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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. 
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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). 


