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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. 
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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. 



Defined ambition 

14 

 

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.


