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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. 




