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Deel II 
 

Toen gekozen nu beoordeeld 
 

Dit deel
301

 geeft aan de hand van een rationele reconstructie van het pensioencontract 

antwoord op de vragen uit het tweede deel van de in de Inleiding geformuleerde pro-

bleemstelling. Wij beoordelen de keuzes in de ontwikkeling van het contract, de keuzes 

van toen, aan de hand van de inzichten van vandaag. Die inzichten van vandaag hebben 

wij opgehaald in deel I uit de omgevingsanalyse.  

De casus, de ontwikkeling van het contract, delen wij op in deelcasussen. Elke deelcasus 

is een stap, als uitwerking van een keuze, in de ontwikkeling van het contract. Wij zoeken 

antwoord op het waarom van de keuze en beoordelen de keuze aan de hand van de con-

tractdimensies.
302

 Wij hebben in deel I, hoofdstuk 6 geconcludeerd dat de betaalbaarheid 

en de solidariteit (van jong naar oud) te veel onder druk zijn komen te staan en de ar-

beidsmarkt te veel wordt verstoord. Het motto van dit deel II is „je kunt pas goed 

repareren, als je weet wat fout is gegaan‟. Daar gaan wij dus naar op zoek. Waar hebben 

wij de „boot gemist‟, waardoor wij in het vigerend contract meer willen dan er kan? Dit 

meer willen dan kunnen is een rode draad die door de gehele ontwikkeling van het con-

tract loopt. Het ontbreken van adequaat risicomanagement heeft de disbalans voor het 

zicht verborgen gehouden.  

 

Wij beschouwen het tijdvak 1880-2009. Wij beginnen bij de opkomst van de industriële 

revolutie in de tweede helft van de 19
de

 eeuw. Daar liggen de wortels van het collectieve 

pensioencontract. En van defined benefit. En wij eindigen in 2009 midden in de tweede 

grote financiële crisis in de 21
ste

 eeuw die leidt tot lage dekkingsgraden en tot het voor 

veel pensioenfondsen moeten opstellen van het tweede herstelplan binnen een paar jaar. 

Als wij de ontwikkeling van het pensioencontract in de tijd overzien, dan is dit tijdvak op 

bijna natuurlijke wijze in drie brokken op te delen. De periode 1880-1970 betreft de op-

komst en institutionalisering van het collectieve pensioencontract in de vorm van defined 

benefit (hoofdstuk 7). De periode 1971-1999 betreft aan de ene kant de verdere „vervol-

making‟ van het defined benefit contract mede mogelijk vanwege de grote voorspoed. 

Aan de andere kant vertroebelt deze echter ook de kosten en risico‟s. De dubbele doel-

stelling in het contract wordt zichtbaar en leidt tot een dispuut tussen het pensioenveld en 

de toezichthouder. De overheid stelt de eerste houdbaarheidsvragen vanuit vergrijzing en 

kostenbeheersing (hoofdstuk 8). De periode 2000-2009 betreft de doorzettende vergrij-

zing, de dotcomcrisis die leidt tot aanscherping van de zekerheid, de omzetting van 

eindloon naar middelloon, de komst van het FTK en de kredietcrisis (hoofdstuk 9).  

Wij ronden dit deel af met de uit de casussen te leren lessen ten aanzien van de houdbaar-

heidsvraag en zetten op een rijtje waar „de boot is gemist‟ (hoofdstuk 10).

                                                
301 In samenvatting gepubliceerd in Tamerus (2010a). 
302 Daarbij bespreken wij alleen de dimensies die er voor de beoordeling toe doen. Dat betekent dat met 

name de dimensie verantwoording in de retrospectie weinig voorkomt. Medezeggenschap, communicatie 

en transparantie zijn pas van de laatste jaren en bovendien gaat het in de retrospectie vooral om de lessen 

op de inhoud van het contract en het toezichtkader. 




