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Hoofdstuk 4 

Kritiek sluit aan bij de ontwikkelingen en versterkt de impact 
 

4.1  Kritiek: niet meer schokbestendig, niet meer evenwichtig en onvol-

doende risicomanagement 
 

De buitenstaanders zijn vooral economen. Zij laten zich horen vanwege de verstoringen 

die defined benefit in combinatie met de exogene ontwikkelingen oplevert voor de eco-

nomie en de arbeidsmarkt en vanwege hun zorg dat de verdeling van de lasten en lusten 

in het pensioencontract niet meer evenwichtig is. De betaalbaarheidsrisico‟s voor de 

werkgevers worden te groot. Jongeren en toekomstige deelnemers betalen te veel en krij-

gen te weinig. Bestaande generaties, oudere werknemers en gepensioneerden, krijgen te 

veel (in elk geval meer dan is gefinancierd) en delen te weinig mee in de risico‟s. Ge-

dragswetenschappers geven aan dat mensen zekerheid willen en een zeker paternalisme 

belangrijk is om hen te behoeden voor verkeerde en dure keuzes dan wel voor niet sparen 

voor pensioen.  

Het risicomanagement is volstrekt onder de maat. Risico‟s zijn verkeerd bepaald en wor-

den verkeerd gemanaged. Nominale zekerheid wordt nagestreefd in plaats van een reëel 

pensioenresultaat, jongeren en gepensioneerden krijgen dezelfde zekerheid, terwijl hun 

risicodraagvlak verschilt. Het contract is niet compleet. Daardoor worden risico‟s onvol-

doende onderkend met het risico dat ze te gemakkelijk worden genomen en dan ook niet 

goed worden geprijsd. In defined benefit worden die risico‟s door geschoven naar de toe-

komst. 

 

De kritiek op het huidige pensioencontract betreft de onderstaande elementen in het vige-

rend contract in combinatie met het vigerend FTK. 

 Het contract werkt verstorend op de arbeidsmarkt en de economie. 

o De prijs wordt te hoog. 

o Het contract is onvoldoende schokbestendig. 

o De vaste pensioenleeftijd zit in de weg. 

o De arbeidsmobiliteit wordt belemmerd. 

 Het contract gaat gebukt onder de dubbele doelstelling van én nominale zekerheid én 

reële ambitie. 

 Risico‟s worden onvoldoende beheerst. 

o Risico‟s worden verkeerd gemeten en geprijsd. 

o Het contract is niet compleet. 

o Het contract kent naamloze buffers. 

o Het contract schuift risico‟s door naar de toekomst. 

o Er zitten „lekken‟ in het FTK.  

 Het contract behandelt alle deelnemers uniform terwijl deelnemers verschillen. 

 Het contract kent te veel subsidiërende solidariteit. 

 Het contract gaat niet goed om met jongeren. 

 Het verwachtingsmanagement is niet realistisch. 
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Veel kritiek, elkaar versterkend en soms ook tegenstrijdig, op een internationaal uiterst 

geprezen en bewonderd pensioensysteem. Dat daagt uit om te onderzoeken hoe die kri-

tiek er nu precies uit ziet en waar die kritiek op is gebaseerd. Dat gebeurt in dit hoofdstuk. 

 

4.2  Het contract werkt verstorend op de arbeidsmarkt en de economie 
 

De kritiek van economen wordt voor een belangrijke mate ingegeven vanuit de relatie 

van het pensioencontract met de arbeidsmarkt en de economie. Pensioen is een belangrij-

ke arbeidsvoorwaarde zowel voor de werkgever als de werknemer, maar als het contract 

de arbeidsmarkt en de economie in de weg gaat zitten, komt de houdbaarheid in het ge-

ding. De kritiek slaat aan op meerdere elementen in het contract. 

 
4.2.1  De prijs wordt te hoog 

 

Toen Van Marken zijn pensioenvisie formuleerde, had hij een pensioenpremie voor ogen 

van 25% van de loonsom.
90

 In de 70-er jaren van de vorige eeuw lagen de premies bij de 

grote (semi-)overheidsfondsen op 25% van de loonsom of daar net onder.
91

 In de markt-

fondsen was dat tussen de 18 en 20%. Ter vergelijking, de premie van PFZW (premie 

2010 23,1% van de grondslag; ongeveer 16,5% van de loonsom inclusief herstelpremie 

vanwege reservetekort) heeft die hoogte nog niet weer bereikt. 

De kritiek van de buitenstaanders, bijvoorbeeld in dit geval instituten als de Wereldbank 

en de OESO, is vooral gelegen in het feit dat in defined benefit de premieverhoging het 

enige en vanuit het systeem geredeneerd het enige logische antwoord is op een stijgende 

levensverwachting, lagere beleggingsopbrengsten en structureel hogere lonen. Zij waar-

schuwen dat deze starheid de economie en arbeidsmarkt zullen schaden. Het 

pensioenstelsel vormt zo een belemmering om de economie en arbeidsmarkt voor te be-

reiden op de vergrijzing. Deze instituten vragen om meer aanpassingsvermogen in het 

pensioencontract voor exogene ontwikkelingen. Daarin speelt een verhoging van de pen-

sioenleeftijd als natuurlijk ventiel een belangrijke rol. In OECD (2010) wordt een 

verhoging naar 67 gesuggereerd. De lagere beleggingsopbrengsten en hogere lonen wor-

den met name genoemd als consequentie van de vergrijzing en het daardoor schaarser 

wordend arbeidspotentieel
9293

.  

 

4.2.2  Het contract is onvoldoende schokbestendig 

 

In de eerste plaats komen een stijgende levensverwachting en structureel lagere beleg-

gingsopbrengsten en hogere lonen in het vigerend contract in de kostprijs van het 

pensioen. Dat geldt ook voor prijsverhogingen vanuit aanscherpingen van de zekerheid in 

                                                
90 De Vries (1963, 45). 
91 Zie PGGM (1998a) voor de premies van PGGM.  
92 Zie bijvoorbeeld ook Bovenberg (2004, 2). 
93 Beide zijn nog maar de vraag. Het denken “in een vergrijzende wereld” gebeurt naar mijn mening nog te 
veel vanuit de huidige kaders en maatschappij-beelden. De wereld heeft nog niet eerder vergrijzing gekend. 

Dat neemt niet weg dat in defined benefit, waarin de (vaste uniforme) pensioenleeftijd als toezegging is 

opgenomen, als het ware per definitie deze ontwikkelingen worden afgewenteld op premiestijging. Er is 

maar één ventiel. Zo bezien is de kritiek terecht. Zie ook Tamerus (2007). 
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het FTK. Daarmee wentelt het vigerend contract deze ontwikkelingen automatisch af op 

de arbeidskosten die daarmee onbeheersbaar zijn. De in de vorige paragraaf beschreven 

prijsspiraal is een aspect van het onvoldoende schokbestendig zijn. 

In de tweede plaats komen in defined benefit een stijgende levensverwachting en jaarlijk-

se rentebewegingen en (beleggings)resultaten terecht in de dekkingsgraad. Wordt die te 

laag, dan komen ze terecht in de premie voor door het FTK afgedwongen herstel. Door de 

gekozen wijze van financiering, het aanleggen van buffers en het zonodig korten op in-

dexering, gebeurt dat niet direct en gedempt. De dotcomcrisis en de beursval die daarvan 

het gevolg was, vaagden de buffers echter in één klap weg. Extra premie was nodig voor 

herstel. Bovendien moesten op gezag van de toezichthouder de premies in zeer korte tijd 

op kostendekkend niveau worden gebracht vanuit juist een sterk gereduceerd niveau 

vanwege de grote voorspoed in de fondsen van de jaren daarvoor. Dat betekende grofweg 

een verdubbeling of verdrievoudiging van de premie in zo‟n 3 tot 4 jaar tijd. Dit heeft de 

economie, die in een conjuncturele dip zat, nog een duw extra gegeven en het herstel ver-

traagd. Het bedrijfsleven, dat alle zeilen moest bijzetten, kreeg een extra horde te nemen. 

Dit heeft de kritiek van economen aangewakkerd op het procyclische element in de fi-

nanciering van het defined benefit pensioencontract. Als de financiële positie van het 

pensioenfonds goed is, dan daalt de premie. Meestal gaat het dan in de economie ook 

goed en dat wordt door de lagere premies alleen maar versterkt (jaren ‟80 en ‟90 van de 

vorige eeuw). Bij stijgende premies gaat het precies andersom (2001 - 2005). Na de kre-

dietcrisis waardoor de dekkingsgraden opnieuw veel te diep wegzakten was het premie-

effect minder. De premies waren al op kostendekkend niveau dus er was geen inhaalslag 

nodig en de economie werd ook direct zo hard geraakt dat premieverhoging niet of nau-

welijks kon worden opgebracht. Met weer een ander nadeel als gevolg. Herstel mocht 

langer worden uitgesmeerd waardoor risico werd doorgeschoven naar de toekomst.  

De OESO en het CPB zijn belangrijke critici op dit punt. Met name vraagt de OESO 

ruimte in het financieringsbeleid en vooral ook in de toezichtregels om meer tegen-

cyclisch reageren op schokken. De reactie (forse premiestijging) op de dotcomcrisis 

wordt sterk bekritiseerd.
94

 Gezocht moet worden naar een combinatie van maatregelen 

(hogere pensioenleeftijd, korten van indexeren en af en toe afstempelen) om (forse) pre-

mieverhoging te voorkomen.  

Het CPB heeft aan het fenomeen premieschok een aparte studie gewijd
95

 en geeft als gro-

te nadelen: 

 terugslag in de overheidsfinanciën vanwege een hogere fiscale aftrek; 

 terugslag in de winstgevendheid van ondernemingen en daarmee de concurrentie-

kracht van het bedrijfsleven; 

 terugslag in het arbeidsaanbod van werknemers; 

 terugslag in de consumptie van de individuen; 

 doorschuiven van de lasten naar de jongere en toekomstige generaties met het risico 

dat zij weigeren in deze pensioencontracten in te stappen. 

De door het CPB genoemde problemen worden vergroot door exogene ontwikkelingen 

zoals rijping in de fondsen (premiestuur wordt steeds botter) en de volatiliteit in rente en 

rendementen. Daarnaast zijn de regels in het FTK strak ten aanzien van herstel van buf-

                                                
94 Zie bijvoorbeeld Yermo and Severinson (2010). 
95 Zie CPB (2004b). 
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fers en onderdekking. Het CPB
96

 pleit voor het vergroten van de schokbestendigheid door 

de pensioenaanspraken meer aanpasbaar te maken voor financiële schokken. De econo-

mie en de arbeidsmarkt, beide onder druk van de vergrijzing, zijn daarbij gebaat. 

Bovenberg (2004, 10) vraagt ook aandacht voor het aspect dat jongeren mee betalen aan 

forse inhaalpremies, waar jongeren toch al fors subsidiëren in het vigerend contract.
97

 

 

4.2.3  De vaste pensioenleeftijd zit in de weg
98

 

 

De vaste pensioenleeftijd zit volgens de critici om twee redenen in de weg. 

Ten eerste: wij gaan te vroeg met pensioen, wij schrijven menselijk kapitaal, dat door het 

stijgen van de levensverwachting juist meer waard wordt, te vroeg af.
99

  

Ten tweede: de vaste pensioenleeftijd resulteert, zoals wij hierboven al zagen, in een 

prijsspiraal. Een stijgende levensverwachting en structureel lagere beleggingsopbrengsten 

en hogere lonen kunnen alleen maar worden opgevangen met een hogere kostprijs. Dat 

betekent, zeker met een almaar toenemende levensverwachting, almaar stijgende arbeids-

kosten.  

 

Breunesse (1995) en De Vries (1963) beschrijven de relatie tussen pensioen en de ar-

beidsmarkt: het pensioen is opgebouwd in de arbeidsrelatie, is afhankelijk van de 

geleverde prestatie, lees diensttijd, en gaat in als werkgever en werknemer vinden dat er 

voldoende is gepresteerd dan wel de werknemer te oud is om de arbeidsprestatie nog te 

leveren. De kritiek waarom het hier gaat, betreft in feite het loslaten van deze relatie met 

de arbeidsmarkt en het kunnen leveren van de arbeidsprestatie. De vaste pensioenleeftijd 

snijdt die relatie door. De vanwege de stijgende levensverwachting en vanwege steeds 

betere arbeidsomstandigheden gestegen waarde van het human capital wordt niet benut. 

Langer leven wordt vertaald in langer met pensioen zijn en hogere arbeidskosten. Daar-

mee acteren wij precies verkeerd. Hogere arbeidskosten zijn schadelijk voor de 

economie, arbeidsmarkt en internationale concurrentiepositie en de door de vergrijzing 

verkrappende arbeidsmarkt heeft juist langer werken, een verhoging van de arbeidspart i-

cipatie, nodig juist ook van ouderen.
100

   

In een houdbaar pensioencontract moet die relatie tussen het pensioencontract en de ar-

beidsmarkt weer hersteld zijn. In zijn studie naar mogelijkheden om de 

                                                
96 En bijvoorbeeld ook Bovenberg (2005, 92). 
97 In par. 4.7 gaan wij apart in op de positie van jongeren in het contract. 
98 Zie ook Tamerus (2007). Daar wordt de pensioenleeftijd, te weten het mee laten bewegen er van met de 

stijgende levensverwachting, gezien als sleutel tot een houdbaar contract. En zie ook Bovenberg (2004), 

12-21. Daar wordt een groot aantal voordelen genoemd van het inzetten van de pensioenleeftijd als ventiel, 

een flexibele pensioenleeftijd dus. 
99 Zie Bovenberg (2004, 5). 
100 Overigens is het niet helemaal terecht deze kritiek helemaal aan het pensioencontract op te hangen. De 

kritiek richt zich eigenlijk meer op het maatschappelijk denken over werk en pensioen. De (pensioen-) wel-

vaart van de laatste twee decennia van de vorige eeuw heeft ons de prijs van pensioen en de natuurlijke 
relatie met de arbeidsmarkt en het human capital uit het oog doen verliezen. Daar komt bij dat werkgevers 

nog te weinig investeren in het voor ouderen aantrekkelijk maken van langer werken en werknemers hech-

ten aan de verworvenheid van het uitzicht van vroeg met pensioen gaan. Samen hebben zij tot op heden de 

al door het eerste Kabinet Kok in 1996 ingezette lijn om de arbeidsparticipatie, ook van ouderen, te verho-

gen vanwege de doorzettende vergrijzing „gesaboteerd‟.  
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schokbestendigheid van het pensioencontract te vergroten concludeert het CPB
101

 dat een 

verhoging van de pensioenleeftijd positieve invloed heeft op de arbeidsmarkt in het per-

spectief van de vergrijzing. Ook de OESO concludeert dit en stelt dat de pensioenleeftijd 

ten minste naar 67 jaar zou moeten.
102

 Bovenberg (2004, 12-13) noemt het ventiel van de 

pensioenleeftijd ook als uitweg uit het onderdekkingsdilemma, de keuze tussen vooruit-

schuiven of inhaalpremies.  

 

4.2.4  De arbeidsmobiliteit wordt belemmerd 

 

Economen bekritiseren arbeidsmarktverstorende factoren, omdat een goed werkende ar-

beidsmarkt de smeerolie is voor de economie en de welvaart.
103

 Het belang van 

arbeidsmobiliteit neemt toe. De globalisering vraagt om meer mobiliteit en welvaart en 

individualisering leiden tot meer flexibele arbeidspatronen. Beide ontwikkelingen hebben 

wij besproken in par. 3.3.1 en par. 3.3.3. En ook de arbeidsmarkt zelf vraagt, mede vanuit 

de wens om de arbeidsparticipatie verder te vergroten, om meer flexibiliteit en mobiliteit 

om in te kunnen spelen op kansen en bedreigingen. De zzp-er wordt in de nasleep van de 

kredietcrisis wel de smeerolie genoemd van de economie. De elementen uit het contract 

die deze ontwikkeling meer en meer in de weg kunnen gaan staan, zijn reeds besproken 

als impact van de ontwikkeling van een toenemende arbeidsmobiliteit in par. 3.3.3. Hier 

staan ze nog even op een rijtje. 

Ten eerste: voorwaardelijke pensioenaanspraken die afhankelijk zijn van de continuering 

van het dienstverband, vaak in de vorm van overgangsrechten. 

Ten tweede: het systeem van doorsneeopbouw-doorsneepremie. Dan gaat het om de 

overdrachten in dat systeem tussen vertrekkers uit het systeem en blijvers en tussen de 

aanwezigen en toetreders op latere leeftijd. De vertrekkers laten veel pensioenresultaat 

liggen. De subsidie die zij in hun jonge jaren hebben gegeven aan de oudere actieven, 

zien zij door het vertrek niet meer terug.
104

 

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.
105

 

De moeite die wij hebben om voor zzp-ers een goede pensioenvoorziening te organiseren 

levert een groeiend knelpunt op. Op de kritiek daarop kan worden gewacht. 

                                                
101 CPB (2004b, 105-108). 
102 Zie OECD (2010) en Høj (2011), ook al benoemd in par. 4.2.1. 
103 Zie bijvoorbeeld weer OECD (2010) en Høj (2011) en CPB (2004b). 
104 Zie bijvoorbeeld Bovenberg en Jansweijer (2005b) en Boeijen e.a. (2006). 
105 Zie ook in Høj (2011), waar gepleit wordt voor aanpassingen in het systeem van waardeoverdracht met 

name door met de buffers beter om te gaan. Bijvoorbeeld de reële dekkingsgraad nemen als referentie voor 

de over te dragen waarde. 
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4.3  Het contract gaat gebukt onder de dubbele doelstelling van én no-

minale zekerheid én reële ambitie 
 

De kritiek slaat aan op het FTK dat nominale zekerheid voorop zet. Dat is dure schijnze-

kerheid en leidt tot suboptimale sturing en een suboptimaal beleggingsbeleid afgemeten 

aan een reëel pensioenresultaat. De critici
106

 zijn eensgezind van mening dat alleen een 

reële ambitie en een daarop toegesneden financiële opzet met bijbehorend FTK leidt tot 

een gewenst pensioenresultaat. De nominale zekerheid moet worden los gelaten. 

  

Nominale zekerheid is schijnzekerheid 

De hoge inflatie uit de jaren „60 en begin ‟70 van de vorige eeuw hebben geleerd dat in-

flatie een nominaal pensioen snel uitholt. Maar ook een bescheiden inflatie van 

bijvoorbeeld 2% per jaar leidt er toe dat van een nominaal pensioen van een 65-jarige in 

20 jaar tijd gemiddeld een derde verloren gaat in koopkrachttermen.
107

 Een pensioen zon-

der inflatiebescherming is geen goed pensioen. Het schiet tekort in kwaliteit, zekerheid en 

vertrouwen. Ook de economie en maatschappij zijn gebaat bij koopkrachtbestendige pen-

sioenen. Toch luidt het FTK in nominale termen. Hoewel veel aandacht wordt gegeven 

aan indexering via eisen ten aanzien van voorlichting en financiering in lijn met gecom-

municeerde ambitie, is de zekerheidseis alleen gedefinieerd voor het nominale pensioen. 

Dat is overigens in lijn met het vigerend contract. Daarin worden nominale garanties ge-

geven. Het contract kent een dubbele doelstelling. Het beidt nominale garanties terwijl 

het tegelijkertijd een reële ambitie beoogt te realiseren. Roepen om een reëel FTK bete-

kent dus ook een roep om een ander contract, te weten een contract zonder nominale
108

 

garanties dat in financiële opzet, sturing en beleggingsbeleid focust op reëel.  

 

Nominale zekerheid is dure zekerheid 

De op zich terechte hoge zekerheid met strakke herstelregels bij een sterk volatiele dek-

kingsgraad betekent dat voor die zekerheid een hoge prijs wordt betaald. Rendement blijft 

liggen als met een nominale instelling wordt belegd dan wel premie wordt geïnvesteerd in 

afdektransacties en bufferopbouw. Het strak inzetten op nominale zekerheid gaat ook ten 

koste van risicodragend vermogen en de economie, terwijl de beloning voor risico nemen 

een reëel pensioenresultaat moet opleveren.
109

 Dure zekerheid dus waar de deelnemer 

langs twee kanten niets aan heeft.  

Fondsen kunnen er ook voor kiezen om een forse mismatch te hebben en snel risico terug 

te nemen als de dekkingsgraad in zakt. Maar ook dat is dure zekerheid, omdat verlies 

moet worden genomen op een verkeerd moment en omdat herstelpotentieel uit rendement 

                                                
106 Zie Bovenberg (2004, 3) en Bovenberg en Jansweijer (2005a), die vooral wijzen op „verkeerde garanties 

voor verkeerde mensen‟. Ook meer recent wordt gepleit voor de overstap naar een reëel FTK met meer 

trendmatige sturing teneinde een reële ambitie in het pensioencontract te begeleiden. De continuïteitsanaly-

se dient in dat kader een centrale rol te krijgen. Zie bijvoorbeeld Bovenberg en Nijman (2009), Van Ewijk, 
Janssen, Kortleve en Westerhout (2009) en De Jong en Pelsser (2010).  
107 Ook voor actieve deelnemers is het effect op hun te bereiken pensioen groot. Zie par. 3.2.4. 
108 Maar ook zonder reële garanties (niet te koop in de markt en prohibitief duur). 
109 Bovenberg, Teulings en De Vries (2003) in reactie op de strenge nominale route naar het FTK en Bo-

venberg (2004, 3). 
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wordt weg gegeven. Om toch een reëel pensioenresultaat te kunnen blijven realiseren 

moet dan de premie omhoog. Wij spreken in dit geval van de armoedeval.
110

  

 

Sturen op nominale grenzen 

Vanwege de nominale zekerheid wordt het verlenen van indexering en het eventueel voor 

herstel verhogen van premie of het wegens een overschot verlenen van een premiekorting 

afgemeten aan en gestuurd door een nominale thermometer. Dat is voor een reëel pensi-

oenresultaat suboptimaal. Het kan betekenen, bijvoorbeeld bij oplopende rente, dat de 

nominale dekkingsgraad ruimhartig indexeren toe laat, terwijl, omdat ook de inflatie 

stijgt, de reële dekkingsgraad dat niet toe laat. De indexering gaat dan ten koste van toe-

komstige deelnemers. 

 

Goed beleggingsbeleid is niet mogelijk 
Nominale zekerheid vereist een nominaal ingestoken en op de korte termijn gericht be-

leggingsbeleid. Vastrentende waarden met eenzelfde duration als de aanspraken al dan 

niet gecombineerd met het afdekken van het nominale renterisico onder de aanspraken. 

Dat levert veel te weinig op voor een reëel pensioenresultaat. Suboptimaal dus afgemeten 

aan de reële ambitie.
111

 Vandaar dat veel pensioenfondsen omwille van die reële ambitie 

toch beleggen in zakelijke waarden en het nominale renterisico niet of slechts deels af-

dekken.
112

 Zij zoeken daarmee het rendement van het profiteren van risico vanuit een 

lange termijn perspectief. En het verkleint het inflatierisico. Dat betekent wel dat zij moe-

ten investeren in buffers en ondanks dat vanwege de korte sturingshorizon in het FTK 

toch hard tegen de nominale FTK-grenzen kunnen aanlopen. Zowel de dotcomcrisis als 

de kredietcrisis hebben dat laten zien. Dat betekent veel kritiek op het op zich juiste be-

leggingsbeleid afgemeten aan de wens van een reële pensioenzekerheid.
113

 En het geeft 

onzekerheid, onbegrip en boosheid bij deelnemers en gepensioneerden. Het betekent ook 

dat ten aanzien van de nominale zekerheid niet alles wordt gedaan om afstempelen (ulti-

mum remedium vanwege de nominale zekerheid) te voorkomen.
114

 Door de nominale 

zekerheid kan het fonds ook gedwongen worden op een verkeerd moment in de markt te 

moeten handelen om het risicoprofiel niet te vergroten. Dit kan zich voordoen als het 

fonds zich in herstel bevindt. Het risico mag dan niet worden vergroot.
115

 Fondsbesturen 

zitten daarmee in een lastige beleggingsspagaat waarin zij het gewoon niet goed kunnen 

doen. Critici geven aan dat omwille van een tegen een effectieve prijs te realiseren reëel 

pensioenresultaat het beleggingsbeleid noodzakelijker wijze moet worden ingestoken op 

een lange termijn horizon om zo (gemiddeld over de tijd genomen) optimaal rendement te 

                                                
110 Ook wel genoemd de val van Frijns die de armoedeval heeft beschreven, bijvoorbeeld in Steenkamp en 

Frijns (2004). Dit met het oog op de invoering van het FTK met als gevolg de spanning in het beleggings-

beleid tussen nominale zekerheid en het gewenste beleggingsbeleid omwille van het pensioendoel dat 

pensioenfondsen behoren na te streven, een reële ambitie. 
111 Zie dus bijvoorbeeld Steenkamp en Frijns. 
112 Zie voor deze beleidsinsteek ook deel II, 8.2.  
113 Ook beschreven in Tamerus (2009a). 
114 De wetgever legitimeert als het ware dit beleid middels Pensioenwet art. 142, de mogelijkheid voor de 
Minister om een langere hersteltermijn te verlenen. 
115 Dit is opgetreden als gevolg van de eind 2010 te verhogen voorziening vanwege de stijging van de le-

vensverwachting. Fondsen die een renteafdekkingsbeleid voerden, waren toen verplicht de rentehedge aan 

te vullen in een wel heel ongunstige beleggingsmarkt. De toegestane by-pass via het terugbrengen van be-

leggingsrisico was in het licht van de reële ambitie niet effectief. 
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genereren en de inflatie over een lange termijn bezien te kunnen bijhouden. De critici 

vinden dat de consequentie van de voor de deelnemer resulterende (nominale) onzeker-

heid moet worden geaccepteerd.
116

 

 

Nominale zekerheid benadeelt jongeren extra 

Zowel het contract als het FTK differentiëren niet naar leeftijd. De impact van een subop-

timaal beleggingsbeleid is daardoor groter naarmate de deelnemer jonger is. Volgens de 

life-cycle theorie
117

 is het voor de jongere deelnemer juist heel effectief om risico te ne-

men en kan hij dus meer risico aan dan de oudere deelnemer en gepensioneerde. Zijn 

human capital en de tijd kunnen risico opvangen. Zijn pensioenopbouw staat het langst 

bloot aan inflatierisico en hij heeft dus de meeste last van het missen van rendement.
118

 

Op de positie van jongeren in het contract komen wij hierna in een aparte paragraaf (par. 

4.7) terug. 

 

4.4  Risico’s worden onvoldoende beheerst 
Veel van de kritiek heeft betrekking op het gebrek aan (goed) risicomanagement. 

 

4.4.1  Risico’s worden verkeerd gemeten en geprijsd 

 

Risico wordt verkeerd gemeten en verkeerd geprijsd, zo luidt de kritiek van financieel-

economen. Om dit uit te leggen is een korte geschiedschrijving nodig die uiteindelijk ook 

heeft geleid tot het huidige FTK. 

Het waren met name Angelsaksische
119

 financieel-economen, die kritiek zijn gaan uiten 

op de vaste rekenrente als waarderingsgrondslag voor de verplichtingen.
120

 Deze vaste 

rekenrente is in hun ogen een subjectieve aanname die door die subjectiviteit ongeschikt 

is voor waardebepaling en dus een foutieve waarde geeft. Dit heeft tot gevolg, dat, waar 

de beleggingen op de balans op marktwaarde worden gewaardeerd en de verplichtingen 

op een vaste rekenrente
121

 de mismatch in de balans foutief wordt gewaardeerd. Het ren-

terisico ontbreekt op de foto. Daarmee wordt het solvabiliteitsrisico foutief in kaart 

gebracht. Dit kan leiden tot een te grote of niet optimale mismatch en dus een te risicovol 

of niet-optimaal beleggingsbeleid. En daarmee kan ook de prijsstelling fout zijn.  

De kritiek is gebaseerd op de stelling dat de waarde van financiële producten, net als van 

andere goederen en diensten, alleen juist kan worden bepaald op en door de markt. In die 

waarde of prijs verdisconteert de markt het risico van de financiële verplichting. Dit is op 

                                                
116 Bovenberg (2004) bijvoorbeeld, die de onzekerheid toelaat via het ventiel van de pensioenleeftijd. Hij 

ziet veel welvaartswinst van het kunnen (blijven) nemen van risico. Zie ook Frijns (2006) die, redenerend 

vanuit het perspectief van de belegger, komt tot de oplossing om actieven minder zekere aanspraken te ge-

ven.  
117 Zie bijvoorbeeld Bodie, Merton en Samuelson (1992) voor het life-cycle denken. Zie ook Bovenberg 

e.a. (2007). 
118 Zie bijvoorbeeld Bovenberg en Jansweijer (2005a). 
119 De exogene ontwikkeling van het marktdenken komt voornamelijk uit Angel-Saksische hoek en past 
ook eerder in het Angel-Saksische model dan in het Rijnlandse model. 
120 Zie Exley, Mehta en Smith (1997). In hun artikel, dat zij hebben gepresenteerd voor het Institute of Ac-

tuaries schetsen zij hoe de financiële theorie kijkt naar het pensioencontract. Zij zetten deze theorie af tegen 

de tot dan toe gebruikelijke actuariële theorie in zake de financiering van defined benefit-systemen. 
121 Maatstaf in het pensioencontract tot aan de invoering van het FTK. 
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zich juist. Zolang het gaat om de foto op enig moment van waarde, prijs en risico is deze 

benadering werkbaar met als grote voordeel transparantie voor alle belanghebbenden, ook 

de aandeelhouder in de onderneming die een pensioentoezegging doet. In defined benefit 

kent die toezegging een waarde maar veel meer nog een risico. Dat risico moet op markt-

prijs in de ondernemingsbalans zichtbaar zijn om de aandeelhouder inzicht te geven in de 

gezondheid van de ondernemingsbalans.  

Maar hoe dan de waarde van de langjarige pensioenverplichtingen te bepalen? Een markt 

met een duidelijke objectieve prijs is voor die verplichtingen immers niet voor handen. 

Als oplossing is gekozen voor de discontovoet die de markt hanteert voor een rentestruc-

tuur van een risicovrije lening die exact de verplichtingen matcht. Dit, omdat het in 

defined benefit gaat om verplichtingen die met volledige zekerheid moeten worden nage-

komen. De internationale financiële waarderingsregels en toezichtregimes hebben deze 

zienswijze overgenomen.
122

 Beursgenoteerde ondernemingen moeten het tekortrisico in 

hun defined benefit-toezegging marktconform gewaardeerd op hun balans zetten. De pen-

sioenwet en het FTK schrijven een solvabiliteitstoets voor op marktwaarde.  

 

Dit punt van kritiek is dus al in het contract gehonoreerd.
123

 De consequentie van deze 

kritiek gaat echter verder. De consequentie van de overgang op marktwaarde is dat de 

volatiliteit van de dekkingsgraad is vergroot. Daarmee is ook de druk op het premiestuur 

vergroot. Tevens draagt de overgang op marktwaarde bij aan het korte termijn denken en 

het daardoor sub-optimale beleggingsbeleid vanuit het voor de indexering en het pensi-

oenuitzicht zo noodzakelijke lange termijn perspectief. In de vorige paragraaf hebben wij 

gezien dat de critici-economen dit oplossen door de defined benefit-toezegging los te la-

ten. Dat betekent wel dat de beweeglijkheid, al dan niet via het ventiel van de 

pensioenleeftijd, terecht komt in het pensioenuitzicht en –resultaat.  

 

In essentie doorredenerend verdragen defined benefit en marktwaarde zich niet. Guérard 

(2006) laat ons zien in zijn voordracht
124

 dat “Economists think by nature of DC because 

of transparency and market” - (einde citaat). De financieel-econoom kijkt niet verder 

vooruit dan de markt die de toekomst vandaag inprijst en kan dus ook niet voor een pen-

sioendoel gaan. Actuarissen daarentegen richten zich op het pensioendoel en proberen dat 

via grondige risico-analyses zo goed mogelijk te realiseren. Daarbij ontkomen zij er niet 

aan prognoses te maken over hoe de markt zich zal ontwikkelen, hoe de marktwaarde 

morgen en overmorgen zal zijn. “Actuaries think by nature of DB and try to manage that” 

(einde citaat).  

 

Het marktwaardedenken is via de accountingregels en met de invoering van het FTK het 

pensioencontract binnen gekomen. Dat stelt nieuwe eisen aan het contract en het mana-

gen daarvan in het pensioenfonds.
125

 Om te beginnen: betekent de beslissing om over te 

                                                
122 Beursgenoteerde ondernemingen zijn verplicht te rapporteren op basis van International Financial Re-

porting Standards (IFRS). De regels voor personeelsbeloningen, waaronder pensioenen, zijn vastgelegd in 

International Accounting Standard No.19 (IAS 19). Zie ook ASIP (2005). 
123 In deel II, par. 9.2 zullen wij zien dat de oorsprong van het FTK mede gelegen is in het aansluiting zoe-

ken bij internationale financiële en accounting standaarden.  
124 Zie Guérard (2006). 
125 Zie bijvoorbeeld Kortleve e.a. (2006), waarin een aantal aspecten wordt besproken, dat samenhangt met 

marktwaardering van de pensioenfondsbalans. 
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gaan op marktwaarde daarmee per definitie het einde van defined benefit? Op het interna-

tionale actuariële congres in Parijs, ICA 2006,
126

 leek dat wel de conclusie. Risico‟s, zo 

stelde men op dat congres, die je niet onmiddellijk kunt afdekken mag je niet nemen. Met 

andere woorden, garanties kun je niet geven, want de markt geeft ze niet. En meer dan de 

markt is er niet. Het debat over defined benefit versus defined contribution is in de An-

gelsaksische wereld eind jaren ‟90 in volle omvang gevoerd. In Engeland zijn door de 

combinatie van de dotcomcrisis en het marktwaardedenken veel defined benefit regelin-

gen gesloten met een doorstart op basis van defined contribution.
127

  

 
Box 4.1 Marktdenken brengt botsing van paradigma’s 

Met de komst van het marktwaardedenken in het pensioencontract is in feite een para-

digmabotsing binnen het contract gehaald, te weten die tussen het sociale contract en het 

financiële contract. In de retrospectie
128

 zullen wij zien dat het defined benefit contract is 

ontstaan uit zorgplicht. Een wederzijdse verbinding is aangegaan tussen werkgevers en 

werknemers, tussen werknemers onderling en tussen werknemers en gepensioneerden 

met als doel een effectief sparen voor een inkomensgerelateerd en koopkrachtbestendig 

pensioen. Die verbinding steunt op solidariteit en verplichte deelneming/verplichtstelling 

met als doel „iedereen doet op gelijke voorwaarden mee om er met z‟n allen een zo goed 

mogelijk resultaat mee te bereiken.‟ Ook door en met volgende generaties. Dat is effec-

tiever en goedkoper dan ieder voor zich op de financiële markt. Via de verplichte 

deelneming wordt daartoe bewust markt uitgeschakeld. Ook al eerder, in de tijd van de 

gilden, een beproefde werkwijze. Zo ontstonden pensioenfondsen als collectiviteiten fei-

telijk in de vorm van een onderlinge waarborgmaatschappij. Gezamenlijk wordt over 

generaties heen in kapitaaldekking gespaard. Sinds de overgang op middelloon delen ge-

pensioneerden en werknemers het indexatierisico met elkaar. De werkgever neemt in 

defined benefit samen met de werknemers (=actieve deelnemers) en toekomstige werk-

nemers/deelnemers de demografische en economische risico‟s voor zover niet genomen 

via de indexering in een mix van premie en tijdelijk doorschuiven.
129

 Het doel staat voor-

op, de benodigde middelen worden opgebracht uit de mede door de arbeidsinspanningen 

van de werknemer gecreëerde bedrijfsresultaten en de beleggingen op de pensioenspaar-

pot. Samen met elkaar, intergenerationele solidariteit, uniformiteit, doorsneeopbouw-

doorsneepremie en lange termijn doel en (verplicht aangegane) relatie zijn de trefwoor-

den van het sociale contract.  

Dat uitschakelen van de markt en de overdrachtsolidariteiten staat haaks op de denkwe-

reld van financieel-economen en het paradigma van het financiële contract. Volgens die 

denkwereld zoekt het rationele individu zijn eigen weg in de markt die perfect fair ge-

prijsd is en die hij ook volledig kent. Hij handelt alleen volgens zijn eigen risicoprofiel. 

Waar in het sociale contract risico‟s over een zo groot mogelijk collectief worden ge-

                                                
126 Zie par. 3.3.5. 
127 Zie bijvoorbeeld Campbell e.a. (2006). Daarin wordt overigens beschreven dat de massale sluiting van 

defined benefit fondsen het gevolg was van een optelsom van factoren. Naast de overgang op marktwaarde 

en de boekhoudregels speelden ook de flink strakkere financieringseisen een belangrijke rol. Voor werkge-
vers werden door die combinatie de risico‟s van defined benefit veel te groot. Grote tekorten in de fondsen 

werden zichtbaar.  Voor de impact op pensioencontracten in Nederland zie par. 5.5 waar wij de belangen en 

kritiek van werkgevers bespreken. 
128 Deel II, hoofdstuk 7. 
129 Dat dat niet alleen negatief uitpakt, hebben wij gezien in de jaren ‟90 van de vorige eeuw. 
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spreid en gedeeld om ondanks tegenslagen toch zo goed mogelijk voor iedereen het doel 

te bereiken, staat het individu bloot aan de risico‟s. In ruil daarvoor kan hij ook zelf ten 

volle profiteren van de meevallers. Voor risico‟s die hij op de markt niet kan rui-

len/kopen, zoals het langleven- of sterfterisico, sluit hij zich aan bij een collectief via een 

verzekeraar. Hij is daar puur voor dat ene stukje risico solidair met gelijkgestemden. Hij 

gaat alleen solidaire verbintenissen aan vanuit rationeel begrepen eigen belang. Er zijn in 

die wereld geen duurzame relaties en er is dan ook geen afhankelijkheid. Elk moment 

moet kunnen worden geswitcht en dan moet direct worden afgerekend. Er zijn geen 

openstaande rekeningen die dat belemmeren. Zo gaat dat ook op de arbeidsmarkt. Men-

sen bieden daar hun human capital aan voor loon, pensioen en ontplooiing. Bevalt het 

niet of kunnen zij het ergens anders beter krijgen, dan gaan zij weer weg. Overdrachtsoli-

dariteit is geen kenmerk van deze wereld. Schaalefficiency en risicosolidariteit wel. De 

werknemer onderhandelt in zijn loon een premie voor zijn pensioenopbouw. De bemoei-

enis van de werkgever gaat niet verder dan dat. De werknemer zoekt op de pensioenmarkt 

zelf zijn weg.  

De markt bepaalt en meer dan de markt is er niet, ieder voor zich, differentiatie, de over-

heid doet aan intergenerationele solidariteit in plaats van het pensioenfonds, korte termijn 

en marktwaardesturing zijn de trefwoorden uit het financiële contract. 

 

De deelnemer moet op zijn pensioen kunnen rekenen. Wij bereiken dat door sparen (kapi-

taaldekking). In stapjes hebben wij dat „aangetrokken‟ in een toetsingskader dat stuurt op 

(nagenoeg) maximale korte termijn marktwaardezekerheid. Daarin zijn wij, mede onder 

invloed van het marktdenken, weg gegleden van het sociale contract. Het vigerend con-

tract zit niet alleen in een beleggingsspagaat maar ook in de spagaat tussen het sociale 

contract (betaalbare reële ambitie met een lange termijn optimaal beleggingsbeleid, met 

intergenerationele solidariteit en lange hersteltermijnen) en het financiële contract (nomi-

nale zekerheid eerst, korte termijn marktwaardesturing). Over die spagaat gaat de lezing 

van Guérard. Is een contract te ontwikkelen dat hier duurzaam „tussenin‟ past?  

 

4.4.2  Het contract is niet compleet 

 

Het huidige pensioencontract kent geen expliciete afspraken
130

 over wat te doen met (gro-

te) overschotten en tekorten. Het contract is dus niet compleet ten aanzien van de ex-post 

risicodeling tussen de belanghebbenden. Dat vertroebelt het zicht op risico. Op het mo-

ment dat het zich voordoet en het pensioenfonds moet bijsturen wordt het risico pas 

zichtbaar. Dat geeft de volgende vervelende consequenties. 

Ten eerste: ex-ante is niet afgesproken hoe het fonds bij het optreden van het risico (de 

pijn) moet reageren.  

                                                
130 Zie bijvoorbeeld Bovenberg (2004, 4-5) en Bovenberg en Nijman (2009, 20-22). Zij pleiten voor volle-

dige transparantie over de omvang van de intergenerationele overdrachten.  Ook Van Ewijk en van de Ven 

(2002) maken zich met het oog op de veranderende demografie zorgen over het niet expliciet en compleet 

zijn van het contract, met name ook vanuit de optiek van het managen van buffers. 
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Dat moet dus ad-hoc en achteraf worden besloten, vaak ook nog onder tijdsdruk.
131

 

Ten tweede: dit leidt in defined benefit tot afwenteling van huidige op toekomstige gene-

raties die nog van niets weten. Critici waarschuwen voor het risico dat toekomstige 

generaties niet langer wensen deel te nemen in het systeem.
132

 Het enige alternatief voor 

niet doorschuiven is dan dus het achteraf aanpassen van het pensioencontract. Dat ver-

draagt zich niet met defined benefit en tast het vertrouwen aan in het pensioencontract.  

Ten derde: pas dán wordt zichtbaar hoe groot het risico kan zijn en wie er voor opdraait. 

Belanghebbenden kennen, vanwege het incomplete contract, hun risico‟s dus niet. Zij 

hebben geen inzicht in de vraag wat zij nu precies wel en niet krijgen en of zij daar wel of 

niet teveel voor betalen. Zij kunnen hun meerwaarde / nut in het pensioencontract niet 

bepalen. En zij kunnen niet bepalen of het risico hun draagkracht te boven zal kunnen 

gaan. 

Ten vierde: een niet compleet contract betekent ook dat wellicht (onbewust) teveel risico 

wordt genomen. Dat wil zeggen, als het risico van te voren bekend zou zijn geweest, 

hadden belanghebbenden, gezien de mogelijke consequenties, er misschien niet voor ge-

kozen. Het risico was niet zichtbaar en het draagvlak ervoor bij deelnemers en 

gepensioneerden was niet getoetst. Ook werkgevers zijn zonder de juiste risicofoto bij-

stortverplichtingen aan gegaan als op zich bij defined benefit passende consequentie.  

Ten vijfde: een niet compleet contract geeft politiek risico. Dat treedt enerzijds op bij te-

korten als deze naar de toekomst worden geschoven als consequentie van het niet hebben 

gemaakt van afspraken hoe met deze tekorten om te gaan. Het treedt anderzijds op bij 

overschotten. Door het ontbreken van afspraken vooraf bestaat het risico dat belangheb-

benden die overschotten aanwenden op oneigenlijke gronden of op een oneigenlijke 

manier (zie hierna in par. 4.4.3).  

De SER (2001, 105-107) acht zorgvuldige besluitvorming in de situatie van een vermo-

gensoverschot of –tekort noodzakelijk en formuleert als volgt: voor een zorgvuldige 

besluitvorming “…is het nodig dat het voor elke betrokkene duidelijk is welke handel-

wijze gevolgd zal gaan worden in het geval zich een overschot of een tekort voor doet. 

De raad meent dat deze duidelijkheid gegeven kan worden door de algemene beleidslij-

nen over hoe te handelen bij vermogensoverschotten en vermogenstekorten onderdeel te 

maken van de opdrachtbrief”
133

 - (einde citaat). De SER toont zich in zijn advies geen 

voorstander van het van te voren al vastleggen welke inhoudelijke maatregelen zouden 

                                                
131 Dat dat kan leiden tot „ongelukken‟ en vertrouwensschade bleek bij de dotcomcrisis in 2001-2002. Toen 

als gevolg daarvan gekort werd op indexering kwamen gepensioneerden daartegen in het verweer. Zij we-

zen daarbij op de grote en jarenlange premiekortingen en –vakanties die waren gegeven in de jaren ‟90 van 

de vorige eeuw toen sprake was van hoge dekkingsgraden. Daarvan hadden werkgevers en werknemers 

geprofiteerd en gepensioneerden niet. Nu, bij het eerste moment van tekort, werden zij wel betrokken in de 

risicodeling. 
132 Zie bijvoorbeeld Bovenberg (2004, 9) of Bovenberg (2005). 
133 De raad adviseerde het opnemen van een opdrachtbrief in de wet. In die opdrachtbrief wordt transparant 
de relatie beschreven tussen de werkgever en het pensioenfonds. Dit vanuit kritiek vanuit de politiek dat de 

werkgever in ondernemingspensioenfondsen een te dominant positie kan hebben zonder dat deelnemers en 

gepensioneerden daarop zicht hebben. Het kabinet heeft in de pensioenwet dit advies overgenomen. De 

opdrachtbrief heet in de nieuwe pensioenwet de uitvoeringsovereenkomst. Zie Lutjens (2007), hoofdstuk 4, 

als-dan bepalingen. 
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worden genomen bij een overschot of tekort. De huidige kritiek dringt wél aan op volle-

dige explicitering.
134

 

 

4.4.3  Het contract kent naamloze buffers 

 

In de financiering van het huidige pensioencontract wordt gewerkt met buffers. Daar zijn 

drie redenen voor.  

De eerste reden is dat ondernemingen en meer nog bedrijfstakken stabiele bedrijfslasten 

willen en daarom weinig op hebben met sterk fluctuerende loonkosten. Aangezien de 

pensioenpremie daarvan een belangrijke component is, kennen de meeste premiesyste-

men een dempingsmechanisme.
135

 Buffers zijn er om deze demping of egalisering te 

begeleiden.  

De tweede reden is het verkleinen van premie- en/of kortingspijn door via buffers de risi-

co‟s op te vangen en te verdelen over opeenvolgende generaties.
136

 

De derde reden hangt hiermee samen en vloeit voort uit de zekerheidseis in het FTK. De 

buffers dienen als solvabiliteitsmarge bovenop de nominale verplichtingen.  

 

Kritiek 

Buffers hebben volgens economen
137

 een belangrijke keerzijde. De kritiek ligt feitelijk in 

lijn met de kritiek op het niet compleet zijn van het contract. 

Buffers vertroebelen, net als het niet compleet zijn van het contract, het zicht op risico‟s. 

Met als gevolg dat risico‟s te laat worden onderkend en dat ze worden doorgeschoven 

naar toekomstige generaties. Daarnaast hebben buffers het kenmerk dat ze van iedereen 

zijn maar van niemand in het bijzonder. Er geldt geen eigendomsrecht en dat geeft poli-

tiek risico. Er uit kan worden „gegraaid‟ bij overschotten en het betekent veelal dat 

toekomstige generaties moeten meedelen in de pijn van herstel bij tekorten.
138

  

In buffers zit inderdaad veel risico. Namelijk net zoveel als voortkomend uit het gekozen 

beleggingsrisico. Wij zijn vertrouwd met plaatjes van de ontwikkeling van de dekkings-

graad als in figuur 4.1.  

                                                
134

 Bovenberg (2005) gaat nog een stap verder door te pleiten voor expliciete individuele eigendomsrech-

ten. Hij acht dat met name ook nodig om jongeren aan het contract te kunnen blijven binden. 
135 Die premiestabiliteit, die daarmee bijdraagt aan de betaalbaarheid van het systeem, was ook voor de 

wetgever van belang. Hij heeft in de pensioenwet premiedemping toe gestaan via demping van parameter-

fluctuaties. Pensioenfondsen mogen werken met langjarige aannames of voortschrijdende gemiddeldes 

voor de aannames voor rente, inflatie en rendement in de premie. 
136 De OESO bijvoorbeeld vraagt aandacht voor versterking van deze functie door in goede tijden buffers 

op te bouwen en daar ook „van af te blijven‟ (Yermo and Severinson 2010). 
137 Zie bijvoorbeeld Bovenberg (2004, 7) en Bovenberg en Nijman (2009, 38). 
138 Dit heeft zich voorgedaan in de jaren ‟90 van de vorige eeuw. Grote buffers ontstonden en om „afromen‟ 

van de overheid te voorkomen (voornemen tot pensioenfondsenheffing genoemd „Brede Herwaardering‟, 
zie deel II, par. 8.2) zijn grote premiekortingen gegeven en soms zelfs bedragen terug gestort naar onder-

nemingen. Daarnaast zijn alsnog met terugwerkende kracht pensioenaanspraken verbeterd. Na de 

dotcomcrisis waren gepensioneerden verontwaardigd. Voorspoed van hun ingelegde premies was uitge-

deeld en nu moesten zij mee betalen aan herstel via korting op indexering (zie par. 5.2). En inmiddels speelt 

dit verleden weer een rol nu afstempelen dreigt en her en der ook gebeurt. 
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Figuur  4.1 Simulatie van de dekkingsgraad van PFZW per ultimo 2009 
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De risico‟s in de buffers worden heel nadrukkelijk zichtbaar als wij de tekorten en over-

schotten niet in de buffer stoppen maar direct in de aanspraken. Figuur 4.2 maakt dit 

inzichtelijk.  

 
Figuur 4.2 Simulatie van het te bereiken pensioenresultaat als er niet met buffers wordt gewerkt 

(links) en als er wel met buffers word gewerkt (rechts). Resultaten in euro’s van nu voor een deelne-

mer met salaris €20.000. 
 

€ 18.200 (mediaan)

€ 7.900 (2.5% percentiel)

€ 40.500 (97.5% percentiel)

€ 16.000 (mediaan)

€ 10.000 (2.5% percentiel)

€ 18.400 (97.5% percentiel)

 
 

Bron: PFZW 
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De spreiding in het pensioenresultaat is zonder buffers vele malen groter dan met buffers. 

Het risico is er dus wel degelijk en het blijkt om veel risico te gaan. De kritiek is dus te-

recht: buffers vertroebelen het zicht op risico.  

 

Moeten wij daarom stoppen met collectieve buffervorming? Moeten de risico‟s dan direct 

in de pensioenresultaten zichtbaar worden? De gedragswetenschappers zijn daarvan geen 

voorstander.
139140

 Economen zijn verdeeld. Sommigen zoals Bovenberg zien voordelen 

van meer individuele toerekening, bijvoorbeeld ook om jongeren in het contract te hou-

den. Maar zij zijn dan wel voorstander van aanpassingen in het beleid om de ongewenst 

grote spreiding te verminderen en/of leeftijdsafhankelijk te maken (zie hierna in par. 4.5). 

Maar tegelijkertijd erkent Bovenberg ook de belangrijke functie die buffers hebben: 

“Buffers zijn het cement van het pensioencontract: ze houden de belanghebbenden bij 

elkaar. Door het verdampen van dat cement zijn pensioenfondsen kwetsbaar voor niet-

coöperatief gedrag van een of meer van de stakeholders” – (einde citaat).
141

 Knot (2009) 

stelt heel duidelijk “Dit alles overziend leidt tot de conclusie dat pensioenfondsen in de 

langetermijn evenwichtssituatie wellicht toch naar hogere buffers zullen moeten streven. 

Dit is het meest effectieve instrument om risico‟s op te vangen. Als men dergelijke hoge-

re buffers niet wil, bijvoorbeeld omdat men niet bereid is voor de opbouw daarvan een 

jarenlange inspanning te leveren of zich niet comfortabel voelt bij de onduidelijke eigen-

domsrechten die nu eenmaal inherent zijn aan pensioenfondsbuffers, dan zal men 

aanpassingen in de regeling moeten doorvoeren.” – (einde citaat). De stuurmiddelen zijn 

beperkt, dus zonder veel buffer kom je al snel terecht bij sturen in de regeling. En zoals al 

gezegd pleit ook de OESO voor buffers in het kader van juist contra-cyclisch beleid. 

Van Ewijk en Van de Ven (2002) concluderen uit hun analyse over pensioenvermogens 

vanuit een macroperspectief dat de kosten van het opbouwen van buffers en de baten in 

termen van demping en risicomitigering direct samenhangen met de keuzes ten aanzien 

van het beleggingsbeleid in relatie tot ambitie en premieruimte. Dat gaat dus allemaal om 

risico en het in die buffers uitsmeren daarvan over generaties. Dat is op zich een belang-

rijke functie van het pensioenfonds.
142

 Dat vereist een fair value benadering voor de 

transparantie en explicitering van de risico‟s en de verdelingsmechanismes in een com-

pleet contract.
143

 

                                                
139 Zie Prast (2006). Ook in Prast e.a. (2005) en Kooreman en Prast (2007). Mijn interpretatie: Gezien het 

gebrek aan keuzevermogen in financiële vraagstukken zijn deelnemers gebaat bij modern paternalisme. Dat 

gaat het beste in defined benefit. Deelnemers kiezen daar dan ook voor. Opschuiven naar defined contribu-

tion met een wisselend beeld van pensioenuitkomsten zal bijzondere begeleiding vragen met een beperkte 

set keuzes. En gezien de risicohouding van deelnemers is minder beleggingsrisico het gevolg. En dat bete-

kent lagere uitkomsten. 
140 Zie ook het fundamentele werk van Kahneman en Tversky (1979 en 1984) over het keuzeproces in de 

mens als het gaat om beslissingen over alternatieven met een risicoweging, financiële beslissingen dus ook. 

Kiezen op basis van gewenste of ongewenste verandering geeft betere keuzes dan kiezen op basis van uit-

komst. Door zo naar keuzes te kijken van individuen, kom je tot de conclusie dat 1 euro pijn veel zwaarder 

wordt gewogen dan 1 euro plezier. En dus wordt eerder gekozen om pijn te voorkomen. Deze inzichten 

toepassen betekent dat individuen willen bufferen en samen delen om de pijn van schokken te voorkomen. 
141 Bovenberg (2004, 2). Het artikel is geschreven na de dotcomcrisis en op het moment dat duidelijk werd 

dat marktwaardering van de verplichtingen de maat zou worden. 
142 Zie ook CPB (2004b). 
143 De meningen zijn dus verdeeld. Wel buffers maar strak gereguleerd, zodat enerzijds politiek risico tot 

een minimum is beperkt en volledig transparant over de risicoherverdeling in een compleet contract? 
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4.4.4  Het contract schuift risico’s door naar de toekomst 

 

Het traditionele defined benefit
144

 kent maar één stuur en dat is de premie. Alle exogene 

ontwikkelingen worden verrekend via het vermogen en bijsturing in de premie. De aan-

spraken zijn in feite verzekerd via de premie. Dat betekent dat daardoor werkgevers en 

toekomstige generaties de aanspraken verzekeren tegen de risico‟s van exogene ontwik-

kelingen. De overgang van eindloon naar middelloon en de uitdrukkelijke explicitering 

van de indexering heeft het risico voor een deel op het bord gelegd van actieven en ge-

pensioneerden, de deelnemer zelf dus. Maar het doorschuiven gebeurt ondanks dat toch 

nog in ruime mate.  

Doorschuiven gebeurt in het contract langs de volgende routes. 

 De verhoging van de voorziening als gevolg van langleven wordt door geschoven. 

Deze verhoging wordt gefinancierd uit vermogen (en dus indexeringsruimte) dat 

ook van toekomstige generaties is. Zij betalen dus mee. 

 Tekorten worden door geschoven. Enerzijds via het premiestuur dat bij herstel 

nog wordt gebruikt en anderzijds omdat over herstel een aantal jaren mag worden 

gedaan.  

 In een niet faire kostendekkende premie worden risico‟s niet adequaat ingeprijsd 

en dus vooruit geschoven. De overgang naar marktwaarde en het FTK hebben dit 

in beginsel „gerepareerd‟. Maar er zitten „lekken‟ in het FTK (par. 4.4.5), bijvoor-

beeld vanwege het toe staan van premiedemping, het toe staan van de al 

genoemde hersteltermijnen en het mogen indexeren ook als de solvabiliteitsbuffer 

niet op peil is. Door die lekken wordt toch risico vooruit geschoven  

 In een niet compleet contract worden mede vanwege buffers risico‟s de facto door 

geschoven. Teveel risico kan worden genomen, risico‟s worden vertroebeld, poli-

tiek risico kan optreden. In defined benefit wordt dat risico bij de toekomst 

gelegd. 

 Niet gefinancierde overgangsmaatregelen betekenen dat jongeren en toekomstige 

deelnemers mee betalen voor aanspraken van bestaande (oudere) generaties, die 

ze zelf niet meer krijgen. Die bestaande (oudere) generaties schuiven een deel van 

hun lasten dus door naar de toekomst. 

 In het systeem van doorsneeopbouw-doorsneepremie schuiven (oudere) generaties 

een deel van hun pensioeninkoop door naar de toekomst. Daarmee lopen jongeren 

en toekomstige generaties risico, want het is niet zeker dat zij zelf op latere leef-

tijd weer adequaat gesubsidieerd worden door de (nieuwe) jongeren. Dit betreft 

een permanent omslagelement in het pensioencontract.  

  

In hun kritiek benoemen de critici vijf risico‟s die kleven aan het doorschuiven van lasten 

en risico. 

                                                
144 Wordt beschreven in deel II, hoofdstuk 7. Van belang hier is de eindloonbasis waardoor actieven de fac-

to onvoorwaardelijke indexering hebben. In traditioneel defined benefit is tevens de indexering aan 

gepensioneerden zo bestendig dat deze de facto als onvoorwaardelijk wordt beleefd.  
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Jongeren en toekomstige generaties haken af 

Bovenberg
145

 ziet het afhaken van jongeren als een groot gevaar voor de continuïteit van 

het stelsel als geheel. Die continuïteit is belangrijk, omdat de markt (nog) niet in staat is 

om het langlevenrisico en het indexeringsrisico af te dekken. Dit is dus een nog open risi-

co, jongeren en toekomstige generaties zijn nodig om met hun groter absorptievermogen 

van risico gepensioneerden zekerheid te geven. In feite is het pensioenfonds de enige 

markt waar dit risico wordt verhandeld tussen generaties.  

 

Werkgevers haken af
146

 

Het gevaar bestaat dat werkgevers afhaken. De risico‟s van het doorschuiven van exoge-

ne ontwikkelingen worden te groot, mede vanwege het door de veranderende demografie 

steeds botter wordende premiestuur. De komst van nieuwe accountingregels die beursge-

noteerde ondernemingen voorschrijven de bijstortrisico‟s van onvoorwaardelijke 

aanspraken op hun balans te zetten, draagt aan dat risico voor de werkgever bij. Het weg-

lopen uit het contract van de werkgever is een groot risico voor de effectiviteit van het 

pensioensysteem, brede dekking tegen lage kosten. Bovenberg (2004) koppelt het weg-

looprisico van jongeren en van werkgevers aan elkaar. Het contract moet de 

kwetsbaarheid voor het afhaken van beide verkleinen. 

  

Toezegging komt in gevaar 

Van de mogelijkheid om lasten niet direct te nemen maar door te schuiven naar toekom-

stige generaties gaat het gevaar uit dat wij benodigde financieringsmaatregelen voor ons 

uit schuiven. De rekening komt altijd op het verkeerde moment. Er komt een moment dat 

dat doorschuiven stopt. Uiteindelijk kan de toezegging niet gestand worden gedaan en 

wordt het vertrouwen ernstig geschaad. Dit brengt economen er toe om te roepen dat te-

genvallers direct moeten worden afgerekend. Dat kan in aanspraken dan wel in 

voorzieningen. Maak de last direct zichtbaar en neem hem.
147

  

 

Schadelijk voor de economie en de arbeidsmarkt 

Doorschuiven leidt tot een boven de markt hangende schuld die jaren de economie en ar-

beidsmarkt kan schaden door bestrijding via inhaalpremies.
148

  

 

Verlies van prijsbesef en politiek risico van begerige ogen  

Sterk positieve resultaten geven hoge buffers en forse premieverlagingen in (het traditio-

nele) defined benefit. Dat leidt tot het wegzakken van het prijsbesef. En dat geeft 

werkgevers en werknemers als mede de politiek en de overheid de ruimte om met die 

premieruimte iets anders te doen of extra toezeggingen in de regeling te doen. Die laatste 

vergroten daarmee het toekomstige risico. Dat hebben wij in de jaren ‟90 van de vorige 

eeuw gezien. Bovendien is het nadeel dat de weg terug naar de kostprijs een moeilijk be-

                                                
145 Bovenberg (2004 en 2005). 
146 Zie ook Tamerus (2007). En in Engeland is dat op grote schaal gebeurd (zie par. 4.4.1). In Nederland 

zeer beperkt (zie par. 5.5). 
147 Zie bijvoorbeeld Teulings (2004) die mede dit argument gebruikt in zijn pleidooi voor generatierekenin-

gen. Dat maant ex-ante tot voorzichtigheid en tot realistische pensioenuitzichten. 
148 Zie bijvoorbeeld Bovenberg en Nijman (2009, 34). Zie ook CPB (2004b) in zijn pleidooi voor meer 

schokbestendigheid. En de OECD (2010) pleit juist ook in dit kader voor het ventiel van de leeftijdsverho-

ging en het inzetten van afstempelen om inhaalpremies/doorschuiven te mitigeren. 
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gaanbare is, die altijd op het verkeerde moment komt. Namelijk als het economisch tegen 

zit en er juist voor premiestijging geen ruimte is. Dat hebben wij na de dotcomcrisis ge-

zien (zie par. 4.2.2). 

Aan de andere kant is er het voordeel van inkomensbescherming van ouderen en van een 

dempende werking voor de economie en arbeidsmarkt door schokken in de tijd te sprei-

den. Jongeren kunnen daar bij positieve buffers ook van profiteren.
149150

 

 

4.4.5  Er zitten ‘lekken’ in het FTK 

 

In deel II, par. 9.2 wordt de totstandkoming van het FTK besproken als relevante casus in 

de ontwikkeling van het pensioencontract. Daarin zullen wij zien dat aan die totstandko-

ming veel discussie vooraf is gegaan tussen aan de ene kant de eigenaren van het 

contract, sociale partners (in de StAr), en aan de andere kant de toezichthouder als advi-

seur van de wetgever. De eerste waren bezorgd dat het pensioencontract onbetaalbaar zou 

worden als gevolg van teveel zekerheid, de laatste was bezorgd voor te weinig zekerheid 

en voor te positieve verwachtingen bij deelnemers, gepensioneerden en werkgevers. Het 

FTK dat daaruit is voortgekomen, kent duidelijke elementen van een compromis. DNB 

heeft om die reden kritiek op het FTK. De kritiek is inzicht als verkregen door mijn deel-

name aan het onderhandelingsproces.
151

  

 

De belangrijkste „lekken‟ bespreken wij hier. 

 

Premiedemping mag 

De premie mag worden gedempt. Deze op grond van stabiliteit van arbeidskosten wense-

lijke maatregel geeft het risico dat de premie een aantal jaren lager is dan de 

kostendekkende premie. Daarmee wordt onder de kostprijs in gekocht en dat betekent 

risico doorschuiven.
152

 

 

Premie mag worden bepaald op een rendementsaanname 

Portefeuillerendement is onzeker, terwijl de nominale pensioenaanspraken die worden 

ingekocht onvoorwaardelijk zijn. Daarmee wordt onder de kostprijs ingekocht en wordt 

niet de zekerheid geboden die bij onvoorwaardelijke aanspraken hoort. De pensioenambi-

tie in combinatie met de zekerheid is daarmee feitelijk te hoog. Het risico wordt door 

geschoven.
153

 

 

                                                
149 CPB (2004b, 50-51). 
150 Het beeld is gemengd. Duidelijk is wel dat er aan doorschuiven een limiet zit omwille van de continuï-

teit (Bovenberg 2004; CPB 2004b, 58), dat volledige transparantie vereist is en dat de kosten en baten over 

de generaties heen moeten helpen om een evenwicht te vinden. CPB (2004b) laat die generatie-analyses 

zien. 
151

 De kritiek komt de facto naar buiten in 2010 in de Nota Evaluatie FTK (MinSZW 2010b). 
152 Het is juist ook de OESO (OECD 2010 en Yermo and Severinson 2010) die pleit om in toezichtregels te 

sturen op stabiliteit. Dit omwille van de economie en arbeidsmarkt. Het in de gaten houden van het „grote 

plaatje‟ dus als het ware. 
153 Aan de andere kant kan gesteld worden dat dit wordt gecompenseerd door de opslag in de premie voor 

de solvabiliteitsbuffer. In die zin is én op rente én een bufferopslag toch een vorm van dubbelop? 
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De pensioenwetparameters zijn te optimistisch 

De wet geeft maxima voor meetkundige niveaus van rendementen. DNB vindt meetkun-

dig een onzuivere graadmeter en het niveau te hoog. Daarmee wordt naar de mening van 

DNB te optimistisch gerekend en een te hoog ambitieniveau nagestreefd en gecommuni-

ceerd.
154

 

 

Er mag worden geïndexeerd, ook al is de solvabiliteit nog niet op peil  

Omwille van de wenselijkheid om het pensioen loon- en prijsvast te houden is dit een te 

verklaren compromis. Maar het gaat ten koste van het tempo van vermogensherstel en 

betekent dus langer minder zekerheid dan de bedoeling is. Dit risico wordt daarmee 

doorgeschoven. 

 

De risico-opslagen in de solvabiliteitsbuffer zijn te laag  

Dit betreft zowel de opslagen voor rendementschokken, renteschokken als onzekerheid 

aangaande sterfte en langleven. Zo wordt bijvoorbeeld voor aandelen uit gegaan van een 

schok van 25%, terwijl al vier keer, 2008 mee gerekend, een grotere schok is opgetreden. 

Tabel 4.1 laat dit zien. Dit betekent dat de afgesproken zekerheid op jaarbasis van 97,5% 

niet wordt gerealiseerd.
155

 

  
Tabel 4.1 Aandelenschokken binnen 1 jaar 

 

Jaar Daling MSCI Oorzaak 

2008 -0.39 Kredietcrisis 

2002 -0.33 Dotcomcrisis 

1990 -0.28 Golfoorlog 

1974 -0.26 Oliecrisis 

  
 

  
FTK 
Schok -0.25 97.5% zekerheid 

 
Bron: MinSZW (2010b) 

 

Geen rekening wordt gehouden met een onzekerheidsmarge rond de langleventrend 

De langleventrend is een puntschatting. Voor het risico dat deze te laag is, is eigenlijk een 

risico-opslag nodig. Het ontbreken daarvan betekent de facto doorschuiven. Het risico 

heeft zich in 2010 gemanifesteerd en leidde tot een forse verhoging van de voorziening 

ten koste van de (indexerings)toekomst. Nieuwe instromers betalen daar aan mee. 

 

                                                
154 In het „meerderheidsadvies‟ van de commissie Don (2009) zien wij dit standpunt terug. Het lid namens 

DNB was een van de opstellers van dit „meerderheidsadvies‟. In zijn brief van 3 december 2010 aan de 

Minister levert DNB kritiek op het nieuwste parameterbesluit van de toenmalig Minister (Staatsblad 2010), 
omdat hij de parameters hoger heeft vast gesteld dan DNB verantwoord acht. (MinSZW 2011). 
155 Eerste globale berekeningen van de effecten van in de Nota Evaluatie FTK van 2010 genoemde maatre-

gelen voor de solvabiliteitsbuffer resulteren voor PFZW in een vereist eigen vermogen van ruim 141% 

tegen 125% nu. Vlak voor de val van de dekkingsgraad door de kredietcrisis in 2008 was de dekkingsgraad 

van PFZW 148%, dus daar boven. Deze verzwaring had PFZW in 2008 dus niet geholpen.  
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De zekerheidsmaat is te laag 

Onvoorwaardelijk is risicovrij en vraagt een zekerheid van 99,5% of nog meer. De toe-

zichthouder vindt dit het logische uitvloeisel van de onvoorwaardelijkheid en streeft deze 

zekerheid al na sinds de invoering van de Pensioen- en spaarfondsenwet (PSW).
156

 De 

onvoorwaardelijkheid is dus minder geborgd dan zou moeten. Dat betekent risico door-

schuiven. 

 

Hersteltermijnen te ruim 

Bij onvoorwaardelijk hoort geen hersteltermijn bij onderdekking van 3 jaar. DNB heeft 

bij voortduring gepleit voor 1 jaar. Ook de 15 jaar voor herstel van reservetekort is erg 

ruim. Beide hersteltermijnen ondermijnen de zekerheid die bij onvoorwaardelijk hoort. 

Dat betekent dat risico wordt doorgeschoven. 

 

4.5  Het contract behandelt alle deelnemers uniform terwijl deelnemers 

verschillen
157

 

 
In het vigerend contract doen wij alles in doorsnee. Het contract kent een doorsneeop-

bouw, een doorsneepremie en iedere deelnemer en gepensioneerde krijgt het zelfde 

beleggingsrisico in de uniforme beleggingsmix, krijgt dezelfde nominale garantie en bij 

tekorten dezelfde premieopslag en dezelfde indexering(skorting). Daarop slaat de kritiek 

aan, die vooral van economen komt. Deze uniformiteit leidt tot herverdeling tussen jong 

en oud en tussen actieven en gepensioneerden. De uniformiteit leidt ook tot overdrachten 

van mannen naar vrouwen en van lager betaalden naar hoger betaalden. De kritiek op het 

systeem van doorsneeopbouw-doorsneepremie is al deels besproken. Het belemmert de 

arbeidsmobiliteit (par. 4.2.4) en schuift structureel risico‟s door naar de toekomst (par. 

4.4.4). In par. 4.6 hierna gaan wij in op de subsidiërende solidariteit in dit systeem. In de-

ze paragraaf gaat het over leeftijdsuniform nemen en toedelen van risico en de 

leeftijdsuniforme zekerheid. 

 
Jongeren hebben hun human capital en tijd, ouderen hebben geen human capital of veel 

minder en geen tijd of veel minder. Dat is een eerste reden om te gaan praten over de 

vraag of wij in het contract over moeten gaan op leeftijddifferentiatie. De relatie tussen 

zekerheid en human capital is de basis van het life-cycle denken dat voor economen de 

meest rationele manier is om naar een pensioenstelsel te kijken.
158159

 Vanuit deze basis 

hebben zij kritiek op de uniformiteit. Een tweede reden komt voort uit de doorzettende 

rijping in de fondsen. Die leidt tot de vergrijzingsval.
160

 Die leidt bij vasthouden aan uni-

                                                
156 Zie deel II, par. 8.6. Dit zekerheidsniveau was ook het vertrekpunt van DNB bij de besprekingen die 

hebben geleid tot het FTK. Dat strookt overigens met de internationale conventies voor zekerheid in finan-

ciële producten en instellingen, zoals bijvoorbeeld ook het geval is in Solvency II. 
157 Zie ook Tamerus (2008). 
158 Zie bijvoorbeeld Bodie, Merton en Samuelson (1992), Teulings en De Vries (2006), Bovenberg (2005) 

en Bovenberg e.a. (2007). Ook Ponds, bijvoorbeeld in Ponds (2008a en b), gaat van deze denklijn uit. 
159 Wellicht gaat dit te gemakkelijk voorbij aan de risico‟s die kleven aan de waarde van het human capital 

(werkloosheid en arbeidsongeschiktheid) en aan het feit dat uit onderzoek blijkt dat ook jongeren risico-

avers zijn, zeker als het om hun pensioen gaat. Zie bijvoorbeeld recent Staring (2010). In hoofdstuk 5 

bespreken wij de belangen en preferenties van deelnemers. 
160 Zie par. 3.1.2. 
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formiteit er toe dat „óf jongeren steeds meer risico van ouderen en gepensioneerden op 

hun bord krijgen óf jongeren een steeds inefficiënter contract krijgen omdat steeds defen-

siever wordt belegd. 

Hoe jonger de werkende, hoe hoger zijn human capital, hoe minder behoefte aan zeker-

heid en nog veel minder aan nominale zekerheid. Als fondsen die nominale zekerheid 

toch geven aan de jongeren, dan betalen zij een hoge prijs voor een non-product. Het ne-

men van beleggingsrisico geeft ruimte aan een hoog renderende portefeuille en daarmee 

aan een groot indexeringspotentieel.
161

  

Van ouderen en met name gepensioneerden is het human capital in beginsel nihil. Volle-

dige zekerheid van een geïndexeerd pensioen is voor hen optimaal. In de ideale situatie 

zou dit in de markt kunnen worden afgedekt met indexleningen. Die zijn echter duur, in 

onvoldoende mate voorhanden en niet matchend op Nederlandse loon- of prijsinflatie. 

Toch zou het beleggingsbeleid voor deze groepen deelnemers vooral op die zekerstelling 

moeten zijn gericht, menen de critici.  

 

De vraag is nu wat te doen. Differentiëren in het nemen van beleggingsrisico of differen-

tiëren in het achteraf delen van het risico.
162

 In Tamerus (2009b) wordt gekozen voor de 

eerste optie en worden twee aparte pools gevormd voor gepensioneerden en actieven. Dat 

wordt tot nu toe niet gedeeld en Goudswaard (2010) noemt deze invulling een nadeel van 

defined ambition. Ponds (2008a en b) werkt een contract uit dat is ingericht volgens de 

tweede route. Daarin blijft het risiconiveau uniform op basis van de bestandssamenstel-

ling en wordt het risico ex-post gedifferentieerd gedeeld. Jongeren nemen veel risico voor 

hun rekening en zien de beloning terug via rendementsindexatie. Naarmate de leeftijd 

stijgt, neemt het risico af en wordt rendementsindexatie steeds meer vervangen door loon-

indexatie. 

Een stap verder gaat de oplossing die een andere invulling van de pensioenbelofte bete-

kent. Begin met defined contribution en ga pas op latere leeftijd geleidelijk naar defined 

benefit. Het beleggingsbeleid loopt daarmee in de pas.
163

 Bovenberg
164

 combineert deze 

kritiek en de life-cycle theorie met zijn kritiek op het systeem van doorsneeopbouw-

doorsneepremie, namelijk de te hoge prijs die jongeren in dat systeem betalen of beter 

gezegd het te weinig rechten krijgen. Zij missen daardoor veel rendement. Hij pleit in dat 

verband voor een systeem van degressieve opbouw. In de volgende paragrafen (par. 4.6 

en par. 4.7) komen wij daarop terug. 

                                                
161 Reeds besproken in par. 4.3. 
162 Deze vraag, uniformiteit of leeftijddifferentiatie, is extra van belang op het moment dat omwille van de 

houdbaarheid besloten wordt inderdaad, zoals de critici bepleiten en in deze studie ook wordt bepleit als 

logisch volgend uit de ontwikkelingen, de aanspraken (meer) voorwaardelijk te maken en het risico meer 

bij de deelnemer en gepensioneerde te leggen. Differentiëren naar draagkracht is daarin waarschijnlijk 
noodzakelijk voor de optimaliteit en voor het benodigde draagvlak bij alle belanghebbenden. Dat kan ech-

ter wel op gespannen voet komen te staan met solidariteit. Wij komen daarop terug in deel III. 
163 Zie bijvoorbeeld Bovenberg (2005) en Bovenberg e.a. (2007), Bovenberg en Nijman (2009) en Frijns 

(2006), het gesepareerde model. Zie recent ook Molenaar en Ponds (2011). 
164 Bijvoorbeeld in Bovenberg (2005). 
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4.6  Het contract kent te veel subsidiërende solidariteit 
 

Het huidige pensioencontract herbergt vele vormen van solidariteit.
165

 Samen doen geeft 

doorgaans voordelen. Dat erkende men al in de tijd van de gilden.
166

 Die voordelen lig-

gen in de efficiency (kostenvoordelen) van schaalgrootte, in de bescherming voor het 

individu en in de functie van risicodeling. 

In de eerste plaats zijn kostenvoordelen te behalen uit de schaalgrootte. Dat betreft zowel 

op uitvoeringskosten als op beleggingskosten.
167

 Alleen al om deze reden juichen econo-

men het collectieve pensioensysteem toe.
168

  

In de tweede plaats biedt een collectief bescherming voor de werknemer die in zijn eentje 

de weg moet zoeken in het ingewikkelde financiële pensioenproduct. Dat leren wij van 

gedragswetenschappers.
169

 Ook Van Marken realiseerde zich dat al.
170

 En wij leren het 

uit buitenlandse ervaringen.
171

 De bekendste buitenlandse ervaring is die in Engeland. 

Daar werd werknemers toegestaan te kiezen voor zogenoemde opting out. Zij konden met 

hun pensioenpremie naar een uitvoerder naar eigen keuze. Dit heeft geleid tot veel pensi-

oenverlies door verkeerde keuzes.
172

 In Nederland is deze stap gelukkig net niet gezet.
173

 

Juist ook om deze redenen wordt individueel defined contribution afgewezen als niet ef-

ficiënt om een goed pensioen tegen een goede prijs te realiseren. 

In de derde plaats is er de meerwaarde van risicosolidariteit, zoals wij die kennen in 

schadeverzekeringen, zoals de brandverzekering en overlijdensrisicoverzekeringen. Je 

sluit zo‟n verzekering, omdat je in je eentje het risico van de gebeurtenis, brand of over-

lijden, niet of moeilijk kunt dragen. Een collectief is nodig om het verzekeren van dit 

risico mogelijk te maken. Diegenen die het risico niet treft, hebben het risico voor een 

relatief geringe premie afgedekt en hebben geen moeite om met hun premie-inleg solidair 

te zijn met diegenen die het risico wel treft. De solidariteit wordt als rechtvaardig en 

“marktconform” (fair) beschouwd. Allen gaan er door het samengaan op vooruit. Verze-

keraars en pensioenfondsen creëren deze markt. Pensioenfondsen gaan bovendien nog 

een stap verder door ook een markt te creëren voor het langlevenrisico en inflatierisico.
174

 

Ook om die reden, het completeren van de markt voor financiële risico‟s, zijn economen 

                                                
165 Zie bijvoorbeeld Kuné (2005 en 2006). Bonenkamp e.a. (2006) spreken van “het doordrenkt zijn” van 

intergenerationele solidariteit (260). 
166 Zie bijvoorbeeld Van Nederveen Meerkerk en Peet (2002), 35-37. Zie deel II, par. 7.1. 
167

 Zie bijvoorbeeld Bikker en de Dreu (2006).  
168 Zie ook Bovenberg (2004), Bovenberg en Nijman (2007). Ook Goudswaard (2010) trekt in zijn aanbe-

velingen aan de Minister over de toekomstbestendigheid van het stelsel daar een duidelijke streep: 

collectief moet behouden blijven. 
169 Prast e.a. (2005), Van Rooij e.a. (2007) en Van Rooij (2008). Thaler en Benartzi (2004) geven aan dat 

mensen die deelnemen aan pensioenregelingen veel meer sparen dan zij die het zelf doen. Discipline ont-

breekt.  
170 De Vries (1963). Zie deel II, par. 7.2. 
171 Zie bijvoorbeeld Munnell en Sundén (2004). 
172 Zie Blake (2007). 
173 In de in 1994 en 1995 op adviesaanvraag van het Kabinet spelende discussie in de StAr over meer 
marktwerking in de pensioensector heeft dit idee ook voor Nederland op tafel gelegen. De StAr wilde die 

weg niet op. Zie StAr (1995). 
174 De overstap naar voorwaardelijke indexering ondergraaft in die zin de meerwaarde van pensioenfond-

sen. Datzelfde geldt als het langlevenrisico wordt geïncorporeerd in het pensioencontract teneinde het 

contract robuust te maken voor die exogene ontwikkeling. 
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voorstander van de collectiviteit in pensioenfondsen. Zij lossen immers op twee punten 

marktimperfectie op.
175

  

 

Kritiek 

De kritiek slaat juist aan op de subsidiërende overdrachtsolidariteit in het pensioencon-

tract. De kritiek richt zich hierop omdat deze vorm van solidariteit leidt tot een niet-faire 

prijsstelling voor het individu. Deze solidariteit vertroebelt het inzicht in prijs en risico, is 

daardoor niet „marktconform‟ en zorgt daarmee voor intransparantie. Alleen een nadruk-

kelijk door de belanghebbenden onderschreven rechtvaardigingsgrond kan zo‟n 

overdrachtsolidariteit rechtvaardigen. Wij zagen al dat deze solidariteit zich niet ver-

draagt met de wereld van het marktdenken (box 4.1).  

 

Intergenerationeel 

Toch is het management van de pensioenfondsen via ondermeer de buffers, de herstelre-

gels bij tekorten en het systeem van doorsneeopbouw- doorsneepremie sterk op de 

(inter)generationele solidariteit gebouwd.  

De WRR (1999 en 2001)
176

 en Boender e.a. (2000)
177

 hebben de meerwaarde daarvan 

aangetoond. Ook CPB (2004b, 62) oordeelt over de risicodeling tussen generaties positief 

mits de verdeling evenwichtig is. Toch komt met name de intergenerationele solidariteit 

steeds weer ter discussie. Dit hangt samen met het aspect van het doorschuiven van risico 

mede in relatie tot het afnemen van het premiedraagvlak.
178

 En omdat de waardebereke-

ning steeds weer ter discussie komt
179

, mede als gevolg van de nieuwe manier van kijken 

via value-based generational accounting, een techniek waarmee overdrachten en de im-

pact van beleidsmaatregelen en stuurmiddelen kunnen worden gekwantificeerd.
180

 

Bonenkamp e.a. (2006) komen op grond van een kosten-batenanalyse vanuit macro-

economisch perspectief tot een positief saldo. “Hoewel het allerminst duidelijk is wat de 

optelling van al deze plus- en minposten oplevert, lijken de baten van solidariteit de kos-

ten ervan te overtreffen.” – (einde citaat).
181

 Een „boterzacht‟ oordeel dus. Jansweijer 

(1996) concludeert in zijn promotieonderzoek “Solidariteit tussen jongeren en ouderen 

kan niet gemist worden op straffe van een grote inkomensongelijkheid of een krankzinnig 

                                                
175

 Zie bijvoorbeeld CPB (2002) en CPB (2004b). In de laatste wordt nadrukkelijk op de meerwaarde van 

pensioenfondsen in deze ingegaan. 
176 Onder voorwaarden, ondermeer het betrekken van ontwikkelingen op de langere termijn inzake genera-

tieoverdrachten, wordt over de meerwaarde ook in de aanvullende pensioenen positief geoordeeld. Zie ook 

over de meerwaarde, ontstaan door het creëren van meer rendement uit risicodeling bij solidariteit. 
177 Dit gaat over de meerwaarde, ontstaan door het creëren van meer rendement uit risicodeling bij solidari-

teit. 
178 Van Ewijk en Van de Ven (2002) waarschuwen daar al in 2002 voor. Het continuïteitsrisico stelt gren-

zen aan het doorschuiven. In CPB (2004b, 62) wordt het risico van discontinuïteit in feite als een 

houdbaarheidscriterium benoemd.  
179 In CPB (2004b, 55-56) wordt de berekening van Boender e.a. (2000) in twijfel getrokken. Het CPB 
komt tot een beduidend lagere maar toch substantieel genoemde waarde van de intergenerationele risicode-

ling. Teulings en De Vries (2006) komen ongeveer tot dezelfde meerwaarde als in CPB (2004b). 
180 Zie bijvoorbeeld Ponds (2003), Cui e.a. (2005) en Hoevenaars en Ponds (2006).  
181 Bonenkamp e.a. (2006, 260). Daarin werpen zij overigens ook de vraag op of deze solidariteit niet beter 

door de overheid kan worden georganiseerd dan door pensioenfondsen. 
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hoog besparingsniveau” – (einde citaat).
182

, 218). Hij kiest dus onverbloemd voor solida-

riteit, maar stipt wel twee problemen aan. Het eerste betreft de onvoorwaardelijkheid van 

de opgebouwde rechten. Dat geeft bij aanpassingen ongelijkheid tussen ouderen (veel 

onaantastbare rechten) en jongeren (veel impact van de aanpassing).
183

 Het tweede betreft 

de afhankelijkheid van gepensioneerden van de bereidheid van jongeren om te blijven 

bijdragen aan de indexering.  

 

De critici pleiten er voor al deze overdrachtsolidariteiten opnieuw te bezien op hun om-

vang en op de rechtvaardigingsgrond. En er bovenal transparant over te zijn. Boender e.a. 

(2006) geven een agenda voor hernieuwd onderzoek naar de meerwaarde van de interge-

nerationele solidariteit, mede tegen het licht van het afnemende premiestuur waardoor de 

druk van deze solidariteit op jongeren te groot wordt en mede daardoor de waarde wel-

licht wordt overschat.  

 

Goudswaard (2010) adviseert om in het contract geen stappen te zetten die de solidariteit 

(en verplichtstelling) kunnen ondergraven. En in Høj (2011) pleit de OESO er nog weer 

nadrukkelijk voor omwille van stabiliteit, economie en arbeidsmarkt intergenerationele 

solidariteit bewust te gebruiken. In die context wordt gewaarschuwd om niet de stap naar 

defined contribution te zetten. 

 

Tijdsoverdracht in doorsneeopbouw-doorsneepremie 

Een structurele vorm van intergenerationele solidariteit vinden wij in het doorsneeop-

bouw-doorsneepremiesysteem. Daarop is kritiek. Bij de opkomst en groei van 

pensioenregelingen is bewust voor dit systeem gekozen. Het stelde oudere werknemers in 

staat om, meeliftend op de jongeren, toch nog een goed pensioen op te bouwen. Tevens 

werd concurrentienadeel binnen de bedrijfstak vermeden voor werkgevers met relatief 

veel ouderen in dienst. Het is vanwege deze argumenten ook een wettelijke basis gewor-

den onder het pensioencontract en een belangrijke grond voor het mogen uitschakelen 

van markt ten behoeve van de (grote) verplichtstelling.
184

 

De kritiek slaat aan op het omslagelement dat impliciete overdracht van jong naar oud 

betekent. Een jaar pensioeninkoop (ouderdomspensioen) is voor een jongere werknemer 

veel goedkoper dan voor een oudere. De jongere kan veel langer beleggingsrendement 

genereren over zijn ingelegde premies dan de oudere werknemer. Toch betalen jong en 

oud dezelfde prijs. Toenemende arbeidsmobiliteit en versobering van pensioenregelingen 

impliceren dat de wederkerigheid
185

, die mede als rechtvaardiging kan worden aange-

voerd voor dit doorsneeopbouw-doorsneepremiesysteem, sterk aan waarde verliest. Het 

                                                
182 Jansweijer (1996, 218). Overigens kan ook Jansweijer de waarde wellicht overschat hebben, afhankelijk 

van hoeveel waarde hij heeft toegekend aan het premiestuur.  
183 In termen van CPB (2004b): de verdeling wordt onevenwichtig. 
184 Zie Lutjens (1999). In deel II, par. 7.5 komen wij op de invoering van het dit systeem terug. 
185 Onder het principe van wederkerigheid wordt verstaan, dat de jongere van nu die subsidieert, later, als 

hij oudere is geworden, weer zal profiteren van de subsidie van nieuwe jongeren. In het eindloonsysteem en 
doordat regelingen in de laatste decennia vaak met terugwerkende kracht zijn verbeterd, maar ook door de 

zeer lage premies in die periode, zijn jongeren als het ware meer dan gecompenseerd voor hun subsidie. Nu 

de premies hoog zijn en opslagen bevatten voor overgangsmaatregelen waarvan zij zelf niet zullen profite-

ren en voor de tekorten van de gepensioneerden en ouderen en nu regelingen naar verwachting zullen 

worden versoberd, krijgen zij voor hun subsidie te weinig terug. 
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systeem wordt daardoor kwetsbaar en de kans wordt groter dat de jongere op latere leef-

tijd te weinig terugkrijgt van zijn subsidie. En dat zet zijn bereidheid mee te blijven doen 

aan het systeem onder druk. De kritiek komt van economen, met name van Bovenberg.
186

 

Hij bepleit om als eerste stap van inzichtelijkheid het bedrag van de door jongeren ver-

strekte subsidie op de balans van het pensioenfonds zichtbaar te maken. En hij pleit 

ervoor om de doorsneeopbouw te vervangen door een degressieve opbouw.
187188

 

 

Overgangsrechten 

Overgangsrechten zijn in de kritiek een perverse solidariteit, wederkerigheid ontbreekt. 

Maar ze zijn een belangrijk kwaliteitskenmerk voor met name de oudere werknemer. Ze 

passen in defined benefit vanuit „eens gegeven blijft gegeven‟. Het vergroot zijn zeker-

heid op een goed pensioen, omdat verslechteringen voor hem via de overgangsrechten 

worden verzacht of zelfs teniet gedaan. Jongeren zijn daar echter dubbel de dupe van. Zij 

krijgen die verslechtering wel en betalen via de premie mee aan het nog affinancieren van 

de overgangsrechten. Dit is volgens de critici een verkeerde vorm van intergenerationele 

solidariteit en legt druk bij jongeren met het risico dat zij niet meer mee willen doen. De-

ze kritiek wordt als onderdeel van meer fundamentele kritiek op de mate van 

overdrachtsolidariteit, met name in de consequenties voor jongeren, geuit door econo-

men.
189

 Met name deze overgangsrechten hebben jongeren wakker gemaakt op het punt 

van de solidariteit. Zo verzetten jonge ambtenaren zich nog steeds tegen het moeten mee 

betalen aan de overgangsrechten voor de FPU.
190

 

 

Intragenerationeel 

Naast de kritiek op de intergenerationele solidariteit richt de kritiek zich op duidelijk per-

verse solidariteiten binnen de generaties. Deze gaan van zwak naar sterk en/of van 

(onderstelde) wederkerigheid is geen sprake (meer). Bonenkamp (2007) vraagt aandacht 

voor een in de kritiek minder genoemd overdrachtsmechanisme. Het systeem van door-

sneeopbouw-doorsneepremie betekent niet alleen een herverdeling tussen jong en oud (de 

overdrachtspremie) maar ook in de wat hij noemt spaarpremie. Daarin zijn vanwege de 

verschillen in levensverwachting mannen solidair met vrouwen en lager betaalden soli-

dair met hoger betaalden. De omvang van deze overdrachten is volgens zijn berekeningen 

zelfs fors hoger dan de overdrachten in de tijd tussen jong en oud. Als de tendens zich 

voortzet dat de levensverwachting van mannen en vrouwen naar elkaar toe beweegt, zal 

het overdrachtseffect afnemen. In Bovenberg e.a. (2006) spelen de verschillen in levens-

verwachting tussen lager betaalden en hoger betaalden ook een rol. „Arm‟ is via de 

AOW-leeftijd en pensioenleeftijd solidair met „rijk‟, een pervers bevonden solidariteit. 

Zij pleiten in verband daarmee voor het koppelen van de pensioenleeftijd aan de levens-

verwachting met als vertrekpunt een voor alle werknemers gelijke uitkeringsperiode om 

                                                
186 Bovenberg (2005), Bovenberg en Jansweijer (2005b) en Bovenberg en Boon (2010). 
187 De nadelen van het systeem van doorsneeopbouw –doorsneepremie alsmede het alternatieve systeem 
van degressieve opbouw zijn ook beschreven in Boeijen e.a. (2006).  
188 Goudswaard (2010) en de Minister (MinSWZ 2010) blijven er nog van af, maar de kwetsbaarheid wordt 

onderkend en „nader onderzoek is nodig‟. 
189 Zie bijvoorbeeld Bovenberg (2004). Zie ook de kritiek op het doorschuiven van risico in par. 4.4.4. 
190 VUT-regeling voor ambtenaren. Zie Jonge ambtenaren (2005) en Kalshoven (2005). 
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langs die weg de overdracht te verminderen. Dat leidt tot een inkomensafhankelijke pen-

sioenleeftijd. Afgewacht moet worden of deze kritiek breder wordt opgepakt.
191

  

Solidariteit tussen mannen en vrouwen in pensioenregelingen is maatschappelijk aan-

vaard, net als de solidariteit tussen gezond en minder gezond. Een van de belangrijke 

voordelen van het pensioenfonds is dat alle werknemers, ongeacht hun gezondheid, tegen 

dezelfde voorwaarden deel nemen. Solidariteit naar burgerlijke staat en het wel of niet 

hebben van kinderen zijn omstreden.  

 

Tussen werkgevers in een bpf 

Bij afspraak zijn in een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds werkgevers en werk-

nemers van een onderneming met bijvoorbeeld een jonger bestand dan gemiddeld en/of 

met een lager inkomensprofiel dan gemiddeld solidair in hun premiebijdrage. Daar is des-

tijds bewust voor gekozen.
192

 Zolang de verschillen klein blijven, dat wil zeggen de 

bedrijfstak homogeen is, zal die solidariteit niet gaan knellen. Op moment echter dat on-

dernemingen de solidariteit als knellend gaan ervaren komt de houdbaarheid in het 

geding. Dit onderwerp valt buiten de scope van dit onderzoek. 

 

4.7  Het contract gaat niet goed om met jongeren 
 

Er is forse kritiek op de manier waarop het contract met jongeren omgaat. De critici wij-

zen op het risico dat jongeren en toekomstige generaties daardoor niet meer mee willen 

doen in het pensioencontract. Dat bedreigt direct de continuïteit van het op zich (brede 

dekking, efficiënte risicodeling en prijs) goede pensioensysteem.  

De pensioenproblematiek bezien vanuit de positie van de jongeren is mede aanleiding 

geweest tot de oprichting van het Alternatief Voor Vakbond (AVV). De AVV vindt dat 

de vakbonden de belangen van jongeren in het pensioencontract niet goed dienen. Zij on-

derschrijven de kritiek van de critici, waarbij zij overigens aangeven dat jongeren best 

solidair willen zijn en hun deel van lijn willen nemen. Maar jongeren vragen transparan-

tie en hekelen de ondoorzichtige besluitvorming, willen gehoord worden en maken zich 

zorgen over hun zekerheid: is er straks ook voor hen nog wel pensioen of hebben de zit-

tende generaties dat op gemaakt? In Vos en Pikaart (2007) wordt vanuit deze houding 

gekeken naar de (intergenerationele) solidariteit in het contract. Zij sluiten daarin aan bij 

de critici. De kritiek is in de voorgaande paragrafen al grotendeels besproken als element 

in andere kritiekpunten. Vanwege het belang zetten wij de kritiek in deze paragraaf nog 

een keer op een rijtje.
193

  

 

Meebetalen aan de tekorten van de gepensioneerden en oudere werknemers 

Jongeren en toekomstige generaties betalen mee aan de premieverhoging om de tekorten 

van de gepensioneerden en oudere deelnemers op te heffen. Overigens hebben de laatste 

twee decennia van de vorige eeuw laten zien dat het ook andersom kan gaan. Jongeren 

                                                
191 Zowel in de Kabinetsplannen (Balkenende IV) als in het AOW- en pensioenakkoord (2010) van sociale 
partners wordt niet gedifferentieerd naar inkomen in de AOW-leeftijd en pensioenleeftijd. 
192 Zie deel II, par. 7.5. 
193 Staring (2010) heeft de kritiek van de buitenstaanders getoetst aan de hand van interviews met jongeren 

van FNV Jong en jongeren uit een klantenpanel van PFZW. Daaruit blijkt dat de kritiek van de buiten-

staanders niet altijd wordt gedeeld. 
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hebben jarenlang geprofiteerd van de grote beleggingswinsten op de door gepensioneer-

den en oudere deelnemers gespaarde pensioenvermogens. Een voorbeeld van het vergeten 

van het verleden bij het formuleren van kritiek? Economen onderkennen dat wel, maar 

vinden dat niet opwegen tegen het prijskaartje bij tekorten. Bovendien is vanwege de snel 

doorzettende rijping de impact van een tekort nu en de komende jaren in premietermen 

veel groter dan destijds. En er geldt dat meegenieten van voorspoed veel minder zwaar 

telt dan moeten delen in pijn. Het meer en meer risicoavers worden van deelnemers en 

van de business versterkt dit.  

 

Meebetalen aan overgangsrechten waarvan zij zelf nooit zullen profiteren 

Jongeren en toekomstige generaties betalen mee aan overgangsrechten bij verandering, 

veelal versobering, van de pensioenregeling. Overgangsrechten die ze zelf niet krijgen. 

Dit uit oogpunt van zekerheid en aan defined benefit inherente fenomeen
194

 heeft een 

vervelende keerzijde voor de jongeren en toekomstige deelnemers.  

 

Een te hoge prijs voor de verkeerde zekerheid  

Jongeren hebben een hoge waarde aan human capital. Aan de nominale zekerheid van het 

FTK hebben zij daardoor veel minder behoefte dan de oudere werknemer en gepensio-

neerde. De combinatie van het pensioencontract en het FTK die beide niet naar leeftijd 

differentiëren, laat hen daardoor een te hoge prijs betalen voor de verkeerde zekerheid. 

Dit wordt versterkt door het uniforme beleggingsbeleid dat om dezelfde reden voor jon-

geren niet optimaal, lees te voorzichtig, is. 

 

Een te hoge prijs voor de rechten die zij krijgen 

Door het systeem van doorsneeopbouw-doorsneepremie betaalt een jongere veel meer 

premie dan nodig is voor de opbouw van zijn pensioen. Beter gezegd, hij krijgt veel te 

weinig rechten voor de premie die hij betaalt. Dat betekent dat hij (veel) beleggingsren-

dement vanuit die eerste jaren mist. Bovendien loopt hij door toenemende 

arbeidsmobiliteit en versobering van pensioenregelingen de kans dat hij zijn teveel be-

taalde premie op latere leeftijd niet of minder terug ontvangt van de dan jongere 

deelnemers.  

 

4.8  Het verwachtingsmanagement is niet realistisch 
 

Het niet meer volledig kunnen indexeren na de dotcomcrisis was voor veel gepensioneer-

den een grote teleurstelling en kwam onverwacht. Niet was (expliciet) gecommuniceerd 

dat de indexering voorwaardelijk was, indexering was „verkocht‟ als handelsmerk van 

pensioenfondsen en was door de bestendige lijn een zo nadrukkelijk gewekte verwachting 

                                                
194 Pensioen is een zaak van lange adem en aan pensioenuitzichten moet je niet teveel tornen. Van Marken 
(zie deel II, par. 7.2) hield ons de essentiële waarde van een duidelijk en zeker pensioenuitzicht al voor. 

Daarom is het op zich logisch en verstandig, dat zij die hun pensioenleeftijd in zicht hebben, er ook op 

kunnen rekenen dat zij dan ook echt met pensioen kunnen gaan op het in uitzicht gestelde pensioenniveau. 

Vanuit dat gezichtspunt is een overgangsmaatregel bij versobering van een pensioenregeling noodzakelijk. 

En het past in de geest van defined benefit. 
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geworden dat de deelnemer en gepensioneerde dachten dat de indexering onvoorwaarde-

lijk was.
195

 Meer teleurstellingen liggen in het verschiet. 

Decennia lang is de 70%-eindloonnorm gecommuniceerd als het te bereiken pensioen. 

Maar de hoogte van het pensioen hangt af van het aantal dienstjaren. Dus geen 40 jaar, 

dan geen 70%. Daardoor halen heel veel werknemers die 70% niet.  

Inmiddels is eindloon bijna overal vervangen door middelloon. Dus wordt het resultaat 

hooguit 70 of 80% van het gemiddeld loon. De vraag is dan nog maar hoeveel dat is als 

percentage van het bij pensioeningang geldende salaris. De hoogte van het pensioen 

hangt bovendien af van de gehanteerde franchise. En het uiteindelijke pensioenresultaat 

hangt af van de mate van indexering. Ook daardoor zullen veel deelnemers de 70% niet 

halen. 

Gepensioneerden hebben geen besef van wat inflatie doet met hun pensioen. Het optre-

dende koopkrachtrisico zal velen teleurstellen. 

Deelnemers en gepensioneerden gaan er van dat hun opgebouwde pensioenaanspraken 

gegarandeerd zijn. Dat is hen ook altijd voor gehouden. Inmiddels moeten deelnemers en 

gepensioneerden in de media lezen dat die garantie niet zo hard is als zij dachten. En 

fondsen hebben een afstempelwaarschuwing af gegeven dan wel soms ook daadwerkelijk 

afgestempeld. Er is dus sprake van een geclausuleerde garantie. Dat moet beter worden 

gecommuniceerd. Veel deelnemers weten dit allemaal niet en het wordt hen ook niet dui-

delijk genoeg verteld, het uniform pensioenoverzicht (UPO) en het indexatielabel ten 

spijt. De arbeidsmobiliteit neemt toe. Ondanks het systeem van waardeoverdracht zullen 

veel eindloonpensioenen gaten vertonen en zal uit het begin januari operationeel gewor-

den pensioenregister voor veel werknemers blijken dat zij geen 70% halen. 

 

Hierop komt steeds meer en luider kritiek. Er is groot vertrouwensrisico en dat mag niet 

blijven voort bestaan. Een groot reputatierisico ligt op de loer.
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 DNB waarschuwt re-

gelmatig in uitingen voor een te hoog verwachtingspatroon, mede omdat in zijn ogen nog 

steeds met te hoge rendementsparameters wordt gerekend. De AFM zal zich op dit slech-

te verwachtingsmanagement steeds meer gaan richten. De communicatie moet sterk 

beter, ongeacht de inhoud van het toekomstige pensioencontract. De brieven van DNB en 

AFM aan de Minister (MinSZW 2011) gaan ondermeer over de zorgen ten aanzien van 

het verwachtingsmanagement. In AFM (2010a) vraagt de AFM specifiek aandacht voor 

de verwachtingskloof.

                                                
195 In het FTK moet voortaan nadrukkelijk worden vermeld dat indexering voorwaardelijk is. Dit om teleur-

stellingen te voorkomen, maar ook omdat gewekte verwachtingen in de accountancy moeten leiden tot 

vermogensbeslag. Zie ook deel II, par. 9.2.1.2, waar wij zien dat in 2002 de toezichthouder even dreigde 
een voorziening indexering verplicht te stellen vanwege de bestendige lijn van de decennia daarvoor. 
196 Het zal nog erger worden als de pensioenwereld moet gaan vertellen dat de pensioenambitie (en de ze-

kerheid) ook nog eens niet kan worden vol gehouden, omdat de levensverwachting te hard stijgt, 

rendementen structureel lager zullen zijn en wellicht minder risico moet worden genomen. Des te meer 

reden de verwachtingskloof snel aan te pakken.  


