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Hoofdstuk 6 

Beoordeling van het vigerend contract in het licht van de ont-

wikkelingen en kritiek 
Criteria voor houdbaarheid en noodzakelijk te zetten stappen 

 

In dit hoofdstuk sluiten wij de omgevingsanalyse, de eerste probleemstelling, af. Dat 

doen wij door het vigerend contract en FTK, de eerste casus, in het licht van de ontwikke-

lingen en kritiek te beoordelen langs de contractdimensies (6.1). Uit die beoordeling 

leiden wij criteria af voor een naar de toekomst toe houdbaar contract (6.2). En uit de be-

oordeling en criteria en daarmee de facto uit de impact die de ontwikkelingen en de 

kritiek hebben op het contract leiden wij de noodzakelijke stappen af die moeten worden 

gezet op weg naar houdbaarheid (6.3). Deze paragrafen geven zo antwoord op de vragen 

uit de eerste probleemstelling. De beoordeling is tegelijk ook de samenvatting van deel I. 

 

6.1  De impact van de ontwikkelingen en de kritiek op het vigerend con-

tract langs de contractdimensies 
 

In de Inleiding (hoofdstuk 1) hebben wij de contractdimensies gedefinieerd. Het zijn  

 Betaalbaarheid 

 Solidariteit 

 Arbeidsmarkt 

 Risicomanagement 

 Verantwoording 

 Zekerheid 

 Pensioenresultaat  

 

De ontwikkelingen en de impact er van op het pensioencontract als mede de kritiek ma-

ken zichtbaar dat het niet goed gaat op de „kunnen‟ dimensies. De grenzen van 

betaalbaarheid, solidariteit en arbeidsmarkt zijn overschreden. Dat betekent dat zal moe-

ten worden ingeleverd op de „willen‟ dimensies zekerheid en pensioenresultaat om de 

balans weer te herstellen. Het niet op orde zijn van het risicomanagement en de verant-

woording, de „verbinden‟ dimensies, heeft er toe geleid dat de balans verstoord kon 

raken. Risico‟s zijn niet goed gemeten, daardoor niet goed zichtbaar geweest, door ge-

schoven en daardoor wellicht te gemakkelijk genomen. Nader gespecificeerd langs de 

dimensies leidt dit tot het volgende houdbaarheidsoordeel van het vigerend contract in 

samenhang met het FTK. 

 

Betaalbaarheid wordt meer en meer een knelpunt 

Bij een vaste pensioenleeftijd stijgt de prijs van pensioen (arbeidskosten) steeds verder 

naarmate de levensverwachting verder stijgt. Omdat de over het verleden opgebouwde 

rechten onvoorwaardelijke zijn, moet bovendien bij elke stijging van de levensverwach-

ting de voorziening voor de reeds opgebouwde aanspraken worden verhoogd. Voor het 

verleden blijkt achteraf te weinig gefinancierd. Dit moet worden bijgestort of gefinan-

cierd worden uit vermogen. Daar betalen jongeren en toekomstige deelnemers dan aan 

mee. Die stijgende levensverwachting lijkt structureel en onomkeerbaar. De naar ver-
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wachting (voorlopig of structureel?) lagere rente en verwachte beleggingsopbrengsten 

drijven eveneens de prijs op. De arbeidsvoorwaarde pensioen wordt te duur, de hoge prijs 

ondermijnt de economie, de arbeidsmarkt en de internationale concurrentiekracht. Deze 

prijsspiraal moet worden doorbroken.  

In defined benefit met zijn onvoorwaardelijkheid van de opgebouwde rechten is het pre-

miestuur het enige stuurinstrument. Het inmiddels sturen op indexering ontlast dat stuur 

wel enigszins maar „doet te weinig‟. De rijping en ontgroening betekenen dat het premie-

stuur steeds botter wordt. Aan de andere kant wordt het beroep op het premiestuur alleen 

maar groter door de toegenomen volatiliteit van de rente en beleggingsopbrengsten in 

samenhang met de kortetermijnsturing op marktwaarde uit het FTK. Dit geeft meer en 

steeds grotere premieschokken. Deze zijn slecht voor de economie en arbeidsmarkt. Die 

vereisen juist een grotere schokbestendigheid.  

De premierisico‟s voor werkgevers en jongeren en toekomstige generaties worden alleen 

maar groter. Het risico bestaat dat zij niet meer mee willen doen in het contract en dat 

ondermijnt het hele stelsel. Dat zou betekenen dat de sterkmakers van het stelsel, collec-

tiviteit, solidariteit en verplichtstelling, niet meer kunnen worden benut.  

Betaalbaarheid vraagt dat de prijsspiraal wordt doorbroken en de schokbestendigheid 

wordt vergroot. 

 

Solidariteit van jong naar oud onder druk  

Inherent aan defined benefit is het doorschuiven van risico‟s naar de toekomst. De be-

staande generaties verzekeren zich tegen de risico‟s van de demografie en financiële 

markten bij de toekomstige generaties. Het systeem van doorsneeopbouw-

doorsneepremie doet daar nog een schepje bovenop. Het defined benefit contract is ont-

staan in de tweede helft van de 19
de

 eeuw. De beroepsbevolking was toen jong en er 

waren weinig gepensioneerden. De kans om de pensioendatum te halen was beduidend 

kleiner dan nu en de resterende levensduur na pensionering flink korter. Het doorschui-

ven van de risico‟s van langleven, rente en rendement betekende slechts een fractie van 

de benodigde premie, het risico was nauwelijks zichtbaar. Maar wat toen moeiteloos kon 

en later in de tweede helft van de 20
ste

 eeuw mede heeft geleid tot de kwalitatief hoge en 

voor alle werknemers toegankelijke pensioenkwaliteit en -zekerheid, kan nu niet meer. 

Belangrijkste oorzaak is de bestandsrijping binnen de pensioenfondsen: de verhouding 

gepensioneerd versus actief is sterk verslechterd. Achterliggende oorzaken zijn de ver-

grijzing, ontgroening en gestegen levensverwachting. Deze ontwikkeling is structureel en 

onomkeerbaar.  

De doorschuiflast wordt steeds groter, steeds minder jongeren en steeds kleinere toekom-

stige generaties draaien op voor de risico‟s en lasten van steeds meer ouderen en 

gepensioneerden. De solidariteit van jong naar oud loopt te hoog op en staat daardoor 

meer en meer onder druk. Dat geeft het risico dat jongeren en toekomstige generaties niet 

meer mee willen doen en dat ondermijnt het stelsel. De overdrachtsolidariteit van jong 

naar oud moet worden heroverwogen en zo mogelijk verminderd, waardoor de solidariteit 

weer meer evenwichtig wordt.  

 

Arbeidsmarkt wordt verstoord en mobiliteit belemmerd 

Het contract werkt verstorend op de arbeidsmarkt. Door de vaste pensioenleeftijd wordt 

human capital te vroeg afgeschreven en stijgen de arbeidskosten omdat de levensver-
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wachting stijgt. En dat terwijl de arbeidsmarkt door de vergrijzing verkrapt en vraagt om 

een hogere arbeidsparticipatie juist ook van ouderen. Deze spiraal moet doorbroken wor-

den. De arbeidsmobiliteit neemt toe. Maar het contract kent belemmerende elementen en 

die moeten zoveel mogelijk worden opgeruimd. Dat zijn openstaande tekorten en te grote 

buffers, voorwaardelijke aanspraken die zijn gekoppeld aan voortzetting van het dienst-

verband en niet-gefinancierde overgangsrechten en de vooruitbetaalde premies in het 

systeem van doorsneeopbouw-doorsneepremie. Een oplossing moet worden gezocht om 

zzp-ers een plaats te geven in het pensioensysteem.  

 

Risicomanagement niet op orde 

Het contract is niet compleet, de risico‟s zijn niet goed in beeld en worden door gescho-

ven. Risico‟s zijn niet goed ingeprijsd en zijn wellicht te gemakkelijk genomen. De 

risicodeling is niet (expliciet) geregeld, waardoor niet duidelijk is of het genomen risico 

spoort met de draagkracht van belanghebbenden. Het werken met naamloze buffers 

draagt hieraan bij en geeft bovendien politiek risico. Er is kritiek op de subsidiërende so-

lidariteit in het contract, omdat ook daardoor prijs en risico‟s niet goed zichtbaar zijn en 

risico‟s worden doorgeschoven. Het contract „zit er vol mee‟, mede door het systeem van 

doorsneeopbouw-doorsneepremie.  

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

le ambitie die wordt gelegitimeerd door „lekken‟ in het FTK. Maar nominale zekerheid is 

schijnzekerheid en dure zekerheid. En de dubbele doelstelling leidt tot suboptimaal be-

leggingsbeleid en een niet te managen beleggingsspagaat.  

Het contract behandelt alle deelnemers uniform terwijl deelnemers verschillen. Het con-

tract geeft in combinatie met de nominale zekerheid daardoor verkeerde zekerheid aan 

verkeerde mensen. Gepensioneerden hebben geen human capital meer en voelen risico‟s 

direct in hun portemonnee. Jongeren daarentegen hebben nog veel human capital en tijd 

om herstel af te wachten. Toch nemen wij in het uniforme beleggingsbeleid voor beide 

groepen hetzelfde risico. Voor gepensioneerden dus teveel en in defined benefit schuiven 

wij dat dan deels naar de toekomst. Voor jongeren nemen wij te weinig risico, waardoor 

zij rendement en dus resultaat laten liggen. Gaan wij hiermee door, dan zal de veroude-

ring van het fondsbestand leiden tot een steeds defensievere mix en wordt het contract 

voor jongeren steeds minder aantrekkelijk (vergrijzingsval). In combinatie met het sturen 

op nominale zekerheid en het systeem van doorsneeopbouw-doorsneepremie doen wij 

vooral jongeren te kort. Zij krijgen te weinig resultaat voor de premie die zij inleggen.  

Het gebrek aan goed risicomanagement leidt tot een te hoge ambitie met een onvoldoende 

financieringsfundament en een suboptimaal beleggingsbeleid en confronteert belangheb-

benden met onaangename verrassingen.  

 

Verantwoording niet op orde 

Het contract is niet compleet en transparant. Er is veel te doen over de communicatie, 

over de medezeggenschap, over de risicobeheersing en over de governance. En het ver-

wachtingsmanagement is niet op orde. Dat ondermijnt het vertrouwen. Nu een slechte 

boodschap moet worden gebracht, minder zekerheid en een lager pensioen, om tegemoet 

te komen aan de knelpunten op de „kunnen‟ dimensies moet die verantwoording snel op 

orde worden gebracht. Dat is in het belang van alle belanghebbenden. 
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Zekerheid verkeerd en niet vol te houden 

Het contract geeft verkeerde zekerheid voor verkeerde mensen. Nominale zekerheid, ter-

wijl het doel van pensioen het nastreven vraagt van een betaalbare reële ambitie. Voor 

iedereen dezelfde zekerheid, terwijl deelnemers en gepensioneerden verschillen in risico-

draagkracht. 

In defined benefit is de zekerheid vorm gegeven middels de onvoorwaardelijkheid van de 

opgebouwde rechten en de vaste pensioenleeftijd. Het is deze combinatie die door de 

exogene ontwikkelingen niet is vol te houden en veel kritiek krijgt. Defined benefit is 

vanwege de knelpunten op betaalbaarheid, solidariteit en arbeidsmarkt niet vol te houden. 

De zaak loopt vast. 

 

Te hoge verwachtingen over pensioenresultaat 

De verwachtingen zijn vanwege de ontwikkelingen en de te weinig gecommuniceerde en 

wellicht te grote risico‟s te hoog. De opgebouwde aanspraken en het in uitzicht gestelde 

pensioenresultaat zijn financieel onvoldoende geborgd. De prijs kan niet (veel) meer om-

hoog. Op het resultaat zal dus moeten worden ingeleverd, de verwachtingen moeten 

neerwaarts worden bijgesteld. Daarenboven wordt meer en meer van belang dat het pen-

sioenresultaat wordt toegesneden op individuele behoeften van deelnemers met meer en 

meer wisselende leef- en arbeidspatronen. 

 

6.2  Criteria voor een houdbaar contract 
 

Uit de omgevingsanalyse en de beoordeling van het contract en het FTK op grond daar-

van leiden wij houdbaarheidscriteria af. Het in deel III te schetsen contractconcept moet 

voldoen aan deze criteria.
295

 Als een contract aan deze criteria voldoet, kan het de exoge-

ne ontwikkelingen aan en kan het de toets van de kritiek doorstaan. Het biedt een 

voldoende hoog en reëel pensioenresultaat met voldoende zekerheidsborging. Het blijft 

binnen de grenzen van betaalbaarheid, evenwichtige solidariteit en arbeidsmarkt. Het 

kent goed risicomanagement en een goede verantwoording. 

Dat wil echter nog niet zeggen dat alle belanghebbenden vinden dat al hun belangen goed 

zijn gediend. Zij zullen zich allemaal moeten kunnen vinden in een belangenevenwicht. 

Daarom is in de Inleiding, hoofdstuk 1 een als het ware overkoepelend basiscriterium ge-

definieerd voor houdbaarheid. Een contract is alleen houdbaar als de belangen van alle 

belanghebbenden (duurzaam) evenwichtig worden gediend. Dit is conditio sine qua 

non. Aanvullend leiden wij de volgende criteria af. 

 

(1) Een houdbaar contract heeft een inkomensgerelateerd pensioendoel en een inflatie-

bestendig pensioen. Dit komt voort uit het doel van pensioen, een inkomensvervangende 

uitkering op het welvaartsniveau bij pensioeningang als het human capital op is. Dit is 

primair in het belang van bestaande en toekomstige werknemers, maar tegelijkertijd ook 

een door de overheid nagestreefd maatschappelijk belang van economisch en sociaal zelf-

standige gepensioneerden. Een goed reëel pensioenresultaat is ook in het belang van 

werkgevers. Een houdbaar contract dient voortdurend te monitoren of dit doel ook wordt 

gerealiseerd om aan de CAO-tafel te kunnen ingrijpen als de realisatie te ver gaat achter-

                                                
295 Zie deel III, par. 12.2. 
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blijven bij het doel.
296

 Koopkrachtbescherming van het pensioen is het primaire belang 

van gepensioneerden en dient het genoemde maatschappelijk belang.
297

  

(2) Een houdbaar contract kent een eenduidige doelstelling. Dat voorkomt een beleg-

gingsspagaat, die niet te managen is en voor deelnemers en gepensioneerden niet 

transparant, met als gevolg verwarring en teleurstelling bij deze belanghebbenden. En het 

voorkomt verkeerde stuurthermometers. Voor de keuzes in het contract, het beleggings-

beleid en de stuurthermometers zijn het inkomensgerelateerde pensioendoel en de 

inflatiebestendigheid leidraad. 

(3) Een houdbaar contract is aanpasbaar in de pensioenaanspraken, zowel voor langle-

ven als voor bewegingen op financiële markten. De ontwikkelingen noodzaken daartoe 

en het belang van werkgevers, toekomstige deelnemers en de overheid vraagt daarom. 

(4) Een houdbaar contract heeft een gedegen actuarieel fundament dat een afgegeven 

ambitie kan realiseren zonder risico‟s en lasten structureel door te schuiven en met een 

risiconiveau dat kan worden gedragen door de belanghebbenden en fair is ingeprijsd in de 

kostendekkende premie. In dat fundament worden bezittingen en verplichtingen op 

marktwaarde gewaardeerd. Dit is essentieel om het mismatchrisico goed te kunnen bepa-

len en in de kostendekkende premie en het pensioenuitzicht te kunnen inrekenen. De 

stuurregels bepalen vervolgens heel transparant hoe op balansbewegingen wordt ge-

stuurd. 

(5) Een houdbaar contract is transparant en compleet. Het is noodzakelijk dat het 

fondsbestuur in het complete contract de stuurregels vast legt in het pensioenfonds. Van 

de voorzienbare risico‟s (veranderingen in de demografie, veranderingen in de structurele 

financieel-economische parameters en financiële schokken) is vastgelegd hoe wordt ge-

stuurd en bij wie dat op het bord komt. Hoe zijn welke risico‟s ex-post toebedeeld aan 

gepensioneerden, huidige en toekomstige deelnemers. Daarin zijn tekorten in duur en 

omvang begrensd en dus automatisch ook de mate waarin toekomstige deelnemers daar 

nog in delen. En dat zelfde geldt voor overschotten dan wel buffers. Ook de discipline-

rende werking die daar van uit gaat, komt het risicomanagement en de duidelijkheid ten 

goede. Dit is in het belang van alle belanghebbenden. Omdat niet alle situaties zijn te 

voorzien is het wel nodig het pensioenfondsbestuur een discretionaire bevoegdheid te ge-

ven om eventueel van de vastgelegde regels af te wijken, mits die aan de 

belanghebbenden wordt verantwoord. 

(6) Een houdbaar contract kent óf geen buffers óf buffers waarvan het doel beschreven 

is en de omvang nadrukkelijk is gereguleerd. Buffers verstoren het inzicht in risico‟s 

en het eigenaarschap daarvan. En daardoor worden de risico‟s niet goed geprijsd, te ge-

makkelijk genomen en komen zij bij de verkeerde terecht. Tekorten bij werkgevers en 

toekomstige generaties, overschotten bij de overheid en in premiekortingen of verbetering 

van aanspraken waarvan men later spijt krijgt en opnieuw een rekening doorschuift. An-

derzijds hebben buffers een belangrijke functie in het dempen van de schommelingen op 

de financiële markten om daarmee niet onnodig en ongewenst schokken door te geven in 

aanspraken. Daar zijn bestaande generaties bij gebaat als ook het vertrouwen in het stelsel 

en het vergroot de stabiliteit in het contract. Dat komt de economie en arbeidsmarkt ten 

goede. Het gaat om een zorgvuldig gekozen en strak gereguleerd evenwicht. 

                                                
296 Een belangrijke les die wij nog zullen leren in deel II, par. 7.4. 
297 Loonindexering voor gepensioneerden kan trouwens een bewuste keuze zijn op grond van solidariteit. 
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(7) Een houdbaar contract biedt keuzemogelijkheden met goede defaults. In het belang 

van de werknemers en toekomstige generaties, passend op meer individueel ingerichte 

mensen die steeds meer verschillen en in de tijd veranderen in leef- en arbeidspatronen. 

Wel is goede transparante voorlichting nodig en is de gidsing nodig van goede defaults. 

(8) Een houdbaar contract behoeft (leeftijd-)differentiatie. Risico‟s moeten worden ge-

nomen dan wel ex-post toegedeeld naar draagkracht van belanghebbenden. Die 

draagkracht verschilt. In de eerste plaats tussen actieven (wel human capital en herstel-

tijd) en gepensioneerden (geen human capital en direct in de portemonnee). Het kan in 

het belang zijn van beide om bij elkaar te blijven in één pensioenfonds en in risico dan 

wel risicotoerekening te differentiëren. In de tweede plaats neemt sowieso de risico-

draagkracht af met het stijgen van de leeftijd. Dat kan het in het belang doen zijn van 

werknemers en toekomstige generaties om het risico te differentiëren naar leeftijd. De 

leeftijdsdifferentiatie tussen actieven kan de verplichtstelling echter onder druk zetten en 

de solidariteit uithollen. Zorgvuldig moet een evenwicht worden gezocht. 

(9) Een houdbaar contract kent geen (niet-afgefinancierde) overgangsrechten. Dit is in 

het belang van toekomstige generaties. Maar niet in het belang van oudere werknemers. 

(10) Een houdbaar contract kent geen aan voortzetting van het dienstverband gebon-

den voorwaardelijke aanspraken. Dit is in het belang van de arbeidsmobiliteit, dus van 

werknemers, werkgevers, toekomstige generaties en de overheid. 

 

Voor de houdbaarheid van het contract moet overwogen worden een alternatief te zoe-

ken voor het systeem van doorsneeopbouw-doorsneepremie. Het systeem komt teveel 

onder druk (arbeidsmobiliteit, druk op jongeren, permanente omslagfinanciering). Het 

betekent wel dure overgangsmaatregelen en kan de verplichtstelling ter discussie doen 

komen te staan. De meerwaarde van dit systeem is onverminderd groot. Om die reden 

moet ook verkend worden of zzp-ers kunnen aansluiten bij dit systeem. Dat lost dan in 

elk geval de mobiliteitsbelemmering voor een deel op.
298

  

 

6.3  Noodzakelijk te zetten stappen 
 

Uit de omgevingsanalyse, de beoordeling van het contract en het FTK en de op grond 

daarvan afgeleide houdbaarheidscriteria komen 10 stappen naar boven die omwille van 

de houdbaarheid naar de toekomst toe noodzakelijk gezet moet worden.  
 

Laat de onvoorwaardelijkheid van de pensioenaanspraken (deels) los 

De combinatie van de onvoorwaardelijke rechten, het wezenskenmerk van defined bene-

fit, en de exogene ontwikkelingen dreigt (of doet dat al) de grenzen van betaalbaarheid, 

solidariteit en arbeidsmarkt te overschrijden. Het premiestuur en indexeringstuur werken 

niet meer voldoende. Minder risico nemen betekent niet alleen een lager pensioen maar is 

sowieso geen optie vanwege de voor economische en sociale zelfstandigheid van ouderen 

noodzakelijke reële ambitie. En zekerheid is op de financiële markten niet te koop, zeker 

geen reële. Er moet een stuur bijkomen, het contract moet meer aanpasbaar worden ge-

                                                
298 In deel II, par.7.5 bespreken wij de invoering van de Wet BPF en het systeem van doorsneeopbouw-

doorsneepremie. Als het dan zo gaat knellen, is het goed te weten waarom wij het in 1949 hebben inge-

voerd. 
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maakt voor exogene ontwikkelingen. Dat betekent dat de onvoorwaardelijkheid (deels) 

moet worden los gelaten. 

Dat voorkomt ook dat werkgevers overwegen zich terug te trekken en dat de druk op de 

solidariteit van jong naar oud te groot wordt.  

 

Laat de vaste pensioenleeftijd los 

De combinatie van de vaste pensioenleeftijd en de exogene ontwikkelingen leidt tot een 

prijsspiraal en schrijft human capital te vroeg af. De stijging daarvan als gevolg van de 

stijging van de levensverwachting dient juist aangewend te worden op de door de vergrij-

zing verkrappende arbeidsmarkt. De vaste pensioenleeftijd moet worden los gelaten en 

mee gaan bewegen met de stijging van de levensverwachting. „De stop moet van de fles‟ 

om dit natuurlijke ventiel te kunnen gaan gebruiken. 

 

Laat de nominale zekerheid los 

Nominale zekerheid verdraagt zich slecht met de wens of liever gezegd noodzaak van een 

reëel pensioenresultaat. Het is schijnzekerheid en zeker voor jongeren hele dure zeker-

heid. De dubbele doelstelling in het contract leidt tot een beleggingsspagaat die niet uit te 

voeren is en voor een reëel pensioenresultaat suboptimaal. Mede omdat dit kan leiden tot 

het moeten handelen in de markt op volstrekt verkeerde momenten. De markt voor index-

leningen is qua omvang volstrekt ontoereikend en is duur. De stap naar reële zekerheid is 

niet dan wel zeer beperkt mogelijk. 

Het argument van dure schijnzekerheid enerzijds en het voornemen van het Kabinet om 

de eisen voor nominale zekerheid aan te scherpen
299

 anderzijds betekenen dat het voor het 

realiseren van een reële ambitie het meest efficiënt is om de nominale zekerheid en daar-

mee de onvoorwaardelijkheid van de opgebouwde rechten helemaal los te laten. Voor 

een resterend eventueel „hard‟ deel gelden de nadelen door de hogere zekerheidseisen in 

nog sterkere mate dan nu al het geval is. Het nominale zekere pensioen wordt er nog 

duurder of lager van.
300

 Door het los laten van de nominale zekerheid kan het contract 

gaan voldoen aan het houdbaarheidscriterium van een eenduidige doelstelling en kunnen 

het inkomensgerelateerde pensioendoel en de inflatiebestendigheid focus geven aan de 

keuzes in het contract, het beleggingsbeleid en de stuurthermometers. 

 

Verbeter het risicomanagement 

Het risicomanagement is als verbinding tussen „willen‟ en „kunnen‟ onvoldoende en moet 

dus sterk worden verbeterd. Dit om het contract te laten voldoen aan de voor houdbaar-

heid noodzakelijke criteria gedegen actuarieel fundament, transparantie en compleet zijn. 

Een adequaat actuarieel fundament is de basis onder een houdbaar contract. Daarin wor-

den noodgedwongen exogene ontwikkelingen geïncorporeerd, wordt niet meer risico 

genomen dan de belanghebbenden kunnen dragen, wordt gewerkt met een kostendekken-

de premie die de ambitie kan dragen en worden risico‟s evenwichtig naar draagkracht 

                                                
299 Te bespreken in de Epiloog op grond van MinSZW (2010a en b). 
300 Voor pensioencontracten in ondernemingen of bedrijfstakken met merendeels lager betaalden zou min-

der hoog maar wel „hard‟ nog overwogen kunnen worden, omdat de AOW het merendeel van het 

pensioenresultaat bepaalt. En de AOW is in zekere zin loonvast. Maar het aanvullend pensioen biedt dan 

voor een hoge prijs een heel beperkt resultaat en de afhankelijkheid van het loonvast zijn van de AOW is 

dan groot. 
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gedeeld. De risicodeling is door middel van een set stuurregels transparant beschreven in 

een compleet contract. Buffers doen hun schokdempende werking, maar zijn strak gere-

guleerd. De stuurregels voorkomen teveel en te lang doorschuiven naar de toekomst. 

Voor dit actuarieel fundament zijn het inkomensgerelateerd pensioendoel en de inflatie-

bestendigheid het vertrekpunt. Zo brengt risicomanagement „willen‟ en „kunnen‟ bij 

elkaar. 

 

Breng meer evenwicht in de solidariteit tussen gepensioneerden, oudere actieven, 

jongere actieven en toekomstige generaties 

De ontwikkelingen en de kritiek geven aan dat de solidariteit van jong naar oud teveel is 

opgelopen en daardoor onder druk komt. De overdrachtsolidariteit van jong naar oud 

moet worden heroverwogen en zo mogelijk verminderd, waardoor de solidariteit weer 

meer evenwichtig wordt. Het los laten van de onvoorwaardelijkheid van de aanspraken en 

de vaste pensioenleeftijd dragen daaraan sterk bij, omdat dit leidt tot minder doorschui-

ven en ruimte geeft om een nieuw evenwicht uit te onderhandelen tussen 

gepensioneerden, huidige en toekomstige generaties. Differentiatie naar leeftijd als het 

gaat om risico nemen en risico delen kan daarbij helpen. Overgangsrechten mogen niet 

meer worden gegeven. Het los laten van het systeem van doorsneeopbouw-

doorsneepremie kan het contract voor jongeren aantrekkelijker maken. Het los laten van 

dit systeem verdraagt zich moeilijk met de verplichtstelling, een belangrijk instrument 

voor de effectieve organisatie van een maatschappelijk belangrijke brede pensioendek-

king. Solidariteit binnen en tussen generaties is een dwingende rechtvaardigingsgrond 

voor de verplichtstelling. En solidariteit en verplichtstelling zijn essentieel voor de effec-

tieve organisatie (brede dekking, lage kosten) van het arbeidspensioen. De overheid wil 

dit belang niet in de waagschaal stellen. Ook leeftijdsdifferentiatie kan de verplichtstel-

ling via uitholling van de solidariteit wellicht ondergraven. 

Er is ook veel solidariteit van lager betaalden naar hoger betaalden als gevolg van grote 

verschillen in levensverwachting. Dat kan ter discussie gaan komen. 

 

Verken de (on-)mogelijkheden van keuzevrijheid en differentiatie  

Individualisering en meer en meer flexibele leef- en arbeidspatronen, verschillen in risi-

codraagkracht tussen jong en oud alsmede de vergrijzingsval als gevolg van de 

voortgaande rijping anderzijds doen de uniformiteit steeds meer knellen. Meer keuzevrij-

heid is nodig om het pensioenresultaat beter te laten aansluiten op de individuele situatie. 

Door het moeten loslaten van de onvoorwaardelijkheid van de opgebouwde aanspraken 

moeten de bestaande generaties het omwille van het betaalbare reële pensioenresultaat 

benodigde risico zelf gaan dragen. De verschillen in risicodraagkracht worden dan een 

belangrijke determinant in de houdbaarheid van het contract. De combinatie van een be-

perkte risicodraagkracht van gepensioneerden (geen human capital en schokken direct in 

de portemonnee) en de vergrijzingsval maakt differentiatie, in elk geval tussen actieven 

en gepensioneerden, onontkoombaar om een nieuw evenwicht te bereiken dat voor jonge-

ren acceptabel is.  

Omdat ook deelnemers die richting hun pensioen gaan behoefte hebben aan zekerheid, 

ligt een verdere leeftijdsdifferentiatie voor de hand. Maar als gezegd, daarvan geldt dat 

solidariteit en verplichtstelling dan mogelijk „at risk‟ komen. Dat zal eerst zorgvuldig 

moeten worden uitgezocht. 
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Schoon het contract voor elementen die de arbeidsmarkt verstoren en de mobiliteit 

belemmeren 

De door de vergrijzing verkrappende arbeidsmarkt en de toenemende arbeidsmobiliteit en 

flexibiliteit van arbeidspatronen vragen om het wegnemen van elementen in het contract 

die een grotere arbeidsparticipatie en de mobiliteit en flexibiliteit belemmeren. Het los 

laten van de vaste pensioenleeftijd is een belangrijke stap naar de vergroting van de ar-

beidsparticipatie van ouderen. Om ook daadwerkelijk te kunnen profiteren van deze stap 

is wel nodig dat werkgevers eindelijk ernst maken met flankerend ouderenbeleid om het 

voor ouderen werknemers ook mogelijk en aantrekkelijk te maken om langer te werken. 

Om de mobiliteit en flexibiliteit te bevorderen moet het doorschuiven tekorten en over-

schotten worden beperkt en gereguleerd, moeten overgangsrechten worden afgeschaft, 

moeten geen aanspraken meer worden gegeven die voorwaardelijk zijn, gekoppeld aan 

continuering van het dienstverband en moet de pensioenpositie van zzp-ers worden gere-

geld. Ook het systeem van doorsneeopbouw-doorsneepremie werkt belemmerend. Als 

zzp-ers zouden kunnen worden aangesloten op dit systeem zou die belemmering belang-

rijk kunnen worden verminderd.  

 

Doorsneeopbouw-doorsneepremie staat onder druk 

Er is veel kritiek op het systeem van doorsneeopbouw-doorsneepremie. Het belemmert de 

toenemende arbeidsmobiliteit, schuift via de overdracht van jong naar oud risico‟s door 

naar de toekomst, betekent voor jongeren een te hoge prijs gerelateerd aan hun te verkrij-

gen aanspraak mede door het rendementsverlies en het systeem vertroebelt door het 

omslagelement de werkelijke prijs van het pensioencontract en –stelsel. Sprake is van ge-

legitimeerde uitstelfinanciering. Daarnaast zetten de demografische ontwikkelingen de 

voor rechtvaardiging noodzakelijke wederkerigheid onder druk. Het systeem zou dus 

moeten worden los gelaten. Aan de andere kant is het systeem onderdeel van de recht-

vaardiging voor de verplichtstelling. Dat betekent dat gezocht moet worden naar 

alternatieven zonder de solidariteit en verplichtstelling in de waagschaal te stellen. Ook 

moet een oplossing worden gezocht voor de kostbare overgangsproblematiek.  

 

Verbeter het verwachtingsmanagement en stel de verwachtingen naar beneden bij 

De exogene ontwikkelingen betekenen dat de opgebouwde aanspraken onvoldoende zijn 

gefinancierd, dat er minder ruimte in de toekomst zal zijn om te indexeren en dat daar-

door de verwachtingen ten aanzien van het pensioenresultaat zullen moeten worden 

bijgesteld. Daarnaast kan de kloof tussen verwachting en realiteit worden vergroot als 

gevolg van pensioenbreuken, vooral ook de overgang van eindloon naar middelloon die 

werknemers onvoldoende op waarde schatten, het vanwege de huidige financiële positie 

in veel fondsen wellicht langdurig moeten korten op indexering en het wellicht in een en-

kel geval moeten afstempelen. Omdat de risico‟s door de demografische verschuivingen 

noodgedwongen door de deelnemers en gepensioneerden zelf moeten worden gedragen is 

dat pensioenresultaat ook meer onzeker. Daar staat tegenover dat de verwachtingen om-

trent het pensioenresultaat onverminderd hoog blijven en aan zekerheid sterk wordt 

gehangen. Extra redenen om snel en eerlijk slecht nieuws te gaan brengen en de verwach-

tingen te gaan temperen.  
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Verbeter de verantwoording 

Er is veel kritiek op de verantwoording. Dat betreft medezeggenschap, beheersing van de 

beleggingsrisico‟s, governance, communicatie en transparantie. Aan de andere kant vra-

gen de noodzakelijk aan te brengen veranderingen met als tendens „minder met meer 

onzekerheid‟ juist om versterking van de verantwoording. De verantwoording is niet 

klaar voor de te zetten stappen. Het contract moet compleet en transparant zijn en helder 

moet gecommuniceerd worden over welke risico‟s met welk doel worden genomen en 

wat voor iedere deelnemer en gepensioneerde (maar ook voor de werkgever) de pijn is als 

het risico zich voor doet. Hoe wordt gestuurd op een stijgende levensverwachting en hoe 

op tegenvallende beleggingsopbrengsten? Draagvlak moet worden gezocht voor de risi-

coafspraken in het contract, mede door medezeggenschap. Vertrouwen moet worden 

terug verdiend met een excellente verantwoording. En het risicomanagement, met in het 

bijzonder de beheersing van de beleggingsrisico‟s, moet elke toets van kritiek kunnen 

doorstaan (governance). 

 

De vraag is wat de belanghebbenden van deze noodzakelijk te zetten stappen vinden. 

Brengen deze stappen een houdbaar evenwicht tussen de belangen van de belanghebben-

den? In deel III wordt het contract in het concept van defined ambition doorontwikkeld 

langs de hier beschreven te zetten stappen. Wij zullen deze vraag daar beantwoorden (par. 

12.4).

 


