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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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Bron: Prognosetafels AG, 2005-2050 en 2010-2060. 
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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 
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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). 
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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 

 

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

1891 1904 1917 1930 1943 1956 1969 1982 1995 2008

N
iv

e
au

Jaartal

10 jrs staatsrente 30 jrs staatsrente prijsinflatie

 
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.  
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 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). 




