die 

beschrijven. “….Dit betekent dat in deze benadering nieuwe aanspraken pas kunnen wor-

den toegekend nadat de al toegekende aanspraken zijn veilig gesteld” – (einde citaat).
561

 

Het voorschrift versterkt de dekkingszekerheid, ten koste van indexeringskwaliteit. 

 

                                                
558 MinSZW (2002, 14). 
559 PVKCirculaire, 9. 
560 De circulaire noemt hier ook nog de eventueel andere reserves of voorzieningen. Voor het commentaar 

beperken wij ons tot de reserve beleggingsrisico‟s. 
561 MinSZW (2002, 12) en SER (2002, 20). 
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Commentaar 

De circulaire valt in een vacuüm. Het zekerheidsdebat loopt nog volop. Het SER-advies 

ligt er als ook het antwoord van het Kabinet op hoofdlijnen. De vigerende wet biedt, zo is 

duidelijk, geen adequaat antwoord op indexeren en daartoe genomen beleggingsrisico‟s 

en is bijvoorbeeld op het punt van de hersteltermijn duidelijk te rigide. Voorschriften 

voor tekorten en overschotten zijn wenselijk. Maar een nieuwe wet is er nog niet. 

Juist ook hierom roept de circulaire veel weerstand op in het pensioenveld. Je zou zelfs 

kunnen spreken van een clash. Het pensioenveld verwacht een reddingsboei maar krijgt 

bij een poging op het droge te komen zandzakken op de rug gehangen. De toezichthouder 

neemt in zijn discretionaire bevoegdheid veel te veel ruimte met forse verzwaringen en 

zelfs voorschriften die gevaarlijk zijn (voorziening voorwaardelijke indexering en aan-

passen beleggingsmix). 

De reacties uit het veld gaan over de verzwaringen (de beleggingsbuffers, de indexe-

ringsbepalingen en het verbod om te werken onder de kostprijs als daar niet een 

voorziening tegenover staat) en de als heel krap ervaren hersteltermijnen, mede gezien de 

grote premieconsequenties. Het CPB wijdt een memorandum
562

 aan de macro-

economische consequenties van de circulaire. In dat memorandum is daarnaast inzichte-

lijk gemaakt, hoe het herstel moeilijker wordt naar mate de koersen stijgen, omdat de 

benodigde beleggingsbuffer stijgt bij stijgende koersen. Steeds als je denkt dat je er bent, 

schuift het doel weer een stukje vooruit. ORTEC
563

 maakt op verzoek van de pensioen-

koepels eveneens een analyse, zich daarbij mede baserend op overigens eerdere 

verkenningen van het CPB. Het ORTEC-rapport biedt inzicht in de stijging van de pensi-

oenlasten en de doorvertaling naar de koopkracht- en macro-effecten en daarenboven 

over de mate van risicomijdendheid in de circulaire. Zo concludeert ORTEC op basis van 

zijn analyse van de circulaire dat premiestijgingen nodig zijn tussen de 3% en 17% van 

de loonsom, of te wel premiestijgingen van tussen de 11 en 150%.
564565

  Dit doet ook 

ORTEC, na eerder de SER, de AG-werkgroep en de pensioenkoepels, pleiten voor een 

afweging tussen zekerheid en prijs. “…Ook in de pensioenbranche is het van belang om 

extra veiligheid af te wegen tegen de hiermee gepaard gaande kosten…..” – (einde ci-

taat).
566

 ORTEC doet in de brochure een aantal lezenswaardige aanbevelingen en maakt 

zich daarnaast zorgen over de risicomijdende werking die van de circulaire zou kunnen 

uitgaan. Structureel veel hogere lasten dan wel een structureel veel lager pensioen zijn 

daarvan dan het gevolg. Ook geeft ORTEC aan dat analyse laat zien dat juist de korte 

hersteltermijn veel pijn veroorzaakt en dat oprekken naar 3 jaar van die termijn de risi-

co‟s nauwelijks vergroot.
567

 En de opstellers vragen zich af of de toezichthouder bij de 

uitoefening van het toezicht niet ook de verantwoordelijkheid zou moeten nemen voor de 

stabiliteit van het pensioensysteem mede in relatie tot de impact van maatregelen op de 

                                                
562 CPB (2003). 
563 ORTEC (2003). 
564 ORTEC, 4. 
565 Overigens kan de premiestijging sterk beperkt worden als beleggingsrisico wordt terug genomen (OR-

TEC-analyse, pag. 5.) Maar dat betekent wel structureel minder rendement en 1% minder rendement komt 

overeen met 30% meer premie of 30% minder pensioen (ORTEC-analyse, pag. 2). 
566 ORTEC, 2. 
567 ORTEC, 6. 



9  Nominale zekerheid boven alles, het blijkt niet te werken 

211 

 

economie en arbeidsmarkt.
568

 Of moet dat meer uit het contract komen dat zelf meer 

schokbestendig zou moeten worden zoals het CPB ging bepleiten in 2004?
569

 

 

Van belang in deze is ook, met name voor het vervolg, te weten de totstandkoming van 

het FTK, de brief die de StAr schrijft aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werk-

gelegenheid.
570

 De StAr doet het enig juiste, namelijk zich richten tot de Staatssecretaris 

omdat hij als wetgever verantwoordelijk is voor het toezichtkader. De StAr schrijft “…De 

Stichting beschouwt de circulaire dan ook als de concrete vertaling van het beleid waar-

voor u de politieke verantwoordelijkheid draagt…..” – (einde citaat). De kern van het 

bezwaar van de StAr zit daarin dat de invoering van deze nieuwe uitgangspunten het voor 

pensioenfondsen en het bedrijfsleven problematisch maakt om met succes een evenwich-

tig herstelbeleid te ontwikkelen en uitvoeren. “…Tegenover de vooral conjuncturele 

oorzaken van de daling van de dekkingsgraden verplicht de PVK tot maatregelen gericht 

op een structurele versterking van de vermogenspositie, te realiseren binnen stringente en 

te beperkte tijdsperiodes…” - (einde citaat). De StAr spitst zijn bezwaren toe op de 1-

jaarshersteltermijn bij onderdekking en op de forse verzwaring van de financieringseisen 

die op de wat langere termijn moeten worden gerealiseerd (de reserve algemene risico‟s, 

de beleggingsbuffers en de reserve voor voorwaardelijke indexering). Ook de StAr 

spreekt van nieuwe uitgangspunten en van verzwaring. 

De wetgever grijpt echter niet in.  

 

De circulaire legt wel bloot dat het pensioencontract en vooral de communicatie daarover 

niet duidelijk zijn. Dat wordt bijvoorbeeld zichtbaar op het punt van de voorwaardelijke 

indexering. De toezichthouder heeft daar wel een punt. Bovendien voorziet bij de meeste 

fondsen de ABTN niet in maatregelen bij extreme omstandigheden. Belanghebbenden 

hebben daardoor geen notie van risico‟s en hoe die hen kunnen raken. Was dat wel het 

geval geweest, dan was de discussie daarover ook al veel eerder (en dus op tijd) ge-

voerd.
571

  

 

Circulaire was nodig, maar niet zo 

Was de circulaire nodig? Ja. Er was inderdaad wel wat aan de hand. De dekkingsgraden 

waren in een vrije val en er was geen zicht op hoe lang en hoe ver nog. En ook de rente 

daalde gestaag. Met marktwaardering in aantocht voor de toezichthouder een belangrijk 

en verontrustend signaal. Maar de gemiddelde dekkingsgraad ultimo 2002 lag nog rond 

de 105%.
572

 Dat is voldoende voor de onvoorwaardelijke verplichtingen én de reserve 

algemene risico‟s. De voorziening voorwaardelijke indexering was „bedacht‟ door de toe-

zichthouder. Die is ook in het vervolg niet meer in beeld geweest. De beleggingsbuffers 

waren gemiddeld leeg. Maar er was ook een enorme daling achter de rug van de aande-

lenkoersen. Gesteld kan daarom net zo goed worden dat er buffers waren die hun werk 

hebben gedaan.
573

 Maar de toezichthouder wilde, hoe diep en lang de daling ook geduurd 

                                                
568 ORTEC, 6. 
569 CPB (2004b). Besproken in deel I, par. 4.2.2 bij de kritiek op het contract. 
570 StAr (2002).  
571 Zie ook ORTEC (2003, 7), een pleidooi voor het compleet maken van het contract. 
572 CPB (2003). 
573 Zoals ook de Staatssecretaris stelt in MinSZW (2002, 14). Zie vorige paragraaf. 
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heeft en ongeacht of er wel of niet herstel in het verschiet ligt, altijd een minimale buffer. 

Strikte uitleg van de discontinuïteitsbenadering pleit in het voordeel van de toezichthou-

der in deze. 

Nodig dus, maar discretionaire bevoegdheid of niet, het had niet mogen gebeuren zonder 

inbreng van de StAr en de wetgever.
574

 Zowel gezien de impact als vanwege het feit dat 

er in feite sprake was van een wettelijk vacuüm.  

Als de verhoging van de premies naar kostendekkend niveau een jaar later was ingezet, 

was de afloop niet anders geweest. In de loop van 2003 keerde het tij op de beurzen. De 

rente daalde nog wel verder tot net onder de 4%. Maar in 2005 zette de stijging weer in. 

Bovendien daalde de loonontwikkeling na 2003 als gevolg van de economische neergang, 

het geen de indexeringslasten deed afnemen. Maar, dat is allemaal achteraf. De op grond 

van deze circulaire alom opgestelde herstelplannen konden door de rentestijging al na 2 – 

3 jaar weer worden beëindigd.  

 

Hadden wij elkaar, de wetgever, de StAr, de pensioenkoepels en de toezichthouder, maar 

opgezocht na de publicatie door de laatste van de APP!
575

 De „boot is toen gemist‟. De 

premies werden binnen een paar jaar op kostendekkend niveau gebracht en het econo-

misch herstel liep forse vertraging op. Wij spreken over deze jaren als de jaren van de 

pensioencrisis. De verhoudingen tussen het pensioenveld en de toezichthouder werden er 

bepaald niet beter op. Het heeft er mede toe geleid, dat de wetgever en de StAr samen in 

gesprek zijn gegaan over het FTK en dat in de toekomst zowel de ontwikkelingen in de 

financiële opzet en positie van pensioenfondsen als het FTK en de parameters daarin re-

gulier onderwerp zijn van gesprek tussen beide. De wetgever bepaalt, gehoord de StAr, 

en de toezichthouder toetst. Deze episode laat ook zien hoe funest onduidelijkheden zijn 

over de implementatie van de wet. Bij de publicatie van de APP is dat door zowel de toe-

zichthouder als het pensioenveld onderschat. Het is van belang dat onduidelijkheden op 

tafel komen en desnoods tussen wetgever en StAr, met advies van de toezichthouder, snel 

worden opgelost. Een houdbaarheidsles. 

(einde commentaar) 

 

9.2.1.3  Het fenomeen herstelplan
576

 

 

Ondanks de kritiek uit het pensioenveld en ondanks de waarschuwingen voor de gevol-

gen voor de economie, is de circulaire van de toezichthouder het kader geworden voor de 

herstelplannen die veel fondsen in 2002 en 2003 hebben moeten opstellen. Wij beperken 

ons hier tot de situatie van PGGM. Voor de lessen die wij willen leren is dat geen beper-

king. De maatregelen in dat herstelplan zijn grosso modo qua richting in lijn met de 

maatregelen in de herstelplannen van andere fondsen. 

 

Aanleiding en inhoud 

Ook bij PGGM daalde de dekkingsgraad snel. Eind 1999 bedroeg de (nominale) dek-

kingsgraad van PGGM 151%.
577

 Eind 2002 was de dekkingsgraad gedaald tot 100%. De 

                                                
574 Lutjens (2003) geeft aan dat de circulaire een hybride karakter heeft en de toezichthouder deels buiten 

zijn bevoegdheden is getreden. 
575 Zie par. 8.2 en 8.3 waar wij deze verzuchting ook al hebben geuit. 
576 Zie Van Keeken (2008, 56-59) voor de invoering van het herstelplan en de overgang op middelloon. 
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daling is veroorzaakt door een hoge indexering in 2000 – de sector had juist in 1999 een 

inhaalslag gemaakt met de marktsector na een in de jaren daarvoor opgelopen achterstand 

– , door de omzetting in 2000 van de OBU in een regeling voor FLEX-pensioen waarbij 

een belangrijk deel van de FLEX-rechten  onvoorwaardelijk werd gemaakt
578

 en door 

slechte beleggingsopbrengsten. Figuur 9.1 laat de ontwikkeling zien van de dekkings-

graad van  

 
Figuur 9.1 De dekkingsgraad van PGGM over de periode 1999-2005 
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PGGM voor de periode 1999-2005. De dekkingsgraad is nog steeds bepaald op de vaste 

rekenrente van 4%. De beleggingsmix bestaat uit 30% vastrentende waarden, 55% aande-

len en 15% vastgoed. PGGM hanteert nog steeds het dynamisch premiesysteem. Als 

uitvloeisel van de invoering van ALM gebeurt dat met een geamendeerd premieverloop 

om de premie sneller op het kostendekkend niveau te brengen.
579

 De dalende dekkings-

graad was verder voor het pensioenfondsbestuur aanleiding tot de volgende besluiten eind 

2002. 

 De premie 2003 ging extra, dus bovenop de gedempte premiestijging, omhoog. 

Daarmee trok het bestuur voor de tweede keer de consequentie van een verslech-

terend toekomstbeeld en gebruikte het dus het dynamisch premiesysteem waar het 

                                                                                                                                            
577Figuur 9.1 toont voor 1999 een hogere dekkingsgraad. De dekkingsgraad werd in de jaren van het dyna-

misch premiesysteem berekend vanuit de continuïteitsbenadering (het cijfer in de figuur). Daarnaast werd 

ook een dekkingsgraad rechtensafdwingbare aanspraken bepaald vanuit de liquidatiebenadering. Daarin zit 
ondermeer een opslag van 5% als reserve algemene risico‟s. Dit cijfer is de 151%. 
578 Dit werd gefinancierd uit vermogen – een stuk weelde werd opgegeten – en leidde dus tot daling van de 

dekkingsgraad. Zie par. 8.5.1. 
579 Premie over S (voor pensioen en FLEX, excl. AP): 6.3% in 1999, 6.8% in 2000, 7% in 2001, 7,5% in 

2002 (Interne premiestellingsnota‟s PGGM). 
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voor bedoeld was.
580

 Toekomstrisico‟s verkennen en zonodig handelen. Maar wel 

vanuit continuïteit en lange termijn. 

 De communicatie naar deelnemers en gepensioneerden over de indexering werd 

aangepast zodanig, dat nu expliciet de voorwaardelijkheid werd benadrukt. 

 Het al lopende onderzoek naar de houdbaarheid van eindloon werd in 2002 verder 

voortgezet en kreeg door de dekkingsgraaddaling extra gewicht. Dit onderzoek 

was opgestart enerzijds om te zoeken naar mogelijkheden van grotere sturing op 

financiële schokken en anderzijds door het in de sector zorg & welzijn steeds 

meer voorkomen van flexibele arbeidspatronen.  

 Onderzoek werd opgestart naar een nieuwe risicodoelstelling met als doel het be-

reiken van een kleinere onderdekkingskans en een grotere herstelkracht in de 

financiële opzet. 

Er wordt wel geïndexeerd, de beleggingsmix blijft onveranderd om geen herstelpotentieel 

te vernietigen. Ook starten de besprekingen met de toezichthouder over een herstelplan. 

 

In november 2003 dient PGGM bij de toezichthouder een herstelplan
581

 in waarover de 

raad van advies
582

 positief had geadviseerd en waarmee de toezichthouder kon instem-

men. De concrete maatregelen waren de volgende. 

 Middelloon wordt de facto per 1-1-2004 ingevoerd. Indexeringssturing heeft 

daardoor direct het gewenste stuurvermogen. De invoering gebeurt premieneutraal 

via een gelijktijdige verlaging van de franchise. Dit laatste vergroot in de sector 

met veel lager betaalde banen de toegankelijkheid tot de pensioenregeling.  

 Invoering van een indexeringstaffel als volgt  

o Boven het vereist eigen vermogen, naar de situatie eind 2002 bepaald op 

120%, wordt volledig geïndexeerd en wordt eventueel gemiste indexering 

gecompenseerd. 

o Onder een dekkingsgraad van 90% wordt niet geïndexeerd. 

o Daartussen neemt de indexering lineair toe met het stijgen van de dek-

kingsgraad. 

o Peilmoment is de prognose van de dekkingsgraad ultimo vanuit de stand 

per 31 oktober. 

 Een verhoging van de premie. Deze wordt in twee stappen op kostendekkend ni-

veau gebracht, zodat per 1-1-2005 een kostendekkende premie wordt gevraagd. 

PGGM en de toezichthouder zijn het nu eens over de hoogte van de kostendek-

kende premie. Daarna wordt de premie verder verhoogd ter wille van het 

hersteltempo en de wens tot bestendige indexering. Dit resulteert in het volgende 

premiepad: 2004 13%, 2005 15,5% en vanaf 2006 17,5%. De premie 2003 be-

droeg 10,3%.
583

 

 

                                                
580 Eerder gebeurde dat bij de premie 1998 als gevolg van uit de ALM-studie verkregen inzichten. Zie par. 
8.2.1.2. 
581 PGGM (2004, 16-21). 
582 Het adviesorgaan van het bestuur, bestaande uit werkgevers, werknemers en gepensioneerden. 
583 De genoemde premie per 2005 van 15,5% was kostendekkend zonder inkoop van weerstandsvermogen. 

De premie per 2006 was meer dan kostendekkend inclusief inkoop van 20% weerstandsvermogen. 
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Het is een herstelplan reservetekort en richt zich op een hersteltermijn van 8 jaar, gericht 

op het bereiken van een dekkingsgraad van 120%. Het reservetekort bedroeg eind 2002 

20%, de dekkingsgraad was 100%. Het plan was een compromis. PGGM deed concessies 

in het stijgingstempo van de premie. De toezichthouder ging akkoord met de indexerin-

gen in 2003 en 2004, de ondergrens van 90% voor de indexeringstaffel en met de 

economische parameters die PGGM voorstelde. Die lagen hoger dan de maxima in de 

circulaire (het rendement loopt langzaam op van 6,3 (2003) naar 8,3 (2012)) en bevatten 

voor de eerste jaren een lagere loonontwikkeling dan de minimaal voorgeschreven 3%. 

PGGM schreef verder in dit herstelplan dat de vermelde uitgangspunten ook het vertrek-

punt zouden zijn voor een nieuwe financiële opzet in het FTK. Het herstelplan maakt een 

einde aan het dynamisch premiesysteem.  

 

Herstel en overgang op marktwaarde 

Het herstel van de beurzen begon al in 2003, nadat in maart 2003 het dieptepunt was be-

reikt (met een dekkingsgraad van 98%). Ultimo 2003 bedroeg de dekkingsgraad van 

PGGM 105%, waar in het plan 98% was voorzien. Maar door de bijzondere regels uit de 

circulaire voor de bufferomvang steeg de vereiste beleggingsbuffer nog meer, te weten 

van 20% naar 30%, waardoor het einddoel juist verder weg kwam te liggen. De oorzaak 

lag in de beursdip die achteraf bezien in maart 2003 viel. Wat moest dat voor het herstel-

plan betekenen? De bufferregel werd ondanks de bizarre uitwerking gehandhaafd.
584

 

Ultimo 2004 bedroeg de dekkingsgraad 117% bij een vereist eigen vermogen van 130%. 

Aan het herstel droegen de hogere premie en de indexeringskorting bij, maar het herstel 

kwam toch voornamelijk van de beurzen.  

 

In 2005 werd het herstelplan omgezet in een herstelplan op marktwaarde.
585

 Hoewel het 

FTK nog niet gereed was, had de Tweede Kamer toestemming gegeven om op basis van 

de FTK-Hoofdlijnennota de verdere uitwerking ter hand te nemen.
586

 Dat maakte ook de 

weg vrij voor de toezichthouder en pensioenfondsen om te opteren voor het zogenoemde 

overgangsregime. De financiële opzet mocht voor 2005 al opgezet gaan worden conform 

het FTK. Speciaal daarvoor publiceerde de toezichthouder op 21 oktober 2004 de Be-

leidsregel Toepassing Hoofdlijnennota.
587

 PGGM wilde wel opteren voor het 

overgangsregime, maar alleen als dat geen verzwaring opleverde voor het herstelplan, dat 

dan moest worden aangepast voor die Beleidsregel.  

Dat leverde weer veel discussie op. Dat was wel logisch, want het FTK was nog niet 

klaar. Er was dus nog veel onduidelijk, dat wreekte zich wederom. Over alle punten werd 

uiteindelijk overeenstemming bereikt, behalve over de parameters.  

De Beleidsregel schrijft “…..Indien daartoe goede argumenten bestaan, kan een pensioen-

fonds – mits met toestemming van de PVK – afwijken van de hier genoemde 

rekenkundige gemiddelden – (einde citaat).”
588

 PGGM had in 2003 toestemming gekre-

gen om de eigen verwachtingen te gebruiken, omdat de argumentering akkoord werd 

bevonden. Dezelfde argumenten werden nu afgewezen. In de Beleidsregel en ook de 

                                                
584 Zie par. 9.2.1.2 over de kritiek op de bufferregels in de circulaire. 
585 PGGM (2006a). 
586 MinSZWHoofdlijnen (2004a). 
587 PVK (2004). 
588 PVK (2004, 5). 
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Uitwerkingsnota
589

 waren bovengrenzen (voor rendement) en ondergrenzen (inflatie en 

loonontwikkeling) voor de parameterwaarden opgenomen op basis van rekenkundige 

gemiddelden. Binnen de StAr en het pensioenveld zijn die grenzen voortdurend als te 

prudent bestempeld en uiteindelijk zijn door de Tweede Kamer in 2006 de grenzen ge-

handhaafd maar dan meetkundig conform voorstel van de StAr en het pensioenveld.
590

 

Zover was het echter in 2005 nog niet. De toezichthouder eiste, dat PGGM zich op dit 

punt conformeerde aan de Beleidsregel. Dat leidde tot een rendementsaanname van 6,5% 

in plaats van de eigen verwachting van 7,6%. Nog lastiger was de discussie over de rente. 

Ook die aanname was nog onderwerp van gesprek tussen de Minister en de StAr. Mag 

uitgegaan worden van een stijging van de rente van het huidige niveau van 4,3% (stand 

van de rente ultimo 2004) naar een niveau van 5% (de stand op 12 april 2005) zoals de 

StAr wilde of moet worden uitgegaan van de situatie van 30 september 2004 van 3,7% 

met de aanname, dat de rente op dit lage niveau blijft gedurende de horizon van het her-

stelplan, de door de toezichthouder gewenste prudentie. PGGM legt zich bij de eisen van 

de toezichthouder neer, omdat het plan dat daaruit volgt wordt goedgekeurd en geen ver-

zwaring oplevert ten opzichte van het vorige plan. Wel leidde met name de rente-

aanname er toe, dat het in het plan nog 12 jaar zou duren voordat het vereist eigen ver-

mogen zou zijn bereikt en dus ook nog 12 jaar voordat weer volledig zou kunnen worden 

geïndexeerd. Vooral dat was een moeilijk te verteren punt voor het fondsbestuur, omdat 

dat ook moest worden gecommuniceerd. Het was niet te rijmen met de indexeringsambi-

tie. Op de eigen verwachtingen zou het herstel vanwege het wel inrekenen van 

rentestijging in 3 jaar worden gerealiseerd en zou binnen 5 jaar de streefdekkingsgraad 

van 100% reëel worden bereikt.  

In het voorjaar van 2006 worden de nieuwe financiële opzet
591

 en het nieuwe herstelplan 

besproken met de raad van advies. In die zelfde vergadering kon worden gemeld dat het 

vereist eigen vermogen in maart 2006 was bereikt. De rente was gestegen. 

 

Commentaar: hoe kijken wij nu, met de inzichten van nu, terug op het herstelplan? 

Was een herstelplan nodig en heeft het opgeleverd wat het moest opleveren?  

Er was zoals ook al besproken ten aanzien van de circulaire geen bestaand kader anders 

dan de wet. Ook de APP waren niet daadwerkelijk gegroeid tot een geaccepteerd beleids-

kader. Feitelijk was dit de eerste keer dat de grenzen van een weerstandsvermogen 

werden beproefd en de minimumpositie is gevaar kwam.
592

 Dan is het lastig dat er geen 

eenduidigheid bestaat over de regels voor het weerstandsvermogen, de minimumpositie 

en voor herstel(-termijnen). Een belangrijke houdbaarheidsles voor het pensioenstelsel. 

De aandacht voor de kostendekkende premie was terecht. Adequate pensioenzekerheid 

begint bij de kostendekkende premie. Maar moest dat op niveau brengen van de premie in 

zo‟n strak tempo, zeg maar tegen het economisch tij in? Bovendien was zeker de regel ter 

bepaling van het vereiste weerstandsvermogen zeer discutabel. En dus was er geen een-

duidigheid juist over deze hoeksteen van de zekerheid en de prijs daarvan.  

                                                
589 MinSZWUitwerking (2004b). 
590 Zie ook hierna in par. 9.2.1.4. 
591 Zie hierna par. 9.2.1.5 
592 De periode in de jaren ‟70 met onderdekking is niet vergelijkbaar vanwege de verschillen tussen toen en 

nu. Die verschillen waren de oorzaken (hoge indexering), het beleggingsbeleid (nauwelijks zakelijke waar-

den) en de waardering (nog geen marktwaardering van de beleggingen). 
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De crisis was het laatste zetje om te beseffen dat de bestaande generatie zelf meer risico 

moet absorberen. Ook zonder crisis was PGGM wellicht wel over gegaan op middelloon 

en expliciet sturen op indexering, maar de crisis en het opgelegde hersteltempo hebben 

met name de sturing met indexering opgeleverd. Er is geen beter signaal naar de belang-

hebbenden dat indexering voorwaardelijk is, dan er ook daadwerkelijk op sturen. De 

houdbaarheid van het contract is zowel door het besef van de kostendekkende premie als 

door de overgang op middelloon en indexeringsturing als door het besef dat het ook 

(flink) tegen kan zitten – besef van risico – sterk toegenomen. De les om ook beleidsre-

gels af te spreken bij onderdekking is niet opgepakt. Van de orde „de boot gemist‟ (11). 

Maar het was voor dat moment al ingrijpend genoeg. 

 

Uiteindelijk komt het echte herstel van de financiële markt zelf. Zowel de beurzen her-

stellen (snel) als de rente gaat in 2005 weer omhoog. Een belangrijke les (herstel komt / 

moet komen van de markt), die wij, zo blijkt bij de crisis van 2008, niet hebben geleerd. 

De (opgelegde) voorzichtigheid, te weten niet uit gaan van zulk herstel, betekent dat wij 

bij elke grote neergang bang zijn dat het niet meer goed komt. In 2008 betekent dat zelfs 

dat wij bijna afstempelen vanwege die angst op marktcijfers uit een markt die evident 

even de weg kwijt is. Afstempelen, het ultimum remedium nota bene in defined benefit, 

dat juist moet worden voorkomen met het FTK. 

(einde commentaar) 

 

9.2.1.4  Het FTK  

 

De afspraken in het FTK 

Op 12 april 2005 sloten het Kabinet, de StAr en DNB een akkoord over een nieuw finan-

cieel toetsingskader als uitwerking van het toezicht in de Nieuwe Pensioenwet. Nadien 

zijn, ondermeer naar aanleiding van de behandeling van de Pensioenwet in de Tweede 

Kamer, nog wijzigingen aangebracht (bijvoorbeeld in de hersteltermijn bij onderdekking, 

in de Indexatiematrix en in de parameters en nadere regels over het omgaan met het lang-

levenrisico). Wij beschrijven, analyseren en beoordelen het FTK echter aan de hand van 

de 12-april afspraken. De documenten die de Minister van Sociale Zaken noemt in zijn 

brief van 13 april 2005 aan de Tweede Kamer, waarin hij melding maakt van de afspra-

ken, geven goed inzicht in de essentie van de afspraken en de uitgangspunten voor het 

toezicht. Het gaat om de volgende documenten. 

 De brief van Staatssecretaris Rutte van 6 februari 2004 aan de Tweede Kamer 

(Kamerstukken II 2003/04, 28 294, nr. 4 herdruk) met de nota over de hoofdlijnen 

voor de regeling voor het financiële toezicht op Pensioenfondsen (hierna: Hoofd-

lijnennota), waarvan de Tweede Kamer in het algemeen overleg op 11 maart 

2004, heeft geconcludeerd dat de toezichthouder het FTK ter hand kan nemen 

(MinSZWHoofdlijnen 2004a). 

 De nota van 29 oktober 2004 (Kamerstukken II 2004/05, 28 294, nr. 11) met een 

nadere invulling van enkele zaken uit de Hoofdlijnennota (hierna: Uitwerkingsno-

ta) (MinSZWUitwerking 2004b). 

 De brief van 17 december 2004 waarin de Stichting van de Arbeid heeft aangege-

ven dat vanuit de sociale partners op die “Uitwerkingsnota” een positieve reactie 

is gegeven en waarbij de Stichting van de Arbeid tevens heeft aangegeven dat zij 
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overleg op korte termijn op hoge prijs stelt over de wijze waarop gezamenlijk aan 

enkele gerezen onduidelijkheden snel een einde kan worden gemaakt. De Stich-

ting van de Arbeid gaf daarbij aan dat het met name gaat om het onderdeel van 

het indexatiebeleid in relatie tot de reserveringsvereisten en de kostendekkende 

premie, dubbele buffervereisten alsmede premiestapeling (StAr 2004). 

 

De Minister schrijft verder “…..In het overleg op 12 april jl. is gebleken dat met bijgaan-

de indexatiematrix en de daarbij behorende handleiding de door de Stichting van de 

Arbeid genoemde onduidelijkheden worden weggenomen. Uit beide stukken wordt dui-

delijk wanneer „premiestapeling‟ niet aan de orde is en in welke situaties premiekorting 

mogelijk is. Tevens is vastgesteld dat deze indexatiematrix en de daarbij behorende hand-

leiding een consistente uitvoering bevat van hetgeen in de genoemde nota‟s van 6 

februari 2004 en 29 oktober 2004 is aangegeven – (einde citaat).” 
593

 De Indexatiematrix 

en Handleiding (MinSZWHandleiding 2005b) worden gerekend tot de 12-april afspraken. 

 

De besprekingen tussen het Kabinet en de StAr hebben zo‟n twee jaar in beslag genomen. 

Het vertrekpunt was het vervallen van de herverzekeringsplicht en het vervangen daarvan 

door een eigensoortige op pensioenfondsen toegesneden solvabiliteitsbeoordeling. Die 

invulling gebeurt vanuit de discontinuïteitsbenadering, dat wil zeggen  

 de onvoorwaardelijke verplichtingen zijn op elk moment door vermogen gedekt 

en zo niet, dan moet onderdekking zo snel mogelijk verholpen worden; 

 dit is nodig vanwege het vertrouwen dat deelnemers moeten hebben dat wat aan 

hen is toegezegd, ook wordt nagekomen; het vertrouwen in het stelsel is heel be-

langrijk en de pensioenwet beschermt de deelnemer; 

 dat (heel strikt geïnterpreteerd) pas nieuwe toezeggingen kunnen worden gedaan 

als de reeds gedane toezeggingen zijn veilig gesteld met vermogen. 

Het Kabinet had dit al besloten in 2002 en aan de Kamer meegedeeld.
594

 In het verlengde 

daarvan is het Kabinet de besprekingen met de StAr ingegaan vanuit de circulaire van de 

toezichthouder. 

Aanvullend zijn de volgende uitgangspunten
595

 benoemd waaraan de invulling van het 

toetsingskader moet voldoen. 

 Op nadrukkelijk verzoek van de StAr – dit vanwege de circulaire van 2002 van de 

toezichthouder – zijn als uitgangspunt toegevoegd 

o dat ook systeemrisico‟s en macro-economische gevolgen moeten worden 

mee gewogen
596

 en  

o dat het toezichtkader helder en duidelijk moet zijn.
597

 Daar hoort ook bij 

dat het pensioencontract helder is in wat het wel en wat het niet belooft. 

 Het uitgangspunt “afspraak is afspraak” geldt en wordt zodanig ingevuld dat er 

voldoende garantie is dat een toegezegd pensioen tot uitkering komt én dat de 

kosten niet prohibitief worden om pensioen toe te zeggen.
598

  

                                                
593 MinSZW (2005a). 
594 MinSZW (2002). Al besproken in par. 9.2.1.1. 
595 Wij bespreken de uitgangspunten die belangrijk zijn in het kader van de onderzoeksvraag: hoe houdbaar 

is het FTK? 
596 MinSZWHoofdlijnen, punt A.1. 
597 MinSZWHoofdlijnen, punt A.2. 
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 Het Kabinet wil een toezichtkader dat past binnen de Europese Richtlijn voor 

pensioeninstellingen, ook wel genoemd de Bolkestein-richtlijn.
599600

 Overigens 

moet het FTK ook anderszins aansluiten op internationale ontwikkelingen.
601

 Dat 

betekent marktwaardering links en rechts op de balans en sturen daarop, alsook 

safety first. Het downside-risico moet worden beheerst. 

 

De belangrijkste bespreekpunten tussen de StAr , de wetgever en de toezichthouder zijn 

geweest 

 de zekerheidseis, te vertalen in een vereist eigen vermogen (ondermeer de beleg-

gingsbuffer); 

 de premie en de volatiliteit daarvan;  

 de indexering; 

 de hersteltermijnen bij onderdekking en reservetekort;  

 de parameters.  

Wij bespreken ze hierna. Daarbij zullen wij aangeven of en in welke mate van de hierbo-

ven geformuleerde vertrekpunten, hierna te noemen de algemene lijn, wordt afgeweken. 

De algemene lijn is de discontinuïteitsgedachte, uitgewerkt in lijn met de Europese richt-

lijn. En het commentaar wordt zoveel mogelijk gegeven in het licht van de 

contractdimensies. 

 

De zekerheidseis 

De zekerheidseis bestaat uit de volgende componenten. 

 Onvoorwaardelijke aanspraken zijn hard. Zij behoeven een voorziening, een sol-

vabiliteitsmarge (beleggingsbuffer) en een hoge zekerheidsmaat (en een 

kostendekkende premie).  

 De in de circulaire benoemde reserve algemene risico‟s ter grootte van 5%
602

 van 

de voorziening onvoorwaardelijke aanspraken wordt in het FTK benoemd als het 

minimaal vereist eigen vermogen. De facto bedraagt het minimaal vereist eigen 

vermogen dus 105%. Daarmee wordt de grens voor onderdekking 105%.
603

 

 Het fonds houdt een vereist eigen vermogen aan zodanig dat de kans dat na 1 jaar 

de dekkingsgraad lager uitkomt dan 100%, niet groter is dan 97,5%. Dat betekent 

bij een pensioenopbouw van 40 jaar grosso modo dat gemiddeld elke deelnemer 

                                                                                                                                            
598 MinSZWHoofdlijnen, punt A.4. 
599 EFRP (2003). Deze richtlijn vereist ondermeer dat de technische voorzieningen voldoende moeten zijn 

om te waarborgen dat de uitbetaling van de reeds verschuldigde pensioenen en uitkeringen kan worden 

voortgezet en dat zij toereikend moeten zijn om de toekomstige verplichtingen ten aanzien van de opge-

bouwde rechten van de actieve deelnemers na te komen. Een tijdelijke situatie van onderdekking mag 

bestaan maar slechts voor een korte periode en onder de voorwaarde van een concreet herstelplan. Daar-

naast geeft de richtlijn voorschriften voor het vereist en minimaal vereist vermogen 
600 MinSZWHoofdlijnen, punt A.9. 
601 Zie PVK (2001). Eerder besproken in par. 9.2.1.1. 
602 Het percentage kan fondsspecifiek iets lager uitkomen. 
603 MinSZWHoofdlijnen, punten B. 24 en B.25. De grens voor onderdekking blijft 100% (de maat in de 

solvabiliteitsmarge), maar als het vereist eigen vermogen (dekkingsgraad 105%) niet meer aanwezig is, 

moet hersteld worden naar ten minste 105%.  
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eenmaal mee betaalt aan herstel uit een onderdekkingssituatie.
604

 Als het fonds 

een aanwezig vermogen heeft precies gelijk aan dit vereist eigen vermogen, dan is 

het fonds in evenwicht.
605

 Het vereist eigen vermogen verschilt per fonds en dat 

komt voornamelijk door de in een fonds aanwezige mismatch.  

 De uitkomst voor het vereist eigen vermogen van maximaal 130% is mede afhan-

kelijk van de toekomstaannames (rente, inflatie, loonontwikkeling en rendement) 

en van de risicofactoren onder de solvabiliteitsmarge. Mochten deze parameters in 

de toekomst worden verzwaard, dan is de 97,5% hard en niet de 130%.
606

  

 

Commentaar 

De prijs van zekerheid zit voor een groot deel in deze afspraak. De 97,5% is uiteindelijk 

een compromis tussen de zekerheid – had volgens de algemene lijn 99% of zelfs nog ho-

ger moeten zijn – en de betaalbaarheid. Eerst is overeenstemming bereikt over het maxi-

maximale vereist eigen vermogen. Voor een standaardfonds (50% zakelijke waarden, 

50% vastrentende waarden, duration 15) mag dat vereist eigen vermogen niet hoger zijn 

dan 130%. In combinatie zijn daaruit de zekerheidsmaat en de risicofactoren
607

 voor de 

solvabiliteitsmarge (aandelenval enz.) afgeleid. Mede ten grondslag aan dit compromis 

liggen berekeningen van het CPB over de prijs van zekerheid en de kosten van herstel 

van de solvabiliteitsmarge.
608

  

De kans is groot, mede vanwege de kritiek van de toezichthouder, dat bij de evaluatie van 

het FTK de risicofactoren worden verhoogd. De val in 2008 is bijvoorbeeld voor aande-

len beduidend groter geweest dan de ingerekende 25%. Dat is overigens in de afgelopen 

decennia wel vaker gebeurd. Dat zou dan leiden tot een hoger vereist eigen vermogen, 

omdat afgesproken is dat de 97,5% stáát.
609

 

 

De premie 

Kostendekkende premie
610

 

De premie moet ten minste kostendekkend zijn. Dat betekent dat de premie moet bestaan 

uit de volgende componenten. 

 De actuarieel benodigde premie voor de inkoop van de onvoorwaardelijke aan-

spraken.  

 Een opslag voor het bereiken van c.q. in stand houden van het vereist eigen ver-

mogen (solvabiliteitsopslag). 

 Een opslag voor uitvoeringskosten. 

                                                
604 MinSZWHoofdlijnen, punt B.22. Kennelijk is hier afgezien van mee betalen in de vorm van afstempe-

len. Want dat kan ook de gepensioneerden treffen. 
605 MinSZWHoofdlijnen, punt B.27. 
606 MinSZWUitwerking, punt 21. 
607 Deze factoren zijn uitgeschreven in bijlage 1 van MinSZWUitwerking. 
608 CPB (2004a). Het CPB-document zet ook vraagtekens bij de houdbaarheid van defined benefit en de 
daartoe noodzakelijke zekerheidseisen. Het is maar de vraag of de daaruit volgende premieschokken kun-

nen worden opgebracht, zeker ook met het oog op de vergrijzing (pag. 51 en 52).  
609 Dit wordt inmiddels ook daadwerkelijk voorgesteld in de Nota Evaluatie FTK van 2010 (MinSZW 

2010b). 
610 MinSZWHoofdlijnen, punt B.20 en B.21. 
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 De actuarieel benodigde premie voor voorwaardelijke aanspraken (lees indexe-

ring), met inachtneming van de geformuleerde ambitie en de afgesproken wijze 

van financieren. 

Door de marktwaardering wordt de actuariële inkoop sterk volatiel. Daarom zal nog be-

zien worden op welke wijze een te grote premievolatiliteit kan worden voorkomen. 

Doel van deze bepaling van de kostendekkende premie is om structureel op dan wel bo-

ven de evenwichtssituatie te zitten, als deze eenmaal is bereikt. 

 

Premiedemping mag 

Premiestabiliteit en –voorspelbaarheid zijn een belangrijke randvoorwaarde voor werk-

gevers. De ontwikkeling van het dynamisch premiesysteem (par. 8.2) en de worsteling 

van Philips met de eindloonregeling (par. 7.3, 7.4 en 8.5) hebben alles van doen met deze 

randvoorwaarde. Er moest op aandringen van de StAr dus een oplossing komen voor de 

premievolatiliteit. En dat is ook gebeurd, zij het beperkt. 

 De kostendekkende premie mag worden gedempt door voor de rentevoet onder de 

premie uit te gaan van een voortschrijdende of vaste langjarige inschatting van de 

rente of het rendement. Wel is het zo dat de aanname op de lange termijn niet mag 

afwijken van de gemiddelde realisatie. De afspraak geldt ook voor de solvabili-

teitsopslag.
611612

 Ook een eventueel uit premie in te kopen indexering mag op 

deze manier gedempt worden.
613

 

 Eventueel volatiele premiebewegingen als gevolg van zogenoemde buffervolatili-

teit mogen niet worden gedempt. Het Kabinet vindt de hersteltermijn van 15 jaar 

bij een reservetekort lang genoeg en dus is er demping genoeg.
614

 

 Eventueel volatiele premiebewegingen als gevolg van onderdekking en vereist 

herstel mogen niet worden gedempt. Het Kabinet acht de hersteltermijn en de in 

bijzondere gevallen te verlenen verlenging daarvan genoeg voor demping.
615

  

 

Premie voor solvabiliteitsopslag 

Ook over deze premieopslag is lang gesproken. Waarom opbouwen uit premie en niet uit 

rendement? Het antwoord ligt besloten in het feit dat het gaat om een uit veiligstelling 

vereist vermogen en niet om een vrije buffer die opgaat bij tegenvallers en uit meevallers 

weer wordt gevuld. Bij elke inkoop van onvoorwaardelijke aanspraken dient de solvabili-

teitsmarge direct mee te worden gefinancierd. Inkoop van nieuwe opbouw mag niet 

verliesgevend zijn.  

 

Premiekorting 

Zie hierna onder Indexering. 

 

                                                
611 MinSZWUitwerking, punt 17. 
612 Inmiddels geeft de toezichthouder een andere uitleg in de zin dat hij aangeeft dat de wetsteksten dem-

ping van de solvabiliteitsopslag niet toestaan. Dit dient zo snel mogelijk uit de wereld te worden geholpen. 

Vooralsnog is de toezichthouder alsnog akkoord gegaan met demping van de opslag voor solvabiliteit. On-
getwijfeld komt dit in de evaluatie van het FTK terug.  
613 MinSZWUitwerking, punt 18. 
614 MinSZWUitwerking, punt 19. 
615 MinSZWUitwerking, punt 20. In 2010 heeft de Minister voor de premie 2011 eenmalig ontheffing ver-

leend van deze bepaling. 
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Commentaar 

De afspraak tot premiedemping is nodig vanwege betaalbaarheid (premiestabiliteit). Dit 

is wel afwijken van de algemene lijn. Uit gegaan mag worden van rente of rendement. 

Dat is nogal een verschil. Tegen dat laatste kan worden ingebracht dat het rendement on-

zeker is en dat daar in de kostendekkende premie niet op mag worden gerekend. In die 

zin zou dat strijdig zijn met het vertrekpunt van de kostendekkende inkoop van veiligge-

stelde onvoorwaardelijke aanspraken.
616

 Daar kan tegenin gebracht worden dat voor die 

rendementsonzekerheid al een buffer wordt aangehouden, al is die meer voor de volatili-

teit dan voor een tegenvallend niveau. Het mogen rekenen met rendement is een 

afwijking van de algemene lijn en ondergraaft het zekerheidsaspect van de kostendek-

kende premie. 

De premie voor de solvabiliteitsopslag past in de algemene lijn. De APP (vereist weer-

standsvermogen) en de circulaire (buffer mag niet nihil zijn) worden bevestigd. De 

wetgever staat hierop.
617

 Het gaat zelfs zover dat vrijval van solvabiliteit bij uitkeringen 

in eerste instantie niet mag worden gesaldeerd in de kostendekkende premie. Later, in de 

Handleiding Indexatiematrix en opnieuw bij de wettelijke invulling van de consistentie-

toets, wordt bepaald dat mag worden gesaldeerd, mits het vereist eigen vermogen 

aanwezig is.  

 

De indexering 

De discussie over de afspraken met betrekking tot indexering en toezicht is een complexe 

aangelegenheid geweest.  

 In de eerste plaats is, mede als reactie op de circulaire – die een voorziening 

voorwaardelijke indexering vereiste als de voorwaardelijkheid niet nadrukkelijk 

in het verleden was en voor de toekomst werd gecommuniceerd – afgesproken dat 

indexering onvoorwaardelijk is, en waarvoor dan dus de toezichtregels gelden van 

de onvoorwaardelijke aanspraken, tenzij reglement en communicatie helder zijn 

over de voorwaardelijkheid.
618

 Een verklaring van de accountant en actuaris is 

nodig om uitsluitsel te geven over de (on-)voorwaardelijkheid van de indexe-

ring.
619

  

 Tijdens reservetekort mag (gedeeltelijk) worden geïndexeerd, mits deze indexe-

ringen zijn ingeboekt in het herstelplan en de vereiste hersteltermijn er niet door 

wordt overschreden. In de evenwichtssituatie mag indexering ex-ante niet leiden 

tot het optreden van een reservetekort.
620

 

 Voor voorwaardelijke aanspraken en dus ook voor voorwaardelijke indexering 

gelden de eisen ten aanzien van zekerheid en solvabiliteit dus niet. Er is ook geen 

voorziening nodig. 

 Wel moet er voor fondsen met een indexeringsambitie een consistent geheel zijn 

tussen gewekte verwachtingen – als gevolg van het uitspreken van de ambitie - , 

                                                
616 Het zou mij niet verbazen als dit punt door de toezichthouder wordt ingebracht bij de evaluatie van het 

FTK in 2010. Uit oogpunt van prudentie is inkoop op rente aan te bevelen. In de Epiloog zullen wij zien dat 

dit inderdaad wordt voor gesteld. 
617 De Europese richtlijn spreekt overigens niet (expliciet) over een opslag voor solvabiliteit in de kosten-

dekkende premie.  
618 MinSZWHoofdlijnen, punt B.14. 
619 MinSZWHoofdlijnen, punt B.16.  
620 MinSZWHoofdlijnen, punt B.18 en MinSZWUitwerking, punt 14. 
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de financiering en het feitelijk toekennen van de voorwaardelijke aanspraken.
621

 

De ambitie moet wel kunnen worden waar gemaakt en de financiële opzet moet 

dat aannemelijk maken. In samenhang met de bepaling van de indexeringscompo-

nent in de kostendekkende premie en met de voorwaarden voor premiekorting 

was het nodig de afspraken tot indexering nog een ronde verder uit te werken. Dat 

gebeurde in de Indexatiematrix en de Handleiding daarbij, zoals aangegeven door 

de Minister in de brief van 13 april 2005 aan de Tweede Kamer.  

 In die Handleiding werd de ruimte gecreëerd
622623

 om in de continuïteitsanalyse 

de vereiste consistentie zichtbaar te maken. Tegelijkertijd diende die continuï-

teitsanalyse in feite ter toetsing of de feitelijke premie toereikend was voor de 

consistentie. Deze zo genoemde geïntegreerde benadering voor de toereikendheid 

van de premie sprak de StAr beter aan dan de gesegmenteerde benadering als be-

schreven onder de Kostendekkende premie hiervoor.  

 

Premiekorting 

Premiekorting mag alleen als de onvoorwaardelijke en de eventuele voorwaardelijke aan-

spraken in het betreffende jaar en op de langere termijn kunnen worden nagekomen.
624

 

Naar de mening van met name de werkgevers in de StAr een te ongenuanceerde bepaling, 

aangezien de indexering nu juist voorwaardelijk is. De bepaling gaat in die zin ook over 

de inhoud van de regeling. Vandaar dat in de Handleiding
625

 ook hierover een nadere af-

spraak is gemaakt. De afspraak geldt voor fondsen met een indexeringsambitie. De 

afspraak houdt in dat een korting alleen mag 

 als de continuïteitsanalyse aantoont dat de gewekte verwachting ten aanzien van 

de indexering nu en in de toekomst naar verwachting kan worden waargemaakt én 

 de verwachte dekkingsgraad structureel boven de evenwichtspositie blijft. 

Is inhaalindexering onderdeel van de geformuleerde ambitie, dan kan geen premiekorting 

worden gegeven zolang de afgesproken inhaal niet is gerealiseerd.  

 

Consistentietoets 

Als de ambitie uit zicht raakt, moet óf de wijze van financieren worden aangepast óf de 

ambitie worden verlaagd.
626

 De toekenningsverwachting ter zake van de indexering is de 

maat voor de consistentie. De Tweede Kamer acht deze bepaling onvoldoende om de 

consistentie te bewaken. Daarom is in 2008 de consistentietoets toegevoegd aan het 

FTK.
627

 De toets houdt het volgende in. 

Er is consistentie als  

 de continuïteitsanalyse bij een aanwezig vermogen ter grootte van het vereist ei-

gen vermogen (de evenwichtpositie) een toekenningsverwachting oplevert die 

hoog genoeg is
628

 en  

                                                
621 MinSZWHoofdlijnen, punt B.15. 
622 MinSZWHandleiding. 
623 Zie ook Vroon en Tamerus (2005) voor een nadere uitleg van de Indexatiematrix en de Handleiding. 
624 MinSZWHoofdlijnen, punt B.19. 
625 MinSZWHandleiding, punt 5. 
626 MinSZWHandleiding, punt 8. 
627 MinSZW (2008). 
628 Indien voor een fonds een laag vereist eigen vermogen geldt (bijv. bij risicomijdende mix), dan eist con-

sistentie een hoger vermogen dan het vereiste. 
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 de continuïteitsanalyse bij een aanwezig vermogen van 105% voldoende herstel 

laat zien om binnen de vereiste hersteltermijn het vereist eigen vermogen weer te 

bereiken, dus herstel laat zien naar het weer bereiken van de consistentie. Dus 

voldoende herstelpotentie is nodig als onderdeel van de financiële opzet. 

Ook wordt het voort durende dispuut over premiekorting hiermee eindelijk opgelost. 

Premiekorting mag als 

 premiekorting onderdeel is van het beleid als opgenomen in de ABTN; 

 het aanwezig vermogen groter dan het vereist eigen vermogen en  

 de consistentietoets positief is. 

 

Commentaar 

Het „onvoorwaardelijk tenzij‟ komt de noodzakelijke duidelijkheid, een van de vertrek-

punten, zeer ten goede.  

Geïndexeerd mag worden ook al is het vereist eigen vermogen (nog) niet aanwezig. Dit is 

afgesproken op uitdrukkelijk verzoek van de StAr. Het hebben van een reële ambitie ver-

draagt zich niet met een lange periode niet indexeren. De StAr accepteert hiermee dat de 

facto meer inzet nodig is van premie om de hersteltermijn toch te halen. Het betekent wel 

afwijken van de algemene lijn, de over het verleden opgebouwde onvoorwaardelijke aan-

spraken zijn nog niet veilig gesteld uit vermogen en toch worden al nieuwe aanspraken 

aan gegaan. Het Kabinet had daarom ingezet op de eisen uit de circulaire: zolang het ver-

eist eigen vermogen niet volledig aanwezig is, kan niet worden geïndexeerd, tenzij uit 

premie. Een duidelijk compromis op de “as” discontinuïteit versus continuïteit, dekkings-

zekerheid wordt ingeruild voor indexeringskwaliteit. 

Door de geïntegreerde benadering, als vastgelegd in de Handleiding, werd de ruimte ge-

creëerd om in de continuïteitsanalyse de vereiste consistentie zichtbaar te maken. 

Tegelijkertijd diende die continuïteitsanalyse in feite ter toetsing of de feitelijke premie 

toereikend was voor de consistentie. Deze geïntegreerde benadering voor de toereikend-

heid van de premie sprak de StAr beter aan dan de gesegmenteerde benadering als 

beschreven onder de kostendekkende premie hiervoor. De geïntegreerde benadering 

maakte een einde aan de voortslepende discussie over het zogenoemde stapelen van pre-

mie voor solvabiliteit en indexering en aan de vraag of solvabiliteitsvrijval nu wel of niet 

binnen de kostendekkende premie mag worden gesaldeerd. Dat was voor de StAr belang-

rijk vanwege de betaalbaarheid. En het gaf de continuïteitsanalyse de centrale plaats in de 

toetsing van de financiële opzet die voor de StAr de beste garantie was voor een solide 

financiële positie.
629

 De Indexatiematrix bood fondsen de ruimte om zelf hun classificatie 

te kiezen in de combinatie van ambitie en financieringswijze, waarna de toezichthouder 

dan kan toetsen of inderdaad in de financiële opzet sprake was van de vereiste consisten-

tie. Dit houdt overigens ook in dat, als een fonds tijdens een reservetekort wil indexeren, 

het herstelplan er in voorziet dat niet alleen het vereist eigen vermogen binnen de vereiste 

hersteltermijn wordt bereikt maar er ook op gericht is de consistentie met de ambitie weer 

te herstellen. In deze uitwerking van het compromis dat mag worden geïndexeerd ook al 

is het vereist eigen vermogen niet aanwezig, wordt als het ware een brug geslagen naar de 

reële ambitie en wordt die reële ambitie bepalend voor de (feitelijke) premie. De consis-

tentie om die ambitie na te kunnen komen wordt niet op 1-jaars basis getoetst maar vanuit 

                                                
629 In deel III zal ik voor het toezicht op defined ambition contracten aansluiten bij de idee van de consis-

tentietoets en de geïntegreerde benadering (zie deel III, par. 11.4). 
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continuïteit. Dat past op het beleggingsbeleid dat wordt gevoerd om die indexering be-

taalbaar te kunnen doen, een beleid dat wel een lange termijn vereist. Maar hiermee is 

wel de beleggingsspagaat
630

 ontstaan die het contract en ook dus het FTK parten speelt. 

De continuïteitstoets kan positief zijn over de horizon van 15 jaar, de voorgeschreven ho-

rizon voor de continuïteitstoets, terwijl op enig moment onderweg de 97,5% zekerheid 

niet gehaald wordt. Als er maar voldoende herstelcapaciteit in de financiële opzet zit. 

Daaraan kan sterk bijdragen dat een fonds de premie structureel op een reële rentevoet 

bepaalt.   

 

De premiekortingsregels zijn logisch voor fondsen met een reële ambitie. De consisten-

tietoets brengt voldoende duidelijkheid. Ook het FTK moet compleet zijn. Dus heeft de 

politiek terecht een invulling verlangd van de eis van consistentie. Maar de eis is nog 

steeds niet gekwantificeerd. Dat zou wel moeten omwille van duidelijkheid. Nu is de 

consistentie ter beoordeling van de toezichthouder. De toezichthouder hanteert in de toet-

singspraktijk een minimum van 70%. Dat is een heel redelijke norm. Maar het FTK is op 

dit punt dus niet compleet. 

 

De hersteltermijnen 

Hersteltermijnen worden vast gelegd bij een reservetekort en bij onderdekking. 

 

Reservetekort 

Een reservetekort treedt op als het aanwezig vermogen lager komt te liggen dan het ver-

eist eigen vermogen. De hersteltermijn bij reservetekort is bepaald op 15 jaar. Fondsen 

moeten een herstelplan maken, tenzij de financiële opzet al voorziet in maatregelen om 

een reservetekort in beginsel te herstellen.
631

 

 

Onderdekking 

Onderdekking treedt op zodra het aanwezig vermogen lager komt te liggen dan het mini-

maal vereist eigen vermogen van 105%. De hersteltermijn bij onderdekking is bepaald op 

3 jaar, tenzij. De insteek van het Kabinet was 1 jaar, overeenkomstig de termijn in de cir-

culaire.
632

 De termijn is op 3 jaar gezet na amendering door de politiek bij de behandeling 

van de Pensioenwet in de Tweede Kamer in 2006.  

 

Langere hersteltermijnen in bijzondere gevallen 

Op nadrukkelijk verzoek van de StAr is de mogelijkheid in de wet opgenomen voor een 

verlenging van de termijnen in bijzondere gevallen. Dit als uitvloeisel van de discussie 

over met name de hersteltermijn bij onderdekking. In artikel 141 is geregeld dat de toe-

zichthouder in een fondsspecifieke situatie een langere termijn kan toestaan. Dat is ter 

beoordeling van de toezichthouder.  

In artikel 142 is geregeld dat de Minister in overleg met de toezichthouder een langere 

termijn kan toestaan, indien sprake is van een uitzonderlijke economische situatie, waar-

door een groot aantal pensioenfondsen niet kan voldoen aan de wettelijke 

hersteltermijnen 

                                                
630 Dit kritiekpunt is beschreven in deel I, par. 4.3. 
631 MinSZWHoofdlijnen, punt B.28. 
632 MinSZWHoofdlijnen, punt B.25. 
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Beide artikelen betreffen zowel de hersteltermijn bij een reservetekort als bij onderdek-

king.
633

  

 

Commentaar 

Over de hersteltermijn is veel en lang gesproken. Gegeven de afspraak van 97,5% zeker-

heid, vertaald naar een vereist eigen vermogen van ten hoogste 130% voor het 

standaardfonds, is een hersteltermijn van 1 jaar niet realistisch. De algemene lijn is hier 

niet vol te houden, maar de ruimere hersteltermijn verlaagt de facto de dekkingszeker-

heid. In de situatie van onderdekking kan alleen met premie en met afstempelen – korten 

op de onvoorwaardelijke aanspraken – worden gestuurd. Het vertrekpunt bij de invulling 

van de wet, de zekerstelling van de onvoorwaardelijke aanspraken en het mogen rekenen 

van de deelnemer daarop, verdraagt zich niet met afstempelen. Dat laat alleen het premie-

stuur over. Berekeningen laten zien dat, bij een gemiddelde dekkingsgraad in 

onderdekking van 95%, een extra premie ter grootte van 15% van de loonsom nodig kan 

zijn om het herstel binnen 1 jaar te realiseren. Gepleit wordt voor een hersteltermijn van 5 

jaar, tenzij fondsspecifieke omstandigheden dat niet toe laten.
634

 In deel I, par. 5.5 hebben 

wij gezien dat premiestabiliteit en -voorspelbaarheid een absolute randvoorwaarde is voor 

werkgevers. Daarnaast zal, gegeven juist de eis van een vereist eigen vermogen, onder-

dekking in beginsel alleen gebeuren in situaties van korte maar hevige of lang 

aanhoudende economische neergang. Premieverhogingen werken dan procyclisch door en 

vergroten de neergang c.q. belemmeren herstel. Dat was een van de belangrijkste punten 

van kritiek op de circulaire. In de derde plaats neemt het premiestuur door de rijping en 

vergrijzing in de fondsen steeds verder af. Zelfs een termijn van 3 jaar kan daardoor al 

problematisch zijn of de komende jaren worden. De verlenging naar 3 jaar door de poli-

tiek is mede het gevolg van de kritiek. 

 

De parameters 

Economische parameters 

De wetgever stelt de maxima en minima vast voor de parameters (rente, inflatie, loon-

ontwikkeling en rendement). Deze parameters worden gebruikt in de solvabiliteitstoets en 

de continuïteitsanalyse en in beginsel ook in een herstelplan.
635

 Eens in de 3 jaar zullen 

de parameters geëvalueerd worden. Overigens is, zoals hiervoor al aan gegeven, bij de 

uitkomst van die evaluatie de 97,5% leidend en niet de 130%. In eerste instantie zou het 

Kabinet advies daarover vragen van de toezichthouder en vervolgens de StAr consulte-

ren.
636

 Later is bij de behandeling in de Tweede Kamer besloten dat het Kabinet hiervoor 

een commissie zou instellen, bestaande uit een vertegenwoordiger van de toezichthouder, 

                                                
633 Zie voor de teksten van deze wetsartikelen bijvoorbeeld Lutjens (2007). 
634 Tamerus (2005). Ook ORTEC (2003) en CPB (2004a) vragen aandacht voor de nadelen die aan deze 

hersteltermijn kleven. Snippe (2005) geeft aan dat fondsen die een langere hersteltermijn willen, dan wel 

aan hun deelnemers moeten vertellen dat dat een verlaging van de zekerheid betekent. Meer voorwaarde-

lijkheid als het ware in de aanspraken. Ook in CPB (2004b) wordt aangegeven dat het oplossen van de 
nadelige schokken meer stuurbaarheid in het contract zelf zou moeten betekenen. Met de inzichten van 

vandaag zitten zij op het „juiste‟ spoor met hun commentaar. 
635 De toezichthouder heeft bij de opstelling van de herstelplannen naar aanleiding van de kredietcrisis ge-

bruik gemaakt van zijn wettelijke bevoegdheid nadere eisen te stellen aan die parameters. 
636 MinSZWUitwerking, punt 21. 
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een vertegenwoordiger van het CPB en een werkgever en werknemer uit de StAr met een 

onafhankelijke voorzitter. De commissie Don verricht in 2009 de eerste evaluatie.  

 

Langleven 

Fondsen moeten voortaan in de grondslagen voor sterfte en langleven, zowel in de premie 

als in de voorziening, rekening houden met een trend voor een stijging van de levensver-

wachting. Vanwege het effect op de prijs, mocht de invoering van zo‟n trend in drie 

stappen worden genomen. Niet is voorgeschreven welke trend.
637

 

 

Commentaar 

Over de economische parameters is veel discussie gevoerd. Het pensioenveld vond de 

voorstellen van de toezichthouder niet realistisch en te prudent. Dat heeft er toe geleid dat 

naar aanleiding van de behandeling in de Tweede Kamer de in bijlage 3 van de Uitwer-

kingsnota beschreven parameters gelden maar dan meetkundig en niet rekenkundig. 

Al in de APP staat verwoord dat een pensioenfonds bij zijn grondslagen niet alleen moet 

kijken naar de huidige situatie maar ook naar verwachte ontwikkelingen.
638

 Gezien de 

consensus over een verdere stijging van de levensverwachting is het voorschrift inzake 

het rekening houden met een trend dus terecht. Het geeft een eerlijker kostprijs. Al is zo‟n 

trend wel met heel veel onzekerheid omgeven. Overigens kan ook gesteld worden dat 

hier „de boot is gemist (12)‟. Wij hebben ons niet de vraag gesteld of wij langer leven wel 

op deze manier wilden verzekeren. Moeten wij niet reageren door langer te gaan werken? 

 

Commentaar 

Het FTK is na de APP en de circulaire een voor alle partijen duidelijk toetsingskader, dat 

is vast gesteld door de wetgever. Het geeft heldere regels over met name de kostendek-

kende premie, de vereiste zekerheid, het vereist eigen vermogen, de indexering en heldere 

definities voor onderdekking en reservetekort en de bijkomende hersteltermijnen. Ook is 

de waardering van de activa en passiva consistent en op actuele waarde. Het al sinds de 

APP bestaande dispuut tussen het pensioenveld en de toezichthouder is daarmee eindelijk 

uit de weg. Het is daarmee een grote stap vooruit voor het risicomanagement in het pen-

sioencontract. De wetgever geeft met het FTK in zekere zin achteraf alsnog ruggesteun 

aan de circulaire wat betreft absolute prioriteit aan (nominale) dekkingszekerheid, maar 

vindt op nadrukkelijk verzoek van de StAr wel een compromis naar indexeringskwaliteit 

en betaalbaarheid.  

Dit compromis is niet naar de zin van de toezichthouder. Hij vindt het FTK op punten 

onvoldoende tegemoetkomen aan de algemene lijn die was ingezet in de APP en de circu-

laire. De zekerheid is te laag, er wordt te snel geïndexeerd en de parameters zijn te 

optimistisch. De risicofactoren in de solvabiliteitstoets zijn ondergeschikt gemaakt aan de 

gewenste uitkomst van een vereist eigen vermogen van niet meer dan 130% en zijn, ge-

zien het verleden voor aandelen en rente, te laag. Ten minste als je kijkt naar de schok en 

niet naar de beweging over een jaar. Redenerend vanuit het kijken naar de schok heeft de 

toezichthouder gelijk, dat daarmee de facto de zekerheid lager is dan de afgesproken  

                                                
637 MinSZW (2006), toelichting artikel 2. 
638 PVK (1997, 5). 
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Tabel 9.1 Grootste jaarlijkse dalingen in de MSCI sinds 1970 

  

Jaar Daling MSCI Oorzaak 

2008 -0.39 Kredietcrisis 

2002 -0.33 Dotcomcrisis 

1990 -0.28 Golfoorlog 

1974 -0.26 Oliecrisis 

  
 

  
FTK 
Schok -0.25 97.5% zekerheid 

 
Bron: MinSZW (2010b) 

 

97,5%. Ter voorbeeld moge gelden tabel 9.1 die als „bewijs‟ wordt opgevoerd in de Nota  

Evaluatie FTK.
639

  

 

Maar ook is er kritiek in het pensioenveld en bij buitenstaanders.
640

 Dat betreft vooral de 

volgende punten. 

 De bescherming van de nominale aanspraken staat centraal. Dat betekent dat een 

prijs wordt betaald voor de verkeerde zekerheid. Nominale zekerheid is schijnze-

kerheid en vooral jongeren betalen daardoor teveel voor wat ze krijgen. De 

politiek en de StAr zijn grote voorstander van bestendige indexering. Dat zou 

moeten leiden tot een reëel toetsingskader. Maar dat kan, vanwege de betaalbaar-

heid, niet met de zekerheidseis van 97,5% bovenop een dekkingsgraad van 100% 

op een reële rente bepaalde verplichtingen. Uit oogpunt van betaalbaarheid is een 

compromis gesloten, zekerheid voor de nominale (=onvoorwaardelijke) aanspra-

ken en consistentie bij een indexeringsambitie. Eenzelfde compromis en daardoor 

tweeslachtigheid als in het vigerend defined benefit contract.  

 De stringente eis van nominale zekerheid met een korte hersteltermijn geeft, als 

onderdekking zich daadwerkelijk voordoet, een te grote premievolatiliteit. Dat is 

slecht voor de economie en de arbeidsmarkt. Om daaraan te ontkomen moet óf de 

mismatch worden verlaagd óf moeten minder rechten onvoorwaardelijk worden. 

Dat eerste betekent dat de betaalbare reële ambitie uit zicht raakt. Het tweede be-

tekent de facto dat datgene dat het FTK wil beschermen, wordt los gelaten.  

 Het FTK leidt tot een risicomijdende beleggingsstrategie. Dat leidt tot een lager 

en/of duurder pensioen dan nodig en wenselijk en is ook slecht voor de  economie 

die vanwege ook de Europese doelstelling juist de impulsen van (verantwoord) ri-

sico nemen behoeft.
641

 

                                                
639 MinSZW (2010b, 25). Daarin is 2008 mee genomen. Maar ook in de jaren daarvoor zijn grotere schok-

ken opgetreden. 
640 Besproken in deel I, hoofdstuk 4. In meerdere paragrafen raakt de kritiek (mede) het FTK. In par. 4.4.5 
wordt specifiek ingegaan op de „lekken‟ in het FTK. Deze zijn in deze par. 9.2.1.4, geduid met compromis-

sen tussen zekerheid en haalbaarheid (betaalbaarheid en indexeringskwaliteit), successievelijk zichtbaar 

geworden. 
641 Zie bijvoorbeeld ORTEC (2003) inzake het lagere en/of duurdere pensioen en zie bijvoorbeeld Boven-

berg e.a. (2003) voor het missen van risicodragend vermogen in de economie. 
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Eigenlijk is het dispuut over continuïteit en discontinuïteit niet opgelost. Het FTK kiest 

nog steeds voor de nominale korte termijn zekerheid boven alles, terwijl alle belangheb-

benden gebaat zijn bij een betaalbaar inflatiebestendig pensioen. Enerzijds biedt het FTK 

de ruimte om beide doelen te verenigen (demping van de kostendekkende premie, die bo-

vendien op rendement mag worden bepaald, al (deels) indexeren ook al is de 

solvabiliteitsbuffer nog niet gevuld, lange hersteltermijn  reservetekort). Maar het straft 

anderzijds het beleggingsbeleid, nodig voor de betaalbare reële ambitie, af bij onderdek-

king (korte hersteltermijn, verwijt van hoog beleggingsrisico en eventueel de armoedeval 

als risico wordt terug genomen). Door de overgang naar marktwaardering van de ver-

plichtingen is de spanning alleen maar verder aangescherpt. Het dispuut is als het ware nu 

„opgesloten‟ in het FTK. Het FTK past daarmee wel „keurig‟ op het vigerend pensioen-

contract. Dat betekent dat zowel een contract met een grote mismatch, en dus ook een 

hoog vereist eigen vermogen, als een contract met nagenoeg geen mismatch voldoen aan 

het FTK. Omdat het FTK afrekent op actuele waardes worden fondsen met een grote 

mismatch op moment van tijdelijke onderdekking aangesproken op een te hoog beleg-

gingsrisico en fondsen met nagenoeg geen mismatch geprezen voor hun solide beleid. 

Daarmee legitimeert het FTK als het ware de beleggingsspagaat (zie deel I, par. 4.3). Dit 

compromis maakt niet alleen het contract maar ook het FTK onhoudbaar en bij de evalua-

tie ligt de hoofdvraag weer voor. Achteraf bezien hebben wij hier toch ook weer de „boot 

gemist‟ (13).
642

 Wij hebben vanuit de positie van sterk verstoorde verhoudingen tussen 

het pensioenveld en de toezichthouder binnen de grenzen van het bestaande contract ge-

zocht naar een evenwicht tussen kwaliteit, zekerheid en betaalbaarheid en zijn geen 

moment op de idee gekomen om ons de vraag te stellen of dat contract wel een eenduidi-

ge doelstelling had. De ruimte voor een echt open debat, waarin die vraag misschien wel 

op tafel had kunnen komen, was er niet.
643

 

In het FTK geldt eigenlijk de facto nog steeds de herverzekeringsplicht. Weliswaar is de 

verplichte fysieke overdracht van de baan, maar door de waardering op marktwaarde van 

de verplichtingen en de eis dat die marktwaarde elk moment door vermogen moet zijn 

gedekt, betekent dit dat de facto het overdrachtscriterium nog steeds bepalend is voor de 

zekerheidseis en de hersteltermijnen. 

(einde commentaar) 

 

9.2.1.5  PGGM, klaar voor marktwaarde en FTK
644

 

 

Met het vaststellen van het herstelplan in 2003 werd het dynamisch premiesysteem buiten 

werking gezet en de facto afgeschaft. Er moest dus een nieuwe financiële opzet komen. 

Ook in die nieuwe financiële opzet blijft de betaalbare reële ambitie dé doelstelling. Maar 

de nieuwe financiële opzet moet ook voldoen aan het FTK. Dat wordt de randvoorwaar-

de. Het pensioenfondsbestuur heeft bij de vormgeving van de financiële opzet 

                                                
642 Zie bijvoorbeeld ook Van Ewijk en Teulings (2007). Ook zij slaan aan op de dubbele doelstelling in het 

contract en het nominale vertrekpunt van het FTK.  
643 In feite vroegen CPB, DNB en PVK in PVKTussenrapportage (2003) ook om die discussie: wat willen 

wij met indexering in het contract en in het zekerheidsdebat? 
644 Zie Van Keeken (2008, 60-63) en PGGM (2006b). 
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voortgeborduurd op de uitgangspunten die hij had gekozen in het herstelplan. Dat wa-

ren
645

 

 geen indexeringskorting zolang de premie niet ten minste kostendekkend is; 

 geen premiekorting zolang niet volledig wordt geïndexeerd en eventueel over het 

verleden gemiste indexering is gecompenseerd; 

 geen verlaging van het beleggingsrisico. 

 

De belangrijkste kenmerken van het nieuwe pensioencontract zijn de volgende. 

 De pensioenregeling is defined benefit op basis van middelloon met voorwaarde-

lijke maar bestendige indexering met de loonontwikkeling. 

 De afweging van een bestendige indexering enerzijds en betaalbaarheid anderzijds 

is ingevuld door als evenwichtspremie – de zogenoemde basispremie – te bepalen 

de premie die bestendig nodig is voor de inkoop van prijsreële aanspraken. 

o Net als in het dynamisch premiesysteem is bij de bepaling van die premie 

vooruit gekeken en is de premie gedempt. Op een horizon van in dit geval 

15 jaar – de horizon van de continuïteitsanalyse – wordt de ontwikkeling 

van de 1-jarige inkoopsommen vooruit berekend en vervolgens wordt de 

basispremie bepaald als de mediaan van deze 1-jarige premies. De reken-

rente is een langjarige aanname voor de reële swaprente. Elk jaar wordt de 

mediaan opnieuw bepaald. Zolang de mediaan binnen een bandbreedte 

blijft van 1%-punt om de basispremie, blijft de basispremie ongewijzigd. 

o Het verschil tussen de looninflatie en de prijsinflatie moet goed gemaakt 

worden uit het rendement. De indexering wordt dus gefinancierd uit pre-

mie en rendement. Dat kan, omdat de indexering voorwaardelijk is. Het 

betekent ook dat voor de financiering een dekkingsgraad van 100% op de 

reële marktrente aangehouden wordt als streefdekkingsgraad. 

o Anders dan in het dynamisch premiesysteem wordt bij premiekortingen en 

premieopslagen als gevolg van de financiële positie de basispremie niet uit 

het oog verloren. Deze blijft voortdurend het ijkpunt. De feitelijke premie 

is gelijk aan de basispremie, verhoogd met een opslag dan wel verlaagd 

met een korting. Dat hangt af van de hoogte van de nominale en reële 

marktwaardedekkingsgraad. Het bestuur stelt elk jaar de premie vast en 

kan desgewenst en gemotiveerd afwijken van de premiestaffel of de regels 

voor de basispremie.  

o De in 2006 opgelegde eis om een langleventrend in te rekenen in de dek-

kingsgraad en de premie is in twee stappen in de premie verwerkt.  

 Indexering is voorwaardelijk. Elk jaar beslist het bestuur of wel of niet en met 

hoeveel wordt geïndexeerd. Bij die beslissing wordt een leidraad aangehouden, 

maar daarvan kan desgewenst en gemotiveerd worden af geweken. In de leidraad 

is de indexering afhankelijk van de marktwaardedekkingsgraad volgens een „in-

dexeringstaffel‟. 

 De bovengrens voor de staffels wordt gelegd bij een dekkingsgraad van 130%. 

Dat is ruim boven het vereist eigen vermogen, maar gezien de indexeringsambitie 

ook weer niet te hoog. Conceptueel zou de bovengrens van de indexeringstaffel 

                                                
645 Zie par. 9.2.1.3. 
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beter bij de streefdekkingsgraad moeten liggen. Dat zou echter in situaties van een 

reservetekort volledige indexering te lang doen uitblijven. 

De werking van de premiestaffel en de indexeringstaffel zijn al beschreven in deel I, 

hoofdstuk 2.
646

 

 

 Het beleggingsbeleid wordt niet aangepast en blijft een verhouding kennen van 

30% vastrentende waarden en 70% zakelijke waarden. Het bestuur blijft kiezen 

voor een hoog rendement als financieringsbron voor de indexering (reële ambitie). 

Wel is het beleggingsbeleid meer dan voorheen gebaseerd op diversificatie door 

meer categorieën toe te voegen zoals commodities, infrastructuur en specifieke 

lange termijn beleggingen. Dat moet de stabiliteit van het rendement vergroten.  

 Liabilitymanagement is nieuw en nodig vanwege het renterisico onder de ver-

plichtingen. De marktwaardering heeft de mismatch sterk vergroot. Na in eerste 

instantie een koers uit gezet te hebben om, bij stijgende rente, het nominale rente-

risico geleidelijk geheel te gaan afdekken, is die koers later weer verlaten 

vanwege het inflatierisico. Zo‟n 30% van het nominale risico wordt structureel 

afgedekt.
647

 Daarenboven wordt heel geleidelijk, vooral beperkt door marktgren-

zen, het reële renterisico gemanaged via het opbouwen van een portefeuille 

indexleningen. 

 Het vereist eigen vermogen wordt bepaald door het beleggingsbeleid en het liabi-

litybeleid. Die twee samen leiden tot een vereist eigen vermogen van rond de 

125%, ruim onder de bovengrens van de indexeringstaffel. Deze laatste wordt niet 

verlaagd. Dit, omdat anders de remweg te klein zou worden gegeven de gewenste 

geleidelijkheid van de sturing.  

 

Commentaar 

De nieuwe financiële opzet biedt het fondsbestuur wat hij wil.  

 De Nieuwe Flexibele Pensioenregeling, ontstaan na afschaffing van het prepensi-

oen (zie hierna in par. 9.3), kan er tegen een betaalbare prijs (rond de 15% van de 

loonsom) mee worden gefinancierd.  

 De invoering van de nieuwe financiële opzet leidt niet tot premieverhoging.  

 De indexeringskwaliteit (de toekenningsverwachting op grond van de indexatie-

matrix) ligt ruim boven de 80%
648

, een gevoelsmatig minimum, dat echter niet 

expliciet als zodanig wordt vast gelegd. 

 

De nieuwe financiële opzet brengt ook wat moet, voldoen aan het FTK.  

 De basispremie is kostendekkend ten opzichte van de nominale aanspraken,
649

 

omdat de basispremie stuurt naar een dekkingsgraad van 100% reëel, een duide-

                                                
646 Immers, het contract dat wij hier beschrijven is het vigerend FTP-proof contract dat onderzoeksobject is 

van deze studie. 
647 Inmiddels de facto 38%. 
648 Boven de 90% zelfs. Dit komt met name doordat de basispremie is gebaseerd op een reële prijsrente. 
649 In verband met de voorwaardelijkheid van de indexering en de betaalbaarheid uit premie en rendement 

heeft het fonds gekozen voor classificatie D6 van de Indexatiematrix. Dat houdt in dat de premie voor het 

FTK wordt getoetst aan de nominale kostendekkende premie. 
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lijk hogere dekkingsgraad dan het vereist eigen vermogen.
650

 De wet staat pre-

miedemping via een rentevoet, bepaald op een langjarige aanname toe. 

 De feitelijke premie was voor de jaren tot en met 2009 niet kostendekkend. Dat 

werd veroorzaakt door de inkoop elk jaar van een nog af te wikkelen OBU-cohort 

en andere in te verdienen overgangsmaatregelen, ontstaan bij de omzetting van de 

OBU in FLEX-pensioen in 1999. Bij de opstelling van het herstelplan in 2003 had 

het bestuur besloten de premie te laten doorgroeien naar 17,5% van het salaris met 

de afspraak dat deze premie niet verlaagd zou worden 

o zolang eventueel gemiste indexering niet was gecompenseerd én 

o zolang de overgangsrechten niet waren afgewikkeld of anderszins gefi-

nancierd.  

Deze afspraak is ook vast gelegd in de nieuwe financiële opzet. Om die reden kon 

de toezichthouder akkoord gaan met de premie in de financiële opzet. 

 In evenwicht (dat wil voor PGGM zeggen, bij een dekkingsgraad van rond de 

125%) voldoet het vereist eigen vermogen aan de gezien de mismatch geldende 

eisen
651

, zodat aan de zekerheidseis is voldaan. Zelfs wordt voldaan binnen de fi-

nanciële opzet aan de herstelvereisten bij reservetekort. 

 Ook aan de in 2008 alsnog ingevoerde consistentietoets wordt voldaan met een 

verwachte indexeringstoekenning van meer dan 80%.
652

 

 

De financiële opzet van PGGM kent een duale doelstelling die bij deflatie en bij korte 

maar heel hevige schokken in de beleggingen en rente leidt tot problemen ten opzichte 

van het FTK. Vanuit een continuïteitsdoelstelling - een betaalbare reële ambitie vraagt 

een risicovol beleggingsbeleid dat alleen langjarig beoordeeld kan worden - wordt tevens 

een discontinuïteitrandvoorwaarde – het bij nominale onderdekking ten hoogste binnen 3 

jaar weer op 105% zijn - nagestreefd. Het FTK gaat aan dezelfde duale insteek mank en 

laat daarmee dit beleid toe. Het fonds is daarmee, maar nu gelegitimeerd, nog steeds „on-

gehoorzaam‟ aan de wettelijke eis van nominale dekkingszekerheid. Het fonds kent 

daarmee de eerder beschreven beleggingsspagaat.  

Het contract is niet compleet. Niet is afgesproken wat er gebeurt als de onderkant wordt 

onderschreden en herstel niet binnen 3 jaar wordt gerealiseerd en dus ook niet wie in de 

dan eventueel te nemen maatregelen deelt. Dat dient dus alsnog te gebeuren en daarna 

dient opnieuw de mismatch te worden beoordeeld.
653

 Maar dan nóg blijft het contract, net 

als het FTK, „twee heren dienen‟. 

(einde commentaar) 

                                                
650 Dat geldt bij een „normale‟ situatie voor het verschil tussen de reële en nominale rente, waarbij „nor-

maal‟ een structurele inflatie inhoudt van 2% of meer. 
651 Dus berekend conform de daartoe in de regelgeving vast gelegde 1-jaars schokken voor rente en beleg-

gingen. 
652 In de toets is geen minimale toekenningsverwachting vast gelegd. De toezichthouder hanteert een mini-

mum van 70%. 
653 Dit gebeurt uiteindelijk pas in 2010 (PFZW 2011). 
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9.2.1.6  Kredietcrisis toont tekortkomingen van het FTK en van het pensioen-

contract 

 

Naar een nieuw herstelplan
654

 

Wij beschrijven eerst de ontwikkelingen in de pensioenfondsen als gevolg van de kre-

dietcrisis.  

 

Dekkingsgraden zakken in 

Figuur 9.2 toont de ontwikkeling van de marktwaardedekkingsgraad van PFZW
655

 tussen 

2005 en 2008. Als gevolg van de overgang op marktwaardering van de verplichtingen en 

het bewust gekozen beleggingsbeleid met veel zakelijke waarden vertoont de 

 
Figuur 9.2 De ontwikkeling van de marktwaardedekkingsgraad van PFZW tussen 2005 en 2008 
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marktwaardedekkingsgraad een grillig verloop. De volatiliteit op de financiële markten 

wordt weerspiegeld in de dekkingsgraad. Dit ondanks de 30%-nominale rentehedge. Na 

de diepe val tussen 2000 en 2003 komt in 2007 de dekkingsgraad af en toe zelfs boven de 

(reële) streefdekkingsgraad van 100%, maar in de tweede helft van 2008 zakt de dek-

kingsgraad snel weg. Figuur 9.3 toont de ontwikkeling van de nominale 

marktwaardedekkingsgraad in 2008. 

 

                                                
654 Het herstelplan is gepubliceerd op de website van PFZW (PFZW 2009). 
655 In deze paragraaf gebruiken wij PFZW in plaats van PGGM, omdat per 1-1-2008 de naamswisseling 

heeft plaatsgevonden bij de splitsing van het pensioenfonds en de uitvoeringsorganisatie. 
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Figuur 9.3 De ontwikkeling van de nominale marktwaardedekkingsgraad van PFZW in 2008 

80%

85%

90%

95%

100%

105%

110%

115%

120%

125%

130%

135%

140%

145%

150%

155%

160%

H
o

o
g

te

datum

Nominale dekkingsgraad  
Bron: Herstelplan PFZW. 

 

Tabel 9.2 geeft inzicht in de bijdrage van de beleggingsmix en de rente aan die  

 
Tabel 9.2 Het dekkingsgraadverloop PFZW in 2008 naar de oorzaken 

 

Dekkingsgraad begin 2008 148% 

Resultaat op beleggingsopbrengst -44% 

Resultaat op rente -22% 

Resultaat op afdekken renterisico 9% 

Resultaat op premie 1% 

Dekkingsgraad eind 2008 92% 

 
Bron: Herstelplan PFZW, 2009. 

 

ontwikkeling. De doorwerking van de kredietcrisis in de dekkingsgraden van de pensi-

oenfondsen is hard gegaan. Begin oktober daalde de gemiddelde dekkingsgraad van de 

pensioenfondsen onder de 125%, het gemiddeld bij de fondsen vereist eigen vermogen, 

en eind oktober dook de dekkingsgraad onder de 105%, het minimaal vereist eigen ver-

mogen. Het gaat dan om de fondsen die, gedreven door de betaalbare reële ambitie, 

hebben gekozen voor een niet meer dan beperkte nominale rentehedge en veel zakelijke 

waarden. Fondsen die hebben gekozen voor veel rentehedge, weinig zakelijke waarden en 

een grote durationmatch in de vastrentende waarden (bijvoorbeeld Philips) en fondsen die 

bescherming hebben gekocht op hun aandelen (bijvoorbeeld KLM Vliegend personeel) 

dan wel op de combinatie van aandelen en renterisico (bijvoorbeeld Rabobank) worden 
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door de kredietcrisis niet of slechts heel beperkt geraakt.
656

 Alle fondsen, wel of niet ge-

raakt, werken met een ABTN die FTK-proof is.  

 

De reactie van de toezichthouder 

Beide keren, zowel begin oktober als eind oktober heeft de toezichthouder het pensioen-

veld bijeen geroepen en beide keren heeft hij de pensioensector opgeroepen rustig te 

blijven. Hij riep de fondsen op  

 niet massaal hun aandelen te gaan verkopen, dat zou de ellende alleen maar onno-

dig vergroten; 

 niet direct de premies te verhogen; het bedrijfsleven had alle middelen nodig om 

de economische crisis het hoofd te bieden; premieverhoging zou dat schaden; 

 een besluit over indexering even uit te stellen tot de kruitdampen een beetje zou-

den zijn opgetrokken en wellicht een wat beter beeld zou kunnen ontstaan over de 

werkelijke omvang van de schade en iets van een marktrichting zichtbaar zou 

worden. 

Hij onderbouwde deze oproep met het argument dat de markten wel erg van slag waren, 

„de thermometers waren stuk‟.  

 

Naar het oordeel van de toezichthouder had de markt eind 2008 weer voldoende zijn rich-

ting gevonden om de fondsen op te dragen een herstelplan te maken naar de situatie 

ultimo 2008. Voor heel veel fondsen betekende dat een herstelplan onderdekking en her-

stelplan reservetekort ineen. 

 

De reactie van de wetgever  

Al snel was duidelijk dat een herstelplan onderdekking op basis van de voorgeschreven 

hersteltermijn van 3 jaar voor veel fondsen alleen haalbaar was als ook zou worden afge-

stempeld. Een forse premieverhoging zou anders, gegeven de botheid van het 

premiestuur, nodig zijn of een grote bijstorting. De spankracht van het bedrijfsleven kon 

dat vanwege de economische crisis niet aan.  

De StAr en de pensioenkoepels zijn in eerste instantie terughoudend geweest om de wet-

gever te vragen van zijn bevoegdheid gebruik te maken om artikel 142 uit de 

pensioenwet
657

 van toepassing te verklaren en een generieke maatwerkoplossing te bie-

den. Politieke bemoeienis ligt altijd moeilijk. Maar er was geen houden aan. Omdat het 

om heel veel fondsen ging en het ondoenlijk was voor DNB om per fonds maatwerk con-

form artikel 141
658

 te bieden, heeft de Minister toch besloten tot een generieke verlenging 

van de hersteltermijn. De minister heeft echter lang geaarzeld vanuit de optiek dat een 

verruiming van de hersteltermijn betekende dat risico werd door geschoven. Dat vergroot 

de druk op de solidariteit van jong naar oud. Misschien was het beter om toch maar af te 

stempelen.
659

 

                                                
656 Zie deel I, par. 5.5. 
657 Dit artikel regelt dat de Minister pensioenfondsen een ruimere hersteltermijn te verlenen als de dek-
kingsgraad problemen worden veroorzaakt door uitzonderlijke economische omstandigheden die een groot 

aantal fondsen treffen. Zie par. 9.2.1.4. Deze bepaling is in de wet opgenomen op uitdrukkelijk verzoek van 

de StAr. 
658 Dit artikel regelt individueel maatwerk door de toezichthouder. Zie par. 9.2.1.4. 
659 MinSZW (2009a). 
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De Minister besloot twee dingen. 

 De hersteltermijn werd verlengd tot 5 jaar. 

 Een strak herstelschema werd voor geschreven. Indien op enig moment tijdens de 

herstelperiode op grond van de aannames onder het herstelplan het vereiste herstel 

niet meer binnen de resterende termijn kan worden gerealiseerd, moet een jaar la-

ter daadwerkelijk worden afgestempeld, tenzij in dat jaar de situatie aanmerkelijk 

blijkt te zijn verbeterd. 

 

De Minister wilde niet verder gaan dan 5 jaar. Met die 5 jaar dreigden enkele grote be-

drijfstakfondsen toch direct al te moeten afstempelen. Een periode van 6 a 7 jaar zou die 

fondsen wel helpen. Die beperking tot 5 jaar was daarom voor met name de vakbeweging 

niet acceptabel. De Minister amendeert uiteindelijk zijn besluit in het kader van het met 

sociale partners gevoerde sociaal overleg. Niet eerder dan na 1 januari 2012 behoeft er 

voor het eerst te worden afgestempeld.
660

 Afgesproken wordt wel dat medio 2010 zal 

worden bezien op basis van de dan geldende situatie bij de fondsen en de uitkomst van de 

door de Minister uitgezette onderzoeken met betrekking tot het FTK en de houdbaarheid 

van het pensioencontract of dit uitstel van afstempelen verantwoord is.
661

 

 

Nieuw herstelplan voor PFZW 

Eind 2008 bedroeg de dekkingsgraad 92%. Een grenswaarde in die zin, dat gegeven de 

beleggingsmix, de feitelijke premie en de indexeringstaffel, het fonds op de pensioenwet-

parameters aan de hersteltermijn van 3 jaar voor het wegwerken van onderdekking (naar 

een dekkingsgraad van 104,5%, het minimaal vereist eigen vermogen) net genoeg had. 

Ook de 15-jaarshersteltermijn was voldoende om het fonds op tenminste het vereist eigen 

vermogen te brengen van 123%. Toch besloot het fondsbestuur te opteren voor een 5-

jaars hersteltermijn. Vooruitlopend daarop had het bestuur al besloten, gezien de ontwik-

kelingen met betrekking tot de financiële positie om voor 2009 de pensioenen en 

pensioenaanspraken niet te indexeren, hoewel de leidraad voor indexeren in de financiële 

opzet (zie hoofdstuk 2) daartoe wel de ruimte bood. De reden om toch te opteren voor een 

herstelplan was het feit, dat de nabije toekomst op de markten erg ongewis was, de kans 

dus wel degelijk aanwezig was dat de financiële positie nog zou verslechteren, waardoor 

een jaar later alsnog wel een herstelplan nodig zou kunnen zijn en dat de ontheffing van 

de hersteltermijn van 3 jaar alleen voor nu in te dienen herstelplannen gold. De financiële 

projecties lieten een over de eerstkomende 15 jaar fors oplopende indexeringsachterstand 

zien. Dat was voor het bestuur vanuit de reële ambitie niet acceptabel. Het bestuur be-

sloot daarom de leidraad voor de indexering voor de duur van het herstelplan te 

amenderen met als gevolg dat tussen een dekkingsgraad van 105% en 117% de helft van 

de loonontwikkeling wordt door gegeven in plaats van het oorspronkelijke lineaire ver-

loop. Boven de 117% blijft de lineaire staffel van kracht. Er wordt dus eerder meer 

geïndexeerd. In het herstelplan waren ondanks dat geen nadere maatregelen nodig. De 

premie blijft ongewijzigd, de herstelopslag uit het vorige herstelplan was nog niet beëin-

digd.
662

 De beleggingsmix blijft ongewijzigd. 

                                                
660 MinSZW (2009b en c). 
661 MinSZW (2009d). 
662 Dit is conform de in de financiële opzet vastgelegde premieregels. De opslag wordt pas beëindigd als 

alle over het verleden gekorte indexering is gecompenseerd. 
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Bij het indienen van het plan keurde de toezichthouder de economische parameters af. Hij 

had dezelfde parameters de afgelopen twee jaar wel goed gekeurd, maar vond ze nu, in 

het licht van de ontwikkelingen op de financiële markten, niet prudent genoeg. Het porte-

feuillerendement werd op aandringen van de toezichthouder verlaagd van 7,0 naar 6,6%. 

De aannames voor de prijs- en looninflatie moesten worden gehandhaafd op de minima 

van 2 respectievelijk 3%. Voor de rente mocht uitgegaan worden van de rentetermijn-

structuur van ultimo 2008 (startwaarde 3,6%) met afkapping na 5 jaar. Ook op de 

aangepaste parameters was het plan afdoende. 

Wel gaf de toezichthouder het bestuur nog de aanvullende opdracht om een plan te ma-

ken met aanvullende maatregelen voor het geval het hersteltempo te ver achter zou gaan 

lopen. 

Tabel 9.3 geeft de belangrijkste kentallen uit het herstelplan inzake de ontwikkeling van 

de dekkingsgraad en de indexeringsachterstand.   

 

Tabel 9.3 Dekkingsgraad en indexering met maatregelen uit het herstelplan 

Duur herstelplan: 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 7 jaar 15 jaar

Nominale dg: 95.6 100.0 103.9 106.0 108.5 113.6 126.4

Cum. indexatie: 0.0% 0.0% 0.0% 1.5% 3.0% 6.1% 27.0%

Cum. loongroei: 3.0% 6.1% 9.3% 12.6% 15.9% 23.0% 55.8%

Cum. prijsinflatie: 2.0% 4.0% 6.1% 8.2% 10.4% 14.9% 34.6%

Pensioenwet parameters

 

Bron: Herstelplan PFZW, 2009. 

 

Na 4 jaar is het fonds in het deterministische scenario van de pensioenwetparameters uit 

onderdekking en binnen 15 jaar is het fonds uit het reservetekort.
663

 

 

Eind 2009 bedraagt de dekkingsgraad 108%
664

 en ligt het plan voor op het schema dat 

uitging van 96%. Zowel de rente als de waarde van de beleggingen stegen. 2009 was 

zelfs een bijzonder goed beleggingsjaar.
665

 Met name de beleggingen zijn fors in waarde 

gestegen. Daarom wordt, met goedvinden van de toezichthouder, geen plan overlegd met 

aanvullende maatregelen voor het geval het herstel achter gaat lopen op het plan.
666

 Eind 

2010 is de dekkingsgraad 104%. Dat is nog steeds voor op het schema, ondanks een be-

nodigde verhoging van de voorziening van 7,5% vanwege de ingerekende nieuwste 

trendprognoses ter zake van langleven van het AG.
667

 

 

Commentaar 

De impact van de kredietcrisis en de reactie van de toezichthouder en de wetgever leiden 

tot de volgende observaties. Wij beschrijven die observaties aan de hand van enkele af-

spraken uit het FTK. Het gaat dan om de volgende afspraken. 

 

                                                
663 Het vereist eigen vermogen per 31-12-2008 is 123%. 
664 PFZW (2010). 
665 Het herstel moet van de markt komen, want extra maatregelen worden er niet genomen. In 2009 gebeurt 

dat dus ook. 
666 Het bestuur start de besprekingen daarover overigens wel. In juni 2010 leidt dit tot het vast stellen van 

een leidraad bij onderdekking (PFZW 2011). 
667 AG (2010). 
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 Het overeengekomen uitgangspunt dat niet alleen van belang is micro naar de 

pensioenfondsen en hun solvabiliteit te kijken maar bij de beoordeling van de 

solvabiliteitsontwikkeling ook macro te kijken in het licht van het pensioensys-

teem, het vertrouwen daarin en de invloed van maatregelen op het vertrouwen en 

de economie.
668

 

 De introductie van de marktwaardering van de pensioenverplichtingen.  

 Het omgaan met extreme marktomstandigheden. 

 De dubbele doelstelling in het contract en het FTK met de beleggingsspagaat als 

gevolg. 

 De zekerheidseis, parameters en risicofactoren. 

 

Breder kijken dan alleen micro 

De manier waarop de toezichthouder in 2002 aan de bel heeft getrokken was voor sociale 

partners en het pensioenveld eens maar nooit meer. Het vertrouwen in het pensioenstelsel 

werd ernstig geschaad, sprake was van een overreactie – mede omdat de crisis mondiaal 

beperkt bleef tot een beurscrisis en de impact op de economie van korte duur was, omdat 

de onderliggende reële economie er prima voorstond. En door het opgelegde tempo van 

de – overigens terecht verlangde – premiestijging werd juist het herstel van de Neder-

landse economie ernstig vertraagd, algemeen werd de term pensioencrisis gebezigd als 

oorzaak van het achterblijven van het herstel van de Nederlandse economie. Bij de be-

sprekingen tussen het Kabinet en de StAr over de uitgangspunten voor het FTK heeft de 

StAr nadrukkelijk aandacht gevraagd voor systeemrisico‟s en de macro-economische ge-

volgen van het toezicht. Dit naar de parallel met het bankentoezicht. In de afspraken is 

dat gehonoreerd.
669

 

In eerste instantie wordt de afspraak nagekomen. De toezichthouder roept, zoals wij hier-

boven zagen, zowel bij het zakken door de grens van het vereist eigen vermogen als van 

het minimaal vereist eigen vermogen het pensioenveld bijeen en roept het veld op rustig 

te blijven. Dit vooral vanuit het oogpunt van het systeem en de economie. Overhaaste 

maatregelen zouden beide schaden en de problemen alleen maar erger kunnen maken. 

Wat de reden is geweest om eind december 2008 te besluiten de sector toch herstelplan-

nen te laten opstellen naar de marktwaarde op 31-12-2008 is niet duidelijk. De rente was 

nog volatiel, zij het niet zo erg als een paar weken daarvoor, en de swapcurve lag nog 

steeds onder de staatscurve, een bijzondere situatie. De aandelenmarkt zat nog midden in 

zijn schok. Met de opdracht om toch herstelplannen te gaan opstellen is naar mijn mening 

sprake van strijdigheid met genoemd uitgangspunt. De eerste berichten verschenen dan 

ook in de zomer van 2009 in de pers over de negatieve macro-economische effecten van 

de in de herstelplannen aangekondigde dan wel reeds doorgevoerde premieverhogingen 

en bijstortingen door de werkgever.
670

 Als de Minister daarna aan zijn afstempelschema 

bij het verlengen van de hersteltermijn had vastgehouden, zou zijn afgestempeld op basis 

van een momentopname in een zeer extreme markt. Dat zou het vertrouwen ernstig heb-

ben geschaad. 

                                                
668 MinSZWHoofdlijnen (2004a), punt A.1. Ook de OESO (OECD 2010) dringt aan op het inbedden van 

herstelmaatregelen in „het grote plaatje‟, macro dus. Dit om verstoringen in de economie en op de arbeids-

markt zoveel mogelijk te voorkomen. 
669 Zie de bespreking van het FTK in par. 9.2.1.4. 
670 Zie bijvoorbeeld Shell (2009). 
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De introductie van de marktwaardering van de pensioenverplichtingen 

Het in de pas lopen met de internationale ontwikkelingen in accountancy en toezicht is 

voor de SER
671

 en de StAr reden geweest akkoord te gaan met de overgang op markt-

waardering van de pensioenverplichtingen. Zowel de SER als de StAr hebben daarbij wel 

hun bezorgdheid uit gesproken over de consequenties daarvan voor de ontwikkeling van 

de premie, de indexering en de dekkingsgraad. De overgang op de marktwaardering van 

de verplichtingen vergroot de volatiliteit van de dekkingsgraad fors. En bij veel pensioen-

fondsen zijn de premie en de indexering aan de dekkingsgraad gelinkt. Hoewel het FTK 

voorziet in regels ter demping van de kostendekkende premie en daarmee tegemoet komt 

aan de wens tot premiestabiliteit, is de zorg van de StAr niet weg genomen. De StAr had 

ook graag regels gezien voor de demping van de dekkingsgraad. Naarmate de dekkings-

graad de grenzen van het vereist en meer nog het minimaal vereist vermogen nadert, zal 

toch moeten worden gereageerd. Premieverhoging en indexeringskorting zijn dan de 

middelen. En dat kan grote volatiliteit betekenen, een onwenselijke situatie omdat zowel 

werkgevers en werknemers (premie) als gepensioneerden (indexering) willen weten waar 

zij aan toe zijn en niet houden van volatiliteit. Volatiliteit leidt tot onzekerheid en dat tast 

het vertrouwen aan. Een belangrijke les uit de jaren „60 en „70, die leidde tot de zoektocht 

naar met name de structurele prijs van pensioen en financieringssystemen met premiesta-

biliteit.
672

 Op ICA2006
673

 zijn voor- en tegenstanders van marktwaardering volop met 

elkaar in debat geweest. De volatiliteit van marktwaarde was daarin een belangrijk punt. 

Voorstanders huldigden de stelling dat het slechts een kwestie van wennen zou zijn. In 

pensioenland vooralsnog dus niet. In 2007 en begin 2008 ging het gesprek over inhaalin-

dexering en premiekorting en eind 2008 was voor het merendeel van de fondsen 

duidelijk, dat niet zou worden geïndexeerd en voerden FNV en Minister Donner een de-

bat over de noodzaak van afstempelen, dat werd „beslecht‟ in het sociaal overleg.  

 

De marktwaarde-volatiliteit is niet te managen. Daarvoor zijn de volgende argumenten 

aan te voeren. 

 Het renterisico kan volledig worden afgedekt. Dat klopt. Maar dat betekent wel 

een sterke vergroting van de kwetsbaarheid voor inflatie. De betaalbare reële am-

bitie raakt er door uit zicht. Reële verplichtingen kunnen niet worden afgedekt, 

omdat de markt voor indexleningen onvoldoend omvang heeft, in het bijzonder de 

markt voor indexleningen op Nederlandse prijsinflatie. De Nederlandse overheid 

kan helpen dit probleem op te lossen door op grote schaal indexleningen uit te ge-

ven. Dat kan ook helpen een wens van de overheid in vervulling te laten gaan dat 

pensioenfondsen meer beleggen ten gunste van de Nederlandse economie en in-

frastructuur. Tot op heden weigert de overheid echter indexleningen uit te geven.  

 Stel dat de rente gaat oplopen naar bijvoorbeeld 8%. De dekkingsgraden schieten 

dan omhoog. Maar is die 8% een structurele waarde van de rente die langjarig kan 

aanhouden? En wat gebeurt er als de rente dan weer gaat dalen? De voorspoed 

van een mooie dekkingsgraad op 8% rente zal, zeker als die situatie enkele jaren 

aanhoudt, niet zijn vast te houden, zo leert het verleden, maar uitgegeven worden 

                                                
671 Zie SER (2002, 24-25). 
672 Besproken in de zoektocht van Philips (par. 7.4.4) en van PGGM en Philips (par. 8.2). 
673 28th International Congress of Actuaries, Paris, may 28 – june2, 2006, besproken in deel I, par. 3.3.5. 
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aan inhaalindexering, premiekorting en wellicht nog rechtenverbetering. De weg 

terug zal grote problemen opleveren. 

 De behoefte aan premiestabiliteit en de wens om van dit grote volatiliteitsrisico 

verschoond te blijven is, mede door de boekhoudregels, reden voor werkgevers 

om risico over te hevelen naar werknemers. Maar zullen zij de volatiliteit kunnen 

begrijpen?  

 Elke keer zal de volatiliteit van de dekkingsgraad weer paniek geven en zal de 

roep klinken om direct compenserende maatregelen te treffen.  

De impact van de overgang op marktwaardering van de verplichtingen zal een belangrijk 

item (moeten) zijn in de in 2010 uit te voeren evaluatie van het FTK. Onderscheid zal 

gemaakt moeten worden tussen waarderen en sturen. Meer ruimte moet worden gegeven 

in de vorm van bijvoorbeeld langere wachttijden voor reactie. Het risico daarvan zal wel 

gecommuniceerd moeten worden. Wordt dat teveel in strijd gevonden met de zekerheids-

eis, dan zullen pensioenaanspraken meer voorwaardelijk moeten worden. Voor die 

aanspraken is vanuit marktdenken geen directe sturing vereist, omdat het fonds geen har-

de toezegging heeft gedaan. 

 

Het omgaan met extreme marktomstandigheden 

Naast de scepsis over de impact van de overgang op marktwaardering van de verplichtin-

gen, was er nog een reden voor bezorgdheid bij de StAr. Dat betrof het optreden van 

extreme marktomstandigheden. De door de wetgever voorgestelde maximale herstelter-

mijn van onderdekking van 1 jaar
674

 leidde tot deze bezorgdheid. Bij onderdekking mag 

niet worden geïndexeerd. Als sturingsmiddel is dat in die situatie dan niet meer in te zet-

ten. Beleggingsrisico terugnemen bij onderdekking heeft geen zin. Het vereist eigen 

vermogen daalt weliswaar, maar de onderdekkingsgrens niet. Door beleggingsrisico terug 

te nemen, wordt tevens herstelpotentieel uit rendement opgegeven. Dat betekent dat her-

stel geheel uit premie moet komen. Uit bij individuele fondsen uitgevoerde berekeningen 

was gebleken dat strikte naleving van de hersteltermijn tot een verdubbeling van de pre-

mie kon leiden.
675

 Daarom heeft de StAr aangedrongen op het opnemen in de 

Pensioenwet van een uitzonderingsbepaling. Zo‟n bepaling is ook opgenomen in de 

Hoofdlijnen van het akkoord tussen de wetgever en de StAr.
676

 In de Pensioenwet zijn 

uiteindelijk twee bepalingen opgenomen die maatwerk mogelijk maken, art. 141 en art. 

142.
677

 De laatste geeft de wetgever de mogelijkheid om in overleg met DNB fondsen een 

ruimere hersteltermijn dan 3 jaar te geven, “……indien sprake is van een uitzonderlijke 

economische situatie waardoor een groot aantal pensioenfondsen niet kan voldoen aan de 

bij of krachtens deze wet gestelde vereisten inzake het vereiste eigen en het minimaal 

vereist eigen vermogen” – (einde citaat).
678

 Voor iedereen was duidelijk dat eind 2008 

van zo‟n uitzonderlijke economische situatie sprake was en die situatie heel veel fondsen 

in onderdekking bracht. Opvallend is de terughoudendheid die partijen hebben betracht 

                                                
674 Bij het opstellen van de Hoofdlijnen en de Uitwerking daarvan was de hersteltermijn bij onderdekking 

nog 1 jaar. Pas bij de behandeling van de Pensioenwet in de Tweede Kamer in 2006 is die termijn verruimd 

naar 3 jaar. 
675 Zie bijvoorbeeld ORTEC (2003) (ook de circulaire van 2002 kende een hersteltermijn van een jaar, zie 

par. 9.2.1.2) en Tamerus (2005) voor de premie-effecten van een korte hersteltermijn. 
676 MinSZWHoofdlijnen (2004a), punt B.26.  
677 Besproken in par. 9.2.1.4. 
678 Lutjens (2007, 706). 
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om van deze bepaling gebruik te maken en de starre invulling aan de uitzondering die de 

Minister daaraan uiteindelijk heeft gegeven. Maar er was geen houden aan. Omdat het om 

heel veel fondsen ging en het ondoenlijk was voor DNB om per fonds maatwerk conform 

artikel 141 te bieden, heeft de Minister toch besloten tot een generieke verlenging van de 

hersteltermijn. De Minister was, zoals wij hiervoor zagen, echter wel zuinig.  

 

Op dit punt werkt het FTK dus niet. De uitzonderingsbepaling blijkt moeilijk te hanteren. 

Het belangrijkste argument van de Minister bij zijn aarzeling en de vervolgens door hem 

gekozen invulling is de druk op de solidariteit van jong naar oud die uitgaat van het 

voortbestaan van onderdekking. Risico wordt daardoor inderdaad naar de toekomst door 

geschoven.
679

 De Minister heeft daar een punt. Maar de vraag is wel of zo‟n meting van 

solidariteit moet worden gemaakt op basis van een momentopname in, nogmaals, een 

markt die niet (normaal) functioneert. Mijn antwoord daarop is neen. Wij moeten bij de 

evaluatie van het FTK hier nog eens goed naar kijken.  

Interessant is nog de volgende vraag. Wat, als heel veel fondsen in het pensioencontract 

hadden gekozen voor het (voor een majeur deel) afdekken van de nominale verplichtin-

gen? Had de Minister dan voor de resterende fondsen de uitzonderingsbepaling niet 

gehanteerd en hadden die fondsen dan moeten afstempelen? En was daar dan invulling 

aan gegeven? Wij zullen het antwoord niet weten. Maar het toont nog een andere kwets-

baarheid van deze bepaling.  

 

De dubbele doelstelling en beleggingsspagaat 

De kredietcrisis heeft de spotlight gezet op de beleggingsspagaat. De dubbele doelstelling 

in het contract, de nominale grenzen in het FTK en grote schokken op de financiële mark-

ten gaan niet samen. De oplossing van dit probleem moet in de eerste plaats komen uit 

het contract. Dat moet de dubbele doelstelling, én een betaalbare reële ambitie én een 

nominale dekkingszekerheid, verlaten. Er zal gekozen moeten worden. Linksaf: nominale 

dekkingszekerheid. Rechtsaf: reële ambitie. 

Linksaf betekent minder risico enerzijds en hogere buffers
680

 en een ongedempte kosten-

dekkende premie anderzijds. En eigenlijk ook een hogere zekerheid dan 97,5%. Meer 

betalen voor meer (nominale) zekerheid. Voor dat meer betalen is in de economie geen 

ruimte. Dat zal er op neer komen dat iets meer dan de helft van de huidige opbouw nomi-

naal hard zal zijn. De rest zal met een van de rentestand afhankelijk jaarlijks wisselend 

opbouwpercentage kunnen worden benut voor een voorwaardelijke pensioenopbouw. 

Dus per saldo wordt het minder pensioen en met minder indexering, of te wel een lager 

reëel pensioenresultaat met een zekere nominale bodem. En hoe zeker is die bodem, ge-

zien de groeiende onzekerheid in de financiële markten waar ook staatsleningen hun 

gedachte veiligheid verliezen en gezien de grenzen aan het verzekeren van langlevenrisi-

co bij een almaar stijgende levensverwachting. Dit voorbeeld van een combicontract 

geeft naar mijn mening een zuivere scheiding tussen „hard‟ en „zacht‟. Het is beschreven 

in Boeijen, e.a. (2010b). 

Rechtsaf betekent het accepteren van de onzekerheid en over gaan op een contract met 

alleen voorwaardelijke maar dan wel reële opbouw en aanspraken. Dat levert door het 

                                                
679 MinSZW (2009a). 
680 Eigenlijk helemaal geen (mismatch)risico en dan zijn geen buffers nodig. Het ontbreken van rendement 

leidt tot een hogere premie of lager pensioen. 
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contineren van het op een reële ambitie gestoelde beleggingsbeleid een reëel pensioenre-

sultaat op op het huidige niveau, maar wel de kans dat af en toe op de (door eerdere 

indexeringen gegroeide) aanspraken wordt gekort. Defined ambition,
681

 uitvoerig te be-

spreken in deel III, is een voorbeeld van zo‟n contract. De keuze is aan sociale partners. 

Die keuze vraagt wel dat in het FTK ruimte komt voor contracten met reële maar voor-

waardelijke pensioenaanspraken. 

 

De parameters en risicofactoren 

De kritiek van de toezichthouder op het FTK dat de risicofactoren in de solvabiliteitstoets 

te laag zijn, lijkt te worden bevestigd in de kredietcrisis. Moeten de risicofactoren en dus 

de buffers omhoog? In de Nota Evaluatie FTK
682

 vinden wij een indicatie van de inzet 

van de toezichthouder bij het opstellen van het FTK, een inzet conform schokken uit het 

verleden. Een heel grove berekening laat zien dat dat voor PFZW zou betekenen een buf-

fer van ruim 141% in plaats van de huidige ongeveer 125%. De dekkingsgraad bedroeg 

ultimo 2007 148%, dus het vereist eigen vermogen was aanwezig. De dekkingsgraad zou 

dan ultimo 2008 nog steeds 92% hebben bedragen. Dus hogere buffereisen had het fonds 

in 2008 onvoldoende geholpen. Alleen veel minder beleggings- en renterisico had het 

fonds in 2008 echt geholpen. Maar dat strookt niet met de doelstelling van een betaalbare 

reële ambitie. Opnieuw: kiezen dus in het contract. 

 
Zijn de economische parameters te optimistisch, zoals de kritiek van DNB luidt op het 

FTK? Naar de mening van de meerderheid in de Commissie Don wel.
683

 Dat is de ene 

kant. Zouden de fondsen niet in onderdekking zijn geraakt als de parameters waren ge-

hanteerd die deze meerderheid voorstelt? Voor PFZW geldt dat in elk geval niet, omdat 

de premie bepaald wordt op de reële rente en niet op verondersteld rendement.
684

 

(einde commentaar) 

 

9.2.2  Beoordeling met de inzichten van nu 

 

FTK  is ‘willen’ 

Doel van het FTK is om „willen‟ op het punt van (dekkings)zekerheid te realiseren met 

behoud van „willen‟ op indexeringskwaliteit. Doel van het vigerend contract (PFZW 

klaar voor marktwaarde en FTK) is een betaalbare reële ambitie en tegelijkertijd voldoen 

aan nominale dekkingszekerheid. 

 

Wij leggen het FTK en de nieuwe financiële opzet van PFZW langs de „willen‟ dimen-

sies.  

 

                                                
681 Tamerus (2009b). 
682 MinSZW (2010b, 24-27). 
683 Cie Don (2009), „meerderheidsadvies‟. 
684 Maar PFZW zou bij lagere parameters het herstelplan lange termijn wellicht niet zonder aanvullende 

maatregelen hebben kunnen indienen. Veel rek in de premie is er niet. Dus zou dan nog meer dan nu al in 

het plan het geval is moeten worden ingeleverd op de indexeringskwaliteit. Een grote impact dus. 
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Pensioenresultaat 

 De verlaging van de franchise bij de overgang naar middelloon (PFZW) vergroot 

de toegankelijkheid tot de pensioenregeling voor werknemers in de lager betaalde 

functies. Dat is tevens goed voor hun economische zelfstandigheid. 

 De overgang naar middelloon met indexeringssturing is voor actieven een fors 

verlies van kwaliteit, afgemeten aan het pensioendoel, het kunnen blijven voor-

zien in de kosten van levensonderhoud op het welvaartsniveau bij 

pensioeningang. De impact daarvan zal door het merendeel van de werknemers 

niet op waarde zijn geschat. 

 De aandacht voor indexering, in het bijzonder via de consistentietoets, verhoogt 

de indexeringskwaliteit wel weer voor deelnemers en gepensioneerden in contrac-

ten met een geformuleerde indexeringsambitie. 

 Ook het (deels) mogen indexeren tijdens herstel vergroot op zich de indexerings-

kwaliteit. 

 Een te grote prudentie in de parameters kan leiden tot een onnodig hoge premie of 

een ex-ante te lage (indexerings)kwaliteit. Dat kan een te somber beeld geven. 

 Een te grote prudentie bij een herstelpan kan de kwaliteit onnodig hard raken als 

de prudentie leidt tot afstempelen. In die zin zijn de regels in het FTK over het op-

stellen van een herstelplan op een actuele situatie een bedreiging voor de 

kwaliteit. 

 

Zekerheid 

 De uitgangspunten voor de zekerheidsregels (voorziening, solvabiliteitsmarge, 

zekerheidseis, kostendekkende premie) en de invulling vergroten de (nominale) 

dekkingszekerheid. De kostendekkende premie en de combinatie van marktwaar-

dering en de korte hersteltermijn bij onderdekking zijn de belangrijkste 

exponenten van die (nominale) dekkingszekerheid.  

 De (nominale) dekkingszekerheid is wel minder dan door de toezichthouder be-

oogd in de APP en de circulaire. Dat komt door de compromissen omwille van 

betaalbaarheid en indexeringskwaliteit. 

 Met name de eis van een kostendekkende premie is van groot belang voor de ze-

kerheid. Het betekent in de eerste plaats dat er structurele dekking is van de 

toezegging. De lat wordt niet te hoog gelegd. En in de tweede plaats dat structu-

reel ex-ante geen lasten worden doorgeschoven naar toekomstige generaties.  

 De premiedemping maar meer nog het mogen rekenen met rendement in de pre-

mie doen hieraan afbreuk. Het moeten rekenen met een langleventrend vergroot 

de zekerheid. 

 De consistentietoets en in het bijzonder de stringente regels voor premiekorting 

beschermen de indexeringskwaliteit. 

 De combinatie van overgang naar marktwaarde en korte termijn zekerheid schaadt 

echter ook de zekerheid, omdat het risico van premievolatiliteit werkgevers doet 

besluiten meer risico naar deelnemers en gepensioneerden over te hevelen. Een 

averechtse werking gaat zich voor doen. 

 En de focus op de nominale (dekkings)zekerheid leidt in reële termen juist tot 

minder zekerheid, omdat een betaalbare reële ambitie er minder haalbaar door 

wordt.  
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 De zekerheidseis lijkt niet te worden gehaald door een onderschatting van de risi-

cofactoren in de solvabiliteitstoets. Dat tast de zekerheid en het vertrouwen aan. 

Hoewel erg extreem, is de kredietcrisis hiervan een voorbeeld. 

 Het FTK heeft de spanning tussen discontinuïteit en continuïteit niet opgelost. In-

tegendeel, die spanning is er in opgenomen. Dat komt met name, omdat mag 

worden geïndexeerd ook al is het vereist eigen vermogen niet aanwezig. Maar 

ook, omdat de premie mag worden gedempt en in de premie met rendement mag 

worden gerekend. Net als in het contract proberen wij in het FTK én een betaalba-

re reële ambitie én een nominale (dekkings)zekerheid te realiseren. Daardoor is 

bij fondsen die vanwege de eerste doelstelling een hoge mismatch aanhouden bin-

nen de regels van het FTK de nominale (dekkings)zekerheid toch minder groot 

dan beoogd. Door de onduidelijkheid schaadt dit ook het vertrouwen. 

 Een te hoge prudentie in de parameters en risico-opslagen kan leiden tot een te 

duur of te laag pensioen, een te lage prudentie tot een te lage premie of een ex-

ante te hoge (indexerings)kwaliteit. Een lastige keuze. Het is verstandig over die 

parameters regelmatig met elkaar (StAr en wetgever) te praten. Van een volgende 

commissie moeten echter geen belanghebbenden deel uit maken omwille van ob-

jectiviteit en zelfbescherming. 

 Een te lage prudentie bij een herstelpan kan leiden tot teleurstelling achteraf met 

opnieuw pijnlijke maatregelen. Dat schaadt het vertrouwen en de zekerheid. Een 

te hoge prudentie ook. Want dan wordt wellicht onnodig af gestempeld. Het FTK 

en degenen die het moeten toepassen blijken moeite te hebben met de herstelre-

gels en uitzonderingsbepalingen. Ook dat is niet goed voor het vertrouwen. Heeft 

een herstelplan wel zin? De te nemen maatregelen zijn, nu het premiestuur nage-

noeg bot is, toch zeer beperkt en komen al gauw neer op afstempelen.  

 

Maar ‘kan’ het ook? 

Kan dat betaalbaar, met goed risicomanagement en met aanvaardbare solidariteit? 

Wij nemen de casus de maat langs de „kunnen‟ dimensies.  

 

Betaalbaarheid 

 De eis van een kostendekkende premie verbetert de betaalbaarheid. De kosten-

dekkende premie is een soort baken voor de structurele premielast voor de 

onderneming en de werknemers en voorkomt dat de lat te hoog wordt gelegd, zo-

dat achteraf blijkt dat meer premie nodig is. 

 Dit kan ondergraven worden als de zekerheid te hoog wordt. Dat slaat dan neer op 

de kwaliteit (lager niveau) of de zekerheid (een deel van de aanspraken wordt 

voorwaardelijk). 

 De afspraak dat de kostendekkende premie mag worden gedempt vergroot de be-

taalbaarheid.  

 De overgang op marktwaarde in combinatie met de korte termijn focus bedreigt 

de betaalbaarheid. De premielast wordt te volatiel. Dit leidt naar minder risico en 

dus minder indexeringskwaliteit dan wel tot meer overhevelen van risico naar 

deelnemers en gepensioneerden. 

 De overgang naar middelloon met indexeringssturing is goed voor de betaalbaar-

heid, zowel voor de kostenbeheersing als voor de premievolatiliteit. 
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 De stringente regels voor premiekorting zijn op zich slecht voor de betaalbaar-

heid, want verhogen de gemiddelde premie. Ze zijn goed, als het gaat om de 

relatie tussen de ambitie en eerlijke prijs. 

 

Solidariteit 

 De eis van een kostendekkende premie voorkomt dat ex-ante jong solidair is met 

oud als het gaat om de structurele lasten van de ambitie.
685

 

 De aandacht van de Minister voor het doorschuiven naar jongeren bij zijn afwe-

gingen om art. 142 te gebruiken is positief. 

 

Arbeidsmarkt 

 Het strakke sturen met korte hersteltermijnen vergroot op zich de arbeidsmobili-

teit. Het lang boven de markt hangen van een tekort is niet goed voor de 

arbeidsmarkt.  

 De overgang op marktwaarde in combinatie met de korte termijn focus is slecht 

voor de economie en de arbeidsmarkt vanwege de grote en pro-cyclische premie-

bewegingen. 

 

En hoe zit het op de ‘verbinden’ dimensie? 

 

Risicomanagement 

 Het FTK draagt bij aan een sterke verbetering van het risicobesef. Dat element, 

vooral via de instrumenten continuïteitsanalyse, solvabiliteitstoets, consistentie-

toets binnen bereik gekomen, wordt nog veel te beperkt gebruikt in het 

pensioenveld. De toezichthouder zou veel meer bij de fondsen op bezoek kunnen 

gaan om juist gevoeligheidanalyses en stresstesten met behulp van deze instru-

menten te bevorderen zonder daaruit direct ingrijpen te vereisen. Ook een vorm 

van „ de boot gemist‟ (14). 

 Het ontbreken van regels bij onderdekking ingeval de, al dan niet tijdelijke ver-

lengde, hersteltermijn niet kan worden gehaald c.q. het ontbreken van de plicht tot 

aanleveren van een rampenplan ondergraven zo het risicobesef weer. Hier wordt 

„de boot gemist‟ (zie 11 bij herstelplan in par. 9.2.1.3). 

 Het FTK dwingt duidelijkheid af over het wel of niet hebben van een indexerings-

ambitie en over de wijze van financieren. Dat is goed risicomanagement. 

 De kostendekkende premie is een belangrijke verbetering voor adequaat risico-

management. 

 De premie- en indexeringsstaffels, zeg maar de explicitering van de wijze waarop 

stuurmiddelen worden ingezet, verbeteren het risicomanagement. In de eerste 

plaats zijn zij richtinggevend en disciplinerend voor het fondsbestuur dat er alleen 

gemotiveerd van kan afwijken. In de tweede plaats weten ook de belanghebben-

den hoe er wordt gestuurd. Dat betekent dat het bestuur ook daadwerkelijk van de 

sturingsmiddelen gebruik kan maken zonder eventuele claims op grond van ge-

wekte verwachtingen. 

                                                
685 Behalve dan via de systematiek van doorsneeopbouw-doorsneepremie. 
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 In het verlengde van de continuïteitsanalyse is de consistentietoets een belangrijk 

instrument voor het risicomanagement. Aan deze toets kan worden gemeten in 

hoeverre de realisatie van de ambitie in gevaar komt, zodat tijdig óf kan worden 

gecommuniceerd dat de ambitie niet langer houdbaar is óf kan worden bijgestuurd 

in de financiering. Alleen al daardoor wordt de reële (uitkerings)zekerheid ver-

groot.  

 De consistentietoets is niet gekwantificeerd. Het betekent dat niet inzichtelijk is 

gemaakt wanneer de ambitie te ver uit zicht raakt, de risico‟s dat dat gebeurt niet 

inzichtelijk zijn gemaakt en ook geen maatregelen zijn opgesteld als de ambitie te 

ver uit zicht is geraakt. Dat is geen goed risicomanagement. Daarmee roept het 

pensioenveld over zich af dat op enig moment de toezichthouder op de rem trapt. 

De les van de circulaire is dus niet volledig geleerd. Overigens geeft de toezicht-

houder in gesprekken te kennen een ondergrens aan te houden van 70%, maar bij 

naderen of onderschrijden van deze grens ligt een conflict op de loer. Duidelijk-

heid ontbreekt hier en dat is, zoals wij in 2002 hebben geleerd bij het verschijnen 

van de circulaire, ongewenst. Een voorbeeld van „de boot gemist‟ (15).  

 Ook de bovenkant is niet ingevuld in het FTK, anders dan stringente regels voor 

premiekorting. 

 Het FTK heeft het compleet zijn van het pensioencontract niet afgedwongen en 

dat van PFZW is het dan ook niet.
686

 Daardoor wordt wellicht teveel risico geno-

men en komt de (nominale) zekerheid lager uit dan gedacht. 

 Het FTK heeft de spanning tussen discontinuïteit en continuïteit niet opgelost. In-

tegendeel, die spanning is er in opgenomen. Dat heeft het voordeel dat ook binnen 

het FTK een betaalbare reële ambitie mogelijk blijft, maar het risicomanagement 

wordt er lastig door. Moet de strategie een hoge mismatch zijn met het oog op die 

betaalbare reële ambitie, met als risico dat bij grote aandelen- en renteschokken de 

ondergrens wordt onderschreden met grote premieconsequenties of de consequen-

tie van afstempelen? Of moet de strategie zijn een heel kleine mismatch om 

onderdekking gewoon te voorkomen en een daardoor veel lagere indexeringsam-

bitie met als risico dat bij oplopende inflatie inderdaad deze niet kan worden 

bijgehouden met indexering? Kortom, het FTK legitimeert de beleggingsspagaat, 

een voor pensioenfondsbesturen onmogelijke opdracht. Het FTK is hier geen goe-

de gids. „De boot is gemist‟ om de spagaat op te lossen (zie 13 in par. 9.2.1.4). 

 Het FTK geeft verkeerde zekerheid. Namelijk nominale dekkingszekerheid, ter-

wijl alle belanghebbenden zijn gebaat bij een reëel pensioenresultaat. Dit wordt 

overigens in de hand gewerkt door het contract. 

 Het FTK geeft verkeerde zekerheid. Voor jong en oud wordt dezelfde dekkings-

zekerheid voor geschreven, terwijl hun risicodraagvlak vanwege tijd en human 

capital verschillend is. Ook dat wordt in de hand gewerkt door het contract. 

 Draagt een herstelplan nu wel of niet bij aan goed risicomanagement? In de eerste 

plaats is het antwoord ja. Defined benefit vereist dat bij onderdekking herstel 

wordt bespoedigd om afstempelen te voorkomen. In de tweede plaats is het ant-

woord nee. Om twee redenen. 

                                                
686 Dit geldt het merendeel van de defined benefit contracten (en collective defined contribution contrac-

ten?).  
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o Niet goed wordt vast gesteld wanneer sprake is van onderdekking. Dat 

komt omdat daarvoor de marktwaarde van de beleggingen en verplichtin-

gen als vertrekpunt wordt genomen. Dat betekent dat op toevalstreffers 

dan wel in een markt die even helemaal de weg kwijt is bepaald wordt of 

sprake is van onderdekking en dat de zware maatregelen ook op zo‟n bij-

zonder moment worden gebaseerd. Vooral dit is in 2009 de reden geweest 

voor met name de vakbonden om zich hevig te verzetten tegen nu al af-

stempelen. Zulke maatregelen hebben, zo bepaald, geen draagvlak. En dat 

is voor zulke zwaarwegende maatregelen wel wenselijk. 

o Welke aannames leggen wij onder een herstelplan? De neiging bestaat om 

voorzichtig te zijn of zelfs erg voorzichtig te zijn. De aanname van een 

voor 15 jaar gelijkblijvende rente van 3,7%, de rente op 30 september 

2004, vond PGGM te prudent. Maar er werd ook geroepen “de rente kan 

nog naar 1%, kijk maar naar Japan”. Snel daarna steeg de rente en kon het 

herstelplan waarvan een duur was voorzien van 12 jaar worden beëindigd. 

Dat ontlokte de raad van advies bij PGGM de vraag: wie is hier nu gek? 

Aan de andere kant: de rente is in 2010 weer van het niveau van 2004 dan 

wel nog fors lager geweest. Te grote voorzichtigheid kan leiden tot draco-

nische maatregelen die al snel blijken onnodig te zijn geweest. Het kan 

ook andersom. De aannames kunnen achteraf te optimistisch blijken te zijn 

geweest. Nieuwe vervelende maatregelen zijn nodig. Dat zal het vertrou-

wen erg schaden. Een heel lastig vraagstuk. 

o Het legitimeert om niet op voorhand de maatregelen „klaar te hebben 

staan‟. Het rampenplan mag achteraf worden ingevuld en dat betekent dat 

op voorhand wellicht minder goed wordt nagedacht over het risico en in 

elk geval niet over wie de maatregelen in zo‟n herstelplan moet dragen. 

Het FTK is hier geen goede gids.  

 Het is maar de vraag of marktwaarde leidt tot beter risicomanagement. Volgens de 

financieel-economen wel. De marktwaarde is volgens hen de enig juiste waarde in 

de financiële markt. Bovendien is er nu consistentie in de waardering van links en 

rechts op de balans. Maar de volatiliteit van marktwaardes bemoeilijkt aan de an-

dere kant het risicomanagement ook. Zou afstempelen op de waardes van 31-12-

2008 goed risicomanagement zijn geweest? Het argument om het te doen was 

voor de Minister het doorschuifrisico naar toekomstige generaties. Een goed ar-

gument uit oogpunt van solidariteit. Maar wat is de marktwaarde van solidariteit? 

Is die er wel? Wij kunnen met fair value ALM de waarde bepalen van solidari-

teitsoverdrachten. Dat wel. Maar is niet juist solidariteit een maatschappelijk 

fenomeen dat zich niet verdraagt met de markt en zich juist bij uitstek leent voor 

een duurzaamheidswaarde? Hier botsen de paradigma‟s van het sociale contract 

en van het financiële contract.
687

 Kun je een sociaal contract naar de markt bren-

gen? Dat doen wij wel met de waardering en vooral ook sturing op marktwaarde. 

In de evaluatie van het FTK mag een fundamentele herbezinning op marktwaarde-

ring van het pensioencontract niet ontbreken. 

 

                                                
687 Zie deel I, par 4.4.1. 
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Het FTK heeft veel goeds gebracht voor het risicomanagement van het pensioencontract. 

Het belangrijkste is dat er een voor alle partijen duidelijk wettelijk gefundeerd toezicht-

kader is. Maar het FTK kent ook duidelijke minpunten, die met name ook bij de krediet-

crisis aan het licht zijn gekomen. Dit zijn de korte hersteltermijn bij onderdekking, het 

moeilijk hanteerbaar zijn van de uitzonderingsbepaling en het laten voortbestaan van het 

niet compleet zijn van het contract waardoor het FTK onvoldoende gidsend is bij onder-

dekking. Het FTK stuurt op de verkeerde zekerheid (nominaal in plaats van reëel en voor 

jong en oud dezelfde zekerheid), hetgeen overigens ook besloten ligt in het contract. En 

het FTK legitimeert de dubbele doelstelling in het contract en de daaruit voortvloeiende 

beleggingsspagaat. Zowel het FTK als het PFZW-contract (en vele andere) waren niet 

kredietcrisisproof. Ook het FTK kan niet op tegen het economisch tij, de financiële mark-

ten winnen het van het systeem. Met (nog) meer zekerheid wel? 

 

De kredietcrisis was voor de Minister aanleiding om  

 een commissie aan het werk te zetten om de pensioenwetparameters te evalueren 

zoals al bij de invoering van de pensioenwet was voorzien; 

 het FTK versneld te evalueren; 

 het beleggingsbeleid en risicobeheer van de pensioenfondsen te laten onderzoe-

ken; 

 de toekomstbestendigheid van het pensioencontract te laten onderzoeken mede in 

het licht van de voortgaande vergrijzing. 

Deze onderzoeken moeten lessen opleveren die het stelsel meer bestendig moeten maken 

voor de vergrijzing en voor financiële schokken.
688

 De resultaten bespreken wij in de Epi-

loog, par. 13.2.  

 

9.3  Prepensioen afgeschaft
689

 
 

Wij bespreken deze casus om twee redenen. De eerste is dat de overheid opnieuw
690

 in de 

verantwoordelijkheid van de sociale partners treedt door te sturen op de inhoud. De twee-

de is dat de overheid alsnog de goede stap
691

 zet om de arbeidsparticipatie van ouderen in 

het kader van de vergrijzing te verhogen.  

 

9.3.1  De casus 

 

Het Kabinet schaft per 1-1-2006 de fiscale faciliering af van (VUT) en prepensioen.
692

 In 

ruil daarvoor komt er een fiscaal vriendelijke levensloopregeling waarin werknemers zelf 

op eigen kosten kunnen sparen voor tussentijds verlof of vervroegd uittreden. 

                                                
688 MinSZW (2009d). 
689 Zie Van Keeken (2008, 64-68). 
690 Het gebeurde ook bij het Pensioenconvenant (zie par. 8.5). De overheid nam het voortouw in het proces 
van endogen kostenneutraliteit en via fiscale dreiging is de omzetting van VUT naar prepensioen aange-

moedigd.  
691 De stap van omzetting van VUT naar prepensioen bracht niet wat het Kabinet beoogde (zie par. 8.5). 
692 Per 1-1-2005 voor nieuwe pensioenregelingen en per 1-1-2006 voor bestaande pensioenregelingen. Zie 

voor een uitgebreide toelichting op de (fiscale) afschaffing bijvoorbeeld Schouten (2005).  
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Weliswaar kan het Kabinet niet treden in de arbeidsovereenkomst tussen werkgever en 

werknemer – de pensioenregeling is daar onderdeel van - , maar het kan wel de fiscale 

faciliering van het prepensioen afschaffen, waardoor de prijs van de regeling te hoog 

wordt. Vergroting van de arbeidsparticipatie was, naast beheersbaarheid van de kosten, 

het argument voor het eerste Kabinet Kok geweest om in 1996 te komen met de Nota 

Werken aan Zekerheid.
693

 Het Kabinet had daar met name ook de VUT op het oog. Deze 

regeling ontmoedigde het langer doorwerken. Het Kabinet ging er van uit dat, als de VUT 

werd omgezet in prepensioen waarvoor de werknemer zelf moest sparen, in plaats van dat 

de kosten mede door jongere generaties werden betaald, dat een aanmoediging zou zijn 

voor de werknemer om vanwege de kosten toch maar wat langer door te werken. In zijn 

aanbevelingen
694

 drong de StAr er bij werkgevers en werknemers op aan de omzetting 

van VUT naar prepensioen snel ter hand te nemen en in het uit de Nota Werken voor Ze-

kerheid uiteindelijk voortvloeiende Pensioenconvenant spraken Kabinet en sociale 

partners af knelpunten in het arbeidspensioen in relatie tot de arbeidsparticipatie van ou-

deren op te lossen.
695

 Binnen enkele jaren werd de VUT massaal omgezet in 

prepensioenregelingen maar wel met ruime uitlooptermijnen en overgangsrechten. Van 

daadwerkelijk langer werken kwam nog niet zoveel. Dat bracht dus het Kabinet er toe nu 

wel te doen, waar het in de Nota Werken aan Zekerheid alleen mee dreigde, het inzetten 

van het fiscale instrument. Het Kabinet had zich voor wat betreft de vergroting van de 

participatie van oudere werknemers in feite te rijk gerekend met die omzetting van VUT 

naar prepensioen. Ook de verplichtstelling wordt, net als in 1997, ingezet als stok achter 

de deur: regelingen, die in 2015 toch nog de mogelijkheid bieden om vóór 65 met pensi-

oen te gaan anders dan door vervroeging van ouderdomspensioen binnen de fiscale 

marges worden na 2015 niet langer verplicht gesteld. 

Zowel werkgevers als werknemers waren niet blij met dit overheidsingrijpen in de inhoud 

van de arbeidsvoorwaarden. Daar kwam het namelijk wel op neer. De commotie onder 

werknemers was groot. Zelfs een beetje tot hun eigen verbazing was de opkomst bij een 

protestbijeenkomst op het Museumplein in Amsterdam in 2006 in jaren niet zo massaal. 

Eerder dan op 65 jaar met pensioen gaan werd beleefd als een grove aantasting van een 

verworven recht en na 60 tot 62 jaar was het toch wel echt op, zeker voor diegenen die er 

dan al 40 jaar of meer op hadden zitten. Dat criterium, al in de tijd van Van Marken in 

zwang
696

, kwam weer op tafel. Het Kabinet was echter niet af te brengen van zijn voor-

nemen.  

De druk vanuit de vakbonden om de mogelijkheden tot vervroegde pensionering open te 

houden heeft er toe geleid dat de prepensioenregelingen werden „opgeplust‟ naar het ou-

derdomspensioen en nabestaandenpensioen. Binnen die regelingen eisten de vakbonden 

het maximale gebruik van de fiscaal toegestane ruimte. Door vervolgens dit fors hogere 

ouderdomspensioen naar wens te vervroegen, kon de werknemer toch nog zo rond leeftijd 

62-63 met een goed pensioen uittreden. 

Voor de verstandhouding tussen de centrale organisaties van werkgevers en werknemers 

is deze succesvolle werknemerslobby niet goed geweest. Werkgevers hadden graag ge-

                                                
693 Zie par. 8.5. 
694 StAr (1997b), aanbeveling 12. 
695 StAr (1997c), afspraak 6. Zie par. 8.5. 
696 Par. 7.2. 
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zien dat de kosten van het pensioen wat waren verlaagd door de afschaffing van het pre-

pensioen. 

 

Ook in de sector zorg & welzijn, waar vervroegd uittreden als een noodzaak werd gezien 

voor ten minste de verplegende en verzorgende functies,
697

 is het prepensioen
698

 omgezet 

in een verhoogd ouderdomspensioen door de fiscale ruimtes maximaal te benutten. Ook 

werd 1,65% van het salaris aan premieruimte vrij gemaakt om voor werkgevers de pensi-

oenkosten te verlagen.
699

 Daarbij werd vanuit het pensioenfonds een dringend beroep 

gedaan op werkgeverskoepels in de sector om te bevorderen dat levensloopregelingen 

collectief werden opgestart met een bijdrage van de werkgever.  

De belangrijkste veranderingen in de PGGM-regeling waren de volgende. 

 Het opbouwpercentage werd verhoogd van 1,75% naar 2,05%. 

 De franchise wordt verlaagd tot het maximaal toegestane niveau. 

 Een deel van de overgangsmaatregelen die in 1999 waren getroffen bij de omzet-

ting van de OBU naar het FLEX-pensioen
700

 werd omgezet naar een regeling 

waarbij per dienstjaar vóór 2006 1,5 maand pensioen extra werd opgebouwd in 

de nieuwe regeling. Dit werd uit toekomstige premie gefinancierd. Deze toezeg-

ging was voorwaardelijk en werd na 15 jaar doch uiterlijk bij het bereiken van de 

55-jarige leeftijd inverdiend. 

 De flexibiliteit werd flink verruimd door ondermeer ook de tot 2006 opgebouwde 

FLEX-rechten te mogen gebruiken voor een hoger of eerder ingaand ouderdoms-

pensioen en tussen 55 en 70 met pensioen te mogen gaan. Ook mocht voortaan 

vanaf leeftijd 55 gekozen worden voor de combinatie deeltijd werken deel tijd 

pensioen. 

 De OBU werd omgezet naar spaar-OBU het geen inhield dat later laten ingaan 

van de OBU leidde tot een actuarieel neutraal hogere OBU. 

 

9.3.2  Beoordeling met de inzichten van nu 

 

Afschaffen van prepensioen is ‘kunnen’ 

Wij beoordelen de casus langs de „kunnen‟ dimensies. 

 

Betaalbaarheid 

 Door het opplussen van het ouderdomspensioen is de betaalbaarheid niet wezen-

lijk veranderd. Per saldo kwam bij PGGM wat premieruimte vrij, maar dat kwam 

met name ook door de invoering van de WIA. Het langer doorwerken, de bedoe-

ling van de overheid, zal voor de jongere generaties wel gaan optreden en dat 

                                                
697 De functies die vanouds vielen onder regelingen van functioneel leeftijdsontslag (FLO), voordat deze 
opgingen in de OBU (de VUT in de zorgsector). 
698 Bij PFZW FLEXpensioen genoemd. 
699 Dit was mede mogelijk door de overgang van de WAO op de WIA, waardoor de regelingen voor ar-

beidsongeschiktheid in het pensioenfonds soberder konden worden. Zie Van Keeken (2008), hoofdstuk 19. 
700 Par. 8.5.1. 
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verhoogt de doorsneepremie als de pensioenleeftijd niet op schuift. Er komen dure 

opbouwjaren bij. Een „bizarre‟ tegenstrijdigheid.
701

 

 

Solidariteit 

 De overgangsmaatregelen als gevolg van de afschaffing van het prepensioen heb-

ben de solidariteit van jong naar oud vergroot. In het systeem van 

doorsneeopbouw-doorsneepremie betalen jongeren mee voor rechten waarvan zij 

nooit gebruik gaan maken. Van wederkerigheid is geen sprake in dit geval en het 

is ook zeer de vraag of de oudere werknemer die wat langer moet doorwerken 

zwak moet worden geacht en dus de solidariteit daarmee gerechtvaardigd zou 

zijn. Deze extra solidariteit heeft de discussie over de rechtvaardigheid en kwets-

baarheid van de solidariteit van jong naar oud aangewakkerd. Bij het ABP kwam 

het zelfs tot een rechtszaak.
702

 Omdat de OBU altijd goed gefinancierd is geweest, 

was het solidariteitseffect bij PGGM „gering‟, een premieopslag van 0,4% per jaar 

over 15 jaar. 

 De stijging van de doorsneepremie als gevolg van langer werken en dus meer dure 

inkoopjaren vergroot de solidariteit van jong naar oud. Een vervelend neveneffect. 

 

Arbeidsmarkt 

 De afschaffing van het prepensioen haalt een belemmering weg op de arbeids-

markt. De arbeidsparticipatie zal om hoog gaan. Door de afgedwongen ruime 

compensatie zal de vergroting van de arbeidsparticipatie van oudere werknemers 

wel langzaam gaan. Dit wordt mede veroorzaakt doordat een deel van de over-

gangsmaatregelen afhankelijk is van in dienst blijven in de sector. 

 De vergroting van de flexibiliteit rondom de pensioeningang bevordert de flexibi-

liteit op de arbeidsmarkt. 

 

Maar wat betekent dat voor het ‘willen’? 

Wij nemen de casus de maat op de „willen‟ dimensies. 

 

Kwaliteit 

 De afschaffing van het prepensioen heeft de facto door de wijze van afdwingen 

van compensatie door de vakbonden geleid tot een bestendig betere kwaliteit.  

 In veel regelingen is daarnaast de flexibiliteit verbeterd, ook ten aanzien van de 

door de werknemer zelf te bepalen pensioendatum. 

 

Zekerheid 

 Op de zekerheid heeft de afschaffing van het prepensioen geen effect, behalve de 

uitstelfinanciering op de overgangsmaatregelen. 

 

 

 

 

                                                
701 Bij een systeem met actuariële premie is het effect overigens veel groter. Het systeem van doorsneeop-

bouw-doorsneepremie remt dit af ten koste van meer subsidie door de jongeren. 
702 Zie deel I, par. 3.3.2. 
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En hoe zit het op de ‘verbinden’ dimensie? 

 

Risicomanagement 

 Vooral de gebreken van het systeem van doorsneeopbouw-doorsneepremie wor-

den aangezet door de overgangsmaatregelen. Die zijn daarom slecht uit oogpunt 

van risicomanagement. 

 De uitstelfinanciering van de overgangsmaatregelen is geen goed risicomanage-

ment. 

 

De overheid pakt door in zijn al in 1996 bij WAZ ingezette lijn om de arbeidsparticipatie, 

ook van ouderen, in het kader van de vergrijzing te verhogen. Door de lobby van de vak-

bonden om het prepensioen in feite te verslepen naar het ouderdomspensioen heeft de 

beweging opnieuw
703

 minder effect dan beoogd. Het is dus wachten op de volgende stap.  

                                                
703 Net als bij de omzetting van VUT naar prepensioen (zie par. 8.5.2). 
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Hoofdstuk 10 

Wat leren wij uit de retrospectie over houdbaarheid? 
 

In dit hoofdstuk „verzamelen‟ wij de lessen die wij kunnen leren uit de retrospectie als 

uitgevoerd in de hoofdstukken 7, 8 en 9. In het tweede deel van dit hoofdstuk zetten wij 

op een rij waar wij „de boot hebben gemist‟, dat wil zeggen met de inzichten van nu vast 

stellen dat destijds een verkeerde of niet volledige stap is gezet c.q. keuze is gemaakt in 

de ontwikkeling van het contract. 

 

10.1  De lessen uit de retrospectie 
Wij leren uit de retrospectie de volgende lessen.  

 

(1) Het moet wel betaald kunnen worden.  

De wal van betaalbaarheid zal altijd het schip van de ambitie keren. Geen verplichtingen 

mogen worden aangegaan en geen ambitie mag worden af gegeven zonder adequaat actu-

arieel fundament. Het ontbreken van zo‟n fundament, gestaafd met prognoses van lasten 

en baten over een lange horizon en met voldoende risico- en gevoeligheidsanalyses maakt 

een contract onhoudbaar. Dat geldt ook ten aanzien van inhaalfinanciering. Een juiste 

kostprijs is de basis van zo‟n actuarieel fundament en voorkomt het teveel beloven. Aan-

vullende gevoeligheidsanalyses en stresstesten moeten de risico‟s ten aanzien van de 

betaalbaarheid tijdig inzichtelijk maken. Een „rampenplan‟ en de prijs daarvan hoort 

daarbij. De continuïteitsanalyse zou verplicht gebruikt moeten worden bij verbeteringen 

in de regeling en veranderingen in de financiële opzet en het beleggingsbeleid om de im-

pact daarvan op de ontwikkeling van de financiële positie, het reële pensioenresultaat en 

de betaalbaarheid (premie) bij meerdere scenario‟s te verkennen alvorens een besluit 

wordt genomen. Deze analyses moeten aan het verantwoordingsorgaan worden voorge-

legd om draagvlak te krijgen voor het besluit. Het risicomanagement verbetert hierdoor.  

 

(2) Kijk uit bij economische voorspoed en bij vermogensoverschotten.  

Voorspoed en welvaart doen de risico‟s en de (kost)prijs uit het oog verliezen. De weelde 

wordt uitgedeeld (premiekortingen, regelingsverbetering) en nieuwe verplichtingen wor-

den te gemakkelijk aan gegaan. De rekening komt later en dan blijkt de lat te hoog 

gelegd. Het vergroot de kans dat alsdan verkeerde (derisken bij lage beurswaardes en 

weggeven herstelvermogen waardoor herstel ook nog veel langer duurt) en slecht uitko-

mende (premieverhoging als het toch al economisch tegen zit en indexerings- en 

eventueel rechtenkorting die het vertrouwen schaden en gepensioneerden direct in de por-

temonnee treffen) maatregelen moeten worden genomen. Voorspoed moet worden 

behouden en zo mogelijk beschermd door risico terug te nemen. Het contract moet so-

wieso compleet worden gemaakt door te formuleren wanneer sprake is van een 

vermogensoverschot in het fonds en wat daarmee gebeurt. Een noodzakelijke verbetering 

in het risicomanagement.  
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(3) Als het uitzicht op het pensioen achter gaat blijven bij de salarisontwikkeling gaat de 

werknemer zich voor het pensioen interesseren. Dat is goed, want het zou zijn eigen ver-

antwoordelijkheid moeten zijn (Van Marken). Maar die betrokkenheid betekent vooral 

dat hij aanvulling zal eisen. Het achter blijven, mag dus niet te groot worden. 

Een inkomensgerelateerd pensioendoel moet daarom de gezamenlijke inspanning zijn en 

blijven van werkgevers en werknemers, omdat een goed pensioen in hun beider belang is. 

Het is vanwege de houdbaarheid wel van belang dat het contract geen automatismen be-

vat voor aanvullingen. De aanvullingen kunnen wellicht komen uit het vermogen, mits 

een continuïteitsanalyse de consequenties voor alle belanghebbenden goed laat zien. 

Maar veelal zal dit managen moeten gebeuren aan de CAO-tafel bij de bepaling en verde-

ling van de loonruimte. Het pensioen moet weer terug op die tafel. Daar moet „de 

polsstok‟ bepaald worden. Het is ten slotte een arbeidsvoorwaarde.  

 

(4) Als het ingegaan pensioen achter gaat blijven bij de koopkrachtontwikkeling doet de 

gepensioneerde van zich horen en zal hij aanvulling gaan eisen. Het achter blijven mag 

dus niet te groot worden. 

Duidelijk moet in een compleet contract geregeld zijn of en hoe gepensioneerden delen in 

risico. De continuïteitsanalyse zal juist ook voor deze belanghebbenden duidelijk moeten 

zijn over hun risico‟s bij veranderingen in de regeling, de financiële opzet en in het be-

leggingsbeleid.  

 

(5) Werkgevers zijn gevoelig voor aanvullingswensen van deelnemers.  

Zij hebben belang bij het arbeidspensioen als arbeidsvoorwaarde die trekt en bindt. Zij 

hebben ook belang bij een goed pensioen om te voorkomen dat werknemers te lang moe-

ten blijven doorwerken of alsnog bij pensioeningang vragen om een extra 

pensioenstorting. En de arbeidsmobiliteit vraagt om het ook “tijdens de rit” op peil hou-

den van de pensioenopbouw. Hier ligt de sleutel voor werkgever en werknemer om er 

altijd samen uit te komen. Vanuit nog steeds de zorgplicht voelt de werkgever zich ook 

verantwoordelijk voor de indexering van de gepensioneerden. De genoemde continuï-

teitsanalyse moet de belanghebbenden een gelijk vertrekpunt geven bij het gesprek.  

 

(6) Wij zijn in Nederland van nature solidair met zwakkeren c.q. minderheidsgroepen.  

Wij hebben dat in de sociale zekerheid geïnstitutionaliseerd en de Europese regelgeving 

doet er soms nog een schepje bovenop. Ook in de pensioenregelgeving krijgen minder-

heidsgroepen veel aandacht en bescherming. Individuele zekerheid is een van de 

doelstellingen in de PSW en nu de PW. Solidariteit onder deelnemers is groot als de pen-

sioenkwaliteit in gevaar komt. Vooral als het minderheidsgroepen betreft in een 

achterstandspositie. Ook daar zal een werkgever rekening mee moeten houden in het pen-

sioencontract.  

 

(7) In defined benefit ligt uiteindelijk het financieringsrisico bij de werkgever.  

Hij zal bij tekorten altijd worden aangesproken als de toezegging, het onvoorwaardelijk 

recht over het verleden en het in uitzicht gestelde pensioen, in gevaar komt. De rijping in 

de fondsen, de combinatie van marktwaardering en korte hersteltermijnen en de boek-

houdregels betekenen dat hij dit risico niet meer kan dragen. Daarom is defined benefit 

niet meer houdbaar.  
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(8) Tegen de verschuivingen in de demografie kan defined benefit niet op.  

De rijping, de veroudering van het actievenbestand en het langer leven betekenen dat de 

demografie niet alleen de doorslaggevende reden is voor de onhoudbaarheid van defined 

benefit, maar ook bepalend is voor de invulling van een houdbaar contract. Deze les komt 

vooral uit de ontwikkelingen, maar speelt ook een rol bij enkele casussen.  

 

(9) Tegen economisch tij kan geen pensioencontract feitelijk op.  

 Bij grote voorspoed (oplopen van de vermogenspositie c.q. het vrije vermogen) 

houd je de druk niet tegen tot kwaliteitsverbetering en premiekorting; beide bre-

ken bij tegenspoed extra op. 

 Bij grote tegenspoed en defined contribution erodeert het reële pensioenresultaat 

snel. Extra stortingen uit de onderneming via extra loonruimte zijn nodig om die 

erosie te temperen.  

 Bij grote tegenspoed en defined benefit moet je kiezen tussen extra premiestortin-

gen, al dan niet via inhaalfinanciering, of ingrijpen door middel van 

indexeringskorting en eventueel afstempelen. Het eerste betekent een grote last 

voor de onderneming en doorschuiven naar de toekomst. Het tweede betekent op-

schuiven naar minder zekerheid.  

 

(10) Tegen economisch tij en met name de soms optredende extremiteit dan wel lang 

aanhouden van een gunstig of ongunstig tij kan geen financieringssysteem op.  

Een te grote premiebeweging is nodig. Die kan niet worden opgebracht, waardoor toch 

tijdelijk (maar onbekend is voor hoe lang) ongewenste vermogenstekorten of –

overschotten ontstaan (in defined benefit) of ongewenste uitholling van het te bereiken 

pensioendoel optreedt of kortingen op aanspraken of pensioenopbouw nodig zijn. De im-

pact van beleggingsresultaten en veranderingen in de economische toekomstprognoses op 

de volatiliteit is onbeheersbaar groot. Zelfs in het dynamische premiesysteem waarin de 

beleggingsresultaten over 35 jaar worden uitgesmeerd en waarin de veranderingen in de 

economische toekomstaannames via de methodiek van voortschrijdende gemiddelden 

heel geleidelijk doorwerken is de gemiddelde jaarsprong in de generatiepremie nog 4,5% 

van de loonsom. Zowel affinanciering als het systeem van dynamische premie zijn niet 

houdbaar gebleken.  

 

(11) Ook de wet en het toezicht, het FTK, zijn niet opgewassen tegen het economisch tij. 

Het legitimeren van de dubbele doelstelling in het contract is daar mede debet aan. Is het 

met (nog) meer zekerheid wel economisch tij-proof te maken? Of wordt het dan prohibi-

tief te duur dan wel geeft het een te laag of juist heel onzeker pensioen?  

 

(12) Uiteindelijk zal elk contract dus aangepast (moeten) worden aan de ontwikkelingen. 

Een adequaat actuarieel fundament met een faire kostprijs en een adequaat risicomana-

gement, met vooral zichtbaarheid van juist gemeten risico‟s, moet vooraf inzicht geven in 

de houdbaarheid van een contract (ambitie op kwaliteit, zekerheid en solidariteit) en aan-

tonen wanneer de grenzen van de houdbaarheid (solidariteit, betaalbaarheid en 

arbeidsmarkt) zijn bereikt. Alleen zo, in een compleet contract, kan dan een evenwicht 

worden gevonden tussen wat wij willen en wat kan. Een inkomensgerelateerd pensioen-

doel dat wordt bewaakt aan de CAO-tafel vanuit het gedeelde belang van werkgever en 
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werknemer bij een adequaat pensioenresultaat moet voorkomen dat het pensioen te laag 

wordt en uiteindelijk de werkgever (veel) moet bijleggen. Het aanpasbaar zijn van de 

aanspraken moet voorkomen dat de premie en de risico‟s voor de werkgever te hoog 

worden, de economie en arbeidsmarkt worden belemmerd en de solidariteit van jong naar 

oud overbelast raakt.  

 

(13) Eindloon is niet houdbaar.
704

 Het was bij Philips de moeite van het volhouden van 

kapitaaldekking vanwege de onstuimige groei en hoge inflatie die het einde betekende 

van het eindloonsysteem. De financiële positie werd meer en meer ondermijnd. Dat kon 

niet meer uit bijdragen van de onderneming worden gecompenseerd. Aan die bijdrage zit 

een grens. De wal keert het schip. De oorzaak was de backservice. Een goed actuarieel 

fundament en de discipline van tijdevenredige financiering hadden de voorspoed in de 

jaren daarvoor moeten kanaliseren door naar de structurele kosten en risico‟s te kijken en 

die zichtbaar te maken. Later zijn het vooral de financiële schokken en de betaalbaarheid 

van automatische kostenstijgers in het licht van de naderende vergrijzing, die eindloon 

onhoudbaar maken en leiden tot de overstap naar middelloon met voorwaardelijke in-

dexering. Garanties zijn dus niet structureel te financieren en waarde- en 

welvaartsvastheid zijn dus niet te garanderen. De kwaliteit wordt in the end aangepast aan 

de betaalbaarheid.  

 

(14) Beschikbare premiesystemen en inlegafhankelijke opbouw zijn niet houdbaar.  

Het is het steeds verder af komen liggen van de pensioendoelstelling, het na pensioenin-

gang in het levensonderhoud blijven voorzien op het welvaartsniveau op pensioendatum, 

dat vraagt om aanpassingen van de pensioenen en pensioenopbouw over het verleden bij 

oplopende loon- en prijsontwikkeling. En als veel carrière wordt gemaakt, zal ook die in 

het pensioen moeten worden doorberekend. De solidariteit onder de werknemers en deel-

nemers is groot. Men komt op voor groepen met achterstand, een houdbaarheidsles. 

Zonder een inkomensgerelateerd pensioendoel en een koopkrachtbestendig pensioen als 

kompas met een daarop zo goed mogelijke geënt actuarieel fundament is het pensioen-

contract niet houdbaar. Het managen daarvan ligt eerder op de CAO-tafel dan in het 

pensioenfonds.
705

  

 

(15) Met premiekorting moet zeer terughoudend worden omgegaan.  

Premiekorting vertroebelt al snel het zicht op de kostprijs en de weg terug is lastig en 

komt vaak op een economisch verkeerd moment. Premiekorting is niet in het belang van 

gepensioneerden, omdat zij daarin niet delen. Bovendien tast het de indexeringskwaliteit 

aan, het belang bij uitstek van gepensioneerden.  

 

                                                
704 Houdbaar kan wel een variant zijn waarin carrièrestappen wel met backservice worden vergolden bij 

gelijktijdige storting van een koopsom daarvoor. Dat doet ook de werknemer beseffen dat van de verhoging 

een deel naar de spaarpot moet. Dit zou ook een individuele keuze kunnen zijn. 
705 Zie ook les 1 en les 3. 
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(16) Het ontbreken van regels met betrekking tot vermogensoverschotten maakt het pen-

sioenfonds en met name de gepensioneerden kwetsbaar voor het onverantwoord uitdelen 

van vermogen aan regelingsverbetering (en dus vergroten van de lasten) en premiekor-

ting. Regels met betrekking tot vermogensoverschotten moeten onderdeel zijn van het 

complete contract.  

 

(17) Het verdient aanbeveling om bij een situatie van vermogensoverschot beleggingsri-

sico terug te nemen om de mooie vermogenspositie te beschermen. Met name tegen het 

einde van de jaren ‟90 van de vorige eeuw hebben wij die kans voorbij laten gaan en dus 

de boot gemist.  

 

(18) Het toestaan van financieringsachterstand is geen goed risicomanagement. Het toe-

staan van financieringsachterstand (als gevolg van uitstelfinanciering) heeft mede 

bijgedragen aan de brede pensioendekking op een hoog niveau. Voor het risicomanage-

ment is het echter gevaarlijk en het is dan ook absoluut noodzakelijk, zodra de financiële 

positie in het pensioenfonds of de onderneming (inhaalpremies) verbetert, die achterstand 

weg te werken. Het voortbestaan van de achterstand doet het kosten- en risicobesef ten 

onrechte op de achtergrond geraken en betekent de facto dat een te hoog pensioen wordt 

toegezegd. 

 

(19) De risico‟s liggen in de toekomst.  

Niet de waarde van bezittingen en verplichtingen van vandaag maar juist de ontwikkeling 

morgen en overmorgen is van doorslaggevend belang. Zelfs bij onderdekking is het enige 

dat telt de vraag of deze binnen afzienbare tijd zal herstellen. Maar ook bij een overschot 

is eigenlijk alleen de vraag van belang hoe duurzaam dat is. Sturen op marktwaarde is 

kortzichtig en verdraagt zich niet met goed risicomanagement. Het ene moment kom je 

tekort, het volgende moment deel je uit. Het herstelvermogen bij rampen dient onderdeel 

te zijn van de continuïteitsanalyse. Dat voorkomt onnodige pijnlijke ingrepen bij op actu-

ele waardes geconstateerde onderdekking.  

 

(20) Het baseren van langjarige aannames voor beleid en premie op voortschrijdende 

(historische) gemiddeldes werkt niet.  

Het risico is te groot dat het reële saldo van de parameters te ver weg zakt of te hoog op-

loopt waardoor de premie veel te hoog of veel te laag wordt, met als gevolg tekorten of 

overschotten bij kerend economische tij, en daardoor veel risico doorschuiven naar de 

toekomst. 

 

(21) Negatief en positief zijn niet symmetrisch. Een tekort doet veel meer pijn dan een 

vermogensoverschot plezier geeft.  

Bij de invoering van ALM is dit onderschat. Er had meer met de downside rekening moe-

ten worden gehouden. Het is verstandig meer naar de schade te kijken dan alleen maar 

met kansen te rekenen. Fair-value ALM kan daarbij een hulpmiddel zijn, omdat het 

waardes en dus geld hangt aan de schade.  
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(22) ALM brengt integraal balansmanagement.  

De introductie van ALM is een belangrijke stap vooruit in het risicomanagement. Het is 

zowel in inhoud als proces beleidsondersteunend en disciplinerend. In samenhang tussen 

de beleidsinstrumenten wordt de financiële opzet vooruit berekend zodat risico‟s vroeg-

tijdig in beeld komen. Bijsturing is op tijd mogelijk. Dat vraagt wel scenariostudie en 

gevoeligheidsanalyses om regelmatig met elkaar de toekomst te verkennen van mogelijke 

„werelden‟ en de eventuele consequenties voor het contract.  

 

(23) Een pensioencontract kan geen dubbele doelstelling hebben.  

Het contract kan niet én nominale (dekkings)zekerheid én een betaalbare reële ambitie 

nastreven. Dat zadelt pensioenfondsbesturen op met een onmogelijke opdracht, het brengt 

hen in een beleggingsspagaat. ALM maakt dat zichtbaar maar kan het niet oplossen. De 

beleggingsstrategie die met behulp van ALM wordt gekozen als optimaal negeert nood-

gedwongen óf de nominale zekerheid (bijvoorbeeld PFZW) en betekent dat het 

pensioencontract wordt gemanaged als een reëel „zacht‟ contract, of de betaalbare reële 

ambitie die ondergeschikt wordt gemaakt aan de nominale zekerheid (bijvoorbeeld Phi-

lips). De praktijk is veelal dat de eerste route wordt gekozen maar de consequentie niet zo 

wordt beleefd. Het FTK heeft het gelegitimeerd en dus ook niet opgelost. Onderdekking 

kan het onbedoelde pijnlijke gevolg zijn. 

 

(24) Het FTK is niet houdbaar.  

Het dwingt nominale (dekkings)zekerheid af, in lijn met de oorspronkelijke bedoeling 

van de PSW, maar hecht ook aan een betaalbaar reëel pensioenresultaat. Het legitimeert 

daarmee de dubbele doelstelling in het contract en dus de beleggingsspagaat. Daardoor is 

het geen goed kompas voor pensioenfondsbesturen. „Met de wet in de hand, gaan ze toch 

nat‟. 

 

(25) Het is niet verstandig om, als de pensioenpraktijk en de Pensioenwet en het FTK uit 

elkaar gaan lopen, dit te ondervangen in de discretionaire bevoegdheden van de toe-

zichthouder.  

Als het pensioenveld of de toezichthouder dit uit elkaar lopen constateren, dient opge-

schakeld te worden naar de wetgever. De wetgever en de StAr dienen dan, geadviseerd 

door de toezichthouder, te bezien of en in hoeverre de praktijk terug moet „het wetshok 

in‟ of dat de wet moet worden aangepast. Met name de wens tot bestendige indexering als 

gevolg van de maatschappelijke noodzaak daarvan had al in de jaren „60 en/of „70 moe-

ten leiden tot een vraagstelling als genoemd. Dat had het dispuut bij en na het verschijnen 

van de APP kunnen voorkomen. En het had wellicht ook de dekkingsgraad crises in 2002 

en 2008 kunnen voorkomen en kunnen hebben geleid tot een FTK met twee comparti-

menten, een voor een contract gericht op nominale zekerheid met onvoorwaardelijk 

aanspraken en een gericht op een betaalbare reële ambitie met alleen voorwaardelijke 

aanspraken.  
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(26) De Pensioenwet (het FTK) en de implementatie daarvan door de toezichthouder mo-

gen geen onduidelijkheden bevatten.  

Zowel voor het pensioenveld als de toezichthouder is dit ongewenst. Er moet een centraal 

aanmeldingspunt komen voor het melden van onduidelijkheden, een „scheidsrechterfunc-

tie‟.  

 

(27) Stuur het pensioencontract en pensioenfonds niet op marktwaarde.  

Als de rente oploopt, leidt waardering en sturing op marktwaarde tot een snel oplopende 

dekkingsgraad. Dat geeft het risico van premiekorting en/of verbetering van pensioenre-

gelingen, terwijl het maar de vraag is of dat hoge renteniveau structureel is. Neen, zal het 

antwoord zijn. De weg terug is onbegaanbaar in die zin, dat maatregelen in de regelings-

sfeer nodig zijn om deze waardedaling van de verplichtingen op te vangen. Met het 

premiestuur gaat dat niet. Het is in dit verband een zegen voor het arbeidspensioen en de 

economie dat het FTK in werking is getreden bij een structureel redelijk (laag) renteni-

veau. Maar ook de andere kant is waar. Als de rente ver weg zakt, is net zo goed de vraag 

gerechtvaardigd of dit niveau structureel is. Het FTK is hier geen goede gids. Bij de eva-

luatie moet de sturing op marktwaarde worden herbezien. Met name ook zal een 

oplossing moeten worden gevonden voor aantoonbare extremiteiten. Als wij bijvoorbeeld 

hadden gewacht met een oordeel tot het najaar van 2009 (dus bijvoorbeeld drie kwarta-

len), dan had het merendeel van de fondsen geen herstelplan onderdekking hoeven 

maken.  

 

(28) Wij hadden de VUT een tijdelijke regeling moeten laten zijn en blijven. Elk jaar of 

elke twee jaar had de onderneming in overleg met de werknemers moeten bezien of een 

nieuwe cohort er voor in aanmerking moest komen. Het vastleggen in een CAO van een 

leeftijd waarboven van de VUT gebruik kan worden gemaakt heeft terecht bij werkne-

mers de idee gewekt dat het om een recht ging.  

 

(29) De omzetting van VUT naar prepensioen was een verkeerde stap.  

Van een VUT zonder rechten zijn wij overgestapt naar pensioen met onvoorwaardelijke 

rechten. VUT zonder rechten kun je in beginsel afschaffen. Er is geen last meer en de ar-

beidsparticipatie van ouderen stijgt direct. Van onvoorwaardelijke rechten kun je niet af. 

De werknemer zal ze gebruiken. Het effect op de arbeidsparticipatie van ouderen bij af-

schaffen van het prepensioen treedt pas geleidelijk op.  

 

(30) De herverzekeringsplicht is de facto niet af geschaft.  

De focus in het FTK ligt nog steeds op de zekerheid van de nominale (lees: onvoorwaar-

delijke) rechten via de eis van waardering van de verplichtingen op de actuele waarde van 

risicovrije verplichtingen en het daarop in een korte hersteltijd reageren. Op de waarde 

dus waarvoor je ze direct van de hand kunt doen. Het elk moment kunnen overdragen 

zonder verlies van rechten is (dus nog steeds) het motief. 

 

(31) Heeft een herstelplan wel zin?  

In het eerste herstelplan waren de weg terug naar de kostendekkende premie en het over-

gaan op middelloon waardoor de sturing werd verhoogd, belangrijke winstpunten uit 

oogpunt van de structurele houdbaarheid van het contract. Het herstelplan heeft een func-
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tie gehad. Maar ondanks dat was herstel tot het vereist eigen vermogen lang uitgebleven 

als de beurzen zich niet hadden hersteld en de rente niet was gestegen. Bij het nieuwe 

herstelplan is dat niet anders. De economische aannames onder dat plan, waarover zowel 

in 2003 als in 2005 als ook weer in 2008 zwaar wordt onderhandeld met de toezichthou-

der, zijn ex-ante van zeer beperkte waarde voor het hersteltempo. Helaas dus ook voor de 

communicatie. Als het contract straks wordt gestuurd vanuit een prudent ingestoken kos-

tendekkende premie en aanpasbaar wordt voor exogene ontwikkelingen is de noodzaak 

helemaal verdwenen. De financiële schokken brengen het fonds in slecht weer, herstel 

van de markten is de enige remedie. 

 

(32) Het Kabinetsbesluit over de positie van pensioenfondsen in de PSW uit 2002 is een 

belangrijk moment in de ontwikkeling van het pensioencontract.  

Het betekent dat, zolang een werkgever en zijn werknemers kiezen voor onvoorwaarde-

lijke opgebouwde rechten (defined benefit), de wetgever eist dat deze nominale rechten 

met in beginsel maximale zekerheid worden veilig gesteld, een zekerheidseis die boven 

alles gaat. Het kan ook niet anders betekenen dan dat als reactie op de kredietcrisis de ze-

kerheidseisen voor onvoorwaardelijke aanspraken worden verhoogd. 

 

10.2  Waar hebben wij ‘de boot gemist’? 
 

Bij een aantal keuzes in de ontwikkeling hebben wij de boot gemist, dat wil zeggen aan-

toonbaar met de inzichten van nu niet de goede keuze gemaakt of bij een keuze niet de 

goede invulling gegeven aan de keuze. Bij de beschrijving en analyse van de keuzes heb-

ben wij deze „misstappen‟ gemarkeerd. Wij zetten ze hier op een rijtje. 

 

(1) Overgaan op defined contribution.  

Dit is geen goede stap naar een houdbaar contract, omdat het een contract is zonder ex-

pliciet en te monitoren inkomensgerelateerd pensioendoel. In feite miste Philips de boot 

door van eindloon over te stappen op inlegafhankelijke opbouw. De link met de salaris-

ontwikkeling ging verloren. Die fout moeten wij dus bij het los laten van defined benefit 

niet maken. De rekeningen bleven komen bij de onderneming. 

 

(2) Eindloon als maat voor een goed pensioen zonder toekomstbestendig fundament. 

Wij hebben in de periode tussen 1950 en 1970 de boot gemist door eindloon te kiezen als 

maat voor een goed pensioen. Van Marken was al geschrokken van de kosten van de 

backservice, Philips had in 1929 de eindloonregeling moeten sluiten vanwege de betaal-

baarheid. De welvaart deed ons eindloon toch weer invoeren inclusief ten minste 

waardevastheid voor het ingegane pensioen. En dat bij een demografisch uitzonderlijke 

situatie. Eindloon met onvoorwaardelijke rechten betekende bovendien een torenhoog 

verwachtingspatroon bij de deelnemers. Dat leidt tot „hakken in het zand‟ als tegenvallers 

moeten worden gecommuniceerd en „eerlijk moeten worden gedeeld.‟ Voorspoed geeft 

eigenlijk het grootste houdbaarheidsrisico voor het contract. 

 

(3) Geen regels bij vermogensoverschotten. 

Wij hebben bij de invoering van de PSW de boot gemist door geen regels op te stellen 

voor het bepalen van een vermogensoverschot en hoe er mee om te gaan. Het ontbreken 
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daarvan was toen logisch gezien de ontstaansgrond en het belangrijkste doel, het bieden 

van bescherming tegen een te laag of zelfs wegvallen van pensioen. Met de inzichten van 

nu weten wij dat hier wel een kans is gemist. Een kader voor hoe om te gaan met vermo-

gensoverschotten en hoe te bepalen wanneer sprake is van een vermogensoverschot had 

een gids kunnen zijn in de grote voorspoedperiode van midden jaren ‟80 tot 2000. Ook 

bij de opstelling van de APP is in „bovenkantregels‟ opnieuw niet voorzien. In het FTK is 

de premiekortingsgrens wel een belangrijke stap vooruit. 

 

(4) Geen dubbele doelstelling in het contract.  

ALM, een dynamisch premiesysteem en integraal balansmanagement zijn vooral gericht 

op uitkeringszekerheid, het realiseren van een goed en vooral reëel pensioenresultaat. 

Daarmee werd eindelijk een antwoord gegeven op een in het pensioenveld lang gestelde 

vraag, te weten hoe maak je het hebben van een goed en met name ook reëel pensioenre-

sultaat betaalbaar. Het antwoord: door risico te nemen voor meer rendement, maar dat 

risico wel goed te managen. Dit vraagt wel nadrukkelijk om goede aannames en goede 

gevoeligheidsanalyses en stresstesten. ALM, een dynamische premie en integraal ba-

lansmanagement zijn minder gericht op dekkingszekerheid, het op elk moment volledig 

afgedekt hebben van de nominale aanspraken over het verleden. De pensioenpraktijk 

vanaf 1930 had geleerd dat dit slechts schijnzekerheid is. Het zou dus ook niet het doel 

moeten zijn. Maar daarmee komt dit systeem wel, met name vanuit de herverzekerings-

plicht, in conflict met de wet en is de kritiek van de toezichthouder vanuit wetsoptiek 

terecht. De invulling van het dynamisch premiesysteem (lang uitsmeren van premieaan-

passing, additionele premiedemping en voortschrijdende gemiddeldes voor de 

grondslagen) versterkt het „afdrijven‟ van de opdracht in de wet van dekkingszekerheid. 

De stap naar het nemen van de consequentie van voortaan voorwaardelijke aanspraken 

is geen moment overwogen. In plaats daarvan is de dubbele doelstelling in het contract 

als het ware gereguleerd. 

 

(5) Langdurig laten voort duren van dispuut over dekkingszekerheid versus een betaalba-

re reële ambitie, afgestemd op de doelstelling van het contract. 

Wij hebben bij de invoering van het integraal balansmanagement en de publicatie van de 

APP de boot gemist door niet echt samen, pensioenveld, wetgever en toezichthouder, het 

gesprek aan te gaan over de verschillen van inzicht voor de toekomst van de invulling van 

dat toezicht. Wellicht hadden wij dan de dekkingsgraadposities van eind jaren ‟90 beter 

vast gehouden en was de clash in 2002 (de circulaire van de toezichthouder) niet nodig 

geweest.  

 

(6) Verkeerd aanwenden voorspoed. 

Wij hebben in de voorspoed periode, en met name in de jaren ‟90 van de vorige eeuw, de 

boot gemist om in plaats van premiekorting te geven, eerst de financieringsachterstanden 

in te lopen als gevolg van inhaal- en uitstelfinanciering.  

 

(7) Verkeerd aanwenden van voorspoed (2). 

Wij hebben in met name de tweede helft van de jaren ‟90 de boot gemist met betrekking 

tot het systeem van doorsneeopbouw-doorsneepremie. Het kost zo‟n 15-20% van de dek-

kingsgraad om de door de jongere deelnemers betaalde subsidie in een keer vol te storten 
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in het pensioenfonds en daarmee de structurele uitstelfinanciering op te heffen. Wij had-

den daar toen het geld voor en hebben dus de boot gemist door daar toen niet over na te 

denken. Inzicht achteraf dus. 

 

(8) Verkeerd aanwenden van voorspoed (3). 

Wij hebben tegen het einde van de jaren ‟90 van de vorige eeuw de boot gemist door 

geen beleggingsrisico terug te nemen ter bescherming van de toen zo mooie vermogens-

positie van de pensioenfondsen. Al was het maar voor de gepensioneerden. 

 

(9) VUT wordt prepensioen. 

Wij missen hier de boot door van een voorwaardelijke VUT een onvoorwaardelijk pre-

pensioen te maken. De beoogde verhoging van de arbeidsparticipatie wordt niet bereikt, 

omdat werknemers hun pensioenrecht incasseren. In 2006 is een vervolgstap nodig. 

 

(10) Alleen endogene neutraliteit. 

Wij hebben bij het sluiten van het Pensioenconvenant in 1997 de boot gemist. De aanlei-

ding voor de overheid om aan de bel te trekken waren de exogene ontwikkelingen van 

een naderende en doorzettende vergrijzing en een doorzettende verdere stijging van de 

levensverwachting. Toch gaat het convenant niet verder dan endogene kostenneutraliteit.  

 

(11) Geen regels bij onderdekking (noodplan).  

Wij hebben bij het opstellen van het herstelplan in 2003 en later bij het FTK de boot ge-

mist door geen regels op te stellen voor onderdekking. Dus waren wij niet voorbereid op 

de crisis in 2008 en hebben wij de kans gemist om vanuit die regels ten principale nog 

eens na te denken over de omvang van het beleggingsrisico. 

 

(12) Bij de invoering van het FTK wordt het inrekenen van een langleventrend verplicht. 

Ook toen hebben wij weer niet nagedacht of wij dit wel wilden en waar dat toe zou kun-

nen leiden. 

 

(13) FTK legitimeert dubbele doelstelling in het contract. 

Wij hebben bij de onderhandelingen die hebben geleid tot de 12 april afspraken de boot 

gemist door zondermeer uit te gaan van het bestaande contract en ons niet de vraag te 

stellen of dat contract wel een eenduidige doelstelling had. Wij hebben vanuit de posit ie 

van sterk verstoorde verhoudingen tussen het pensioenveld en de toezichthouder binnen 

de grenzen van het bestaande contract gezocht naar een evenwicht tussen kwaliteit, ze-

kerheid en betaalbaarheid en zijn geen moment op de idee gekomen om ons de vraag te 

stellen of dat contract wel een eenduidige doelstelling had. De ruimte voor een echt open 

debat, waarin die vraag misschien wel op tafel had kunnen komen, was er niet. 

 

(14) Meer halen uit instrumentarium voor risico-inzicht. 

Wij missen de boot door de instrumenten die het FTK biedt voor risico-inzicht (continuï-

teitsanalyse, solvabiliteitstoets en consistentietoets) niet veel beter te promoten bij de 

fondsbesturen als middel voor risicomanagement. Een rampenplan had dwingend moeten 

worden voor geschreven. Al is het alleen maar om meer inzicht te geven in risico en 
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draagkracht daarvan in het fonds en bij de belanghebbenden. Pas nu, na de kredietcrisis 

komt dat op gang. 

 

(15) De consistentietoets is niet gekwantificeerd.  

Wij hebben bij de inrichting van de consistentietoets de boot gemist door deze niet te 

kwantificeren. Daardoor hebben wij onvoldoende kompas voor de reële ambitie en kun-

nen wij ook de bij de ambitie passende kostendekkende premie niet goed bepalen (in de 

geïntegreerde benadering).
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Deel III 
 

De zekerheid voorbij 
Van defined benefit naar defined ambition,  

een contractconcept dat de nominale garantie omzet in een haalbare mate van reële ze-

kerheid,  

een contractconcept dat exogene ontwikkelingen niet meer doorschuift maar absorbeert, 

eerlijk is over de risico‟s daarvan en die risico‟s adequaat managet in relatie tot de risi-

codraagkracht van werkgevers, huidige en toekomstige deelnemers en gepensioneerden. 

 

De ontwikkelingen en de kritiek hebben geleid tot de conclusie dat defined benefit (de 

„these‟, wel doel en wel garantie) niet meer houdbaar is. De betaalbaarheid, de solidariteit 

en de arbeidsmarkt komen teveel onder druk. De retrospectie onderstreept als het ware 

deze conclusie. Uit de retrospectie leren wij dat ook defined contribution ( in zekere zin 

de „antithese‟, geen doel en geen garantie) evenmin houdbaar is. Het geeft een te onzeker 

pensioenuitzicht en bij oplopende loonontwikkeling al snel een te laag pensioenuitzicht. 

De essentie van de impact van de ontwikkelingen en de kritiek en van de retrospectie is 

als volgt te omschrijven. Een contract zal uiteindelijk altijd de ontwikkelingen moeten 

(kunnen) volgen. Het aanpasbaar zijn van de aanspraken moet voorkomen dat de premie 

en de risico‟s voor de werkgever te hoog worden, de economie en arbeidsmarkt worden 

belemmerd en de solidariteit van jong naar oud overbelast raakt. Maar evenzo moet een 

inkomensgerelateerd pensioendoel dat wordt gemonitord en bewaakt aan de CAO-tafel 

vanuit het gedeelde belang van werkgever en werknemer bij een adequaat pensioenresul-

taat voorkomen dat het pensioen te laag wordt en uiteindelijk de werkgever (veel) moet 

bijleggen. Een adequaat actuarieel fundament met een voor alle belanghebbenden 

draagbaar evenwicht tussen ambitie, prijs, ex-ante te nemen risico en ex-post te delen 

risico moet zorgen voor de balans tussen „willen‟ en „kunnen‟.  

In dit deel wordt het pensioencontract doorontwikkeld vanuit deze essentie (de „synthe-

se‟, wel doel maar geen garantie). De in hoofdstuk 6 afgeleide noodzakelijk te zetten 

stappen en houdbaarheidscriteria zijn de gids bij die doorontwikkeling. Wij definiëren 

niet meer de benefit maar wij definiëren wel de ambitie. Defined benefit wordt defined 

ambition. Dit deel geeft daarmee antwoord op het derde deel van de in de Inleiding ge-

formuleerde probleemstelling. 

 

In hoofdstuk 11 schetsen wij het contractconcept van defined ambition en doen wij een 

voorzet voor een bijpassend financieel toetsingskader. In hoofdstuk 12 beoordelen wij 

defined ambition op houdbaarheid. Wij leggen het concept langs de contractdimensies, 

laten de houdbaarheidscriteria er op los, bezien of de lessen uit de retrospectie zijn ge-

leerd en stellen de vraag of het concept de belangen meer in evenwicht brengt en daarmee 

kan voldoen aan het houdbaarheidscriterium sine qua non. Wij concluderen dat met defi-

ned ambition grote stappen kunnen worden gezet naar houdbaarheid, maar dat dat alleen 

lukt als gepensioneerden en werknemers gaan inzien dat het stelsel zonder die stappen 

spaak loopt. De invullingskeuzes binnen het concept vragen een nader te maken  

afweging tussen differentiatie en solidariteit.
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Hoofdstuk 11 

Het contractconcept defined ambition
706

 
Loslaten om te behouden 

 
11.1  Slecht nieuws: het moet anders 
 

De ontwikkelingen en kritiek brengen slecht nieuws. Wij, beleidsbepalers als ook werk-

gevers, deelnemers en gepensioneerden, kunnen niet meer doen wat wij willen en 

waarvan wij gedacht hebben dat wij dat wél konden blijven doen. Om de lijst met nood-

zakelijke stappen uit hoofdstuk 6 kunnen wij niet meer heen.  

Op die lijst staan 

 laat de onvoorwaardelijkheid van de pensioenaanspraken los; 

 laat de vaste pensioenleeftijd los; 

 laat de nominale zekerheid los; 

 richt een adequaat risicomanagement in in een compleet contract met een transpa-

rant risicokader en transparante stuurregels; 

 breng meer evenwicht in de solidariteit tussen gepensioneerden, oudere actieven, 

jongere actieven en toekomstige generaties;  

 verken de (on-)mogelijkheden van keuzevrijheid en differentiatie;  

 schoon het contract voor elementen die de arbeidsmobiliteit belemmeren; 

 bedenk een alternatief voor het systeem van doorsneeopbouw-doorsneepremie en 

regel de positie van zzp-ers; 

 verbeter het verwachtingsmanagement en stel de verwachtingen naar beneden bij; 

 verbeter de verantwoording. 

 

Sociale partners en pensioenfondsbesturen zullen vooral met deelnemers en gepensio-

neerden een slecht nieuws gesprek moeten voeren. Maar niet dan nadat zij dat eerst met 

zichzelf hebben gedaan. Ook ik heb met mezelf dat gesprek moeten voeren. De hele 

commotie rond de plannen tot belastingheffing op pensioenvermogens heeft mij rond 

1992 tot de conclusie gebracht dat wij verkeerd kijken naar de vermogenspositie van pen-

sioenfondsen. Te statisch, te gefixeerd op de positie van het (balans-)moment en te 

gefixeerd op nominale zekerheid. Ik sluit mij dus aan bij de kritiek op deze vorm van ze-

kerheidsdenken en kijken naar pensioenfondsen. Het verschijnen van de APP hebben mij 

er toe gebracht oppositie te voeren tegen „safety first‟ op nominale balansbasis. De AG-

rapporten over de zekerheidsmaat zijn daarvan het gevolg geweest. Daarin wordt gepleit 

voor „niet bij nominale zekerheid alleen‟. Meer moet gekeken worden naar de continuï-

teitsfoto en de focus moet gericht zijn op een reëel pensioen. Risico nemen is daarvoor 

nodig en verdraagt zich niet met garantie. Dat had ik, en met mij het pensioenveld dat 

breed die mening deelde en daar de facto altijd naar heeft gehandeld, mij toen moeten 

realiseren. De huidige discussie hadden wij al moeten voeren toen wij omwille van een 

betaalbare reële ambitie in de jaren ‟80 van de vorige eeuw risico gingen nemen. In plaats 

daarvan is een jarenlang dispuut gevoerd met de toezichthouder om die toezichthouder zo 

                                                
706 Zie ook Tamerus (2009b en 2010b) en Boeijen e.a. (2010a, b, c en 2011) waar eerder is gepubliceerd 

over het concept van defined ambition. 
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ver te krijgen de door hem gewenste aanscherping van de nominale zekerheid en korte-

termijn sturing daarop te laten vallen. En toen het debat begon tussen de wetgever en de 

eigenaren van het arbeidspensioen heb ook ik mijn uiterste best gedaan om „er nog een 

werkbaar zekerheidsharnas uit te slepen‟. Ook ik heb gedacht het met dat „lekkende‟ ka-

der te kunnen doen. Maar toen dat eind 2006 bij de invoering van de huidige pensioenwet 

klaar was, knaagde er toch iets. En nadat ik mij had open gesteld voor de ontwikkelingen 

en kritiek, die via het marktwaardedenken eind 20
ste

 eeuw en vooral na en naar aanleiding 

van de dotcomcrisis werd geventileerd, en mij ben gaan verdiepen in de ontwikkeling van 

het contract, ben ik tot de conclusie gekomen dat „de fout‟ in de eerste plaats in het con-

tract zit. Om met Snippe
707

 te spreken “Wie af wil van de éénjaars-hersteltermijn, moet 

geen DB toezeggen”. Bij de ontwikkeling van het contract tot nu toe hebben wij een paar 

dingen verkeerd gedaan, als gezegd met de inzichten van nu (inzichten uit de retrospec-

tie).  

 

Beleidsbepalers in het pensioenveld hebben zich bij het optuigen van defined benefit en 

het gebruik maken van de solidariteit van de toekomst onvoldoende verdiept in de demo-

grafie. Het defined benefit contract is ontwikkeld en vervolmaakt bij een mede door de 

babyboomgeneratie bijzondere demografie, een jonge beroepsbevolking en relatief wei-

nig gepensioneerden. Aanvankelijke (jeugd)werkloosheid en daarna economische 

voorspoed hebben er toe geleid dat werkgevers en werknemers een tijdig gaan inspelen in 

het contract op de vergrijzing voor zich uit hebben geschoven. Dit ondanks de druk van 

de overheid om omwille van de vergrijzing de bakens te gaan verzetten door verhoging 

van de arbeidsparticipatie van met name ook ouderen en door beheersing van de pensi-

oenkosten. In plaats daarvan hebben wij (daar hoor ik sinds 1986 als adviseur en sinds 

1992 als medebeleidsbepaler bij) ons, daartoe dan weer verplicht door de wetgever, ver-

zekerd van en voor een verdere stijging van de pensioenuitkeringsduur via het inrekenen 

van een langleventrend. Op dat moment hebben wij de contractvraag (incorporeren le-

vensverwachting) niet aan elkaar gesteld.
708

 

Wij zijn vanwege de wens van een reëel pensioenresultaat in mijn ogen terecht risico 

gaan nemen maar hebben ons tegen dat risico verzekerd bij de toekomst die steeds kleiner 

in getal wordt. De contractvraag „wat dan te doen met de nominale garantie?‟ is, omdat 

dat doorschuiven toen nog kon, niet gesteld. Wij eten sindsdien van twee walletjes. Het 

dispuut tussen de toezichthouder en het veld daarover hebben wij decennia lang laten 

voortkabbelen, omdat het risico niet optrad en toen het optrad hebben wij de touwtjes aan 

getrokken „maar niet echt‟ in het FTK. Daardoor beloven wij al vele decennia én nomina-

le zekerheid én een reëel pensioen op kosten van de toekomst. Die toekomstpolis is door 

de veranderde demografie een ongedekte cheque geworden en wij doen daardoor niet wat 

wij zeggen, namelijk nominale zekerheid garanderen. Al bij de discussie over de APP 

hadden wij over het contract en deze dubbele doelstelling moeten praten.  

Wij zijn ons bovendien, met de inzichten van nu, te gemakkelijk gaan baseren op de fi-

nanciële markten van na 1950. De groei in de westerse wereld met veel innovatie en de 

                                                
707 Toespraak op besloten studiemiddag van de StAr in 2005 over de hersteltermijn in het FTK. Zie ook 

Tamerus (2005) en Snippe (2005) voor het debat over de hersteltermijn. Inmiddels deel ik de mening van 

Snippe. Met dien verstande dat ik kies voor los laten van defined benefit, omdat een reëel pensioen moet en 

risico behoeft.  
708 Zie ook Van Popta (2009). 
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oplopende inflatie hebben geleid tot een oplopende rente en daarna een periode van hoge 

rendementen. Onze ALM-studies, bedoeld om het risico te managen, zijn zo houdt het 

meerderheidsadvies van de commissie Don
709

 ons voor, gebaseerd geweest op te mooie 

rendementen. Wij hebben daardoor een te hoog verwachtingspatroon opgebouwd, dat 

lang is bevestigd door de voorspoed. 

Ons risicomanagement is niet op orde. Wij schuiven bij pijn de risico‟s nog even voor 

ons uit. Maar vooral voorspoed managen wij niet. De voorspoed in de jaren ‟90 van de 

vorige eeuw is collectief verjubeld. Ook in het pensioencontract. Premies gingen sterk 

omlaag, naar nihil of zelfs werd aan ondernemingen ingelegd premiegeld terug gegeven. 

Daarvan profiteerden ook werknemers via de loonruimte en dus hun directe consumptie. 

Maar ook werden met terugwerkende kracht pensioenregelingen verbeterd. Structurele 

verbeteringen uit conjuncturele voorspoed. Het zijn vooral de jongere gepensioneerden 

die dit beleid uit de jaren ‟90 sterk bekritiseren. Maar ook zij hebben toen volop geprofi-

teerd. Het prijs- en risicobesef vervaagde en wij zijn niet op tijd van het feestje 

vertrokken.
710

 Wij hebben de voorspoed niet aangewend door risico terug te nemen. Wij 

hebben door de vaste rekenrente onder de verplichtingen niet de goede risicofoto‟s ge-

maakt en de mismatch onderschat. Ook na de dotcomcrisis zijn wij blijven volharden in 

de dubbele doelstelling en hebben wij betaalbare zekerheid „geregeld‟ in het FTK, al was 

de stap naar middelloon en expliciete sturing op indexering wel een stap in de goede rich-

ting. 

 

In weerwil van of misschien beter dankzij deze „fouten‟ hebben wij wel een prachtig pen-

sioengebouw neergezet op een efficiënte manier. Dat willen wij liever niet kwijt. Maar 

het is niet goed gestut door een adequaat actuarieel fundament. Zoals Philips in 1929 zijn 

eindloonsysteem moest sluiten vanwege grote tekorten,
711

 zo moeten wij nu defined be-

nefit sluiten vanwege tekorten over het verleden en een vastlopende toekomst. 

 

Wij hebben dit allemaal niet verteld aan deelnemers en gepensioneerden. Dat zal nu eerst 

en snel moeten gebeuren. Het slechte nieuws zal slecht landen en veel verwijten opleve-

ren. Het is daarom belangrijk open te zijn over wat wij achteraf bezien niet goed hebben 

gedaan. En open te zijn over het waarom van het niet kúnnen volhouden van defined be-

nefit. Eén van de te nemen stappen is dan gezet, namelijk het verbeteren van het 

verwachtingsmanagement en bijstellen van het verwachtingspatroon: minder zeker maar 

wel eerlijk. Maar het stelt ook eisen aan het alternatief. Het motto van defined ambition is 

daarom „los laten om te behouden‟. Het inkomensgerelateerd pensioenuitzicht en de 

koopkrachtbescherming van het pensioen moeten omwille van economische en sociale 

zelfstandigheid van gepensioneerden het doel blijven van de nationale asset arbeidspensi-

oen. Defined ambition is opgezet vanuit de idee om alleen te veranderen wat omwille van 

de houdbaarheid echt nodig is. In de volgende paragraaf inventariseren wij daarom eerst 

wat wij willen maar ook kúnnen behouden. Kunnen, omdat het de houdbaarheid niet in 

de weg zit en er geen kritiek op is.  

 

                                                
709 Commissie Don (2009), „meerderheidsadvies‟. 
710 Frijns, private conversation. 
711 Deel I, par. 7.3. 
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11.2  Wij behouden veel 
 

De volgende elementen van het vigerend contract, de lijst van behoud, willen wij behou-

den, omdat ze in het belang zijn van belanghebbenden op de „willen‟ dimensies, ze de 

randvoorwaarden vanuit de belangen op de „kunnen‟ dimensies niet overschrijden en er 

geen kritiek op is. 

 

Behouden (1) 

Wij blijven een reëel pensioenresultaat nastreven, inkomensgerelateerd en koop-

krachtbestendig. Dit is een van de houdbaarheidscriteria en noodzakelijk van uit de 

doelstelling van pensioen.
712

 In feite praten wij hier niet alleen over kwaliteit maar juist 

ook over zekerheid. Het hebben van een doel en daar met een adequaat actuarieel funda-

ment op koersen is een duidelijke zekerheidswaarborg, ook zonder de garantie. 

 

Behouden (2) 

Wij blijven sparen voor het pensioen (kapitaaldekking). Al bij de vormgeving van het 

huidige pensioensysteem zagen werkgevers het belang van sparen in. Deze werkgevers 

begonnen uit zorgplicht aan een pensioenvoorziening voor hun personeel. Zij realiseerden 

zich daarbij dat, als er niet zou worden gespaard voor dat pensioen, een steeds groter 

wordende groep gepensioneerden zou gaan drukken op de onderneming. De (slagkracht 

van de) onderneming zou onder die groeiende last gaan bezwijken. En dat zou onherroe-

pelijk leiden tot een te laag pensioen. Door te sparen wordt dit risico aanzienlijk beperkt. 

Kapitaaldekking is een verzekering tegen de rijping in de fondsen en geeft bij prudente 

aannames een goed uitgangspunt voor het fundament. Maar het verzekert niet tegen de 

risico‟s van het aan kapitaaldekking inherente beleggen en tegen een stijgende levens-

verwachting, zoals wij abusievelijk hebben verondersteld in het contract en het toezicht. 

Kapitaaldekking is een zekerheidswaarborg, die vanwege het rendement ook bijdraagt 

aan de betaalbaarheid. 

 

Behouden (3) 

Wij blijven sparen via verplichtstelling en zorgplicht. De werknemer is zelf verant-

woordelijk voor het opbouwen van een pensioenvoorziening. Maar sociale werkgevers 

als Van Marken realiseerden zich, dat de werknemer daartoe het besef en de discipline 

vaak niet had. Bovendien was de markt voor oudedagsvoorzieningen ondoorzichtig en 

duur. Daarom organiseerden zij het pensioen binnen de onderneming als onderdeel van 

de arbeidsvoorwaarden. Verplichtstelling en zorgplicht
713

 verdragen zich op zich slecht 

met de huidige tendens van individualisering en het nemen van eigen verantwoordelijk-

heid. Studies wijzen echter uit dat de werknemer het besef en vooral de discipline om 

                                                
712 In het vigerend debat komt soms de vraag op of gepensioneerden niet beter af zijn met nominale zeker-

heid dan met onzekere koopkrachtbescherming. Die vraag zou naar mijn mening minder gesteld worden als 

de inflatie wat hoger zou zijn. Door een al sinds het begin van de jaren ‟80 van de vorige eeuw bescheiden 

inflatie en de inflatiedoelstellingen van de Europese Centrale Bank (ECB) is het inflatierisico naar de ach-
tergrond gedrongen. Juist vanwege de vergrijzing is het extra belangrijk dat gepensioneerden economisch 

en sociaal zelfstandig zijn en ook juist de oudere gepensioneerden zelfstandig hun zorg kunnen blijven be-

talen. En zorgkosten zijn voor een belangrijk deel loonkosten. De overheid zou dit belang moeten bewaken. 
713 Wij hanteren liever de term „zorgplicht‟ dan de term „paternalisme‟, omdat zorgplicht meer dan paterna-

lisme impliceert dat men goed voor de belangen van de deelnemers zorgt. 
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tijdig met pensioensparen te beginnen nog steeds mist.
714

 De groeiende witte vlek als ge-

volg van de komst van de zzp-er bewijst dat maar weer eens
715

. Daarnaast is de 

verzekeringsmarkt voor het individu nog steeds ondoorzichtig en duur (Bikker en De 

Dreu 2006). Bovendien maken individuen op financieel gebied heel vaak verkeerde keu-

zes (zie bijvoorbeeld Van Rooij e.a. 2007). Om te voorkomen dat werknemers vergeten 

voor pensioen te sparen of zonder goede kennis verdwalen op een markt die duur en niet 

inzichtelijk is, hebben zij dus nog steeds veel baat bij een verplicht gestelde organisatie 

met zorgplicht
716

. Bovendien heeft de Nederlandse verplichtstelling op een effectieve 

wijze gezorgd voor een zeer brede pensioendekking en efficiënte pensioenuitvoering. 

Daarmee zijn ook verplichtstelling en zorgplicht zekerheidswaarborgen. 

 

Behouden (4) 

Wij blijven het organiseren via de werkgever, hij blijft mee doen. Ook voor de werkge-

ver is het van belang dat de werknemer met een goed pensioen weg kan, als zijn human 

capital op is. Bovendien is in een door de vergrijzing verkrappende arbeidsmarkt een 

goed pensioen een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Als de werkgever de risico‟s meer bij 

de werknemers en gepensioneerden legt, heeft hij dan in het pensioencontract en het pen-

sioenfonds nog wel iets te zeggen? Jazeker, en dat ligt juist besloten in zijn belang. 

Vanuit dat belang zal hij de zorg delen voor een goed reëel pensioenresultaat en dus ook 

aansturen op een goed actuarieel fundament, een solide beleggingsbeleid en goed risico-

management. Ze zijn ook in zijn belang.
717

 

 

Behouden (5) 

Wij blijven het pensioengeld buiten de onderneming brengen. Daarmee voorkomen 

wij, dat met het eventueel wegvallen van de onderneming ook het pensioengeld in rook 

op gaat. Een belangrijke wettelijk verankerde zekerheidswaarborg. 

 

Behouden (6) 

Wij blijven het pensioengeld buiten de beschikkingsmacht van werknemer en gepen-

sioneerde houden. Werknemer en gepensioneerde kunnen hun pensioenkapitaal niet 

opnemen. Het kapitaal is trouwens ook niet van het individu, hij heeft alleen een (in defi-

ned ambition aanpasbare) aanspraak op een pensioenuitkering straks. Dit zorgt er voor, 

dat het geld ook echt wordt aangewend voor het pensioen. Dit beschermt niet alleen het 

individu, het beschermt ook de maatschappij doordat gepensioneerden daadwerkelijk 

economisch zelfstandig zijn. Een zekerheidswaarborg. 

 

 

 

                                                
714 Zie deel I, par. 4.4.3, 4.6 en 5.3. 
715 Veel zzp-ers bouwen weinig of geen pensioen op en worden gekscherend wel zelfstandigen zonder pen-

sioen genoemd (Van der Lecq en Oerlemans 2009). Zie ook SER (2010). 
716 Het draagvlak voor zorgplicht en verplicht sparen kan overigens wel worden vergroot door het pensioen 
op een „veilige‟ wijze (via goede defaults) uit te breiden met meer keuzevrijheid en flexibiliteit (zie ook 

Nijman & Oerlemans 2008). Bijkomend voordeel daarvan is dat het pensioenbewustzijn en de betrokken-

heid van de deelnemer groter worden als er iets te kiezen valt. Zie bijvoorbeeld Kortleve & Slager (2010) 

voor een analyse van het pensioendebat door de bril van de consument. 
717

 Zie ook de belangen van de werkgever in deel I, par. 5.5. 
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Behouden (7) 

Wij blijven het doen in collectiviteit en solidariteit. Collectiviteit geeft de efficiency van 

schaalvoordeel en biedt, samen met de verplichtstelling, het benodigde draagvlak voor 

solidariteit. Iedereen kan zonder aanvullende voorwaarden mee doen en dat is van groot 

belang voor de maatschappelijk gewenste brede pensioendekking. Een solidair collectief 

kan voor een individu risico‟s poolen en verevenen die op de markt niet of moeilijk af te 

dekken zijn. Denk aan langlevenrisico en inflatierisico. Een collectief met intergenera-

tionele solidariteit maakt het bovendien mogelijk om financiële tegenvallers over 

meerdere generaties te verdelen. Studies
718

 tonen steeds weer aan dat het „vergroten van 

de taart‟  welvaartsverhogend is voor alle generaties en daarom een fundament moet blij-

ven van de tweede pijler. Maar, met name van de critici leren wij dat solidariteit geen 

vrijbrief mag zijn om minder goed op de risico‟s te letten. En het mag ook niet als excuus 

worden gebruikt om de kosten en risico‟s door te schuiven naar het bordje van toekom-

stige generaties. De solidariteit is dan niet meer evenwichtig en dat kan er toe leiden dat 

toekomstige generaties niet meer willen toetreden. Dat laatste is een groot risico voor de 

continuïteit, de ambities kunnen dan sowieso niet meer worden waar gemaakt. De studies 

tonen weliswaar de meerwaarde aan, over de omvang van de meerwaarde wordt verschil-

lend gedacht. En de vraag wordt (terecht) opgeworpen of die waarde niet wordt 

overschat, gezien de veranderde demografie en het botte premiestuur. Kloppen de som-

men wel? In zie zin is sprake van een parallel met het premiestuur. Ook dat heeft in de 

theorie meerwaarde voor het pensioenfonds
719

, maar die is wellicht lager dan gedacht, 

omdat het stuur bot is en daardoor de economie en arbeidsmarkt schaadt. Jongeren heb-

ben kritiek op het doorschuifelement in intergenerationele solidariteit. Daarbij gaat het 

echter vooral om het structureel doorschuiven in de doorsneepremie
720

 en het moeten mee 

betalen aan overgangsrechten die zij zelf niet krijgen.
721722

 In Boender e.a. (2006) wordt 

gepleit voor een nieuw grondig onderzoek naar de meerwaarde en risico‟s van intergene-

rationele solidariteit. Dat juich ik toe. In dat onderzoek zou wat mij betreft moeten 

worden mee genomen de vraag of het stelsel als totaal maar ook de pensioendeelnemers 

op fondsniveau gebaat zijn bij risicodelingscontracten tussen fondsen. Dat kan rijpe fond-

sen helpen om hun deelnemers en gepensioneerden toch een reëel pensioen te kunnen 

bieden.
723

  

Het los laten van deze solidariteit stelt ook de meerwaarde van pensioenfondsen en daar-

mee de verplichtstelling ter discussie. 

                                                
718 In de literatuurlijst is een aantal studies op dit gebied opgenomen, meerdere ook van recente datum. Zie 

verder deel I, par. 4.6. 
719 Zie ook Kortleve (2003). 
720 Zie bijvoorbeeld Bovenberg en Jansweijer (2005b) en Vos en Pikaart (2007). En zie deel I, hoofdstuk 4 

waar op het systeem van doorsneeopbouw-doorsneepremie om meerdere redenen kritiek wordt geleverd 

door de critici. 
721 Jonge ambtenaren (2005). 
722 Overigens laat Staring (2010) zien dat jongeren niet tegen generatiesolidariteit zijn en niet de straat op 

zullen gaan om het afschaffen van intergenerationele solidariteit te bepleiten. Ook interne PGGM/PFZW-

onderzoeken komen tot eensluidende conclusies.  
723 Dit idee is geboren in gesprekken met Bovenberg. Vooral ook Jansweijer (1996) laat duidelijk zien dat 

zonder solidariteit tussen generaties een waarde- of welvaartsvast pensioeninkomen een utopie is. In rijpe 

fondsen kan het premiedraagvlak simpel te klein worden voor deze solidariteit. Wellicht dat dan opschake-

len naar deze risicodelingscontracten tussen rijpe en nog jonge fondsen dan wel fondsen met een permanent 

instroomvolume de taart kan vergroten. Zie ook par. 11.8. 
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Behouden (8) 

Wij blijven het doen met wettelijk toezicht. Het los laten van de onvoorwaardelijke rech-

ten, de nominale dekkingszekerheid, betekent niet dat wij geen FTK meer nodig hebben. 

De doelstelling van de waarborgfunctie in de pensioenwet gaat verder dan dat. Doelstel-

ling is de bescherming van het individu zodanig dat hij op zijn pensioen kan rekenen en 

zodanig dat wordt nagekomen wat is beloofd.
724

 Ook defined ambition moet voldoen aan 

deze waarborgeisen. Defined ambition is „een regeling waarbij naar een bepaald resultaat 

wordt gestreefd zonder een eindresultaat te garanderen‟. In de PSW werd zo de streefre-

geling beschreven en die streefregeling werd gekarakteriseerd als een 

salaris/diensttijdregeling.
725

 Het concept van defined ambition, de synthese tussen defined 

benefit en defined contribution, lijkt op de streefregeling. In de pensioenwet is een nieuw 

pensioenbegrip nodig voor defined ambition regelingen. En het FTK zal moeten worden 

aangepast om defined ambition –contracten van een adequaat financieel toezicht te voor-

zien. In zijn brief van mei 2009 heeft de Minister geschreven dat hij zich bewust is van de 

spagaat tussen nominale zekerheid en een reëel pensioenresultaat.
726

  

 

11.3  Maar laten ook los: defined ambition in de kern (het concept) 
 

Omwille van houdbaarheid (betaalbaarheid, solidariteit en arbeidsmarkt) laten wij de on-

voorwaardelijkheid van de aanspraken, de vaste pensioenleeftijd en de nominale 

zekerheid los. (Nominale) toezegging wordt (reële) ambitie. 

 

De kern van defined ambition is als volgt. 

(1) Vertrekpunt voor defined ambition contracten is het inkomensgerelateerde pensioen-

doel met bestendige prijsindexering na pensioeningang
727

. Dat doel wordt geformuleerd 

als ambitie. Die bestaat uit de combinatie van een opbouwambitie (het opbouwpercenta-

ge, de franchise en de pensioenleeftijd) en een loonvast- c.q. koopkrachtambitie. De 

eerste, de toezegging in het vigerend defined benefit contract, is nu geen toezegging meer 

maar ook ambitie. Beide samen zijn de ambitie van defined ambition, het pensioendoel 

dat aan de CAO-tafel wordt bepaald. 

(2) De opgebouwde aanspraken en de pensioenleeftijd zijn aanpasbaar voor exogene 

ontwikkelingen. Er zijn geen onvoorwaardelijke rechten meer en de pensioenleeftijd be-

weegt mee met de stijgende kosten van een stijgende levensverwachting. 

(3) Defined ambition kent geen garantie maar wel zekerheidsborging.  

(4) In de eerste plaats komt die borging uit de mate van zekerheid die het pensioenfonds-

bestuur vast stelt in afstemming enerzijds op de risk appetite van de belanghebbenden en 

anderzijds op de samenhang met de ambitie en de prijs. Ambitie en te betalen prijs bepa-

len werkgever(s) en werknemers aan de CAO-tafel. Voor het actuarieel fundament is de 

reële ambitie het vertrekpunt. Voor het daarop gerichte beleggingsbeleid stelt het bestuur 

                                                
724 Leidend beginsel in MinSZWHoofdlijnen (2004a). 
725 Lutjens (2007, 45). 
726 MinSZW (2009d, 4). In de Epiloog zien wij dat hij dit omzet naar de stap om een apart kader te gaan 
ontwikkelen voor contracten met reële voorwaardelijke toezeggingen (MinSZW 2010a).  
727 Loonindexering kan ook. Hier is gekozen voor prijsindexering, omdat koopkrachtbehoud het best past 

op het kunnen blijven voorzien in de kosten van levensonderhoud. Loonindexering past beter op solidariteit 

tussen actieven en gepensioneerden. Tenzij anders vermeld, is de ambitie voor gepensioneerden koop-

krachtbehoud. 
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transparant het risicoprofiel vast in overleg met de deelnemersraad c.q. het verantwoor-

dingsorgaan. Dat risicoprofiel mag in combinatie met de vast te stellen stuurregels voor 

de ex-post risicodeling de risicodraagkracht (risk appetite) van de onderscheiden belang-

hebbenden niet te boven gaan. De werkgever(s) en werknemers bepalen of de 

resulterende prijs betaalbaar is. Het beleggingsbeleid is op deze manier ingekaderd. De 

regels ter bepaling van de kostendekkende premie nemen een belangrijke plaats in in het 

actuarieel fundament. Wij bespreken de kostendekkende premie daarom separaat in 11.5. 

Met het kiezen van het risicoprofiel wordt dus zelf de mate van zekerheid gekozen. 

(5) In de tweede plaats komt die borging uit goed risicomanagement in een compleet con-

tract. De stuurregels worden door het pensioenfondsbestuur vast gesteld. Ze passen in 

samenhang met het te nemen beleggingsrisico als gezegd op de risk appetite van deelne-

mers en gepensioneerden.
728

 De stuurregels zijn leidraden die transparant aangeven 

wanneer en hoe wordt gestuurd. De onderkant en bovenkant zijn in die regels betrokken. 

Daarmee zijn eventuele buffers gereguleerd en ligt ook de mate van intergenerationele 

risicodeling bij tekorten en overschotten vast. Van die leidraden kan het pensioenfonds-

bestuur afwijken maar alleen met een transparante verantwoording daarvan en met 

draagvlak van de belanghebbenden. Wij bespreken de stuurregels apart in 11.6. 

(6) In de derde  plaats komt de borging uit een toezichtkader dat moet borgen dat met 

name de loonvastambitie helder is geformuleerd in termen van toekenningsverwachting 

en onderschrijding daarvan en dat het actuarieel fundament de gecommuniceerde ambitie 

ook kan waarmaken. Het toezichtkader stelt daartoe regels ondermeer voor de kostendek-

kende premie, de berekening van de dekkingsgraad,
729

 de toekenningsverwachting en 

onderschrijding daarvan en de verantwoording aan de deelnemersraad c.q. het verant-

woordingsorgaan. Ook op dit toezichtkader gaan wij apart in, te weten in 11.7. 

(7) In de vierde plaats komt de borging uit de bewaking van de ambitie aan de CAO-tafel. 

Daar bewaken werkgever(s) en werknemers vanuit het gedeelde belang bij een goed en 

reëel pensioen de realisatie van de ambitie.
730

 

 

Op weg naar houdbaarheid zijn dan de volgende stappen gezet. 

 Laat de onvoorwaardelijkheid van de pensioenaanspraken los. 

 Laat de vaste pensioenleeftijd los. 

 Laat de nominale zekerheid los. 

 Richt een adequaat risicomanagement in in een compleet contract met een trans-

parant risicokader en transparante stuurregels. 

 Breng meer evenwicht in de solidariteit tussen gepensioneerden, oudere actieven, 

jongere actieven en toekomstige generaties.  

 Verbeter het verwachtingsmanagement en stel de verwachtingen naar beneden bij. 

 Verbeter de verantwoording. 

Voor wat betreft de stap „breng meer evenwicht in de solidariteit‟: het los laten van de 

onvoorwaardelijkheid van de aanspraken maakt het mogelijk opnieuw een passend even-

                                                
728 En eventueel de werkgever als deze bereid is tot een premiestuur. 
729 Er is ook in defined ambition sprake van een dekkingsgraad, omdat sprake is van een ambitie die moet 

worden waargemaakt. Dat is inherent aan „defined‟ in defined ambition. De dekkingsgraad wordt bepaald 

als quotiënt van de waarde van de beleggingen en de waarde van de reële aanspraken die niet risicovrij zijn.  
730 Gepensioneerden zitten daar niet aan tafel. Op die kwetsbaarheid komen wij in par. 11.7 nog terug. Om 

deze reden verdient wellicht toch loonindexering voor gepensioneerden de voorkeur. 
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wicht te vinden in de solidariteit tussen gepensioneerden, oudere actieven, jongere actie-

ven en toekomstige generaties. De stap „verbeter het verwachtingsmanagement en stel de 

verwachting neerwaarts bij‟ is al gezet met het voeren van het slecht nieuws gesprek.  

 

In defined ambition contracten moeten het inkomensgerelateerde pensioendoel en de 

koopkrachtbestendigheid als vertrekpunt en de zekerheidsborging in het risicomanage-

ment, in de verantwoording, in het bijpassend financieel toetsingskader en in laatste 

instantie in de bewaking aan de CAO-tafel, voldoende tegenwicht bieden tegenover de 

aanpasbaarheid. 

Defined ambition maakt van het pensioencontract weer helemaal een sociaal contract
731

 

en van het pensioenfonds dat dat contract uitvoert een onderlinge. De belanghebbenden 

gaan met elkaar een overeenkomst aan waarin zij doelen afspreken en de mate van het 

willen nemen van risico in relatie tot de prijs die zij willen betalen om die doelen te be-

reiken. En zij spreken de regels af hoe tegenvallers (het risico doet zich voor) fair naar 

draagkracht van de onderscheiden belanghebbenden worden gedeeld. Daarbij spreken zij 

ook transparant af in welke mate zij risico‟s van financiële schokken delen met toekom-

stige generaties.
732

 En zij spreken af in hoeverre risico‟s eventueel buiten de 

solidariteitskring worden onder gebracht c.q. verzekerd. 

 

Dit is het stramien van het defined ambition concept. Defined ambition heeft hetzelfde 

doel als defined benefit en blijft daar dan ook dichtbij. Maar de onvoorwaardelijkheid 

(garantie) wordt los gelaten en de financiële opzet wordt ingericht vanuit een eenduidige 

reële focus. De invulling kan op vele onderdelen verschillen, maar de lijn is als boven 

geschetst. Die lijn werken wij in de volgende paragraaf een slag verder uit. 

 

11.4  Defined ambition,  schets van uitwerking 
 

(1) Er wordt een inkomensgerelateerd pensioendoel geformuleerd. Dat doel is de (reële) 

ambitie. Die ambitie bestaat voor deelnemers enerzijds uit een opbouwpercentage (en 

een franchise) en een pensioenleeftijd en anderzijds uit de ambitie om de opgebouwde 

aanspraken loonvast te houden. Het eerste noemen wij de opbouwambitie en het tweede 

de loonvastambitie. De totale reële ambitie is dus de combinatie van beide. Voor gepen-

sioneerden geldt koopkrachtbehoud in plaats van loonvast als ambitie.  

Bijvoorbeeld: werknemers bouwen bij zeg 40 dienstjaren een pensioen op ter grootte van 

zeg 80% loongeïndexeerd middelloon dat ingaat op zeg leeftijd 65 en dat na pensioenin-

gang mee groeit met de gemiddelde prijsinflatie. Het opbouwpercentage in dit voorbeeld 

is 2% per dienstjaar, 65 is de pensioenleeftijd en doel is volledige loonreële inkoop en 

volledige prijsindexering na pensioeningang. Tijdens de opbouwfase wordt geïndexeerd 

met de loonontwikkeling in de onderneming of de bedrijfstak, omdat gestreefd wordt naar 

een pensioen dat in redelijke verhouding staat tot het inkomen vóór de pensioeningang. 

                                                
731 Zie deel I, par. 4.4.1. 
732 De haalbaarheid daarvan is mede afhankelijk van het premiedraagvlak in het fonds en de verwachte 

ontwikkeling daarin. De wetgever geeft regels ter beperking, als „vertegenwoordiger‟ van de belangen van 

toekomstige deelnemers, zolang geen algemeen aanvaarde grens is bepaald hoe groot de solidariteit van die 

toekomstige generaties is. 
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Dit is de invulling van het uitgangspunt inkomensgerelateerd. Het indexeren met de prijs-

inflatie na pensioeningang regelt de koopkrachtbestendigheid.  

(2) Net als in defined benefit wordt per dienstjaar pensioen opgebouwd en ingekocht.
733

 

In dit geval een geïndexeerd pensioen. Dat gebeurt met een opbouwpercentage, een fran-

chise en een pensioenleeftijd. Die zijn naar de toekomst toe alle drie in beginsel 

aanpasbaar aan exogene ontwikkelingen, in tegenstelling tot in defined benefit ook met 

terugwerkende kracht. 

(3) Die inkoop betekent dat er, weer net als in defined benefit, sprake is van een opge-

bouwd „recht‟, een „voorziening‟ bij dat „recht‟ en een (reële!) „dekkingsgraad‟. De 

begrippen staan tussen „ „, omdat, in tegenstelling tot in defined benefit, de „rechten‟ aan-

pasbaar zijn met terugwerkende kracht. De reden om het zo vorm te geven ligt besloten in 

het concept van defined ambition. Er wordt een doel gesteld dat moet worden nageko-

men, alleen niet onvoorwaardelijk. Daarom is de invulling van defined ambition zoveel 

mogelijk in lijn met die van defined benefit en worden de „targetbouwstenen‟ uit defined 

benefit als het ware ingekopieerd. Dat maakt ook direct duidelijk waar, wanneer en in 

welke mate de aanpasbaarheidsregels ingrijpen. 

(4) De loonvastambitie wordt naast de ambitie zelf aanvullend geformuleerd in verwach-

ting én risico. Zowel een toekenningsverwachting als onderschrijding daarvan (kans X 

omvang van de onderschrijding). De wetgever dient in het toezichtkader een minimum te 

formuleren voor de toekenningsverwachting en een maximum voor de onderschrijding.
734

 

De boodschap naar de deelnemer ten aanzien van de loonvastambitie is “De opgebouwde 

aanspraken worden zoveel als mogelijk loonvast gehouden. In de financiële opzet wordt 

een toekenningsverwachting nagestreefd van X% en een kans van niet meer dan Y% dat 

die toekenning lager uitkomt dan Z%. Het aan het nastreven van de loonvastambitie inhe-

rente beleggingsrisico is de reden dat de uiteindelijk gerealiseerde toekenning veelal lager 

ligt dan 100% van de loonontwikkeling.” De feitelijke loonvastambitie is dus de afgege-

ven toekenningsverwachting in combinatie met de onderschrijdingsmaat. De wetgever 

begrenst beide. 

(5) Deze toekenningsverwachting en de onderschrijding zijn de expliciete risicohouding 

ten aanzien van het nakomen van de geformuleerde loonvastambitie, zeg maar de risico-

ambitie. Zij zijn onderdeel van de ambitie en worden vastgesteld aan de CAO-tafel. De 

ambitie moet ex-ante kunnen worden waargemaakt uit het actuarieel fundament. De kos-

tendekkende premie en het beleggingsbeleid moeten zodanig zijn dat de 

toekenningsverwachting en de onderschrijding ex-ante worden gerealiseerd. Aan de an-

dere kant mag het beleggingsrisico de risicodraagkracht van de belanghebbenden niet te 

boven gaan. Daarmee is het beleggingsrisico dat een fondsbestuur kan nemen, ingeka-

derd.  

                                                
733 Dit in tegenstelling tot defined contribution. Daarin wordt gespaard voor een kapitaal en wordt pas bij 

pensioeningang pensioen ingekocht. 
734 Het begrip toekenningsverwachting sluit aan bij het vigerend FTK, in het bijzonder bij de Handleiding 
Indexatiematrix en de consistentietoets (zie deel II, par. 9.2.1.4) en heeft hier dezelfde betekenis. Opnieuw 

een voorbeeld van „zoveel mogelijk aansluiten bij wat er al is‟. Het belangrijke verschil is dat ik voorstel in 

defined ambition de minimale toekenningsverwachting ten opzichte van de ambitie wél te kwantificeren 

waar dat in de consistentietoets niet is gebeurd en ook een onderschrijding vast te leggen en wettelijk te 

maximeren. 
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(6) Als de toekenningsverwachting te laag uitkomt en/of de onderschrijding te hoog, dan 

is de financiële opzet onvoldoende om de ambitie
735

 te realiseren. Of de financiële opzet 

moet worden aangepast (premie en/of beleggingsbeleid en/of stuurregels) óf de ambitie 

moet worden verlaagd. Dát kan door een lager opbouwpercentage te kiezen, of een hoge-

re franchise of een hogere pensioenleeftijd of een lagere loonvastheid
736

 of een lagere 

toekenningsverwachting
737

 of een hogere onderschrijding.
738

 Al deze keuzes worden 

transparant gemaakt en voorgelegd aan de belanghebbenden omwille van draagvlak. 

 

11.5  De kostendekkende premie 
 

(1) De ambitie, zowel opbouwpercentage/franchise en pensioenleeftijd als de loonvast-

heid, geformuleerd in toekenningsverwachting en onderschrijding, moeten ex-ante 

worden gerealiseerd. Dat is het vertrekpunt voor de kostendekkende premie. Maar ook 

het beleggingsbeleid en de stuurregels op de (cyclische) resultaten – en dat zijn met name 

de financiële schokken - zijn bepalend voor het realiseren van de ambitie.  

(2) Voor de bepaling van de kostendekkende premie zoeken wij aansluiting bij de zoge-

noemde integrale benadering als beschreven in de Handleiding Indexatiematrix
739

 en in 

Vroon en Tamerus (2005). Een continuïteitsanalyse wordt uitgevoerd waarin opbouwper-

centage/franchise en de pensioenleeftijd en het beleggingsbeleid
740

 en de stuurregels 

worden ingevoerd. De kostendekkende premie is die premie die uit de continuïteitsanaly-

se de loonvastambitie (toekenningsverwachting en onderschrijding) laat komen.
741

  

(3) De continuïteitsanalyse wordt uitgevoerd op parameters waarvan de wetgever de 

maxima/minima heeft voorgeschreven met inbegrip van de te hanteren standaarddeviaties 

en correlaties. Op deze manier en door de wettelijke grenzen ten aanzien van de toeken-

ningsverwachting en onderschrijding stelt, net als in defined benefit, de wetgever 

stringente regels aan de kostendekkende premie. Een belangrijke zekerheidswaarborg om 

te voorkomen dat fondsbesturen zich te rijk rekenen en het contract op een te hoge ambi-

tie vaart. 

                                                
735 Hier gaat het dus om de ambitie als geheel, dus opbouwpercentage/franchise, pensioenleeftijd en loon-
vastambitie. 
736

 Bijvoorbeeld geen volledige loonvastheid (100%) maar zeg 80% loonvastheid. 
737 Bijvoorbeeld geen toekenningsverwachting ten opzichte van volledig loonvast van 80% maar van zeg 

70%, maar niet lager dan het wettelijk minimum. 
738 De richtinggevende doelstelling van een inkomensgerelateerd pensioen zou betekenen dat juist niet de 

loonvastambitie zou moeten worden verlaagd. Zie bijvoorbeeld ook Staf Depla en Gerdi Verbeet (2003) die 

schrijven “Liever een iets lagere pensioentoezegging die meegroeit met de inflatie en de welvaart dan een 

hogere nominale toezegging waarvoor je elk jaar minder kan kopen”. Depla heeft als kamerlid van de PvdA 

plannen gehad om indexatie wettelijk onvoorwaardelijk op te leggen. 
739 MinSZWHandleiding (2005b). Het betreft dan de regels voor fondsen met een indexeringsambitie ge-

koppeld aan een vooraf bepaalde maatstaf. 
740 Bedoeld wordt hier de langjarige strategische beleggingsmix waarvan hooguit tijdelijk wegens bijzonde-
re marktomstandigheden wordt afgeweken. Wordt strategisch een dynamisch (bijvoorbeeld dekkings-

graadafhankelijk) beleggingsbeleid gevoerd, dan zal dit wellicht in een meer volatiele kostendekkende 

premie tot uitdrukking moeten komen. 
741 Door in de kostendekkende premie het onderschrijdingsrisico van de toekenningsverwachting mee te 

nemen, wordt het risico ex-ante fair ingeprijsd. 
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(4) De zo bepaalde kostendekkende premie, de structurele kostprijs, is ex-ante fair. De 

risico‟s zijn ingeprijsd. Een van de houdbaarheidscriteria.
742

 De ambitie is ex-ante goed 

geprijsd en dat voorkomt teleurstelling achteraf en doorschuiven. En het voorkomt dat 

meer wordt beloofd, een hogere ambitie wordt geformuleerd dan de betaalbaarheidpols-

stok lang is. Het is omwille van het voorkomen van teleurstellingen verstandig als 

fondsbesturen bij het bepalen van de kostendekkende premie prudente aannames hanteren 

en niet per definitie de maxima/minima hanteren uit de parameterset van de wetgever. 

(5) De zo bepaalde kostendekkende premie is stabiel en niet afhankelijk van volatiele 

jaarresultaten. Dit is een belangrijke voorwaarde voor betaalbaarheid, economie en ar-

beidsmarkt. Een regelmatige herijking van deze parameters blijft nodig. Na elke herijking 

en aanpassing is een nieuwe continuïteitsanalyse nodig om te bepalen of de premie nog 

kostendekkend is. Zo niet, dan moet de premie omhoog of de ambitie omlaag. 

(6) De risicodraagkracht van gepensioneerden is klein (geen human capital meer en pijn 

wordt direct gevoeld). Bij de ambitie van koopkrachtbehoud kan daarom een kostendek-

kende premie bepaald op een risicovrije reële rentevoet (rente min prijsinflatie) een 

ijkpunt zijn voor de kostendekkende premie. Zo‟n rentevoet zou tussen de 2 en 2,5% 

moeten liggen. Met een premie op dit niveau kan ook een idee verkregen worden over de 

te formuleren onderschrijdingsambitie. 

 

11.6  Sturen op exogene ontwikkelingen 
 

Kenmerk van defined ambition is de aanpasbaarheid van de aanspraken en de pensioen-

leeftijd. Dat geeft onzekerheid bij deelnemers en gepensioneerden. Daarom moet 

nadrukkelijk worden gespecificeerd wanneer en hoe wordt gestuurd. Samen met een op 

draagkracht afgestemd risicoprofiel onder de beleggingen en met het feit dat het gaat om 

exogene
743

 ontwikkelingen, moet dit voldoende draagvlak geven voor de sturing. Wij zul-

len in par. 11.7 zien, dat ook mét deze sturing en dus zonder garantie, veel 

zekerheidswaarborgen over blijven. 

Wij sturen in defined ambition niet om reden van solvabiliteit. Er worden geen onvoor-

waardelijke toezeggingen gedaan, dus solvabiliteit is in het pensioenfonds geen issue 

meer. Toch sturen wij. Omwille van meer evenwichtige solidariteit begrenst het sturen 

het doorschuiven van risico naar de toekomst. Bestaande generaties krijgen niet meer te 

lang te veel op rekening van de toekomstige generaties, net zo min als gepensioneerden te 

lang te veel krijgen op rekening van jongeren. Daarnaast sturen wij om te zorgen dat de 

ambitie niet te ver uit zicht raakt. Dat wil zeggen om te voorkomen dat de toekennings-

verwachting en de onderschrijding onder c.q. boven de targets uitkomen die zijn vast 

gelegd in de ambitie. Als dat gebeurt, moet de ambitie worden verlaagd of de financiering 

aangepast. Een belangrijk toezichtcriterium: maak waar wat je communiceert of pas aan. 

En wij sturen omwille van betaalbaarheid, economie en arbeidsmarkt.  

 

Wij bespreken achtereenvolgens in deze paragraaf het sturen op de levensverwachting, 

het sturen op structurele economische bewegingen, het sturen op (cyclische) financiële 

schokken, het sturen aan de onderkant en het sturen aan de bovenkant.  

                                                
742 Het criterium van het gedegen actuarieel fundament. 
743 Het is voor het draagvlak en het vertrouwen van belang dat het gaat om noodgedwongen sturen op ont-

wikkelingen van buitenaf die niet zijn te beïnvloeden door het pensioenfondsbestuur. 



11  Het contractconcept defined ambition 

279 

 

11.6.1  Levensverwachting via de pensioenleeftijd 

 

De prijs mag niet meer stijgen als gevolg van een stijgende levensverwachting. De be-

taalbaarheid, de arbeidsmarkt en ook de solidariteit (doorschuiven) vragen om het 

aanbrengen van deze aanpasbaarheid.
744

  

Als de levensverwachting stijgt, wordt de pensioenleeftijd voor de toekomstige opbouw 

precies zoveel verhoogd als nodig om de prijsstijging te neutraliseren (premieneutraliteit). 

Langer moet worden gewerkt dat wil zeggen het human capital moet langer worden aan-

gesproken. Dat kan ook, omdat het door de stijging van de levensverwachting meer 

waard is geworden. En omdat de door de vergrijzing snel verkrappende arbeidsmarkt op 

dat langer werken zit te wachten.
745

 De boodschap naar de deelnemers is duidelijk. Wij 

leven langer. Niets doen zou betekenen dat wij langer van het pensioen genieten en er 

meer voor gaan betalen. Door mee te bewegen gaat de prijs niet omhoog en blijven wij 

minstens even lang als daarvoor genieten van het pensioen.
746

  

Dezelfde stijging van de pensioenleeftijd wordt ook doorgevoerd over het verleden, de al 

opgebouwde aanspraken. Hier geldt eveneens dat niet aanpassen zou leiden tot een langer 

genieten van het pensioen tegen een te laag betaalde prijs. Bovendien wordt de verhoging 

van de „voorziening‟ dan uit vermogen betaald en betalen daardoor jongeren en toekom-

stige generaties mee. Dat wordt nu voorkomen. Extra argument is dat er eigenlijk meer is 

gespaard dan nu nodig blijkt. De „voorziening‟ wordt omgerekend naar de hogere pensi-

oenleeftijd zonder actuariële oprenting. Het pensioen gaat later in, de hoogte blijft gelijk.  

Het op deze wijze sturen op een stijgende levensverwachting is een keuze. Deze invul-

lingskeuze
747

 (sturen op prijsneutraliteit en via de pensioenleeftijd) blijft naar mijn 

mening het dichtst bij de reden waarom wij conform de bevindingen in de delen I en II 

moeten sturen op de levensverwachting en is duidelijk te communiceren. Gestuurd wordt 

dus op de opbouwambitie via de pensioenleeftijd. 

 

Gekozen is voor een gelijke verhoging van de pensioenleeftijd voor iedereen, ongeacht 

leeftijd en inkomen. Stijgt de levensverwachting voor iedereen evenveel?
748

 Moet de pen-

sioenleeftijd voor werknemers die dicht voor hun pensioen zitten, minder omhoog?
749

 

Belangrijke vragen, het antwoord daarop is mede van invloed op de houdbaarheid, te we-

ten de tevredenheid van belanghebbenden. Bedacht dient te worden dat, als gekozen 

                                                
744

 Alleen de CAO-tafel kan nog besluiten dat de prijs toch omhoog mag of een dotatie wordt gedaan aan de 

voorziening. Bijvoorbeeld omdat de onderneming op dat moment niet zit te wachten op langer doorwerken 

van ouderen. 
745 Daar is wel goed flankerend ouderenbeleid op de werkvloer voor nodig. 
746 Premieneutraliteit betekent zelfs dat de uitkeringsperiode toch nog omhoog gaat. Eén jaar langer leven 

komt overeen met 6 a 8 maanden langer werken. De werknemer kan overigens met behulp van actuariële 

verrekening spelen met zijn pensioendatum. Hij kan desgewenst de pensioendatum handhaven tegen een 

lager pensioen. 
747 Het is dus een invullingskeuze en in die zin geen onderdeel van het contractconcept van defined ambiti-

on. 
748 Het antwoord is nee. De stijging van de levensverwachting is niet voor alle leeftijden gelijk. Zie 
AG(2010). Bovendien hebben mensen met een lagere opleiding in het algemeen een lagere levensverwach-

ting dan mensen die middelbaar en hoger zijn opgeleid. Dat leidt tot verschillen in levensverwachting naar 

inkomen. Zie bijvoorbeeld Bovenberg, Mackenbach en Mehlkopf (2006) en Bonenkamp (2007). 
749 Dat klinkt redelijk, omdat het human capital dan is afgenomen en deelnemers naarmate zij ouder zijn 

meer behoefte hebben om te weten waar zij aan toe zijn. Zie ook Tamerus (2007). 
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wordt hierin te differentiëren, geldt dat wat de een minder hoeft in te leveren, een ander 

meer moet inleveren. De uitwerking van deze vragen gaat voor het doel van de studie, het 

schetsen van een houdbaar contractconcept, te ver. Maar bij de beoordeling op houdbaar-

heid moeten wij ze wel als vervolgvragen adresseren.  

Nog zo‟n vraag is „wat te doen met gepensioneerden en de stijgende levensverwachting?‟ 

Hun human capital is op en zij hebben dus geen „escape‟. Op de positie van gepensio-

neerden gaan wij apart in in 11.8. 

 

11.6.2  Structurele economische parameters via de opbouwambitie 

 

Als de rente en het rendement structureel lager worden of de inflatie structureel hoger, 

dan stijgen de kosten van pensioen. Om bij lagere rendementen en/of hogere looninflatie 

alsnog de loonvastambitie te realiseren, zal de continuïteitsanalyse aantonen dat de kos-

tendekkende premie omhoog moet. Premieneutraliteit wordt gevonden door het 

opbouwpercentage (de opbouwambitie) te verlagen. De boodschap richting deelnemers is 

minder gemakkelijk dan bij de stijgende levensverwachting maar op zich wel duidelijk: 

het verwachte (reële) rendement op financial capital is in de toekomst minder dan ge-

dacht, dus u moet genoegen nemen met een lager pensioen of het human capital langer 

gaan aanspreken. Dat laatste kan, als de deelnemer er zelf voor kiest om de verlaging van 

de opbouw te compenseren door langer te werken. In lijn met de sturing op de levens-

verwachting wordt het opbouwpercentage ook met terugwerkende kracht verlaagd, net 

zoveel als nodig is om de stijging van de „voorziening‟ te neutraliseren.
750

  Dit is de in-

vulling die het meest past in de lijn van doen wat de exogene ontwikkeling vraagt en die 

niet ten koste gaat van de loonvastheid. Gekozen kan ook worden om de stijging van de 

„voorziening‟ weg te laten lopen in het vermogen. Dat vergroot echter de kans dat later 

moet worden gekort op de loonvastheid of de ambitie alsnog moet worden verlaagd. Bo-

vendien betalen jongeren en toekomstige generaties mee.
751

  

Er wordt dus gestuurd op de opbouwambitie en wel op het opbouwpercentage. Het alter-

natief, sturen op de loonvastambitie door deze op een lager niveau vast te stellen vind ik 

minder passen op een inkomensgerelateerd en koopkrachtbestendig pensioen. 

 

11.6.3  (Cyclische) financiële schokken: op de loonvastambitie via de dekkingsgraad 

 

Solidariteitsgrens vraagt maximum hersteltijd 

Als al gezegd, wij sturen omwille van solidariteit en niet vanwege solvabiliteit. Wij stu-

ren om te voorkomen dat oudere werknemers en gepensioneerden te veel en te lang eten 

uit een pot die daartoe niet vol genoeg is en dat jongeren en toekomstige generaties daar-

door voor dezelfde premie uiteindelijk minder krijgen dan wel meer moeten gaan betalen 

om alsnog het zelfde resultaat te krijgen. Dit biedt ruimte om niet op korte termijn markt-

volatiliteit te sturen. Aan jongeren en toekomstige generaties is goed uit te leggen dat 

markten volatiel zijn en dat direct reageren niet nodig is. Ingegrepen moet worden als het 

te diep gaat en/of, mede daardoor, herstel te lang duurt. Op deze wijze kan nog steeds de 

                                                
750 De „voorziening‟ wordt voor deze situatie berekend op het langjarig reëel rendement uit de continuïteits-

analyse. Het gaat om het structurele effect. 
751 Ook hier gelden weer de vragen ter zake van differentiatie en de behandeling van gepensioneerden. En 

ook hier geldt dat aan de CAO-tafel kan worden besloten bij te springen. 
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meerwaarde van intergenerationele solidariteit worden benut voor een hoger rendement 

en dus beter resultaat voor iedereen. Overigens heeft een wachttijd als hier gehanteerd 

wel ook een nadeel: in de echt extreme situaties moet beduidend harder worden gestuurd 

dan bij een kortere of helemaal geen wachttijd. 

Maar wat is te lang/ te diep? Waar ligt de solidariteitsgrens van toekomstige generaties? 

Een onderwerp van nader onderzoek. Vooralsnog zal de wetgever ter bescherming van de 

toekomstige generaties een maximum hersteltijd moeten voorschrijven. 

 

Via de dekkingsgraad vanuit marktwaarde 

In defined benefit sturen wij op de nominale marktwaardedekkingsgraad, waarbij de laat-

ste wordt bepaald op een risicovrije rentevoet vanwege de onvoorwaardelijkheid van de 

verplichtingen. Naar mijn mening past bij het concept van defined ambition dat wij sturen 

vanuit de foto van een reële marktwaardedekkingsgraad voor voorwaardelijke verplich-

tingen.  

Reëel, want het gaat om loonvaste, en voor gepensioneerden prijsvaste, aanspraken. De 

focus in beleggen en sturen is reëel.  

Marktwaarde, omdat ook defined ambition een „target‟ kent en de vanwege marktbeper-

king noodzakelijke mismatch vraagt om een juiste foto van dat risico. Voorwaardelijk, 

want defined ambition en geen defined benefit meer. Voorwaardelijke verplichtingen, dus 

de rentevoet in de marktwaardedekkingsgraad hoeft niet risicovrij te zijn. In de aanloop 

naar het vigerend FTK is men aangelopen tegen de moeilijkheid van het bepalen van een 

marktwaarde voor voorwaardelijke verplichtingen. Daar zal dus nieuw onderzoek naar 

moeten worden gedaan.
752

  

Als proxy zou voor de volgende benadering kunnen worden gekozen in twee stappen. 

 Op de reële swaprente kan een opslag worden gehanteerd om het niet-risicovrij tot 

uitdrukking te laten komen. Die opslag zou bijvoorbeeld kunnen worden bepaald 

als het verschil tussen enerzijds een langjarige aanname voor de reële rente (in dat 

geval ook weer te voorzien van een maximum door de wetgever) en anderzijds de 

gehanteerde langjarige aanname voor het saldo van portefeuille rendement en 

looninflatie (begrensd dus door de door de wetgever voorgeschreven maxi-

ma/minimum voor de rendementen/looninflatie). Een soort risicopremie dus, die 

past bij het beleggingsbeleid van het fonds dat, samen met de kostendekkende 

premie en de stuurregels, de loonvastambitie waar maakt. En, heel belangrijk om 

rijk rekenen te voorkomen, dat dus ook is ingekaderd tussen de risicoambitie, de 

prijs en de risk appetite van de belanghebbenden. 

                                                
752 Wellicht dat aanknopingspunten zijn te vinden in tot nu toe verschenen literatuur. Bijvoorbeeld Steen-

kamp (1998), Hibbert e.a. (2006), Nijman en Koijen (2006) of De Jong (2008). Het debat „marktwaarde of 

vaste discontovoet‟ wordt, net als in 2003-2005, weer volop gevoerd. In mijn ogen moet je waarderen op 

marktwaarde. Daar lopen wij bij het waarderen van voorwaardelijke verplichtingen volgens de methodiek 

van deflators wellicht aan tegen het fenomeen dat, als het vermogen wegzakt, de waarde van die voorwaar-

delijke verplichtingen voor de deelnemer afneemt, omdat de optie tot korten voor het pensioenfonds meer 

waard wordt. Blijft dan automatisch de dekkingsgraad 100%? Zie in dit verband ook Duffhues en Van 
Nunen (2009). 

En wij lopen opnieuw tegen de vraag op of waarderen op marktwaarde ook moet leiden tot het hanteren van 

marktwaarde voor de financieringsopzet en de stuurregels. Kortom, een nieuwe discussie en mogelijk nader 

onderzoek zijn nodig. Voor de time being zou kunnen worden gewerkt met de invulling als hier beschre-

ven, mits wij een verstandige invulling geven aan de marktwaarde (te hanteren curve als basis). 
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 Wat betreft de reële swaprente zelf: wat is „de‟ markt? De markt is dun, zeker op 

het langere stuk. Een (na bijvoorbeeld 10 jaar) afgevlakte curve? Een rentevoet 

die in 10 jaar loopt van de actuele waarde naar een langjarige waarde als geadvi-

seerd door de nieuwe „commissie Don‟? 

 

Minimumdekkingsgraad 

Wij sturen op de (reële) marktwaardedekkingsgraad als hierboven omschreven, maar wij 

hanteren een acceptabele vertragingstijd in lengte en diepte.  

Elk fonds moet een minimumdekkingsgraad bepalen. Daaronder is „te lang/ te diep‟. De-

ze wordt afgeleid uit de combinatie van de solidariteitsgrens van de toekomstige 

generaties (vooralsnog dus de voorgeschreven maximale hersteltijd) en de herstelcapaci-

teit in het fonds. En die hangt weer af van de combinatie van de fondsdemografie en de 

herstelpotentie uit het beleggingsbeleid, waarvan het risicoprofiel onder de beleggingen 

door het bestuur is vast gesteld na raadpleging van de belanghebbenden. Hoe rijper het 

fonds, hoe korter (ook de beleggingsmix is dan defensiever dus dat telt „dubbel‟ aan) de 

herstelpotentie zal zijn. 

Komt de dekkingsgraad onder de minimumdekkingsgraad, dan moet op de opgebouwde 

aanspraken worden gekort. In het voorbeeld hierna is die dekkingsgraad bepaald op 70% 

in de combinatie met een wachttijd van 2 jaar.  

 

Op loonvastheid 

Gestuurd wordt op de loonvastambitie. Beleggingsrisico wordt genomen om met behulp 

van rendement een betaalbare reële ambitie te realiseren. Als dat rendement tegenvalt, 

kan minder worden geïndexeerd. En als het te lang tegenvalt of te diep weg zakt, dienen 

de opgebouwde aanspraken te worden gekort.  

 

Voorbeeld 

Een voorbeeld ter duiding. De gekozen cijfers zijn willekeurig. Het gaat om de idee.  

(1) Zolang de reële dekkingsgraad niet daalt onder de 90%, wordt niet gestuurd. Het her-

stelpotentieel van de markten en de financiële opzet wordt voldoende geacht om zonder 

sturing weer tijdig herstel naar ten minste de evenwichtsdekkingsgraad van 100% te be-

reiken. 

(2) Als de dekkingsgraad langer dan 5 jaar onder de 90% ligt, wordt geen indexering 

meer bij geschreven.
753

 Om te voorkomen dat in die 5 jaar de dekkingsgraad heel diep 

weg zakt, worden aanvullende regels gebruikt. 

(3) Als de dekkingsgraad langer dan 3 jaar onder de 80% ligt, wordt eveneens geen in-

dexering meer bijgeschreven. 

(4) Als de dekkingsgraad langer dan 2 jaar onder de 70% ligt, wordt geen indexering 

meer bij geschreven. 

(5) In dit voorbeeld is 70% ook de minimale dekkingsgraad. Dat betekent dat de opge-

bouwde aanspraken met terugwerkende kracht worden verlaagd om de dekkingsgraad 

direct weer op 70% te brengen. In feite wordt gegeven indexering terug gehaald of wel er 

wordt negatief geïndexeerd. De indexeringstaffel stopt niet bij nul. Met terugwerkende 

                                                
753 Wij sluiten hier weer aan bij de denkwereld van het huidige contract, in het kader van „dicht blijven bij‟. 

De eerste fase van sturing bestaat dus uit niet indexeren, hetgeen materieel overigens overeenkomt met kor-

ten op eerst volledig reële opbouw en indexering van de opgebouwde aanspraken. 
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kracht wordt de ambitie verlaagd. De ambitie voor de nieuwe opbouw blijft op grond van 

deze stuurregel ongewijzigd. 

(6) Door met een schema als dit te werken, is ook goed verwachtingsmanagement moge-

lijk. In het jaarlijkse pensioenoverzicht, waarin veel specifieker zal moeten worden 

geschreven over risico‟s en exogene ontwikkelingen kan ook een „waarschuwingssignaal‟ 

worden opgenomen als volgt. „De dekkingsgraad is voor het derde achtereenvolgende 

jaar lager dan 90%. De dekkingsgraad is ook voor het tweede achtereenvolgende jaar la-

ger dan 80% en voor het eerst lager dan 70%. Als de dekkingsgraad volgend jaar weer 

lager is dan 80% maar hoger is dan 70%, zal geen indexering worden gegeven. Als de 

dekkingsgraad volgend jaar weer onder de 70% ligt, zal geen indexering worden gegeven 

én uw „pensioenaanspraak‟ wordt zodanig verlaagd dat de dekkingsgraad weer op 70% 

komt. Als de dekkingsgraad volgend jaar weer boven de 80% ligt, wordt gewoon geïn-

dexeerd. Een grote verbetering ten opzichte van de communicatie in het huidige 

pensioencontract. 

(7) Als de dekkingsgraad 2 jaar of langer boven de evenwichtsgrens van 100% ligt, wordt 

gekorte en eventueel terug gehaalde indexering hersteld. 

(8) Bezien zal moeten worden of gedifferentieerd moet en kan worden in deze stuurregels 

om gepensioneerden en eventueel ook oudere werknemers te ontzien. Moet vanwege het 

verschil in risicodraagkracht, kan afhankelijk van de getalsverhouding jong oud.
754

   

 

De tabellen hieronder laten de stuurregels zien, zowel de vigerende in het PFZW-contract 

als de voorbeeld sturing in defined ambition. 

 

Tabel 11.1 Voorbeeld van aansprakensturing in huidig pensioencontract
755

 

 

Nominale dekkingsgraad Wanneer ingrijpen? Hoe ingrijpen? 

< 130% Onmiddellijk Korten op indexatie 

< 105% Onmiddellijk Geen indexatie 

< 105% Na 3 jaar Rechten verlagen 

Inhalen gemiste indexatie/verlaagde rechten zodra reële dekkingsgraad > 100%. 

 

 

                                                
754 Een keuze kan worden gemaakt over hoe een indexeringskorting wordt vorm gegeven. Iedereen met een 

gelijk percentage is de gebruikelijke manier en past in „alles in doorsnee‟, de wijze van doen in het vige-

rend contract. Dat betekent dat de leeftijdscohort van zeg 50-70 jaar het zwaarst wordt getroffen in euro‟s. 

Het betekent ook dat, als werknemers de korting zouden willen compenseren door langer werken, de 50-

plusser langer moet doorwerken dan de 50-minner. Vanuit het motto „minder rendement op financial capi-

tal betekent langer gebruiken van het human capital‟ is dit niet fair. De korting zou dan leeftijdsafhankelijk 

moeten zijn, zodanig dat alle werknemers evenveel langer moeten doorwerken voor de compensatie. Dat 

betekent wel dat jongeren zwaar in euro‟s worden gekort. Nader onderzoek naar een optimale keuze raakt 

ook de spanning tussen differentiatie en solidariteit. In par. 11.9 hierna komen wij daar op terug. 
755 Het voorbeeld betreft PFZW als beschreven met zijn financiële opzet en indexeringstaffel in deel I, 

hoofdstuk 2. Merk op dat er in het huidige pensioencontract (PFZW) sprake is van twee verschillende dek-

kingsgraden, een nominale toetsdekkingsgraad van 130 respectievelijk 105% en een reële 

evenwichtsdekkingsgraad van 100%. Bij defined ambition zijn zowel de toets- als de evenwichtsdekkings-

graad reëel.  
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Tabel 11.2 Voorbeeld van aansprakensturing in defined ambition 

 

Reële dekkingsgraad Wanneer ingrijpen? Hoe ingrijpen? 

< 90% Na 5 jaar Geen indexatie 

< 80% Na 3 jaar Geen indexatie 

< 70% Na 2 jaar „Rechten‟ verlagen of anders 

gezegd, gegeven indexering 

terug halen 

Inhalen gemiste indexatie/verlaagde rechten als reële dekkingsgraad 2 jaar lang > 

100%. 

 

 

11.6.4  De onderkant (een tekort) 

 

Er zijn in defined ambition twee niveaus van „tekort‟.  

(1) Het eerste, het geraken onder een minimumdekkingsgraad, is hierboven bij de bespre-

king van de (cyclische) schokken al aan de orde geweest. In het daar gehanteerde 

voorbeeld was de minimumdekkingsgraad in het kader van de solidariteitsgrens 70%. In 

de vorige paragraaf is al beschreven hoe de minimumdekkingsgraad, die fondsafhankelijk 

is, moet worden bepaald. De solidariteitsgrens wordt vooralsnog door de wetgever be-

paald in de vorm van een voorgeschreven maximale hersteltijd bij onderdekking. 

Onderdekking dus op grond van solidariteit. 
(2) Het tweede is de ambitie. Als uit de continuïteitsanalyse volgt dat de toekenningsver-

wachting en onderschrijding onder c.q. boven het niveau komen te liggen dat is 

vastgelegd in de ambitie, dan is sprake van een „ambitietekort‟. De ambitie kan niet wor-

den waar gemaakt. Bijsturing is nodig door de financiële opzet aan te passen of de 

ambitie te verlagen. In het laatste geval ligt het voor de hand vanuit een inkomensgerela-

teerd pensioendoel dan het opbouwpercentage (met terugwerkende kracht) te verlagen. 

Zie par. 11.4 (6). 

 

11.6.5  De bovenkant (een overschot) 

 

Wanneer een overschot? 

Gezien de loonvastambitie, kan pas sprake zijn van een vermogensoverschot als alle in 

het verleden doorgevoerde kortingen op de loonvastheid ongedaan zijn gemaakt. Daartoe 

moet dan de dekkingsgraad ten minste „stevig‟, dus langer dan bijvoorbeeld 2 jaar, boven 

de 100% reëel (de evenwichtsdekkingsgraad) liggen (conform hierboven gehanteerde 

voorbeeld, worden eerst dan kortingen op de loonvastheid gecorrigeerd).  Maar het gaat 

er ook om of het uitzicht op het reëel pensioenresultaat „overvloedig‟ aanwezig is.
756

 Dat 

betekent dat pas van een vermogensoverschot sprake kan zijn als, naast het voldaan moe-

ten zijn aan de geformuleerde dekkingsgraadeis, ook voldaan is aan de eis dat 

toekenningsverwachting en onderschrijding weer ten minste op het niveau zijn van de 

                                                
756 In de besprekingen tussen de wetgever en de StAr is bij de discussie over een grens voor premiekorting 

gesteld dat niet alleen alle indexering over het verleden moest zijn gegeven maar indexering ook op de lan-

gere termijn moest kunnen worden nagekomen. Zie MinSZWHoofdlijnen (2004a), punt B19. 
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oorspronkelijk vastgelegde loonvastambitie. Maar van een echt overschot is eigenlijk pas 

sprake als de continuïteitsanalyse een toekenningsverwachting laat zien van nagenoeg 

100% en een onderschrijding van dicht bij 0%.  

 

Wat te doen bij een overschot? 

In deel II hebben wij gezien dat wij slecht om gaan met voorspoed. Er zullen dus in het 

complete contract duidelijke regels moeten komen voor hoe om te gaan met een vermo-

gensoverschot, regels die een overschot evenwichtig moeten verdelen over alle 

belanghebbenden. Wij doen een voorzet weer als voorbeeld van invulling.
757

 

(1) Bij de bespreking van (cyclische) schokken hierboven is al een invulling geschetst dat 

kortingen op loonvastheid eerst weer worden bijgeboekt als de dekkingsgraad 2 jaar of 

langer hoger is dan 100%. 

(2) Als in het verleden vanwege ambitietekort als gevolg van financiële schokken de am-

bitie is verlaagd, dan wordt, zodra de toekenningsverwachting inclusief onderschrijding 

weer op het vastgelegde niveau zijn en eerdere kortingen op de loonvastheid zijn gecorri-

geerd, de ambitie (het opbouwpercentage (zei 11.4 en 11.6.4)) weer op het oorspronkelijk 

vast gelegde niveau gebracht.  

(3) Pas na deze beide stappen, kan sprake zijn van een vermogensoverschot. 

(4) Zekerheid zonder garantie is ten opzichte van defined benefit „de grote stap‟. Daar 

hoort bij dat het risico aan de onderkant pijn doet. Het is daarom verstandig overschot te 

investeren in zekerheid. Dat kan door risico terug te nemen. De mooie financiële positie 

wordt beschermd en de kans op terugval wordt verkleind.
758

  

(5) In deze studie gaan wij er van uit dat in defined ambition het premiestuur in beginsel 

niet wordt gebruikt. Daarvan zal alleen sprake zijn als CAO-partijen premie ter beschik-

king willen stellen, bijvoorbeeld omdat het uitzicht voor het reëel pensioenresultaat te ver 

dreigt weg te zakken. Maar binnen de fondssturing als hiervoor beschreven doet de pre-

mie niet mee. Dan is het logisch dat ook bij een overschot de premie niet mee doet. Geen 

premiekorting dus. 

(6) In combinatie met het terug nemen van risico is het verstandig een buffer te gaan op-

bouwen. Immers, ook dat geeft het voordeel van verkleinen van de kans op pijn en wel 

zonder rendementsverlies. 

(7) Het is zeker niet verstandig de aanspraken over het verleden te verbeteren. Dat bete-

kent de facto dat de lat hoger wordt gelegd. Dat zou dan ook moeten leiden tot een hogere 

(kostendekkende) premie. Is de vermogenspositie „belachelijk‟ hoog, dan kan, van jaar 

tot jaar opnieuw te bekijken, het best gekozen worden voor eenmalige bonusuitkeringen 

aan gepensioneerden en premieteruggave aan werknemers. Pas daarna komt premieterug-

gave aan werkgevers aan de orde. 

 

11.6.6  Tekorten en buffers 

 

De hier gekozen invulling van de stuurregels impliceert dat nog steeds tekorten en over-

schotten (buffers) kunnen optreden. Wel zijn zij in het complete contract strak 

                                                
757 Uiteraard in te vullen door het fondsbestuur in afstemming met alle belanghebbenden. 
758 Het kan overigens een verstandige strategie zijn om al op een wat lager niveau van de dekkingsgraad of 

de toekenningsverwachting risico terug te nemen. Dat gaat dan wel ten koste van een later herstel van kor-

tingen. 
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gereguleerd en zijn de tekorten van strikt tijdelijke aard. Deze keuze is niet inherent aan 

het concept van defined ambition. Defined ambition laat de keuze op dit punt vrij. De 

keuze raakt wel het generatie-evenwicht en dus de houdbaarheid in de ogen van de be-

langhebbenden. De keuze zal daarom fondsspecifiek zijn. Mijn motivatie om in het 

invullingvoorbeeld te kiezen voor tijdelijke tekorten en voor buffers is gelegen in de 

schokdempende en egaliserende werking van buffers en van het gebruiken van de meer-

waarde van intergenerationele solidariteit.  

Risico doorberekend krijgen doet pijn, zeker als het korten op opgebouwde aanspraken 

betreft. Gebruik van buffers verkleint die kans. En deelnemers en gepensioneerden kun-

nen niet omgaan met volatiliteit. Dat geldt ook voor jongeren en toekomstige deelnemers. 

„Taart vergroten via een kort stukje toekomst‟ en buffers egaliseren en dempen. Ik leid 

dat af uit de in hoofdstuk 5 aangehaalde onderzoeken onder deelnemers alsook uit de daar 

geraadpleegde literatuur. Daarom is het motto van het door mij gekozen invullingprincipe 

„niet sturen als het niet hoeft maar doorpakken als het nodig is.‟ Dit draagt naar mijn me-

ning bij aan de acceptatie. Daarenboven kan waar de getalsverhouding dat toe laat 

gebruik blijven worden gemaakt van de meerwaarde van intergenerationele solidariteit. 

Dit impliceert wel dat de genoemde belemmeringen van de arbeidsmobiliteit niet volledig 

worden opgelost. Maar dat ligt dus aan de invullingskeuze en niet aan het concept van 

defined ambition. Deze keuze heeft ook als nadeel dat in de extremen harder moet wor-

den ingegrepen. Maar die extremen zijn dan ook extreem en door het getrapte 

stuurmechanisme is de ingreep „aangekondigd‟.  

 

11.7  Zekerheidswaarborgen en financieel toetsingskader 
 

Het los laten van de (nominale) garantie is „de grote stap‟ van defined benefit naar defi-

ned ambition. Op pensioenresultaat en zekerheid (lees nominale garantie) wordt 

ingeleverd en voor een houdbaar contract is het van belang dat in de eerste plaats gepen-

sioneerden en werknemers beide na de verbouwing nog voldoende hoog vinden. Het 

blijven gaan voor een duidelijk inkomensgerelateerd pensioendoel is belangrijk voor het 

pensioenresultaat. Maar hoe zit het nu met de zekerheid? En hoe ziet de wettelijke waar-

borg er in defined ambition uit? In deze paragraaf zullen wij laten zien dat veel 

zekerheidswaarborgen over blijven en wij geven een eerste schets van de invulling van de 

waarborgfunctie en dus het toezicht. 

 

11.7.1  Zekerheidswaarborgen 

 

Ook los van de garantie is defined benefit geschraagd met zekerheidswaarborgen. In de 

lijst van behoud (par. 11.2) vinden wij die zekerheidswaarborgen terug. Wij zetten ze hier 

op een rijtje. 

 

(1) Wij blijven een reëel pensioenresultaat nastreven, inkomensgerelateerd en koop-

krachtbestendig. Het hebben van een doel dat vervolgens richtinggevend is voor het 

actuarieel fundament en de prijs, ook defined ambition heeft dat als vertrekpunt. Alleen al 

dát is een zekerheidswaarborg op het kunnen realiseren van dat doel. Omdat de nominale 

zekerheid is los gelaten kan het beleggingsbeleid en kunnen de stuurregels volledig op 

deze reële ambitie worden ingericht. Er is geen beleggingsspagaat meer. 
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(2) Wij blijven sparen voor het pensioen (kapitaaldekking). Een verzekering tegen rij-

ping, een verzekering tegen het omvallen van de onderneming. Maar het geeft ook 

zekerheid bij arbeidsmobiliteit. Een zekerheidswaarborg, die ook nog rendement ople-

vert. 

(3) Wij blijven sparen via verplichtstelling en zorgplicht. De werknemer is voor zijn 

eigen bestwil modern paternalistisch beschermd tegen „vergeten te sparen voor later‟ en 

verkeerde keuzes. De verplichtstelling zorgt mede voor een zo breed mogelijke pensioen-

dekking. 

(4) Wij blijven het organiseren via de werkgever, hij blijft mee doen. Het feit dat ook 

de werkgever belang heeft bij een goed pensioenresultaat, is op zich een zekerheidswaar-

borg voor de werknemer. 

(5) Wij blijven het pensioengeld buiten de onderneming brengen. Het geld wordt niet 

binnen de onderneming aangewend met het risico dat het verdwijnt via een faillissement, 

maar is veilig apart gezet. 

(6) Wij blijven het pensioengeld buiten de beschikkingsmacht van werknemer en ge-

pensioneerde houden. Paternalisme beschermt hier tegen lenen op kosten van later en is 

dus een zekerheidswaarborg dat het pensioen er straks ook nog volledig is. 

(7) Wij blijven het doen in collectiviteit en solidariteit. Van collectief en solidair wordt 

„de taart om risico‟s te delen groter‟. Dat komt zowel het pensioenresultaat als de zeker-

heid ten goede. 

(8) Wij blijven het doen met wettelijk toezicht. Maar hoe ziet dat er dan uit zonder ga-

rantie? Wij gaan daarop in in de volgende paragraaf. 

(9) Aan deze lijst hebben wij in par 11.3 (7) als last resort de CAO-tafel toegevoegd. 

Daar moet het gesprek worden gevoerd over de vraag of het pensioenresultaat té laag 

wordt en of uit de loonruimte extra middelen moeten worden vrij gemaakt dan wel dat de 

loonruimte daartoe wordt vergroot. De CAO-tafel heeft daarmee een bewakings- of ach-

tervangfunctie. 

 

11.7.2  Schets van een toezichtkader
759

 

 

(10) Er is geen (nominale) garantie. Er zijn dus geen solvabiliteitsregels en er zijn dus 

geen korte termijn sturingsregels op marktwaarde. En er zijn geen herstelplannen meer 

nodig, tekorten worden gereguleerd via de aanspraken. 

(11) Er is wel een reële ambitie. Daarvoor kent het vigerend FTK via de indexeringsma-

trix
760

 en de consistentietoets regels. Bij die regels zoeken wij aansluiting en wij 

verscherpen ze, omdat ze voor defined ambition zonder garantie te licht zijn. 

(12) Toekenningsverwachting en onderschrijding. De loonvastambitie wordt vertaald 

naar een toekenningsverwachting en een onderschrijding. De consistentietoets kent alleen 

een toekenningsverwachting. De consistentoets schrijft voor dat als de toekenningsver-

wachting te laag wordt, de financiering moet worden bijgesteld of de ambitie moet 

worden verlaagd. Een kwantificering is niet gegeven. Dat doen wij in defined ambition 

wel. Daarnaast moet ook een onderschrijdingsmaat als onderdeel van de ambitie worden 

vast gelegd, juist omdat het risico van het niet kunnen halen van de verwachting bij deel-

                                                
759 Inmiddels gepubliceerd in Tamerus (2010b). 
760 MinSZWHandleiding (2005b). Het betreft dan de regels voor fondsen met een indexeringsambitie ge-

koppeld aan een vooraf bepaalde maatstaf. En MinSZW (2008) voor de consistentietoets. 
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nemer ligt. Dat risico moet ingeprijsd zijn in de kostendekkende premie. De wetgever be-

paalt een minimale toekenningsverwachting
761

 en een maximale onderschrijding die in 

het actuarieel fundament ten minste ex-ante moeten worden gerealiseerd.  

(13) Bij het indienen van de financiële opzet bij de toezichthouder moet de continuïteits-

analyse aantonen dat de afgegeven toekenningsverwachting en onderschrijding op de 

voorgeschreven maximale/minimale parameterwaarden worden gerealiseerd en uiteraard 

beide liggen boven respectievelijk onder de wettelijke grenzen. Zo niet, dan wordt de fi-

nanciële opzet afgekeurd en moeten kostendekkende premie en/of beleggingsbeleid en/of 

stuurregels worden veranderd of de ambitie worden verlaagd. 

(14) Ten minste eenmaal per jaar wordt een continuïteitsanalyse opgesteld. Indien de toe-

kenningsverwachting onder het in de ambitie vast gelegde niveau is geraakt c.q. de 

onderschrijding boven het in de ambitie vast gelegde niveau, moeten kostendekkende 

premie en/of beleggingsbeleid en/of stuurregels worden veranderd of de ambitie worden 

verlaagd. 

(15) Kostendekkende premie. Vertrekpunt is de zogenoemde geïntegreerde benadering 

(zie par. 11.5). De te heffen premie is zodanig dat, gegeven het gekozen beleggingsrisico, 

de continuïteitsanalyse een toekenningsverwachting en een onderschrijding laat zien die 

gelijk zijn aan of hoger zijn dan respectievelijk lager zijn dan de in het contract vast ge-

legde ambitieniveaus.  

(16) Parameters. Er zijn parameters nodig voor de kostendekkende premie en de conti-

nuïteitsanalyse. Dat is in defined ambition niet anders. Aanvullend moet de wetgever ook 

richting geven aan in de continuïteitsanalyse te gebruiken standaarddeviaties en correla-

ties.
762

 Tevens schrijft de wetgever de langleventrend
763

 voor waarmee moet worden 

gerekend. Dat voorkomt te rijk rekenen en doet afbreuk aan een van de pijlers van defi-

ned ambition, een ex-ante faire kostendekkende premie. Een regelmatige evaluatie van 

deze voorgeschreven grenzen en de langleventrend moet blijven, maar een periode van 5 

jaar lijkt afdoende. De evaluatie moet gebeuren door een commissie van macro-

economen, financiële marktdeskundigen en demografen. Belanghebbenden en de toe-

zichthouder zijn geen lid van deze door de Minister in te stellen commissie. De Minister 

stelt vast gehoord de StAr en de toezichthouder. 

(17) Minimale dekkingsgraad. De wetgever schrijft voor dat ook een minimale dek-

kingsgraad is vast gesteld. Dus niet de hoogte daarvan maar dat er een is vast gesteld en 

welke dat is. De hoogte zou afhankelijk moeten zijn van de solidariteitsgrenzen die jon-

geren en toekomstige generaties stellen en de herstelkracht in het fonds. Zolang echter 

geen inzicht bestaat in die solidariteitsgrenzen, zal de wetgever ter bescherming van deze 

belanghebbenden een maximale hersteltijd moeten voorschrijven. De minimumdekkings-

                                                
761 De toezichthouder houdt in de praktijk 70% aan als minimum. Die zou dus kunnen worden gekozen. 
762 Volstaan zou moeten kunnen worden met de parameters voor en correlaties tussen rente, inflatie, loon-

ontwikkeling, obligaties, aandelen en commodities. Daarnaast zou de wetgever moeten voorschrijven dat 

aan de belanghebbenden een externe toets wordt overlegd van de aannames en correlaties voor en 

met/tussen andere categorieën die deel uitmaken van de feitelijke beleggingsmix en die aantoont dat het 
risico van de feitelijke beleggingsmix niet hoger is dan dat van de op de genoemde categorieën bepaalde 

beleggingsmix. 
763 Overigens zij wel opgemerkt dat, als de aanspraken voorwaardelijk zijn voor de levensverwachting, het 

moeten meenemen van een langleventrend ter discussie kan worden gesteld. Immers, er is geen verzekering 

meer voor langleven. 
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graad volgt dan fondsafhankelijk uit de fondsdemografie en het beleggingsbeleid. (zie 

par. 11.6.3).  

(18) Vermogensoverschot. De wetgever schrijft voor dat in het actuarieel fundament ook 

is vast gelegd wanneer sprake is van een vermogensoverschot.  

(19) Sturingsregels. De wetgever schrijft voor dat een complete set aan sturingsregels 

wordt beschreven. Ook wordt daarin beschreven welke discretionaire bevoegdheden het 

bestuur in deze heeft en hoe hij zich bij gebruik daarvan verantwoordt. Die stuurregels 

betreffen ook de onderkant en de bovenkant. 

(20) Toets op compleetheid. De wetgever schrijft een toets voor, bijvoorbeeld uit te voe-

ren door de commissie Intern Toezicht
764

 of de certificerend accountant, op het compleet 

zijn van het contract. De toets wordt door het bestuur overlegd aan alle belanghebbenden 

en de toezichthouder. Tekorten in het pensioenfonds worden gereguleerd via de aanspra-

ken. Dat betekent wel dat de toezichthouder extra goed moet toezien op het compleet zijn 

van het contract. Is er een helder actuarieel fundament, zijn er heldere sturingsregels voor 

de exogene ontwikkelingen, zijn alle belanghebbenden er in gekend en is er dus draag-

vlak voor de risico‟s en de risicodeling en zijn daarin de belangen van alle 

belanghebbenden wel evenwichtig gediend. Daarbij zal de toezichthouder in het bijzon-

der moeten letten op de belangen van jongeren en toekomstige generaties en op de 

belangen van gepensioneerden. Die belanghebbenden zitten immers niet aan de CAO-

tafel die als last resort van belang kan zijn. 

(21) Consistentie en stress getoetst. De wetgever schrijft voor dat het pensioenfonds 

eenmaal per jaar bij de update van de ABTN een nieuwe continuïteitsanalyse opstelt 

waarin de consistentie tussen ambitie, toekenningsverwachting/onderschrijding en mate 

van realisatie daarvan wordt getoetst. Daarin wordt tevens een stresstest uitgevoerd naar 

eigen inzicht maar ook op een door de toezichthouder aan alle fondsen voor te schrijven 

stressset parameters. De uitkomsten worden voorzien van commentaar voorgelegd aan 

alle belanghebbenden, zodat deze van de kwetsbaarheden op de hoogte zijn en desge-

wenst aan het bestuur maatregelen in overweging kunnen geven om de kwetsbaarheid te 

verminderen. De uitkomsten worden, voorzien van een verslag van het gesprek met de 

belanghebbenden, overlegd aan de toezichthouder.  

(22) Beleidstoets. Voorstellen voor veranderingen in beleidskeuzes in het contract (op-

bouw, franchise, pensioenleeftijd, toekenningsverwachting/onderschrijding, risicoprofiel 

en stuurregels, beleggingsstrategie, parameters) worden altijd aangeboden aan de belang-

hebbenden met een continuïteitsanalyse op in elk geval parameters die vallen binnen de 

wettelijke grenzen en op de voorgeschreven stressset. Dit om de consequenties te laten 

zien voor het reële pensioenresultaat, de risico‟s daarbij en de deling in die risico‟s. De 

toets wordt, voorzien van een verslag van het gesprek met de belanghebbenden, overlegd 

aan de toezichthouder. 

(23) Stuursignalen in pensioenoverzicht. Ter vergroting van de transparantie en in het 

kader van verwachtingsmanagement schrijft de wetgever voor dat pensioenfondsen in het 

pensioenoverzicht expliciet communiceren over de verwachtingen ten aanzien van het 

                                                
764 De commissie Intern Toezicht ziet toe op het functioneren van het bestuur. De toetsing aan de opdracht 

voor het bestuur om met de belangen van alle belanghebbenden evenwichtig om te gaan, zou aan de taak-

stelling van deze commissie kunnen worden toegevoegd. Met name zou deze commissie dan kunnen letten 

op de belangen van toekomstige generaties. Voor commissie Intern Toezicht kan ook gelezen worden visi-

tatiecommissie, maar dan zou visitatie wel ten minste eenmaal per jaar moeten plaatsvinden. 
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kunnen nakomen van de ambitie. Onderdeel daarvan is de signalering met betrekking tot 

het eventueel korten op loonvastheid en op de opbouw over het verleden.  

 

Met de hier nog eens op een rijtje gezette zekerheidswaarborgen en een aangedragen 

schets voor de invulling van een toezichtkader op defined ambition contracten, wordt be-

werkstelligd dat de kwaliteit van het reële pensioenresultaat goed is geborgd. Gegeven de 

noodzaak om vanwege exogene ontwikkelingen te moeten sturen met daarvoor aanpasba-

re aanspraken, wordt een optimale borging bereikt. Het zekerheidsniveau wordt bepaald 

door het risiconiveau in de beleggingsmix. Uiteindelijk zullen de belanghebbenden bij 

uitstek, de gepensioneerden en deelnemers, over de mate van borging en zekerheid oorde-

len.  

 

11.8  De positie van gepensioneerden; enkele opmerkingen 
 

Het wegvallen van de (nominale) garantie brengt meer risico bij deelnemers en gepensio-

neerden. De critici
765

 houden ons voor dat het risicodraagvlak niet voor alle 

belanghebbenden gelijk is. Dat geldt in het bijzonder de verschillen tussen deelnemers en 

gepensioneerden. Gepensioneerden voelen kortingen direct in hun portemonnee, deelne-

mers hebben de tijd om markten zich te laten herstellen. Gepensioneerden hebben geen 

human capital meer als escape, deelnemers wel. Zij kunnen door langer werken compen-

satie zoeken voor kortingen. Dit kán in het algemeen ook, omdat de waarde van het 

human capital stijgt vanwege de stijgende levensverwachting en omdat door de vergrij-

zing de arbeidsmarkt verkrapt en vraagt om een hogere arbeidsparticipatie. De critici 

adviseren om doorsneebeleid te verlaten en over te gaan op leeftijdsdifferentiatie. Wij 

beperken ons in deze paragraaf tot de vraag of zo‟n differentiatie moet gaan gelden tussen 

actieven en gepensioneerden.
766

 

Wij stippen dit invullingvraagstuk aan (en niet meer dan dat) langs twee invalshoeken, te 

weten gepensioneerden en actieven blijven in één pensioenfonds en gepensioneerden en 

actieven zitten in twee aparte fondsen of ten minste beleggingspools. 

 

11.8.1  Gepensioneerden en actieven blijven in één contract en één fonds 

 

In zijn algemeenheid geldt in deze variant dat die risico‟s waarin gepensioneerden niet 

(geheel) willen delen óf worden verzekerd (en dat verhoogt direct de kostendekkende 

premie met de opslag voor die verzekering) óf  worden doorgeschoven naar en dus geab-

sorbeerd door de actieven. De haalbaarheid van dat laatste is mede afhankelijk van de 

rijping in het fonds. En dat geeft direct de kwetsbaarheid aan van deze variant. Hoe lang 

is dat (deels) doorschuiven houdbaar? Ook kenmerkend voor deze variant is dat niet ge-

differentieerd wordt in het ex-ante nemen van beleggingsrisico. Dat heeft het voordeel dat 

ook de actieven en toekomstige generaties kunnen blijven delen in de revenuen van het 

beleggingsrisico op het vermogen „van gepensioneerden‟. Het is dan logisch dat zij in ruil 

daarvoor solidair zijn met de gepensioneerden en bereid zijn hen (deels) te ontzien bij de 

                                                
765 Zie par. 4.5. 
766 Defined ambition is te implementeren met en zonder differentiatie. Wel of niet differentiëren is dus een 

keuze binnen dit contractconcept, een keuze die wel van invloed is op de houdbaarheid. Op leeftijdsdiffe-

rentiatie binnen actieven komen wij terug in par. 11.9 hierna. 
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risicodeling. Maar er is ook een nadeel en dat heeft weer met de rijping te maken. Die 

rijping betekent een keuze in het beleggingsbeleid. Of dit wordt defensiever naarmate het 

bestand rijpt en ouder wordt. Nadeel daarvan is dat het totaalrendement afneemt en daar-

mee de mogelijkheid voor met name de jongeren om betaalbaar een reële ambitie te 

kunnen realiseren. Wij hebben dit de vergrijzingsval genoemd. Stappen wij daar niet in, 

dan wordt het risico, afgemeten aan de draagkracht van het totale bestand in feite groter 

en dat vraagt om meer absorberen bij de actieven. Uiteindelijk zal ook hier de getalsver-

houding tussen actieven en gepensioneerden de doorslag geven. 

 

Levensverwachting 

De stuurregel voor de actieven (zie par. 11.6.1) is dat als de levensverwachting stijgt, de 

pensioenleeftijd ook onder de opgebouwde aanspraken wordt verhoogd, net zo veel als 

nodig is om de stijging van premie te compenseren. Dat is voor de actieven te rechtvaar-

digen vanwege de stijging van het human capital.
767

 Maar dus voor de gepensioneerden 

niet. Er zijn vier mogelijkheden. 

 De aanspraken van gepensioneerden (en dus hun pensioen) worden niet aange-

past, actieven houden hen vrij. Risico wordt dus doorgeschoven naar de actieven. 

Dat is wel zwart/wit en een grote bijdrage voor het kunnen blijven profiteren van 

het beleggingsrisico op het vermogen „van de gepensioneerden‟.  

 De aanspraken van gepensioneerden (en dus hun pensioen) worden niet aange-

past, voor gepensioneerden is het langlevenrisico verzekerd bij een verzekeraar. 

Dat betekent een hogere kostendekkende premie, waaraan gepensioneerden toen 

ze nog actief waren gewoon hebben mee betaald. Een variant hier weer op kan 

zijn om bij pensioeningang een koopsom „af te romen‟ van het pensioen. Voor 

deze mogelijkheid geldt wel de vraag hoe hard de verzekeringspremie zal stijgen 

nu de levensverwachting stijgt en hoe lang verzekeraars deze verzekering nog 

aanbieden, gezien die stijging en het volstrekt onvoldoende marktaanbod van lon-

gevity bonds. Kan de markt deze zekerheid geven is hier dus de vraag. 

 Gepensioneerden delen gewoon mee. Iedereen wordt getroffen door het risico en 

dus deelt iedereen mee. Dit mee delen kan op twee manieren. De eerste is dat de 

aanspraken en het pensioen worden verlaagd net zoveel als nodig is om de stijging 

van de „voorziening‟ te neutraliseren. Het is dan fair om dat betrekking te laten 

hebben op de „voorziening‟ van de gepensioneerden zelf, zodat het ook gaat om 

het effect van een stijgende levensverwachting van de gepensioneerden. Dat is het 

meest transparant en actieven nemen dan geen risico over van de gepensioneer-

den. Gezien de risicodraagkracht van gepensioneerden is deze variant het meest 

strijdig met hun belang. 

 Gepensioneerden delen gewoon mee. De tweede manier is dat de verhoging van 

de „voorziening‟ ten laste gaat van het vermogen. In dat geval gaat dat ten koste 

van indexeringskwaliteit in de toekomst (dat wordt zichtbaar in de continuïteits-

analyse). Dit is niet transparant (wel zichtbaar te maken dus) en ook actieven en 

toekomstige generaties dragen hieraan bij, want het vermogen is van iedereen. Dit 

kan een redelijke ruil zijn tegenover het kunnen blijven profiteren van het beleg-

gingsrisico op het vermogen „van gepensioneerden‟. 

                                                
767 Even afgezien van het verschil tussen jongere en oudere werknemers. 
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De groeiende rijping pleit er voor de eerste mogelijkheid niet te kiezen. Maar daarvoor is 

ook nog een ander argument. De stijgende levensverwachting is van blijvende aard en 

niemands schuld. Dus draagt iedereen bij. Dan wordt het dus verzekeren (waarbij de ge-

pensioneerde mee deelt, omdat hij zelf de koopsom betaalt of als actieve heeft mee 

betaald aan de verzekeringspremie) of mee delen. Dat past in defined ambition en een 

sociaal contract. De laatste mogelijkheid van de vier lijkt uit dat oogpunt en uit oogpunt 

van het belang van gepensioneerden dan de betere meedeel-optie. Tenzij deze voor toe-

komstige generaties niet aanvaardbaar is. 

In het vigerend contract wordt, voor actieven en gepensioneerden, gestuurd conform deze 

laatste geschetste mogelijkheid.
768

 Als de levensverwachting stijgt, wordt de voorziening 

verhoogd ten laste van het vermogen. Daaraan betalen impliciet toekomstige generaties 

mee, omdat het al bestaande vermogen ook van hen is. 

 

Structurele economische parameters 

De stuurregel voor de actieven (zie par. 11.6.2) is het opbouwpercentage ook met terug-

werkende kracht te verlagen, net zoveel als nodig is om de stijging van de „voorziening‟ 

te neutraliseren. Van de vier hiervoor genoemde mogelijkheden valt de verzekering af. 

De andere drie mogelijkheden geven dezelfde effecten en afwegingen. Eventueel is een 

extra argument voor de laatste mogelijkheid het feit dat, waar de stijging van de levens-

verwachting algemeen gezien wordt als structureel en onomkeerbaar, dat voor de 

economische parameters minder uitgesproken geldt. Ook positieve bijstelling zou moge-

lijk kunnen zijn.
769

  

 

(Cyclische) financiële schokken 

De stuurregels zijn beschreven in par. 11.6.3, 11.6.4 en 11.6.5. Gestuurd wordt op grond 

van solidariteit. Dat betekent, zeker ook gezien de toenemende rijping, dat gepensioneer-

den mee delen in de sturing. Te meer ook daar herstel tot de mogelijkheden behoort. Dat 

laat onverlet dat zij in een slechtere uitgangspositie zitten dan actieven. Differentiatie in 

korting ligt om die reden voor de hand. Het rendement blijft ook voor de actieven en toe-

komstige generaties beschikbaar en in ruil daarvoor worden gepensioneerden deels 

ontzien bij het sturen. Dat gebeurt door de kortingstaffels voor gepensioneerden milder te 

laten zijn. Er wordt gedifferentieerd in absorptie van het risico.
770

 Deze mogelijkheid kan 

meer haalbaar worden gemaakt door gepensioneerden een soort risicopremie te laten be-

talen aan actieven in ruil voor de differentiatie.
771

 

 

                                                
768 2010 heeft overigens geleerd dat dat voor problemen zorgt als het vermogen daartoe niet toereikend is. 
769 Versterking van de financiële positie en dus van de kans om de reële ambitie ook te realiseren lijkt bij 

een positieve bijstelling de meest verstandige optie. Het spiegelbeeld daarvan is de laatstgenoemde moge-

lijkheid, het opvangen van een negatieve bijstelling voor gepensioneerden in het vermogen. 
770 Ook in het vigerend contract delen gepensioneerden al in de indexeringskorting. In het licht van boven-

staande overwegingen is het achteraf bijzonder vreemd dat in het vigerend contract op dit punt niet wordt 

gedifferentieerd. 
771 In lijn met de grondslagverbreding van de AOW. Idee mij aangedragen door Van Bolderen, bestuurslid 

van PFZW. 
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11.8.2  Gepensioneerden stappen over 

 

In deze variant stappen gepensioneerden over naar een verzekeraar, een apart fonds of 

naar een aparte beleggingspool binnen het pensioenfonds. In dat laatste geval wordt al-

leen gedifferentieerd in het beleggingsbeleid, het ex-ante nemen van het beleggingsrisico, 

en betreft het alleen de sturing op de cyclische schokken. Voor de sturing op de levens-

verwachting en de structurele economische parameters gelden dezelfde afwegingen als in 

de vorige variant. 

Deze mogelijkheden hebben gemeen dat ze robuust zijn voor de toenemende rijping. Ook 

kan het werkgever(s) en werknemers „bevrijden‟ van de gepensioneerden, waardoor de 

arbeidsvoorwaarde pensioen weer beter stuurbaar en inpasbaar wordt binnen het totaal-

pakket aan arbeidsvoorwaarden. Ook het premiestuur krijgt weer kracht en kan 

desgewenst weer worden gebruikt. De keerzijde is dat de gepensioneerden hun eigen 

broek moeten ophouden. Alleen in de minst vergaande variant, de eigen beleggingspool 

binnen het ene fonds, kan nog risico gedeeld worden met de actieven.  

Verder hebben deze mogelijkheden gemeen dat voor gepensioneerden een eigen, op hun 

risicodraagvlak toegesneden, beleggingsbeleid wordt gevoerd. Dat zal dus op reële ze-

kerheid moeten zijn gericht. Dat is lastig, want de markt voor indexleningen is klein en de 

vraag zal door de toenemende rijping alleen nog maar gaan stijgen. En Nederlandse in-

dexleningen zijn er al helemaal niet. Het dilemma voor de gepensioneerden, zekerheid of 

indexering komt nadrukkelijk op tafel. Dat kan leiden tot de keuze voor zekerheid en dus 

erosie van koopkracht.  

De achterblijvende actieven kunnen niet meer gebruik maken van de revenuen van een 

meer risicovol beleggingsbeleid op het vermogen „van de gepensioneerden‟. Dat geeft 

een lagere indexeringskwaliteit en mogelijk dus een hogere premie als de toekennings-

verwachting daardoor te laag zou worden. Maar er gebeurt nog iets. Het 

beleggingsbeleid, zeg maar de zekerheid, die wordt gekozen in het gepensioneerdenfonds 

is de basis voor de kostendekkende premie. Immers, bij pensioeningang moet de inkoop-

som wel voldoende zijn om de koopkrachtambitie te kunnen inkopen. Dit betekent dan 

afwaardering van de aanspraken bij pensioeningang of een hogere kostendekkende pre-

mie. Dus mogelijk treedt een dubbel prijseffect op.  

 

De meest vergaande variant is, in het licht van het belang van de overheid en de samenle-

ving als geheel van economisch en sociaal zelfstandige ouderen, de oprichting van een 

nationaal gepensioneerden fonds. Daarin zou de overheid dan ook qua risico kunnen par-

ticiperen via de uitgifte van indexobligaties en longevitybonds. De maatschappij kan dan 

als het ware direct op deze nationale asset sturen. In deze variant is niet de CAO-tafel 

maar de belastingbetaler de last resort als het resultaat voor gepensioneerden te laag zou 

uitvallen.  

Een variant die minder ver gaat, maar wel in dezelfde lijn is dat het gepensioneerden-

fonds van onderneming A (met een zeer ongunstig premiedraagvlak) een „risicodeal‟ sluit 

met het pensioenfonds van onderneming B of een bedrijfstak, waarin nog voldoende 

premiedraagvlak aanwezig is voor zo‟n deal.
772

 Het gepensioneerdenfonds A kan eventu-

eel aanvullend op het ter beschikking stellen van vermogensrendement om in te delen een 

jaarlijkse risicopremie betalen aan de andere fonds.  

                                                
772 Zie par. 11.2, behoudpunt 7. 
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Bovenal geldt dat het voor de formulering van de reële ambitie en de bepaling van een 

ex-ante faire kostendekkende premie goed is om ons te verdiepen in de risico‟s van zo‟n 

gepensioneerden fonds. Al die risico‟s zouden in de kostprijs moeten zijn verdisconteerd 

om echt ex-ante fair te zijn. Immers, hun pensioenresultaat heeft een ondergrens gezien 

de economische en sociale zelfstandigheid. Ook voor gepensioneerden, die vooral eisen 

lijken te stellen, goed om zich eens te realiseren. Een te grote gang voor eigen belang kan 

leiden tot een afsplitsing als hier beschreven en dan eindigt de solidariteit. Jansweijer 

(1996) zou zeggen: niet doen, tenzij het echt niet anders meer kan. Samen blijven is per 

saldo toch het beste. Maar van welke rijpingsomvang is hij in zijn berekeningen uit ge-

gaan? 

 

11.9  Te zetten stappen op weg naar houdbaarheid 
 

Wij hebben 10 stappen te zetten op weg naar houdbaarheid. Dat zijn  

 laat de onvoorwaardelijkheid van de pensioenaanspraken los; 

 laat de vaste pensioenleeftijd los; 

 laat de nominale zekerheid los; 

 richt een adequaat risicomanagement in in een compleet contract met een transpa-

rant risicokader en transparante stuurregels; 

 breng meer evenwicht in de solidariteit tussen gepensioneerden, oudere actieven, 

jongere actieven en toekomstige generaties; 

 verken de (on-)mogelijkheden van keuzevrijheid en differentiatie;  

 schoon het contract voor elementen die de arbeidsmarkt verstoren en de mobiliteit 

belemmeren; 

 bedenk een alternatief voor het systeem van doorsneeopbouw-doorsneepremie en 

regel de positie van zzp-ers en 

 verbeter het verwachtingsmanagement en stel de verwachtingen naar beneden bij 

en 

 verbeter de verantwoording. 

 

Inmiddels hebben wij er 7 gezet. Over zijn nog 

 verken de (on-)mogelijkheden van keuzevrijheid en differentiatie;  

 schoon het contract voor elementen die de arbeidsmarkt verstoren en de mobiliteit 

belemmeren en 

 bedenk een alternatief voor het systeem van doorsneeopbouw-doorsneepremie en 

regel de positie van zzp-ers. 

 

Leeftijddifferentiatie 

Voor de houdbaarheid is nodig dat, nu de risico‟s in de aanspraken worden opgevangen, 

risico‟s naar draagkracht worden genomen en/of gedeeld. Dat betekent dat differentiatie 

nodig is. Dat lijkt prima te organiseren tussen actief en gepensioneerd. Dat kan nu ook al 

in de pensioenwet en is niet strijdig met gelijke behandeling en met de verplichtstelling. 

Bovendien zijn de argumenten om te differentiëren, wel en geen hersteltijd en wel en niet 

gen human capital zeer valide en wederkerig.  
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Dat ligt ingewikkelder bij het differentiëren naar leeftijd binnen de actieven. Verdere 

leeftijddifferentiatie binnen de actieven is binnen het contractconcept van defined ambiti-

on mogelijk. Ideeën daartoe van critici ten aanzien van de uniformiteit zijn besproken in 

deel I, par. 4.5. Maar mogelijk zitten gelijke behandeling en het willen vasthouden aan de 

waarde van de verplichtstelling wel in de weg. Dat zal eerst verder moeten worden uitge-

zocht. En de solidariteit staat op het spel. Leeftijddifferentiatie leidt tot opdeling in een 

cohortenstelsel. Het is zeer de vraag of een stap van alleen gedifferentieerd nemen en/of 

delen van risico niet als van zelf moet worden gevolgd
773

 door de stappen van gedifferen-

tieerde pensioenleeftijd en gedifferentieerde opbouw en/of premie. Een systeem van 

degressieve opbouw in plaats van doorsneeopbouw-doorsneepremie sluit daar logisch bij 

aan. Maar ook daar komt dan de verplichtstelling mogelijk in het gedrang. Niet zetten van 

de stap naar leeftijdsdifferentiatie kan een latente onhoudbaarheid van defined ambition 

zijn, al ligt dat dan niet aan het concept zelf. Maar meer onderzoek is naar mijn mening 

nodig naar de voor- en nadelen van die stap. 

 

Keuzevrijheid 

Keuzevrijheid is geen vraag van het contractconcept defined ambition. Wel zal als gevolg 

van het geven van het risico aan deelnemers en gepensioneerden de vraag opportuun 

worden of deelnemers ook mogen kiezen ten aanzien van de risicohouding.  

Bijvoorbeeld met name ook op moment van pensioeningang. In deel I, par. 5.2 zagen wij 

al dat de gepensioneerde moet kiezen uit twee kwaden. Ex-ante bestendige indexering op 

hoog niveau maar meer ex-post onzekerheid of veel zekerheid en ex-ante een zeer be-

perkt indexeringsuitzicht. Het doel van pensioen is inkomensgerelateerd en 

koopkrachtbestendig. Dat is een maatschappelijk doel. Het is juist ook daarom dat, nu de 

dubbele doelstelling niet langer is vol te houden, economen aandringen op de keuze voor 

reëel en minder zeker, waar ik mij volledig bij aansluit. En het is ook daarom dat de 

overheid in elk geval de route naar contracten met reële voorwaardelijke toezeggingen 

wil open stellen.
774

 Moet aan gepensioneerden dan de keuze worden gegeven? En wat als 

dan de inflatie oploopt en het pensioen inderdaad snel erodeert?  

En als wij deelnemers en gepensioneerden de keuze laten ten aanzien van het beleggings-

risico, betekent dat dan het opsplitsen van het fonds in verschillende beleggingsfondsen? 

Ja, inderdaad. En ringfencen wij dan? Mag een deelnemer meer risico kiezen dan de de-

fault in het contract? Wat als de pechvogels, die jaren later misschien toch ineens weer 

geluksvogels blijken te zijn, „huilend aan de poort staan‟? Moeten wij pechvogels een 

vangnet bieden door op eigen kracht bij te sparen en zo hun verlies weg te werken? En 

wat dan, als na een paar jaar blijkt dat dat niet nodig was geweest? Wat raden de ge-

dragswetenschappers ons? Niet aan beginnen?  

In de denklijn achter het concept van defined ambition past het in mijn ogen niet. Die 

denklijn zet noodzakelijke stappen om een pensioendoel, een betaalbare reële ambitie, 

met een evenwichtige deling van risico‟s over gepensioneerden, huidige en toekomstige 

deelnemers effectief met een brede dekking te kunnen blijven organiseren zonder de 

grenzen van betaalbaarheid, solidariteit en arbeidsmarkt te overschrijden. De economi-

sche en sociale zelfstandigheid van gepensioneerden, ook de oudere gepensioneerden is 

                                                
773 Dat wil zeggen om het dan ook echt goed te doen.  
774 Epiloog, hoofdstuk 13.2.1.5 en MinSZW (2010a). 



Defined ambition 

296 

 

in een vergrijzende economie en maatschappij een nationale asset. Individuele risicokeu-

ze past daarin naar mijn mening niet.  

 

Arbeidsmarkt 

Het loslaten van de vaste pensioenleeftijd lost een belangrijk verstorend element in het 

contract op. Het te vroeg afschrijven van menselijk kapitaal kan stoppen als werkgevers 

ernst gaan maken met flankerend ouderenbeleid. Los laten van de onvoorwaardelijkheid 

van de aanspraken maakt overgangsrechten minder logisch. Het doorschuiven van tekor-

ten gebeurt door dat zelfde los laten veel minder en sowieso alleen tijdelijk en strak 

gereguleerd. Bij waardeoverdracht kan „afgerekend‟ worden op het aanwezig vermogen, 

omdat de aanspraken „zacht‟ zijn. Overgedragen kan worden wat er is. 

 

Doorsneeopbouw-doorsneepremie 

Defined ambition als concept staat op zich los van het systeem van doorsneeopbouw-

doorsneepremie. Maar ook los daarvan, ik zet de stap naar een alternatief op grond van 

deze studie niet, alhoewel ik de kritiek op zich onderschrijf. Ook ik kies net als, zoals wij 

in de Epiloog, hoofdstuk 13 zullen zien, Goudswaard (2010) en de Minister (MinSZW 

2010a), voor het niet in de waagschaal stellen van de verplichtstelling. Daarmee accepte-

rend dat dat betekent dat nog steeds lasten structureel worden doorgeschoven en de 

arbeidsmobiliteit er door wordt belemmerd. Dat laatste kan overigens beperkt worden 

door zzp-ers aan te laten sluiten op dit systeem al dan niet door hen te laten deelnemen in 

het bpf van de bedrijfstak waarin zij werken.  

 

11.10  Wat alvast kan worden gedaan
775

 
 

Niet voor alle houdbaarheidscriteria en niet voor alle noodzakelijk te zetten stappen is de 

stap naar defined ambition nodig. Maar dat betekent anderzijds ook dat „alvast begonnen 

kan worden met stappen op weg naar meer houdbaarheid‟. Het spectrum waarover op de 

weg naar meer houdbaarheid moet worden besloten is in die zin zowel voor defined bene-

fit als defined ambition vergelijkbaar. Het gaat over een meer bewust kiezen van een 

risicohouding passend op de draagkracht van belanghebbenden, het opvangen en even-

wichtig delen van de risico‟s, het nog wel of niet meer (kunnen) gebruiken van het 

premiestuur, het omgaan met de verder stijgende levensverwachting, mogelijke differen-

tiatie en verbetering van verwachtingsmanagement en communicatie. Door bewust met 

deze zaken aan de gang te gaan, worden de grenzen van defined benefit meer en meer 

zichtbaar. Het is de route die ik zelf min of meer ook gelopen heb om te komen tot de 

noodzaak van de stap naar defined ambition.  

Die stappen zijn de volgende. 

 

(1) Maak het contract compleet. Het contract moet compleet worden gemaakt. Morgen al 

kan begonnen worden met het volledig beschrijven van de sturingsregels (risicodeling) in 

het contract, ook in het huidige. Met name gaat het dan om een afstempelplan bij aanhou-

dende onderdekking, dat wil zeggen onderdekking die niet binnen de gestelde dan wel 

tijdelijk door de wetgever opgerekte hersteltermijnen kan worden hersteld. En het gaat 

                                                
775 Zie ook Boeijen e.a. (2010a), hoofdstuk 7. 
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om het definiëren van de situatie van een vermogensoverschot en regels over wat dan te 

doen. Die regels moeten, na toetsing van draagvlak bij alle belanghebbenden, worden 

vastgelegd als leidraad voor handelen van het bestuur. Het bestuur kan er vanaf wijken 

(discretionaire bevoegdheid), mits dit duidelijk aan alle belanghebbenden wordt verant-

woord.  

(2) Heroverweeg de risicodoelstelling en leg deze vast. Veel fondsen werken niet met een 

expliciete risicohouding. Extra „gevaarlijk‟ vanwege de beleggingsspagaat. Er is daarom 

alle reden om sowieso de risicodoelstelling te heroverwegen, een nieuwe doelstelling op 

te stellen met getoetst draagvlak bij alle belanghebbenden, en het beleggingsbeleid zono-

dig aan te passen. 

(3) Ga beter communiceren over de (koopkracht) risico‟s. De verwachtingen bij deelne-

mers en gepensioneerden zijn torenhoog. Dat is op zich terecht, omdat die verwachtingen 

ook decennialang zijn uit gedragen. Ook nu, na inmiddels twee crises, zijn wij nog terug-

houdend als het gaat om slechte boodschappen, inzichtelijk maken van de risico‟s en de 

verwachting te temperen tot realistische proportie. De exogene ontwikkelingen moeten 

gedeeld worden met de deelnemers en gepensioneerden. De boodschap op het pensioen-

overzicht moet voortaan om te beginnen in reële termen. Dat bijbrengen van het 

risicobesef moet sowieso om te ontkomen aan een ernstige vertrouwenscrisis en gaat heel 

erg helpen bij een overgang naar defined ambition. 

(4) Pas al vast de pensioenleeftijd voor nieuwe opbouw aan. Formeel kan het incorpore-

ren van de levensverwachting in de pensioenregeling voor toekomstige opbouw zonder 

wetswijziging worden doorgevoerd. Het is daarom verstandig bij de eerstkomende stij-

ging van de levensverwachting
776

 niet meer de prijs te verhogen maar de pensioenleeftijd 

(of het opbouwpercentage te verlagen). Dat helpt om het bewustzijn te creëren van het 

almaar stijgen van de levensverwachting en het dus automatisch verhogen van de pensi-

oenkwaliteit. En dat inzicht kan weer helpen om begrip te kweken voor aanpassing van 

opgebouwde aanspraken aan die stijgende levensverwachting. “Uw pensioen wordt niet 

langer hoger (langere uitkering) voor de (gehele) stijging van de levensverwachting”, 

moet de boodschap zijn. 

 

Dit kan allemaal binnen de bestaande wetgeving gebeuren en het zal de deelnemer en ge-

pensioneerde weer bewust doen worden van de waarde en de kosten van zijn pensioen en 

de invloed van met name de demografie daarop. En van de aan beleggen inherente risi-

co‟s. De schaduwzijde van alle zekerheidswaarborgen en de verplichte deelname is dat de 

werknemer niet meer hoefde na te denken over zijn pensioen. Dat denken deden de werk-

gever en de fondsbestuurder wel voor hem. Van Marken erkende dit risico vanaf het 

begin.
777

 Hij betrok zijn personeel dan ook nadrukkelijk bij het wel en wee van het pensi-

oen. Dat zijn wij kwijt geraakt. 

 

Daarenboven kan ook de wetgever al vast beginnen.
778

 

                                                
776 Geschreven voordat de nieuwe langleveninzichten werden gepubliceerd, maar al wel „in de lucht‟ hin-

gen. 
777 Zie deel I, par. 7.2. 
778 In de Epiloog, par. 13.2.1.5 zullen wij zien dat de Minister voornemens ter zake heeft kenbaar gemaakt 

(MinSZW 2010a). 
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(5) Pas de pensioenwet aan. De pensioenwet moet op ten minste de volgende twee pun-

ten worden aangepast alvorens defined ambition kan worden ingevoerd. Het eerste is dat 

contracten met (reële) voorwaardelijke aanspraken worden benoemd in de wet. Contrac-

ten met louter voorwaardelijke aanspraken anders dan een premieovereenkomst (defined 

contribution) kende de PSW wel maar kent de pensioenwet niet.
779

 Het tweede is dat de 

wet wordt aangepast om (toekomstige) opgebouwde aanspraken voorwaardelijk te mogen 

laten zijn voor de levensverwachting. En (eventueel) om ook de over het verleden opge-

bouwde aanspraken alsnog voorwaardelijk te mogen laten zijn voor de 

levensverwachting. 

(6) Ontwerp een toezichtkader. De wetgever kan alvast beginnen om het FTK te voorzien 

van een toezichtkader voor contracten met reële voorwaardelijke aanspraken. In par. 

11.7.2 is een voorzet gegeven. In overleg met de StAr en de toezichthouder kan aan dit 

kader worden gewerkt. Dat draagt bij aan het overzien van wat de keuze voor defined 

ambition inhoudt op het gebied van zekerheid en daarmee aan het besef dat „geen garan-

tie‟ niet betekent „u kunt nergens op rekenen‟. Bovendien is dat kader nodig om in het 

afwegingsproces „rechtsaf‟ (defined ambition) te kunnen vergelijken met „linksaf‟ (defi-

ned benefit met versterkte en dus duurdere (schijn)zekerheid
780

). Zonder dat inzicht is die 

keuze niet goed te maken. 

 

11.11  De overgang van defined benefit naar defined ambition 
 

Van belang is de vraag of de doorontwikkeling van defined benefit naar defined ambition 

veel problemen zal geven en met veel overgangsmaatregelen gepaard zal gaan. Dat laat-

ste zou niet moeten mogen, omdat „geen overgangsrechten‟ vanwege doorschuiven, 

solidariteit en arbeidsmarkt een houdbaarheidscriterium is. 

 
 

Defined ambition is direct in te voeren voor de toekomstige opbouw. Het contractconcept 

moet dan wel aan de pensioenwet worden toegevoegd. En het is nodig dat de pensioenwet 

wordt aangepast om opgebouwde aanspraken voorwaardelijk te mogen laten zijn voor de 

levensverwachting. Ook moet een FTK ontworpen worden voor defined ambition con-

tracten, contracten dus met voorwaardelijke toezeggingen. De overgangsproblematiek zit 

daarmee niet in ingewikkelde regelingsaanpassingen. De problematiek zit vooral in het 

brengen van het slechte nieuws dat niet langer kan wat wij doen in defined benefit omwil-

le van de demografische realiteit. Dat is dé hick-up naar defined ambition. Wat met name 

daarna moet worden geregeld is het risicomanagement. In het bijzonder zal het nemen 

van beleggingsrisico in samenhang met de verdelingsregels in zake de pijn en de draag-

kracht van de onderscheiden belanghebbenden moeten worden ingevuld. Die invulling 

bepaalt naast de overige in par. 11.7 geschetste zekerheidswaarborgen het gevoel van de 

nieuwe zekerheid. Dat moet goed gaan voelen om defined ambition te laten landen.  

 

Het moeten los laten van „eens gegeven blijft gegeven‟ wordt het duidelijkst zichtbaar in 

de vraag wat te doen met de over het verleden opgebouwde aanspraken, het ultimum re-

medium en de levensverwachting. Die aanspraken mogen niet zondermeer met 

                                                
779 Lutjens (2007, 45) en Kappelle (2010). 
780 De voorstellen in de Nota Evaluatie FTK (MinSZW 2010b). 
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terugwerkende kracht voorwaardelijk worden.
781

 Kenmerk van defined ambition is dat 

over het verleden opgebouwde aanspraken aanpasbaar zijn. De redenen om over te gaan 

zijn de exogene ontwikkelingen met de demografische verschuivingen voorop, die de 

grenzen van betaalbaarheid en solidariteit doen overschrijden bij doorgaan met defined 

benefit. Die redenen betreffen natuurlijk net zo goed, of beter gezegd, juist ook de be-

staande opgebouwde rechten. Die zijn in defined benefit „hard‟. Door deze echter niet te 

betrekken in de sturing zou in één klap een enorme massa overgangsrechten ontstaan, die 

onvoldoende is af gefinancierd, alleen al door de stijgende levensverwachting. Dat is niet 

houdbaar. Ook deze rechten zullen met terugwerkende kracht aanpasbaar moeten wor-

den.
782

 Gebeurt dat niet, dan komen wij in de situatie dat de onvoorwaardelijkheid van de 

opgebouwde rechten de houdbaarheid van het stelsel in gijzeling nemen. Dan gebeurt 

precies waar de critici op hameren, namelijk dat de evenwichtigheid steeds verder uit het 

lood raakt en jongeren en nieuwe generaties niet meer mee willen doen. Het effect van 

het aanpasbaar maken kan eventueel „gedempt‟ worden middels al dan niet eenmalige 

differentiatie waarin oudere werknemers en/of gepensioneerden dan deels worden ont-

zien. Het Ministerie onderzoekt op dit moment de mogelijkheden op dit punt. Het 

alternatief dat evenmin de solidariteit belast is het ringfencen van deze aanspraken en er 

risicomijdend voor te beleggen. Immers, het ringfencen betekent dat de deelnemers onder 

het nieuwe contract inderdaad niet meer bijdragen aan de risico‟s op deze bestaande aan-

spraken. Maar risicomijdend beleggen betekent weinig tot geen indexering, ook al omdat 

de huidige dekkingsgraden weinig tot geen indexeringsruimte hebben. Geen aantrekkelijk 

alternatief, zowel niet voor de deelnemers en gepensioneerden als uit economisch en 

maatschappelijk oogpunt 

. 

                                                
781 Goudswaard (2010, 59-60) noemt dit het alsnog verweken van deze aanspraken en geeft solidariteit als 

grond voor zo‟n maatregel. Zie Epiloog, par. 13.2.1.4. 
782 In de Epiloog, par. 13.2.1.6 zien wij dat de StAr tot dezelfde conclusie komt maar daar ook direct de 

gecompliceerdheid van aangeeft (StAr 2010a, 7). 
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Hoofdstuk 12 

Hoe houdbaar zijn defined ambition contracten? 
 

Er rest nog één vraag uit de (derde) probleemstelling: is defined ambition een naar de 

toekomst toe houdbaar contract en zo ja, waarom dan? Op die vraag geven wij in dit 

hoofdstuk antwoord. Wij beoordelen contracten volgens het defined ambition concept op 

houdbaarheid door het concept achtereenvolgens te leiden langs 

 de contractdimensies (hoe is de balans tussen „willen‟ en „kunnen‟?); 

 de houdbaarheidscriteria; 

 de lessen uit de retrospectie;  

 de belangen van de belanghebbenden (vanwege de ultieme toets naar duurzame 

evenwichtigheid en tevredenheid). 

 

12.1  Brengt defined ambition ‘willen’ en ‘kunnen’ weer in balans?  
 

12.1.1  Defined ambition is ‘kunnen’. 

 

Wij bespreken de casus vanuit de „kunnen‟ dimensies. 

 

Betaalbaarheid 

 Het premieniveau is beheersbaar geworden. Door het los laten van de vaste pensi-

oenleeftijd en aanpasbaar maken van de opgebouwde aanspraken is de 

automatische stijging van de premie (de prijsspiraal) vanwege de levensverwach-

ting en eventueel structureel lagere beleggingsopbrengsten doorbroken. 

 Ook de ex-ante faire kostendekkende premie draagt aan die beheersbaarheid van 

het premieniveau bij. Er wordt niet teveel beloofd, zodat er later alsnog een reke-

ning komt. En de risico‟s zijn ingeprijsd. 

 Het probleem van de procyclische schokken is door het aanpasbaar maken van de 

opgebouwde aanspraken ook opgelost. Het via de stuurregels bij (cyclische) 

schokken zonodig afwaarderen van de opgebouwde aanspraken via negatieve in-

dexering en de – beperkte – en strikt tijdelijke bijdrage van toekomstige 

generaties aan het risico maken het mogelijk, dat in defined ambition in beginsel 

geen premiestuur meer nodig is. Alleen in heel extreme aanhoudende situaties zal 

op de CAO-tafel de vraag voor liggen om eventueel bij te storten en/of de premie 

(tijdelijk) te verhogen. 

 

Solidariteit 

 Het doorschuiven naar de toekomst is beperkt. Daarmee is een belangrijk deel van 

de druk op de solidariteit van jong naar oud weg genomen. Een nieuw evenwicht 

tussen gepensioneerden, huidige en toekomstige deelnemers kan worden „onder-

handeld‟ vanuit een volledig open speelruimte door het loslaten van de 

onvoorwaardelijkheid van de aanspraken en de vaste pensioenleeftijd. 

 Door de aanpasbaarheid van zowel de pensioenleeftijd als de opgebouwde aan-

spraken kan op alle exogene ontwikkelingen worden gestuurd. Tekorten worden 

niet meer automatisch door geschoven. Buffers zijn strak gereguleerd. Daar waar 
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toekomstige generaties toch nog mee doen is dat én begrensd én transparant vorm 

gegeven. Belanghebbenden zelf kunnen hier de keuzes maken, zij het dat dit 

voortaan transparant gebeurt aan de hand van in een compleet contract ex-ante 

vast gelegde stuurregels en dat de overheid ter bescherming van toekomstige 

deelnemers grenzen stelt. 

 Datzelfde geldt bij differentiatie. Als daarvoor wordt gekozen wordt bewust en 

transparant door geschoven in gedifferentieerde stuurregels. Dat kan van gepensi-

oneerden naar actieven en van oudere actieven naar jongere actieven. 

 Overgangsrechten zijn in defined ambition niet meer nodig. Wel kan eventueel 

gekozen worden om te differentiëren bij het verdelen van de pijn van een sterke 

verslechtering. Dat gebeurt voortaan transparant en met toetsing van draagvlak bij 

alle belanghebbenden. Belanghebbenden kunnen echter niet meer een claim leg-

gen vanuit „eens gegeven blijft gegeven‟. In het bijzonder speelt dit bij de 

overgang van defined benefit naar defined ambition: wat doen wij met de nog on-

der defined benefit opgebouwde en dus onvoorwaardelijke aanspraken? Wij zijn 

daarop ingegaan in par. 11.11. 

 Niet is weg genomen de solidariteit in het systeem van doorsneeopbouw-

doorsneepremie. Defined ambition zelf geeft op dat probleem geen antwoord. 

Maar defined ambition kent ook geen obstakels om een ander systeem van op-

bouw en premie in te voeren. 

 

Arbeidsmarkt 

 Door de koppeling van de pensioenleeftijd aan de levensverwachting kan de stij-

ging van het menselijk kapitaal aangewend worden op de arbeidsmarkt in plaats 

van dat die stijging leidt tot hogere arbeidskosten. 

 Het premiestuur wordt niet meer automatisch gebruikt. Dat betekent dat de eco-

nomie en arbeidsmarkt daar niet meer door worden geschaad. 

 Kapitaaldekking blijft, er zijn geen overgangsrechten meer en ook geen voor-

waardelijke aanspraken die gebonden zijn aan continuering van het dienstverband. 

De arbeidsmobiliteit is daarmee gediend. 

 In de hier gekozen invulling kunnen tijdelijke tekorten en buffers ontstaan. De be-

lemmering is op dit punt dus niet geheel opgelost. Dat ligt aan de invullingkeuze 

en niet aan het concept van defined ambition.  

 De belemmering vanwege het systeem van doorsneeopbouw-doorsneepremie is 

niet weg genomen. 

 

12.1.2  Wat betekent dat voor de ‘willen’ kant? 

 

Zekerheid 

 Het offer wordt gebracht op de zekerheid. Zo zal het toch vooral worden gevoeld. 

En inderdaad, er is geen garantie meer. Maar in de eerste plaats was dat de ver-

keerde garantie en gaf die schijnzekerheid en in de tweede plaats betekent „geen 

garantie‟ niet dat de deelnemer nergens meer op kan rekenen. Want wat betekent 

het vervallen van de nominale garantie? Dat betekent dat de deelnemer niet meer 

de garantie heeft dat van zijn op enig moment opgebouwde aanspraken niet iets 

wordt af gehaald. Dat is iets anders dan de uitspraak “ik heb zelfs geen nominale 
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zekerheid meer”. Immers, op het moment dat er iets af gaat door een te lange / te 

diepe schok (in het voorbeeld in par. 11.6.3 als de dekkingsgraad voor het tweede 

achtereenvolgende jaar lager is dan 70% reëel), heeft die deelnemer wellicht al 

vele jaren elk jaar weer volledige of gedeeltelijke indexering bijgeschreven ge-

kregen vanuit de op de reële focus ingerichte financiering.  

 Daarnaast hebben wij in par. 11.7.1 gezien dat veel zekerheidswaarborgen uit de-

fined benefit gewoon blijven. 

 En wij hebben in par. 11.7.2 een toezichtkader geschetst, dat gestoeld is op zeker-

heidsbescherming van een geformuleerde indexeringsambitie, een bescherming 

die is aangescherpt ten opzichte van de vigerende situatie door de consistentie te 

kwantificeren. Dat stelt ex-ante grenzen aan de combinatie van kostendekkende 

premie en beleggingsrisico. 

 Aan de zekerheid draagt bij dat het contract compleet is gemaakt met een duide-

lijk risicokader waarin risico-omvang en risicodeling over de belanghebbenden 

via de sturingsregels zijn vast gelegd na draagvlaktoetsing bij de belanghebben-

den. Daarin is ook vast gelegd wanneer er sprake is van een vermogensoverschot 

en wat daarmee gebeurt. Het fondsbestuur kan alleen gemotiveerd van de leidra-

den afwijken. 

 In het geschetste toezichtkader zijn ook opgenomen voorschriften voor het ex-

ante risicokader, voor een toets op compleetheid, voor een elk jaar opnieuw uit te 

voeren consistentietoets, ook in stress, en voor een toets bij beleidsvoorstellen. 

Het risicokader en de toetsen moeten jaarlijks aan de belanghebbenden worden 

voorgelegd. 

 Veel borging dus, maar geen garantie. 

 

Pensioenresultaat 

 Door in defined ambition een goed maar bovenal reëel pensioenresultaat centraal 

te stellen, wordt de juiste kwaliteit na gestreefd. Door dat te financieren uit een 

ex-ante faire kostendekkende premie op een loonreële toekenningsverwachting en 

uit een beleggingsbeleid met volledig reële focus, is zo goed mogelijk geborgd dat 

dat doel kan worden gehaald. De kwaliteit, gerelateerd aan een reëel pensioenre-

sultaat, is daarmee op zich ook beter geborgd dan in defined benefit, waar de prijs 

van en sturing ten behoeve van de nominale dekkingszekerheid dit streven naar 

een reëel pensioenresultaat in de wielen rijden.  

 De solidariteit, collectiviteit en verplichte deelname blijven in defined ambition, 

zodat een goed pensioenresultaat breed toegankelijk is, zonder selectievoorwaar-

den. Dat betekent dat de maatschappelijke kant van de gewenste kwaliteit in tact 

blijft. 

 

12.1.3  Hoe ‘scoort’ defined ambition op de ‘verbinden’-dimensies? 

 

Risicomanagement 

 Het probleem van de verkeerde zekerheid is opgelost. De focus in defined ambiti-

on is zowel in de ambitie (een reëel pensioenresultaat) als in de zekerheid (geen 

nominale dekkingszekerheid meer) als in het beleggingsbeleid (geen beleg-

gingsspagaat meer) gericht op reële zekerheid. 
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 Ook het andere verkeerde element van omgaan met zekerheid, uniforme zekerheid 

terwijl de risicodraagkracht verschilt, kan worden opgelost. Dat geldt in het bij-

zonder de verschillen tussen actieven en gepensioneerden. Maar de idee van 

gedifferentieerd delen in risico via de indexeringstaffel kan ook worden uitgebreid 

naar leeftijdscohorten binnen de actievenpopulatie.
783

  

 Er wordt geen risico meer doorgeschoven anders dan tijdelijk en expliciet en 

transparant ex-ante is vast gelegd en op draagvlak getoetst bij alle belanghebben-

den. Bovendien stelt als voorgesteld de wetgever een grens aan het doorschuiven. 

En het premiestuur wordt niet meer automatisch gebruikt. Door deze maatregelen 

is het risico dat jongeren, toekomstige generaties en werkgevers niet meer mee 

willen doen voor een belangrijk deel weg genomen. 

 In de kostendekkende premie wordt niet alleen met de toekenningsverwachting 

maar ook met het onderschrijdingsrisico (marktrisico) rekening gehouden. Dat 

draagt sterk bij aan de fairness. Niet meer kan worden beloofd dan de markt kan 

geven en de arbeidsvoorwaarde mag kosten. 

 De kostendekkende premie bevat nog wel de overdrachtsolidariteit uit het systeem 

van doorsneeopbouw-doorsneepremie. 

 De beleggingen en de verplichtingen zijn bepaald op marktwaarde. Het mismat-

chrisico wordt daardoor juist gemeten. Zij het dat wellicht markt voor de reële 

verplichtingen wat meer realistisch is ingevuld. Transparant is vorm gegeven hoe 

de sturing zich verhoudt tot dit mismatchrisico en het mismatchrisico is opgeno-

men in de kostendekkende premie.  

 Het contract is compleet. Dat betekent dat alle risico‟s met hun prijs in beeld zijn. 

Daardoor wordt geen risico ongemerkt genomen. Bovendien is ook de risicode-

ling over de belanghebbenden transparant in leidraden vast gelegd. Het 

pensioenfondsbestuur kan daarvan alleen gemotiveerd afwijken. Het risicokader, 

waarin omvang van het risico en risicodeling zijn vast gelegd, wordt getoetst op 

draagvlak bij alle belanghebbenden. 

 Ook is vast gelegd wanneer sprake is van een vermogensoverschot en wat er dan 

gebeurt. Dat voorkomt dat te gemakkelijk wordt uit gedeeld en wordt uitgedeeld 

ten nadele van een of meer belanghebbenden. 

 Niet is opgelost het doorschuiven in het systeem van doorsneeopbouw-

doorsneepremie. 

 

Verantwoording 

 Defined ambition is transparant over risico en transparant over de haalbaarheid 

van de ambitie. Transparantie en risicobeheersing zijn sterk verbeterd. 

 Het contract is duidelijk in wat het doet en hoe wordt geborgd dat dat zo goed 

mogelijk kan worden waar gemaakt. Het doet dus ook niet meer of anders dan het 

zegt. 

 

 

 

 

                                                
783 Daar passen wel de aarzelingen en voorbehouden als beschreven in par. 11.9. 
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12.1.4  Conclusie 

 

Door het los laten van de onvoorwaardelijkheid van de aanspraken en van de vaste pensi-

oenleeftijd zijn de knelpunten op de „kunnen‟ dimensies voor een belangrijk deel 

opgelost. De betaalbaarheid is voortaan beheerst, omdat de prijsspiraal is doorbroken en 

het contract schokbestendig is gemaakt. De solidariteit kan in een vrij „onderhandelings-

spel‟ zonder de blokkade van onvoorwaardelijke aanspraken („ik doe niet mee‟) in 

evenwicht worden gebracht. Het human capital kan langer worden aangewend. Hiermee 

als ook met de schokbestendigheid is de arbeidsmarkt gediend. 

Niet zijn opgelost de knelpunten die verbonden zijn aan het systeem van doorsneeop-

bouw-doorsneepremie. Maar dat staat los van het concept van defined ambition.  

Indien in de invulling gekozen wordt voor „het gebruik maken‟ van tijdelijke tekorten en 

van buffers, worden de belemmeringen voor de arbeidsmobiliteit niet helemaal opgelost. 

Maar het gebruik is strak gereguleerd en transparant. Van de dempende en egaliserende 

werking van buffers kan gebruik worden gemaakt. Dat geeft deelnemers en gepensio-

neerden comfort en vertrouwen. 

Voor de „willen‟ dimensies lijkt de schade afgemeten aan het doel van pensioen, inko-

mensgerelateerd en koopkrachtbestendig, zeer beperkt. Door de reële focus in de 

inrichting van het contract en het handhaven van het inkomensgerelateerde pensioendoel, 

wordt aan kwaliteit zeker niet ingeboet. De nominale zekerheid wordt op gegeven. Maar 

die bracht schijnzekerheid en frustreerde de focus op een beleggingsbeleid dat gevoerd 

moet worden voor een betaalbare reële ambitie. Dit is vooral in het belang van jongeren. 

Veel zekerheidswaarborgen blijven over. 

Dat die schade beperkt blijft, wordt bereikt door de winst van de aandacht voor de „ver-

binden‟ dimensies risicomanagement en verantwoording. Zichtbaar wordt wat er in het 

contract gebeurt en ex-ante worden de betaalbaarheidspolsstok en risicopolsstok niet 

meer (ongemerkt) overschreden. 

 

12.2  Voldoet defined ambition aan de houdbaarheidscriteria? 
 

Wij volgen de lijst uit deel I, par. 6.2. 

 

(1) Een houdbaar contract heeft een inkomensgerelateerd pensioendoel en een inflatie-

bestendig pensioen.  

Defined ambition voldoet aan dit criterium. Het vertrekpunt van defined ambition is dit 

inkomensgerelateerde pensioendoel dat wordt geformuleerd als ambitie. Een adequaat 

actuarieel fundament, een goed risicomanagement en veel zekerheidswaarborgen schra-

gen dit doel. Defined ambition is echter niet houdbaar zonder de serieus genomen 

achtervang aan de CAO-tafel. 

(2) Een houdbaar contract kent een eenduidige doelstelling. Dat voorkomt een beleg-

gingsspagaat. 

Defined ambition voldoet aan dit criterium. Het los laten van de nominale zekerheid be-

tekent dat de financiële opzet, het beleggingsbeleid en de stuurregels helemaal worden 

ingericht vanuit de reële focus. 

(3) Een houdbaar contract is aanpasbaar in de pensioenaanspraken, zowel voor langle-

ven als voor bewegingen op financiële markten.  
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Defined ambition voldoet aan dit criterium, omdat zowel de aanspraken als de pensioen-

leeftijd aanpasbaar zijn aan de exogene ontwikkelingen. Dat geldt de facto ook voor het 

opbouwpercentage en de franchise. 

(4) Een houdbaar contract heeft een gedegen actuarieel fundament dat een afgegeven 

ambitie kan realiseren zonder risico‟s en lasten structureel door te schuiven en met een 

risiconiveau dat kan worden gedragen door de belanghebbenden en fair is ingeprijsd in de 

kostendekkende premie.  

Defined ambition voldoet aan dit criterium. Enerzijds doordat niet alleen de toekennings-

verwachting maar ook de onderschrijding daarvan wordt mee genomen in de financiële 

opzet en de kostendekkende premie. Deze is daardoor ex-ante fair. Anderzijds omdat het 

niveau van de ex-ante risico‟s pas wordt vast gesteld als op basis van de risicodeling is 

getoetst of belanghebbenden dat risiconiveau aankunnen en ambitie, prijs en risico op 

elkaar zijn afgestemd. Alle risico‟s zijn benoemd en alleen transparant wordt bewust en 

strak gereguleerd, als daarvoor gekozen wordt, gebruik gemaakt van tijdelijke tekorten 

en buffers. 

(5) Een houdbaar contract is transparant en compleet. Het fondsbestuur legt in het 

complete contract de stuurregels vast.  

Defined ambition voldoet aan dit criterium. Het contract is compleet. Alle risico‟s zijn 

benoemd en de risicodeling is vooraf bepaald. 

(6) Een houdbaar contract kent óf geen buffers óf buffers waarvan  het doel beschre-

ven is en de omvang nadrukkelijk is gereguleerd.  

Defined ambition voldoet aan dit criterium. Omdat de aanspraken voorwaardelijk zijn, 

kan elk defined ambition contract zonder buffers. Maar buffers, mist goed gereguleerd, 

hebben meerwaarde voor dempen van de invloed van cyclische schokken. In defined am-

bition contracten kan ook voor die invulling worden gekozen. Deze zijn dan ingebed in de 

regels van een compleet contract. Daarin geven de sturingsregels de facto de eigendoms-

rechten aan, te meer daar ook de bovenkant is ingevuld. Het politieke risico waar de 

critici op wijzen, kan zich niet meer voor doen, zonder dat alle belanghebbenden dat zien. 

(7) Een houdbaar contract biedt keuzemogelijkheden met goede defaults.  

Defined ambition contracten kunnen voldoen aan dit criterium. Maar keuzemogelijkhe-

den zijn niet iets van het concept zelf. In het concept zijn keuzes wel eenvoudig in te 

brengen, omdat geen „harde rechten‟ in de weg zitten. Defined ambition heeft als ken-

merk risicomanagement en verantwoording. Keuzes zullen in lijn daarmee altijd 

transparant zijn gemaakt voor de consequenties. Een goede default zal altijd benchmark 

zijn. De voorzichtigheid waartoe de gedragswetenschappers manen wordt daarmee in 

defined ambition voldoende in acht genomen. In par. 11.9 staan enkele overwegingen met 

name ten aanzien van individuele keuzes in beleggingsrisico. 

(8) Een houdbaar contract behoeft (leeftijd-)differentiatie. Een volgens de kritiek nood-

zakelijk criterium omwille van efficiënt omgaan met zekerheid en de prijs daarvan. 

Defined ambition schrijft als concept geen leeftijddifferentiatie voor. Maar het kan prima 

in het concept worden ingebracht, omdat de aanspraken aanpasbaar zijn en er dus gedif-

ferentieerd op kan worden gestuurd. Voor de differentiatie tussen actieven en 

gepensioneerden zijn in par. 11.8 ideeën aangedragen. In par. 11.9 staan enkele overwe-

gingen ten aanzien van leeftijddifferentiatie. 
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(9) Een houdbaar contract kent geen (niet-afgefinancierde) overgangsrechten.  

Defined ambition voldoet aan dit criterium. Het heeft geen overgangsrechten meer nodig, 

omdat de „rechten‟ aanpasbaar zijn. Het eventueel willen ontzien van belanghebbenden 

kan gebeuren door belanghebbenden vrij te houden van sturing dan wel gedifferentieerd 

te sturen. Zo‟n gedifferentieerde sturing ligt vast in het complete contract en is op draag-

vlak getoetst bij belanghebbenden. Dat geldt ook bij beleids- en regelingswijzigingen via 

de „beleidstoets‟ als beschreven in par. 11.7.2. De specifieke vraag over hoe bij de over-

gang van defined benefit naar defined ambition om te gaan met de onvoorwaardelijke 

rechten is besproken in par. 11.11.  

(10) Een houdbaar contract kent geen aan voortzetting van het dienstverband gebon-

den voorwaardelijke aanspraken.  

Defined ambition voldoet aan dit criterium. Defined ambition als concept kent alleen 

maar voorwaardelijke aanspraken. De voorwaardelijkheid van aanspraken in defined 

benefit kent doorgaans het op dat moment ontbreken van financiële middelen als oorzaak. 

Dat is in defined ambition „verboden‟ en als de middelen ontbreken, wordt gestuurd op 

de aanspraken. 

 

Voor de houdbaarheid van het contract moet overwogen worden een alternatief te zoe-

ken voor het systeem van doorsneeopbouw-doorsneepremie. Het systeem komt teveel 

onder druk (arbeidsmobiliteit, druk op jongeren, permanente omslagfinanciering).  

Het concept defined ambition staat los van het systeem van doorsneeopbouw-

doorsneepremie. Het systeem maar ook elk alternatief systeem kan in defined ambition 

worden gevoerd. Voor de houdbaarheid van het contract moet overwogen worden een 

alternatief te zoeken voor het systeem van doorsneeopbouw-doorsneepremie. Maar soli-

dariteit en verplichtstelling mogen niet worden verspeeld.  

 

Conclusie 

Aan alle criteria wordt voldaan dan wel kan worden voldaan (keuzevrijheid en differenti-

atie). Het werken met strak gereguleerde buffers, het werken met tijdelijke en begrensde 

tekorten, het bieden van keuzes en (leeftijd-)differentiatie zijn fondsafhankelijk te bepa-

len binnen het concept. 

De discussie over doorsneeopbouw-doorsneepremie staat los van defined ambition. 

 

12.3  Zijn in defined ambition de lessen uit de retrospectie geleerd? 
 

Zijn bij de overstap naar defined ambition alle lessen uit de retrospectie geleerd of moe-

ten wij over een aantal jaren vast stellen dat wij een nieuw rijtje kunnen opstellen onder 

de noemer „de boot gemist‟? Wij lopen de lessen langs uit deel II, par. 10.1. Dat doen wij 

hier in gecomprimeerde vorm voor de in het kader van de stap naar defined ambition be-

langrijkste lessen. De nummering verwijst naar de nummering in par. 10.1.  

 

Het moet wel betaald kunnen worden. (1) 

Deze les is geleerd en in praktijk gebracht. Het niveau van de premie is beheersbaar ge-

maakt door het doorbreken van de prijsspiraal en defined ambition is wat betreft de 

betaalbaarheid (economie en arbeidsmarkt) schokbestendig. Het risicomanagement ver-

trekt vanuit een actuarieel faire kostendekkende premie en het beleggingsrisico is in 
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samenhang met die kostendekkende premie en de risicodraagkracht van de belangheb-

benden ingekaderd. Dat beperkt ook een beroep achteraf op extra premie. 

 

Kijk uit bij economische voorspoed en bij vermogensoverschotten. Met premiekorting 

moet zeer terughoudend worden omgegaan. Het ontbreken van regels met betrekking tot 

vermogensoverschotten maakt het pensioenfonds en met name de gepensioneerden 

kwetsbaar. Het verdient aanbeveling om bij een situatie van vermogensoverschot beleg-

gingsrisico terug te nemen om de mooie vermogenspositie te beschermen. (2), (15), (16), 

(17)  

Deze les is geleerd en in praktijk gebracht. In het complete contract is transparant en 

daarmee disciplinerend vast gelegd wat in overschotsituaties gebeurt. Bufferopbouw en 

terug nemen van risico horen daar nadrukkelijk wel in, premiekorting in beginsel niet. 

Daarnaast is de consistentie-eis gekwantificeerd wat de ook de toekomstige indexering 

nadrukkelijk beschermt. Via de in beginsel altijd minimaal te betalen faire kostendekken-

de premie worden regelingsverbeteringen direct in de prijs zichtbaar worden. Ook dat 

werkt disciplinerend. Verbeteringen met terugwerkende kracht gaan ten koste van ver-

mogen. Door de voorgeschreven beleidstoets wordt de impact van verbeteringen op de 

prijs en op het vermogen direct zichtbaar, ook voor jongeren en toekomstige generaties. 

Het is dus in de governance wel belangrijk dat deze belanghebbenden vertegenwoordigd 

zijn. Voor de toekomstige generaties is dat lastig. Het voorschrift in het geschetste toe-

zichtkader dat de beleidstoets en een verslag van de bespreking met de belanghebbenden 

ook aan de toezichthouder moeten worden overlegd, zou die bewaking daar kunnen leg-

gen.  

 

Het achter blijven van het reële pensioenresultaat en van de koopkracht mag niet te groot 

worden. Werkgevers zijn gevoelig voor aanvullingswensen van deelnemers. Wij zijn in 

Nederland van nature solidair met zwakkeren cq minderheidsgroepen. Beschikbare pre-

miesystemen en inlegafhankelijke opbouw zijn niet houdbaar. (3), (4), (5), (6) en (14) 

Deze les is geleerd en (deels) in praktijk gebracht. Vertrekpunt is een inkomensgerela-

teerd pensioenresultaat dat na pensioeningang koopkrachtbestendig is. Dat doel wordt 

gerealiseerd in een op die reële doelstelling passende financiële opzet met een ex-ante 

faire kostendekkende premie en een op reële focus gestoeld beleggingsbeleid. Dat is een 

belangrijke stap om te voorkomen dat het pensioenresultaat te ver achter gaat blijven. 

Ook voor de werkgever is deze borging erg belangrijk. Maar het is niet genoeg. Defined 

ambition maakt het pensioen weer tot een geïntegreerd onderdeel van het totaal aan ar-

beidsvoorwaarden. Daarmee ligt de bewaking van het pensioenresultaat ook daar, op de 

CAO-tafel. Daar zal moeten worden bezien of op enig moment toch, vanuit die pensioen-

doelstelling, uit de loonruimte additionele middelen naar het pensioenfonds moeten 

worden gestuurd. Het betekent ook dat daar de betrokkenheid van de werkgever en de 

werknemer gestalte krijgt. Door permanent te monitoren blijven verrassingen achterwege 

en komen de keuzes op tijd op tafel. 

 

In defined benefit ligt uiteindelijk het financieringsrisico bij de werkgever. (7) 

Deze les is vooral door de werkgever geleerd. Defined ambition haalt dit „eindstation- 

risico‟ bij de werkgever weg, waardoor hij, in het belang van alle belanghebbenden, zijn  
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verantwoordelijkheid kan blijven nemen. Via de CAO-tafel blijft hij mee sturen op het 

resultaat van de ook voor hem belangrijke arbeidsvoorwaarde. 

 

Tegen demografisch en economisch tij kan defined benefit niet op en daarom is het niet 

houdbaar. Maar feitelijk geldt dat voor elk pensioencontract en elk financieringssysteem. 

En ook voor de wet en het FTK. Uiteindelijk zal elk contract dus aangepast (moeten) 

worden aan de ontwikkelingen. (8), (9), (10), (11) en (12). 

De les is geleerd en in de praktijk gebracht. Het contract moet het oplossen, de financie-

ring dient ex-ante de risico‟s goed te hebben ingeprijsd op prudente inschattingen en 

voorspoed dient te worden gekoesterd. De tering kan in defined ambition naar de nering 

worden gezet met de CAO-tafel als achtervang. Op een voor alle belanghebbenden ac-

ceptabele manier is defined ambition economie en financiële schokken proof, want 

aanpasbaar in zichzelf. Het „vreet als het ware de exogene ontwikkelingen op‟. Gezien 

zijn zeer beperkte risicodraagkracht moet wel nadrukkelijk op het belang van gepensio-

neerden worden toe gezien, zij het dat zij bij algehele „verarming‟ dienen mee te delen. 

Door defined ambition en het geschetste toezichtkader op te nemen in de pensioenwet en 

het FTK zijn ook deze economie en demografie proof. 

 

Het toestaan van financieringsachterstand (als gevolg van uitstelfinanciering bij een rege-

lingsverbetering) heeft mede bijgedragen aan de brede pensioendekking op een hoog 

niveau. Het is echter geen goed risicomanagement en het is dan ook absoluut noodzake-

lijk, zodra de financiële positie in het pensioenfonds of de onderneming (inhaalpremies) 

verbetert, die achterstand weg te werken. (18) 

Defined ambition is in beginsel boter bij de vis. Toch zou het kunnen gebeuren dat een 

verbetering, bijvoorbeeld door wetgeving af gedwongen, moet worden doorgevoerd (met 

terugwerkende kracht), waarvoor de middelen niet direct voorhanden zijn. Bijvoorbeeld 

omdat de financiële positie in de stuurzone zit. De noodsprong van uitstelfinanciering kan 

dan nodig zijn. De invulling en met name de inhaal moet eenduidig en strak zijn vast ge-

legd en op draagvlak bij alle belanghebbenden zijn getoetst. Als toekomstige generaties 

niet delen in de verbetering, zouden zij niet moeten hoeven bijdragen.
784

  

 

De risico‟s liggen in de toekomst. (19) 

De les is geleerd en in de praktijk gebracht. Dat is in de eerste plaats gebeurd door de 

consistentie-eis te kwantificeren en daarop ook te sturen. Daartoe moet een continuïteits-

analyse worden gemaakt en dat gaat per definitie over toekomst.
785

 Daarnaast is deze les 

vooral in de praktijk gebracht in de jaarlijkse toetsen (inclusief stressset) en de be-

leidstoets en het bespreken daarvan met alle belanghebbenden. En in de jaarlijkse toets 

op compleetheid, waarin wordt bezien of alle risico‟s adequaat in beeld zijn en zijn inge-

prijsd in de kostendekkende premie. Dat is de ene kant. Aan de andere kant zijn, juist ook 

omdat de risico‟s in de toekomst liggen en niet allemaal zijn te voorzien, in defined ambi-

tion de pensioenleeftijd en de aanspraken aanpasbaar voor de exogene ontwikkelingen en 

zijn de risico‟s met alle belanghebbenden besproken en afgestemd. 

 

                                                
784 De backservice-regeling bij de start van PGGM is een mooi voorbeeld (Van Keeken 2008, 10). 
785 Wij concludeerden om deze reden het dynamisch premiesysteem en de opkomst van ALM als een grote 

stap voorwaarts in risicomanagement. Zie deel II, par. 8.2. 
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Een pensioencontract kan geen dubbele doelstelling hebben en het FTK is niet houdbaar, 

omdat het contracten met een dubbele doelstelling legitimeert. Het Kabinetsbesluit over 

de positie van pensioenfondsen in de PSW
786

 is een belangrijk moment in de ontwikke-

ling van het pensioencontract. Het betekent dat, zolang een werkgever en zijn werkne-

werknemers kiezen voor onvoorwaardelijke opgebouwde rechten (defined benefit), de 

wetgever eist dat deze nominale rechten met in beginsel maximale zekerheid worden vei-

lig gesteld, een zekerheidseis die boven alles gaat. Het kan ook niet anders betekenen dan 

dat als reactie op de kredietcrisis de zekerheidseisen voor onvoorwaardelijke aanspraken 

worden verhoogd. (23), (24) en (32) 

Deze les is geleerd en in de praktijk gebracht. Het is linksaf met een versterking van de 

nominale dekkingszekerheid of rechtsaf naar reëel maar dan wel aanpasbaar. De ontwik-

kelingen, de kritiek, de markt en de retrospectie wijzen naar rechtsaf. En dat doet defined 

ambition. Daarom is het opnemen nodig in de pensioenwet van contracten met (reële 

maar) voorwaardelijke aanspraken en moet een toezichtkader worden ontwikkeld voor 

zulke contracten. Daartoe is een voorzet gedaan in par. 11.7.2. De overheid is daarin ook 

belanghebbende en het is dus interessant om zijn belang hierin te bezien. Dat doen wij in 

de volgende paragraaf. 

 

Heeft een herstelplan wel zin? (31) 

Als de premie al op kostendekkend niveau is met een adequaat ingeprijsd risico, dan heeft 

een herstelplan geen zin, zo leerden wij in de retrospectie. De financiële markten (rente, 

beurskoersen, waarderingen en kredietwaardigheid) maken of breken het herstel. In defi-

ned ambition is een, op de al geformuleerde stuurregels aanvullend, herstelplan niet 

meer nodig. Aanvullende maatregelen zijn alleen eventueel nodig ter oordeel van de 

CAO-tafel als het uitzicht op het pensioenresultaat te laag wordt gelet op de doelstelling 

van economische en sociale zelfstandigheid van de gepensioneerden. Daarvan is alleen 

sprake als de neergang lang aanhoudt en/of heel diep is, waardoor teveel op de aanspra-

ken moet worden gekort. Door de signaalfunctie op het pensioenoverzicht hebben 

deelnemers en gepensioneerden dan ook al lang aan de bel getrokken. Maar dan nóg zal 

een hersteltempo worden gekozen dat de spankracht van de onderneming en economie 

past en niet andersom. 

 

Conclusie 

De meeste lessen zijn geleerd en in defined ambition in praktijk gebracht of bij nadere 

invulling nog te brengen. In een enkele situatie, zoals bijvoorbeeld bij uitstelfinanciering 

voor regelingsverbetering, kan de les in praktijk worden gebracht door een invulling te 

kiezen in de geest van defined ambition. De belangrijkste lessen zijn 

 Garantie is niet vol te houden, dus probeer dat dan niet. 

 Als het managen van een inkomensgerelateerd pensioendoel niet voorop staat, 

komt de rekening vanzelf. 

 Alle risico‟s moeten ex-ante worden benoemd, juist worden bepaald en in de 

kostprijs worden ingerekend. En ex-ante moet een evenwichtige verdeling van de 

risico‟s worden afgesproken over alle belanghebbenden in een compleet contract. 

                                                
786 MinSZW (2002). 
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Defined ambition brengt die lessen in de praktijk. Daar is wel voor nodig, dat de CAO-

tafel achtervang is voor een, ondanks een geheel vanuit de reële focus en met inrekenen 

van alle risico‟s opgezette financiering, te ver wegzakkend pensioenresultaat. De werk-

gever blijft daarin een sleutelrol houden. 

Een dispuut tussen het pensioenveld en de toezichthouder (les 25) mag niet voortbestaan. 

Daarom mag defined ambition pas worden ingevoerd als de wet en het FTK daarop zijn 

aangepast in goed overleg tussen de wetgever, de StAr en de toezichthouder. 

 

12.4  Brengt defined ambition de belangen weer in evenwicht en zijn be-

langhebbenden er duurzaam tevreden mee? 
 

Defined ambition voldoet dan wel de invulling kan voldoen aan de houdbaarheidscriteria. 

Mede daardoor blijft het contract voortaan binnen de grenzen die betaalbaarheid en ar-

beidsmarkt stellen. En door het los laten van de onvoorwaardelijkheid van de aanspraken 

kan een nieuw solidariteitsevenwicht worden „onderhandeld‟ tussen gepensioneerden, 

huidige en toekomstige generaties. Daarbij is het wel de vraag of een haalbaar evenwicht 

kan worden gevonden tussen differentiatie (nodig vanwege verschillen in risicodraag-

kracht) en solidariteit (meerwaarde voor het geheel en nodig als rechtvaardiging van 

verplichte deelname en verplichtstelling). De belangrijke lessen uit de retrospectie zijn 

geleerd. Maar uiteindelijk, zo hebben wij in de werkdefinitie houdbaarheid gesteld, bepa-

len de belanghebbenden of defined ambition houdbaar is. Vinden zij dat in defined 

ambition hun belangen (duurzaam) evenwichtig worden gediend? Is aan de conditio sine 

qua non voldaan? Wij lopen de belanghebbenden langs. 

 

De gepensioneerde 

Aan de ene kant levert de gepensioneerde in op zijn grootste belang, de zekerheid. Aan de 

andere kant wordt zijn bijna even grote belang, koopkrachtbehoud, beter geborgd door de 

eenduidige focus op reëel. Dat gebeurt consistent in de reële ambitie en de financiële op-

zet met een ex-ante faire kostendekkende premie, het op de reële ambitie ingerichte 

beleggingsbeleid en de reële stuurthermometer. Levend vanuit de geldillusie zal de ge-

pensioneerde toch vooral zeer achterdochtig staan tegenover defined ambition.  

De schijnzekerheid wordt beleefd als zekerheid en de gepensioneerde gaat, naast het al 

delen in het indexeringsrisico, ook delen in het afstempelrisico.  

 

Is hij te verleiden toch mee te doen? 

Allereerst kan het helpen als aan de gepensioneerde duidelijk inzicht wordt gegeven in de 

noodzaak vanuit de demografie. Een open slecht nieuws gesprek. Daar hoort bij dat hij 

zich moet realiseren dat een bot verzet en op de zekerheidsstrepen blijven staan het risico 

met zich brengt dat afscheiding volgt van het fonds op voorspraak van werkgever en 

werknemers. Met als gevolg een erosie van zijn pensioen, omdat nauwelijks of geen in-

dexering meer mogelijk is.
787

 Daarnaast kan het helpen als de gepensioneerde inzicht 

wordt geboden in de schijnzekerheid die hij nu krijgt. In de eerste plaats is dat nominale 

                                                
787 Voor kleine pensioenfondsen is wellicht voldoende markt voor indexlinked bonds. Maar het verzekeren 

van het langlevenrisico wordt ook meer en meer een vraagteken. Voor het totaal aan pensioenfondsen en 

hun gepensioneerden is, zeker nu de babyboomgeneratie met pensioen aan het gaan is, de lijn als hier be-

schreven. 
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zekerheid en in de tweede plaats is afstempelen nabij vanwege de botheid van het pre-

miestuur. En hij zal zich moeten realiseren dat de stap naar defined ambition nodig is om 

het systeem in de lucht te houden. Ook dat is in zijn belang. 

Het kan ook helpen als de actieve bereid is via differentiatie in de sturing een deel van het 

risico van de gepensioneerde over te nemen.  

 

De actieve deelnemer 

De werknemer stelt het pensioenresultaat en de zekerheid boven betaalbaarheid. Hij zal 

daarom eveneens argwanend staan tegenover een offer omwille van betaalbaarheid. Dat 

geldt zeker de oudere werknemer. Bovendien geldt dat de werknemer ook inlevert van-

wege het mee laten bewegen van de pensioenleeftijd met de stijging van de 

levensverwachting. Daar staat tegenover zijn belang bij een inkomensgerelateerd pensi-

oen, zeker na de overgang van eindloon naar middelloon. En dat reële pensioenresultaat 

wordt door de eenduidig reële focus, door de kwantificering van de consistentie-eis en de 

ex-ante faire kostendekkende premie beter geborgd dan in het vigerend contract. Boven-

dien geldt dat de pensioenpremie niet te hoog wordt en de directe consumptie teveel gaat 

belasten. En zijn human capital wordt meer waard door de stijging van de levensverwach-

ting en de verkrappende arbeidsmarkt. Het zal voornamelijk gaan afhangen van zijn 

langer willen werken. 

 

Is hij te verleiden toch mee te doen? 

De werknemer zal de meerwaarde van zijn human capital pas gaan zien en waarderen als 

werkgevers er meer werk van gaan maken om de oudere werknemer te verleiden om ook 

langer te willen werken. Dat gebeurt nog nauwelijks. De werkgever moet beter zijn best 

doen om de werknemer in dit nieuwe evenwicht mee te krijgen. Maar dan nog, ook aan 

de werknemer moet in een slecht nieuws gesprek veel meer inzicht worden geboden in de 

noodzaak van de veranderingen. En het kan zijn dat de oudere werknemer als het gaat om 

differentiatie dezelfde positie claimt als de gepensioneerde. De werkgever kan helpen 

door de achtervangfunctie van de CAO-tafel serieus te nemen. 

Of de werknemer bereid is via differentiatie een deel van het risico van de gepensioneer-

de over te nemen, hangt af van de mate waarin inziet dat hij in ruil daarvoor gebruik kan 

blijven maken van het rendement op het vermogen van de gepensioneerde voor wie dan 

niet minder risico behoeft te worden genomen. De getalsmacht actief-gepensioneerd is 

hierbij wel van belang 

  

De werkgever 

De werkgever gaat er in defined ambition sterk op voor uit. Hij is de „grote winnaar‟ en 

profiteert van de „hulp‟ van de demografie en de kritiek op het contract. Zijn betaalbaar-

heidsproblemen worden opgelost, zijn risico is weg. Maar hij moet zich niet te rijk 

rekenen. Een te laag wordend pensioenresultaat komt altijd toch uiteindelijk ook op zijn 

bord. Dat leert de retrospectie. Bovendien is een goed pensioen een belangrijke arbeids-

voorwaarde in een verkrappende markt en goed voor de juist ook voor de werkgever 

belangrijke arbeidsmobiliteit. Als de werkgever niet investeert in het aantrekkelijk en 

mogelijk maken van het werk voor ouderen, dan kan hij te maken krijgen met werkne-

mers die onvoldoende pensioen hebben om te vertrekken maar op de werkvloer niet 

kunnen worden ingezet. Het kan helpen om de werknemer over de streep te trekken door 
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te laten merken dat hij diens belang wel degelijk inziet. En het kan helpen om, voordat de 

overstap naar defined ambition wordt gemaakt, mee te betalen aan de over het verleden 

openstaande rekening. Dat was immers nog defined benefit. 

 

De toekomstige deelnemer 

Ook de toekomstige generatie gaat er in defined ambition sterk op vooruit. Het door-

schuiven naar hem is, even afgezien van het systeem van doorsneeopbouw-

doorsneepremie, sterk beperkt en de mate waarin en hoe het gebeurt, is volkomen trans-

parant. Het enige dat hij in ruil hiervoor behoeft in te brengen, is mee blijven doen. 

Pensioenfondsen én werkgevers zullen daartoe veel meer dan nu het geval is de meer-

waarde moeten laten zien van het mee doen in een collectief en solidair pensioencontract, 

ondanks de aanpasbaarheid van de aanspraken. Het compleet zijn van het contract helpt 

daarbij. Net zo als het opzetten van een label voor het contract en de prestaties er van (in 

plaats van alleen maar voor indexering) kan helpen en een keurmerk kan zijn voor een 

goede werkgever. 

 

De overheid 
Het belang van de overheid is eigenlijk de optelsom van de belangen van de andere be-

langhebbenden. De overheid heeft het belang van zekerheid vanuit de waarborgfunctie 

voor de bescherming van het individu en van het vertrouwen in het stelsel. En de over-

heid heeft ook het belang van de indexeringskwaliteit vanwege het maatschappelijk 

belang van economisch en sociaal zelfstandige ouderen. Hij zal de afweging tussen ze-

kerheid en indexeringskwaliteit, in 2005 gemaakt in het FTK, noodgedwongen opnieuw 

moeten maken.
788

 Maar de overheid heeft ook economisch en budgettair belang bij be-

heersing en stabiliteit van de pensioenkosten en wint op dit punt met de overgang naar 

defined ambition. En de overheid heeft belang bij de solidariteit onder de verplichte deel-

name, dus wint in defined ambition vanwege het beperken van het doorschuiven. 

De overheid zou het „onderhandelingsspel‟ dus in zijn eentje kunnen spelen. Maar daarin 

schuilt wel het gevaar van bezuinigingsdrang. Sociale partners zijn nodig om daaraan 

evenwicht te bieden. Maar het betekent wel, dat de overheid de „onderhandelende partij-

en‟ prima bij elkaar kan brengen. 

 

Conclusie 

Alles afpellend draait het willen accepteren van defined ambition door gepensioneerden 

en werknemers, demografische noodzaak of niet, om de perceptie over het verlies van de 

nominale garantie in ruil voor een bestendig reëel pensioenresultaat met veel zekerheids-

waarborgen. Zo bezien ligt de sleutelrol in de eerste plaats bij de werkgevers. Zij kunnen 

werknemers over de streep trekken met het nu echt serieus werk maken van de verbete-

ring van de arbeidsmarktpositie van oudere werknemers en met het, ook aan de CAO-

tafel, uitstralen van het daar serieus willen bewaken van een voldoende hoog en reëel 

pensioenresultaat dat na pensioeningang ten minste koopkrachtbestendig is.  

                                                
788 In zijn brief van mei 2009 heeft de toenmalig Minister kenbaar gemaakt dat hij het probleem ziet 

(MinSZW 2009d). In Epiloog, par. 13.2.1.5 zullen wij in zijn brief van april 2010 zien dat de Minister de 

afweging heeft gemaakt en kiest voor twee FTK‟s, een voor nominale zekerheid maar dan wel aangescherpt 

en een voor reële voorwaardelijke toezeggingen (MinSZW 2010a). 
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En een sleutelrol ligt bij de gepensioneerden. Zijn zij bereid verder te kijken dan hun een-

zijdige belang? Durven zij te gaan voor de ratio van een reëel pensioenresultaat in plaats 

van de emotie van nominale zekerheid. Gaan zij zich echt verdiepen in wat zij met defi-

ned ambition aan kwaliteit, zekerheid en vooral houdbaarheid terug krijgen? Werknemers 

kunnen helpen door akkoord te gaan met differentiatie bij de risicodeling. En eigenlijk 

zouden toekomstige generaties een garantie moeten afgeven om mee te blijven doen, nu 

het doorschuiven beperkt is. De werkgever en het pensioenfonds moeten samen die ga-

rantie gaan „afdwingen‟ door een keurmerk.  

De overheid kan bemiddelend optreden vanuit zijn samenhangende belangen als hij vast 

houdt aan de koers van kostenbeheersing en gewenste schokbestendigheid enerzijds en 

een reëel pensioenresultaat voor economisch en sociaal zelfstandige gepensioneerden an-

derzijds. Defined ambition geeft hem beide. 

Het risicomanagement moet het vinden van een nieuwe balans tussen „willen‟ en „kun-

nen‟ begeleiden en de deelnemer en gepensioneerde, die door de pijn heen moeten van 

inleveren op „willen‟ omwille van „kunnen‟, het vertrouwen geven dat hun belangen in 

dat contract met reële maar wel voorwaardelijke toezeggingen veilig zijn. 

 

12.5  Houdbaar of latent houdbaar? 
 

Defined ambition zet een grote stap naar houdbaarheid. De knelpunten met betrekking tot 

de betaalbaarheid worden opgelost door het los laten van de onvoorwaardelijke aanspra-

ken en de vaste pensioenleeftijd. Belangrijke arbeidsmarktverstoringen (te vroeg 

afschrijven human capital en premieschokken) worden opgelost. En ook het knelpunt in 

de solidariteit wordt opgelost omdat het structurele doorschuiven van risico en lasten 

stopt en een nieuw evenwicht kan worden gevonden tussen de belangen van gepensio-

neerden, huidige en toekomstige deelnemers zonder „(aangroeiende) blokkades van 

opgebouwde aanspraken vooraf‟. Alle inspanningen van de belanghebbenden moeten  

daarop zijn gericht om te voorkomen dat gepensioneerden enorm in inkomen gaan terug 

vallen dan wel iedere generatie extreem veel moet sparen (Jansweijer 1996) en om te 

voorkomen dat jongeren niet meer mee willen doen (CPB 2004b en Bovenberg 2004). 

Hoe gaan wij daarin om met de spanning tussen differentiatie en solidariteit? 

 

In de gekozen invulling wordt niet te snel gestuurd, maar als het echt nodig is wordt door 

gepakt en worden schokken ineens door berekend. De wachttijd en het verwachtingsma-

nagement via het „aankondigingschema van de getrapte dekkingsgraadsturing‟
789

 helpen 

in de acceptatie. De critici hebben met Bodie, Merton en Samuelson (1992) in de hand 

voorkeur voor het uitsmeren van schokken over de resterende lifetime. In hun ogen is dat 

rationeel en vergroot juist dat de acceptatie. Zij sturen direct en wachten niet. Met als ge-

volg elk jaar een bijstelling van de nog te „ontvangen‟ toekomstkorting. In het licht van 

deze theorie kan de in par. 11.6 gekozen sturing dus als niet houdbare invulling worden 

aangemerkt. Dat betreft dan niet het concept zelf.  

 

In de houdbaarheidsvragen keuzevrijheid, differentiatie, wel of niet nog tekorten tijdelijk 

en begrensd doorschuiven, wel of niet werken met buffers en het systeem van doorsnee-

                                                
789 Zie het stuurvoorbeeld in par. 11.6.3. 
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opbouw-doorsneepremie draait het om solidariteit. Elke stap naar meer houdbaarheid 

conform de kritiek lijkt ten koste te gaan van solidariteit. De vraag naar evenwicht tussen 

solidariteit vanuit de meerwaarde daarvan enerzijds en solidariteit als belemmering voor 

houdbaarheid anderzijds dringt zich op.  

 

Wat betreft de tijdelijke tekorten geldt dat dit „taart vergroten‟ in mijn ogen efficiënt is 

vanuit de gedachte dat bij cyclische schokken niet te snel moet worden gestuurd. Zolang 

niet is bewezen dat de meerwaarde hiervan nihil of zelfs negatief is, acht ik dit dus ver-

standig. Als maar de ingrijpgrenzen van te voren helder zijn vast gelegd.  

Voor wat betreft het werken met buffers: deelnemers en gepensioneerden krijgen meer 

ex-post risico op hun bord. Dat doet pijn. Buffers verkleinen de pijnkans en dempen naast 

het gebruik van tijdelijke tekorten de cyclische schokken van de financiële markten.
790

 Ik 

vind dat efficiënt uit oogpunt van stabiliteit en vertrouwen en prima passend op het socia-

le contract. Maar gebruik ze dan ook echt om pijn te dempen en niet om bij voorspoed 

feest van te vieren. Duidelijke regulering in het complete contract moet dit laatste voor-

komen. 

 

Wat betreft de overige punten: solidariteit is een wezenskenmerk van het arbeidspensioen 

en de belangrijkste rechtvaardigingsgrond voor de verplichtstelling. Het is van evident 

belang eerst nader onderzoek te doen naar antwoorden op de geduide evenwichtsvraag, 

gezien de onduidelijkheid omtrent de omvang van de meerwaarde.
791

 Voor mij is dit re-

den om de kritiek op deze punten toch nog even niet te volgen.
792

 

                                                
790 Zie ook Kahneman en Tversky als besproken in deel I, par. 4.4.3. 
791 Zoals bijvoorbeeld aangegeven door Bonenkamp e.a. (2006). Ook Boender e.a (2006) geven aan dat 

nader onderzoek nodig is en presenteren daarvoor een agenda.  
792 In de Epiloog, hoofdstuk 13 zal blijken dat ook Goudswaard (2010) en de Minister (MinSZW 2010a) 

deze aarzeling hebben als het gaat om differentiatie en het systeem van doorsneeopbouw-doorsneepremie. 
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Hoofdstuk 13 

Epiloog 
 

Wij zijn de studie geëindigd in het voorjaar van 2009 met de publicatie van defined ambi-

tion
793

 en met de brief van de Minister van 25 mei 2009.
794

 Inmiddels kunnen wij vast 

stellen dat het pensioendebat in een stroomversnelling is geraakt. De kredietcrisis heeft 

als een katalysator gewerkt, waardoor de onderliggende exogene ontwikkelingen en kri-

tiek nadrukkelijk naar buiten zijn gekomen. De Minister kondigt in zijn brief de instelling 

aan van de commissies Don (Evaluatie Pensioenwetparameters)
795

, Goudswaard (Toe-

komstbestendigheid Aanvullende Pensioenregelingen) en Frijns (Beleggingsbeleid en 

Risicobeheer). En dat hij zelf samen met de toezichthouder het FTK gaat evalueren. In-

middels hebben de commissies gerapporteerd en is de evaluatie van het FTK vast gelegd 

in een Nota met voorstellen voor aanscherping. Op grond van de adviezen van de com-

missies en de uitkomsten van de evaluatie van het FTK heeft het Kabinet middels een 

brief van 7 april 2010 zijn inzet kenbaar gemaakt om het pensioenstelsel meer houdbaar 

te maken. Daarnaast hebben op 4 juni 2010 werkgevers en werknemers in de StAr een 

AOW- en pensioenakkoord gesloten. Nederland is op weg majeure stappen te zetten naar 

het toekomstbestendig maken van het pensioencontract. In deze beweging zijn de inzich-

ten uit deze studie duidelijk te herkennen en is defined ambition een rol gaan spelen. De 

stroomversnelling in het pensioendebat en de rol daarin van defined ambition zijn de re-

den voor deze Epiloog.
796

 Wij bespreken in dit hoofdstuk achtereenvolgens de exogene 

ontwikkelingen sinds begin 2009 (13.1), de casus van het AOW- en pensioenakkoord en 

de aanloop daar naar toe (13.2) en de rol van het contractconcept van defined ambition in 

het voortgaande pensioendebat (13.3).  

 

13.1  Voortgaande exogene ontwikkelingen 
 

De volgende ontwikkelingen komen aan de orde. 

 De ontwikkelingen op de financiële markten. 

 De nieuwe ontwikkelingen ter zake van de levensverwachting. 

 

13.1.1  De financiële markten blijven onzeker 

 

Ontwikkeling 

De ontwikkelingen op de financiële markten blijven ook in 2009 en 2010 grillig. Er is 

veel onzekerheid. De economische krimp in de westerse wereld was in 2009 de grootste 

sinds de jaren ‟30 van de vorige eeuw. Tegelijkertijd herstelden de economieën en finan-

                                                
793 Tamerus (2009b). 
794 MinSZW (2009d). 
795 Deze commissie was al voorzien bij de politieke besluitvorming inzake de pensioenwet en het FTK eind 

2006. 
796 De Epiloog eindigt bij het verzenden van dit boek naar de drukker, eind april 2011. Werkgevers en 

werknemers hebben hun in juni 2010 gesloten akkoord uitgewerkt. Dat heeft alsnog geleid tot verzet tegen 

het akkoord bij de vakbonden, met name binnen de FNV (zie par. 13.3.2 en 13.3.3). Daarnaast is ook tussen 

sociale partners en de Minister nog geen akkoord bereikt over met name de AOW. Het AOW- en pensioen-

akkoord van juni 2010 is dus nog niet „beklonken‟. 
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ciële markten krachtig na een aanvankelijk dieptepunt aan het einde van het eerste kwar-

taal van dat jaar. Aan dat herstel heeft bijgedragen het grootschalig en eensgezind 

ingrijpen van overheden en centrale banken. Die maatregelen hebben wel tot gevolg ge-

had dat de overheidstekorten met name in Europa en de VS hoog zijn opgelopen. Dat 

maakt het herstel broos en de richting voor de eerstkomende tijd onzeker. Zowel deflatie 

als een door de overheidstekorten en tegelijkertijd stimulerende maatregelen oplopende 

inflatie met stagflatie als gevolg zijn mogelijk.  

De onzekerheid wordt in Europa verder versterkt als in 2010 blijkt dat voor meerdere 

landen grote twijfel bestaat over de financierbaarheid van hun staatsschuld, en de rente 

voor die landen sterk oploopt. Pas na instelling van een Europees steunfonds komen de 

markten weer wat tot rust. De onzekerheid blijft echter groot.  

De rente is in 2010 weer fors gedaald tot een dieptepunt van 2,6% voor de 30-jaarsrente 

in augustus. Tegen het eind van het jaar liep de rente weer op. De beleggingen deden het 

in 2010 per saldo goed.
797

 

 

Impact 

Figuur 13.1 laat de ontwikkeling zien van de dekkingsgraad van PFZW in 2009 en 2010. 

Daarin zijn de hiervoor geschetste ontwikkelingen goed zichtbaar. Eind 2009 was de 

 
Figuur 13.1 De dekkingsgraad van PFZW in 2009 en 2010 
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dekkingsgraad gestegen naar 108%, komend van 92% eind 2008. De figuur laat heel goed 

zien dat de dekkingsgraad in 2010 weer ver wegzakt. Pas de laatste maanden stijgt de 

                                                
797 Zie bijvoorbeeld PFZW (2011). 
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dekkingsgraad weer fors, vooral door een stijgende rente. Eind 2010 is deze 111,5%. Dit 

is vóór verwerking van de gestegen levensverwachting in de voorziening. Die benodigde 

verhoging bedraagt 7,5% (zie hierna in par. 13.1.2). Daardoor daalt de dekkingsgraad ul-

timo 2010 naar 104%. Ondanks dat loopt het fonds daarmee eind 2010 voor op het 

herstelplan.
798

  

De kredietcrisis in 2008 is mede voor de Minister aanleiding geweest voor zijn besluit dat 

dringend onderzoek nodig is naar de vraag „hoe nu verder?‟ Ook in het pensioenveld was 

de crisis aanleiding om de houdbaarheid van het contract op de agenda te zetten. Maar 

ook komt de discussie weer terug over de marktwaardering van de verplichtingen en over 

de vraag of kortetermijnsturing voor een pensioenfonds wel zo nodig moet.
799

 De berich-

ten dat veel fondsen eind 2010 weer een nominale dekkingsgraad hebben van boven de 

100% doet de gevoelde urgentie voor ingrijpende maatregelen weer afnemen.
800

  

  

13.1.2  De levensverwachting stijgt sneller dan gedacht 

 

Ontwikkeling 

Al in 2009 wordt aan de hand van nieuwe publicaties van het Centraal Bureau voor de 

Statistiek (CBS) duidelijk dat de levensverwachting sneller stijgt dan verwacht. En wel in 

die mate dat ook opnieuw moet worden gekeken naar de langleventrend die pensioen-

fondsen conform de wet hanteren in hun premies en voorzieningen. Dit is aanleiding voor 

het AG om sneller dan gepland nieuw onderzoek te doen naar de mate waarin dan die 

langleventrend zou moeten worden bijgesteld. In augustus 2010 publiceert het AG een 

nieuwe prognosetafel 2010-2060 voor de Nederlandse bevolking.
801

 Het verschil met de 

levensverwachting uit de vorige trendtafel bedraagt zo‟n kleine 3 jaar.
802

  

 

Impact 

De impact is groot. Zo betekent de stijging van de levensverwachting voor PFZW een 

stijging van de voorziening van 7,5% (zie vorige paragraaf). De onder druk staande dek-

kingsgraad kreeg daardoor een extra tik te verwerken. De stijging had een bijkomend 

effect. Het fonds voert een liabilitybeleid. Daarin worden de onvoorwaardelijke verplich-

tingen deels afgedekt. Door de stijging van de voorziening daalde die gehedgede positie 

en dat moest verplicht worden hersteld. In de markt van dat moment een uiterst ongunsti-

ge actie. Het fondsbestuur besloot gebruik te maken van het voor de toezichthouder 

acceptabele alternatief om elders in de balans (tijdelijk) risico terug te nemen.
803

 Een 

voorbeeld van het op een verkeerd moment in de markt moeten acteren, omdat de combi-

natie van beleid en de onvoorwaardelijkheid van de aanspraken op grond van het FTK 

actie vereist.
804

 

Een tweede belangrijke consequentie is het effect van de nieuwe trendtafel op de premie. 

Deze stijgt met in totaal 1,9%-punt over de pensioengrondslag. Nadat daarvan al een 

klein deel was opgevangen in de premie 2010, besloot het bestuur de verder benodigde 

                                                
798 PFZW (2011). 
799 Zie bijvoorbeeld Sluimers (2010). 
800 Zie ook par. 13.3.2. 
801 AG (2010). 
802 Zie figuur 3.1 en figuur 3.2 in deel I, hoofdstuk 3. 
803 PFZW (2011). 
804 Zie deel I, par. 4.3. 
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premiestijging tijdelijk te neutraliseren door voor 2011 het opbouwpercentage tijdelijk te 

verlagen van 2,05% naar 1,95%. Een ingrijpende stap.
805

  

 

13.2  Sociale partners sluiten een AOW- en pensioenakkoord 
 

Wij bespreken deze casus omdat het akkoord een keerpunt is in de ontwikkeling van het 

pensioencontract. Bovendien krijgt het concept van defined ambition in het akkoord een 

plaats.  

 

13.2.1  De casus 

 

Het AOW- en pensioenakkoord gaat over het noodgedwongen aanpassen van het „willen‟ 

op de dimensies pensioenambitie en zekerheid aan de grenzen die de „kunnen‟ dimensies 

betaalbaarheid, solidariteit en arbeidsmarkt als gevolg van de exogene ontwikkelingen 

stellen (13.2.1.6). Om het akkoord beter te begrijpen bespreken wij ook de stappen die 

het Kabinet heeft gezet in het verlengde van de brief van de Minister van mei 2009. En 

elke stap becommentariëren wij in de lijn van de contractdimensies. Die stappen zijn  

 Het vast stellen van nieuwe pensioenwetparameters naar aanleiding van het advies 

van de commissie Don (13.2.1.1). 

 Het op 7 april 2010 sturen van een brief aan de Tweede Kamer met de kabinetsin-

zet voor de toekomst van het aanvullend pensioen (13.2.1.5) In die brief baseert 

het Kabinet zijn inzet op  

o de uitkomsten van de evaluatie van het FTK (13.2.1.2); 

o de adviezen van de commissie Frijns (13.2.1.3); 

o de adviezen van de commissie Goudswaard (13.2.1.4). 

 

13.2.1.1  Het rapport van de commissie Don en het parameterbesluit van de Minister 

 

In september 2009 verschijnt het rapport van de commissie Don over de pensioenwetpa-

rameters.
806

 De commissie is verdeeld. De „minderheid‟ van de commissie adviseert om 

de parameters te blijven baseren op een langjarig voortschrijdend verloop. De „meerder-

heid‟ van de commissie adviseert langs een andere denklijn. In de argumentatie onder 

hun advies geven zij aan dat de achter ons liggende periode van de tweede helft van de 

vorige eeuw als uitzonderlijk moet worden beschouwd en daarom niet moet worden mee-

gewogen bij een advies over de verwachte toekomst. Als argumenten voor de 

uitzonderlijk hoge rendementen in de tweede helft van de vorige eeuw dragen zij aan 

“……de integratie van financiële markten, technologische ontwikkelingen en een onge-

kende stijging van de productiviteit” – (einde citaat).
807

 Met name ook door de 

verdergaande globalisering nemen de belemmeringen voor diversificatie af en dat vertaalt 

zich naar verwachting in een structureel lagere risicopremie.
808

  

                                                
805 PFZW (2011). Het gaat om een tijdelijk besluit. In de loop van 2011 zal het bestuur besluiten nemen 
over de toekomstbestendigheid van de pensioenregeling mede in relatie tot de nadere uitwerking van het 

AOW- en pensioenakkoord in de StAr en de uitwerking van een nieuw FTK. 
806 Commissie Don (2009). 
807 Commissie Don (2009, 1). 
808 Commissie Don, 11.  
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De Minister besluit de parameters voor de rendementen op zakelijke waarden te verlagen 

(dat wil zeggen de maxima voor de rendementsparameters) en gaat tussen beide adviezen 

in zitten. Zo mag voor aandelen voortaan maximaal gerekend worden met een rekenkun-

dig gemiddelde van 8,5% (was 9,1%) c.q. een meetkundig gemiddelde van 7% (was 

7,6%
809

).
810

 

 

Commentaar 

Pensioenfondsen gebruiken de pensioenwetparameters in hun ALM-studies, de continuï-

teitsanalyse, de consistentietoets en het herstelplan. De maxima van de parameters gaan 

omlaag en dat betekent in deze documenten een lagere rendementsaanname. Zo daalt het 

portefeuillerendement dat PFZW gezien zijn beleggingsmix mag inrekenen van 7,0% 

naar 6,2%. De eerste drie documenten zullen als gevolg van de lagere parameters lagere 

uitkomsten laten zien voor de indexeringskwaliteit. Fondsen die de wettelijke kostendek-

kende premie bepalen op een langjarig rendement en daarvoor op het maximum zaten, 

zullen ook hun kostendekkende premie zien stijgen. De impact is goed te laten zien aan 

de hand van de impact op de herstelplannen. 
 

Figuur 13.2 Impact nieuwe pensioenwetparameters op het herstelplan van PFZW 
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Figuur 13.2 laat de impact zien op het herstelplan van PFZW. In het bij DNB ingediende 

herstelplan is op verzoek van DNB gerekend met een rendement van 6,6%. Op de nieuwe 

parameters zou het plan nog net worden gehaald. De indexeringsachterstand in 2024 

loopt wel verder op van een verwachte cumulatieve indexering van 27% bij een verwach-

te cumulatieve loongroei van 56%
811

 naar een verwachte indexering van 23%. Mede naar 

aanleiding van het tot stand komen van het AOW- en pensioenakkoord (zie par. 13.2.1.6) 

                                                
809 De oude waarden, vast gesteld in 2006, zijn geschat, omdat destijds niet de rendementen maar de risico-

premies zijn voorgeschreven. 
810 Staatsblad (2010), art. 23b. 
811 Zie deel II, par. 9.2.1.6, tabel 9.3. 
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besluit de Minister dat lopende herstelplannen niet behoeven te worden aangepast aan de 

nieuwe parameters.
812

 Daarmee haalt hij veel „druk van de ketel‟, maar laat anderzijds 

kennelijk naar zijn mening te positieve herstelplannen ongemoeid. 

(einde commentaar) 

 

13.2.1.2  De evaluatie van het FTK 

 

Op 7 april 2010 stuurt de Minister de door hem in samenwerking met DNB opgestelde 

evaluatie van het FTK naar de Tweede Kamer.
813

 In deel I, par. 4.4.5 is beschreven dat 

het FTK een aantal „lekken‟ bevat als gevolg van het compromis tussen nominale korte-

termijndekkingszekerheid en een betaalbare reële ambitie. Deel II, par. 9.2.1.4 geeft 

inzicht in de totstandkoming van dit compromis en daar heb ik de verwachting geuit dat 

de kans bestond dat met name risico-opslagen ter bepaling van de solvabiliteitsbuffer bij 

een evaluatie omhoog zouden gaan. In lijn met de reactie bij de dotcomcrisis (de Circulai-

re met fors verzwaarde toezichteisen
814

) is de verwachting gerechtvaardigd dat ook een 

evaluatie na de kredietcrisis zou kunnen leiden tot voorstellen ter verzwaring. De Nota 

bevat inderdaad een aantal verzwarende voorstellen, die overigens in lijn zijn met de be-

schreven „lekken‟. De voorstellen zijn de volgende.
815

 

(1) Het ongeacht de doelstelling van het contract communiceren naar deelnemers van de 

reële dekkingsgraad. 

(2) Het in de communicatie toevoegen van een „slecht weer‟ scenario in zake indexering.  

(3) Zwaarder financieren van de indexeringsambitie door het kunnen realiseren daarvan 

minder afhankelijk te maken van het rendement. Bijvoorbeeld door de premiekortings-

grens te stellen op 100% reële (marktwaarde – TaJ) dekkingsgraad
816

 of fondsen met een 

indexeringsambitie te verplichten in de kostendekkende premie daarvoor een opslag te 

hanteren.
817818

 

Deze drie maatregelen moeten de indexering beter borgen dan wel de risico‟s over het 

kunnen realiseren van de reële ambitie beter zichtbaar maken. 

(4) Het verplicht toevoegen van een „slecht weer‟ scenario aan de continuïteitsanalyse en 

van een op dat scenario gebaseerd noodplan „slecht weer‟. 

(5) Het voortaan alleen nog mogen hanteren van de rente in de kostendekkende premie en 

dus niet meer van het onzekere rendement.  

Samen met de verlaging van de pensioenwetparameters moeten deze maatregelen leiden 

tot een beter evenwicht tussen rendement en risico. De Minister vindt dat fondsen zich 

nog te veel laten leiden door ambitie en rendement ten koste van aandacht voor risico.
819

 

(6) Fondsen mogen voortaan hun beslissingen in zake premie en indexering baseren op 

een gemiddelde dekkingsgraad in plaats van op een momentopname.
820

 

                                                
812 Staatsblad (2010), art. 23c. 
813 MinSZW (2010b). 
814 Deel II, par. 9.2.1.2. 
815 MinSZW (2010b, 7-9). 
816 De premiekortingsgrens is nu verbonden aan de consistentietoets en daarmee mede rendementsafhanke-
lijk. 
817 Die verplichting is er nu niet als het fonds communiceert de indexering uit rendement te financieren. 
818 In de brief van 7 april 2010 wordt alleen de premiekortingsgrens genoemd. 
819 Dit punt komt ook naar voren bij de commissie Frijns (zie par. 13.2.1.3). 
820 Deze maatregel vinden wij niet terug in de brief van 7 april. 



13  Epiloog 

323 

 

(7) Het hanteren van een wachttijd voordat een herstelplan moet worden ingediend. 

Deze beide voorstellen betekenen een „verlichting‟ in de zin dat de volatiliteit van het 

handelen wordt verlaagd en dus minder op dagkoersen behoeft te worden gestuurd. Ren-

temiddeling wordt afgewezen, omdat zich dat niet verdraagt met marktwaardering. De 

waardering blijft op marktwaarde, bij de sturing mag in tijd worden gemiddeld dan wel 

even worden gewacht of sturen wel écht nodig is. 

(8) De risico-parameters voor de solvabiliteitsbuffers gaan omhoog en er komen risico‟s 

bij. 

(9) Aanvullend moet gewerkt gaan worden met (gedeeltelijk) interne modellen voor 

fondsspecifieke beleggingsrisico‟s. 

Deze beide voorstellen moeten de toereikendheid van de buffers vergroten en de kans op 

onderdekking weer op 97,5% brengen zoals beoogd. Door het te laag inschatten van de 

risico‟s is die zekerheid de facto lager geweest. 

 

Commentaar  

De impact op het contract is groot. In de eerste plaats stijgt de kostendekkende premie 

vanwege de hogere buffereisen en omdat niet meer mag worden gerekend met een dis-

contovoet op basis van rendement. In de tweede plaats wordt de vereiste buffer fors 

hoger. Figuur 13.3 geeft een indicatie van de impact aan de hand van de eerste tentatieve 

berekeningen van de impact op het herstelplan van PFZW van de combinatie van de  

 
Figuur 13.3 Impact van lagere parameters en zwaardere buffervereisten voor PFZW 
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lagere pensioenwetparameters en de hogere buffereisen.
821

 Door de lagere parameters 

buigt de groeilijn naar beneden af (zie figuur 13.2). Door de hogere buffervereiste komt 

het doel hoger te liggen. De combinatie laat een groot gat zien. Om een idee te krijgen 

van „hoe groot‟, een verhoging van de premie met zo‟n 9%-punt over salaris min franchi-

se of 40% is nodig om dit gat te dichten.  

 

De voorstellen in de evaluatienota zijn wel kenbaar gemaakt aan de StAr, maar niet be-

sproken met de StAr. Op dit moment worden ze uitgewerkt in een nieuw FTK voor het 

vigerend contract. Dat wordt er dus flink duurder van. De consequentie voor het lange-

termijnherstelplan maakt duidelijk dat risico nemen wordt „ontmoedigd‟. Weliswaar 

wordt de kans op onderdekking kleiner door de hogere buffervereiste maar 2008 heeft 

laten zien dat het toch kan gebeuren. De dekkingsgraad van PFZW was 148% bij het in-

zetten van de crisis en de eerste vingeroefeningen laten een buffervereiste op grond van 

de voorstellen zien van ruim 141%. Het vermogen begin 2008 was dus ook op de voor-

stellen in de evaluatienota hoog genoeg. De weg terug vergt als gevolg van de voorstellen 

echter ingrijpende bijsturingsmaatregelen en dat lijkt prohibitief uit te werken. Het alter-

natief van verlaging van het risico scoort dan beter. Maar dat brengt de betaalbare reële 

ambitie een stuk verder weg. Zo zal het zwaardere FTK dwingen tot een duidelijke keuze 

tussen nominale zekerheid OF reële ambitie. Dat lost dan wel het belangrijke knelpunt op 

van de dubbele doelstelling in het contract en het FTK en de beleggingsspagaat die daar-

van het gevolg is. Aan houdbaarheidscriterium „eenduidige doelstelling‟
822

 is dan 

voldaan. 

(einde commentaar) 

 

13.2.1.3  Het rapport van de commissie Frijns 

 

Conform de opdracht van de commissie komt het rapport met aanbevelingen over risico-

beheer en governance.
823

 Aanbevelingen dus op de contractdimensies risicomanagement 

en verantwoording, de dimensies die de brug moeten slaan tussen „willen‟ en „kunnen‟. 

De commissie doet zijn aanbevelingen tegen de achtergrond van de verdergaande rijping 

van de fondsen en daardoor afnemende stuurkracht, de verslechteringen op de financiële 

markten en de grotere gevoeligheid daarvoor van het contract en de toenemende com-

plexiteit van de financiële producten.  

Het rapport is uitermate kritisch over de balans tussen rendement en risico (teveel rende-

mentsgedreven, te weinig aandacht voor risico en niet geëxpliciteerde contracten die dan 

ook niet compleet zijn) en over de deskundigheid van besturen en de inrichting van hun 

beleggingsbeleid en governance (te weinig deskundigheid, te weinig en te weinig syste-

matische monitoring en te weinig countervailing power naar de uitvoerende 

beleggingsorganisaties).  

                                                
821 PFZW berekent de premie op een reële discontovoet, gebaseerd op de rente. Dat impliceert dat de maat-
regel met betrekking tot de kostendekkende premie op het punt van het niet meer mogen uitgaan van een 

discontovoet op basis van rendement geen invloed heeft. Wel kan de kostendekkende premie moeten stij-

gen vanwege de hogere bufferopslag. Daarvan is in de figuur af gezien. 
822 Deel I, par. 6.2. 
823 Commissie Frijns (2010, 5-7). 
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De commissie vraagt aandacht voor de spagaat nominaal versus reëel in de contracten en 

het FTK. De reële doelstelling moet leidend zijn omdat deelnemers en gepensioneerden 

behoefte hebben aan een pensioenresultaat in reële termen (conform de pensioendoelstel-

ling - TaJ). De commissie geeft aan dat de aandacht voor de nominale dekkingsgraad te 

groot is en ook dat pensioenfondsen klem zitten tussen hun reële ambitie en de nominale 

FTK-grenzen.
824

 De commissie roept op tot een juiste verdeling van de aandacht tussen 

de ambitie (=indexatieverwachting) en de korte termijn solvabiliteit. Dat laatste met name 

vanwege de verdergaande rijping die de beleidshorizon verkort. De commissie introdu-

ceert het begrip „sinking giants‟ waarmee hij aangeeft dat pensioenfondsen een 

beleggingsprofiel voeren dat op een langere horizon is gebaseerd dan de werkelijke dura-

tion, die gezien de rijping dichterbij is dan men denkt. De commissie stelt voor dat 

pensioenfondsen daarom een harde ondergrens bepalen voor de (reële) dekkingsgraad. 

Die grens is fondsspecifiek op de duration en het herstelvermogen in het fonds. Daaron-

der mag een fonds niet geraken, omdat herstel vanuit een lagere positie niet meer 

mogelijk is. Erkend zou moeten worden dat daaronder geraken betekent dat de verplich-

tingen als dan noodgedwongen moeten worden aangepast.
825

 Dat risico zou van te voren 

moeten zijn beschreven in het risicokader en zijn gecommuniceerd. Het risicoprofiel in de 

beleggingen moet op de pijn van dit risico zijn afgestemd. De commissie oordeelt het 

pensioencontract niet expliciet en compleet genoeg waardoor een duidelijk risicokader 

ontbreekt en daardoor de wijze waarop het risico aan belanghebbenden wordt toebedeeld 

niet duidelijk is. Dat heeft in zijn algemeenheid geleid tot te hoge doelstellingen en daar-

door te veel rendementsdrang ten koste van risicobesef. Een realistische risicopolsstok is 

nodig. Pensioenfondsbesturen zouden onvoldoende expliciete contracten niet moeten uit-

voeren.
826

 

 

                                                
824 Het is vreemd dat de commissie hier niet „door pakt‟ en aanbeveelt alleen met een reële dekkingsgraad 

te gaan werken en de aanspraken voorwaardelijk te maken in ruil voor de focus op een reële ambitie. 

Weliswaar biedt het contract onvoorwaardelijke nominale toezeggingen, maar de commissie is helder dat 
zich dat niet verdraagt met het tegelijk hebben van een reële ambitie. 
825

 Ook hier geldt dat het maar een „kleine‟ maar in de lijn van het advies passende stap was geweest om te 

pleiten voor het omwille van een reële ambitie accepteren van meer sturing op de aanspraken. Die stap 

wordt wel geduid (pag. 27). Een alternatief wordt aangedragen voor het niet voldoende expliciet zijn van 

het contract. In zo‟n alternatief staat volgens de commissie de toezegging van een geïndexeerd pensioen 

voorop. Wel zijn dan de afhankelijkheden voor de risico‟s van tegenvallers (en meevallers) duidelijk be-

schreven met regels wanneer en hoe risico‟s achteraf worden verdeeld als zij zich voor doen. Een zelfde 

richting dus als in defined ambition. 
826 Ik deel deze aanbeveling, maar zou de verantwoordelijkheid voor dat expliciete risicokader voor het 

beleggingsbeleid wel willen laten waar die hoort, namelijk bij het pensioenfondsbestuur. Dat is verant-

woordelijk voor de financiële opzet en het risicokader voor het beleggingsbeleid is daar onderdeel van. Het 

bestuur moet een risicokader opstellen dat past op de risicodraagkracht van alle belanghebbenden en de 
consequenties voorleggen aan CAO-partijen. Daar wordt bezien of de daar vast gestelde ambitie met de 

ingediende financiële opzet kan worden waar gemaakt. De opdracht wordt definitief als bestuur en CAO-

partijen het eens zijn over de combinatie van ambitie en financiële opzet. De ambitie zelf kent overigens 

ook een risicomaat, namelijk de in het contract vast gelegde onderschrijding van de toekenningsverwach-

ting op de indexering (zie deel III, par. 11.3, 11.4 en 11.7.2). 
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Commentaar 

Het opvolgen van de aanbevelingen zal sterk bijdragen aan  

 een veel bewuster risicokader voor het beleggingsbeleid, dat enerzijds aansluit op 

de demografie in het fonds en anderzijds de instemming heeft van de belangheb-

benden; 

 een realistische risicopolsstok mede afgestemd op een fondsspecifieke onder-

grens, een risicopolsstok die disciplinerend werkt; 

 het daardoor hebben van een realistische ambitie, die gehaald kan worden met 

verantwoord beleggingsbeleid;  

 een via betere monitoring en vergroting van de deskundigheid te bewerkstelligen 

adequate bijsturing in het beleggingsbeleid als de (externe) omstandigheden daar-

om vragen en betere grip op de beleggers (doen zij wel wat in hun opdracht staat, 

zodat zij blijven binnen de mandaten vanuit het beleggingsplan dat op zijn beurt 

weer past op het ALM-kader dat weer aansluit op het risicokader). 

 een sterke verbetering van het vertrouwen in het fonds en zijn bestuurders. 

Risicomanagement en verantwoording verbeteren sterk. 

(einde commentaar) 

 

13.2.1.4  Het rapport van de commissie Goudswaard 

 

Conform de opdracht van de commissie heeft hij een houdbaarheidsanalyse uitgevoerd op 

het vigerend contract en doet hij aanbevelingen over het naar de toekomst toe bestendiger 

maken van het contract.
827

 

De houdbaarheidsanalyse vertoont veel overeenkomsten met de analyse van de ontwikke-

lingen in deel I, hoofdstuk 3. Ook hier gaat het over de structurele veranderingen in de 

demografie (langer leven en vergrijzing en rijping), de ontwikkelingen op de financiële 

markten (de volatiele beleggingen en lage nominale en reële rente) en de ontwikkelingen 

op de arbeidsmarkt (individualisering, mobiliteit en de opkomst van de zzp-er). 

De houdbaarheid komt door die ontwikkelingen onder druk. Dat uit zich volgens de 

commissie in het bereikt zijn van een premieplafond.
828

 Ook wordt het premiedraagvlak 

om beleggingsrisico‟s op te vangen steeds kleiner. De commissie geeft overigens aan dat 

de koerswijziging in de jaren ‟90 om veel meer in zakelijke waarden te beleggen nodig 

was omwille van de reële ambitie en ook succesvol is geweest. Maar de keerzijde, het 

grotere risico en de grote schokken in de beleggingen, kunnen steeds minder met premie 

worden opgevangen. De kortingen op indexering die in het contract zijn gekomen door de 

overgang op middelloon geven verdelingsvragen over de generaties en leggen de dubbele 

doelstelling en de beleggingsspagaat in het contract bloot tussen de nominale zekerheid 

en de reële ambitie. De dubbele doelstelling enerzijds en de reeds doorgevoerde en gezien 

de herstelplannen nog te verwachten indexeringskortingen anderzijds leiden tot een te 

                                                
827 Commissie Goudswaard (2010). 
828 De commissie geeft op pag. 37 aan dat de premies een historisch hoog niveau hebben behaald. Maar ook 
in de jaren ‟60 en ‟70 van de vorige eeuw kenden wij premies van 20% van de loonsom of meer. De com-

missie relateert de premieuitspraak met name aan het niveau ten opzichte van dat in andere landen en 

daarmee met name aan de internationale concurrentiepositie en dus impact op de economie. De uitspraak 

wordt niet gerelateerd aan de premiebereidheid van deelnemers. Die geven in enquêtes nog steeds aan meer 

premie te willen betalen voor indexering en zekerheid. Zie deel I, par. 5.3. 
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hoog verwachtingspatroon bij deelnemers en dat kan het vertrouwen ernstig schaden. “De 

commissie komt tot de conclusie dat het Nederlandse pensioenstelsel met de bestaande 

ambities en (veronderstelde) zekerheid onvoldoende toekomstbestendig is vanwege de 

vergrijzing, de stijgende levensverwachting en de toenemende kwetsbaarheid voor finan-

ciële risico‟s” – (einde citaat).
829

 

 

De commissie pleit voor een nieuw evenwicht tussen ambitie, zekerheid en premie. Dat is 

nodig om de sterke en goede kanten van het stelsel te behouden. Dat zijn volgens de 

commissie zelfstandige pensioenfondsen waarin het pensioengeld los van de onderne-

ming wordt beheerd in combinatie met de kracht van collectiviteit en solidariteit en de 

verplichtstelling. Zonder die laatste kan de kracht van de collectiviteit en solidariteit niet 

verzilverd worden. De commissie pleit er voor geen maatregelen te nemen die deze pij-

lers ondergraven.
830

 De commissie zoekt de oplossing in een lagere ambitie, een lagere 

zekerheid dan wel een combinatie van beide.
831

  

 

De ambitie kan worden verlaagd door de opbouw te verlagen en/of de pensioenleeftijd te 

verhogen. De commissie toont sympathie voor een combinatie die ook in het toenmalige 

Kabinet voor lag, een verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar onder gelijktijdige 

verlaging van het opbouwpercentage. Door de twee jaar langere opbouw wordt toch weer 

hetzelfde pensioen bereikt.
832

 De commissie pleit voor het automatisch incorporeren van 

de levensverwachting in de pensioenambitie. Daarbij geeft de commissie aan dat de soli-

dariteit tussen de huidige en toekomstige generaties en tussen de ouderen en jongeren 

binnen de huidige generaties gebaat is bij het alsnog voor toekomstige stijgingen van de 

levensverwachting aanpasbaar maken van de reeds opgebouwde aanspraken.
833

 

 

Alleen een reëel pensioen is een goed pensioen en om dat te bereiken is het nemen van 

beleggingsrisico noodzakelijk, dat gebeurt dus ook terecht.
834

 Vanuit dit vertrekpunt zit 

er, vanwege het sterk afgenomen premiestuur niets anders op dan meer risico te absorbe-

ren in de aanspraken en dus een lagere zekerheid te accepteren. Dat betekent wel dat de 

vraag op tafel ligt hoe die risicodeling over de belanghebbenden dan vorm te geven. 

Daarbij geeft de commissie aan dat omwille van evenwichtigheid ook de gepensioneer-

den mee moeten doen in die risicodeling. De commissie wijst daarbij vervolgens ook 

nadrukkelijk op de kracht van intergenerationele solidariteit bij het delen van die risico‟s. 

De commissie schrijft “Door de verplichtstelling bestaat de mogelijkheid huidige en toe-

komstige generaties te laten delen in de risico‟s op de financiële markten die de huidige 

werkenden en gepensioneerden lopen. Dat is de kern van de intergenerationele solidari-

teit. Uiteraard zitten er om continuïteitsredenen wel grenzen aan deze intergenerationele 

                                                
829 Commissie Goudswaard, 47. 
830 Commissie Goudswaard, 50-51. 
831 Wij duiden de oplossingsrichtingen hier globaal en bezien de lijn in die oplossingen, afgezet tegen de 
houdbaarheidsanalyse in deze studie en de in deel I, par. 6.3 beschreven noodzakelijk te zetten stappen. 
832 Commissie Goudswaard, 56. 
833 Commissie Goudswaard, 59-60. 
834 Commissie Goudswaard, 61. De oplossingsrichting naar minder zekerheid wordt beschreven op pag. 61-

68. 
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risicodeling” – (einde citaat).
835

 De commissie benoemt als voordelen voor het leggen 

van meer risico bij deelnemers en gepensioneerden  

 een betere transparantie van de noodzakelijk onder de aanspraken liggende risi-

co‟s en een betere acceptatie daarvan; de onvoorwaardelijkheid miskent eigenlijk 

die risico‟s; 

 een betere beheersbaarheid van de financiële positie van de pensioenfondsen en  

 het beter kunnen aansluiten van het beleggingsbeleid op de reële ambitie. De be-

leggingsspagaat kan worden vermeden. 

De commissie stelt dus voor om in de pensioenwet ook contracten mogelijk te maken 

waarin ook opgebouwde rechten (met terugwerkende kracht) aanpasbaar zijn voor ont-

wikkelingen in de levensverwachting en op de financiële markten. Over de breuk met het 

zekerheidsgevoel dat met het pensioencontract wordt geassocieerd zegt de commissie dat 

ten eerste geldt dat nominale zekerheid schijnzekerheid is, afgemeten aan het doel van 

een reëel pensioen en dat ten tweede de huidige zekerheid minder groot is dan gedacht 

vanwege het beleggingsrisico. In zijn beschouwing over differentiatie bij risicodeling 

geeft de commissie zowel rechtvaardigingsgronden (delen naar risicodraagkracht naar 

groepen die ook daadwerkelijk in risicodraagkracht verschillen – jong versus oud –; het 

pleidooi daarvoor vanuit de economische theorie; het voorkomen dat jongeren steeds 

meer moeten gaan betalen in een grijzer wordend pensioenfonds dat steeds risicomijden-

der moet gaan beleggen) als gaat hij in op de keerzijde (gevaar van opbreken van 

collectiviteiten; het risico dat de wederkerigheid niet opgaat en deelnemers die in hun 

jonge jaren ouderen en gepensioneerden (deels) uit de wind hebben gehouden bij risico‟s 

als zij zelf ouder zijn die opvang niet krijgen van nieuwe jongeren; „scheve gezichten‟ in 

voorspoed als jongeren de beloning krijgen voor het nemen van het risico van de ouderen 

en meer indexering krijgen dan ouderen; mogelijke strijdigheid met met name de wet ge-

lijke behandeling en de Europese gelijke behandelingsrichtlijn). De commissie adviseert 

te verkennen of differentiatie mogelijk is binnen de Europese regelgeving. 

 

De commissie geeft ook de institutionele kant aandacht. 

De commissie pleit voor meer complete contracten maar vraagt daarbij wel aandacht voor 

een evenwicht tussen de mate van compleetheid en de (discretionaire) ruimte voor het 

bestuur om per situatie naar bevind van zaken te handelen en voor de uitdaging om een 

evenwicht te vinden tussen belangentegenstellingen. 

En de commissie pleit voor transparantie (ondanks het benoemde risico van spanning op 

solidariteit, het risico van groepen die willen uittreden omdat zij zien dat zij bijdragende 

partij zijn en het risico van de hang naar dure zekerheid als de risico‟s zichtbaar worden), 

vereenvoudiging en standaardisering alsook betere communicatie. 

Belangrijk is nog te vermelden dat de commissie in overweging geeft de deelnemer enige 

keuzevrijheid te geven in de omvang van het risico. 

 

Ten slotte benoemt de commissie het vraagstuk van het systeem van doorsneeopbouw-

doorsneepremie en vraagt hij aandacht voor de pensioenpositie van zzp-ers. De commis-

sie trekt een duidelijke streep: de verplichtstelling is belangrijker dan de nadelen van het 

systeem. 

                                                
835 Commissie Goudswaard, 61. 
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Commentaar 

De impact op het pensioencontract is groot. Het rapport doorbreekt taboes. Het taboe op 

de nominale zekerheid wordt doorbroken, het taboe op de onvoorwaardelijkheid van op-

gebouwde rechten, het taboe op een hogere pensioenleeftijd, het taboe op differentiatie en 

het taboe op een lagere ambitie. Het rapport maakt duidelijk dat als deze taboes niet wor-

den aangepakt, het stelsel niet houdbaar is en de goede en sterke kanten verloren dreigen 

te gaan. Het rapport leert van de ontwikkelingen en geeft van daaruit sociale partners het 

materiaal om de moeilijke boodschap eerst zelf onder ogen te zien en vervolgens te gaan 

uitleggen aan de deelnemers en gepensioneerden. Het rapport sluit aan bij de bevindingen 

in deze studie, komt op hoofdlijnen tot dezelfde conclusies en zoekt de oplossing in de-

zelfde richting als het in deel III geschetste concept van defined ambition, minder 

onvoorwaardelijkheid en het los laten van de vaste pensioenleeftijd. Het rapport is echter 

minder uitgesproken. Zo acht de commissie ook een combinatie van „harde‟ en „zachte‟ 

rechten mogelijk waar defined ambition de onvoorwaardelijkheid helemaal los laat. De 

commissie noemt het concept van defined ambition dan ook als een voorbeeld. Daarbij 

geeft de commissie voor- en nadelen aan van defined ambition met de invulling als be-

schreven in Tamerus (2009b). Als voordelen noemt de commissie: de nadruk op de 

koopkracht van de uitkering, het expliciet gebruik maken van de uittredingsleeftijd als 

stuurvariabele, de invulling van solidariteit als gelijk aantal maanden langer doorwerken 

om het pensioendoel te bereiken, de mogelijkheid veranderingen in de levensverwachting 

anders te behandelen dan andere determinanten van de dekkingsgraad en een mate van 

participatie in de risico‟s van het fonds ook door de ouderen. Als nadelen noemt de com-

missie: twee aparte beleggingspools voor actieven en gepensioneerden met een abrupte 

overgang en het ontbreken van differentiatie binnen de actieven.
836

 

Het doorontwikkelen van het pensioencontract langs de lijnen die de commissie uitzet zal 

de houdbaarheid sterk vergroten. Het „willen‟ wordt aangepast aan het „kunnen‟. De 

prijsspiraal wordt doorbroken en de schokbestendigheid vergroot, belemmeringen voor 

de arbeidsmobiliteit worden minder. Ingeleverd wordt noodgedwongen op de (zekerheid 

van) het pensioenresultaat. Maar de commissie is duidelijk: de veronderstelde zekerheid 

is er eigenlijk niet en het wordt tijd dat onder ogen te zien en te gaan communiceren. Het 

contract verbetert op de dimensies betaalbaarheid, arbeidsmarkt, risicomanagement (via 

het compleet maken van het contract) en verantwoording (transparantie, communicatie en 

verwachtingsmanagement). Door de betere focus op een reële ambitie is het maar de 

vraag of het pensioenresultaat en de zekerheid (veel) minder worden, zo geeft de com-

missie zelf aan.  

 

Waar de commissie als het ware duidelijk gidsend is op het brengen van het slechte 

nieuws en het incorporeren van de levensverwachting, geeft hij op het punt van het zacht 

maken een duiding met veel mogelijkheden. Meer kleuring met name over de vraag of 

„hard‟ überhaupt nog effectief is en áls gekozen wordt voor een combi van „hard/zacht‟ 

hoe dan de verhouding te bepalen, had voor de StAr en het pensioenveld kunnen helpen 

om richting te kiezen daarin. 

 

De solidariteit is een sterk punt van het stelsel en moet behouden blijven. Op de spanning 

tussen collectiviteit en solidariteit enerzijds en differentiatie anderzijds gaat de commissie 

                                                
836 Commissie Goudswaard, 70 en 71. 
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wel in maar slechts in vragende zin. Dat betekent dat het rapport geen gidsfunctie heeft 

voor sociale partners op dit punt, anders dan de boodschap „doe niets dat die collectivi-

teit, solidariteit en verplichtstelling in de waagschaal stelt‟. Dat kan dus betekenen dat het 

contract daardoor kritiek kan blijven krijgen uit economische hoek. 

Deze spanning is ook beschreven in deel III, par. 11.9 en 12.5. 

(einde commentaar) 

 

13.2.1.5  De brief van de Minister over zijn conclusies naar aanleiding van de rap-

porten en de evaluatie van het FTK  

 

Op 7 april stuurt de Minister een brief naar de Tweede Kamer met daarin de kabinetsinzet 

voor de bestendiging van het aanvullend pensioenstelsel.
837

 Die inzet heeft hij bepaald 

aan de hand van de evaluatie van het FTK en de rapporten van de commissies Frijns en 

Goudswaard. Het Kabinet is het eens met de conclusie van de commissie Goudswaard dat 

het vigerend contract niet meer toekomstbestendig is. “Een toekomstbestendig aanvullend 

pensioenstelsel zal in essentie enerzijds moeten waarborgen dat toezeggingen die aan de 

deelnemers worden gedaan, beter worden nagekomen dan nu het geval is. Anderzijds zal 

het ook mogelijk moeten maken dat pensioenregelingen kunnen worden overeengeko-

men, waarbij de reële ambitie van een waarde- of welvaartsvast pensioen voorop staat, 

maar dan op basis van voorwaardelijke pensioenaanspraken die kunnen worden aange-

past als de financiële positie van een pensioenfonds dat noodzakelijk maakt. Maar ook 

dat de communicatie over de risico‟s richting de deelnemers voor huidige en toekomstige 

pensioenregelingen nog belangrijker wordt dan nu het geval is” – (einde citaat).
838

 Het 

Kabinet zal de wet aanpassen zodat pensioenregelingen met reële maar voorwaardelijke 

pensioentoezeggingen mogelijk worden. In het bijzonder zal in het FTK een plaats moe-

ten worden ingeruimd voor een reëel kader dat is toegesneden op reële en betaalbare 

ambities. 

Het Kabinet geeft de volgende contouren en maatregelen aan. 

 Het vigerend FTK moet worden aangepast opdat de 97,5% zekerheid beter wordt 

waargemaakt. Daar hoort naar de deelnemer de boodschap bij dat nominale ze-

kerheid bij inflatie slechts beperkte zekerheid biedt. Het Kabinet neemt de 

conclusies over uit de evaluatie FTK (par. 13.2.1.2) en handhaaft de swapcurve. 

Het Kabinet geeft aan dat sociale partners de mogelijkheid blijven behouden om 

regelingen af te spreken gebaseerd op nominale zekerheid. Maar dan moet wel de 

juiste prijs worden betaald en de zekerheid ook echt worden nagekomen. Boven-

dien moet dan wel de schijnzekerheid bij inflatie naar de deelnemer worden 

gecommuniceerd. 

 Het wordt mogelijk pensioenregelingen af te spreken waarin een reële ambitie de 

maat is op basis van voorwaardelijke toezeggingen. De spagaat tussen nominaal 

en reëel moet worden opgelost. In reële termen moet voortaan worden gecommu-

niceerd, de regels voor het eventueel aanpassen van de aanspraken moeten op 

voorhand helder zijn, zowel bij tekorten als bij overschotten. Het FTK zal moeten 

voorzien in een toetsingskader op deze reële voorwaardelijke aanspraken en bij-

behorende aanpassingsregels. Een geformuleerde ambitie zal wel met een hoge 

                                                
837 MinSZW (2010a). 
838 MinSZW, 3. 
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mate van waarschijnlijkheid moeten kunnen worden nagekomen, zonder dus het 

geven van garanties. Daarbij hoort sowieso een kostendekkende premie waarin de 

prijs voor de indexering is begrepen. Alleen het onzekere rendement als financie-

ringsbron is te weinig. Dit kader moet het mogelijk maken risico‟s te nemen 

omwille van een betaalbare reële ambitie.  

 Het wordt mogelijk pensioenaanspraken aanpasbaar te maken voor de levensver-

wachting. 

 Het Kabinet noemt differentiatie als mogelijkheid om te voorkomen dat jongeren 

teveel rendement moeten opgeven in een vergrijzend fonds dat noodgedwongen 

steeds risicomijdender moet gaan beleggen. De wettelijke mogelijkheden daartoe 

moeten worden verkend. 

 Het Kabinet noemt ook de combinatie van „harde‟ en „zachte‟ rechten als een op-

tie. Mits uitlegbaar, uitvoerbaar en in te passen in het toezichtkader.  

 Vooralsnog komen er geen voorstellen om het systeem van doorsneeopbouw- 

doorsneepremie te veranderen, ondanks de door de commissie Goudswaard be-

noemde nadelen die het Kabinet ook noemt (en dus lijkt te onderschrijven – TaJ). 

Vanwege die nadelen is nadere analyse nodig. Het Kabinet geeft aan dat de pensi-

oenpositie van zzp-ers moet worden geregeld en wacht daartoe het aan de SER 

gevraagde advies af.
839

 

 

Commentaar 

De impact van de kabinetsinzet op het contract is groot. Het Kabinet breekt met deze 

voorstellen met de „traditie‟ dat nominale zekerheid vóór alles gaat, het motto dat in het 

vigerend FTK nog eens nadrukkelijk is bevestigd. Daarmee stelt het Kabinet sociale part-

ners eindelijk voor de keus: wát wil je bereiken in het contract? En daarmee gaat het 

eindelijk eerst over de doelstelling van het contract en dán over het toezicht dat daar op 

past. Het probleem van de dubbele doelstelling en de daaruit voortvloeiende beleg-

gingsspagaat kan eindelijk worden opgelost. Tevens kondigt het Kabinet aan het mogelijk 

te gaan maken opgebouwde aanspraken voorwaardelijk te maken voor een verder stijgen-

de levensverwachting. Daarmee speelt het Kabinet de bal nu ook echt terug naar sociale 

partners die nu kleur moeten bekennen. Het contract verbetert met deze voorstellen sterk 

op de dimensies risicomanagement en verantwoording en zet dus vooral in op het weer in 

evenwicht brengen van ambitie en zekerheid (het „willen‟) met betaalbaarheid, solidariteit 

(veel minder doorschuiven) en arbeidsmarkt (herstel van de relatie tussen human capital 

en levensverwachting).  

Het Kabinet volgt Goudswaard in de lessen uit de houdbaarheidsanalyse en maakt wette-

lijk de ruimte om sociale partners de richting in te slaan die Goudswaard uit zet. De 

richting die ook ten grondslag ligt aan het contractconcept van defined ambition. De voor 

defined ambition benodigde wettelijke ruimte gaat er komen.
840

 

(einde commentaar) 

                                                
839 Dit advies is inmiddels gepubliceerd (SER 2010). 
840 Zie deel III, par. 11.10. 
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13.2.1.6  Sociale partners sluiten een AOW- en pensioenakkoord
841

 

 

Nadat in 2009 een SER-advies over de toekomst van de AOW nog was mislukt, vinden 

op 4 juni 2010 werkgevers en werknemers elkaar wél in de StAr en sluiten zij een ak-

koord over het toekomstbestendig maken van de AOW en het pensioencontract. Al in het 

voorjaar van mei was de StAr begonnen de houdbaarheidsproblemen te analyseren mede 

aan de hand van discussies over het concept van defined ambition en over de „lekken‟ in 

en toekomst van het FTK.
842

 De adviezen van de commissies Don en Frijns en vooral 

Goudswaard hebben de discussies in de StAr verder aangejaagd. Maar het was uiteinde-

lijk de val van het vierde Kabinet Balkenende die de discussies in een stroomversnelling 

bracht en nog vóór de nieuwe verkiezingen bereikte de StAr een akkoord. De voor deze 

studie meest relevante afspraken in het akkoord zijn de volgende. 

 De AOW wordt voortaan aan de verdiende lonen gekoppeld en niet meer alleen 

aan de contractlonen; dat moet dan ook voor de franchises gaan gelden. Dat is no-

dig om de AOW juist ook voor lager betaalden een volwaardig pensioen te laten 

zijn en blijven en daarmee ook een goed fundament onder het pensioencontract 

zoals afgesproken in het Pensioenconvenant.
843

 

 De AOW-uittredingsleeftijd wordt geflexibiliseerd tegen 6,5% korting dan wel 

opslag. 

 De AOW-leeftijd wordt gekoppeld aan de stijging van de levensverwachting. 

o Het gemiddeld aantal pensioenjaren voor de generaties die tussen 2000 en 

2009 65 zijn geworden, is het referentiekader voor de toekomstige uitke-

ringsperiode.  

o De AOW-leeftijd wordt periodiek, op vooraf vastgelegde peildata, aange-

past aan de verandering in de macro gemiddelde resterende 

levensverwachting op 65 jaar ten opzichte van de referentieperiode 2000-

2009. 

o Een aanpassing van de leeftijd wordt 10 jaar van te voren aangekondigd en 

vindt om de 5 jaar plaats. De aanpassing bedraagt per keer niet meer dan 1 

jaar. Dat impliceert dat de eerste aanpassing plaatsvindt in 2020 en dat de 

AOW-leeftijd dan naar 66 jaar gaat. In 2015 wordt dan bezien of wordt 

aangekondigd dat de leeftijd in 2025 naar 67 gaat. Dit hangt van de verde-

re ontwikkeling van de levensverwachting af. 

 De premies voor het aanvullend pensioen worden gestabiliseerd. 

o De levensverwachting wordt geïncorporeerd in het pensioencontract zodat 

de prijs niet meer stijgt als gevolg van langer leven. Dat gebeurt voor alle 

pensioenopbouw vanaf ingang van het akkoord.
844

 Dat betekent dat vanaf 

die datum opgebouwd pensioen ook met terugwerkende kracht wordt aan-

gepast als de levensverwachting verder stijgt. De pensioenopbouw wordt 

dus voorwaardelijk voor de levensverwachting. De wet moet daarvoor 

worden aangepast. Het incorporeren vindt premieneutraal plaats conform 

                                                
841 StAr (2010a). 
842 Besloten miniconferentie 14 mei 2009. 
843 Zie deel II, par. 8.5. 
844 Bij het sluiten van het akkoord was dat nog voorzien per 1-1-2011, nu per 1-1-2012.  
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de werkelijke lasten in het betreffende pensioenfonds. Er moet volledige 

individuele flexibiliteit zijn rond de pensioenrekenleeftijd. 

o Financiële schokken worden voortaan opgevangen in de aanspraken en 

niet meer in de premie. Wel kan aan de CAO-tafel worden besloten tot het 

ter beschikking stellen van extra middelen aan het fonds. 

 Het pensioencontract wordt transparant en compleet zodat voor de deelnemer de 

verwachtingen en risico‟s goed inzichtelijk zijn. 

 De bestaande opgebouwde aanspraken zijn onvoldoende gefinancierd. Dat geldt 

zeker ten aanzien van de levensverwachting. Omwille van de solidariteit tussen 

jong en oud zullen ook de bestaande opgebouwde aanspraken betrokken moeten 

worden in het schokbestendig maken van het pensioencontract voor langer leven 

en ontwikkelingen op de financiële markten. Bezien moet nog worden hoe. 

 Een oproep aan het Kabinet om de afspraken in dit akkoord onverkort over te ne-

men en daartoe de pensioenwet, het FTK als ook het Witteveenkader zodanig aan 

te passen dat de afspraken kunnen worden geaccommodeerd. 

 Het werken met profielen voor bestuursleden. Die moeten bijdragen aan de ver-

groting van de deskundigheid en de diversiteit in besturen van pensioenfondsen. 

Voor de (overige) maatregelen op grond van de aanbevelingen van de commissie 

Frijns verlaat de StAr zich in eerste instantie op de pensioenkoepels. 

 Er komt een beleidsagenda om de arbeidsmarktpositie van oudere werknemers te 

verbeteren, opdat de maatregelen in dit akkoord ook daadwerkelijk kunnen wor-

den opgevolgd doordat de arbeidsmarkt het langer werken opvangt. 

De methode van incorporeren van de levensverwachting, de vraag hoe de financiële 

schokken het beste zijn op te vangen in de aanspraken en of daarbij nog wel of niet meer 

een deel van de aanspraken onvoorwaardelijk moet c.q. kan blijven
845

 en de vraag hoe de 

over het verleden reeds opgebouwde aanspraken moeten worden ingebracht in het nieuwe 

schokbestendige contract zijn nog onderwerp van nader overleg in de StAr. In het voor-

jaar van 2011 wil de StAr daarover rapporteren. Ook wil de StAr dan met de Minister 

overeenstemming bereiken over de benodigde wetaanpassingen en een passend FTK.  

 

Commentaar 

De StAr volgt in grote lijnen de aanbevelingen van de commissie Goudswaard. De analy-

se van de commissie wordt door de StAr onderschreven. Met dit akkoord zet de StAr een 

bijzondere en grote stap in de ontwikkeling van het contract. Het akkoord betekent dat de 

StAr breekt met zijn eigen al sinds het midden van de vorige eeuw geldende lijn van de-

fined benefit, waarin de aanspraken onvoorwaardelijk zijn en de pensioenleeftijd vast is 

en beide dus niet als stuurmiddel worden ingezet.
846

  

De werkgevers zijn blij met het akkoord. De betaalbaarheidrisico‟s (stijgende premie en 

het risico van forse inhaalpremies of stortingen) zijn voor steeds meer werkgevers de 

laatste jaren reden om risico‟s meer door te gaan schuiven naar werknemers, bijvoorbeeld 

                                                
845 De StAr stelt hierbij hardop de vraag of ook elementen van individuele keuzemogelijkheden (naar beleg-

gingsprofiel) zijn in te bouwen zodat het dragen van het beleggingsrisico voor deelnemers ook gepaard kan 

gaan met meer invloed op de mate waarin men risico wil lopen. 
846 Ook nog bij de onderhandelingen tussen de StAr en de overheid over het FTK is, zoals wij zagen in deel 

II, par. 9.2.1.4, deze contractlijn het uitgangspunt geweest. 
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in collective defined contribution contracten.
847

 En critici wijzen op het grote risico dat 

werkgevers het pensioensysteem zullen verlaten als aan het doorschuiven van risico‟s via 

de premie niet een halt wordt toe geroepen.
848

 Dat zou het draagvlak voor de sterkmakers 

van het contract, te weten collectiviteit, solidariteit en verplichtstelling, ernstig ondergra-

ven en daarmee de continuïteit van het stelsel in de waagschaal stellen. En dat moeten wij 

niet hebben. Ook Goudswaard trekt daar een duidelijke streep.
849

  

De werknemers en hun achterbannen hebben grote moeite met het akkoord. Zij leveren in 

omdat langer moet worden gewerkt en omdat zij meer risico in hun aanspraken moeten 

accepteren. Dat is logisch gezien hun belangen.
850851

 Maar om de analyse van Gouds-

waard kunnen zij niet heen. Gedwongen door de exogene ontwikkelingen en dan met 

name de verschuivingen in de demografie hebben zij het akkoord gesloten. De bepaling 

dat de CAO-tafel kan besluiten tot beschikbaar stellen van extra middelen en dus een ach-

tervangfunctie heeft ter bewaking van een goed pensioenresultaat is voor hen van groot 

belang. Met die bepaling moeten werkgevers laten zien dat zij serieus zijn in het uitspre-

ken en nastreven van een reële pensioenambitie op adequaat niveau. Het onverkort 

overnemen door de overheid van de akkoordafspraken, met name ten aanzien van de 

AOW en het Witteveenkader, is voor de werknemers van groot belang en dat overnemen 

is daarom een belangrijke ontbindende voorwaarde van hun kant. Omdat de werkgevers 

belang hechten dat het akkoord ook daadwerkelijk navolging krijgt, treden zij gezamen-

lijk met de werknemers op om het overnemen van het akkoord bij de overheid te 

bepleiten. Werkgevers moeten leveren op de beleidsagenda voor de arbeidsmarktpositie 

van ouderen, ook dat is een ontbindende voorwaarde. 

Op zich is het opmerkelijk dat de StAr in zijn akkoord de AOW betrekt. Immers, in de 

verantwoordelijkheidsverdeling gaat de StAr niet over de AOW. Aan de andere kant is 

het ook weer niet zo gek. Beide pijlers horen nadrukkelijk bij elkaar, zoals in het Pensi-

oenconvenant is uitgesproken. 

Het akkoord brengt wat de Minister in zijn brief van 7 april als inzet heeft geformuleerd. 

De toekomstbestendigheid wordt sterk vergroot. Kijkend naar de inventarisatie van de 

belangen van de belanghebbenden, in casu de belangen van de overheid (deel I, par. 5.7), 

zou het Kabinet de afspraken kunnen overnemen. Werkgevers en werknemers hebben 

elkaar gevonden in een door de overheid gewenste richting, met name ook op het punt 

van de verhoging van de arbeidsparticipatie van ouderen, een zo belangrijke wens van de 

overheid. Maar het gaat de overheid wellicht nog niet hard genoeg en/of levert voor het 

overheidsbudget te weinig op. 

Als al gezegd, de StAr beraadt zich nog nader op de vraag of meer sturen op aanspraken 

betekent minder onvoorwaardelijkheid of dat dat moet betekenen volledige voorwaarde-

lijkheid in een compleet reëel contract (a la defined ambition dus).
852

  

 

                                                
847 Zie ook Tamerus (2007) en deel I, par. 5.3 en 5.5. 
848 Zie deel I, par. 4.4.4. 
849 Zie par. 13.2.1.4. 
850 Zie deel I, par. 5.3. 
851 Ook gepensioneerden zullen grote moeite hebben met het akkoord. De zekerheid wordt door hen als nog 

belangrijker gevoeld dan hoe werknemers die voelen (zie deel I, par. 5.2). 
852 De StAr schrijft: een zg. „combicontract‟ met een schil met een lagere opbouw met een grote mate van 

(nominale) zekerheid en een tweede volledig resultaatafhankelijke schil (winstdeling) en het volkomen 

(„complete‟) flexibele (reële) contract. 
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Deels of volledig, alleen voor de toekomst of ook met terugwerkende kracht, de onvoor-

waardelijkheid van de pensioenaanspraken is volop ter discussie. 

(einde commentaar) 

 

13.2.2  Beoordeling langs de dimensies 

 

De casus is een „kunnen‟ casus. Dat geldt ook van de voorafgaande stappen, de commis-

sies Don, Frijns en Goudswaard alsmede de Kabinetsinzet. Daarnaast is met name Frijns 

sterk gericht op de „verbinding‟. De beoordeling kent veel overeenkomsten met de houd-

baarheidsbeoordeling van defined ambition.
853

 Dat komt omdat de stappen en het 

akkoord qua analyse aansluiten bij de omgevingsanalyse uit deze studie en de oplossin-

gen gaan in dezelfde richting als defined ambition. Goudswaard noemt defined ambition 

als een mogelijkheid en het akkoord noemt de volledig flexibele reële contracten als een 

van de twee nader te verkennen oplossingsrichtingen. 

 

Wij beoordelen het akkoord eerst langs de ‘kunnen’ dimensies. 

 

Betaalbaarheid 

 De prijsspiraal als gevolg van de almaar stijgende levensverwachting wordt door-

broken. 

 Het probleem van de (procyclische) schokken in de premie is opgelost door het 

(meer) aanpasbaar maken van de aanspraken. De mate van opgelost zijn hangt 

overigens nog wel af van de contractinvulling die de StAr gaat kiezen. 

 

Solidariteit 

 Door het uitschakelen van het premiestuur als automatisme in het pensioenfonds 

wordt de druk op de solidariteit van jong naar oud fors minder. 

 Het daadwerkelijk betrekken van de over het verleden opgebouwde aanspraken in 

het (meer) aanpasbaar maken van de aanspraken draagt sterk bij aan de verminde-

ring van die druk. Een nieuw evenwicht van verdeling van de risico‟s kan worden 

bepaald tussen gepensioneerden, huidige en toekomstige deelnemers zonder de 

„blokkade‟ van almaar aangroeiende onvoorwaardelijke rechten. 

 

Arbeidsmarkt 

 Door het koppelen van de AOW- en pensioenleeftijd aan de levensverwachting 

wordt de spiraal van het steeds „vroeger‟ afschrijven van juist „langer renderend‟ 

human capital doorbroken. 

 Het beleidsplan ter bevordering van de arbeidsmarktpositie van oudere werkne-

mers draagt daar nadrukkelijk aan bij. 

                                                
853 Zie deel III, par. 12.1. 
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En hoe ‘scoort’ het akkoord op de ‘verbinden’ dimensies? 

 

Risicomanagement 

 De StAr verplicht zich in het akkoord tot het kostendekkend zijn van de premie. 

Dat moet waarborgen dat niet teveel wordt beloofd, waardoor later alsnog een 

premierekening moet worden voldaan.  

 Contracten zullen voortaan compleet en expliciet zijn ten aanzien van en transpa-

rant over de risico‟s en de risicodeling. Via een voorzet van de pensioenkoepels 

zullen de aanbevelingen van de commissie Frijns over risicomanagement en risi-

cobeheer hun weg vinden in de pensioencontracten. 

 Als de StAr ook de zogenoemde combicontracten aanbeveelt met een strenger 

FTK is het risicomanagement in zake de zekerheid verbeterd. Maar zowel Frijns 

als de mede op grond van de kritiek (deel I, par. 4.3) opgestelde bevindingen uit 

deze studie goed lezend is dat geen goed risicomanagement voor een reëel pensi-

oenresultaat. 

 

Verantwoording 

 Door de kostendekkende premie maar meer nog de openheid over de risico‟s en 

risicodeling wordt het verwachtingsmanagement sterk verbeterd. 

 De invoering van profielen zal bijdragen aan meer deskundigheid en meer diversi-

teit in de pensioenfondsbesturen. 

 De aanbevelingen ter zake van de commissie Frijns volgend zal de governance 

(monitoring van het beleggingsbeleid met name) sterk worden verbeterd. 

 

Wat betekent dit voor de ‘willen’ dimensies? 

 

Zekerheid 

 Het offer wordt gebracht op de zekerheid. Zo zal dat worden gevoeld. De garantie 

wordt beduidend minder of verdwijnt helemaal. Bij de beoordeling van defined 

ambition in deel III (par. 12.1.2) hebben wij vast gesteld dat die garantie in de op-

tiek van een reëel pensioenresultaat maar schijnzekerheid geeft en dat de 

deelnemer beter af is met een reëel compleet contract met een duidelijk en op zijn 

risicodraagkracht afgestemd beleggingsrisico. 

 Het wordt zo gevoeld maar is in reële termen dus niet juist. Bij een zelfde beleg-

gingsrisico en een zelfde premie is de (on-)zekerheid in reële termen in het 

vigerend contract en in contracten met voorwaardelijke reële toezeggingen even 

groot.  

 Een speciaal op contracten met voorwaardelijke toezeggingen afgestemd FTK zal 

afdoende zekerheidswaarborgen geven. De eis daarin van een kostendekkende 

premie waarin het beleggingsrisico adequaat is ingeprijsd, zal leiden tot een haal-

bare ambitie en ook dat vergroot het gevoel van zekerheid. Extra van belang is de 

achtervangfunctie aan de CAO-tafel, mits deze van beide kanten serieus wordt in-

gevuld. 

 Als de StAr kiest voor contracten met het behouden van deels onvoorwaardelijke 

aanspraken, dan wordt voor dat deel door het strengere FTK de zekerheid ver-

groot. Dat is wellicht voor de deelnemer geruststellend maar het is wel nominale 
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zekerheid en gaat daarnaast ten koste van het niveau, omdat voor die zekerheid in 

het strengere FTK meer moet worden betaald. 

 

Pensioenresultaat 

 Als de StAr een contractinvulling kiest op basis van alleen voorwaardelijke toe-

zeggingen (het volledig flexibele reële contract), dan kan de juiste kwaliteit van 

een reëel pensioenresultaat optimaal worden nagestreefd. Dat wordt mede be-

werkstelligd doordat nominale stuurregels een op de reële ambitie ingericht 

beleggingsbeleid niet meer in de weg zitten.  

 Als de StAr kiest voor contracten met het behouden van deels onvoorwaardelijke 

aanspraken, dan zal een strenger nominaal FTK leiden tot een minder pensioenre-

sultaat. Lager omdat de hogere prijs ten koste zal gaan van het ambitieniveau en 

minder reëel door (deels) de nominale focus. 

 De StAr handhaaft collectiviteit, solidariteit en verplichtstelling als basis en de 

werkgevers blijven in het stelsel mee doen. Dat betekent dat een goed pensioenre-

sultaat zonder selectievoorwaarden breed toegankelijk blijft. 

 

Het akkoord brengt een sterke verbetering op de „kunnen‟ dimensies betaalbaarheid, soli-

dariteit en arbeidsmarkt. De aandacht voor expliciet en compleet maken en voor 

verbetering van deskundigheid en diversiteit brengen verbetering op de „verbinding‟ di-

mensies risicomanagement en verantwoording. Ingeleverd wordt op de (nominale 

zekerheid) van het pensioenresultaat. Een betaalbaar reëel pensioenresultaat waarop de 

financiële opzet eenduidig en volledig wordt gericht en dat qua realisatie wordt bewaakt 

aan de CAO-tafel komt daarvoor in de plaats. Dat past beter op de doelstelling van het 

pensioen. 

 

13.3  Defined ambition in het pensioendebat 
 

13.3.1  Defined ambition speelt een rol 

 

Sinds de eerste publicatie in 2009 speelt defined ambition een rol in het pensioendebat. 

De commissie Goudswaard noemt defined ambition als een voorbeeld van hoe voorwaar-

delijk maken van de aanspraken en koppelen van de pensioenleeftijd aan de 

levensverwachting kunnen bijdragen aan het herstellen van een gezond evenwicht tussen 

ambitie, zekerheid en prijs.
854

 De commissie Frijns hint naar defined ambition-achtige 

contracten in het aangeven van een alternatief voor het huidige “tamelijk diffuse” – (ein-

de citaat) contract.
855

 De Minister kondigt in zijn brief van april 2010 aan dat hij een FTK 

zal ontwerpen voor contracten met reële voorwaardelijke toezeggingen, omdat hij een 

reëel pensioenresultaat de maat der dingen acht en onderschrijft dat een reëel pensioenre-

sultaat alleen betaalbaar kan worden gerealiseerd door het nemen van beleggingsrisico.
856

 

De StAr geeft in zijn AOW- en pensioenakkoord aan dat naast het voorwaardelijk zijn 

van opgebouwde aanspraken voor de levensverwachting bij de uitwerking twee con-

tractmodellen voor liggen, het combicontract en het “volkomen („complete‟) flexibele 

                                                
854 Commissie Goudswaard (2010, 70 en 71). 
855 Commissie Frijns (2010, 27). 
856 MinSZW (2010a, 6 en 11-12). 
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(reële) contract” – (einde citaat).
857

 Dat laatste is een contractmodel volgens het concept 

van defined ambition.  

 

13.3.2  Veel scepsis bij bestuurders en hun achterbannen 

 

Ondanks dat heeft defined ambition veel vragen opgeroepen en bij bestuurders als ook bij 

hun achterbannen een negatieve bijklank gekregen. Het betreft dan met name de moeite 

met het (geheel) los laten van de onvoorwaardelijkheid van de aanspraken. De overstap 

naar een contract met alleen „zachte rechten‟ wordt wel begrepen als lijn vanuit de houd-

baarheidsanalyse maar óf gezien als voor nu een brug te ver door juist bij de huidige 

discussies over onzekerheid de stap te maken naar „volledige onzekerheid‟
858

 óf beoor-

deeld als niet nodig. In het laatste geval vindt men de stap naar incorporeren van de 

levensverwachting en het vast leggen van een afstempelplan bij onderdekking met een 

expliciete risicotoedeling voldoende. Daarnaast wil men graag dat het FTK meer ruimte 

biedt voor trendmatig sturen en vindt men verzwaring van de zekerheid niet nodig of 

zelfs niet wenselijk. Het herstel van de financiële markten en daarmee van de dekkings-

graden eerst in 2009 en opnieuw eind 2010 draagt aan die houding bij. Dit speelt zowel 

bij werkgevers als werknemers maar bij de laatsten wel veel nadrukkelijker. Immers, zij 

krijgen het risico in hun aanspraken.  

Dat hebben zij nu ook, afgemeten aan een reëel pensioenresultaat. Maar ten eerste is men 

zich dat niet bewust en ten tweede voelt het wegvallen van de „harde‟ nominale bodem, 

ook al biedt die in reële termen schijnzekerheid, als een groot verlies. Daar komt voor 

werknemers bij dat zij vinden, dat de werkgevers zich onttrekken aan hun verantwoorde-

lijkheid voor een goed pensioen en „wel erg gemakkelijk weg komen‟. Zeker nu de 

financiële positie niet goed is. Zij zouden ten minste nog wel moeten meebetalen aan her-

stel daarvan, zo vindt men. 

Sterk wordt gehecht, ook in kringen van werkgevers, aan het bieden en hebben van ze-

kerheid. Daarom doen in de discussie zogenoemde combicontracten de ronde. Dat zijn 

contracten waarin de nominale zekerheid blijft maar wel wordt verlaagd, de eerste route 

in het StAr-akkoord. In deze contracten wordt het midden gezocht tussen het vergroten 

van de schokbestendigheid door een deel van de aanspraken „zacht‟ (voorwaardelijk) te 

maken en het handhaven van nominale zekerheid door het resterende deel „hard‟ te laten 

blijven (onvoorwaardelijk).
859

 Een van de genoemde varianten is Noordman (2010a en b). 

Daarin wordt een variant beschreven die tegemoet komt aan de behoefte om meer zeker-

heid te bieden naarmate de deelnemer ouder wordt.  

 

De wens om toch zekerheid te bieden komt overigens tegemoet aan de wensen van deel-

nemers die in elk onderzoek aangeven zekerheid heel belangrijk te vinden en daarvoor 

desnoods meer te willen betalen. Dat geldt ook voor jongeren.
860

 In zijn enquête heeft 

DNB
861

 aan werknemers een stelling voorgelegd over de voorkeur voor een reële ambitie 

                                                
857 StAr (2010a, 6). 
858 Men geeft dan aan dat het wellicht anders zou zijn als vandaag gestart zou worden met een pensioensys-

teem. 
859 Zie ook commissie Goudswaard (2010), StAr (2010a) en Boeijen, e.a. (2010b). 
860 Zie bijvoorbeeld DNB (2010b), Staring (2010) en PFZW (2011). 
861 DNB (2010b, 7). 
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(defined ambition) versus een nominale uitkering. De uitkomsten zijn verdeeld: 28 pro-

cent streeft graag een reële ambitie na ook als de uitkering dan onzeker is, 29 procent wil 

liever de nominale garantie en 28 procent maakt het niet uit, 15 procent weet het niet. 

DNB tekent daarbij aan dat bekend is dat mensen aan geldillusie lijden, waardoor nomi-

nale garanties als reële garanties worden gepercipieerd. Verder valt op dat de voorkeur 

voor een reële ambitie sterk toeneemt met de leeftijd. Binnen de groep 65-plussers geeft 

een meer dan twee keer zo grote groep de voorkeur aan een onzekere reële ambitie boven 

een nominale garantie. DNB geeft als mogelijke verklaring dat gepensioneerden zich de 

gevolgen van het achterblijven van koopkracht veel bewuster zijn dan jongeren.
862

 In die-

zelfde enquête is ook aan deelnemers gevraagd naar het zekerheidsniveau in een 

combicontract.
863

 De uitkomst betekent dat zo‟n contract wel moet leiden tot nagenoeg 

hetzelfde opbouwniveau als het vigerend contract. Met andere woorden, er is nauwelijks 

ruimte voor een voorwaardelijk deel. Daaraan tegemoet komen betekent dus dat de nood-

zakelijke mate van aanpasbaarheid niet wordt gerealiseerd. Aan de 

houdbaarheidsopdracht kan langs die weg dan niet worden voldaan. Dat brengt de patstel-

ling dan weer op tafel: wat wij omwille van houdbaarheid („kunnen‟) moeten doen 

(voorwaardelijk maken van de aanspraken) „willen‟ wij niet. En wat wij „willen‟ „kan‟ als 

gevolg van de demografische verschuivingen niet meer. 

 

Veel zal gaan afhangen van de daadwerkelijke inhoud van het aangescherpte FTK voor 

de contracten met de nominale onvoorwaardelijke aanspraken. Als die scherpte er de ko-

mende maanden af wordt gehaald, al dan niet door de politiek, dan verwacht ik dat de 

stap naar defined ambition contracten niet wordt gemaakt en dat daarmee de dubbele 

doelstelling in het contract en dus ook de beleggingsspagaat blijven gehandhaafd. Ook 

komt dan de door Jansweijer geschetste dreiging dichterbij, dat de nog sterk aangroeiende 

massa onvoorwaardelijke aanspraken de solidariteit zal doen spaak lopen en gepensio-

neerden zal doen verarmen in reële termen, omdat het alternatief van nóg meer sparen 

niet realistisch is.
864

  

Houdt de Minister echter voet bij stuk, dan verwacht ik dat de stap wel wordt gemaakt, 

omdat het prohibitief zijn van nominale zekerheid dan duidelijk aan het licht komt via 

een sterk moeten inleveren op indexeringskwaliteit. De zekerheid komt dan niet meer uit 

de schijnzekerheid van de nominale garantie maar uit de keuzes in het beleggingsrisico in 

combinatie met een op de reële ambitie toegesneden kostendekkende premie. 

 

13.3.3  Waarom garantie echt niet langer kan en ook niet nodig is 

 

De uitwerking van het pensioenakkoord uit juni 2010 is op het moment van schrijven nog 

niet rond.
865

 In de uitwerkingsfase heeft de StAr de conclusie getrokken dat de route van 

de combicontracten geen begaanbare route is en dat het voor de continuïteit van het stel-

sel (betaalbaarheid en solidariteit) noodzakelijk is de onvoorwaardelijkheid helemaal los 

                                                
862 Wellicht speelt hier ook parten dat de impact van middelloon op het inflatierisico lang niet altijd helder 

is voor deelnemers.  
863 DNB (2010b, 6). 
864 Zie deel I, par. 4.6. 
865 Deze paragraaf is geschreven eind april 2011, vlak voor het naar de drukker gaan van dit boek. Als 

vroegste datum voor het alsnog bereiken van een uitwerkingsakkoord wordt nu genoemd de tweede week 

van mei. 
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te laten. Defined ambition dus. Dit heeft met name bij enkele FNV-bonden geleid tot ver-

zet tegen het pensioenakkoord.
866

 Daarmee dringt zich nóg nadrukkelijker de vraag op 

„waarom dan toch dat geheel los laten van de onvoorwaardelijkheid zo noodzakelijk is‟. 

Aanvullend op de analyses en argumenten uit deel I en deel II gaan wij op die vraag hier 

nader in. 

 

Garanties moeten worden betaald uit solidariteit en/of uit de financiële markten.
867

  

 

Premiestuur niet meer toereikend; doorschuiven op rekening van de solidariteit 

heeft grens bereikt 

Het geven van garanties via onvoorwaardelijke rechten impliceert, voor zover die garan-

ties niet zijn verzekerd c.q. afgedekt op de financiële markten, solidariteit. Schokken op 

de financiële markten moeten worden opgevangen in premie of in aanpassing van nieuwe 

rechten. Premiebetalers, toekomstige generaties en werkgevers zijn zo dus solidair met de 

eigenaren van de onvoorwaardelijke rechten. De demografische verschuivingen implice-

ren een snel toenemende rijping van de pensioenfondsen. De massa onvoorwaardelijke 

rechten groeit snel en tegelijkertijd neemt door de ontgroening en het langzaam maar ze-

ker met pensioen gaan van de babyboomers het premiedraagvlak verder af. Dit is 

beschreven en geduid in par. 3.1.2. In par. 4.2.2 is beschreven dat een van de kritiekpun-

ten op defined benefit de geringe schokbestendigheid is. Ondanks het sturen op 

indexering komen schokken teveel in de premie en dus arbeidskosten terecht. De doorzet-

tende rijping in de fondsen vergroot dit probleem meer en meer. Met name OESO en 

CPB vragen aandacht voor dit aan defined benefit (lees garantie over het verleden) inhe-

rente probleem en pleiten voor het vergroten van de opvangmogelijkheden in de 

aanspraken. Ook Goudswaard (2010) komt tot deze conclusie. Bovenberg (2004, 2010) 

vraagt in het bijzonder aandacht voor de solidariteit van jong naar oud, omdat jongeren 

veel bijdragen aan de inhaalpremies op de onvoorwaardelijke rechten van de oudere ac-

tieven en de gepensioneerden. De druk op jongeren en toekomstige generaties wordt te 

groot. Critici als Bovenberg (2004, 2005) waarschuwen voor het risico dat jongeren niet 

meer mee willen doen, een belangrijk continuïteitsrisico voor het stelsel als geheel. En 

ten slotte wordt het premie- en bijstortrisico voor werkgevers te groot. Zij dreigen uit het 

stelsel te stappen en ook dat geeft een continuïteitsrisico.
868

 

 

Voor een relatief groen fonds als PFZW geldt op dit moment dat het repareren van 1%-

punt dekkingsgraad binnen 1 jaar tijd ruim 3%-punt extra premie kost. Dat zou dan bete-

kenen dat de premiekosten met ongeveer 20% toenemen. Het gaat daarbij om een bedrag 

van ongeveer 1 miljard euro. Figuur 13.4 toont dat het benodigde premiepercentage de 

komende jaren nog gaat stijgen.  
 

                                                
866 Daarnaast betreft het verzet de overeengekomen premiestabiliteit, ook bij financiële schokken. De af-

spraak om aan de CAO-tafel te bepalen of en in hoeverre nog met premie wordt bijgesprongen vindt men 
onvoldoende. De werkgever moet financieel mede verantwoordelijk blijven bij financiële schokken.  
867 Over opvangen van verdere stijgingen in de levensverwachting in de regeling en niet langer in de premie 

lijkt wel overeenstemming te bestaan. Het gaat daarom in deze paragraaf alleen over het opvangen van fi-

nanciële schokken. 
868 Zie par. 4.4.4. 
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Figuur 13.4 Benodigde extra premie (uitgedrukt als %-punt van de totale loonsom) om de dekkings-

graad binnen één jaar met 1%-punt te laten stijgen; ontwikkeling van 2011 tot 2030. 
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Bovenstaande analyse toont aan dat het premiestuur ongeschikt is om schokken op te 

vangen: de impact op de arbeidskosten (voor PFZW zijn dat zorgkosten) is te hoog en de 

solidariteit verdraagt te grote inzet van dit stuurmiddel niet langer. Hetzelfde geldt voor 

andere vormen om meer risico‟s bij jongeren te leggen, bijvoorbeeld door leeftijdsafhan-

kelijk indexeren. En dan is PFZW nog een relatief groen fonds. Figuur 3.4 in par. 3.1.2 

indiceert de verdere afname van het premiestuur voor het gemiddelde van de Nederlandse 

pensioenfondsen. De wens van de vakbonden om werkgevers via het premiestuur mee te 

laten blijven betalen aan het opvangen van financiële schokken is de facto een symboli-

sche, die tot uitdrukking brengt dat de werkgever mede-verantwoordelijk blijft. Niet 

meer, maar ook niet minder dan dat.
869

 

Jansweijer (1996) heeft al nadrukkelijk gewezen op de bedreiging voor de continuïteit 

van het stelsel die uit gaat van de onvoorwaardelijkheid van de aanspraken. De continuï-

teit kan alleen in stand blijven als de solidariteit (lees: het verdelen van pijn bij schokken) 

evenwichtig blijft en dat lukt niet als een steeds grotere groep zich aan dat delen onttrekt. 

En mocht de landsadvocaat gelijk hebben dat het alsnog „verweken‟ van de reeds opge-

bouwde onvoorwaardelijke rechten en het „invaren‟ ervan in een contract met alleen 

voorwaardelijke toezeggingen – de noodzakelijke stap die de StAr (2010a) en Gouds-

waard (2010) zien om de solidariteit en dus het stelsel overeind te houden – juridisch niet 

haalbaar is, dan kan de situatie ontstaan dat de reeds opgebouwde onvoorwaardelijke 

rechten de toekomst van het stelsel gijzelen. Deze rechten zullen dan moeten worden af-

gezonderd en volledig risicovrij moeten worden belegd om te kunnen „doen wat wij 

zeggen‟, te weten de aanspraken garanderen. Bij oplopende inflatie eroderen deze aan-

spraken dan snel en de politiek zal de roep van gepensioneerden om maatregelen naar alle 

                                                
869 Deze rol vervult in het concept van defined ambition de achtervangfunctie van de CAO-tafel. Zie par. 

11.3. 
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waarschijnlijkheid honoreren met een claim bij de deelnemers aan het nieuwe voorwaar-

delijke contract. De onvoorwaardelijkheid moet (deels) worden los gelaten.  

Voor dat deel dat eventueel onvoorwaardelijk blijft, geldt nog steeds dat dat uit solidari-

teit en/of markt moet worden betaald. Het premiestuur is/wordt zo bot, dat dat ook voor 

een aanzienlijk kleiner deel onvoorwaardelijke aanspraken geen uitkomst meer biedt. 

Daar komt bij dat vanuit „doen wat je zegt‟ onvoorwaardelijk ook wel echt onvoorwaar-

delijk moet zijn. Mede bezien in het licht van internationale conventies (Solvency II) is 

het in mijn ogen terecht dat de Minister in zijn brief van april 2010
870

 aankondigt, dat de 

zekerheid van onvoorwaardelijke aanspraken aanscherping behoeft. Voor onvoorwaarde-

lijk moet nog meer worden betaald en/of minder risico worden genomen. Bij een 

doorzettende rijping in de fondsen neemt de resultaat/kostenefficiency van onvoorwaar-

delijke aanspraken steeds verder af (vergrijzingsval). Nominale zekerheid wordt duurder 

en duurder, of anders gezegd leidt tot een lager en lager (reëel) pensioenresultaat. Vooral 

voor jongeren is dit extreem inefficiënt.
871

 Dat pleit er voor om de onvoorwaardelijkheid 

helemaal los te laten. 

 

De markt biedt geen uitkomst voor een reëel pensioenresultaat 

Een reëel pensioenresultaat is op de markt niet af te dekken. De markt voor indexleningen 

en indexlinked bonds is daartoe veel te beperkt. Bovendien geven die geen hedge tegen 

Nederlandse prijsinflatie en ook niet tegen looninflatie. Dat impliceert dat beleggingsrisi-

co, als de solidariteit dat niet meer opvangt en de onvoorwaardelijke aanspraken niet 

voorwaardelijk mogen worden, moet worden terug gebracht in combinatie met afdekken 

van de rente onder de verplichtingen in de nominale markt. Dat is het idee achter de zo-

genoemde combicontracten. In zo‟n contract wordt het opbouwpercentage verlaagd. Dat 

geeft een lager nominaal pensioen. Het overblijvende stukje opbouw wordt vertaald in 

voorwaardelijke aanspraken. Deze fungeren als extra buffer voor de lagere onvoorwaar-

delijke aanspraken. De vraag is dan hoe de verhouding tussen deze twee 

„compartimenten‟ moet zijn om dan ook inderdaad te kunnen „doen wat wij zeggen‟ of te 

wel de onvoorwaardelijke aanspraken ook inderdaad onvoorwaardelijk te laten zijn.
872

 In 

Boeijen e.a. (2010b) is een uit dat oogpunt zuivere vorm uitgewerkt die daarmee een in-

dicatie geeft van genoemde verhouding. Daarin worden de onvoorwaardelijke 

toezeggingen op de actuele marktrente ingekocht en wordt volledig nominaal matchend 

belegd. Dat leidt er toe dat bij de aanname van een minimale rente van 1,7%
873

 slechts 

jaarlijks 1,2% (iets meer dan de helft van de huidige opbouw) onvoorwaardelijk (en dus 

nominaal) kan worden opgebouwd. De rente is lang niet altijd op zijn laagste stand. Dat 

betekent dat in de meeste jaren (veel) premie overblijft. Die wordt aangewend voor een 

jaarlijks wisselende opbouw in de vorm van voorwaardelijke aanspraken. Het totale pen-

sioen, dat dan, als optelsom van „hard‟ en „zacht‟, „zacht‟ is, komt beduidend lager uit 

dan in het huidige contract door de investering in een hogere zekerstelling. De zekerheid 

in termen van het reële totaalresultaat pakt nauwelijks anders uit als de beleggingsmix 

over de som van beide compartimenten niet verandert.  

 

                                                
870 MinSZW (2010a). 
871 Zie met name par. 4.3. 
872 Noordman (2010a en b) hanteert een verdeling in opbouwjaren in plaats van in opbouwpercentage. 
873 Het 1%-percentiel. Het kan dus nog lager zijn en dan is de gekozen insteek achteraf toch nog te positief. 
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Dit „zuivere combicontract‟ kan worden benaderd door een nominaal contract als ge-

schetst in Boeijen e.a. (2011). In dat contract zijn de premie en de pensioenopbouw gelijk 

aan die in het huidige contract, maar is het beleggingsbeleid aangepast aan de conclusies 

uit de Nota Evaluatie FTK.
874

 In par. 13.2.1.2 hebben wij al gezien dat de combinatie van 

lagere pensioenwetparameters (rendementsaannames) zoals die gaan gelden vanaf 2012 

en van de aanscherping van met name de buffereisen dwingt tot defensief nominaal be-

leggen. Om te kunnen „doen wat wij zeggen‟ worden alle verplichtingen, zijnde 

onvoorwaardelijk, nominaal matchend belegd. Voor een surplus boven de voorziening 

wordt risicovol belegd (70% zakelijke waarden / 30% vastrentende waarden) omwille van 

een toch nog reëel pensioenresultaat. Dit contract/beleggingsbeleid wordt afgezet tegen 

enerzijds het huidige (onhoudbare) contract waarin een forse mismatch wordt gehanteerd 

omwille van de reële ambitie terwijl tegelijkertijd de nominale randvoorwaarden uit de 

wet worden gehanteerd conform het vigerend FTK en tegen anderzijds een invulling van 

defined ambition die dicht aanligt tegen de invulling van het huidige contract. Premie en 

beleggingsbeleid
875

 zijn in het huidige en reële contract hetzelfde. Gestuurd wordt met 

een dekkingsgraadstaffel. In beide contracten is de staffel doorgetrokken naar afstempe-

len c.q. negatief indexeren. In defined ambition wordt echter gestuurd op de reële 

dekkingsgraad die wordt bepaald op een reële rentetermijnstructuur. Er wordt geen sur-

plus uitgedeeld anders dan aan reparatie van onderweg gekorte indexering. 
 

In tabel 13.1.a gaat het om een deelnemer die 25 jaar heeft opgebouwd in het huidige 

contract en altijd de volledige indexering heeft gekregen. Na die 25 jaar treedt de con-

tractwijziging op en gaan de resultaten tot aan pensioeningang (periode van 15 jaar) uit 

elkaar lopen. Voor wat betreft het reële contract: de in de eerste 25 jaar opgebouwde 

rechten worden 'ingevaren' in het reële contract. De overgang van huidig naar nominaal 

kent geen „invaar‟-problematiek. In tabel 13.1.b gaat het voor elk contract om een fonds 

dat start met een reële dekkingsgraad van 80% en 15 jaar doorontwikkelt. De einddek-

kingsgraad is een momentopname aan het eind van de horizon in een daarna verder 

doorlopend fonds.  
 

Tabel 13.1.a Pensioenresultaat bij pensioeningang (in ‘loonreële’ euro’s; een volledig geïndexeerd 

pensioen correspondeert met een bedrag van € 16.400) 

 

  huidig contract nominaal contract reëel contract 

0% percentiel   9.537 11.171 7.754 

1% percentiel   11.871 12.211 11.005 

5% percentiel   13.490 13.082 13.394 

mediaan   16.400 15.252 16.400 

95% percentiel   16.859 16.554 16.946 

 

                                                
874 MinSZW (2010b). 
875 Zie box 13.1 
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Tabel 13.1.b Reële einddekkingsgraad na 15 jaar (startdekkingsgraad = 80% reëel) 

 

  huidig contract nominaal contract reëel contract 

0% percentiel   50% 42% 63% 

1% percentiel   59% 56% 65% 

5% percentiel   68% 63% 70% 

mediaan   107% 87% 105% 

95% percentiel   199% 120% 199% 

 

Bron: PFZW/PGGM 

 

Tabel 13.1 laat de resultaten zien voor de drie contracten: het pensioenresultaat op pensi-

oenleeftijd in deel a en de reële dekkingsgraad aan het einde van de beleidshorizon in 

deel b. Die laatste is van belang uit oogpunt van continuïteit en solidariteit naar toekom-

stige generaties. Evenwicht moet gelden tussen enerzijds een zo hoog mogelijk reëel 

pensioenresultaat voor bestaande generaties en anderzijds het reëel pensioenuitzicht van 

toekomstige generaties. Het eerste mag niet ten koste gaan van het laatste. In feite de eni-

ge reden waarom moet worden gestuurd in een contract.
876

 

 

Reëel versus huidig 

Het huidige contract en het reële, volgens de denklijnen van defined ambition vormgege-

ven, contract scoren op de mediaan en het 5% en 95% percentiel nagenoeg gelijk. Dat is 

niet verwonderlijk, aangezien zowel de premie als het beleggingsbeleid hetzelfde zijn. 

Bovendien wordt langs een vergelijkbaar mechanisme, een dekkingsgraadafhankelijke 

beleidsstaffel, gestuurd. In de staarten (1% en 0% percentiel) geeft het huidige contract 

juist een hoger reëel pensioenresultaat. Maar dat gaat ten koste van een lagere dekkings-

graad. In het reële contract wordt gestuurd op de reële dekkingsgraad. In de staarten 

wordt daardoor harder/eerder ingegrepen, dat wil zeggen minder geïndexeerd (= uitge-

deeld). De dekkingsgraad (en dus de toekomstige deelnemer) wordt beter beschermd. 

Hierbij dient dus wel bedacht te worden dat de vormgeving van het beleggingsbeleid in 

het huidige contract onhoudbaar is. Het beleggingsbeleid in het huidige contract is im-

mers ingevuld vanuit de gedachte dat de reële ambitie voorop staat. Daarmee is het 

huidige contract in feite ook een „zacht‟ contract: de kans op afstempelen is niet nul, zo-

als wij in tabel 13.3 hierna kunnen zien. Afgemeten aan de intentie van de 

onvoorwaardelijkheid van de aanspraken wordt in het huidige contract dus niet „gedaan 

wat wordt gezegd‟.  

 

Reëel versus nominaal 

In het nominale contract wordt wel „gedaan wat wordt gezegd‟ door de beleggingen af te 

stemmen op de verplichtingen. Het nominale contract scoort op de mediaan en het 5% en 

95% percentiel slechter dan de beide andere contracten door het verlies aan rendement. 

Dat gaat enerzijds ten koste van het pensioenresultaat van de zittende deelnemers en an-

derzijds van de einddekkingsgraad en dus het pensioenresultaat van toekomstige 

deelnemers. De cijfers laten zien dat het inflatierisico zwaarder weegt dan het markt-

                                                
876 Zie par. 11.6. 
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risico. In de staarten zien wij het tegengestelde effect. Nu geeft het nominale contract het 

hoogste pensioenresultaat. In de staarten „wint‟ het marktrisico het van het inflatierisico. 

Wel is, net als bij de vergelijking reëel versus huidig, de einddekkingsgraad in het nomi-

nale contract lager. Wij zien opnieuw dat in het reële contract harder/eerder wordt 

gestuurd. 

 

In de tabellen 13.2.a en 13.2.b laten wij de uitkomsten zien voor een deelnemer die vanaf 

indiensttreding opbouwt in de onderscheiden contracten. De resultaten lopen nu dus 40 

jaar uiteen in plaats van 15 jaar.  

 
Tabel 13.2.a Pensioenresultaat bij pensioeningang na 40 jaar opbouw in de onderscheiden contracten 

(in ‘loonreële’ euro’s; een volledig geïndexeerd pensioen correspondeert met een bedrag van € 

16.400) 
 

  huidig contract nominaal contract reëel contract 

0% percentiel   8.491 8.080 6.357 

1% percentiel   10.833 9.603 10.665 

5% percentiel   12.797 11.068 13.343 

mediaan   16.400 14.593 16.400 

95% percentiel   18.469 17.820 18.821 

 
 

Tabel 13.2.b Reële einddekkingsgraad na 40 jaar (startdekkingsgraad = 80%) 

 

  huidig contract nominaal contract reëel contract 

0% percentiel   52% 45% 63% 

1% percentiel   65% 56% 66% 

5% percentiel   75% 65% 72% 

mediaan   166% 92% 166% 

95% percentiel   564% 149% 565% 

 
Bron: PFZW/PGGM 

 

Het pensioenresultaat voor het nominale contract is nu alleen nog in het 0% percentiel 

beter dan in het reële contract, dus pas bij de meest extreme resultaten.
877

 Het huidige 

contract scoort ook dan echter beter.  

 

De tabellen 13.3.a en 13.3.b tonen de uitruil tussen nominale zekerheid enerzijds en in-

dexeringspotentieel anderzijds. Dat is precies de keuze die in de huidige discussie 

voorligt. 

 

                                                
877 De dekkingsgraden in het huidige en reële contract lopen hoog op, omdat nooit meer dan volledige in-

dexering wordt gegeven inclusief reparatie van gemiste indexering. Er wordt bij een overschot niet 

uitgedeeld. Ook wordt geen risico terug genomen bij een overschot. 
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Tabel 13.3.a Afstempelkansen. Kansverdeling van cumulatieve afstempelpercentages (gedurende 15 

jaar). 

 

  huidig contract nominaal contract reëel contract 

0%   81% 99% 80% 

0% - 10%   13% 1%  10% 

> 10%   6% 0% 10% 

 

 

Tabel 13.3.b Indexeringspotentieel. Kansverdeling van het aantal jaren (van de 15) waarin niet volle-

dig geïndexeerd wordt. 
 

  huidig contract nominaal contract reëel contract 

0 = altijd volledig   9% 1% 13% 

1 - 5   48% 15% 49% 

6 - 10   27% 28% 28% 

11 - 15   16% 56% 10% 

 

Bron: PFZW/PGGM 

 

Het nominale contract biedt een afstempelkans van nagenoeg nihil, maar geeft ook het 

grootste indexeringsverlies. Daar staat weer tegenover dat in de staarten het huidige con-

tract en meer nog het reële contract de grootste kortingspercentages kennen. Het bewust 

genomen marktrisico doet in de diepe staarten „erg veel pijn‟. Dát zijn dan de scenario‟s 

waarvoor de CAO-achtervang is bedoeld. In die situaties zal aan de CAO-tafel moeten 

worden bezien of extra middelen de korting kunnen voorkomen of ten minste beperken. 

 

Vergelijking met uitkomsten bij anderen 

Een belangrijke kanttekening is op zijn plaats. Bij het beoordelen van de uitkomsten in de 

tabellen en bij het daarop beoordelen van de contracten  is van belang dat de uitkomsten 

niet alleen bepaald worden door met name de keuzes in het beleggingsbeleid en de vorm-

geving van de stuurregels inzake het opvangen van financiële schokken maar ook door de 

aannames en modellering van de economische scenarioset. Zo wordt het omslagpunt aan 

de onderkant (nominaal geeft een beter pensioenresultaat dan reëel) sterk bepaald door de 

modellering van het marktrisico en het inflatierisico. Bijvoorbeeld: als het inflatierisico 

lager/stabieler wordt ingeschat dan in dit voorbeeld, dan komt het omslagpunt bij een ho-

ger percentiel te liggen. Zie bijvoorbeeld Mehlkopf e.a. (2011) waar het inflatierisico 

beperkt wordt ondersteld, een minder risicovolle beleggingsmix wordt gehanteerd en een 

surplus vanaf een zekere grens wel wordt uitgedeeld. Deze drie factoren samen leiden tot 

een gunstiger performance van het nominale contract ten opzichte van het reële contract. 

 

Conclusie  

Het vasthouden aan de onvoorwaardelijkheid van de aanspraken leidt tot een duidelijk 

ongunstig reëel perspectief voor de deelnemer en de gepensioneerde
878

, als ook voor de 

                                                
878 Het beeld is voor de ontwikkeling van het pensioenresultaat na pensioeningang niet anders. 
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toekomstige deelnemer. Garantie wordt duur betaald, zoals al aannemelijk gemaakt en 

door critici benadrukt (hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4). Wél is sprake van een trade-off: in 

de extreme scenario‟s scoort het nominale contract beter, maar die betere score gaat deels 

ten koste van het resultaat voor toekomstige generaties.  

Daarnaast blijft het maar de vraag of de garantie in het nominale contract er in de staarten 

überhaupt wel is en of dus niet het nominale contract daardoor te positief scoort. Verze-

keraars zijn een aantal jaren geleden met gegarandeerde rentecontracten gestopt. 

Staatsobligaties hebben sinds „Griekenland‟ hun onschuld verloren. En hoe groot is de 

markt voor langlopende leningen nu echt? En hoe solide zijn al onze swap- en swaptions-

constructies? Zoals in par. 14.1 hierna wordt beschreven, treft het risico van de financiële 

markten „de hele wereld‟. Dus hoe stevig is de dekking op deze „polissen‟? Wij lopen het 

risico dat het najagen van garantie ons brengt naar een steeds duurder c.q. lager pensioen 

om er daarna achter te komen dat de garantie ook nog eens niet bestaat. 

 

Is het loslaten van de garantie echt zo eng? 

De kritiek van de FNV-bonden richt zich ook op het aanscherpen van de zekerheidseisen 

als voorzien in de brief van de Minister van april 2010 op grond van de evaluatie van het 

FTK. „Onvoorwaardelijk zeggen‟ betekent volgens de Minister ook „onvoorwaardelijk 

doen‟. Daarin staat hij niet alleen, de internationale context vraagt dat ook. De bonden 

vinden de zekerheid in het huidige pensioencontract genoeg. Beredeneerd vanuit de 

strengere toezichteisen komt die zekerheid de facto uit op zo‟n 90%. Dat lijkt daarom 

meer op een „zachte‟ interpretatie van het huidige contract dan op de „harde‟ interpretatie. 

Dus de vraag is nog maar of de stap naar loslaten van de onvoorwaardelijke rechten 

daadwerkelijk „het einde van de zekerheid‟ betekent zoals de vakbonden vrezen. 

 

Zo beschouwd kent het huidige contract dus ook nominale onzekerheid. Wij zagen dat al 

in tabel 13.3.a. In tabel 13.4 zetten wij het huidige contract nogmaals af tegen een reëel 

contract, volgens de lijnen van defined ambition. In deze analyse zijn wij uitgegaan van 

een voorzichtiger beleggingsbeleid
879

 om de kans op afstempelen te verkleinen. Wij zien 

hier wat wij inmiddels al weten: de overstap op defined ambition impliceert niet per se 

dat er, ten opzichte van het huidige pensioencontract, moet worden ingeboet op de nomi-

nale zekerheid.  
 

                                                
879 Een beleggingsmix van 50% zakelijke waarden / 50% vastrentende waarden in plaats van 70 / 30 in de 

tabellen 13.1-13.3. 
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Tabel 13.4 Zekerheid en indexering: het huidige contract versus een defined ambition contract 

 
 

start bij 125% nominaal (= 88% reëel) 

 

Huidig Reële staffels  

Kans op volledige indexering 66,7% 76,8% 

Kans op indexeringskorting 29,6% 19,5% 

Kans op afstempelen 3,7% 3,7% 

Kans op afstempelpercentage 0%-1% 0,4% 0,4% 

Kans op afstempelpercentage 1%-4% 1,2% 1,0% 

Kans op afstempelpercentage 4%-10% 1,2% 1,4% 

Kans op afstempelpercentage >10% 0,9% 0,9% 

 
 

 Gemiddeld afstempelpercentage 6,8% 6,8% 

 
 

 

 
  

 

start bij 105% nominaal (= 74% reëel) 

 

Huidig Reële staffels  

Kans op volledige indexering 49,6% 59,0% 

Kans op indexeringskorting 41,9% 33,5% 

Kans op afstempelen 8,5% 7,5% 

Kans op afstempelpercentage 0%-1% 0,7% 0,8% 

Kans op afstempelpercentage 1%-4% 2,3% 2,0% 

Kans op afstempelpercentage 4%-10% 3,1% 2,7% 

Kans op afstempelpercentage >10% 2,4% 2,0% 

   Gemiddeld afstempelpercentage 7,4% 7,3% 

 
  

 
Bron: PFZW/PGGM 

 

Conclusie  

De facto is er in het huidige contract geen sprake van 100% nominale zekerheid. De ze-

kerheid is zelfs kleiner dan de veronderstelde 97,5%: hij bedraagt ongeveer 90%. Dat wil 

zeggen: bij een 50/50-mix en een dekkingsgraad van 125% nominaal is de kans ongeveer 

10% dat binnen 1 jaar de dekkingsgraad daalt tot onder de 100%. En er is wel degelijk 

een kans op afstempelen aanwezig: over een periode van 15 jaar bedraagt deze 3,7%.
880

 

Dit is de kans om in die 15 jaar onder een nominale dekkingsgraad van 105% te geraken 

                                                
880 De afstempelkansen in dit voorbeeld liggen beduidend lager dan in tabel 13.3. Dat komt enerzijds door 
een voorzichtigere beleggingsmix en een wat hogere startdekkingsgraad en anderzijds doordat een andere 

scenarioset is gehanteerd. In deze set is gebruik gemaakt van een positievere economische toekomst (hoger 

verwacht rendement) ingerekend. Voor het doel van deze tabel, de vergelijking tussen de beide contracten, 

is dat niet relevant. Het toont wel eens te meer hoe voorzichtig wij moeten zijn als het om het beoordelen 

gaat op basis van cijfers. 
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en niet binnen 3 jaar weer op 105% of hoger te zitten.  Startend vanuit een dekkingsgraad 

van 105% bedraagt diezelfde afstempelkans in het huidige contract 8,5%.  

Het volgens defined ambition vormgegeven contract geeft bij dezelfde startdekkingsgraad 

en dezelfde beleggingsmix en dezelfde premie dezelfde nominale zekerheid. Dus als wij 

niet de conclusie trekken dat het geven van een garantie zou moeten betekenen dat het 

beleggingsrisico aanmerkelijk teruggenomen moet worden („doen wat je zegt‟), dan is het 

loslaten van die garantie geen grote stap. Tabel 13.4 toont dat. 

Als wij wél willen handelen volgens de lijn „doen wat je zegt‟, dan laten de tabellen 13.1 

t/m 13.3 zien dat wij met loslaten van de onvoorwaardelijke toezegging beter af zijn. Be-

halve in de extreme scenario‟s. Daar wordt zichtbaar dat het echt gaat om de keuze tussen 

óf nominale zekerheid óf inflatiebestendigheid, die tot uitdrukking moet komen in het 

beleggingsbeleid. 
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Box 13.1 Aannames en veronderstellingen bij de tabellen 13.1 t/m 13.3
881

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
881 In tabel 13.4 wordt gewerkt met een andere beleggingsmix (de mix die doorgaans wordt opgevoerd als 

standaardbeleggingsmix bij discussies over buffers en zekerheid: 50% zakelijke waarden en 50% vastren-

tende waarden; geen liabilityhedge) en een andere startdekkingsgraad (het doorgaans genoemde gemiddeld 

vereist vermogen in die discussies: 125% nominaal). 

 Alle contracten hebben dezelfde vaste premie, berekend op basis van de verwachte 

structurele reële rente. De dimensie prijs is in de vergelijking tussen de contracten dus 

geen onderscheidend criterium. 

 Alle contracten kennen een complete, dekkingsgraadafhankelijke, indexeringsstaffel, 

zoals fondsen als ABP en PFZW die momenteel ook kennen. In het huidige en nomi-

nale contract wordt getoetst op basis van een nominale marktwaardedekkingsgraad; in 

het reële contract wordt getoetst op basis van een prijsreële marktwaardedekkings-

graad.  

 Wij kijken op een beleidshorizon van 15 jaar.  

 Wij werken met een set van 1000 mogelijke toekomstscenario‟s.  

 De nominale startdekkingsgraad bedraagt steeds 120%. Dat komt overeen met een 

(prijs)reële dekkingsgraad van 80%. 

 Wij beschouwen een relatief jong pensioenfonds. De verhouding in voorziening tussen 

actieven en gepensioneerden bedraagt bij aanvang 16 om 84. Na 15 jaar bedraagt deze 

37 om 63. 

 De beleggingsmix behorende bij de reële ambitie bestaat grofweg uit 70% zakelijke 

waarden en 30% vastrentende waarden. Deze beleggingsmix is gekalibreerd op het 

huidige pensioencontract en kent dientengevolge een deels nominale insteek, inclusief 

gedeeltelijke liabilityhedge. Omwille van de vergelijkbaarheid hanteren wij in het reë-

le pensioencontract dezelfde beleggingsmix als in het huidige pensioencontract. De 

beleggingsmix in het huidige en reële contract zijn constant en dus niet afhankelijk 

van de hoogte van de dekkingsgraad. In het nominale contract worden de onvoorwaar-

delijke aanspraken nominaal matchend belegd en het surplus in de verhouding 70/30. 

 Wij gaan er in elk van de pensioencontracten van uit dat de bij aanvang reeds opge-

bouwde rechten hetzelfde worden behandeld als de nieuw op te bouwen rechten. Voor 

het reële contract betekent dat, dat wij de oude rechten dus hebben „ingevaren‟ in het 

reële contract. 

 Bij het berekenen van het pensioenresultaat gaan wij in de tabellen 13.1 en 13.3 uit 

van een deelnemer die al 25 jaar volledig pensioen heeft opgebouwd en de komende 

15 jaar pensioen opbouwt volgens de vergeleken contracten. Die deelnemer verdient 

30.000 euro per jaar. Het resultaat, de uitkering die de deelnemer van het fonds ont-

vangt, is steeds teruggeschaald naar bedragen van nu. Een volledig geïndexeerd 

pensioen is voor deze deelnemer gelijk aan € 16.400. 
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Hoofdstuk 14 

Samenvatting 
 

14.1  Defined benefit is niet langer vol te houden 
 

Onderwerp (casus) van deze gevalstudie is de (on)houdbaarheid van het vigerend pensi-

oencontract in samenhang met het Financieel Toetsingskader (FTK) voor dat contract. 

Het vigerend contract is een defined benefit contract. Dat kent als motto „eens gegeven 

blijft gegeven‟. De over het verleden opgebouwde rechten (het nominale recht) zijn on-

voorwaardelijk. De vaste pensioenleeftijd is onderdeel van dat recht. Net als reeds 

bijgeschreven indexering. Daarenboven heeft de deelnemer een voorwaardelijk uitzicht 

op het loon- of prijsvast houden van dat recht en zijn pensioen uit dat recht. 

In defined benefit heeft de deelnemer daarmee een verzekering tegen de risico‟s in de 

demografie en op de financiële markten. Wanneer deze risico‟s zich manifesteren, kun-

nen wij in defined benefit daarom niet bijsturen met de nominale aanspraken: de 

opgebouwde rechten worden niet verlaagd en de pensioenleeftijd wordt niet verhoogd. 

Dat is inherent aan de verzekering. Maar de risico‟s zijn niet verzekerd binnen de groep 

verzekerden, zoals bij bijvoorbeeld een brandverzekering wel het geval is. Bij een brand-

verzekering wordt de meerderheid van de verzekerden niet door het risico getroffen en 

daarom kan dat risico binnen de groep worden verzekerd. De verzekeraar dient feitelijk 

alleen als intermediair om de groep bij elkaar te brengen. Maar in de defined benefit ver-

zekering wordt iedereen in de groep tegelijkertijd getroffen door een stijging van de 

levensverwachting, een rentedaling, een rendementsdaling of inflatie. En soms door een 

combinatie van deze risico‟s. Opvangen binnen de groep kan eigenlijk alleen door het in 

het verleden opgebouwde recht voor alle verzekerden te verlagen. „De pijn met z‟n allen 

op een faire manier samen delen.‟ Maar in defined benefit is dat recht nu juist verzekerd. 

Dat betekent dus, dat het risico moet worden verzekerd buiten de groep verzekerden. En 

dat is precies wat wij in defined benefit doen. Wij laten toekomstige opbouwers, nieuwe 

toetreders en werkgevers optreden als verzekeraar van de in het verleden opgebouwde 

rechten. De toekomstige indexering valt officieel niet onder de verzekering. Maar de 

praktijk leert dat korten op indexering zoveel weerstand oproept, dat wij indexering het 

liefst ook onder de verzekering zouden willen brengen. In defined benefit leunen wij dus 

sterk op de toekomst. Intergenerationele solidariteit en de werkgever zijn de twee pijlers 

waarop de defined benefit verzekering rust. Maar beide pijlers dreigen te bezwijken onder 

de last van het defined benefit contract.  

In essentie is de oorzaak gelegen in de structureel veranderde demografie. Het defined 

benefit contract is ontstaan in de tweede helft van de 19
de

 eeuw. De beroepsbevolking 

was toen jong en er waren weinig gepensioneerden. De kans om de pensioendatum te ha-

len was beduidend kleiner dan nu en de resterende levensduur na pensionering korter. Het 

doorschuiven van de risico‟s van langleven, rente en rendement betekende slechts een 

fractie van de benodigde premie, het risico was nauwelijks zichtbaar. Maar wat toen 

moeiteloos kon en later in de tweede helft van de 20
ste

 eeuw mede heeft geleid tot de kwa-

litatief hoge en voor alle werknemers toegankelijke pensioenkwaliteit en -zekerheid, kan 

nu niet meer. Andere tijden vragen een ander contract. Belangrijkste oorzaak is de be-

standsrijping binnen de pensioenfondsen: de verhouding gepensioneerd versus actief is 

sterk verslechterd. Achterliggende oorzaken zijn de vergrijzing, ontgroening en gestegen 
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levensverwachting. Deze ontwikkeling is structureel en onomkeerbaar. De lange periode 

tussen 1980 en 2000 van grote voorspoed in de fondsen heeft deze demografische ont-

wikkeling als het ware lang aan het zicht onttrokken gehouden, maar nu de voorspoed 

voorlopig voorbij is, wordt de veranderde demografie in volle omvang zichtbaar. De dot-

comcrisis maar meer nog de kredietcrisis werken in feite als katalysator van het 

onderliggend probleem.  

Het contract is uit balans geraakt, het „willen‟ (pensioenresultaat en zekerheid) heeft de 

grenzen van het „kunnen‟ (betaalbaarheid, solidariteit en arbeidsmarkt) overschreden. De 

te grote druk op de solidariteit van toekomstige generaties en op de betaalbaarheid (werk-

gever en arbeidsmarkt) betekenen dat wij moeten stoppen met het structureel 

doorschuiven van risico‟s. De bestaande generaties moeten de risico‟s voortaan zelf op-

vangen. Dat betekent óf minder risico nemen („linksaf‟) óf het risico meer in de 

aanspraken absorberen („rechtsaf‟). „Linksaf‟ betekent vasthouden aan de nominale ze-

kerheid en minder rendement. Ingeleverd wordt op de indexeringspotentie en dus 

resulteert een beduidend lager reëel pensioenresultaat. Dat is strijdig met de doelstelling 

van het pensioencontract, het kunnen voorzien in de kosten van levensonderhoud als het 

human capital op is, op het welvaartspeil bij pensioeningang. Het stelsel moet leiden tot 

economisch en sociaal zelfstandige ouderen. Op dat gericht zijn op nominale zekerheid is 

ook veel kritiek. Het is schijnzekerheid in reële termen en met name voor jongeren hele 

dure zekerheid. „Rechtsaf‟ betekent dat de nominale zekerheid moet worden los gelaten 

om het reële pensioenresultaat betaalbaar te kunnen blijven realiseren. In deze studie ben 

ik tot de conclusie gekomen dat wij rechtsaf moeten slaan. Defined benefit is niet vol te 

houden. De onvoorwaardelijkheid van de opgebouwde rechten en de vaste pensioenleef-

tijd moeten worden los gelaten. De opgebouwde aanspraken moeten aanpasbaar worden 

voor exogene ontwikkelingen en de pensioenleeftijd moet gaan mee bewegen met de stij-

ging van de levensverwachting. „De (nominale) zekerheid is voorbij‟. Dit een logisch op 

de ontwikkelingen en uit de kritiek volgende conclusie van de orde „mee gaan met de be-

weging‟. 

 

Dat is slecht nieuws: wij kunnen niet langer blijven doen wat wij doen en zo graag willen. 

Wij zullen het „willen‟ meer in evenwicht moeten brengen met het „kunnen‟. Het nieuws 

valt ook inderdaad slecht, de boodschap wordt aangevochten en de noodzaak en urgentie 

ontkend, het waarom niet begrepen, de oplossing vooralsnog niet geaccepteerd. Het is dus 

van belang om de argumenten voor de conclusie (het waarom) en daarmee de boodschap 

goed te onderbouwen. Pas als je weet en snapt waarom, kan begrip ontstaan voor de 

noodzakelijk te zetten stappen. In de delen I en II van deze studie is onderzoek gedaan 

naar het „waarom‟.  

Maar even zo is het van belang te laten zien wat het los laten van de onvoorwaardelijk-

heid van de aanspraken en van de vaste pensioenleeftijd betekenen. Hoe ziet een contract 

met aanpasbare aanspraken en een met de levensverwachting mee bewegende pensioen-

leeftijd er uit? Blijft er nog wel iets van zekerheid over en wat is dat dan? Het antwoord 

hierop is gegeven in deel III, waar het contractconcept van defined ambition is beschre-

ven als antwoord op de opdracht om „willen‟ en „kunnen‟ weer in balans te brengen 

vanuit de doelstelling van een inkomensgerelateerd en ten minste koopkrachtbestendig 

pensioen. Wat is het, hoe werkt het en (wat) biedt het nog (aan) zekerheid? Hoe ziet het 

contract er „voorbij de zekerheid‟ uit? 
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14.2  Ontwikkelingen en kritiek leggen onhoudbaarheid bloot 
 

In deel I is een omgevingsanalyse uitgevoerd op het vigerend contract in samenhang met 

het FTK, het object van deze gevalstudie (als beschreven in hoofdstuk 2). De exogene 

ontwikkelingen zijn in kaart gebracht en geanalyseerd voor de impact er van op het con-

tract (hoofdstuk 3). Het zelfde is gedaan voor de kritiek op het contract (hoofdstuk 4). 

De beoordeling van de (on)houdbaarheid van het contract hebben wij uitgevoerd door de 

impact van de ontwikkelingen en de kritiek te leiden langs de zogenoemde contractdi-

mensies. Wij hebben ze gedefinieerd in de Inleiding, hoofdstuk 1. Pensioenresultaat en 

zekerheid zijn de „willen‟ dimensies. Het contract moet een adequaat inkomensgerela-

teerd en ten minste koopkrachtbestendig pensioen opleveren. Dat is de doelstelling van 

pensioen. En het contract moet een zo hoog mogelijke zekerheid bieden, deelnemers en 

gepensioneerden moeten er op kunnen rekenen. Maar betaalbaarheid (niveau en beweeg-

lijkheid van de premie), solidariteit (houdbaar evenwichtig over gepensioneerden, 

huidige en toekomstige deelnemers) en arbeidsmarkt (geen verstoringen en geen belem-

meringen voor de mobiliteit) stellen grenzen aan het „willen‟. Zij zijn de „kunnen‟ 

dimensies. Goed risicomanagement (een adequaat actuarieel fundament op basis van een 

faire kostendekkende premie waarin risico‟s goed zijn ingerekend en waarin het beleg-

gingsrisico de risicodraagkracht van de belanghebbenden niet te boven gaat) en een 

adequaat ingerichte verantwoording (communicatie, medezeggenschap en governance) 

moeten de verbinding leggen tussen „willen‟ en „kunnen‟. Zij zijn de „verbinden‟ dimen-

sies.  

 

14.2.1  Beoordeling op houdbaarheid langs de contractdimensies 

 

De beoordeling is beschreven in hoofdstuk 6.  

De ontwikkelingen en de impact er van op het pensioencontract als mede de kritiek ma-

ken zichtbaar dat het niet goed gaat op de „kunnen‟ dimensies.  

 

Betaalbaarheid wordt meer en meer een knelpunt 

Door de stijgende levensverwachting wordt bij een vaste pensioenleeftijd de prijs te hoog. 

Door de voortgaande rijping en ontgroening wordt het premiestuur steeds botter, terwijl 

het beroep op het premiestuur alleen maar groter wordt door de toegenomen volatiliteit 

van de rente en beleggingsopbrengsten in samenhang met de kortetermijnsturing op 

marktwaarde uit het FTK. De economie en de arbeidsmarkt worden geschaad en werkge-

vers dreigen uit het contract te stappen. Dat laatste bedreigt de continuïteit van het stelsel. 

De prijsspiraal moet doorbroken worden en de schokbestendigheid vergroot. 

 

Solidariteit van jong naar oud onder druk  

Als gevolg van het aan defined benefit inherente doorschuiven van risico‟s naar de toe-

komst enerzijds en de verschoven demografische verhoudingen anderzijds is de 

solidariteit van jong naar oud te hoog opgelopen en staat deze daardoor onder druk. Wat 

bij de opkomst van defined benefit door de toen geldende leeftijdopbouw prima kon, kan 

nu niet meer. Het systeem van doorsneeopbouw-doorsneepremie draagt om dezelfde re-

den bij aan de druk op de solidariteit van jong naar oud. De opgelopen solidariteitsdruk 

geeft het risico dat jongeren en toekomstige generaties niet meer mee willen doen en dat 
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ondermijnt het stelsel. De overdrachtsolidariteit van jong naar oud moet worden vermin-

derd. Er moet meer evenwicht komen in de solidariteit tussen gepensioneerden, oudere 

actieven, jongeren en toekomstige generaties. In ieder geval moet het structureel door-

schuiven stoppen. Het eventueel tijdelijk mee laten delen van toekomstige generaties in 

schokken moet strak gereguleerd worden. 

 

Arbeidsmarkt wordt verstoord en mobiliteit belemmerd 

Het contract werkt verstorend op de arbeidsmarkt. Door de vaste pensioenleeftijd wordt 

human capital te vroeg afgeschreven en stijgen de arbeidskosten omdat de levensver-

wachting stijgt. En dat terwijl de arbeidsmarkt door de vergrijzing verkrapt en vraagt om 

een hogere arbeidsparticipatie juist ook van ouderen. Deze spiraal moet doorbroken wor-

den, zodat het in waarde stijgende human capital langer kan worden benut. Bovendien 

staan als gezegd de stijgende arbeidskosten de economie en internationale concurrentie-

kracht in de weg.  

De arbeidsmobiliteit neemt toe. Dat betekent dat elementen in het contract die die mobili-

teit belemmeren moeten worden opgeruimd. Dat zijn openstaande tekorten en te grote 

buffers, voorwaardelijke aanspraken die zijn gekoppeld aan voortzetting van het dienst-

verband, niet-gefinancierde overgangsrechten en de vooruitbetaalde premies in het 

systeem van doorsneeopbouw-doorsneepremie. Een oplossing moet worden gezocht om 

zzp-ers een plaats te geven in het pensioensysteem. 

 

Dit overschrijden van de grenzen van betaalbaarheid, solidariteit en arbeidsmarkt is lang 

uit zicht gebleven omdat de „verbinding‟ vanuit het risicomanagement en de verantwoor-

ding niet op orde was. 

 

Risicomanagement niet op orde 

Het contract is niet compleet, de risico‟s zijn niet goed in beeld en worden door gescho-

ven. Risico‟s zijn niet goed ingeprijsd en zijn wellicht te gemakkelijk genomen. Ook de 

risicodeling is niet geregeld, waardoor niet duidelijk is of het genomen risico spoort met 

de draagkracht van belanghebbenden. Het werken met naamloze buffers draagt hieraan 

bij en geeft bovendien politiek risico.  

Het contract gaat gebukt onder de dubbele doelstelling van én nominale zekerheid én reë-

le ambitie die wordt gelegitimeerd door „lekken‟ in het FTK. Maar nominale zekerheid is 

schijnzekerheid en dure zekerheid. En de dubbele doelstelling leidt tot suboptimaal be-

leggingsbeleid en een niet te managen beleggingsspagaat.  

Het contract behandelt alle deelnemers uniform terwijl deelnemers verschillen. Het con-

tract geeft in combinatie met de nominale zekerheid daardoor verkeerde zekerheid aan 

verkeerde mensen. Gepensioneerden hebben geen human capital meer en voelen risico‟s 

direct in hun portemonnee. Jongeren daarentegen hebben nog veel human capital en tijd 

om herstel af te wachten. Toch nemen wij in het uniforme beleggingsbeleid voor beide 

groepen hetzelfde risico. Voor gepensioneerden dus teveel en in defined benefit schuiven 

wij dat dan deels naar de toekomst. Voor jongeren nemen wij te weinig risico, waardoor 

zij rendement en dus resultaat laten liggen. Gaan wij hiermee door, dan zal de veroude-

ring van het fondsbestand leiden tot een steeds defensievere mix en wordt het contract 

voor jongeren steeds minder aantrekkelijk (vergrijzingsval). In combinatie met het sturen 
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op nominale zekerheid en het systeem van doorsneeopbouw-doorsneepremie doen wij 

vooral jongeren te kort. Zij krijgen te weinig resultaat voor de premie die zij inleggen.  

Er is kritiek op de subsidiërende solidariteit in het contract, omdat ook daardoor prijs en 

risico‟s niet goed zichtbaar zijn en worden doorgeschoven. Het contract „zit er vol mee‟, 

mede door het systeem van doorsneeopbouw-doorsneepremie.  

Het gebrek aan goed risicomanagement leidt tot een te hoge ambitie met een onvoldoende 

financieringsfundament en een suboptimaal beleggingsbeleid en confronteert belangheb-

benden met onaangename verrassingen. 

 

Verantwoording niet op orde 

Het contract is niet compleet en transparant. Er is veel te doen over de communicatie, 

over de medezeggenschap, over de risicobeheersing en over de governance. En het ver-

wachtingsmanagement is niet op orde. Dat ondermijnt het vertrouwen. Nu een slechte 

boodschap moet worden gebracht - minder zekerheid en langer werken en/of een lager 

pensioen - om tegemoet te komen aan knelpunten op de „kunnen‟ dimensies, moet die 

verantwoording snel op orde worden gebracht. 

 

Dit heeft geleid tot teveel „willen‟. Daarop moet worden ingeleverd om de balans te her-

stellen. 

 

Zekerheid verkeerd en niet vol te houden 

Het contract geeft verkeerde zekerheid voor verkeerde mensen. Nominale zekerheid, ter-

wijl het doel van pensioen het nastreven vraagt van een betaalbare reële ambitie. Voor 

iedereen dezelfde zekerheid, terwijl deelnemers en gepensioneerden verschillen in risico-

draagkracht. 

In defined benefit is de zekerheid vorm gegeven middels de onvoorwaardelijkheid van de 

opgebouwde rechten en de vaste pensioenleeftijd. Het is deze combinatie die door de 

exogene ontwikkelingen niet is vol te houden en veel kritiek krijgt. Defined benefit is 

vanwege de knelpunten op betaalbaarheid, solidariteit en arbeidsmarkt niet vol te houden. 

De zaak loopt vast. 

 

Te hoge verwachtingen over pensioenresultaat 

De verwachtingen zijn vanwege de ontwikkelingen en de te weinig gecommuniceerde en 

wellicht te grote risico‟s te hoog. De opgebouwde aanspraken en het in uitzicht gestelde 

pensioenresultaat zijn financieel onvoldoende geborgd. De prijs kan niet (veel) meer om-

hoog. Op het resultaat zal dus moeten worden ingeleverd, de verwachtingen moeten 

neerwaarts worden bijgesteld. Daarenboven wordt meer en meer van belang dat het pen-

sioenresultaat wordt toegesneden op individuele behoeften van deelnemers met meer en 

meer wisselende leef- en arbeidspatronen. 

 

14.2.2  Houdbaarheidscriteria 

 

Werkdefinitie houdbaarheid 

Uit de omgevingsanalyse en de beoordeling van het contract en het FTK op grond daar-

van hebben wij houdbaarheidscriteria afgeleid. Het in deel III geschetste contractconcept 

moet voldoen aan deze criteria. Als een contract aan deze criteria voldoet, kan het de 
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exogene ontwikkelingen aan en kan het de toets van de kritiek doorstaan. Het biedt een 

voldoende hoog en reëel pensioenresultaat met voldoende zekerheidsborging. Het blijft 

binnen de grenzen van betaalbaarheid, evenwichtige solidariteit en arbeidsmarkt. Het 

kent goed risicomanagement en een goede verantwoording. 

Dat wil echter nog niet automatisch zeggen dat alle belanghebbenden vinden dat al hun 

belangen goed zijn gediend. Zij zullen zich allemaal moeten kunnen vinden in een belan-

genevenwicht. Daarom is in de Inleiding, hoofdstuk 1 een als het ware overkoepelend 

basiscriterium gedefinieerd voor houdbaarheid. Een contract is alleen houdbaar als de 

belangen van alle belanghebbenden (duurzaam) evenwichtig worden gediend. Dit is con-

ditio sine qua non. De aanvullende houdbaarheidscriteria zijn beschreven in par. 6.2. 

 

14.2.3  Noodzakelijk te zetten stappen  

 

De ontwikkelingen en kritiek leren ons via de beoordeling langs de contractdimensies en 

houdbaarheidscriteria wat wij in het contract moeten veranderen omwille van de houd-

baarheid naar de toekomst toe. De volgende stappen zijn noodzakelijk om te zetten. Los 

laten om te behouden. 

(1) Laat de onvoorwaardelijkheid van de pensioenaanspraken los. 

(2) Laat de vaste pensioenleeftijd los. 

(3) Laat de nominale zekerheid los. 

(4) Verbeter het risicomanagement. 

(5) Breng meer evenwicht in de solidariteit tussen gepensioneerden, oudere actieven, jon-

gere actieven en toekomstige generaties. Het los laten van de onvoorwaardelijkheid van 

de aanspraken en de vaste pensioenleeftijd schept daarvoor ruimte. Maar wellicht is meer 

nodig door te gaan differentiëren.  

(6) Verken daarom de (on-)mogelijkheden van keuzevrijheid en differentiatie. Maar de 

verplichtstelling mag niet worden verspeeld als bindmiddel voor de maatschappelijk zo 

belangrijke brede en efficiënte pensioendekking. 

(7) Schoon het contract voor elementen die de arbeidsmobiliteit belemmeren. In het bij-

zonder moet het risico worden weg genomen dat zzp-ers geen dan wel een ontoereikende 

pensioenvoorziening zullen kunnen opbouwen. 

(8) Gezocht moet worden naar een haalbaar alternatief voor het systeem van doorsneeop-

bouw-doorsneepremie zonder de solidariteit en verplichtstelling in de waagschaal te 

stellen. Onderzocht dient te worden of het belemmeren van de arbeidsmobiliteit voor een 

deel kan worden weg genomen door zzp-ers vooralsnog te laten aansluiten op dit sys-

teem. 

(9) Verbeter het verwachtingsmanagement en stel de verwachtingen naar beneden bij. Dit 

slecht nieuws gesprek dient snel en eerlijk te worden gevoerd. 

(10) Verbeter de verantwoording. 
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14.3  Retrospectie legt voortdurende spanning bloot tussen ‘willen’ en 

‘kunnen’ 
 

14.3.1  Spanning tussen ‘willen’ en ‘kunnen’ 

 

Onder het motto „toen gekozen nu beoordeeld‟ is in deel II een rationele retrospectie uit-

gevoerd op de ontwikkeling van het pensioencontract. De voor de ontwikkeling relevante 

stappen in het contract zijn vorm gegeven als een casus die in zijn tijdgeest is geplaatst – 

omdat beslissingen in het contract zoals wij in deel I hebben geconstateerd niet los kun-

nen worden gezien van de omgeving van dat moment. Elke casus is beschreven en 

vervolgens langs de contractdimensies beoordeeld in het spanningsveld van „willen‟ en 

„kunnen‟ en beoordeeld is of er en hoe er „verbinding‟ is geweest middels het risicoma-

nagement of het daaraan juist heeft ontbroken. Die beoordeling is gedaan met de 

inzichten van nu, achteraf dus. Lessen zijn geïnventariseerd en inzicht is verkregen in 

waar en hoe in de ontwikkeling van het contract „de boot is gemist‟. Dat moet helpen om 

te begrijpen waarom het vigerend contract, waarom defined benefit niet langer houdbaar 

is.  

De retrospectie en lessen daaruit laten de voortdurende spanning zien tussen „willen‟ en 

„kunnen‟ en het ontbreken van goed risicomanagement waardoor de verbinding tussen 

beide niet goed kon worden gelegd. Enerzijds betreft het de voortdurende spanning tussen 

kwaliteit (pensioenresultaat) en betaalbaarheid. „Willen‟ en voorspoed hebben er toe ge-

leid dat het „kunnen‟ steeds weer wordt overstretcht. En te strak inregelen van „kunnen‟ 

met als gevolg een eroderend pensioenresultaat bleek ook niet houdbaar. Deelnemers en 

gepensioneerden dwingen alsnog aanpassing af van hun pensioenaanspraken. Anderzijds 

betreft het de voortdurende spanning tussen nominale zekerheid en een betaalbaar reëel 

pensioenresultaat. Zeg maar de spanning die ligt onder de dubbele doelstelling in het con-

tract en de beleggingsspagaat. Deze spanning heeft sinds in het begin de jaren ‟80 

financiering en beleggingsbeleid meer zijn toegesneden op het kunnen realiseren van een 

betaalbare reële ambitie geleid tot een dispuut tussen het pensioenveld en de toezichthou-

der die vasthield aan de wet en fondsen beoordeelde op nominale dekkingszekerheid. Dit 

dispuut heeft veel te lang geduurd. Zelfs bij de totstandkoming van het FTK is dit dispuut 

niet opgelost maar als het ware ingebouwd in het FTK door het toestaan van „lekken‟ ten 

opzichte van de vereiste nominale dekkingszekerheid waaraan de wetgever wilde vast-

houden. Daarmee is een enorme kans gemist om al veel eerder gezamenlijk te zoeken 

naar de juiste combinatie van doelstelling van het contract en een daarop passend toe-

zichtkader.  

De natuurlijke neiging om steeds weer meer te willen op pensioenresultaat en zekerheid 

dan er kan, loopt als een rode draad door de ontwikkeling van het pensioencontract. 

De spanning tussen kwaliteit en zekerheid enerzijds en solidariteit anderzijds komt pas de 

laatste jaren in beeld. Door de doorzettende vergrijzing wordt met de dotcomcrisis en 

kredietcrisis als katalysator de snel toenemende druk zichtbaar op de solidariteit van jong 

naar oud. De overgangsmaatregelen als gevolg van regelingsversobering versterken die 

druk. De grenzen van de arbeidsmarkt komen eigenlijk nu pas in beeld bij de opkomst 

van de zzp-er en het met pensioen gaan van de babyboomgeneratie die de door de ver-

grijzing verkrappende arbeidsmarkt doet gaan voelen. 
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14.3.2  Wat leert de retrospectie? 

 
De belangrijkste lessen uit de retrospectie voor de houdbaarheid van het pensioencontract 

zijn de volgende. 

 

Voldoende resultaat én betaalbaar 

Exogene ontwikkelingen doen zowel defined benefit (eindloon en middelloon) als defi-

ned contribution (inlegafhankelijke opbouw) onhoudbaar zijn. Beide contractconcepten 

kunnen de exogene ontwikkelingen niet aan. Het eerste leidt vanwege exogene ontwikke-

lingen tot problemen met de betaalbaarheid („willen‟ loopt tegen de grenzen aan van 

„kunnen‟). Werkgevers haken af. Het tweede leidt vanwege exogene ontwikkelingen tot 

problemen met het pensioendoel van economische en sociale zelfstandigheid van ouderen 

(„kunnen‟ is te strak ingericht waardoor „willen‟ te weinig kan worden gerealiseerd). 

Werknemers en gepensioneerden kloppen aan bij de werkgever om aanpassing en de 

werkgever komt aan die druk tegemoet. 

 

Kijk uit bij economische voorspoed en bij vermogensoverschotten  
Met premiekorting moet zeer terughoudend worden omgegaan. Het besef van risico en 

prijs vervaagt en de weg terug omhoog is een moeizame die doorgaans op een verkeerd 

moment aan de orde is. Maar ook met verbetering van (structurele) aanspraken uit tijde-

lijke voorspoed moet zeer terughoudend worden omgegaan. De lat wordt „gratis‟ hoger 

gelegd en de kostprijsverhoging wordt pas later zichtbaar. Het ontbreken van regels met 

betrekking tot vermogensoverschotten maakt het pensioenfonds en met name de gepensi-

oneerden kwetsbaar. Het verdient aanbeveling om bij een situatie van 

vermogensoverschot te investeren in het financieringsfundament door beleggingsrisico 

terug te nemen om de mooie vermogenspositie te beschermen, buffers op te bouwen voor 

slechtere tijden en die met duidelijke regels te beschermen en prudenter te begroten.  

 

Financieringsachterstand: niet doen dan wel snel wegwerken 

Het toestaan van financieringsachterstand (als gevolg van inhaalpremies en uitstelfinan-

ciering bij backservice en regelingsverbetering) heeft mede bijgedragen aan de brede 

pensioendekking op een hoog niveau. Het is echter geen goed risicomanagement en het is 

dan ook absoluut noodzakelijk, zodra de financiële positie in het pensioenfonds of de on-

derneming verbetert, die achterstand weg te werken. 

 

De risico’s liggen in de toekomst 
Niet de waarde van bezittingen en verplichtingen van vandaag maar juist de ontwikkeling 

morgen en overmorgen is van doorslaggevend belang. Zelfs bij onderdekking is het enige 

dat telt de vraag of deze binnen afzienbare tijd zal herstellen. Goed risicomanagement 

betekent in de eerste plaats dat een pensioencontract niet „van start mag gaan‟ zonder een 

gedegen actuarieel fundament. In dat fundament is een ex-ante faire prijs bepaald voor de 

ambitie die niet alleen is gedefinieerd in doel en verwachting maar ook in onderschrij-

dingsrisico van de verwachting. Die prijs wordt mede bepaald door het beleggingsrisico 

dat de risk appetite van de belanghebbenden niet te boven gaat. Daartoe kan in een trans-

parant en compleet contract dat beleggingsrisico alleen bepaald worden als benoemd is 

hoe op risico‟s wordt gestuurd en wie welk (deel van het) risico op zijn bord krijgt. Op 
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zo‟n manier is sprake van én evenwicht in ambitie, risico en prijs én evenwicht tussen 

risicoprofiel van de beleggingsmix, sturingsregels en risk appetite van de belanghebben-

den. En beide zijn op elkaar afgestemd. De betaalbaarheidpolsstok en de risicopolsstok 

worden niet overschreden. Goed risicomanagement betekent in de tweede plaats dat met 

het instrument van de continuïteitsanalyse (continuïteitstoets) voortdurend met behulp 

van gevoeligheidsanalyses en stresstesten gespeurd wordt naar nieuwe ontwikkelingen in 

de exogene risico‟s dan wel preferenties van de belanghebbenden. En dat gemonitord 

wordt of het pensioenresultaat nog van voldoende niveau blijft. Op tijd kan dan desge-

wenst worden bijgestuurd in het contract en het actuarieel fundament en kan zonodig aan 

de CAO-tafel besloten worden tot additionele financiering. Dit bevordert dat risico‟s en 

prijs niet meer uit zicht raken, dat „willen‟ en „kunnen‟ niet uit balans raken, dat het doel 

van een inkomensgerelateerd en ten minste koopkrachtbestendig pensioen wordt gehaald 

en verrassingen en teleurstellingen achteraf worden voorkomen. 

 

Kiezen tussen óf nominale zekerheid óf een betaalbare reële ambitie 

Een duidelijke keuze moet worden gemaakt in de doelstelling van het contract. Niet meer 

én én maar óf óf. De keuze voor nominale zekerheid moet vanuit het FTK betekenen dat 

het beleggingsbeleid moet passen op die doelstelling. De „lekken‟ in het FTK moeten 

worden gedicht. Dat betekent wel dat de betaalbare reële ambitie niet kan worden gereali-

seerd. Dat verdraagt zich niet met het maatschappelijk gewenste pensioendoel. Die 

doelstelling van de betaalbare reële ambitie moet daarom mogelijk blijven en begeleid 

worden in een ander FTK dat risico nemen accepteert. In dat andere FTK wordt het toe-

zicht enerzijds ingericht op consistentie tussen ambitie, toekenningsverwachting en 

spreiding daaromheen en realisatie daarvan in een compleet contract met een kostendek-

kende premie die de ambitie kan dragen en een beleggingsrisico dat de risicopolsstok van 

de belanghebbenden kan dragen. En anderzijds stelt dat andere FTK wel een duidelijke 

grens met betrekking tot het doorschuiven van risico opdat de solidariteit van jong naar 

oud evenwichtig blijft.  

Uit de impact op het contract van de exogene ontwikkelingen en kritiek volgt dat de keu-

ze voor (aangescherpte) nominale zekerheid niet de juiste is. Garantie is niet vol te 

houden, dus probeer dat dan niet. Economische en sociale zelfstandigheid van ouderen is 

juist in een vergrijzende samenleving van groot belang. Als het managen van een inko-

mensgerelateerd pensioendoel en een ten minste koopkrachtbestendig pensioen niet 

voorop staat, komt de rekening vanzelf. 

 

14.4  Het contractconcept van defined ambition 
 

De essentie van de impact van de ontwikkelingen en de kritiek en van de retrospectie is 

als volgt te omschrijven. Een contract zal uiteindelijk altijd de ontwikkelingen moeten 

(kunnen) volgen. Het aanpasbaar zijn van de aanspraken moet voorkomen dat de premie 

en de risico‟s voor de werkgever te hoog worden, de economie en arbeidsmarkt worden 

belemmerd en de solidariteit van jong naar oud overbelast raakt. Maar evenzo moet een 

inkomensgerelateerd pensioendoel dat wordt gemonitord en bewaakt aan de CAO-tafel 

vanuit het gedeelde belang van werkgever en werknemer bij een adequaat pensioenresul-

taat voorkomen dat het pensioen te laag wordt en uiteindelijk de werkgever (veel) moet 

bijleggen. Een adequaat actuarieel fundament met een voor alle belanghebbenden 
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draagbaar evenwicht tussen ambitie, prijs, ex-ante te nemen risico en ex-post te delen 

risico moet zorgen voor de balans tussen „willen‟ en „kunnen‟.  

In deel III is het pensioencontract doorontwikkeld vanuit deze essentie. Wij definiëren 

niet meer de benefit maar wij definiëren wel de ambitie. Defined benefit wordt defined 

ambition (hoofdstuk 11). 

 

14.4.1  Defined ambition: de essentie van het contractconcept 

 

De kern van defined ambition (par. 11.3) is als volgt. 

(1) Vertrekpunt voor defined ambition contracten is het inkomensgerelateerde pensioen-

doel met bestendige prijsindexering na pensioeningang
882

. Dat doel wordt geformuleerd 

als ambitie. Die bestaat uit de combinatie van een opbouwambitie (het opbouwpercenta-

ge, de franchise en de pensioenleeftijd) en een loonvast- c.q. koopkrachtambitie. De 

eerste, de toezegging in het vigerend defined benefit contract, is nu geen toezegging meer 

maar ook ambitie. Beide samen zijn de ambitie van defined ambition, het pensioendoel 

dat aan de CAO-tafel wordt bepaald. 

(2) Net als in defined benefit wordt per dienstjaar pensioen opgebouwd met een opbouw-

percentage, een franchise en een pensioenleeftijd en als aanspraak ingekocht. Er is dus 

ook sprake van een „voorziening‟. De opgebouwde aanspraken en de pensioenleeftijd zijn 

aanpasbaar voor exogene ontwikkelingen. Er zijn dus geen onvoorwaardelijke rechten 

meer (daarom „voorziening‟ tussen „ „) en de pensioenleeftijd beweegt mee met een stij-

gende levensverwachting. 

(3) Defined ambition kent geen garantie maar wel zekerheidsborging.  

(4) In de eerste plaats komt die borging uit de mate van zekerheid die het pensioenfonds-

bestuur in het beleggingsrisico kiest in afstemming enerzijds op de risk appetite van de 

belanghebbenden en anderzijds op de samenhang met de ambitie en de prijs. Ambitie en 

te betalen prijs bepalen werkgever(s) en werknemers aan de CAO-tafel. Voor het actuari-

eel fundament is de reële ambitie het vertrekpunt. Voor het daarop gerichte 

beleggingsbeleid stelt het bestuur transparant het risicoprofiel vast in overleg met de 

deelnemersraad c.q. het verantwoordingsorgaan. Dat risicoprofiel mag in combinatie met 

de vast te stellen stuurregels voor de ex-post risicodeling de risicodraagkracht (risk appe-

tite) van de onderscheiden belanghebbenden niet te boven gaan. De werkgever(s) en 

werknemers bepalen of de resulterende prijs betaalbaar is. Het beleggingsbeleid is op de-

ze manier ingekaderd.  

(5) In de tweede plaats komt die borging uit goed risicomanagement in een compleet con-

tract. De stuurregels worden door het pensioenfondsbestuur vast gesteld. Ze passen in 

samenhang met het te nemen beleggingsrisico als gezegd op de risk appetite van deelne-

mers en gepensioneerden.
883

 De stuurregels zijn leidraden die transparant aangeven 

wanneer en hoe wordt gestuurd. De onderkant en bovenkant zijn in die regels betrokken. 

Daarmee zijn eventuele buffers gereguleerd en ligt ook de mate van intergenerationele 

risicodeling bij tekorten en overschotten vast. Van die leidraden kan het pensioenfonds-

                                                
882 Loonindexering kan ook. Hier is gekozen voor prijsindexering, omdat koopkrachtbehoud het best past 

op het kunnen blijven voorzien in de kosten van levensonderhoud. Loonindexering past beter op solidariteit 

tussen actieven en gepensioneerden. Tenzij anders vermeld, is de ambitie voor gepensioneerden koop-

krachtbehoud. 
883 En eventueel de werkgever als deze bereid is tot een premiestuur. 



14  Samenvatting 

361 

 

bestuur afwijken maar alleen met een transparante verantwoording daarvan en met draag-

vlak van de belanghebbenden.  

(6) In de derde plaats komt de borging uit een toezichtkader dat moet borgen dat met na-

me de loonvastambitie helder is geformuleerd in termen van toekenningsverwachting en 

onderschrijding daarvan en dat het actuarieel fundament de gecommuniceerde ambitie 

ook kan waarmaken. Het toezichtkader stelt daartoe regels ondermeer voor de kostendek-

kende premie, de berekening van de dekkingsgraad,
884

 de toekenningsverwachting en 

onderschrijding daarvan en de verantwoording aan de deelnemersraad c.q. het verant-

woordingsorgaan.  

(7) In de vierde plaats komt de borging uit de monitoring en bewaking van de ambitie aan 

de CAO-tafel. Daar bewaken werkgever(s) en werknemers vanuit het gedeelde belang bij 

een goed en reëel pensioen de realisatie van de ambitie. 

 

14.4.2  Waarom en hoe sturen wij in defined ambition? 

 

De stuurregels zijn beschreven in par. 11.6. Wij sturen in defined ambition niet om reden 

van solvabiliteit. Er worden geen onvoorwaardelijke toezeggingen gedaan, dus solvabili-

teit is in het pensioenfonds geen issue meer. Toch sturen wij. Dat doen wij omwille van 

betaalbaarheid, economie en arbeidsmarkt. En wij sturen omwille van meer evenwichtige 

solidariteit. Daartoe moet het sturen het doorschuiven van risico naar de toekomst be-

grenzen. Bestaande generaties moeten niet meer te lang te veel krijgen op rekening van 

de toekomstige generaties, net zo min als gepensioneerden niet meer te lang te veel moe-

ten krijgen op rekening van jongeren. Daarnaast sturen wij om te zorgen dat de ambitie 

niet te ver uit zicht raakt. Dat wil zeggen om te voorkomen dat de toekenningsverwach-

ting en de onderschrijding onder c.q. boven de targets uitkomen die zijn vast gelegd in de 

ambitie. Als dat gebeurt, moet de ambitie worden verlaagd of de financiering aangepast. 

Een belangrijk toezichtcriterium: maak waar wat je communiceert of pas aan. Er zijn drie 

oorzaken te onderscheiden om te sturen. Omwille van transparantie en acceptatie voor de 

sturing wordt gestuurd passend bij de oorzaak. 

 

Als de levensverwachting stijgt, sturen wij door de pensioenleeftijd te verhogen. Human 

capital gaat meer renderen en wordt dan ook langer aangewend in een door de vergrijzing 

verkrappende arbeidsmarkt.  

Als de reële beleggingsopbrengsten structureel lager worden, sturen wij door de opbouw-

ambitie (het opbouwpercentage) te verlagen. Het financial capital gaat minder renderen, 

de ambitie is daarom niet vol te houden. Alleen door langer te werken, het human capital 

langer aan te wenden, kan de verlaging desgewenst ongedaan worden gemaakt.  

Wij nemen beleggingsrisico om uit het rendement betaalbaar te kunnen indexeren. Als 

dat risico optreedt, korten wij op de loonvastambitie, de indexering. Houdt het risico te 

lang aan c.q. is het optredende risico te groot, dan zakt de dekkingsgraad onder het in de 

financiële opzet vast gelegde minimum. De opgebouwde aanspraken worden verlaagd, er 

wordt negatief geïndexeerd. De boodschap is: de dekkingsgraad zakt te diep weg. Wij 

halen iets van de u al gegeven indexering terug, om te voorkomen dat generaties na u te-

                                                
884 Er is ook in defined ambition sprake van een dekkingsgraad, omdat sprake is van een ambitie die moet 

worden waargemaakt. Dat is inherent aan „defined‟ in defined ambition. De dekkingsgraad wordt bepaald 

als quotiënt van de waarde van de beleggingen en de waarde van de reële aanspraken die niet risicovrij zijn.  
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veel aan u moeten subsidiëren. Elk fonds zal dus een minimumdekkingsgraad moeten 

vast stellen. Idealiter zal die worden bepaald door enerzijds de solidariteitsgrens die toe-

komstige generaties stellen aan het mee betalen aan tijdelijke tekorten en anderzijds het 

herstelvermogen van het fonds. Dit is weer een combinatie van de fondsdemografie en de 

herstelpotentie uit het beleggingsbeleid. Dit herstelvermogen neemt af bij oplopende ge-

middelde leeftijd in het bestand. Omdat de solidariteitsgrens niet bekend is, zal de 

wetgever vooralsnog een grens moeten stellen in de vorm van een maximale herstelter-

mijn.  

Ook de onderkant (onderdekking) en de bovenkant (vermogensoverschot) zijn opgeno-

men in de stuurregels. De stuurregels zijn leidraden, het pensioenfondsbestuur kan er van 

afwijken (discretionaire bevoegdheid) maar niet dan nadat dit naar de belanghebbenden is 

verantwoord. In de paragrafen 11.6.3-11.6.5 is een voorbeeld uitgewerkt. Daarin is zoveel 

mogelijk aansluiting gezocht bij de wijze van sturing in het vigerend contract. Het gaat 

om de verschillen tussen de concepten te duiden op het punt van de stuurregels. 

 

Differentiëren of niet? 

In het invullingsvoorbeeld (par. 11.6.3) wordt uniform gestuurd. Op die uniformiteit in 

het contract is veel kritiek (zie deel I, par. 4.5). De belanghebbenden verschillen in risi-

codraagkracht. Dat geldt met name voor deelnemers en gepensioneerden. 

Gepensioneerden hebben geen human capital meer en voelen kortingen direct in hun por-

temonnee. Deelnemers hebben nog wel human capital en tijd om herstel af te wachten. 

Dat geldt voor jongeren weer meer dan voor ouderen. De differentiatievraag staat aan de 

ene kant los van het concept van defined ambition. Het concept kan zowel zonder als met 

differentiatie worden ingevuld. Maar defined ambition laat de bestaande generaties na-

drukkelijk hun eigen risico zelf dragen. Daarom moet bij de invulling de vraag wel 

worden beantwoord. Dat geldt in elk geval de risicodeling tussen actieven en gepensio-

neerden. De evenwichtigheid van de solidariteit vraagt dat ook gepensioneerden delen in 

het risico, de verschillen in draagkracht vragen differentiatie (zie par. 11.8 voor een nade-

re bespiegeling). Daarbij gaat het om differentiatie bij het nemen van beleggingsrisico 

(ex-ante) en bij het delen van risico (ex-post).  

 

14.4.3  Zekerheidsborging in defined ambition 

 

„Eens gegeven blijft gegeven‟, het motto van defined benefit, is los gelaten. Er is geen 

garantie meer op het slechts in het uiterste geval (ultimum remedium) korten op reeds 

opgebouwde aanspraken en ook de vaste pensioenleeftijd is los gelaten. Toch kent defi-

ned ambition veel zekerheidswaarborgen. In par. 11.7.1 zijn zij uit geschreven. In par. 

11.2 zijn zij genoemd de lijst van behoud. Het betreft elementen van het vigerend con-

tract,  die wij behouden, omdat ze in het belang zijn van belanghebbenden op de „willen‟ 

dimensies, ze de randvoorwaarden vanuit de belangen op de „kunnen‟ dimensies niet 

overschrijden en er geen kritiek op is. Wij zetten ze op een rij. 

 

(1) Wij blijven een reëel pensioenresultaat nastreven, inkomensgerelateerd en koop-

krachtbestendig.  

(2) Wij blijven sparen voor het pensioen (kapitaaldekking). 

(3) Wij blijven sparen via verplichtstelling en zorgplicht of modern paternalisme.  
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(4) Wij blijven het organiseren via de werkgever, hij blijft mee doen.  

(5) Wij blijven het pensioengeld buiten de onderneming brengen. 

(6) Wij blijven het pensioengeld buiten de beschikkingsmacht van werknemer en gepen-

sioneerde houden. 

(7) Wij blijven het doen in collectiviteit en solidariteit. 

(8) Wij blijven het doen met wettelijk toezicht.  

(9) Last resort is de CAO-tafel. Daar moet het gesprek worden gevoerd over de vraag of 

het pensioenresultaat té laag wordt en of uit de loonruimte extra middelen moeten worden 

vrij gemaakt dan wel dat de loonruimte daartoe wordt vergroot. De CAO-tafel heeft 

daarmee een bewakings- of achtervangfunctie en is een onmisbare schakel in de borging. 

Zonder deze extra waarborg zouden wij een belangrijke les veronachtzamen uit de retro-

spectie en lopen wij het risico dat het pensioenresultaat te lang te ver af raakt van wat wij 

omwille van economische en sociale zelfstandigheid van gepensioneerden in een vergrij-

zende samenleving acceptabel of beter gezegd wenselijk vinden. 

 

Inrichting wettelijk toezicht  

In par. 11.7.2 is een aanzet gegeven voor een op defined ambition passend toezichtkader. 

Daarin is de zekerheid achteraf uit defined benefit, ingevuld met de garantie van „eens 

gegeven blijft gegeven‟ (het ultimum remedium), vervangen door zekerheid vooraf op 

een zelf gekozen niveau. De zekerheid zit in een adequaat actuarieel fundament waarvoor 

de wetgever de richtlijnen geeft. Vooraf moet geborgd zijn dat de ambitie kan worden 

betaald (kostendekkende premie). Daartoe dient voor die ambitie niet alleen een toeken-

ningsverwachting te zijn geformuleerd maar ook een maximale onderschrijding daarvan 

waarop bij prudent ingestoken realistische aannames wordt gekoerst. Verwachting dus én 

risico. De kostendekkende premie heeft op die manier ex-ante ook het risico fair inge-

prijsd. De wetgever stelt een minimum aan de toekenningsverwachting en een maximum 

aan de onderschrijding. En hij stelt grenzen aan de parameters voor de continuïteitsanaly-

se. Verder moeten zijn vastgelegd het beleggingsrisico, de stuurregels inzake risicodeling, 

ook bij tekort en overschot en een minimumdekkingsgraad. Het risicoprofiel moet, in 

combinatie met de stuurregels de instemming hebben van de belanghebbenden voor wat 

betreft hun risicodraagkracht. De mate van zekerheid kan dus zelf, transparant voor de 

trade-off tussen ambitie, prijs en risico, worden gekozen. Hoe meer zekerheid hoe lager 

het reële pensioenresultaat.  

Op deze manier wordt, afgemeten aan het doel van een reëel pensioenresultaat, een betere 

zekerheid bereikt dan de geclausuleerde garantie op nominale zekerheid, een dure schijn-

zekerheid die om demografische redenen niet is vol te houden.  

 

14.5  Hoe houdbaar is defined ambition? 
 

De houdbaarheid van defined ambition is beoordeeld in hoofdstuk 12. 

 

14.5.1  Langs de contractdimensies en houdbaarheidscriteria 

 

Betaalbaarheid 

Het los laten van de onvoorwaardelijkheid van de opgebouwde aanspraken en het los la-

ten van de vaste pensioenleeftijd en het koppelen ervan aan de ontwikkeling van de 
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levensverwachting zijn ingrijpend maar noodzakelijk gevonden omwille van houdbaar-

heid. Het zetten van deze stappen is inderdaad een grote stap voorwaarts naar 

houdbaarheid. Ze maken het pensioen weer betaalbaar, zowel het niveau van de prijs als 

de beweeglijkheid ervan. Daardoor blijft de werkgever mee doen aan het contract en dat 

dient de continuïteit en efficiënte organisatie. En aan het houdbaarheidscriterium van 

aanpasbaarheid is voldaan. 

 

Solidariteit 

Het los laten van de onvoorwaardelijkheid van de opgebouwde aanspraken doorbreekt de 

uit het lood geraakte solidariteit. Deze stap maakt het mogelijk een nieuw evenwicht te 

vinden tussen actieven en gepensioneerden en tussen huidige en toekomstige generaties. 

Of dat evenwicht duurzaam wordt gevonden hangt vooral af van de vraag of een bevredi-

gende mate van differentiatie kan worden gevonden die past op de verschillen in 

risicodraagkracht, die haalbaar is gezien de getalsverhouding tussen gepensioneerden en 

actieven mede in het licht van instroom van nieuwe deelnemers en die voldoende solida-

riteit over laat om de verplichte deelname en verplichtstelling te kunnen blijven 

rechtvaardigen. Maar die het bovenal voor toekomstige generaties aantrekkelijk laat blij-

ven om mee te doen, zodat de continuïteit van het stelsel blijft gewaarborgd.  

 

Arbeidsmarkt 

Door de opgebouwde aanspraken voortaan te kunnen aanpassen aan de exogene ontwik-

kelingen wordt het contract schokbestendig. Dat dient de economie en de arbeidsmarkt. 

Het los laten van de vaste pensioenleeftijd maakt een einde aan het te vroeg afschrijven 

van human capital. Dat dient de door de vergrijzing verkrappende arbeidsmarkt. Voor-

waarde is wel dat werkgevers meer werk maken van flankerend ouderenbeleid. 

 

Risicomanagement 

Los laten van de garantie achteraf en van het structureel doorschuiven van risico (moge-

lijk door het los laten van de onvoorwaardelijkheid van de aanspraken) brengt het risico 

en de prijs van risico weer in beeld. Dat vereist dat het contract transparant is en compleet 

over ambitie, prijs, risico en risicodeling. Dat gebeurt in de vormgeving van een actuari-

eel fundament dat de ambitiepolsstok en de risicopolsstok niet overschrijdt. Het 

fondsbestuur kan niet met de opdracht vertrekken als de ambitie (opbouwambitie en 

loonvastambitie in termen van toekenningsverwachting én onderschrijding) niet fair ge-

prijsd is en die prijs ook wordt betaald. De door het fondsbestuur te kiezen „onbekende‟ 

in dat evenwicht is het beleggingsrisico. De risicopolsstok voor het in het beleggingsbe-

leid te nemen risico wordt bepaald door de combinatie van de stuurregels (met al dan niet 

differentiatie) en de risicodraagkracht van de belanghebbenden in samenhang met de ge-

wenste ambitie en acceptabele prijs. Ex-ante is de cirkel zo rond, ex-post moet vervolgens 

het risico worden geaccepteerd. Achtervang voor een toch te laag uitvallend reëel pensi-

oenresultaat is de CAO-tafel die dus situationeel moet inspelen op onvoorzien hoog 

oplopend exogene risico‟s. Zonder deze invulling van risicomanagement kan defined am-

bition niet worden ingevoerd en daarmee is aan de houdbaarheidscriteria actuarieel 

fundament en transparant en compleet voldaan. 

Door het los laten van de nominale zekerheid kunnen het actuarieel fundament, het be-

leggingsbeleid en de stuurregels eenduidig worden ingericht op het betaalbaar kunnen 
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realiseren van een inkomensgerelateerd en koopkrachtbestendig pensioen. Aan deze 

houdbaarheidscriteria kan worden voldaan. Er is geen beleggingsspagaat meer. 

 

Verantwoording 

Defined ambition is transparant over risico en transparant over de haalbaarheid van de 

ambitie. Transparantie en risicobeheersing zijn sterk verbeterd. Het contractconcept is 

duidelijk in wat het doet en hoe wordt geborgd dat dat zo goed mogelijk kan worden 

waargemaakt. Het doet dus ook niet meer of anders dan het zegt. Daarmee legt het een 

goed fundament voor een adequate verantwoording. 

 

Zekerheid 

Het los laten van de onvoorwaardelijkheid van de aanspraken en van de nominale zeker-

heid maakt ruimte voor de goede zekerheid (borging van een reëel pensioenresultaat) en 

maakt ruimte voor differentiatie en daarmee zekerheid die wordt toegesneden op de ver-

schillen in risicodraagkracht. De (verkeerde) garantie vervalt en veel 

zekerheidswaarborgen blijven over. De zekerheid wordt in de eerste plaats bepaald in de 

ambitie en daar dus bewust gekozen in samenhang met de prijs. In de tweede plaats wordt 

aanvullend daarop de zekerheid uiteindelijk bepaald door de exogene ontwikkelingen 

enerzijds en het risico anderzijds dat in het beleggingsbeleid wordt genomen. Dat laatste 

risico wordt door het pensioenfondsbestuur bepaald vanuit zijn verantwoordelijkheid 

voor het actuarieel fundament en met toetsing aan de risk appetite en de risicodraagkracht 

van de belanghebbenden. Ook deze zekerheid kan dus ex-ante zelf worden gestuurd. 

Daarbij is de trade-off in het complete contract tussen zekerheid, prijs en reëel pensioen-

resultaat voor alle partijen zichtbaar en kan die afweging dus bewust worden gemaakt. 

Dat biedt een betere zekerheid dan de geclausuleerde garantie op nominale zekerheid, een 

dure schijnzekerheid die om demografische redenen niet is vol te houden.  

 

Pensioenresultaat 

Betaalbaarheidsgrenzen kunnen leiden tot een lager ambitieniveau en dus resultaat. Lan-

ger werken moet dat opvangen en dat kan ook door het los laten van de vaste 

pensioenleeftijd, het stijgen van de levensverwachting en de door de vergrijzing verkrap-

pende arbeidsmarkt. Nodig is wel dat werkgevers meer werk maken van flankerend 

ouderenbeleid. De eenduidige focus op en het vertrekpunt van een inkomensgerelateerd 

en koopkrachtbestendig pensioen dat met veel zekerheidswaarborgen en goed risicoma-

nagement wordt geschraagd leidt tot een veel beter reëel pensioenresultaat dan vast 

houden aan nominale zekerheid met onvoorwaardelijke aanspraken. Het met meer keuze-

vrijheid inspelen op de individuele behoeftes van deelnemers vergroot de kwaliteit 

(houdbaarheidscriterium). 

 

De invoering van defined ambition mag niet plaatsvinden zonder slecht nieuws gesprek 

vooraf. Dat gesprek moet het hoge verwachtingspatroon waarin ondermeer nominale ze-

kerheid wordt gepercipieerd als reële zekerheid en waarin risico niet wordt gevoeld 

omdat het nooit is gecommuniceerd, tot een realistisch niveau terug brengen. 
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14.5.2  Lessen geleerd 

De twee belangrijkste lessen zijn geleerd.  

 

Zowel defined benefit als defined contribution zijn niet opgewassen tegen exogene ont-

wikkelingen. Defined ambition is een contractconcept waarin die exogene 

ontwikkelingen via de aanpasbaarheid van de opgebouwde aanspraken als het ware „naar 

binnen worden gehaald‟ en daardoor worden „gemanaged‟.  

Essentieel voor een adequaat pensioenresultaat is echter wel een serieuze invulling van de 

monitor- en achtervangfunctie van de CAO-tafel. Serieus zowel van werkgeverszijde als 

van werknemerszijde. De werkgever maakt daarin ernst van zijn belang bij een adequaat 

pensioenresultaat en laat dat dan ook aan de werknemers zien. En werknemers nemen 

daar hun eigen verantwoordelijkheid voor de pensioenkwaliteit. Zo had Van Marken het 

ook bedoeld. In defined benefit hebben zij dat ten onrechte niet hoeven doen en dat leidt 

nu tot veel onbegrip en verzet. Het belang van deze arbeidsvoorwaarde is veel te lang niet 

op waarde geschat. Werkgever(s) en werknemers samen nemen daar de verantwoorde-

lijkheid voor de gepensioneerden. Dat is met name ook in het belang van de werknemers 

omdat ook zij ooit in die fase terecht komen. 

 

Het zelf binnen de bestaande generaties moeten dragen van het risico is de beste waar-

borg voor goed risicomanagement. Transparante stuurregels over de risicodeling ex-post 

werken disciplinerend. Belanghebbenden zien hun risico en kunnen op grond daarvan 

hun grenzen aangeven ten aanzien van hun risicodraagkracht. Het pensioenfondsbestuur 

kan een risicoprofiel voor het beleggingsbeleid opstellen dat de risicopolsstok niet over-

schrijdt. Dat risicoprofiel wordt ingebracht in de samenhang tussen ambitie, prijs en 

risico. Een ambitie wordt bepaald die betaald kan worden. Door de loonvastambitie na-

drukkelijk niet alleen in een verwachting maar ook een onderschrijding te bepalen is ook 

dat risico ex-ante fair ingeprijsd in de kostendekkende premie. De monitor- en achter-

vangfunctie aan de CAO-tafel maakt het risicoframework compleet. 

 

14.5.3  Houdbaar of latent houdbaar? 

 

Met de invoering van defined ambition worden grote stappen gezet op weg naar houd-

baarheid. Vijf invullingsissues kunnen echter duurzame houdbaarheid in de weg staan.  

 

Gekozen invulling versus theorie 

In de invulling die als voorbeeld is gekozen worden nog tijdelijke tekorten doorgescho-

ven, wordt gebruik gemaakt van buffers en wordt een schok na een „getrapte‟ wachttijd 

ineens voor de volle omvang genomen. Vanuit de economische theorie (Merton-

Samuelson) is daarop kritiek.  

Volgens deze theorie worden tekorten niet meer door geschoven om geen schulden boven 

de markt te doen hangen en toekomstige generaties niet te laten opdraaien voor de tekor-

ten van de bestaande generaties. Daar staat tegenover dat het tijdelijk en begrensd 

doorschuiven van tekorten „de taart voor risico-opvang vergroot‟. Deze intergenerationele 

solidariteit heeft meerwaarde, al is de omvang daarvan ter discussie en moet die meer-

waarde nadrukkelijk opnieuw worden onderzocht. 
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Volgens genoemde theorie is het beter niet met buffers te werken, ook niet tijdelijk. Buf-

fers zijn anoniem, vertroebelen zicht op risico en geven politiek risico. Daar staat 

tegenover dat buffers een schokdempende en egaliserende werking hebben. Gedragswe-

tenschappers (bijvoorbeeld Kahneman en Tversky (1979 en 1984)) geven aan dat 

individuen graag delen en bufferen om pijn te voorkomen en niet kunnen omgaan met 

volatiliteit. In ruil daarvoor mogen anderen best meegenieten van die buffers. In een 

compleet contract kunnen buffers transparant en strak worden gereguleerd. Aan dat 

houdbaarheidscriterium kan worden voldaan.  

Volgens genoemde theorie is het beter tekorten en overschotten als consumptieschok di-

rect te nemen maar het effect wel uit te smeren over de resterende levensduur. De 

keerzijde daarvan is een elk jaar wisselende boodschap op het pensioenoverzicht. 

Het betreft hier nadrukkelijk de invulling. In het concept van defined ambition zijn al de-

ze invullingskeuzes mogelijk.  

 

Differentiatie versus solidariteit 

Duurzame houdbaarheid wordt alleen bereikt als het lukt een evenwicht te vinden tussen 

differentiatie en solidariteit zodanig dat én voldaan wordt aan de verschillen in risico-

draagkracht tussen gepensioneerden en huidige en toekomstige deelnemers én voldoende 

solidariteit overblijft om verplichte deelname en verplichtstelling te blijven rechtvaardi-

gen. Zo kan het zijn dat door de rijping de getalsverhouding tussen actieven en 

gepensioneerden zodanig scheef wordt dat de gewenste differentiatie, met name tussen 

gepensioneerden en actieven, niet meer kan worden bereikt. Zie daarover par. 11.8. 

 

Het systeem van doorsneeopbouw-doorsneepremie 

De houdbaarheid van dit systeem staat los van het concept van defined ambition. Dat 

concept lost het dan ook niet op. De kwetsbaarheid (solidariteit van oud naar jong en de 

belemmeringen voor de arbeidsmobiliteit) kan gaan leiden tot onhoudbaarheid van het 

contract. Een goede pensioenvoorziening voor zzp-ers en mogelijke aansluiting op het 

systeem van doorsneeopbouw-doorsneepremie al dan niet via het verbonden kunnen blij-

ven aan het bpf van de betreffende bedrijfstak waarin de zzp-er werkt, kan de 

mobiliteitsbelemmering (deels) opheffen. 

 

Evenwicht tussen belanghebbenden 

Het kan zijn dat een of meer belanghebbenden vind(t)(en) dat een of meer van zijn/hun 

belang(en) in defined ambition dan wel de invulling niet goed wordt/worden gediend. 

Dan is het contract niet houdbaar. Wij gaan hier op in in par. 14.6 hierna. 

 

De overgang van defined benefit naar defined ambition 

Het moeten los laten van „eens gegeven blijft gegeven‟ wordt het duidelijkst zichtbaar in 

de vraag wat te doen met de over het verleden opgebouwde aanspraken, het ultimum re-

medium en de levensverwachting. Die aanspraken mogen niet zondermeer met 

terugwerkende kracht voorwaardelijk worden. Kenmerk van defined ambition is echter 

dat over het verleden opgebouwde aanspraken aanpasbaar zijn. De redenen om over te 

gaan zijn de exogene ontwikkelingen met de demografische verschuivingen voorop, die 

de grenzen van betaalbaarheid en solidariteit overschreden doen worden bij doorgaan met 

defined benefit. Die redenen betreffen natuurlijk net zo goed, of beter gezegd, juist ook 
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de bestaande opgebouwde rechten. Die zijn in defined benefit „hard‟. Door deze echter 

niet te betrekken in de sturing zou in één klap een enorme massa overgangsrechten ont-

staan, die onvoldoende is af gefinancierd, alleen al door de stijgende levensverwachting. 

Dat is niet houdbaar. Een manier moet worden gezocht om ook deze rechten met terug-

werkende kracht alsnog aanpasbaar te mogen maken. De acceptatie daarvan door 

deelnemers en met name ook gepensioneerden is een soort lakmoesproef voor de accepta-

tie van defined ambition. 

 

14.6  Wordt duurzaam evenwicht bereikt tussen de belanghebbenden? 
 

Uiteindelijk, zo hebben wij in de werkdefinitie houdbaarheid gesteld, bepalen de belang-

hebbenden of defined ambition houdbaar is. De belangen van de belanghebbenden zijn 

beschreven in deel I, hoofdstuk 5. Het brengen van het „willen‟ bij het „kunnen‟ herstelt 

de niet meer goed gediende belangen van werkgevers (betaalbaarheid), jongeren en toe-

komstige generaties (solidariteit) en de overheid (betaalbaarheid, teveel doorschuiven 

naar toekomstige generaties en economie en arbeidsmarkt). Maar ze doen afbreuk aan de 

belangen van gepensioneerden en werknemers. Brengt het concept van defined ambition 

duurzaam evenwicht tussen de belanghebbenden en hun belangen? 

 

De invulling van het risicomanagement met een adequaat actuarieel fundament, transpa-

rant vorm gegeven en compleet inzake risico en risicodeling, het slecht nieuwsgesprek en 

temperen van de verwachtingen en het optuigen van een goede verantwoording komen 

alle belanghebbenden ten goede. Zij het dat veel slecht nieuws moet worden verwerkt en 

dat dit voor gepensioneerden en oudere werknemers achteruitgang betekent in nominale 

zekerheid en pensioenresultaat omdat goed risicomanagement minder doorschuiven bete-

kent. Maar de houdbaarheid van het stelsel wordt vergroot en dat is in ieders belang.  

Het los laten van de onvoorwaardelijkheid van de aanspraken en de vaste pensioenleeftijd 

zijn voor de overheid uit oogpunt van vergrijzing, economie en arbeidsmarkt een sterke 

verbetering. De afname van de zekerheid moet daarvoor worden geaccepteerd. Daarvoor 

krijgt de overheid terug de eenduidige focus op een reëel pensioenresultaat dat zijn be-

lang dient van economisch en sociaal zelfstandige gepensioneerden. Het ontwikkelen van 

een op contracten met reële voorwaardelijke toezeggingen passend FTK is een belangrij-

ke taak van de overheid in dit proces. 

Vooral de werkgevers en in mindere mate de jongere werknemers en toekomstige genera-

ties gaan er op vooruit door het los laten van de onvoorwaardelijkheid van de aanspraken 

en de vaste pensioenleeftijd. De wens wordt gehonoreerd om betaalbaarheid en risico‟s 

beter te beheersen. De solidariteit tussen jong en oud wordt weer meer evenwichtig. Dif-

ferentiatie kan daar aan bijdragen. Voor jongeren en toekomstige generaties is ook het los 

laten van de nominale zekerheid een plus, omdat hun aanspraken daardoor optimaler 

kunnen renderen. 

(Oudere) werknemers en gepensioneerden leveren in, zeker in hun perceptie en vanuit 

wat zij nu hebben, zowel in nominale zekerheid als in pensioenresultaat. De ontwikkelin-

gen en kritiek laten zien dat zij meer hebben gekregen dan het contract aan kan. Dat moet 

worden hersteld en mag niet opnieuw gebeuren. Zij krijgen daarvoor echter wel terug een 

betere focus op een in een FTK geborgd reëel pensioenresultaat. Dat belang is minstens 
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zo groot, al moeten zij daarvan nog wel worden overtuigd. Differentiatie kan daar aan 

bijdragen. 

 

Alles afpellend draait het willen accepteren van defined ambition door gepensioneerden 

en werknemers, demografische noodzaak of niet, om de perceptie over het verlies van de 

nominale garantie in ruil voor een bestendig reëel pensioenresultaat met veel zekerheids-

waarborgen. Zo bezien ligt de sleutelrol in de eerste plaats bij de werkgevers. Zij kunnen 

werknemers over de streep trekken met het nu echt serieus werk maken van de verbete-

ring van de arbeidsmarktpositie van oudere werknemers en met het, ook aan de CAO-

tafel, uitstralen van het daar serieus willen bewaken van een voldoende hoog en reëel 

pensioenresultaat dat na pensioeningang ten minste koopkrachtbestendig is.  

En een sleutelrol ligt bij de gepensioneerden. Zijn zij bereid verder te kijken dan hun een-

zijdige belang? Durven zij te gaan voor de ratio van een reëel pensioenresultaat in plaats 

van de emotie van nominale zekerheid. Gaan zij zich echt verdiepen in wat zij met defi-

ned ambition aan kwaliteit, zekerheid en vooral houdbaarheid terug krijgen? Werknemers 

kunnen helpen door akkoord te gaan met differentiatie bij de risicodeling. En eigenlijk 

zouden toekomstige generaties een garantie moeten afgeven om mee te blijven doen, nu 

het doorschuiven beperkt is. De werkgever en het pensioenfonds moeten samen die ga-

rantie gaan „afdwingen‟ door een keurmerk.  

De overheid kan bemiddelend optreden vanuit zijn samenhangende belangen als hij vast 

houdt aan de koers van kostenbeheersing en gewenste schokbestendigheid enerzijds en 

een reëel pensioenresultaat voor economisch en sociaal zelfstandige gepensioneerden an-

derzijds. Defined ambition geeft hem beide. 

Het risicomanagement moet het vinden van een nieuwe balans in het contract tussen „wil-

len‟ en „kunnen‟ begeleiden en de deelnemer en gepensioneerde, die door de pijn heen 

moeten van inleveren op „willen‟ omwille van „kunnen‟, het vertrouwen geven dat hun 

belangen in dat contract met reële maar wel voorwaardelijke toezeggingen veilig zijn. 

 

14.7  Overheid en sociale partners zetten majeure stappen op weg naar 

houdbaarheid 
 

Deze studie betreft het tijdvak midden 19
de

 eeuw tot voorjaar 2009. Een Epiloog (hoofd-

stuk 13) is aan de studie toegevoegd omdat in 2010 zowel de Minister als de StAr 

majeure stappen zetten op weg naar houdbaarheid van het pensioencontract. Dat biedt 

tevens de mogelijkheid om te bezien of en hoe defined ambition een weg vindt in het 

pensioendebat. 

 

14.7.1  Kabinetsinzet: niet meer alleen ‘nominale zekerheid boven alles’ 

 

In par. 13.2.1.5 hebben wij de kabinetsinzet beschreven als het gaat om het toekomstbe-

stendig maken van het pensioencontract. Die kabinetsinzet is beschreven in de brief van 7 

april 2010 aan de Tweede Kamer. Het contract mag onvoorwaardelijke nominale toezeg-

gingen blijven doen. Maar die moeten dan beter worden nagekomen, de zekerheidseisen 

gaan omhoog. Bovendien moet ook in deze contracten gecommuniceerd worden over het 

reële pensioenresultaat en de risico‟s van het kunnen bieden daarvan. De Minister spreekt 

echter een duidelijke voorkeur uit voor een reëel pensioenresultaat als doel van het pensi-
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oencontract. Omdat hij zich realiseert dat dat niet lukt zonder risico, kondigt hij aan dat 

ook contracten met alleen voorwaardelijke toezeggingen maar dan wel geënt op een reële 

ambitie een plaats krijgen in de pensioenwet en een apart FTK krijgen. Tevens kondigt de 

Minister aan het mogelijk te gaan maken opgebouwde aanspraken voorwaardelijk te ma-

ken voor een verder stijgende levensverwachting, zodat de stijging van de 

levensverwachting volledig kan worden geïncorporeerd in het contract. 

De impact van de kabinetsinzet op het contract is groot. Het Kabinet breekt met deze 

voorstellen met de „traditie‟ dat nominale zekerheid vóór alles gaat, het motto dat in het 

vigerend FTK nog eens nadrukkelijk is bevestigd. Daarmee stelt het Kabinet sociale part-

ners eindelijk voor de keus: wát wil je bereiken in het contract? En daarmee gaat het 

eindelijk eerst over de doelstelling van het contract en dán pas over het toezicht dat daar 

op past. Het probleem van de dubbele doelstelling en de daaruit voortvloeiende beleg-

gingsspagaat kan eindelijk worden opgelost. Daarmee speelt het Kabinet de bal nu ook 

echt terug naar sociale partners die nu kleur moeten bekennen.  

 

14.7.2  Sociale partners: premiestabilisatie en meer voorwaardelijkheid in de aan-

spraken 

 

In par. 13.2.1.6 hebben wij het AOW- en pensioenakkoord besproken dat sociale partners 

in juni 2010 met elkaar hebben gesloten. Premiestabilisatie is dringend gewenst en is het 

leidend thema van dit akkoord. Zij besluiten dat de pensioenleeftijd omhoog moet en 

voortaan moet gaan mee bewegen met de levensverwachting. Opgebouwde aanspraken 

worden eveneens voorwaardelijk voor de levensverwachting. Daarnaast besluiten zij dat 

financiële schokken voortaan in de aanspraken moeten worden opgevangen. Daartoe 

schetst de StAr in het akkoord van juni 2010 twee mogelijke routes. De eerste is de route 

van combicontracten waarin een deel van de aanspraken onvoorwaardelijk blijft. Dit deel 

zal lager zijn dan nu het geval is, de rest wordt de facto voorwaardelijk en daarmee aan-

pasbaar voor financiële schokken. Uitgezocht dient te worden wat een realist ische 

verhouding is tussen het onvoorwaardelijke en voorwaardelijke deel. De tweede is de 

route van volkomen („complete‟) flexibele (reële) contracten. Daarin komen geen on-

voorwaardelijke aanspraken meer voor en wordt de ambitie volledig gericht op een reëel 

pensioenresultaat. Contracten dus die vallen binnen het concept van defined ambition. 

Als gezegd is premiestabilisatie het vertrekpunt. Wel wordt de CAO-tafel als achtervang 

ingezet om zo nodig uit (herschikking van) loonruimte extra middelen naar het fonds te 

sturen. 

De tot op heden opgebouwde aanspraken zouden omwille van de financierbaarheid en 

solidariteit ook alsnog voorwaardelijk moeten worden voor de levensverwachting en al 

dan niet deels voor financiële schokken. De StAr vraagt aan de wetgever de mogelijkhe-

den daartoe te verkennen. Het StAr-akkoord zet een majeure stap en dwingt net als de 

Minister tot een keuze tussen onvoorwaardelijk nominaal en voorwaardelijk reëel. De 

combicontracten vallen onder het aangescherpte vigerend FTK, de volkomen flexibele 

reële contracten onder het door de Minister aangekondigde daarop toegesneden FTK. 
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14.7.3  Defined ambition speelt een rol maar ontmoet ook veel scepsis 

 

Sinds de eerste publicatie in 2009 speelt defined ambition een rol in het pensioendebat. 

De evaluatie van het FTK bevestigt de „lekken‟ in het FTK. Dat leidt tot te lage zekerheid 

voor onvoorwaardelijke toezeggingen. Die zekerheid moet worden aangescherpt, maar 

dat betekent een verslechtering van het reële pensioenresultaat. De door de Minister naar 

aanleiding van de kredietcrisis ingestelde commissies Frijns en Goudswaard zijn duide-

lijk in hun keuze voor een reëel pensioenresultaat en accepteren de consequentie van 

meer voorwaardelijkheid in de aanspraken. Frijns hint daarop en Goudswaard kiest er na-

drukkelijk voor. Defined ambition noemt hij als een van de voorbeelden om aan die 

keuze „reëel en (deels) voorwaardelijk‟ invulling te geven. Ook de Minister gaat zoals wij 

hierboven zagen voor een reëel pensioenresultaat en accepteert in ruil daarvoor contrac-

ten met voorwaardelijke aanspraken. Dat betekent dat de voor defined ambition 

benodigde wettelijke ruimte er gaat komen.
885

 En dat er ook een passend toezichtkader 

voor komt.
886

 Omwille van premiestabiliteit kiest de StAr voor contracten met een grotere 

mate van voorwaardelijkheid. De route om daaraan invulling te geven die de StAr duidt 

met volkomen („complete‟) flexibele (reële) contracten is de lijn van het concept van de-

fined ambition: reëel en voorwaardelijk. En Goudswaard én de Minister én de StAr sturen 

net als in defined ambition met de pensioenleeftijd als de levensverwachting verder stijgt. 

 

Toch ontmoet defined ambition in het veld veel scepsis. Het betreft dan met name de 

moeite met het geheel los laten van de onvoorwaardelijkheid van de aanspraken. De 

overstap naar een contract met alleen „zachte rechten‟ wordt wel begrepen als lijn vanuit 

de houdbaarheidsanalyse maar óf gezien als voor nu een brug te ver door juist bij de hui-

dige discussies over onzekerheid de stap te maken naar „volledige onzekerheid‟
887

 óf 

beoordeeld als niet nodig. Men verzet zich tegen „volledige onzekerheid‟ (dat gepercipi-

eerd wordt als „nergens meer op kunnen rekenen‟) en volledige doorvertaling van 

schommelende rendementen in de aanspraken. Men vindt de stap naar incorporeren van 

de levensverwachting en het vastleggen van een afstempelplan bij onderdekking met een 

expliciete risicotoedeling voldoende en al ver genoeg gaan. „Eens gegeven blijft gegeven‟ 

vindt men emotioneel heel belangrijk, ook al beseft men dat het in reële termen schijnze-

kerheid geeft. Men wil juist dat het vigerend FTK meer ruimte biedt voor trendmatig 

sturen en vindt verzwaring van de zekerheid niet nodig of zelfs niet wenselijk. Het herstel 

van de financiële markten en daarmee van de dekkingsgraden eerst in 2009 en opnieuw 

eind 2010 draagt aan die houding bij. Dit speelt zowel bij werkgevers als werknemers 

maar bij de laatste wel veel nadrukkelijker. Immers, zij krijgen het risico in hun aanspra-

ken. Daar komt voor werknemers bij dat zij vinden, dat de werkgevers zich onttrekken 

aan hun verantwoordelijkheid voor een goed pensioen en „wel erg gemakkelijk weg ko-

men‟. Zeker nu de financiële positie niet goed is. Zij zouden ten minste nog wel moeten 

meebetalen aan herstel daarvan, zo vindt men. 

                                                
885 Conform de brief van april 2010. Inmiddels is onduidelijk of de Minister de stap zal zetten. Het concept-

advies van de landsadvocaat inzake de juridische bezwaren tegen het „invaren‟ van de opgebouwde on-
voorwaardelijke rechten in een contract met louter voorwaardelijke aanspraken zorgt voor twijfel of de stap 

kan worden gezet. 
886 Ook dat is inmiddels, mede als gevolg van het concept-advies van de landsadvocaat, onduidelijk. 
887 Men geeft dan aan dat het wellicht anders zou zijn als vandaag gestart zou worden met een pensioensys-

teem. 
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14.7.4  Nog geen AOW- en pensioenakkoord 

 

In zijn uitwerking van het pensioenakkoord heeft de StAr inmiddels gekozen voor de rou-

te van reëel en voorwaardelijk.
888

 De route dus van defined ambition. Dat ontmoet, in lijn 

met bovenstaande, veel verzet met name bij FNV-bonden. Daarenboven vinden alle bon-

den de premiestabilisatie bij financiële schokken die is overeengekomen te ver gaan. Zij 

vinden dat werkgevers mede verantwoordelijk moeten blijven voor het opvangen van die 

financiële schokken. Werkgevers en werknemers zullen hierover opnieuw moeten gaan 

praten. Ouderenbonden verzetten zich tegen het alsnog „verweken‟ en dus voorwaardelijk 

maken van de reeds opgebouwde aanspraken. Daarnaast is de Minister met name wat be-

treft de AOW nog onvoldoende tegemoet gekomen aan de in het AOW- en 

pensioenakkoord geventileerde wensen. Ook tussen de StAr en de Minister moet nog 

verder worden gesproken.  

Voor de tweede week van mei wordt geen akkoord verwacht. 

                                                
888 Zie par. 13.3.3. 
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Hoofdstuk 15 

Summary 
 

15.1  Defined benefit is no longer sustainable 
 

Subject (case) of this case study is the (un)sustainability of the present pension contract in 

conjunction with the Financial Assessment Framework (FAF) for that contract. The regu-

latory framework established by the Minister of Social Affairs (the legislator) and 

enforced by the Dutch National Bank (the supervisor). The present contract is a defined 

benefit contract. It has the motto „a deal‟s a deal‟. The entitlements, accrued in the past 

(the nominal rights), are unconditional. A fixed pension age is a part of the deal, as well 

as the indexation to date. In addition, each participant has a conditional prospect of earn-

ings or price uprating of the entitlements.   

Hence, in defined benefit, the participant is insured against demographic risks and against 

risks in the financial markets. Therefore, when these risks manifest themselves, it is im-

possible to adjust the nominal rights: the accrued rights are not reduced and the pension 

age is not increased. This is inherent to the type of insurance. However, the risks are not 

insured within the group of insured persons, as for example is the case for fire insurances. 

In case of fire insurances, the majority of the insured persons is not affected by the risk, 

and for this reason it is possible to insure the risk within the group. Actually, the insurer 

acts only as an intermediary for gathering the group. However, in case of the defined 

benefit insurance, everybody in the group is affected at the same time by an increase in 

life expectancy, a decrease of interest rates, a decline in returns or inflation, and some-

times by a combination of these risks. Interception within the group is only possible by 

decreasing the right, accrued in the past, for all the insured persons. „Sharing the pain to-

gether in a fair way.‟ But in case of the defined benefit contract, this right happens to be 

insured. And therefore, this means that the risk has to be insured outside the group of in-

sured persons. And that is exactly what the defined benefit does. We make the current 

participants, the new participants and the employers act as the insurer of rights, accrued 

in the past. Officially, indexation in the future is not part of the insurance. But practice 

shows that cuts in indexation generate so much resistance that we prefer to think of in-

dexation as part of the pension insurance. So, in defined benefit we rely heavily on the 

future. Intergenerational solidarity and the employer are the two pillars on which the de-

fined benefit insurance rests. However, both pillars are on the brink of collapse, under the 

burden of the defined benefit contract.  

In essence, the cause lies in structural demographic changes. The defined benefit contract 

emerged in the second half of the
 
19th century. The active population was young and 

there were few pensioners. The chance of reaching pension age was considerably smaller 

than nowadays and the remaining lifespan after retirement was shorter. Passing on the 

risks of longevity, interest and return represented only a fraction of the required premium, 

the risk was barely visible. But what was possible in those days, and which has lead to a 

widely accessible and high-quality pension for all the employees in the second half of the 

20th century, is not possible any more. Different times require a new contract. The main 

cause lies in the ageing member pool within the pension funds: the ratio of pensioners 

compared to active employees has sharply deteriorated. Underlying causes are demo-

graphic ageing, declining birth rates and increased life expectancy. This evolution is 
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structural and irreversible. The long period between 1980 and 2000, which was characte-

rised by a great prosperity within the funds, has hidden this demographic evolution from 

view for a long period of time, but now that the prosperity is over, the demographic 

change is fully visible. The dotcom crisis, but even more the credit crunch, actually work 

as a catalyst of the underlying problem.  

The contract has become unbalanced, the „demand‟ (pension income and security) has 

exceeded the limits of the „supply‟ (affordability, solidarity and labour market). The ex-

cessive pressure on the solidarity of future generations and on the affordability (employer 

and labour market) mean that we should stop structurally shifting these risks. From now 

on, the current generations will have to absorb the risks themselves. This brings us to a 

crossroad where a „left turn‟ entails taking less risk and a „right turn‟ entails incorporating 

more risk in the rights. The „left turn‟ implies holding on to nominal security at the cost 

of lower returns. Potential for indexing will be (partly) sacrificed, which will result in a 

significantly lower real pension income. This is contrary to the objective of the pension 

deal, which consists of providing in the costs of living when human capital is depleted 

and maintaining the standard of living during retirement. The system should lead to eco-

nomically and socially independent pensioners. The focus on nominal security has been 

heavily criticised for this reason. It promises is a false security in terms of real income 

and is, in particular for youngsters, a very costly security. The „right turn‟ means that 

nominal security can be sacrificed in order to be able to realise a real pension income at 

affordable cost. In this study, I've come to the conclusion that we have to take the „right 

turn‟. Defined benefit is not sustainable. The unconditional nature of entitlements and a 

fixed pension age should be discarded. The accrued rights have to become adaptable to 

exogenous developments and the pension age will have to fluctuate with increased lon-

gevity. „Leave (nominal) security behind.‟ This is the logical conclusion, resulting from a 

critical analysis of developments. The system should „go with the flow‟.   

 

This is bad news: we cannot do what we‟ve always done and would like to keep doing. 

We will have to balance what we „want‟ (demand) with what we „can‟ (supply) in a better 

way. The news has indeed been received badly, the message is being challenged. There is 

not a shared sense of necessity or urgency. The argumentation is misunderstood and the 

solution has not (yet) been accepted. Therefore, it is important to underpin the arguments 

for this conclusion to substantiate the message. The necessary steps will not be taken un-

less people understand and accept the reasoning. Parts I and II of this study examine the 

reasons why we should leave nominal security behind us.   

But it is equally important to show what letting go of unconditional entitlements and a 

fixed pension age exactly looks like. How will a pension deal with adjustable rights and 

an uncertain pension age actually work? What degree of security will remain? The  

answers are provided in part III, in which the concept of defined ambition is described as 

an answer to the task of rebalancing the „supply‟ and „demand‟, with the objective of an 

income-related pension which can keep pace with inflation. What is it, how does it work 

and (what) security does it (still) offer? What does the contract look like as we „leave 

(nominal) security behind‟?  
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15.2  Developments and criticism reveal unsustainability  
 

Part I consists of a situational analysis of the prevailing contract in conjunction with the 

regulatory framework, FAF, the object of this case study (as described in chapter 2). Ex-

ogenous developments are elaborated and analysed as regards their impact on the contract 

(chapter 3). The same is done for the criticism on the contract (chapter 4). 

 

15.2.1  The current contract and the FAF. 

 

The current contract is a defined benefit contract, based on the average wages with expli-

cit conditional indexation. As regards its capital funding, the contract is financed in a 

prorated way. The accrued entitlements and the credited indexation are unconditional; 

they can only be reduced in exceptional situations, i.e. if this is required for the continuity 

of the pension fund (ultimate remedy). The pension age is a fixed age, which is usually 

determined to be 65. The participant is entitled to determine his own retirement age, sub-

ject to an actuarial recalculation. An increase in life expectancy is compensated for by a 

higher premium for future accrual, while for the past it is charged to the assets. The FAF 

sets rules for the financial structure, for the cost-covering premium and for the assess-

ment of the financial position. This position is assessed in view of discontinuity: the 

accrued entitlements have to be covered by sufficient equity at any moment in time. This 

(nominal) rate of coverage is calculated at market value, the liabilities at a risk-free yield 

curve. The legislation prescribes a minimal coverage ratio of 105% of the liabilities and 

requires a minimal solvency buffer that is dependent on the required level of security of 

97,5 % on one hand, and on the investment mix on the other hand. The larger the mis-

match in comparison with the nominal liabilities, the higher the required solvency margin 

is. In case of disappointing investment returns and/or declining interest rates, the financial 

position may fall under the required level of solvency buffer. This so-called reserve defi-

cit has to be remediated within a maximum of 15 years. The means of remediation consist 

of premium increase and reduction of indexation. To this end, most pension funds use 

sliding scales as a guideline. If the nominal coverage ratio falls under the limit of 100 % 

(underfunding), a short-term recovery plan, with additional measures for restoring the 

coverage ratio at the level of the minimally required equity within a maximum period of 

three years, has to be submitted. Publicly traded companies with a defined benefit con-

tract have to include the risks of the pension fund in the balance sheet of the company. 

 

The current contract must serve two purposes. Firstly, the contract provides unconditional 

nominal rights and therefore has to offer the required legal security. Secondly, it aims to 

provide inflation-proof benefits through structural indexing. In an attempt to reconcile 

both objectives, the pension fund boards face an investment dichotomy. The contract 

treats everything uniformly and averagely. Each participant and each pensioner receive 

the same investment mix, the same nominal guarantee, in case of deficits the same in-

crease in premium and the same (reduced) percentage of indexation. In the context of this 

contract, the pension accrual and the premium are also the same for everyone. Participa-

tion in industry-wide pension schemes (BPFs) is mandatory, at the request of the social 

partners within the industry. For these BPFs, the system of average accrual-average pre-
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miums is mandatory. This system with its uniformity results in a large degree of subsi-

dised solidarity. 

This contract is come under review, as a result of socioeconomic developments and 

mounting criticism.  

 

15.2.2  Developments and criticism reveal unsustainability 

 

We have assessed the (un-)sustainability of the contract by measuring the impact of de-

velopments and criticism on what we call the dimensions of the contract. Pension income 

and security are the „demand‟ dimensions. The contract should provide an adequate in-

come-related and inflation-based pension. This is the point of the pension deal. The 

contract should provide the highest possible security on which the participants and pen-

sioners can rely. But the affordability (level and volatility of the premium), solidarity 

(sustainable balance between pensioners, current and future participants) and the labour 

market (no disruptions and no obstacles for the mobility) set limits to the „demand‟. They 

are the „supply‟ dimensions. Proper risk management (an adequate actuarial foundation, 

based on a fair cost-covering premium, in which the risks are prudently calculated and 

where the investment risk does not exceed the risk-bearing capacity of the stakeholders) 

and an adequately structured accountability (communication, participation and gover-

nance) have to bridge the gap between „demand and supply‟. These are the „connecting‟ 

dimensions.  

 

Developments and their impact on the pension deal, as well as the criticism, reveal that 

there is a problem with the „supply‟ dimension. The limits of affordability, solidarity and 

the labour market have been reached.  

 

Affordability is becoming an ever bigger bottleneck 

Pension contributions are becoming unreasonably high, due to ever increasing life expec-

tancy and the fixed pension age. Structurally lower levels of expected returns and interest 

rates exacerbate this price spiral. Premiums are too high for employers and too great a 

burden for the economy and the labour market.  

Aging pension funds with waning influx of younger employees mean that raising contri-

butions is increasingly ineffective. On the other hand, the reliance on contribution hikes 

has been increased due to increased volatility of interest rates and investment returns, 

compounded by the short-term focus on market value within the FAF regulatory frame-

work.  

Due to the demographic developments the habit of shifting risks forward via the pre-

mium, which is inherent to a defined benefit contract, now leads to excessively high 

premium risks for employers, younger workers and future generations. This gives rise to 

a systemic risk that employers and younger generations will no longer accept the pension 

deal, which would undermine the whole system. This would mean that foundation of the 

system, collectivity, solidarity and the mandatory participation, cannot be used any more.  

Affordability requires the reversal of price spiral and the increase of the shock resistance. 
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Solidarity between young and old is strained  

The habit of shifting risks to the future on the one hand, and shifted demographic propor-

tions on the other hand, the solidarity of young people with older people has become too 

unbalanced and is therefore under pressure. What was possible at the time of the emer-

gence of defined benefit, based on the demographics at that time, is not possible any 

more.  The system of average accrual - average premiums compounds the strained soli-

darity of younger and older generations. The increased demand on solidarity puts the 

acceptance of younger generations at risk. If young people and future generations reject 

the notion of mandatory participation, the system will be undermined. The habit of trans-

ferring risks to younger generations has to be broken. The solidarity between pensioners, 

older employees, young employees and future generations must be rebalanced. If we re-

quire future generations to act as „shock absorbers‟ this should be tightly regulated. 

 

Labour market distortions and hampered job mobility  

The contract has a distorting effect on the labour market. Due to the fixed pension age, 

human capital is written off too early and labour costs rise due to increased longevity. 

This is occurring while the labour market is tightening. Demographic ageing now re-

quires higher employment participation, also from older people. This early retirement 

spiral should be reversed, so that it becomes possible to use the increasing value of hu-

man capital over a longer period of time. Moreover, as mentioned before, increasing 

pension related labour costs affect the economy and international competitiveness ad-

versely.  

Labour mobility increases continuously. This means that the elements in the pension sys-

tem that impede mobility should be discarded. These include the outstanding deficits and 

the excessively large buffers on the books of pension funds, conditional rights that are 

linked to retaining one‟s current job, unfunded transfer rights and prepaid premiums in 

the system of average accrual-average premium. It is also necessary to find a way to give 

self-employed professionals a place in the pension system. 

 

Overreaching the limits of affordability, solidarity and labour market has gone unnoticed 

for a long time because risk management and accountability were deficient. Risk man-

agement and accountability are the „connecting‟ dimension of the pension deal.  

 

Risk management is deficient 

Besides the criticism of the effects of the exogenous developments on the contract, there 

is much criticism of the risk management.  

The risks are insufficiently controlled. They are incorrectly measured and priced. This 

has been partly remedied by the transition to the market valuation of liabilities in 2006. 

But the risks of a mismatch between the assets and the unconditional (and hence guaran-

teed) liabilities are not sufficiently calculated into the contribution, partly due to 

„loopholes‟ within the FAF.
889

 Moreover, the contract is not complete; there are no guide-

lines for dealing with the bottom (a deficit) or the top (a surplus). Moreover, ownership of 

the buffers is unclear. This results in underestimating risks, taking risks too easily, and 

                                                
889 For example, it is allowed to determine the cost-covering premium on the basis of the uncertain portfolio 

return, the risk increments in the solvency buffer are too low, the parameters of the Pension Act for return 

are too optimistic and it is allowed to implement an indexation before the solvency buffer has been filled.  
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deferring risks to the future. The buffers are also subject to political risks. Moreover, the 

participants are not sufficiently aware of their risks and they don't know whether, or to 

which extent, they share in the risks.   

The contract suffers from the dual objective of both nominal security and real ambition, 

which is legitimised by „loopholes‟ within the FAF. But nominal security is a false and 

costly security, and the dual objective leads to a suboptimal investment policy and an 

unmanageable investment dichotomy.  

The contract treats all the participants in a uniform way, while participants differ. In 

combination with the nominal security, the contract provides the wrong security to the 

wrong people. Pensioners do not have any human capital left and feel the risks directly 

financially. Young people, however, still have a lot of human capital as well as time to 

recover. Nevertheless, with this uniform investment policy, we take the same risk for 

both groups. This means: too much risk for pensioners, and in defined benefit, it is par-

tially passed on to the future. We take too little risk for young people, so that they forego 

returns and income. If we continue to do so, the ageing pool of participants in the pension 

funds will lead to an increasingly defensive asset mix and the contract will become in-

creasingly unattractive for young people. Combining the objective of nominal security 

with the system of average accrual-average premium is particularly disadvantageous for 

young people. They receive too little result for the premium they pay.   

There has been criticism on subsidizing solidarity in the contract, because it covers up the 

price and the risks as well as the fact that risks are passed on. The contract „is full of it‟, 

partly because of the system of average accrual-average premium.  

The lack of proper risk management leads to an excessive ambition with an inadequate 

funding foundation and a suboptimal investment policy and it confronts the stakeholders 

with unpleasant surprises.  

 

Accountability is deficient 

The contract is neither complete, nor transparent. There is much to do about communica-

tion, participation, risk management and governance. Moreover, expectations have been 

badly managed. This undermines confidence. The time has come to bring bad news, i.e. 

less security and a lower pension, in order to address the bottlenecks on the „supply‟ side. 

It is high time to address the arrears in accountability. 

 

„Demand‟ has exceeded „supply‟. Risk management and accountability are needed to re-

store the balance.  

 

Wrong and unsustainable security 

The contract provides the wrong type of security to the wrong group of people. Nominal 

security is provided, while the objective of the pension requires the aim to obtain an af-

fordable real ambition. The same security for everybody, while participants and 

pensioners differ as regards their risk-bearing capacity.  

In defined benefit, the security has been shaped by means of the unconditional nature of 

the accrued rights and the fixed pension age. Precisely this combination has become un-

sustainable, and come under review due to exogenous developments. Also this 

combination is strongly criticized. Defined benefit is not sustainable due to the bottle-

necks in terms of affordability, solidarity and the labour market. The system is stuck. 
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False expectations of pension income 

The expectations are too high, due to developments and poor information on risks, which 

are probably too high as well. The accrued entitlement and the pension income, that has 

been promised, are not sufficiently financially secured. The price cannot go up (much) 

more. Which means the pension income and/or security as well will have to be reduced; 

expectations have to be adjusted downwards. Furthermore, it is increasingly important 

that pension income can be tailored to the individual needs of the participants, with ever 

more varying living and working patterns. 

 

15.2.3  Criteria for a sustainable contract 

 

Working definition of sustainability  

We derived sustainability criteria from the situation analyses and the assessment of the 

contract and the FAF. The contract concept, described in part III, has to meet these crite-

ria. If a contract meets these criteria, it will be able to deal with the exogenous 

developments and stand up to criticism. It can supply a sufficient and real pension income 

with an adequate security assurance. It can remain within the boundaries of affordability, 

balanced solidarity and the labour market, and will incorporate appropriate risk manage-

ment and a proper accountability. 

But this does not automatically mean that all the stakeholders think that their interests 

will be properly served. They all have to be happy with the obtained balance of interests. 

Therefore, a so-called overarching basic criterion has been defined for sustainability in 

the Introduction, chapter 1.A contract is only sustainable if the interests of all the stake-

holders are served in a sustainable and balanced way. This is an indispensable condition. 

 

Additional sustainability criteria 

Some additional sustainability criteria have been derived from the situational analysis and 

the assessment on the basis of the dimensions. The main criteria are: 

 a sustainable contract has an income-related pension objective and is inflation-

based. This results from the objective of a pension, which is an income-replacing 

benefit at the prosperity level at the retirement age, when the human capital is 

depleted, which afterwards at least retains the purchasing power. This is the un-

ambiguous objective, which forms the basis of the financing and investment 

policy.   

 a sustainable contract is adaptable as regards the pension rights, as well in respect 

of longevity as for the fluctuations in the financial markets. The ability to deal 

with exogenous developments so requires. 

 a sustainable contract has a sound actuarial foundation, which is able to realise a 

set ambition without passing on the risks and burdens in a structural way and with 

a risk level that can be borne by the stakeholders and which is fairly incalculated 

into the cost-covering premium. In this foundation, the assets and liabilities are 

evaluated at market value. This is essential in order to be able to properly deter-

mine the risk of mismatches, and to incalculate it in the cost-covering premium 

and the pension prospect. Subsequently, the steering rules will determine in a 

transparent way in which way the balance sheet fluctuations will be steered. 
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 a sustainable contract is transparent and complete. The guidelines on risk sharing 

ex-post have to be previously determined by the pension fund trustees. For the fo-

reseeable risks (changes in demographics, changes in the structural financial-

economic parameters and financial shocks), the guidelines will define how risks 

are approached and who will assume these risks. It is necessary to grant a discre-

tionary authority to the pension fund board/trustees, as to allow for a deviation 

from the established guidelines in case of unforeseeable situations, provided the 

pension fund board is accountable to the stakeholders. 

 

15.2.4  Necessary steps towards sustainability 

 

The developments and criticism teach us, via the assessment by means of the contract 

dimensions and the derived sustainability criteria, which elements of the contract have to 

be changed in order to obtain future sustainability. It is necessary to take the following 

steps. „Let go in order to hold on‟. 

(1) Let go of the unconditional nature of the pension entitlements. 

(2) Let go of the fixed pension age. 

(3) Let go of nominal security. 

(4) Improve risk management and accountability. 

(5) Improve the balance of solidarity between pensioners, older employees, younger em-

ployees and future generations. Letting go of the unconditional nature of the rights and 

the fixed pension age will create room for realising these objectives. But perhaps more is 

needed due to differentiation.  

(6) Therefore, explore the (im)possibilities of freedom of choice and differentiation.  

Mandatory participation must be held on to: it is a binder for the socially extremely im-

portant wide and efficient pension coverage. 

(7) Clear the contract of elements that hamper the labour mobility. In particular, the risk 

that self-employed professionals will not be able or will only be able to accrue an insuffi-

cient pension provision, has to be eliminated.  

(8) We have to look for a viable alternative for the system of average accrual-average 

premium without jeopardising the solidarity and the mandatory participation. We should 

examine whether adverse effects on labour mobility can be partially eliminated by allow-

ing self employed professionals to subscribe to this system. 

(9) Manage expectations better and adjust expectations downwards. This „bad news con-

versation‟ should be conducted promptly and fairly. 

(10) Improve the accountability. 

 

15.3  Retrospection unveils continuous tension between ‘demand’ and 

‘supply’  
 

Part II, contains a rational reconstruction (retrospection) on the development of the 

pension contract under the motto „previously chosen, currently assessed‟. The steps in the 

contract, relevant for the development, have been shaped as a case, considered against its 

historic background -- because the decisions in the contract, as we have ascertained in 

Part I, cannot be considered in isolation from the situation of that time. Each case is de-

scribed and subsequently assessed by means of the contract dimensions, within the 
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tension field of „demand‟ and „supply‟; it has been assessed whether and in which way 

there was a „connection‟ by means of the risk management or whether there was a lack of 

risk management. This assessment has been performed, based on current insights, hence 

with the benefit of hindsight. Lessons have been inventoried and insights have been ob-

tained as to where and how we „missed the boat‟ during the development of the contract. 

This should help to understand the reason why the current contract, the defined benefit, is 

no longer sustainable.  

 

Retrospection and the lessons learned show the continuous tension between „demand‟ and 

„supply‟ and the lack of proper risk management, due to which the connection between 

those two was deficient. The natural tendency to always want more than is possible is a 

recurring theme throughout the development of the contract.  

In retrospect constant tension between quality (pension income) and affordability, on one 

hand, and nominal security and an affordable real pension income, on the other hand is 

clearly seen. The tension between quality and security, on one hand, and solidarity on the 

other hand, became only visible in recent years. Due to the continuous demographic age-

ing, with the dotcom crisis and the credit crunch as catalysts, the rapidly increasing 

pressure on the solidarity of young people with older people becomes visible. Interim 

provisions made during the last round of austerity measures in the pension system, have 

increase the strain. Actually, it‟s only now that the boundaries of the labour market have 

become visible. The upsurge of self-employed professionals opting out of the pension 

system and the exodus of the baby boom generation making the demographic squeeze on 

the labour market palpable. 

 

15.3.1  What can we learn in retrospect? 

 
The main lessons learned from retrospection can be applied to the sustainability as fol-

lows.  

 

Sufficient and affordable results 

Exogenous developments make both defined benefit (final wage and average wage) and 

defined contribution (contribution-dependent accrual) unsustainable. Neither of the con-

tract concepts is able to deal with the exogenous developments. Due to exogenous 

developments, the defined benefit leads to problems of affordability („demand‟ exceeds 

the limits of „supply‟), of solidarity (the pressure on the solidarity from young people 

with older people becomes too high) and with the labour market (large premium shocks 

are detrimental to the economy). Employers and young people tend to quit, which under-

mines the continuity of the system. Due to exogenous developments, the defined 

contribution leads to problems with the pension objective, consisting of the economic and 

social independence of older people (the „offer‟ is structured too rigorously, due to which 

it is not possible to sufficiently realise the „demand‟). Employees and pensioners resort to 

their employer for adjustment and the employer responses to this pressure. 

 

Watch out in times of economic prosperity and equity surpluses  
We are not good at managing prosperity. We spend it instead of „filling the granaries for 

tough times‟. Contributions should be reduced with extreme reluctance. The awareness of 
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risk and price fades and the way out usually requires an arduous climb that often has to be 

made at the wrong time. The improvement of (structural) rights, resulting from temporary 

prosperity, should also be dealt with very reluctantly. The demand is being increased „for 

free‟, and the cost increase will only be visible afterwards. The lack of rules on equity 

surpluses makes the pension fund, and in particular the pensioners, vulnerable. In a situa-

tion of equity surpluses, it is recommendable to invest in the financing foundation by 

reducing the investment risk and by protecting the favourable equity position, by building 

buffers for harder times and to protect them by clear rules and by conservative budgeting.  

 

Financing backlog: omission, followed by a quick elimination 

Allowing financial deficit (resulting from arrears in premiums and postponed financing in 

the context of backservice and scheme improvements) to persist has contributed to cur-

rent broad pension coverage at a high replacement rate. However, this is not good risk 

management. It is absolutely necessary to eliminate the deficits as soon as the financial 

position in the pension fund or in the company improves. 

 

The risks lie in the future 
The value of the assets and liabilities in the near future is crucial and a lot more important 

than their current value. Even in case of underfunding, the only thing that counts is the 

question whether there will be recovery in a foreseeable period of time. Proper risk man-

agement means in the first place that a pension contract cannot „start‟ without a sound 

actuarial foundation. For that foundation, an ex-ante price is determined for the ambition, 

which is not only defined as regards its objective and expectation, but also as regards the 

risk of undershooting the expectation. This price is partly determined by the investment 

risk, which doesn‟t exceed the risk appetite of the stakeholders. Therefore, in a transpa-

rent and complete contract, the investment risk can only be determined if it makes clear 

how risks will be approached and who will absorb (a part of) the risk. In this way, there is 

a balance between ambition, risk and price, and also a balance between risk profile of the 

investment mix, guidelines for risk sharing ex-post and risk appetite of the stakeholders. 

And both are accommodated. Nor the affordability potential, nor the risk potential will be 

exceeded. Proper risk management means in the second place a continuous check for new 

developments in the exogenous risks and for changes in the stakeholders risk preferences 

capacity, by means of the instrument of the continuity analysis (continuity test), using 

sensitivity analyses and stress tests. Furthermore, it needs to be monitored whether the 

level of the pension income (replacement rate) is still sufficient. This way, it will be poss-

ible to adjust the contract and the actuarial foundation in time, and it can be decided, in 

consultation with the parties to the collective agreement, to proceed to additional financ-

ing, if necessary. This prevents risks and price to drift out of view and „demand‟ and 

„supply‟ from getting unbalanced; it ensures that the objective of an income-related and 

an inflation-based pension can be met and that surprises and disappointments approach-

ing retirement can be prevented.  

 

Choosing between either nominal security or an affordable real ambition 

It is necessary to make a clear choice as regards the objective of the contract. No longer: 

...as well as..., but: either… or.  In the context of the FAF, the choice for nominal security 

means that the investment policy will have to be down geared to this objective. The „loo-
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pholes‟ in the FAF have to be eliminated. This means that an affordable real pension am-

bition cannot be achieved, which is incompatible with the socially desirable pension 

objective. Therefore, the objective of the affordable real pension needs to be maintained 

and regulated within an alternate FAF framework that sanctions risks. The alternate FAF 

balances the pension deal in two ways. Firstly, the alternate FAF regulations focus on the 

consistency between promised indexing, projected benefits and chance of shortfall, with-

in a complete contract with a cost-covering premium, geared to the ambition, and with an 

investment risk, geared to the risk capacity of the stakeholders. Secondly, the alternate 

FAF sets a clear limit for passing risks forward, in order to keep the solidarity between 

generations in balance.  

The impact of the exogenous developments on the present contract, and the criticism it 

has taken indicates that the choice for (reduced) nominal security is certainly not the right 

direction to pursue. The guarantee is untenable, so it‟s better to take a different direction. 

The economic and social independence of older people is essential, especially in an age-

ing society. If managing an income-related pension objective and an inflation-based 

pension is not the primary objective, we‟ll pay the price later. 

 

15.4  The contract concept of defined ambition  
 

What we learned from the impact of developments and criticism and the lessons from in 

can be put this way. Ultimately, a contract will always have to (be able to) adapt to de-

velopments. Entitlements must be adaptable to prevent premiums and risks from 

becoming too high for the employer, to prevent economy and the labour market from be-

coming hampered and to prevent solidarity between younger and older generations from 

becoming overstrained. Likewise, an income-related pension that is monitored by the 

parties to the collective agreement, based on the common interests of employers and em-

ployees in a sufficient pension income (replacement rate), should prevent the pension 

from becoming so meager that the employer will be  forced to furnish (large) additional 

payments. An adequate actuarial foundation, with a, for all the stakeholders, affordable 

balance between ambition, price, risk to be taken ex-ante and risk to be shared ex-post, 

should ensure a balance between „demand‟ and „supply‟. 

In Part III, the pension contract based on this premise is further developed. We no longer 

define the benefit, but we define the ambition. Defined benefit is transformed into defined 

ambition. 

 

15.4.1  Defined ambition: the essence of the contract concept 

 

The core of defined ambition is the following. 

(1) Starting point for defined ambition contracts is the income-related pension objective 

with permanent (but not guaranteed) price indexation after retirement age.
890

 This objec-

tive is formulated as an ambition. It consists of a combination of an accrual ambition (the 

accrual percentage, the exemption and the pension age) and a wage-based or inflation-

                                                
890 Wage indexation is also possible. We have chosen price indexation, because the preservation of purchas-

ing power fits better the ability to continue to meet the costs of living. Wage indexation is a better 

alignment of the solidarity between active employees and pensioners. Unless otherwise stated, the ambition 

for pensioners consists of aligning indexing to price inflation. 
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based ambition. The first, the allocation in the current defined benefit contract, is no 

longer an allocation but rather an ambition as well. Both together constitute the ambition 

of defined ambition, the pension objective that is defined in consultation with partners to 

the collective agreement. 

(2) Similar to defined benefit, the pension entitlement is accrued during each working 

year with an accrual percentage of salary minus an exemption related to the state pension 

base, with a set pension age. There is also a „provision‟ balanced against the entitlements. 

The accrued „rights‟ and the pension age are adaptable to exogenous developments. There 

are no longer unconditional rights (which is why „rights‟ and „provision‟ are parenthe-

sized) and the pension age fluctuates with the increasing life expectancy. 

(3) Defined ambition doesn‟t offer a guarantee, but it does offer a security assurance.  

(4) This assurance is mainly based on the extent of security, chosen by the pension fund 

board, in alignment with the risk appetite of the stakeholders, on one hand, and on the 

interconnectedness between the ambition and the contribution level, on the other hand. 

The ambition and the desired contribution level are determined in mutual consultation by 

the employer(s) and the employees in the context of the collective agreement. The real 

ambition is the starting point for the actuarial foundation. For the investment policy that 

is focused on this objective, the pension fund board establishes the risk profile in a trans-

parent way, in consultation with the board of participants and the supervisory body. As 

regards the ex-post risk sharing, the risk profile, in combination with the guidelines for 

risk sharing to be established, should not exceed the risk-bearing capacity of the respec-

tive stakeholders. The employer(s) and the employees determine whether the resulting 

price is affordable. In this way, the investment policy is placed in a framework.  

(5) In the second place, this assurance is based on proper risk management within a com-

plete contract. The guidelines for risk sharing are established by the pension fund board. 

As mentioned before, they are, in combination with the investment risk to be taken, in 

alignment with the risk appetite of the participants and pensioners. The guidelines specify 

clearly when and how redistributions must be made. The guidelines cover situations of 

deficits and surpluses. In this way, eventual buffers are regulated and the extent of the 

intergenerational risk sharing, in case of deficits and surpluses, is defined as well. The 

pension fund board may deviate from these guidelines, but only if it provides a transpa-

rent justification and if it can count on the support of the stakeholders.  

(6) In the third place, assurance is given by the financial regulatory framework, which has 

to ensure that each wage-based ambition, in particular, is clearly formulated in terms of 

expected rates of allocation and risk of undershooting the expectation and checks that the 

actuarial foundation is able to realise the communicated ambition. For this purpose, the 

assessment framework establishes rules for the cost-covering premium, the calculation of 

the coverage ratio, the allocation expectation and risk of undershooting thereof as well as 

for the accountability towards the board of participants or the supervisory body.
891

   

(7) In the fourth place, the assurance results from the monitoring and surveillance of the 

ambition by the partners to the collective agreement. In that context, employer(s) and 

employees monitor the realisation of the ambition, based on the shared interests in a de-

cent and real pension.  

                                                
891 Defined ambition contains a coverage ratio as well, because it includes an ambition that has to be rea-

lised. This is inherent to 'defined' in defined ambition. The coverage ratio is determined as the quotient of 

the value of the assets and the value of the real liabilities that are not risk-free.  
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15.4.2  Why and how do we stay on track in defined ambition?  

 

In defined ambition, tracking is not focussed on solvency. No unconditional commit-

ments are made, so solvency is no longer an issue within the pension fund. And yet, we 

do keep on track. We do so because of affordability, economy and the labour market. 

And we redirect when solidarity gets out of balance. To this end, steering guidelines 

should restrict passing risk forward. In the near future, the current generations should no 

longer receive too much to the detriment of future generations, in the same way as pen-

sioners should no longer receive too much to the detriment of young people. Furthermore, 

we redirect to ensure that the ambition doesn‟t drift out of view. If this happens, the am-

bition has to be reduced or the financing has to be adapted. An important control 

criterion: deliver what you promise or redirect. There are three distinct causes for redi-

recting. In order to use the steering guidelines in an understandable and acceptable 

manner, they should be used in response to a distinct cause. 

 

When life expectancy rises the pension age increases 

When life expectancy rises, the pension age increases as much as needed, in order to neu-

tralise the price increase, resulting from the increased life expectancy. The new pension 

age also becomes the new pension age under the accrued rights. Indeed, the past appears 

more to be expensive than apprehended. The „provision‟ is converted to the higher 

pension age without actuarial interest accrual. The pension starts later, the level stays the 

same. The participant receives a clear message. We live longer than expected, so we will 

have to work longer. The participant may bring his retirement age back to the old level by 

settling for a lower pension.  

 

In case of structural reduction of projected real return, the accrual percentage will 

be reduced  

If the assumptions for interest rates and return are structurally reduced, or the assump-

tions for inflation are structurally raised, the costs of the pension ambition will rise. The 

continuity analysis will show that the cost-covering premium has to be increased in order 

to still achieve the ambition in case of lower returns and/or higher wage inflation. Pre-

mium neutrality
892

 is achieved by reducing the accrual percentage (the accrual ambition). 

The accrued rights will be reduced retroactively as well, to the extent this is needed to 

neutralise the increase of the „provision‟. Here as well, the participant receives a clear 

message. The expected future (real) return on financial capital is less than expected, so 

you have to settle for a lower pension. You can compensate for this by relying on your 

human capital for a longer period of time, this means you'll have to work longer. 

 

In case of a financial shock, the wage-based ambition (indexation) is curtailed 

In case of a financial shock, the wage-based ambition is curtailed by means of a sliding 

scale, linked to the real coverage ratio.  If things pick up afterwards, this reduction will be 

compensated for. The message is clear: return involves a risk, which is occurring now. 

You receive less or no indexation at all, in order to prevent the fund from disbursing too 

much to the detriment of future generations. 

                                                
892 Based on the assumption that the premium cannot rise, because of the limits of affordability.  
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If a financial shock lasts too long or if it is too deep, the accrued rights will be reduced, 

there will be a negative indexation. The message is the following: the coverage ratio has 

dropped below the critical level. We have to take back some of the indexation, already 

credited, in order to prevent future generations from having to subsidise you to an exces-

sive extent. Hence, each fund will have to establish a critical or minimum coverage ratio. 

Ideally, it will be determined by the limit of solidarity, set by the future generations for 

contributing to temporary deficits, on one hand, and by the recovery potential of the fund, 

on the other hand. This again is a combination of the fund demographics and the recovery 

potential, resulting from the investment policy. This recovery potential decreases when 

the average age in the member pool increases. Because that limit to solidarity is undeter-

mined, the legislator will have to establish a limit in the form of a maximum recovery 

period.  

The bottom (deficit) and the top (equity surplus) will be included in the steering guide-

lines. The pension fund board may deviate from these guidelines (discretionary 

authority), but only after this has been justified to the stakeholders.  

 

Differentiation or not? 

There is a lot of criticism of the uniformity in the contract. The stakeholders differ in risk-

bearing capacity. This is particularly true for participants and pensioners. Pensioners have 

spent all their human capital and feel pension cuts directly in their pockets. Participants, 

however, still have human capital to invest and time to await recovery. This applies more 

to young people than to older people. The question of differentiation is independent from 

the concept of defined ambition. It is possible to work out the concept with or without 

differentiation. However, in defined ambition the present generations unmistakably have 

to bear their own risk. Therefore, the question of differentiation needs to be addressed. 

This applies in any case to the risk sharing between the active employees and pensioners. 

The balance of the solidarity requires that pensioners share in the risk as well, the differ-

ences in risk-bearing capacity require differentiation. This involves differentiation in 

taking investment risk (ex-ante) and in risk sharing (ex-post). Solidarity is an important 

justification for mandatory participation. And mandatory participation is important for an 

efficient organization of wide pension coverage. It is necessary to resolve the tension be-

tween differentiation and solidarity. 

 

15.4.3  (How) do we assure security in defined ambition? 

 

The motto of defined benefit: „a deal‟s a deal‟, has been discarded. There is no longer a 

guarantee that accrued entitlements will only be curtailed in a worst case scenario (ulti-

mate remedy) and also the fixed pension age has been discarded. However, defined 

ambition still contains many security assurances. They are enumerated below. 

 

(1) We continue to pursue a real pension income that is income-related and inflation-

based. This objective is supported by an actuarial foundation, for which the legislator is-

sues guidelines, within a financial assessment framework. Because of the fact that 

nominal security has been abandoned it is possible to focus the investment policy and the 

steering guidelines toward achieving this real ambition. There is no longer an investment 

dichotomy. 
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(2) We continue to save for our pension (capital funding). An insurance against ageing, 

an insurance against dependency and the collapse of the company. But it also provides 

security in case of labour mobility. 

(3) We continue to save via the mandatory participation and the duty of care.  Modern 

paternalism and mandatory participation ensure efficient widespread pension coverage.   

(4) We continue to organize the pensions through the employer, he continues to partici-

pate. The fact that the employer has a mutual interest in a sufficient pension income 

constitutes a security assurance in itself.  

(5) We continue to save the pension money outside the company. The money does not 

disappear via a bankruptcy, but it is put apart safely. 

(6) We continue to withhold the authority of the employee and the pensioner to dispose of 

the pension money. In this context, paternalism protects against borrowing against future 

income and therefore, constitutes a security assurance for the future, as the pension will 

still be complete in the time to come. 

(7) We continue to do so collectively and in solidarity. Solidarity within the collective 

ensures that 'the risk-sharing pie' grows bigger. This is beneficial both for the pension in-

come and for the security of active employees and pensioners as well as current and 

future generations. 

(8) We continue to do so under legal supervision. But what does it look like without a 

guarantee? We will elaborate this in the next paragraph. 

(9) The partners to the collective agreement constitute the last resort. They have to dis-

cuss the question whether the pension benefit (replacement rate) becomes too low, and 

whether they should provide for extra resources out of the current wage level or if the 

wage level needs to be increased for this purpose. The partners to the collective agree-

ment have a monitoring or an intervention function and form a vital link in the assurance 

chain. 

 

15.4.4  No guarantee, but protection of the ambition under legal supervision  

 

The posterior security of defined benefit, substantiated with the guarantee of 'a deal‟s a 

deal' (the ultimate remedy) is replaced by anterior security at a chosen level. The security 

is encapsulated in an appropriate actuarial foundation, regulated by law. The affordability 

of the ambition has to be assured in advance (cost-covering premium).  In the context of 

this ambition, it's not only necessary to formulate an allocation expectation but also a 

maximum shortfall thereof, which will serve as a steering guideline for management, 

based on prudent and realistic assumptions. So, both expectations and risk are transpa-

rent. In this way, risk is calculated fairly into the cost-covering premium ex-ante. The 

legislator will set a minimum level for projected benefits and a maximum for the risk of 

shortfall. The law also sets limits for parameters used in continuity analyses (long term 

stress tests)  Furthermore, the following needs to be established: the investment risk, the 

guidelines for risk sharing, also in case of deficit and surplus, as well as a minimum cov-

erage ratio. The risk profile, combined with the steering principles, must be agreed upon 

by the stakeholders and correspond to their risk-bearing capacity.  Hence, a degree of se-

curity can be chosen, transparently for the trade-off between ambition, price and risk. The 

higher the degree of security, the lower the real pension income (replacement rate).  
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In this way, weighted against the objective of a real pension income, it is possible to ob-

tain a greater level of security than with the limited guarantee of nominal security, a 

costly misleading security, which is not sustainable given demographic realities.  

 

15.5  How sustainable is defined ambition? 
 

15.5.1  Assessment based on the contract dimensions and sustainability criteria 

 

Affordability 

Discarding the unconditional nature of accrued rights and of the fixed pension age and 

linking this pension age to the evolution of the life expectancy are drastic changes, but 

they have become necessary to insure sustainability. Taking these steps is indeed a big 

step forward towards sustainability. The pension system can become affordable again, in 

terms of both price level and price volatility. For this reason, the employer continues to 

participate in the contract and this serves the continuity and the efficient organisation. 

Moreover, the sustainability criterion of adaptability is met. 

 

Solidarity 

By casting aside the unconditional nature of accrued rights, the unbalance in the solidari-

ty can be reversed. This step allows us to find a new balance between active employees 

and pensioners as well as between present and future generations. Whether the new found 

balance will be sustainable, mainly depends on the question whether it is possible to find 

a satisfactory degree of differentiation, which is aligned to the differences in risk-bearing 

capacity, that is feasible considering the numerical ratio between pensioners and active 

employees, in view of the influx of new participants on one hand, leaving sufficient soli-

darity in order to continue to justify mandatory participation and membership, on the 

other hand. But most importantly: which makes it attractive for future generations to con-

tinue to participate and in this way ensures the continuity of the system.  

 

Labour market 

The contract becomes shock-resistant, because accrued rights will be adaptable to ex-

ogenous developments. This serves the economy as well as the labour market. Letting go 

of the fixed pension age should put an end to premature write-offs of human capital. This 

will benefit the labour market, which will tighten as the labour force continues to age. To 

realise this aim of keeping older employees in the workforce employers will have to 

make a concerted effort to put policies for „active aging‟ in place.  

 

Risk management 

Discarding the posterior guarantees and the structural passing on of risk (made possible 

by letting go of the unconditional nature of the rights), make it possible to re-focus on 

risk management and risk pricing. This requires a new pension deal be transparent and 

complete as regards ambition, price, risk and risk sharing. The contract must be based on 

a sound actuarial foundation, which doesn‟t exceed the limits of affordability or risk. The 

pension fund board cannot begin its work unless ambition (accrual ambition and indexing 

ambition in terms of both expected benefits and chance of shortfall) is fairly priced and 

price can be paid. The „unknown factor‟, to be chosen by the pension fund board, is the 
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investment risk. The potential for risk to be taken in investment policy is determined by 

the combination of the steering guidelines (with or without differentiation) and the risk-

bearing capacity of the stakeholders, in connection with the desired ambition and an ac-

ceptable price. In this way, the circle is complete ex-ante; subsequently the risk has to be 

accepted ex-post. In case pension income nonetheless falls too far under the expected 

ambition, social partners must be prepared to renegotiate the collective agreement, to re-

spond in concrete situations to unforeseen levels of exogenous risk. Without this 

substantiation of risk management, it will not be possible to introduce defined ambition, 

because risk management must ensure compliance with the sustainability criteria: founda-

tion, transparency and completeness. 

 

Discarding nominal security will allow the actuarial foundation, investment policy and 

steering guidelines to be structured in an unambiguous way, in order to be able to realise 

an income-related and inflation-based pension. These sustainability criteria can be met. 

And an end will be put to the investment dichotomy. 

 

Accountability 
Defined ambition is transparent regarding risk and the feasibility of the ambition. Trans-

parency and risk management are greatly improved. The contract concept is clear about 

what it does and about the way it assures that its objectives can be realised as best as 

possible. Therefore, it doesn‟t do more or anything different than it actually says. There-

fore, it constitutes a proper foundation for adequate accountability. 

 

Security 

Discarding the unconditional nature of rights and of nominal security makes room for the 

right kind of security (assurance of a real pension income) and makes room for differen-

tiation and therefore security, which can be tailored to the differences in risk-bearing 

capacity. The guarantee (wrong type of security) expires and many security assurances 

remain. Security is primarily determined by the ambition and hence, intentionally chosen 

in connection with the price. In the second place, security is ultimately determined by 

extraneous developments, on one hand, and the risk level of the investment policy, on the 

other hand. The latter risk is determined by the pension fund board, on the basis of its re-

sponsibility for the actuarial foundation and weighted against the risk appetite and the 

risk-bearing capacity of the stakeholders. This balance of security can be established ex- 

ante. Moreover, the trade-off in the complete contact between security, price and the 

pension income is explicit for all the parties and therefore, this balance is a conscious 

choice.  This offers a better security than the stipulated guarantee of nominal security, a 

costly and misleading security, which is unsustainable given demographic realities.  

 

Pension income 

Affordability limits may lead to a lower ambition level and thus income. This can be re-

medied by discarding the fixed pension age and by working longer, which is possible 

given increased longevity and greater demand for labour in a tightening market. Condi-

tion is that the employers put more effort into policy to support older employees. The 

unambiguous focus and the starting point of an income-related and inflation-based 

pension, supported by many security assurances and a proper risk management, leads to a 
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far better pension income than if we insist on retaining nominal security with uncondi-

tional rights.   

 

The introduction of defined ambition should not take place without first bringing bad 

news. The bad news is that expectations have been too high. Nominal security has always 

been perceived as real security; risk is not accepted because it has never been communi-

cated realistically.  

 

15.5.2  Lessons learned 

 

Two most important lessons have been learned.  

 

Neither defined benefit nor defined contribution are able to deal with exogenous devel-

opments. Defined ambition is a contract concept in which the exogenous developments 

are „all-in‟ and therefore „managed‟, via the adaptability of accrued rights.    

However, the social partners play in monitoring and backing up the pension deal is essen-

tial for adequate pension benefits. This role must be taken seriously by both employers 

and employees. The employer must voice an earnest interest in an adequate pension bene-

fit and prove it to the employees. And the employees assume their own responsibility for 

the quality of the pension. This was, after all, Van Marken‟s intention.
893

 In defined bene-

fit, they wrongly didn't have to do so and this has lead to much misunderstanding and 

opposition. The value of pension in the terms of employment has been underestimated for 

a too long time. Employers and employees share a joint responsibility for pensioners. 

This is particularly in the interest of the employees, because they will eventually become 

pensioners themselves.  

 

The fact that present generations will have to bear risks themselves constitutes the best 

guarantee for good risk management. Transparent steering guidelines for risk sharing ex-

post will demand discipline. The stakeholders are aware of their risk and are able to set 

the limits of their risk-bearing capacity on this basis. The pension fund board has the task 

of keeping the investment policy risk profile within the stakeholders risk potential. This 

risk profile is factored in to balance the equation of ambition, price and risk. This results 

in a pension ambition which can be paid for. By explicitly determining (wage-based) in-

dexing as part of the pension ambition, in terms of expectation but also in terms of 

shortfall, this risk is also fairly calculated ex-ante in the cost-covering premium. The 

monitoring and interception function of the partners to the collective agreement complete 

the risk framework.  

 

15.6  Will a sustainable balance between the stakeholders be achieved? 
 

A contract is only sustainable if the interests of all the stakeholders are served in a sus-

tainable and balanced way. This is an indispensable condition. Does defined ambition 

meet this criterion?  

                                                
893 J.C.van Marken (1845-1906), former director of the yeast and alcohol plant in Delft and leading social 

entrepreneur in his time, is generally regarded as the founder of the current second pillar pension system in 

the Netherlands. 
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The alignment of „demand‟ and „supply‟ restores the ill-served interests of the employers 

(affordability), young people and future generations (solidarity) and the government (af-

fordability, passing on too much to future generations, economy and labour market).  

However, it is detrimental to the interests of the pensioners and the employees. They have 

to make sacrifices. Does the concept of defined ambition lead to a sustainable balance 

between the stakeholders and their interests?  

 

The substantiation of the risk management with an adequate actuarial foundation, in a 

transparent form, complete with risk and risk sharing, bringing the bad news and lower-

ing expectations, as well as the organisation of an adequate accountability, will benefit all 

the stakeholders. However, there is a lot of bad news to be absorbed, which will mean a 

setback for pensioners and older employees in terms of nominal security and pension in-

come, because proper risk management means passing on less. But the sustainability of 

the system is enhanced and that is in everyone's interest.  

Letting go of the unconditional nature of entitlements and the fixed pension age mean a 

significant improvement for the government, from the viewpoint of demographic ageing, 

economy and labour market. For this reason, the decrease in security has to be accepted. 

In return, the government will have an unambiguous focus on a real pension income that 

serves the interest of economically and socially independent pensioners. The develop-

ment of a new regulatory framework (FAF), that is suited to contracts with real 

conditional commitments, is an important task of the government in this process.  

The situation of employers in particular and, to a lesser extent, the younger employees 

and future generations, will have improved by letting go of the unconditional nature of 

the rights and of the fixed pension age.  The wish is honoured in order to control afforda-

bility and manage risks in a better way. The solidarity from young people with older 

people will be rebalanced. Differentiation may contribute to this purpose. For young 

people and future generations, discarding the nominal security is also an advantage, be-

cause the returns on their entitlements will be optimised. 

(Older) employees and pensioners will experience a setback, certainly from the perspec-

tive of their current entitlements, both as regards nominal security and pension income. 

However, developments and criticism show that they have been allocated more than what 

the contract can provide. This has to be repaired and be prevented from happening again. 

However, in turn, they will receive a better focus on a real pension income, secured by 

the FAF. This interest is just as important, although they are yet to be convinced. Diffe-

rentiation may contribute to this purpose. 

 

The preparedness of pensioners and employees to accept defined ambition, independently 

of the demographic necessity, depends on their perception of the loss of the nominal gua-

ranty in exchange for a permanent real pension income, backed by many assurances. 

From this perspective, the employers play a key role. In the first place, they must con-

vince the employees by putting serious effort into improving the position of older 

employees in the labour market and by showing, also in the collective agreement, the in-

tention to seriously monitor a sufficient and real pension income, which will keep pace 

with the cost of living throughout retirement.   

And the pensioners play a key role as well. Are they willing to look beyond their one-

sided interests? Will they go for the ratio of a real pension income rather than the emotion 
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of nominal security? Will they make the effort to understand what they will receive in 

return in terms of quality, security and especially sustainability? Employees can help by 

agreeing to differentiation in the risk sharing. And actually, future generations should 

provide a guarantee of continued participation, since passing on risks has been restricted. 

The employer and the pension fund will have to „validate‟ this guarantee with a „certifi-

cate of good pension fund governance‟    

The government may act as an intermediary, based on its related interests, if it sticks to 

the policy of cost control and the desired shock-resistance, on one hand and a real 

pension income for economically and socially independent pensioners, on the other hand.  

Defined ambition provides both. 

Risk management has to guide the process of finding a new balance in the contract be-

tween „demand‟ and „supply‟ and gain the trust of the participant and the pensioner, who 

have to go through the pain of a setback in terms of „demand‟ in exchange for „supply‟, 

by reassuring them that their interests in the new pension deal are safeguarded with real, 

albeit conditional, commitments. 

 

15.7  Major steps are taken 
 

15.7.1  The Minister and the social partners have taken major steps in 2010  

 

The credit crunch of 2008 prompted the former Minister to commission a wide-scale sus-

tainability study. To this end, he put the commissions Don (Evaluation parameters 

Pension Act), Goudswaard (Sustainability of Supplementary Private Pension Schemes) 

and Frijns (Investment and Risk Management) at work and evaluated the regulatory FAF 

himself together with the supervisor, the Dutch National Bank. In April 2010, the Cabinet 

determined its commitment to a sustainable pension system, on the basis of the opinions 

of the commissions and the evaluation of the FAF. The Minister is prepared to discard the 

fixed pension age, also in regard with the rights, accrued in the past. From now on, the 

pension age can follow the upward life expectancy trend. The Minister favours a real 

pension income and accepts in return contracts with conditional rights. There can‟t be an 

affordable real pension without an investment risk.  A huge step, considering the tradition 

of „nominal security above all‟. The Pension Act and the FAF will be amended in order to 

facilitate these contracts. In addition, contracts with unconditional commitments remain a 

possibility, but the security requirements for these contracts will increase. Some „loop-

holes‟ in the FAF will be sealed off (more stringent parameters and buffers). 

 

In June 2010, the social partners in the Labour Foundation (StAr) enter into an agreement 

covering both the state pension and the supplementary private pension schemes (the first 

and second pillars). Basically, they are in line with the commitment of the Minister. Pre-

mium stabilization is the guiding theme. Premium steering will be elaborated within the 

pension fund. However, the partners to the collective agreement are explicitly required to 

intervene if projected pension income (replacement rate) falls too short of expectations. 

In the context of the agreement, the fixed AOW and pension age will be replaced with an 

adaptable pension age which can fluctuate with upward trends in life expectancy.  It has 

also been agreed to absorb financial shocks within the pension rights. The accrued rights 

will either be partially conditional (so-called combi-contracts with a split of the existing 
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regime into a lower unconditional part and a larger conditional part) or fully conditional 

(so-called „complete‟ flexible (real) contracts).
894

  

 

15.7.2  Defined ambition plays a role but encounters a lot of scepticism as well  

 

Since its first publication in 2009, defined ambition has played a role in the pension de-

bate. The evaluation of the regulatory framework confirms the „loopholes‟ in the FAF. 

This results in insufficient security for unconditional commitments. This security should 

be reinforced, but that means a reduction of the actual pension income. The choice of the 

Minister for a conditional but real pension means that the necessary legal room for de-

fined ambition will be available. And that there will be an appropriate financial 

assessment framework.
895

 The Labour Foundation (StAr) chooses for contracts with a 

higher level of conditionality, because of premium stability as well as solidarity. The 

route to substantiate this, designated by the StAr as: the route of fully („complete‟) flexi-

ble (real) contracts, is in line with the concept of defined ambition: real and conditional.  

Both the Minister and the StAr favour adapting with the pension age when the life expec-

tancy continues to rise, just like in defined ambition. 

 

Yet, defined ambition encounters a lot of scepticism in the field, as does the aforemen-

tioned route of the StAr. This concerns in particular the difficulty to fully discard the 

unconditional nature of the rights, thereby shifting the entire risk from the employer to 

the employee.  The transition to a contract with only „soft rights‟ is understood as neces-

sary, based on the sustainability analysis, but the step towards „complete uncertainty‟ is 

considered to be a bridge too far, in the context of the current discussions on the uncer-

tainty because of the low coverage ratios, or it is considered to be unnecessary.
896

 There 

is a lot of opposition against „complete uncertainty‟ (which is perceived as „no longer be-

ing able to count on anything‟) and the fact that the full extent of fluctuating returns will 

be reflected in pension rights. The opponents are of the opinion that the incorporation of 

life expectancy and the establishment of a recovery plan with an explicit risk allocation, 

in case of underfunding, is sufficient and sufficiently radical. For them, the motto „a 

deal‟s a deal‟ is emotionally very important, even if they realise that it provides a false 

security in real terms. They want the current FAF to provide room for steering more in 

line with the trend, and find that the reinforcement of regulatory framework is unneces-

sary or even undesirable. The recovery of the financial markets and thus of the coverage 

ratios, first in 2009, and again at the end of 2010, contributes to this attitude.  This rea-

soning is adopted both by employers and by employees, but by the latter much more 

emphatically. After all, the risk will be incorporated in their rights. Moreover, the em-

ployees are of the opinion that the employers shirk their responsibility for a proper 

pension and „get away with it too easily‟. Especially in times, characterised by an unfa-

vourable financial situation. They are of the opinion that the employers have to contribute 

to the recovery. 

                                                
894  Discussion is ongoing within the StAr, as to whether the StAr will recommend both routes or only the 

route of full conditionality. 
895  It is not yet clear how that will look and whether and to which extent it will look like the proposal, pro-

vided in this study.  
896  They then comment that it probably would be different, if the pension system would start today.  
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Defined ambition, een noodzakelijke stap in de evolutie van het 

pensioencontract naar een duurzaam evenwicht tussen ‘willen’ en ‘kunnen’  

Universiteit van Amsterdam, 22 juni 2011 
 

1. Een houdbaar pensioencontract is aanpasbaar aan de ontwikkelingen in de demografie, 

economie, maatschappij en op de arbeidsmarkt. Onvoorwaardelijke rechten passen daar niet 

in. 

 

2. De steeds groter wordende massa onvoorwaardelijke rechten is een bedreiging voor de 

solidariteit tussen jong en oud en daarmee voor de continuïteit van het pensioenstelsel.  

 

3. Solidariteit en evenwichtige belangenbehartiging, de continuïteit van het pensioenstelsel en 

het nastreven van een reëel pensioenresultaat omwille van economische en sociale 

zelfstandigheid van ouderen zijn voldoende rechtvaardigingsgrond voor het zogenoemde 

‘invaren’ en daarmee alsnog voorwaardelijk maken van de bestaande pensioenrechten. 

 

4. Pensioenfondsbesturen zouden contracten met onvoorwaardelijke rechten niet in beheer 

moeten willen nemen. Zo’n opdracht is niet waar te maken. 

 

5. ‘Geen garantie’ betekent niet ‘u kunt nergens op rekenen’. 

 

6. Bij eenzelfde beleggingsbeleid geven het huidige contract en defined ambition evenveel 

zekerheid; in beide gevallen kan alleen extra premie (= de toekomst) de zekerheid vergroten.  

 

7. Als wij in het huidige contract ook bij lage dekkingsgraden het beleggings- en 

matchingsrisico open laten staan, is het de facto defined ambition. Laten wij dat dan ook 

eerlijk zeggen. 

 

8. Het vastleggen van de reële ambitie in verwachting en risico en het daarop prudent 

afstemmen van de kostendekkende premie zijn nodig en voldoende als invulling van 

kapitaaldekking en daarmee de basis voor de gewenste zekerheid en voor het vertrouwen. 

 

9. Voorspoed geeft het grootste houdbaarheidsrisico voor het contract. Voorspoed 

overschreeuwt het ‘kunnen’. Goed risicomanagement begint daarom bij het omzetten van 

voorspoed in versterking van het actuarieel fundament. 

 

10. Buffers zijn onmisbaar voor een stabiel pensioenresultaat en daarmee voor het vertrouwen 

in het pensioenstelsel. De wetgever dient het vormen er van aan te bevelen. De bescherming 

ervan dient in het complete contract transparant te zijn geregeld. 

 

11. Herstelplannen hebben geen zin. De financiële markten (rente, beurskoersen, 

waarderingen en kredietwaardigheid) maken of breken het herstel. Het botte premiestuur 

draagt daaraan niets bij. Afstempelen is de enige remedie als het te lang duurt. Een bepaling 

in de wet over die termijn ter bescherming van jongere en toekomstige deelnemers volstaat. 

 

12. Soms stelt ‘kunnen’ grenzen aan ‘willen’. Dat doet pijn. Het accepteren daarvan is een 

kunst. 

 



13. Pensioen is geen vakantiegeld. Net als het salaris is pensioen bedoeld om te voorzien in de 

kosten van levensonderhoud. Daaronder vallen ook de kosten van zorg. 

 

14. Het uitspreken en vastleggen van een ambitie is een belangrijke stap naar realisatie er van. 

Dit proefschrift is daarvan een voorbeeld. 
 

15. Liefde is……….je partner onvoorwaardelijk steunen bij het schrijven van een 

proefschrift. 
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