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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. 


