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Hoofdstuk 5 

De belanghebbenden, hun belangen en kritiek 
 

5.1  Ontwikkelingen en kritiek, maar wat willen de belanghebbenden 

eigenlijk zelf? 
 

Wij hebben in hoofdstuk 1 de volgende belanghebbenden gedefinieerd. 

 De gepensioneerde (deelnemer) 

 De werknemer/actieve deelnemer 

 De gewezen deelnemer of slaper 

 De werkgever 

 De jongere en toekomstige werknemer/deelnemer 

 De overheid 

 

Tevens hebben wij daar houdbaarheid gedefinieerd in termen van duurzaam belangene-

venwicht. De belanghebbenden bepalen uiteindelijk met en onder elkaar de houdbaarheid 

van het contract, wat ook critici daar van vinden. Het contract is niet langer houdbaar, 

zodra één of meer van deze belanghebbenden niet meer tevreden is/zijn in de zin dat 

hij/zij vindt/vinden dat zijn/hun belang(en) niet (meer) goed wordt/worden gediend. Dat 

kan gebeuren als een belanghebbende vindt dat hij structureel te weinig krijgt uit het con-

tract dan wel minder dan andere belanghebbenden, dat hij structureel teveel betaalt aan 

het contract dan wel meer dan andere belanghebbenden, dat hij structureel teveel risico 

loopt in het contract dan wel meer dan andere belanghebbenden. Voor gepensioneerden, 

deelnemers en toekomstige deelnemers raakt de (on)evenwichtigheid direct de mate van 

onderlinge en wederzijdse solidariteit. Voor de werkgever gaat het om evenwicht tussen 

een goede arbeidsvoorwaarde en de betaalbaarheid daarvan in relatie met de bedrijfsre-

sultaten en de (internationale) concurrentiekracht. De overheid kan ontevreden zijn omdat 

het contract bijvoorbeeld de individuele deelnemer te weinig beschermt, de voorlichting 

over het pensioenresultaat of de risico‟s onvoldoende is dan wel het contract de economie 

of de arbeidsmarkt belemmert.  

De belangen moeten dus gedurig in evenwicht zijn.
197

 En het bewaken van dat evenwicht 

is ook precies de taak van elk bestuurslid, ongeacht uit welke categorie belanghebbenden 

hij komt.  

Buitenstaanders kunnen met hun kritiek invloed uitoefenen op het contract. Dat kan door 

rechtstreeks invloed uit te oefenen op één of meer van de belanghebbenden, zoals bij-

voorbeeld DNB kan doen naar de overheid in zijn rol van adviseur. Maar zo hebben 

bijvoorbeeld ook accountants via IFRS
198

 grote invloed op het gedrag van werkgevers. 

Dat kan tot ontevredenheid leiden bij een belanghebbende. Of de kritiek kan een one-

venwichtigheid aan het licht brengen, die kan leiden tot een zoektocht van 

belanghebbenden om een nieuw evenwicht te vinden.  

 

                                                
197 Ook in CPB (2004b) is evenwichtige verdeling van risico‟s tussen de generaties een belangrijk houd-

baarheidscriterium.  
198 Zie hoofdstuk 2 voor een korte duiding van de impact van IFRS op de pensioenfondsbalans. En par. 

4.4.1. Wij komen er ook op terug in par. 5.5. 
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Per belanghebbende beschrijven wij in dit hoofdstuk het belang en de kritiek op het con-

tract vanuit dat belang.  

 

5.2  De gepensioneerde 
 

Zijn belang 

 

Zekerheid 

De gepensioneerde wil zekerheid. Het ingegane pensioen wordt ongekort levenslang uit-

betaald, zekerheid dus. De gepensioneerde heeft geen human capital meer om risico‟s op 

te vangen. En hij heeft geen tijd, kortingen voelt hij direct. 

 

Inflatiebestendig 

Hij wil op z‟n minst koopkrachtbehoud. Het ingegane pensioen is prijs- of loonvast, dus 

inflatiebestendig. Zonder dat lopen gepensioneerden een groot risico dat hun pensioen 

binnen enkele jaren sterk in koopkracht uit wordt gehold.  

 

Transparant en compleet 

Hij wil weten waar hij aan toe is. Het pensioencontract is transparant over de mate van 

zekerheid en risico‟s, en dus compleet. Vooraf moet duidelijk zijn geformuleerd wat er 

gebeurt bij mee- en tegenvallers. Moeten gepensioneerden tijdelijk of zelfs permanent 

bijdragen aan een noodzakelijk herstel van solvabiliteit of, algemener, verdelen van op-

tredende pijn? En als er meevallers zijn, delen zij daar dan in?  

 

Adequaat actuarieel fundament 

Hij wil de zekerheid van een gedegen financiële opzet. De financiële opzet en positie van 

het fonds zijn op orde, mede door een adequaat beleggingsbeleid en een voldoende maar 

ook betaalbare premie. Dat vergroot immers de kans op het bestendig kunnen uitbetalen 

en indexeren van de pensioenen. De werkgever kan failliet gaan of om andere redenen 

kan het pensioenfonds moeten afwikkelen, de werknemer kan van baan en van pensioen-

fonds veranderen en zijn deel van het vermogen meenemen dan wel zonodig zijn human 

capital langer uitnutten, de gepensioneerde kan echter geen kant meer op. Van alle be-

langhebbenden hebben gepensioneerden daarom eigenlijk het meest belang bij een solide 

financiële positie.  

 

Mee praten en gehoord worden 

Hij wil mee praten en gehoord worden. Om hun belangen te kunnen behartigen willen 

gepensioneerden meepraten om zelf op te kunnen komen voor hun hier beschreven be-

langen. Zij willen meepraten in besturen en deelnemersraden en volop partij zijn bij de 

verdere organisatie van de governance (besturing) van pensioenfondsen. “Als wij dan 

moeten inleveren als het slecht gaat, willen wij daarover wel zelf mee beslissen”. 

 

Zijn kritiek 

De kritiek van de gepensioneerden is sterk ingegeven door hun belang van een goed en 

geïndexeerd pensioen en zekerheid. 
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Te weinig (waarborgen voor) indexering  

De kritiek richt zich er op dat, toen in 2002 en daarna de financiële positie van de fondsen 

fors daalde, direct werd gekort op de indexering. “Waarom was dit direct nodig? Beurzen 

herstellen zich toch weer? Waarom werden niet eerst de premies sterk verhoogd en alle 

premiekortingen en –vakanties als mede de terugstortingen van vermogen aan de werk-

gever, als die waren gedaan in de 90-er jaren van de volgende eeuw, terug gevorderd? 

Hoe kan dit überhaupt, ik heb toch recht op indexering?” Vanuit hun belang zeer terechte 

kritiek. Gepensioneerden willen meer waarborgen voor indexering.  

In de PW en het FTK, zoals van kracht geworden per 1-1-2007, zijn regels op genomen 

om aan deze kritiek tegemoet te komen en herhaling van deze situatie te voorkomen. Er 

moet volstrekte duidelijkheid zijn met betrekking tot de indexering. “Wat wordt beloofd 

(de ambitie)? Wat kan daar naar verwachting van worden waar gemaakt? Is de financie-

ring in lijn met de belofte? Is duidelijk wanneer en hoe er eventueel wordt gekort? En is 

duidelijk of, wanneer en hoe gekorte indexering weer wordt gecompenseerd?”
199200

 

 

Niet afstempelen 

De hiervoor genoemde kritiek zal nog heftiger zijn als ook zou moeten worden afgestem-

peld. “Ik heb toch defined benefit? Mijn opgebouwde rechten zijn toch gegarandeerd?!! 

Ik lees nergens iets over afstempelen, wanneer en hoe! Verhoog de premie maar! Waar-

om is zoveel risico genomen? Waarom is niet geleerd van de dotcomcrisis? Waarom 

korten, de rente stijgt wel weer?! De Minister kan best meer tijd geven. Kort de actieven 

maar, die hebben hersteltijd en kunnen desnoods wat langer werken. Als de fondspositie 

weer beter wordt, krijg ik het gekorte er dan weer onmiddellijk bij?”  

  

Geen premiekortingen 

Hij is tegen premiekortingen, “niet weer!”. De kritiek betreft de premiepolitiek in de jaren 

„90 van de vorige eeuw. Toen ging het de pensioenfondsen qua resultaat zeer goed. Fond-

sen hanteerden premiekortingen of gaven premievakanties. Een aantal werkgevers kreeg 

zelfs vermogen terug gestort uit het fonds. Dit zonder inspraak van gepensioneerden, ter-

wijl het wel „hun‟ geld was. Gepensioneerden, die bovendien in beginsel niet deelden in 

de extra‟s maar „gewoon‟ hun indexering kregen. Dit alles zit gepensioneerden erg dwars. 

Gepensioneerden zijn tegen premiekortingen, in ieder geval zo lang hun indexering niet 

bestendig volledig is en, na eventuele kortingen, niet volledig is gerepareerd. In de PW en 

het FTK zijn gepensioneerden tegemoet gekomen op dit punt. In de zogenoemde consis-

tentietoets (MinSZW 2008) zijn duidelijke regels opgenomen die er op neerkomen dat 

geen premiekorting wordt gegeven als de afgegeven indexeringsambitie niet kan worden 

gerealiseerd. Die regels zijn overigens voor werkgevers weer reden zich te bezinnen op 

het afgeven van een indexeringsambitie.  

 

                                                
199 Zie Lutjens (2007), art. 129, pag. 263 en hoofdstuk 13. 
200 Zal dit alle kritiek weg nemen? Ik denk van niet. Als een aantal jaren achtereen moet worden gekort op 
indexering, ook al gebeurt dat geheel conform de nieuwe regels, zal de kritiek opnieuw opsteken. En zich 

waarschijnlijk richten op het beleggingsbeleid. Want eigenlijk willen gepensioneerden gewoon elk jaar 

indexering. Daarbij komt dan de beleggingsspagaat (beschreven in hoofdstuk 2 en par. 4.3) vol in de 

schijnwerper.  
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Het contract en de communicatie zijn onduidelijk 

De kritiek betreft dus niet alleen het korten op de indexering, maar ook de onduidelijk-

heid van het pensioencontract op dit punt en het gevoel van het niet nakomen van op zijn 

minst dan toch gewekte verwachtingen door alle communicatie-uitingen in het verleden. 

Dat zal nog sterker gelden bij afstempelen. Het contract is niet duidelijk. En er wordt naar 

hen niet duidelijk gecommuniceerd. Met name betreft dat hetgeen gebeurt bij mee- en 

tegenvallers in het fonds. Moeten gepensioneerden meebetalen aan herstel bij tegenval-

lers? Kunnen rechten over het verleden (tijdelijk) worden gekort? Hoe wordt de 

indexering bepaald? Als indexering is gekort of rechten, wordt dat dan weer ongedaan 

gemaakt als de financiële positie zich weer voldoende heeft hersteld? Kortom, gepensio-

neerden hebben kritiek op het feit dat zij niet weten waar zij aan toe zijn.  

 

Niet voldoende ruimte om mee te praten 

Gepensioneerden voelen zich niet gehoord en buiten gesloten bij het reilen en zeilen in 

het pensioenfonds. Gepensioneerden zien zichzelf als de feitelijke eigenaren en belang-

hebbenden bij uitstek van het fonds en het fondsvermogen. Het is (voor) hun pensioen. 

Bovendien hebben zij geen mogelijkheden eventuele tegenvallers goed te maken uit hun 

human capital en voelen zij als enige belanghebbende kortingen direct in hun portemon-

nee. Het hindert hen al jaren in hoge mate dat zij onvoldoende kunnen meepraten en niet 

of nog veel te weinig in de besturen van pensioenfondsen zijn vertegenwoordigd. Zij lob-

byen veel bij de politiek. De afspraken tussen de StAr en het Coördinatieorgaan 

Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO)
201

 zijn voor hen niet voldoende. De wetge-

ver is voornemens hen tegemoet te komen.
202

 De medezeggenschap op zich valt buiten de 

scope van dit onderzoek. 

 

5.3  De werknemer/deelnemer 
 

Zijn belang 

 

Een inkomensgerelateerd pensioen 

De werknemer wil een inkomensgerelateerd pensioen. Een goede arbeidsvoorwaarde, 

vertaald naar een goed pensioencontract, die uitzicht biedt op een adequaat pensioen. Een 

goed pensioenresultaat dus. Dat is een pensioen dat in een redelijke verhouding staat tot 

het inkomen bij pensioeningang, zodat het pensioen kan voorzien in de kosten van le-

vensonderhoud op het welvaartspeil bij pensioeningang. De doelstelling van pensioen 

dus.
203204

  

 

                                                
201 StAr (1998a). 
202 MinSZW (2010c). De StAr vindt de voorgestelde maatregelen te ver gaan. De maatregelen hebben met 
name het risico in zich dat gepensioneerden in sterk vergrijsde ondernemingsfondsen het helemaal voor het 

zeggen krijgen. 
203 Als gedefinieerd in hoofdstuk 1 als de onderliggende doelstelling van het pensioenstelsel. 
204 De overgang van eindloon naar middelloon zal lang niet door alle werknemers goed op waarde worden 

geschat. Dat kan nog tot veel teleurstelling en dus ontevredenheid leiden. 
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Zekerheid 

Hij wil zekerheid. Werknemers moeten kunnen rekenen op hun pensioen. Het heeft de 

beloofde omvang en is er op het beloofde moment. Zekerheid dus. De nieuwste recent 

uitgevoerde DNB Household Survey (DNB 2010b)
205

 laat zien dat contracten met hoge ga-

ranties de voorkeur krijgen boven contracten die veel beleggingsrisico‟s bij de 

deelnemers leggen. Werknemers lijken meer te zien in het aanpassen van de premies en 

wellicht de pensioenleeftijd dan in het onzeker maken van pensioenaanspraken. Dit 

spoort met eerder klantonderzoek van PFZW/PGGM (zie hierna). VB (2010) laat zien dat 

deelnemers, als aan hen de samenhang tussen niveau, zekerheid en prijs wordt uitgelegd, 

zij bereid zijn beleggingsrisico te accepteren. Die ervaring heeft ook PFZW. Toch komt 

dat niet naar voren uit de nieuwste PFZW-enquete.
206

 Zekerheid dus. 

 

Inflatiebestendig 

Vanuit de wens van een inkomensgerelateerd pensioen wil hij dat de aanspraken mee 

groeien met de loonontwikkeling. En na pensioeningang wil hij ten minste koopkrachtbe-

houd. Inflatiebestendigheid dus. 

 

Betaalbaar 

Hij wil een betaalbaar pensioen. Veelal betalen werknemers een deel van de pensioen-

premie maar sowieso komt de premie uit de totale loonruimte. Hun belang is dat de 

premie niet te veel ten koste gaat van de directe consumptie, dus niet te hoog wordt. Dit 

belang is van duidelijk mindere orde dan de hiervoor beschreven belangen. In een in 2005 

in opdracht van PGGM uitgevoerd klantonderzoek onder deelnemers/werknemers geeft 

bijvoorbeeld tweederde aan bereid te zijn de premie extra te verhogen om indexering vei-

lig te stellen.
207

 In 2007 en in 2010 zijn de onderzoeken herhaald. Het beeld verandert 

weinig. De drang naar zekerheid is onverminderd groot. Deelnemers geven aan bereid te 

zijn om extra te betalen voor indexering en bij een tekort van het pensioenfonds. Er be-

staat een duidelijke voorkeur voor een vaste pensioenuitkomst boven een vaste premie.
208

 

Hetzelfde beeld dus als in DNB (2010b). 

 

Adequaat actuarieel fundament 

Hij wil zekerheid uit een gedegen financiële opzet, zowel voor de zekerheid van zijn pen-

sioenrechten als voor de indexering als om de premie betaalbaar te houden. Gezien de 

positieve waarde van zijn human capital, is het belang echter minder groot dan het is voor 

gepensioneerden. Dat neemt niet weg dat de Nederlandse werknemer in zijn algemeen-

heid weinig weet van pensioen en graag de zekerheid wil dat het goed geregeld is. Sterker 

nog, hij gaat er in het volste vertrouwen vanuit dat dat goed geregeld is.
209

 Ook voor de 

werknemer/deelnemer is het van belang te weten waar hij aan toe is. Hier geldt mutatis 

mutandis hetzelfde als voor de gepensioneerde. Een verschil met gepensioneerden is 

                                                
205 Zie ook Van Rooij (2008) die zich mede baseert op DHS. 
206 PFZW (2011). 
207 Die preferentievolgorde, indexering gaat vóór premie, ligt in lijn met het standpunt van de vakorganisa-
ties en is ook de lijn in de PW en het FTK. 
208 PFZW (2011). Opmerkelijk is dat deelnemers zekerheid niet zo zeer associëren met een vast bedrag in 

euro‟s, maar eerder met de wetenschap dat er nog een fatsoenlijk pensioen is op de pensioenleeftijd.  
209 Enquêtes bevestigen dit telkens weer en ook gedragswetenschappers wijzen hier voortdurend op. Zie 

bijvoorbeeld Prast (2006), Van Rooij e.a. (2007) en Van Rooij (2008). 
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naast het nog wel hebben van human capital ook de bereidheid en mogelijkheid om extra 

premie in te leggen. Doorgaans zijn werknemers bereid meer premie te gaan betalen als 

het in het fonds tegen zit, zeker de ouderen werknemers. Zij prefereren dat zoals wij za-

gen boven minder pensioen.  

 

Transparant en compleet 

Hij wil weten waar hij aan toe is. Waar kan hij op rekenen? Wanneer wordt indexering 

gekort en waarom? Wanneer worden opgebouwde aanspraken gekort en waarom? Wat 

gebeurt er met de pensioenleeftijd en waarom? Wat zijn de risico‟s en hoe worden zij 

daar mee geconfronteerd? Waarom worden beleggingsrisico‟s genomen? Hoe goed wordt 

er belegd en hoe duurzaam? 

 

Keuzemogelijkheden en differentiatie 

Hij wil kunnen kiezen. De ene werknemer is de andere niet. Het is zijn belang dat het 

pensioen aansluit op zijn behoeftes en op zijn weg naar de pensionering. Keuzemogelijk-

heden dus. Keuzevrijheid scoort vaak hoog in de enquêtes, maar de praktijk leert dat er 

beperkt gebruik van wordt gemaakt.
210

 

 

Belemmert de mobiliteit niet  

Hij wil geen pensioenprobleem bij baanverandering. Het contract mag werknemers niet 

belemmeren in hun arbeidsmobiliteit. Dit belang gaat een steeds grotere rol spelen in het 

contract, omdat die mobiliteit toeneemt.
211

 

 

Mee praten en gehoord worden 

Hij wil mee praten en gehoord worden. Ook werknemers willen om hun belangen te be-

hartigen meepraten en meebeslissen over het reilen en zeilen in het pensioenfonds. Over 

de regeling kunnen zij al onderhandelen met hun werkgever. Dat gebeurt individueel of 

via de ondernemingsraad (OR). In bedrijfstakken doorgaans via de vakbonden. Het mee-

praten in pensioenfondsen gebeurt via de OR of, en dat laatste met name bij de bpf-en, 

via de vakbonden. En in deelnemersraden of verantwoordingsorganen. 

 

Zijn kritiek 

In zijn (met anderen) binnen DNB uitgevoerd onderzoek naar hoe Nederlanders aan kij-

ken tegen hun pensioen en pensioenfondsen laat Van Rooij (2008) zien dat de 

tevredenheid van de deelnemers over het algemeen groot is. Een kleine meerderheid gaat 

er van uit dat de werkgever het pensioen goed regelt. Er is vooral ook nog veel vertrou-

wen in pensioenfondsen, ondanks de slechte jaren.
212

 Nederlanders hebben overigens 

weinig kennis van pensioen en zijn risicoavers. Juist ook in zaken als pensioen en verze-

keren. Toch is er kritiek. Die sluimert, maar is belangrijk om te beschrijven. De kritiek 

wordt sterk ingegeven door de druk op langer werken, de onzekerheid over de toekomst 

en het gebrek aan keuzevrijheid. 

  

                                                
210 Zie bijvoorbeeld Prast (2006). Zij vindt dat eigenlijk maar goed ook. Want werknemers kiezen slecht, 

omdat zij de kennis en discipline ontberen. 
211 Zie par. 3.3.3. 
212 Dat was dus van voor de nasleep van de kredietcrisis (par. 3.3.4).  
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De pensioenleeftijd schuift op 

Deelnemers hebben veel kritiek op het afschaffen van VUT en prepensioen. Zij hebben 

geleefd bij de belofte en het uitzicht van eindloonpensioen dat prijs- of loonvast is en in 

gaat op rond de 60-jarige leeftijd. De vakbonden hebben die kritiek massaal zichtbaar 

gemaakt op het Museumplein in Amsterdam in 2006.
213

 Dit heeft zich uiteindelijk ver-

taald in een wat wij zijn gaan noemen „opplussen‟ van het ouderdomspensioen, waardoor 

de facto de pensioenleeftijd zo rond 62 a 63 kan uit komen, een ruime overgangsregeling 

en op een aantal plaatsen een start met een levensloopregeling. Bij alle veranderingen die 

sinds de eerste discussies over betaalbaarheid en beheersbaarheid van (te riante) pensi-

oenregelingen (pensioenconvenant, 1997
214

), zijn aangebracht, is dit de trend. 

Werknemers verzetten zich, want willen houden wat zij hebben vanuit een in uitzicht ge-

stelde belofte. De overheid drukte toch door en werkgevers deelden in de 

veranderingspijn door mee te betalen aan de verandering. Werkgevers hebben tot nu toe 

weinig of geen bereidheid getoond te investeren in het langer aan het werk houden van de 

oudere werknemers. Het vanwege de exogene ontwikkelingen juist ook sturen met de le-

vensverwachting zal dus bij werknemers op verzet stuiten. Zowel het nieuwste PFZW-

onderzoek als DNB (2010b) laten overigens wel een verschuiving zien. Een maatregel 

om de pensioenleeftijd te verhogen om de stijging van de levensverwachting op te lossen 

wordt niet direct afgewezen en men is ook minder bereid meer premie te betalen om dat 

te voorkomen dan omwille van zekerheid en indexering. DNB meldt zelfs dat de ver-

wachting omtrent de pensioenleeftijd spectaculair is gestegen, 65 jaar nu tegen 62 jaar 

vijf jaar geleden. 

 

De pensioentoekomst is onzeker 

“Eindloon is middelloon geworden, de VUT is afgeschaft, het prepensioen is af geschaft. 

Blijft de AOW wel, gaat de AOW-leeftijd omhoog? Wordt er afgestempeld? Meer risico 

gaan dragen?” Werknemers worden onzeker over hun pensioen. Telkens wordt een ge-

dachte zekerheid, die als belofte en uitzicht jaren is gecommuniceerd, zo maar veranderd. 

Zo voelen zij dat, en het is ook zo. Omdat zij individueel niet of nauwelijks betrokken 

zijn bij de beslissingen over het pensioencontract en omdat niet goed wordt gecommuni-

ceerd, overkomt het hen. De werknemer weet dus niet meer waar hij aan toe is. “Moet ik 

maar zelf gaan bijsparen?” De overheid hamert op duidelijkheid over de belofte, maar het 

feit dat diezelfde overheid ingrijpt en AOW en pensioen versobert, geeft de werknemer 

op dit punt geen steun en vertrouwen. Integendeel. Toch begrijpen werknemers wel dat 

veranderingen nodig zijn. Dat geldt, zoals wij hiervoor zagen, tenminste wel ten aanzien 

van de pensioenleeftijd. Maar veel meer communicatie is nodig over het pensioenuitzicht 

en de risico‟s daaromtrent. Temeer daar, opmerkelijk genoeg, de DNB- enquête meldt dat 

de verwachtingen van deelnemers nog steeds optimistisch zijn (70% of zelfs nog meer 

van het laatste salaris). 

 

Korten op indexering 

Bij de kritiek op indexeringskortingen gaat de aandacht vooral uit naar de gepensioneer-

den. Zij trekken direct aan de bel, omdat zij het ook direct in hun portemonnee voelen. 

Deelnemers hebben zich over dit risico nooit zo druk gemaakt. Zij hadden eindloon. Zo-

                                                
213 Protest tegen de maatregelen van het toenmalig Kabinet om VUT en prepensioen te ontmoedigen. 
214 Deel II, par. 8.5. 
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lang je actief bent, speelt het risico niet in de eindloonregeling. Nu meer en meer is en 

wordt overgestapt naar middelloon of (collective) defined contribution, is dit risico er 

wel. Een langere periode niet indexeren holt het reële pensioenresultaat fors uit.
215

 Veel 

werknemers zijn zich van dit risico nog niet bewust. Maar dat gaat wel komen. Zij zullen 

zich dan aansluiten bij de kritiek van gepensioneerden. Of willen meer premie gaan beta-

len zoals uit de enquêtes blijkt.  

 

Afstempelen 

Er is veel kritiek op het moeten afstempelen dan wel het brengen van het nieuws over dit 

risico. Dezelfde vragen worden gesteld als die gepensioneerden stellen. Maar, op de regi-

obijeenkomsten die PFZW in 2010 houdt, is er ook wel begrip.  

 

Te hoge premie? 

In het eerder aangehaalde voor PGGM uitgevoerde onderzoek in 2005 vindt 23 % van de 

deelnemers die inzicht hebben in welk deel van de premie zij betalen, de premie te hoog. 

Een ruime meerderheid dus niet. Naarmate de pensioenleeftijd meer in zicht komt is men 

bereid tot een hogere premie. Zekerheid en indexering winnen het dan van de prijs.
216

 Wij 

zagen dat hiervoor al. De algemene teneur lijkt te zijn dat enerzijds de deelnemer in de 

goede jaren heeft geprofiteerd van de lage premies en anderzijds dat hij zijn pensioen-

kwaliteit en indexering veel belangrijker vindt dan de prijs. Hij is bereid een duidelijk 

hogere prijs te betalen. Dit is ook bij voortduring de insteek van de vakbonden in het pen-

sioenoverleg met werkgevers.  

 

Moeten nemen van (meer) risico 

Deelnemers houden niet van risico. Het onderzoek van Van Rooij e.a. laat zien dat de 

Nederlander risicoavers is, dat dat juist in pensioen nog sterker geldt, dat hij belang hecht 

aan pensioenzekerheid, dus kiest voor defined benefit, dat de werkgever voor hem regelt 

bij een pensioenfonds waaraan hij graag overlaat om dat zo goed mogelijk te doen. Hij 

doet graag verplicht mee, omdat hij weet dat er anders te weinig van terecht komt.
217

 

Vakbonden zijn in lijn hiermee tegen defined contribution. Defined contribution, ook al 

doe je dat collectief, legt het risico volledig bij het fonds en dus bij het collectief van 

deelnemers en gepensioneerden. Een beschikbare premie wordt ingelegd en dat is het. 

Een pensioendoel ontbreekt. Dat geeft een hoge onzekerheid over de uitkomst, te weten 

het uiteindelijke pensioen en de indexering daarvan. Omdat werkgevers van beursgeno-

teerde ondernemingen vanwege IFRS en de overgang op marktgewaardeerde 

verplichtingen toch van het risico af willen, zijn de vakbonden bij sommige ondernemin-

gen (bijvoorbeeld AkzoNobel
218

 en SNSReaal
219

) akkoord gegaan met wat een 

aantrekkelijk compromis lijkt, collective defined contribution. De vakbonden laten de 

werkgevers met een extra bijdrage en/of opslag op de premie een prijs betalen voor de 

                                                
215 Zie hoofdstuk 3, figuur 3.8. 
216 Deelnemers die een pensioen opbouwen dat minder zal bedragen dan 30% van hun pensioeninkomen 

inclusief de AOW, maken deze keuze overigens niet. Wat minder indexering of zelfs een wat lager pensi-
oen is voor hen geen groot probleem. 
217 Zie ook Prast (2006), Van Rooij (2008), Thaler en Benartzi (2004) en ook DNB (2010b). 
218 AkzoNobel (2005). Het is opmerkelijk dat de woordvoerder van Akzo Nobel in het persbericht spreekt 

van een beschikbare premieregeling. 
219 SNS Reaal (2006). 
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overdracht van het risico, een bruidschat. Of die hoog genoeg is voor de deelnemer en 

zijn risicogevoel, zal de tijd moeten leren.
220

  

 

Teveel solidariteit?  

Onder dit punt vangen wij de kritiek die er wellicht gaat komen, als de deelnemer alles 

weet. Als het contract zo transparant wordt, dat bijvoorbeeld alle solidariteiten zichtbaar 

worden. Die transparantie gaat er zeker komen. Wat zullen de antwoorden zijn als Van 

Rooij en de zijnen dan opnieuw hun vragen stellen, nadat zij eerst alle ins and outs van de 

regeling hebben blootgelegd en deelnemers hebben laten zien hoeveel jong betaalt voor 

oud, hoeveel mannen betalen voor vrouwen, enz. Veel kritiek is er wel bij jongeren over 

het moeten mee betalen aan overgangsrechten waarvan zij zelf geen gebruik zullen kun-

nen maken.
221

 Die overgangsrechten zijn inherent aan defined benefit bij veranderingen 

die een versobering betekenen van het contract. De oudere werknemer wil ze juist behou-

den. Net als in SVB (2009)
222

 meldt DNB dat de meerderheid van de Nederlanders hecht 

aan solidariteit.
223

 Maar jongeren vinden dat hun bijdrage daaraan al wel fors is. 

 

Het contract is onduidelijk 

Het contract is niet helder en duidelijk. Wellicht kunnen wij beter stellen dat deelnemers 

vinden dat het contract, zoals zij dachten dat het was, eenzijdig wordt gewijzigd. Het con-

tract dat daar voor terug komt, is slechter (minder en met meer risico) en nog steeds 

onduidelijk. Dit noodzaakt tot het compleet maken van het contract.  

 

Communicatie en voorlichting zijn onduidelijk en onvolledig 

Hierover wordt veel geklaagd. Brochures zijn onduidelijk en de klantenhelpdesk lost niet 

alle vragen op. Vaak ook is er irritatie over het verwerken van mutaties als waardeover-

dracht en pensioenverevening bij scheiding. En irritatie over alle veranderingen. “Wat 

krijg ik nu echt aan het eind van de rit?” Dit ondanks dat door pensioenfondsen veel ge-

investeerd wordt in verbetering ter zake. Het blijft te moeilijk. Het Kabinet en de Tweede 

Kamer zijn het eens met deze kritiek en in de PW staat een reeks inspanningsverplichtin-

gen voor werkgevers en pensioenuitvoerders. Inmiddels heeft de AFM grote kritiek geuit 

op de UPO ondanks dat deze een voorgeschreven opzet kent.
224

 En inmiddels is er kritiek 

op het van start gegane pensioenregister en op het indexatielabel.
225

  

 

                                                
220 Het is naar mijn mening nog maar de vraag of de werkgever inderdaad van het risico af is. Het pensioen-

fonds blijft immers pensioenrechten toekennen op basis van defined benefit en zo staat het ook beschreven 

in de arbeidsvoorwaarden. Bij het ontstaan van een tekort zal toch wel weer, juist vanwege de risicomij-

dende cultuur in Nederland en onder druk van politiek en media, aan de werkgever getrokken worden. 

Sowieso begint aan het eind van de afgesproken premietermijn het spel opnieuw. Daarom denk ik dat col-

lective defined contribution niet houdbaar is naar de toekomst. Het is in feite een niet gemaakte keuze 

tussen defined contribution ( zo beleeft de werkgever het) en defined benefit (zo regelt en communiceert 

het pensioenfonds het en ziet daardoor de werknemer het). Zie ook Frijns (2006) en Tamerus (2007). Boen-

der spreekt zelfs van een groot fopgehalte in een interview in VB Contact 190, najaar 2006.  
221 Zie Jonge ambtenaren (2005).  
222 Zie par. 3.3.2. 
223 Dat komt ook uit het PFZW-onderzoek (PFZW 2011). 
224 AFM (2010b). 
225 Zie MinSZW (2011). 
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Te weinig keuzevrijheid en differentiatie 

Er komt meer en meer kritiek op het gebrek aan keuzevrijheid en het gebrek aan indivi-

duele aanvullende regelingen binnen het pensioenfonds. “Waarom kan dat niet?” De 

klant wil het en accepteert steeds minder dat het niet kan, ook al is wetgeving, bijvoor-

beeld gelijke behandeling, eventueel de reden. 

 

Verplichte deelname 

Werknemers worden kritischer op dit punt. “Waarom moet ik per se via de werkgever 

mee doen in zijn pensioenfonds?” “Waarom mag ik niet zelf sparen en beleggen voor 

mijn pensioen?” “Waarom moet ik verplicht sparen voor pensioen?” Zeker als het slech-

ter gaat in het fonds, en er daardoor indexering of zelfs nominale aanspraken worden 

gekort, al is het dan wellicht tijdelijk, zal naar verwachting deze kritische houding toene-

men. Er zal antwoord moeten komen op deze vragen dan wel de verplichting zal moeten 

worden aangepast via meer differentiatie. De kritiekuiting is vooralsnog zwak.
226

 

 

5.4  De gewezen deelnemer of slaper  
 

Van slapers horen wij nauwelijks iets. De belangen van slapers zijn vooral zekerheid van 

hun opgebouwde rechten dan wel ingelegd vermogen en de koopkrachtbescherming 

daarvan door indexering of voldoende rendement. Ook al, omdat zij nog hun human capi-

tal hebben om in te zetten, komen hun belangen qua ordening overeen met die van de 

werknemers/deelnemers. Sinds Nypels/Groenman
227

 is hun lot voor wat betreft de koop-

krachtbescherming één-op-één verbonden met de indexering voor de gepensioneerden. 

De vraag is gerechtvaardigd of, gezien het feit dat door de veranderende arbeidspatronen 

slapers meer en meer nog of weer deelnemen aan het arbeidsproces, slapers niet beter ge-

lijkgesteld zouden moeten worden aan werknemers/deelnemers. Principieel bezien is het 

ook voor de slapers van belang om mee te praten in het fonds. Tot nu toe komt dat niet 

publiekelijk naar voren. In deze studie zullen wij de gewezen deelnemers verder niet be-

handelen. Hun belangen komen óf overeen met die van deelnemers óf met die van 

gepensioneerden, als naar gelang of zij nog werken of niet.  

 

5.5  De werkgever
228

  
 

Zijn belang 

 

Betaalbaar 

De werkgever wil een betaalbare arbeidsvoorwaarde pensioen. Dat betreft zowel het ni-

veau als de volatiliteit. Stabiliteit en beheersbaarheid van arbeidskosten zijn belangrijk 

voor een gezonde bedrijfsvoering. De werkgever is wars van automatische stijgingen. Hij 

wil dat er in het arbeidsvoorwaardenoverleg kan worden stil gestaan in een open gedach-

                                                
226 DNB (2011) bevestigt dit. Een grote meerderheid ziet de voordelen hiervan in, kennende het eigen ge-

brek aan discipline. Zie ook de conclusies van de gedragswetenschappers. 
227 De D‟66 indieners destijds van het wetsontwerp dat dit regelde ter bescherming van de slapers. 
228 Zie VNO-NCW e.a. (2008). Daarin staan de belangen en wensen van de centrales van werkgevers voor 

de pensioenagenda beschreven. 
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tewisseling bij wat te gaan doen en wie betaalt. In zijn algemeenheid
229

 zal de werkgever 

vanuit dit belang niet kiezen voor eindloon
230

 en niet voor onvoorwaardelijke indexering. 

Ook heeft hij de neiging om het pensioenfonds te stimuleren een financieringsbeleid te 

voeren dat in beginsel een grote mate van premiestabiliteit geeft.
231

 En inmiddels zien wij 

dat de werkgever probeert die automatische kostenstijgingen te voorkomen door risico 

door te schuiven naar de werknemers door de pensioenaanspraken meer aanpasbaar te 

maken voor exogene ontwikkelingen. Betaalbaarheid scoort als preferentie duidelijk veel 

hoger dan bij de werknemer. De onderneming moet immers wel kunnen blijven draaien 

met tevreden aandeelhouders. En dan dus maar iets minder pensioen voor de werkne-

mers.  

 

Een goed pensioenresultaat 

Hij wil een goed pensioenresultaat. Als het human capital van de werknemer op is, moet 

er pensioen zijn en het moet voldoende hoog zijn. Anders gaat de werknemer niet weg 

dan wel moet de werkgever alsnog bijstorten. In de Nederlandse verhoudingen is dat ze-

ker een issue, gedreven door de politiek. Ook voor de werkgever is het pensioen een 

„verzekering‟. Veel werkgevers voelen, mede uit eigen belang, nog steeds een zorgplicht 

naar de werknemer toe.
232

 Wij zien dit ondermeer aan het feit dat veel werkgevers voor-

stander blijven van een nabestaandendekking en ondanks de verwachtingen die dat wekt, 

belang blijven hechten aan indexering. Het PFZW-onderzoek van 2010 laat overigens 

wel zien dat de bereidheid om extra premie te betalen voor indexering veel lager ligt dan 

voor zekerheid (zie hierna) en ten opzichte van de vorige uitvraag licht is afgenomen. 

 

Concurrerende arbeidsvoorwaarde  

Hij wil een goede arbeidsvoorwaarde pensioen als bindmiddel en concurrentievoordeel in 

een door de vergrijzing verkrappende arbeidsmarkt. Maar ook al ten tijde Van Marken 

was dit een belangrijk argument voor werkgevers om een pensioenregeling te hebben, 

personeelsbinding.
233

 

 

Zekerheid 

Hij wil zekerheid kunnen bieden.
234

 Ook de werkgever heeft belang bij het bieden van 

zekerheid. Immers, bij te weinig pensioen gaat de werknemer niet weg, ook al zou zijn 

                                                
229

 Werkgevers die ontwikkeling en groei in het nemen van verantwoordelijkheid van hun werknemers heel 

belangrijk vinden en dat belonen met (flinke) carrièrepaden, blijven om die reden vasthouden aan eindloon. 

Dat is dan echt een bedrijfspolitiek argument. De pensioenlasten daarvan calculeren zij in. Shell is daarvan 

een voorbeeld. Er zijn ook werkgevers waar eindloon wordt gevoerd in samenhang met langdurige dienst-

verbanden vanwege zeer specifiek werk. Hoogovens is daarvan een voorbeeld. 
230 Een van de lessen die wij in de retrospectie ook zullen leren uit de geschiedenis van het pensioencon-

tract van Philips (deel II, par. 7.3). 
231 Het financieringsbeleid is de verantwoordelijkheid van het pensioenfondsbestuur. De werkgever heeft 

daarin dus geen stem. Wel kan hij bij het maken van de afspraken met het pensioenfondsbestuur (vast te 

leggen in de uitvoeringsovereenkomst) ter uitvoering van de pensioenovereenkomst die hij met zijn werk-

nemers heeft gesloten, dit belang kenbaar maken.  
232 Die zorgplicht was een belangrijk motief voor (sociale) werkgevers bij de opkomst van het pensioencon-

tract in zijn huidige vorm. Zie deel II, par. 7.2 en 7.3. 
233 Zie De Vries (1963, 22). 
234 Om in termen van Van Marken te spreken: de deelnemer moet er op kunnen rekenen. Zie deel II, par. 

7.2. Van Marken spreekt volgens De Vries, 26 van een onvervreemdbaar recht. 
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human capital niet meer voldoende zijn. In het PGGM-onderzoek van 2005 geeft 97% 

van de werkgevers aan zekerheid belangrijk te vinden. 50% is zelfs bereid meer premie te 

betalen als dat nodig is voor zekerheid. Dit wordt herbevestigd in het onderzoek van 

2010, al blijken kleinere werkgevers hier nu wat minder toe bereid. Ook wordt bij een 

tekort ten opzichte van het vorige onderzoek vaker gekozen voor een hogere pensioen-

leeftijd dan een hogere premie.
235

 Een gezonde en solide financiële opzet en positie zijn 

voor de werkgever van belang. 

  

Een passende arbeidsvoorwaarde 

Hij wil een eigen passende arbeidsvoorwaarde. De werkgever heeft er belang bij de het 

zijn pensioenregeling is, dat wil zeggen dat het contract past bij zijn onderneming, zijn 

spankracht en zijn risicohouding. Dit kan spanning geven binnen een bpf als de heteroge-

niteit toe neemt. Dit ligt buiten de scope van dit onderzoek.  

 

Belemmert de mobiliteit niet 

Hij wil een pensioencontract dat de arbeidsmarkt niet belemmert. De werkgever heeft be-

lang bij een goed functionerende arbeidsmarkt. Hij zoekt voor zijn bedrijfsvoering 

flexibiliteit en dat vereist mobiliteit van werknemers.
236

 Het pensioencontract mag die 

mobiliteit niet belemmeren. 

 

Mee praten en gehoord worden 

Hij wil mee praten en gehoord worden. De werkgever heeft een duidelijk belang om in 

het fonds mee te praten en mee te beslissen. Dat geldt in het bijzonder als hij garant staat 

voor tekorten zoals in defined benefit. Maar ook in andere contractvormen is dat belang 

er, namelijk vanwege het belang van de werkgever bij een goed pensioenresultaat en een 

goede solvabiliteit. Dezelfde ontwikkelingen die de betaalbaarheid, het pensioenresultaat 

en de solvabiliteit bepalen van het pensioencontract, zijn ook van invloed op de onder-

neming of bedrijfstak en de arbeidsmarkt en die bepalen dan weer mede de ontwikkeling 

van de pensioenregeling. De verwevenheid is dus groot en de werkgever blijft daarin een 

centrale rol spelen. Werknemer en werkgever komen elkaar op deze arbeidsvoorwaarde 

voortdurend tegen en de resultaten van het pensioenfonds spelen dan een grote rol. 

 

Zijn kritiek 

De kritiek van werkgevers is sterk gedreven door de kostenkant van het arbeidspensioen.  

 

Pensioen wordt te duur 

De werkgever vindt dat het pensioen te duur wordt. In de retrospectie in deel II zullen wij 

zien dat de betaalbaarheid altijd op de agenda heeft gestaan vanuit de spankracht van de 

onderneming of bedrijfstak. Het evenwicht tussen betaalbaarheid en pensioenresultaat en 

de zekerheid ervan is een belangrijke spanningsboog in het contract.
237

 Vooral vanuit een 

                                                
235 PFZW (2011). 
236 Ook bij Van Marken een argument om een pensioenregeling op te zetten. Dat maakt de werknemer min-

der afhankelijk van de werkgever en betekent dat werknemers ook op oudere leeftijd nog van baan kunnen 

wisselen. Zie De Vries, 22. 
237 De worsteling van Philips met wel of niet eindloon/defined benefit laat het spanningsveld tussen betaal-

baarheid en resultaat heel mooi zien (deel II, par. 7.3 en 7.4). 
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met de werknemers gedeelde wens voor een goed en zeker resultaat, hebben werkgevers 

in de tweede helft van de vorige eeuw mee gewerkt aan een voortdurende verhoging van 

de kwaliteit van het pensioencontract. Daaraan hielp mee dat pensioen tussen pakweg 

1980 en 2000 erg goedkoop is geweest door de grote economische voorspoed in de fond-

sen (hoge beleggingsopbrengsten en lage inflatie). Veel verbeteringen konden zelfs met 

terugwerkende kracht worden doorgevoerd. Het zicht op de echte prijs ontbrak echter 

door die voorspoed. De dotcomcrisis heeft daaraan een einde gemaakt. Pensioen kost nu 

weer wat het kost, al is de premie vanwege de stijgende levensverwachting, de afnemen-

de beleggingsopbrengsten en het doorschuiven van risico‟s eigenlijk nog te laag. De 

snelle en sterke stijging in de periode 2001-2003, opgelegd in de herstelplannen vanwege 

de onvoldoende financiële positie van de fondsen
238239

, bracht het thema betaalbaarheid 

weer volop terug op de agenda. De prijs van defined benefit gaat voortdurend verder om-

hoog. Dit komt enerzijds omdat de levensverwachting blijft stijgen en de rente en 

beleggingsopbrengsten naar verwachting lager zullen zijn dan voorheen.
240

 En anderzijds 

door de meerkosten van uit de evaluatie van het FTK hogere zekerheidseisen in het 

FTK.
241

 Dus wordt het voor de werkgever te duur en zoekt hij naar wegen om de prijsspi-

raal te doorbreken. Ook in de StAr is dit de inzet van de werkgevers.
242

 

 

De pensioenkosten worden te volatiel 

De premie is niet stabiel genoeg. Dit speelt met name sinds de dotcomcrisis die leidde tot 

sterke premieverhogingen en sinds de invoering van marktwaardering en het FTK. De 

volatiliteit is daardoor sterk toegenomen. Die volatiliteit neemt verder toe door het steeds 

zwakker worden van het premiestuur en de toenemende volatiliteit op de financiële mark-

ten.
243

 Doorgaans heeft een werkgever belang bij stabiliteit en voorspelbaarheid van 

kosten. In zijn algemeenheid betalen werkgevers liever een altijd iets te hoge maar daar-

door in de tijd stabiele premie dan een zo laag mogelijke die het risico kent van een snelle 

stijging in korte tijd. Dat is overigens anders dan er in de laatste decennia van de 20
ste

 

eeuw over de premie werd gedacht. Werkgevers incasseerden maar wat graag de premie-

kortingen en premievakanties. Dat is nu dus voorbij. De premie moet stabiel zijn. Het 

mogen werken met langjarige aannames voor rendement en inflatie in de kostendekkende 

premie in het FTK juichen werkgevers dan ook toe. De werkgever zal meer en meer gaan 

kiezen voor voorspelbare stabiele premies en vanuit de beschikbaarheid van middelen een 

plafond of streefniveau gaan hanteren. De kwaliteit van de pensioenregeling zal hij daar-

aan willen aanpassen en zal hij zonodig willen verlagen. 

 

                                                
238 Deze herstelplannen zijn opgelegd vanuit de circulaire van de toezichthouder van september 2002 en 

zijn op basis van de 12 april afspraken tussen StAr, Kabinet en DNB, onderdeel geworden van de PW en 

het FTK (zie deel II, par. 9.2). 
239 Deze zinsnede geldt uiteraard alleen voor die werkgevers die via hun pensioenfonds met een herstelplan 

te maken kregen. 
240 Zie hoofdstuk 3, par. 3.1en 3.2. 
241 Zie Nota Evaluatie FTK (MinSZW 2010b). Besluitvorming moet nog plaats vinden over de aangedragen 

verzwaringen. 
242 Leidend thema in het AOW- en pensioenakkoord (StAr 2010a) is premiestabiliteit. 
243 Zie hoofdstuk 3, par. 3.1 en 3.2. 
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Een volatiele ondernemingsbalans vanwege het bijstortrisico 

Het risico van de defined benefit belofte moet onder IFRS door beursgenoteerde onder-

nemingen worden gewaardeerd op de balans.
244

 Daarmee komen de risico‟s in het 

pensioencontract op de balans en in de bedrijfsresultaten. Aandeelhouders en financieel 

analisten vragen daarom. Er komt dus een claim op de balans die met de bedrijfsvoering 

niets te maken heeft. Door de vergrijzing en bedrijfssaneringen wordt de omvang van die 

claim alleen maar groter en groter. Door de herstelregels in het FTK en de overgang op 

marktgewaardeerde verplichtingen is die balanspost sterk volatiel in de tijd. Wat moet het 

bedrijf met zo‟n bedrijfsvreemde balanspost?
245

 De werkgever wil, al dan niet gedwon-

gen door zijn aandeelhouders, om die reden af van het risico van de belofte in defined 

benefit. Hij zal daarom een voorstander zijn van een contract dat aanpasbaar is op exoge-

ne ontwikkelingen. Alternatief is eventueel dat het pensioenfonds hem tegemoet komt 

met een financieringspolitiek (lees beleggingsbeleid) die het risico van bijstorten minima-

liseert. 

In Nederland zien wij beide bewegingen. Wij noemden Akzo Nobel en SNS Reaal al (zie 

par. 5.3) als voorbeelden van de overstap naar meer aanpasbaarheid in de pensioenaan-

spraken.
246

 Daarnaast wordt door werkgevers/ondernemingen met een opf overgegaan op 

meer defensief beleggen en het (volledig) matchen van hun verplichtingen. Het is voor 

hen een manier om defined benefit en de daarin vereiste zekerheid tegen een beheersbare 

last en beheersbare risico‟s voort te zetten. Philips is hiervan een voorbeeld (afdekken 

van renterisico en een hoog percentage nominale vastrentende waarden; daardoor wordt 

fors ingeleverd op indexeringspotentie).
247

 Soms ook zet men niet zo‟n forse stap. Het 

aandelenrendement wordt behouden maar het risico wordt beperkt door putconstructies 

onder de portefeuille te leggen. Voorbeelden in deze zijn KLM Vliegend Personeel
248

 

(een volledige putconstructie onder de aandelenportefeuille), Rabobank
249

 (afdekcon-

structies zowel onder de aandelen als onder de rente vanuit de risicodoelstelling nooit te 

hoeven bijstorten) en Hoogovens
250

 (dat een hedge heeft gelegd onder de reële verplich-

tingen; dat vraagt een hoge premie en daarom wordt voor de betaalbaarheid juist veel in 

aandelen belegd). 

 

Te veel regelgeving 

Al jaren leveren werkgevers kritiek op de toenemende regelgeving op pensioengebied.
251

 

En die toename is nog niet voorbij. De eis van transparantie en de voorschriften in de PW 

voor communicatie aan deelnemers en gepensioneerden betekenen met de verdere eisen 

voor governance dat de uitvoeringskosten nog meer gaan stijgen. En dat betekent een ho-

gere premie. Dat is niet in het belang van de werkgever. Maar ook niet van werknemers 

die mee betalen aan de premie al dan niet indirect via de loonruimte. Ook bijvoorbeeld de 

StAr (2006) heeft daar bij de totstandkoming van de nieuwe pensioenwet aandacht voor 

                                                
244 Zie hoofdstuk 2 voor een korte beschrijving. 
245 Zie bijvoorbeeld Bunicich (2005) voor de impact van de accounting standards voor multinationals. 
246 Zie ook Swinkels (2006) voor een overzicht van de impact van IFRS op pensioencontracten in Neder-

land. 
247 Jaarverslag Stichting Philips Pensioenfonds (2004, 12). 
248 KLM (2009). 
249 Walschots en Van Capelleveen (2008). 
250 Van As (2008). 
251 Zie VNO/NCW e.a (2008), bijvoorbeeld pag. 78. 
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gevraagd.
252

 De uitvoering van het pensioencontract valt verder buiten de scope van dit 

onderzoek. 

 

5.6  De jongere en de toekomstige deelnemer  
 

Zijn belang 

De belangen van jongere en toekomstige deelnemers (generaties) lopen parallel met die 

van de actieve deelnemers (huidige generaties). Maar zij hebben extra belangen juist als 

gevolg van defined benefit en het systeem van doorsneeopbouw-doorsneepremie.  

 

Niet (teveel) mee betalen aan doorgeschoven risico‟s en lasten 

De jongere en toekomstige deelnemer wil niet (teveel) mee betalen aan doorgeschoven 

risico‟s en lasten. Toekomstige deelnemers komen gedwongen het pensioencontract en de 

solidariteitskring binnen. In defined benefit worden, vanwege de garantie op de opge-

bouwde aanspraken, risico‟s door geschoven naar de toekomst. En door dat „verzekerd 

zijn‟ wordt wellicht ook meer risico genomen dan wanneer de bestaande generaties zelf 

mede het risico zouden dragen. Het is het belang van toekomstige deelnemers dat zij niet 

of niet teveel
253

 voor die risico‟s van de oudere deelnemers en gepensioneerden hoeven 

op te draaien en hoeven mee te betalen aan financieringsachterstanden. Dat geldt ook 

voor de jongere deelnemers. De solidariteit komt teveel op de schouders van toekomstige 

generaties en jongere deelnemers en is dan niet meer evenwichtig. Dit geldt in het bijzon-

der als van te voren duidelijk is dat van wederkerigheid, een belangrijke voorwaarde voor 

solidariteit, geen sprake is. 

In het systeem van doorsneeopbouw-doorsneepremie wordt structureel risico doorge-

schoven. En ook daar is de wederkerigheid nog maar de vraag vanwege de toenemende 

arbeidsmobiliteit en de tendens naar regelingsversobering.
254

 

 

Een goede verhouding tussen resultaat, risico en prijs 

Hij wil een faire deal in het contract, in de zin van een goede prijs (premie) - prestatie 

(zekerheid en niveau) verhouding. Maar de werkelijkheid is dat jongere deelnemers meer 

premie betalen dan nodig voor hun pensioenopbouw vanwege het systeem van doorsnee-

opbouw-doorsneepremie. Of, misschien beter gezegd, zij bouwen te weinig op voor de 

premie die zij betalen. Maar ook door de uniforme en nominale zekerheid betalen jongere 

deelnemers een te hoge prijs.
255

 Dat wordt vanwege de toenemende rijping in de fondsen 

alleen maar erger. Dit vooruitzicht is voor toekomstige deelnemers niet aanlokkelijk.  

 

                                                
252 De StAr vraagt aandacht voor het kostenaspect in verband met de aanvangsleeftijd van 21 jaar in secto-

ren met veel tijdelijke kleine deeltijders en voor het kostenaspect van de toenemende informatievraag uit 

hoofde van toezicht.  
253 „Teveel‟ zal nog moeten worden gedefinieerd. Het is de vraag of jongeren en toekomstige deelnemers 
helemaal niets aan tijdelijke achterstand willen mee betalen. Bovendien heeft intergenerationele solidariteit 

meerwaarde voor het geheel. Zie par. 4.6. 
254 Zie hoofdstuk 4 waar het systeem van doorsneeopbouw-doorsneepremie om meerdere redenen wordt 

bekritiseerd. 
255 Zie ook par. 4.3. 
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Een adequaat actuarieel fundament 

Hij wil een gedegen financiële opzet waarin risico‟s goed zijn ingeprijsd en de premie ten 

minste kostendekkend is. Dat verkleint de kans aanzienlijk dat hij moet opdraaien voor 

tekorten en doorgeschoven risico‟s. 

 

Mee praten en gehoord worden 

Hij wil mee praten en gehoord worden. Ook toekomstige deelnemers hebben belang bij 

mee praten, namelijk om te voorkomen dat zij aan genoemde zaken moeten mee betalen 

dan wel om de kans daarop door solide financieringsbeleid aanvaardbaar klein te houden 

en door mee te praten over een ook voor hen goede balans tussen resultaat, risico en prijs. 

Zij kunnen dan zelf mee praten en mee beslissen over de mate van solidariteit die zij wil-

len dragen. Dit is echter lastig te realiseren, want ze zijn nog niet „in het contract‟. 

Wellicht kan dit een beetje worden nagebootst door jongeren via dialoog toch al te be-

trekken bij het pensioencontract om zo met hen te praten over pensioen en hun 

preferenties, juist ook ten aanzien van risico.
256

 Of door de werknemersgeleding in het 

bestuur verplicht een bepaalde leeftijdsverdeling te laten hebben. Jonge deelnemers moe-

ten dan opkomen voor de belangen van nog komende deelnemers.
257

 

 

Zijn kritiek 

De kritiek van de jongeren, mede als „proxy‟ voor de toekomstige deelnemers, is vooral 

ingegeven door het belang om niet (teveel) te hoeven opdraaien voor risico‟s en lasten 

van de oudere deelnemers en gepensioneerden, op een faire verhouding tussen prijs en 

prestatie en op communicatie en het kunnen hebben van invloed. Het Alternatief voor 

Vakbond (AVV) is hun spreekbuis. 

 

Niet mee betalen aan overgangsmaatregelen 

De overgangsmaatregelen ter begeleiding van de afschaffing van VUT en de FPU (pre-

pensioen) bij het ABP hebben geleid tot forse protesten van jonge ambtenaren.
258

 

Jongeren betalen via de doorsneepremie mee aan niet-gefinancierde overgangsrechten 

waarvan zij zelf nooit gebruik kunnen gaan maken. Dat is solidariteit zonder wederkerig-

heid en eigenlijk ook van zwak (niet hebben) naar sterk (wel hebben). Dit lijkt niet langer 

houdbaar. Het zal in elk geval de intergenerationele solidariteit verder onder druk zetten. 

Ook Staring (2010) concludeert uit zijn interviews met jongeren dat jongeren beslist niet 

willen mee betalen aan dit soort overgangsrechten.
259

 Het heeft jongeren kritisch gemaakt 

ten aanzien van wijzigingen in het pensioencontract. Hoe pakken deze wijzigingen uit  

voor de verschillende generaties?
260

 

                                                
256 Grote fondsen als ABP en PFZW organiseren met enige regelmaat bijeenkomsten waarin jongeren deel-

nemen. 
257 Zie het convenant Bevordering diversiteit StAr (2010b). 
258 Zie par. 4.6. 
259 Staring (2010) beschrijft in hoofdstuk 4 op grond van gehouden interviews met FNV-jongeren en jonge 

deelnemers van PFZW hoe jongeren aankijken tegen het pensioencontract. Alhoewel niet aselect, geven de 
interviews toch een aardige indicatie. Voor de FNV-jongeren geldt dat zij meer dan gemiddeld met de pen-

sioenmaterie bekend zijn. 
260 Zie bijvoorbeeld CPB (2004b) voor inzicht in generatie-overdrachten en de impact van beleidsverande-

ringen daarop. Met de tool van deflators (risiconeutrale waardering) kunnen solidariteitsoverdrachten 

worden gewaardeerd. Deze transparantie zal de druk op de solidariteit gaan vergroten. Bij wijzigingen in 
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Kritiek op het systeem van doorsneeopbouw-doorsneepremie  

Als gezegd werpt de AVV zich op als spreekbuis van jongeren, met name ook op gebied 

van het pensioencontract. De AVV slaat vooral aan op het systeem van doorsneeopbouw-

doorsneepremie en het feit dat jongeren daarin te weinig opbouw krijgen naar rato van 

hun premie. Zij opteren voor degressieve opbouw.
261

 

 

Mee betalen aan tekorten van de bestaande generaties 

Wij zitten met flinke tekorten in de pensioenfondsen en het doorschuiven daarvan staat 

onder druk. In de eerste plaats komt dat, zoals wij hebben besproken bij de exogene ont-

wikkelingen in hoofdstuk 3 door de sterk gewijzigde getalsverhoudingen tussen de 

generaties.
262

 Steeds minder nieuwe toetreders betalen mee aan de tekorten van steeds 

meer bestaande generaties. In de tweede plaats krijgt dit mee betalen van toekomstige 

generaties kritiek van buitenstaanders.
263

 Dat gaat jonge en nieuwe deelnemers er ook 

attent op maken. Staring laat zien dat jongeren wel bezorgd zijn of „straks‟ voor hen nog 

voldoende pensioen in de pot zit, maar ook dat zij geen tegenstander zijn van intergenera-

tionele solidariteit. Als gepensioneerden teveel zouden moeten inleveren op hun 

pensioenresultaat, willen jongeren best bijspringen. Zij rekenen daarbij wel op wederke-

righeid bij toekomstige jongeren. Jongeren uiten deze kritiek nog niet openlijk. 

Bij het opstellen van de herstelplannen na de kredietcrisis speelde dit generatieaspect van 

tekorten doorschuiven ook een rol. Tot nu toe nemen vooral anderen het voor hen op. Zo 

aarzelde de Minister in 2009 om een langere hersteltermijn te verlenen juist ook vanwege 

het doorschuifaspect.
264

  

 

Te weinig communicatie in de verkeerde vorm 

Staring laat zien dat jongeren veel kritiek hebben op het gebrek aan communicatie maar 

meer nog op de manier van communiceren. Meer basaal, meer interactief en jongeren 

zouden meer „mee moeten worden genomen‟ op de weg van „van eenvoudig naar meer en 

meer specifiek‟. Een pensioencursus geven helpt.  

 

Te weinig invloed 

Uit de interviews van Staring blijkt dat jongeren duidelijk zijn over het gebrek aan in-

vloed. Het liefst zien zij dat het bestuur van een pensioenfonds een afspiegeling is van de 

leeftijdssamenstelling in het bestand. Bij de grotere fondsen worden pogingen gedaan 

jongeren meer bij pensioen te betrekken ondermeer middels jongerenpanels. En meer di-

versiteit staat op de politieke agenda. 

 

 

 

 

                                                                                                                                            
het pensioencontract zal daarmee rekening moeten worden gehouden. Zie bijvoorbeeld Ponds (2003), Cui 

e.a. (2005) en Hoevenaars en Ponds (2006).  
261 Vos en Pikaart (2007). 
262 Par. 3.1.2. 
263 Par. 4.7. 
264 Zie deel II, par. 9.2.1.6. Zie Bonenkamp e.a. (2009) voor de generatie-effecten van de maatregelen in 

herstelplannen. En ook Beetsma en Romp (2009) en Bucciol en Beetsma (2009a). 
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Kritisch tegenover de onzekere pensioentoekomst, langer werken en gebrek aan keuze-

vrijheid 

De belangstelling voor en kennis van pensioen is niet groot.
265

 Dit neemt nog af naarmate 

de deelnemer jonger wordt. Als jongeren praten over AOW en pensioen, dan is dat ener-

zijds sterk gelijkend op wat deelnemers zeggen en wensen en anderzijds negatief. 

Negatief in die zin dat ze er eigenlijk weinig van verwachten. “Tegen de tijd dat wij aan 

de beurt zijn, op welke leeftijd dan ook, zal het wel op zijn”.
266

 De vele discussies over de 

betaalbaarheid van AOW, pensioen en zorg vanwege de vergrijzing wakkeren dit onze-

kerheidsgevoel sterk aan. Anderzijds snappen jongeren bijvoorbeeld heel goed dat langer 

leven ook langer werken zal betekenen. Toch blijkt uit de interviews van Staring dat over 

een hogere pensioenleeftijd verschillend wordt gedacht.  

Zal de toekomstige deelnemer zoveel anders zijn dan de huidige? Zouden de antwoorden 

van Van Rooij en de zijnen (2007) zoveel anders luiden, als zij hun vragen zouden voor-

leggen aan de deelnemers van straks? Gezien de algehele risicoaversie van de 

Nederlander lijkt dit niet aannemelijk. Dat kan betekenen dat de kritiek op het contract, 

naast de genoemde specifieke punten hiervoor, niet anders zal zijn dan die van de deel-

nemer. Wel kan het bij de formulering van bouwstenen voor het houdbare 

pensioencontract nodig blijken te zijn om niet te praten over de deelnemer, maar binnen 

de groep deelnemers te differentiëren in leeftijdsklassen. Uit het PGGM-onderzoek van 

2005 komt naar voren dat jongere deelnemers en oudere deelnemers op onderdelen ver-

schillend antwoorden. Jonge deelnemers bijvoorbeeld accepteren gemakkelijker een 

pensioenverlaging of indexeringskorting dan ouderen, die er met de premie dan nog wel 

een extra schep bovenop willen doen. Een pensioencontract dan met een oplopende ze-

kerheid? De toekomstige deelnemer leeft in de 21
ste

 eeuw. En dat betekent, zoals wij bij 

de exogene ontwikkelingen in hoofdstuk 3 hebben gezien, dat hij individueler is inge-

steld, zijn keuzes meer zal maken uit rationeel eigen belang en gemakkelijker wisselt van 

werkgever en groep. Kritiek op te weinig keuzevrijheid en differentiatie zal door de en-

tree van toekomstige deelnemers alleen maar toenemen. Net als kritiek op 

arbeidsmobiliteit belemmerende elementen in het contract. Voor de verplichte deelname 

zal dit naar verwachting betekenen dat rationeel begrepen eigen belang de sleutel is. Zo 

zal, kijkend naar Van Rooij en de zijnen het verplicht sparen voor pensioen wel overeind 

blijven.
267

 De uitkomsten uit de interviews van Staring laten zien dat de solidariteit op 

zich niet onder druk staat. 

 

5.7  De overheid 
 

Zijn belang 

 

Adequate financiële zekerheid 

De overheid wil adequate financiële zekerheid, ter bescherming van de individuele pensi-

oendeelnemer. Dit is de waarborgfunctie van de wetgever. De overheid zal er vanuit dit 

                                                
265 Zie bijvoorbeeld Van Rooij (2008). Ook jongeren erkennen dit (Staring, hoofdstuk 4). 
266 Zie Staring. 
267 Ook bij Staring lezen wij dat verplichte deelneming geen kritiek krijgt. De zelfbescherming wordt nodig 

geacht en de verplichtstelling wordt nodig geacht voor de continuïteit en bescherming van minder goede 

risico‟s. 
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belang op toe zien dat pensioenfondsen een solide financieringsbeleid voeren, dat leidt tot 

het kunnen nakomen van een in uitzicht gesteld pensioen. Ook het vertrouwen van de 

werknemers en gepensioneerden in het stelsel is daarmee gediend. En dus stelt de over-

heid als wetgever regels in het FTK ten aanzien van pensioenzekerheid. In de retrospectie 

in deel II
268

 komen wij daarop uitgebreid terug. Als ook in de Epiloog.
269

 

 

Economisch en sociaal zelfstandige gepensioneerden 

De overheid wil economisch en sociaal zelfstandige ouderen en dus een adequaat pensi-

oen. Het is van maatschappelijk belang dat gepensioneerden zelf adequaat kunnen blijven 

voorzien in hun kosten van levensonderhoud met inbegrip van woon- en zorglasten. Maar 

ook blijven consumeren. Een gezonde economie heeft dat nodig. De AOW is slechts een 

minimum voorziening, er is meer aan inkomen nodig. Daarom faciliteert de overheid fis-

caal via de omkeerregel de opbouw van een adequaat pensioen. Dat heeft wel 

consequenties voor de rijksbegroting. 

 

Beheersbare kosten 

De overheid wil beheersbare kosten. De kosten (premies) worden niet te hoog, zijn stabiel 

en zijn beheersbaar. Dit belang komt voort uit die fiscale subsidiëring en uit de noodzaak 

het overheidsbudget te bewaken. Ook voor dat overheidsbudget is een stabiele, beheers-

bare en voorzienbare premie van belang. Maar ook voor de ontwikkeling van de 

economie en de arbeidsmarkt. Immers, pensioenkosten zijn arbeidskosten en de internati-

onale concurrentiepositie van Nederland als ook de belasting van de Nederlandse 

economie mogen niet door te hoge pensioenkosten in gevaar komen. Het is bijvoorbeeld 

vanuit dit laatste belang dat het eerste Kabinet Kok in 1996 de SER advies gevraagd heeft 

over de betaalbaarheid van de AOW en het arbeidspensioen.
270

 Sinds 1996 zijn achter-

eenvolgende kabinetten vanuit kostenbelang tegen zogenoemde open einde regelingen, 

regelingen die automatische groei van de aanspraken geven. Voorbeelden zijn de eind-

loonregeling en een onvoorwaardelijke indexering. Voor de gewenste stabiliteit is van 

belang dat pensioenfondsen er in slagen een stabiele premiepolitiek te voeren en dat in 

ieder geval voorkomen wordt dat de premies fors moeten stijgen als het economisch ook 

al minder gaat en het herstel van de economie door die premiestijgingen juist verder 

wordt belemmerd.
271

  

 

Transparant en goede communicatie 

De overheid wil transparantie en goede communicatie. De overheid wil een helder en 

transparant contract waarover helder wordt gecommuniceerd. Met name ook waar het 

gaat om het pensioenuitzicht, de indexeringskwaliteit, de zekerheid en de risico‟s. Dit is 

van belang voor het vertrouwen in het stelsel, maar het voorkomt ook fouten bij en spijt 

over gemaakte keuzes als het contract meer keuzemogelijkheden zal gaan kennen. Ook is 

                                                
268 Deel II, par. 7.6, 8.3, 9.2. 
269 Dit naar aanleiding van het voornemen van de Minister om ook een FTK te maken voor contracten met 

reële maar voorwaardelijke toezeggingen. (MinSZW 2010a). 
270 MinSZWWAZ (1996). 
271 Om die reden wekt het bevreemding dat het Kabinet de toezichthouder in 2002 de ruimte heeft gelaten 

om de fondsen tot vaak zeer forse premieverhogingen te dwingen om de door de beursval 2001-2003 ver-

slechterde financiële posities te verbeteren. Ook het FTK (par. 9.2) kent door zijn kortetermijnsturing het 

gevaar van een procyclische premie. De OESO (OECD 2010) heeft daar kritiek op. 
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het van belang om ofwel te voorkomen dat mensen meer sparen dan nodig ofwel om 

mensen tijdig te laten zien dat zij extra moeten sparen om een adequaat pensioen op te 

bouwen.  

 

Belemmert de arbeidsmarkt niet 

De overheid wil een flexibele arbeidsmarkt met volop ruimte voor mobiliteit en langer 

werken. De overheid wil een contract dat de arbeidsmarkt niet belemmert. De overheid 

stimuleert een flexibele arbeidsmarkt en een toenemende arbeidsparticipatie van met na-

me ook ouderen en heeft daarom belang bij een pensioencontract dat die doelen niet in de 

weg zit. Wij hebben het dan over (internationale) waardeoverdracht, over belemmeringen 

voor in- en uittreden uit een pensioenregeling en/of een pensioenfonds (de solidariteit van 

het doorsneeopbouw-doorsneepremiesysteem, voorwaardelijke van voortzetting van het 

dienstverband afhankelijke (overgangs)rechten) en de laatste jaren met name over de re-

gelingen voor vervroegde uittreding, VUT en prepensioen. 

 

Flexibiliteit (keuzevrijheid en differentiatie)  

De overheid wil flexibiliteit in het contract. Het pensioen kan inspelen op veranderende 

voorkeuren van mensen en op veranderende leef- en arbeidspatronen. De overheid hecht 

aan mogelijkheden in het pensioen voor flexibilisering, keuzes en maatwerk.
272

 

 

Evenwichtige belangenbehartiging 

De overheid wil evenwichtige belangenbehartiging in het contract. De belangen van alle 

belanghebbenden moeten in het contract en bij veranderingen daarin evenwichtig worden 

behandeld. Om die reden is die evenwichtige belangenbehartiging vast gelegd als ver-

antwoordelijkheid van elk bestuurslid, ongeacht uit welke geleding hij komt. In die zin 

gaat de overheid mee in het belang dat alle belanghebbenden kunnen mee praten. De me-

dezeggenschapsdiscussie
273

 en de governance discussie
274

 onderstrepen dat.  

 

Zijn kritiek 

In feite heeft het eerste Kabinet Kok een duidelijke lijn neergezet als het gaat om de inzet 

van de overheid inzake het pensioencontract. MinSZWWAZ (1996) zet in op kostenbe-

heersing, verhoging van de arbeidsparticipatie, met name ook van ouderen, en meer 

flexibilisering. MinSZW (2002) zet in op strak geborgde nominale zekerheid, op transpa-

rantie van indexering en consistentie tussen ambitie, financiering en realisatie en op 

duidelijke communicatie. De Kabinetten Balkenende hebben deze lijn over genomen. Via 

fiscale maatregelen (bijvoorbeeld ten aanzien van de afschaffing van VUT en prepensi-

oen) en de nieuwe pensioenwet en het FTK stuurt de overheid ook langs deze lijn. De 

kritiek wordt consequent vanuit deze lijn ingegeven.  

 

 

                                                
272 In het Pensioenconvenant (1997) was dit een van de voorwaarden waaraan pensioenregelingen moesten 
gaan voldoen. Zie ook deel II, par. 8.5. 
273 Achtereenvolgende kabinetten zitten het pensioenveld op de nek om de medezeggenschap te organise-

ren. StAr (1998a) is daar uit voortgekomen. De wetgever heeft het er zijn van adequate zeggenschap in de 

PW geregeld. Zie Lutjens (2007), hoofdstuk 16. 
274 Idem voor de governance. Zie StAr (2005). 
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Te weinig zekerheid voor onvoorwaardelijke aanspraken 

Het tweede Kabinet Balkenende had een duidelijk standpunt over zekerheid. “Afspraak is 

afspraak. Wat je belooft moet je nakomen. Belofte en wijze van financieren dienen met 

elkaar in overeenstemming te zijn. De premie dient ten minste kostendekkend te zijn. Re-

servetekorten dienen binnen een redelijke termijn gestaag te worden ingelopen en 

dekkingstekorten binnen korte tijd.” Pas dan is er volgens dit Kabinet de zekerheid die 

ooit met de keuze van kapitaaldekking is beoogd. Daarmee uit het Kabinet feitelijk ach-

teraf kritiek op de sociale partners als eigenaren van het pensioensysteem en op de 

pensioenfondsen. Kritiek op te grote beleggingsrisico‟s in relatie tot vermogensbuffers 

voor slechte tijden, te lange herstelperiodes en te weinig sturend vermogen in de fondsen, 

premies onder de kostprijs, het insluipen van omslagelementen (uitstelfinanciering was al 

verboden in 1999 bij een tussentijdse aanpassing van de PSW
275

) en risico‟s op moeten 

korten van de opgebouwde aanspraken, afstempelen in het jargon. Het Kabinet geeft 

hiermee en passant aan dat het defined benefit ziet als systeem om de gewenste pensioen-

zekerheid te bereiken. Gewenst vanuit oogpunt van economische zelfstandigheid van de 

ouderen en gewenst vanuit vertrouwen in het systeem, weten waar je aan toe bent. Dit is 

de basis onder het vigerend FTK. Als het aan de overheid ligt, wordt defined contribution 

niet de basis voor het aanvullend pensioen. Wel kan het in hybride regelingen voorkomen 

als aanvulling, bijvoorbeeld boven een bepaald inkomen, op defined benefit. Mits er ze-

kerheidsregels zijn en een goede begeleiding voor de deelnemer bij het beleggen.
276

  Dit 

standpunt komt overigens overeen met de visie van de StAr in zijn „Moderne en betaalba-

re pensioenen voor alle werknemers‟.
277

 Onduidelijk is hoe het Kabinet staat tegenover 

collective defined contribution. Het vierde Kabinet Balkenende is als gevolg van de na-

sleep in de pensioenfondsen van de kredietcrisis in samenhang met het belang van een 

reëel pensioenresultaat, premiestabiliteit (van belang voor economie en arbeidsmarkt) en 

een evenwichtige solidariteit in die zin van gedachten veranderd dat het werkgevers en 

werknemers de keuze wil bieden tussen onvoorwaardelijke maar dan wel met (nog) meer 

zekerheid geborgde aanspraken
278

 en meer aanpasbare aanspraken die dan wel op een re-

eel pensioenresultaat moeten sturen.
279

 

 

Te hoge en onbeheersbare pensioenkosten 

De ontwikkeling van de economie, de concurrentiekracht van het Nederlandse bedrijfsle-

ven, de fiscale faciliering via de omkeerregel en de vergrijzing zijn redenen voor 

achtereenvolgende kabinetten om op de rem te trappen bij de ontwikkeling van de pensi-

oenkosten. In het pensioenconvenant van 1997 tussen de StAr en het eerste Kabinet Kok 

is ondermeer vast gelegd dat door sociale partners beter moet worden gelet op de premie- 

en pensioenconsequenties van CAO-afspraken. Bovendien wil het Kabinet geen automa-

tische endogene kostenstijgers. Dus geen onvoorwaardelijke indexering, geen 

automatische koppeling van de franchise aan de AOW en ziet het graag dat eindloon 

                                                
275 Zie deel II, par. 8.6. 
276 Zie MinSZW (2002) als reactie op het SER-advies Nieuwe Pensioenwet (SER 2001) en het Aanvullend 

advies (SER 2002). 
277 StAr (2001a). 
278 Zie MinSZW (2010b). 
279 Zie MinSZW (2010a). 
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wordt omgezet in middelloon.
280

 In het FTK komt daar de eis van een ten minste kosten-

dekkende premie bij. De kosten van het contract zijn daarmee transparant en de overheid 

hoopt dat de pensioensector prijsbewust wordt. Zij hoopt dat daarvan een remmende wer-

king uit gaat en er niet ongemerkt te veel wordt beloofd.  

 

Onvoldoende stabiele premies 

Sterke fluctuaties in pensioenpremies zijn slecht voor economie en arbeidsmarkt. Dat 

wordt versterkt door de procyclische werking van pensioenpremies. Toch heeft het twee-

de Kabinet Balkenende zeer bewust gekozen voor een snel herstel van de financiële 

positie van de pensioenfondsen, ondanks dat dat uit premie moest gebeuren en ondanks 

dat dat inderdaad de economische opgang in de periode 2001-2004 flink heeft tegen ge-

werkt. Economen hebben daar flinke kritiek op geleverd.
281

 Sociale partners en de 

fondsen zelf hadden best wat meer tijd willen nemen voor het herstel. Ook jaagt de over-

heid via de marktwaardering van de verplichtingen en de strakke korte termijn 

herstelregels in het FTK zelf die volatiliteit verder op. Zekerheid en vertrouwen in het 

pensioenstelsel zijn dus voor de overheid belangrijker dan die premieschokken. De 

koerswijziging in het vierde Kabinet Balkenende in 2010 om ook aanpasbare aanspraken 

acceptabel te vinden, zal bijdragen aan premiestabiliteit.  

 

Te weinig (actuariële) fairness 

Het eerste Kabinet Kok heeft niet alleen aangedrongen op een beter inzicht in de conse-

quenties van CAO-afspraken op pensioen en de prijs er van. Het heeft ook aandacht 

gevraagd voor de zogeheten fairness. Het had kritiek op de versluiering van kosten, met 

name voor de VUT, door de vele overdrachts- en soms omslagelementen in de premie en 

hoopte dat door van VUT prepensioen te maken de deelnemer de prijs daarvan zou zien 

en daardoor langer zou gaan werken.
282

 De eis in het FTK van ten minste kostendekkende 

premie, is, hoewel voortgekomen uit de zekerheidseis, een positieve bijdrage aan dit punt 

van kritiek. Onduidelijk is hoe de overheid staat tegenover de overdrachtsolidariteit en 

daardoor omslag in de doorsneepremie. Tot nu toe lijkt de overheid de verplichtstelling in 

deze belangrijker te vinden dan de fairness.
283

 

 

Indexering is niet goed geregeld 

De kritiek van de overheid is al jaren dat deelnemers en gepensioneerden niet duidelijk en 

van te voren weten waar ze aan toe zijn met de indexering. “Is er indexering? Wat voor 

type indexering is er? Waar hangt het van af of er wordt geïndexeerd? Wanneer wordt 

besloten tot indexering? Wanneer wordt besloten tot korten op de indexering? Worden 

eventuele kortingen weer ongedaan gemaakt en waar is dat van afhankelijk? Wordt er 

gereserveerd voor indexering? Zit er in de premie een opslag voor indexering?” Het 

tweede Kabinet Kok vindt dat er absolute helderheid vooraf moet zijn over indexering. 

(MinSZW 2002). In de 12 april afspraken van 2005 (MinSZW 2005a) hebben het toen-

                                                
280 De omzetting van eindloon naar middelloon is inmiddels op grote schaal gebeurd, overigens voor een 

belangrijk deel pas na de dotcomcrisis. 
281 Zie par. 4.2.2. 
282 MinSZWWAZ (1996, 19). 
283 In feite bevestigd in MinSZW (2010a), alhoewel de Minister wel nader onderzoek wil doen naar de 

houdbaarheid van het systeem van doorsneeopbouw-doorsneepremie en alternatieven. De commissie 

Goudswaard (2010) beveelt dat aan. 
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malige Kabinet en de StAr hiertoe samen met de toezichthouder duidelijke afspraken ge-

maakt. Deze zijn vorm gegeven in de zogenoemde indexatiematrix en handleiding 

daarbij.
284

 In 2008 is dit nog gevolgd door de opstelling van de consistentietoets (MinS-

ZW 2008). Dit punt van kritiek lijkt
285

 daarmee opgelost. In zijn algemeenheid kan 

worden gesteld dat de overheid een groot voorstander is van indexering en van het ade-

quaat financieren daarvoor. Bij de vormgeving van het zekerheidskader in de PW is 

echter een duidelijke prioriteit gesteld. Nominale aanspraken gaan vóór indexering. De 

zekerheidseis ten aanzien van de nominale aanspraken is beduidend hoger dan ten aan-

zien van indexering. Dit is niet in lijn met het Aanvullend SER-advies nieuwe 

pensioenwet
286

 en uit economische hoek is hierop kritiek.
287

 Wij concludeerden ook al dat 

de overgang op marktwaarde en de herstelregels in het FTK de beleggingsspagaat in het 

contract extra aanzetten.
288

 De koerswijziging in 2010 zal voor contracten die zich richten 

op reële voorwaardelijke toezeggingen deze problemen oplossen. 

 

De arbeidsmarkt wordt belemmerd 

De kritiek van de Kabinetten Kok en Balkenende is dat de collectieve arbeidspensioenen 

de noodzakelijke hervormingen van de arbeidsmarkt belemmeren. De pensioenregelingen 

bevorderen vervroegd uittreden, waar achtereenvolgende kabinetten juist inzetten op lan-

ger doorwerken en vergroten van de arbeidsparticipatie, in elk geval tot 65 jaar. Het 

tweede Kabinet Balkenende heeft in 2006 ingegrepen door de fiscale faciliering van VUT 

en prepensioen af te schaffen. Eerder stoppen dan 65 jaar doe je maar uit eigen vermogen 

of door je pensioen naar voren te halen, dat dan lager uitvalt. Omgekeerd staat op langer 

doorwerken de premie van een hoger pensioen. In de VUT, die geen recht kende, was die 

zogenoemde actuariële leeftijdsomrekening niet mogelijk. Je was een dief van je eigen 

portemonnee als je niet bij de eerste gelegenheid in de VUT ging. Vanuit dit kritiekpunt 

zal de overheid een contract waarin de pensioenleeftijd gaat mee bewegen met een verder 

stijgen van de levensverwachting toejuichen. Een tweede kritiekpunt is dat er nog steeds 

uitsluitingen zijn om pensioen op te bouwen, de deelname grenzen. Het betreft dan een 

intredingsleeftijd, een minimale deeltijdgrens, een minimaal salarisniveau of een wacht-

tijd voor een nieuwe werknemer, alvorens opgenomen te worden in de pensioenregeling. 

Dit leidt tot zogenoemde witte of grijze vlekken en achtereenvolgende kabinetten zijn al 

jaren met de StAr in overleg om deze grenzen op te ruimen. De regel moet zijn „over elke 

euro salaris wordt direct pensioen opgebouwd‟.
289

 Dit voorkomt pensioengaten en beper-

king van de mobiliteit. Tegen deze achtergrond moet ook de adviesaanvraag worden 

gezien aan de SER over de zzp‟er en ondermeer zijn pensioenpositie.
290

  

 

                                                
284 MinSZWHandleiding (2005b). Zie ook Vroon en Tamerus (2005). 
285 In MinSZW (2010a en b) worden opnieuw duidelijker en strengere borgstellingen voorgesteld. Indien 

sprake is van een indexeringsambitie dient de premie daartoe een opslag te bevatten, de premiekortings-

grens in het FTK komt te liggen op een dekkingsgraad van 100% reëel en ook bij het doen van nominale 

onvoorwaardelijke toezeggingen moet gecommuniceerd worden over een reëel pensioenresultaat. 
286 SER (2002). 
287 Zie par. 4.3. 
288 Zie hoofdstuk 2 en de kritiek daarop in par. 4.3 of in bijvoorbeeld Steenkamp en Frijns (2004). 
289 Dit is een basisattitude onder StAr (2001a) waar het gaat over moderne en betaalbare pensioenen voor 

alle werknemers. 
290 SER (2010), bijlage 1. 
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Het contract is onduidelijk; de communicatie en voorlichting moeten beter 

De overheid heeft veel kritiek op de in haar ogen niet duidelijke pensioencontracten. In 

zijn advies van 2001
291

 over de nieuwe pensioenwet deelde de SER deze kritiek. In de 

PW is geregeld dat bij indiensttreding voor de werknemer duidelijk moet zijn of er een 

pensioenregeling is, hoe die er uit ziet, of er indexering is en onder welke voorwaarden, 

hoe de financiering is geregeld en wat er gebeurt bij mee- en tegenvallers in het pensioen-

fonds. Geen verrassingen achteraf. Ook is een aantal voorstellen opgenomen in de PW 

om de communicatie en voorlichting sterk te verbeteren.
292

 

 

Te weinig keuzevrijheid en flexibilisering 

Het eerste Kabinet Kok had kritiek op de uniforme eenheidsworst in de collectieve rege-

lingen. Het dringt aan op meer keuzevrijheid en flexibilisering. Het gaat dan bijvoorbeeld 

om ruilen tussen ouderdomspensioen en partnerpensioen of de mogelijkheid voor de 

werknemer om zijn eigen uittreedleeftijd te bepalen door met de pensioenleeftijd te 

schuiven onder actuariële verrekening. En er moet ruimte komen voor individuele aan-

vullingen, maar dan alleen weer binnen het raam van de regeling.
293

 De genoemde 

ruilmogelijkheden zijn inmiddels veelal gerealiseerd. Met dat laatste vlot het niet zo. 

Enerzijds zijn door het zogenoemde opplussen van het ouderdomspensioen als reactie op 

de afschaffing van VUT en prepensioen de fiscale mogelijkheden nauwelijks meer voor-

handen. Anderzijds is, mede door de prioriteit van de overheid om de arbeidsparticipatie 

te vergroten, de kritiek van de overheid op dit punt weg geëbd.  

 

Grenzen aan solidariteit en verplichte deelname? 

Solidariteit is een van de pijlers in de vormgeving van het arbeidspensioen en een belang-

rijke voorwaarde voor de verplichtstelling. Omwille van de efficiënte brede 

pensioendekking die dat oplevert, blijft de overheid de verplichtstelling en daarmee de 

solidariteit koesteren. De inkomensoverdrachten die daarmee gepaard zijn, dienen vol-

gens de overheid maatschappelijk gerechtvaardigd en acceptabel te zijn. Dit juist ook 

vanwege de verplichte deelname. Vier zaken zijn dan ter discussie, de solidariteit van 

niet-carrièremakers met (late) carrièremakers, de solidariteit van lage met hoge inkomens, 

de solidariteit van jong met oud in het systeem van doorsneeopbouw-doorsneepremie en 

het doorschuiven van tekorten. De eerste is opgelost door de massale overgang van eind-

loon naar middelloon. De tweede komt met enige regelmaat (ook in MinSZW 1996) terug 

in de vorm van een discussie over aftopping. De derde wordt onderkend, maar de risico‟s 

voor de verplichtstelling zijn tot nu toe te groot om het systeem aan te passen. De vierde 

vinden wij terug in de eisen voor een kostendekkende premie en voor herstel bij tekorten 

in het FTK (zie deel II, par. 9.2). En deze speelde ook een rol bij de aarzeling van de Mi-

nister in 2009 om een langere hersteltermijn toe te staan.
294

  

                                                
291 SER (2001). 
292 In zijn brief aan de Minister van 7 december 2010 schrijft de AFM de communicatie onvoldoende te 

vinden, juist ook weer op het punt van indexering (MinSZW 2011) en in par. 4.8 zagen wij al dat de AFM 

nog veel kritiek heeft op de UPO.  
293 Zie par. 3.3.2 voor een omschrijving. 
294 MinSZW (2009a). 


