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Hoofdstuk 7 

Opkomst en institutionalisering van het collectieve pensioen-

contract 
Economische groei en inflatie leiden tot het traditionele defined benefit  

 

Wij bespreken in dit hoofdstuk het tijdvak dat begint rond 1880, het begin van de indu-

striële revolutie in Nederland en de opkomst van ons vigerend pensioencontract, en 

eindigt rond 1970. Het traditionele op eindloon gebaseerde defined benefit was toen de 

maat geworden voor het pensioencontract. Het systeem werd geschraagd door de ver-

plichtstelling, die zorgde voor een brede pensioendekking in Nederland en de Pensioen- 

en spaarfondsenwet, die zorgde voor borging van en vertrouwen onder het systeem. 

 

Wij beginnen met een schets van de omgeving van het contract (7.1) Wij putten daarbij 

voornamelijk uit Van Nederveen Meerkerk en Peet (2002). 

 

Wij bespreken daarna achtereenvolgens de volgende casussen. 

 De pensioenvisie van Van Marken
303

 (7.2). 

 De onhoudbaarheid van het eindloon bij Philips
304

 (7.3) 

 Het ook onhoudbaar zijn van de beschikbare premieregeling bij Philips (7.4). 

 De invoering van de Wet verplichte deelneming bedrijfspensioenfondsen (Wet 

BPF)
305

 (7.5) 

 De invoering van de Pensioen- en spaarfondsenwet (PSW)
306

 (7.6). 

 

7.1  De omgeving van het pensioencontract 
Het begint bij sociale werkgevers 

 

Rome en de gilden 

Pensioen, en dan in de hoedanigheid van het arbeidspensioen, is letterlijk al zo oud als de 

weg naar Rome. Als de legerleiding vond dat de soldaat lang genoeg had gediend, kreeg 

hij als pensioen een stuk land om in zijn levensonderhoud te voorzien. Veldheren kregen 

een levenslange uitkering.
307

 Daar ligt in feite al de definitie van pensioen: in je levens-

onderhoud kunnen blijven voorzien, als je human capital op is. Dus als je te oud bent om 

je werk nog te kunnen doen.  

Ook in de middeleeuwen in de tijd van de gilden kende men al een arbeidspensioen. Wij 

zien verplichtstelling, collectiviteit en solidariteit, als ook overheidsbemoeienis. Op gezag 

van stedelijke overheden konden gilden de „gildebroeders‟ verplichten tot betaling van 

entreegelden, contributies en heffingen. Een verplichtstelling dus voor werkgevers. Die 

dwang was van groot belang om toestroom van nieuwe – jonge – leden te garanderen 

                                                
303 Volgens De Vries (1963). 
304 Volgens Van Nederveen Meerkerk en Peet (2002). 
305 Wet Verplichte Deelneming Bedrijfspensioenfondsen, 1949, volgens de beschrijving in Lutjens (1999). 
306 Pensioen- en spaarfondsenwet, gepubliceerd in Staatsblad 1952, 275. De PSW trad op 1 januari 1954 

volledig in werking. Zie SER (2001) voor een korte schets van de waarborgfunctie en achtereenvolgende 

aanpassingen voordat de wet in 2006 is omgevormd tot de vigerende Pensioenwet en het FTK. 
307 Breunesse (1995, 12). 
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waardoor de risico‟s over het gehele bestand konden worden gespreid. Er was toen dus al 

intergenerationele solidariteit. De verplichtstelling voorkwam tevens anti-selectie en free-

rider gedrag. Gilden deden zelfs aan fondsvorming, de zogenaamde gildebossen. Stabili-

teit zowel van inkomen voor de zieke of gepensioneerde werknemer als het kunnen 

bieden van de voorzieningen was het doel daarvan.
308

  

 

Het collectieve pensioencontract begint met de komst van de industriële revolutie 

Het huidige pensioencontract stamt uit de tweede helft van de 19
de

 eeuw. De industriële 

revolutie zette toen door in Nederland en betekende een trendbreuk in de arbeidsverhou-

dingen. De patroon met zijn knecht(s) werd vervangen door de ondernemer, die met zijn 

kapitaal en dat van anderen een onderneming begon en die grote groepen personeel in 

dienst nam, onder te verdelen in de fabrieksarbeiders met hun stukloon van laag niveau 

en de beambten (die wij nu middenkader en hoger personeel noemen). Als reactie daarop 

ontstaat tussen 1860 en 1870 de discussie over de „sociale kwestie‟.
309

 De fabrieksarbei-

der, het nieuwe fenomeen uit de industrialisatie, moet worden beschermd. Maar hoever 

moet dat gaan? Het eerste werkliedenverbond wordt een feit. Opmerkelijk is
310

, dat doel 

is het belang van de werknemer te dienen door samenwerking te zoeken met de werkge-

ver. Polarisatie is niet echt een Nederlands ding. In de jaren tussen 1871 en 1909 worden 

opgericht de FNV, het CNV en het RKVakbureau, zoals de latere NKV eerst heet. Als 

reactie op deze vakbonden en de steeds verdergaande bemoeienis van de overheid wordt 

in 1899 de Vereniging van werkgevers opgericht. De corporatieve structuur van de gilden 

krijgt een vervolg in een institutionele structuur als in 1919 de Hoge Raad van Arbeid 

wordt opgericht als overlegorgaan van werknemers en werkgevers dat de overheid advi-

seert. Een neo-corporatieve sociale orde ontstaat waarin gestructureerd overleg 

plaatsvindt tussen overheid en sociale partners, de overheid vooral ruimte laat voor socia-

le partners en hen inspraak geeft en de overheid ook uitvoerende taken laat aan sociale 

partners 

 

In 1890 begint de discussie over wat uiteindelijk zal leiden tot het drie-pijler-systeem in 

Nederland.
311

 Wat is de rol van de overheid in het particuliere pensioen en waar ligt de 

grens tussen de wettelijke voorziening en dit particuliere pensioen? Drie stromingen te-

kenen zich af in de discussie en ze zijn voor deze studie interessant om te melden. 

 De SDAP, de socialistische politieke stroming, kiest voor een volledig staatspen-

sioen. De zorgplicht gaat zover dat zij vinden dat de overheid moet zorgen voor 

een goed pensioen voor de burger/arbeider. Via de belastingen zouden de financi-

ele middelen moeten komen van de bezittende klasse. Het paradigma van het 

sociale contract
312

 past hier bij. 

 De confessionele stroming (ARP en KVP) kiest voor eigen verantwoordelijkheid 

onder het motto „soevereiniteit in eigen kring‟. Staatstussenkomst in het bedrijf is 

niet wenselijk. Pensioen is uitgesteld loon. Zij kiezen wel voor een wettelijke ver-

                                                
308 Van Nederveen Meerkerk en Peet (2002, 35-37). 
309 Van Nederveen Meerkerk en Peet, 27 ev. 
310 Wij zullen dit later bevestigd zien in het poldermodel. 
311 Met de invoering van de Algemene Ouderdomswet krijgt dit systeem in 1957 definitief gestalte. 
312 Kenmerk van het sociale contract is „samen sparen voor een voor ieder gelijk doel‟. Zie deel I, par. 

4.4.1. 
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plichting en zonodig overheidssubsidie als additionele financieringsbron als de 

loonruimte te weinig is. Ook hier past het paradigma van het sociale contract het 

beste bij. 

 De liberalen kiezen voor een marktconforme oplossing met een vrijwillige verze-

kering. Hier past het paradigma van het financiële contract het beste bij. Alleen de 

vooruitstrevende liberalen neigen naar het standpunt van de confessionelen.  

Met dit doorlopende politieke debat tegen de achtergrond komt, ondanks het groeiende 

particuliere initiatief en de opkomst van het institutionele overleg, een aantal wetten tot 

stand, als vertaling van het maatschappelijk gevoelen om de fabrieksarbeider de nodige 

minimale bescherming te geven. Het betreft de Ongevallenwet (1901), de Invaliditeitswet 

(1913) met een pensioenleeftijd van 70 jaar, de Ziektewet (1913) en de Ouderdomswet 

(1919) met een pensioenleeftijd van 65 jaar, naast het ouderdomspensioen ook een we-

duwen- en wezenpensioen en een financiering op basis van kapitaaldekking.  

Ook komt in 1907 de wet op het arbeidscontract tot stand. Een individuele arbeidsover-

eenkomst tussen werkgever en werknemer. In de praktijk worden echter al snel 

collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten en in 1927 verschijnt de Wet op de collectie-

ve arbeidsovereenkomst. Belangrijk voordeel voor werkgevers is het vermijden van 

concurrentie op arbeidsvoorwaarden binnen de bedrijfstak. Het algemeen bindend ver-

klaren van de CAO gaat werkgevers echter lang te ver, maar in 1937 komt het er toch 

van. 

 

In dit tijdsgewricht gaan steeds meer (grote) werkgevers in industrie, nijverheid en handel 

over tot het vormgeven van allerlei voorzieningen voor hun personeel, deels uit zorg-

plicht en deels om personeel te kunnen aantrekken en behouden (de concurrerende 

arbeidsvoorwaarde). Als vanzelf ontstonden collectiviteiten per onderneming of per be-

drijfstak als ondernemers elkaar opzochten om gezamenlijk zaken, zoals bijvoorbeeld 

pensioen, te regelen. Van de laatste is de textielbranche een van de eerste voorbeelden. 

Van de eerste de families Stork en Philips. En J.C. (Jacques) van Marken een vooraan-

staand ondernemer en directeur van de toenmalige Gist- en Spiritusfabriek in Delft. Hij 

geldt als het prototype van een sociale werkgever met een groot gevoel van zorgplicht 

naar zijn werknemers en hun gezinnen. Welte (2007) vermeldt van hem de volgende uit-

spraak “Zoolang de ondergeteekende de eer zal hebben uwe onderneming te leiden, 

zullen geene „oude paarden‟ zonder voer worden op stal gezet” – (einde citaat). Zijn pen-

sioenvisie kan worden gezien als de blauwdruk voor ons huidige pensioencontract. Het 

collectieve pensioencontract is een feit. 

De argumenten voor werkgevers om een pensioenvoorziening op te zetten zijn de vol-

gende. 

 Een sterk gevoelde zorgplicht voor de werknemer, die, als het human capital op 

is, toch in zijn levensonderhoud moet kunnen blijven voorzien. 

 Een ondernemingsbelang: de onderneming heeft veel personeel nodig en een 

werkgever die zorgt voor de werknemer is aantrekkelijk (pensioen als aantrekke-

lijke arbeidsvoorwaarde). 

 Een pensioenvoorziening wordt ook gezien als een middel tot discipline. Dit kan 

door in de reglementen van de pensioenvoorziening (bijvoorbeeld bij overlijden 
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en vooral invaliditeit) op te nemen dat niet wordt uit gekeerd bij opzet of nalatig-

heid.
313

 

 Met een goede pensioenvoorziening kunnen de vakbonden buiten de deur worden 

gehouden. Kennelijk betekent veel samenwerking op centraal niveau nog geen in-

nige band op ondernemingsniveau 

 

Leef- en arbeidspatronen zijn uniform. De man is kostwinner. De werknemer werkt in 

aanvang zijn hele leven bij dezelfde werkgever, al komt daar in de jaren ‟60 wel verande-

ring in.
314

 Vrouwen stoppen na hun huwelijk met betaalde arbeid. De beroepsbevolking is 

jong en er zijn ten opzichte van de beroepsbevolking weinig gepensioneerden.  

In de eerste decennia is er geen inflatie,
315

 die komt pas eind van de jaren ‟30 en zet door 

in de Tweede Wereldoorlog. In de periode van wederopbouw stijgen de prijzen, maar de 

loonontwikkeling wordt beheerst. In de jaren ‟60 doen zich wel af en toe mindere perio-

des voor. Vanaf het midden van de jaren ‟50 wordt de beheersing van de 

loonontwikkeling los gelaten en vooral in de jaren ‟60 vindt een enorme inhaalslag vindt 

plaats in de loonontwikkeling. Ook de inflatie is nog fors. Dit ijlt in het begin van de ja-

ren ‟70 nog na en de rente loopt dan op. 

En als gezegd, in het begin ligt het initiatief en de regie van het pensioencontract bij de 

werkgever. Pas veel later gaat dit over in de regie van werkgever(s) en werknemer(s) sa-

men, met name in de bedrijfstakken en centraal in de Stichting van de Arbeid (StAr) die 

in 1945 wordt opgericht. Het pensioen wordt meer en meer geïnstitutionaliseerd en als 

een recht gezien. 

 

7.2  Laten wij nog eens naar Van Marken luisteren
316

 
 

Omdat zijn pensioenvisie
317

 kan worden gezien als de blauwdruk voor ons huidige pensi-

oencontract beginnen wij met Van Marken en zijn visie. 

 

7.2.1  De casus 

 

De visie van Van Marken 

De visie van Van Marken is als volgt.  

 Niet de onderneming maar de werknemer is verantwoordelijk voor het sparen 

voor zijn pensioen. Hij moet zich zelf realiseren dat hij uit zijn loon moet sparen 

voor het moment dat hij te oud is geworden om loon uit arbeid te kunnen verdie-

nen (zijn human capital op is). Er is dan geen werkgever meer om voor hem “te 

zorgen”, want hij levert geen tegendienst. En terugvallen op de overheid was geen 

optie. Eigen verantwoordelijkheid dus. 

 Maar zover is de werknemer nog niet. In de eerste plaats is zijn loon daartoe on-

voldoende. De werkgever moet dat loon dus eerst verhogen. In de tweede plaats 

                                                
313 Van Nederveen en Peet, 43. Ook dronkenschap wordt genoemd. Dat zal niet zomaar zijn.  
314 Veel pensioengaten zijn daarvan het gevolg. Deze worden pas in de loop van de jaren ‟80 gedicht met de 

opkomst van circuits voor waardeoverdracht. 
315 Behalve tijdens de Eerste Wereldoorlog. 
316 Zie ook Tamerus (2009c). 
317 Deze paragraaf is voornamelijk ontleend aan De Vries (1963). 
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realiseert de werknemer zich niet dat hij moet sparen voor later dan wel hij stelt 

spaarbeslissingen uit ten faveure van directe consumptie. Hij moet dus worden 

gedwongen door de werkgever. In de derde plaats is de verzekeringsmarkt voor 

het individu niet voldoende inzichtelijk en erg duur. Dat leidt tot verkeerde beslis-

singen en te weinig pensioen. De werknemer moet dus worden geholpen en tegen 

zichzelf in bescherming worden genomen.
318

 

 Voor pensioen moet worden gespaard. Van Marken realiseerde zich dat het aantal 

gepensioneerden zou gaan toenemen met de tijd. Niet sparen zou betekenen dat de 

uitbetaling van pensioenen een steeds groter beslag zou gaan leggen op de be-

drijfsmiddelen. Een voor een gezonde bedrijfsvoering onwenselijke situatie.  

 De pensioengelden worden buiten de onderneming en buiten de beschikkings-

macht van de werknemer gebracht. In de eerste plaats is dit nodig om de 

werkgever niet in de verleiding te brengen om het pensioengeld te gebruiken in de 

onderneming. En dus om te zorgen dat bij faillissement van de onderneming het 

pensioengeld daarvan vrij blijft. In de tweede plaats betekent ook dit bescherming 

van de werknemer tegen zichzelf om te voorkomen dat hij het toch opeet en geen 

pensioen heeft. Het pensioen behoeft een rechtskarakter, een persoonlijk onver-

vreemdbaar recht voor de werknemer. De werknemer moet er op kunnen rekenen 

dat het er is als het zover is. En de werknemer heeft er recht op dat er pensioen 

wordt opgebouwd. Hij moet op het systeem kunnen vertrouwen. 

 Een goed pensioen is „gelijk aan‟ het laatstverdiende, vaste loon.
319

  

 Dit pensioen kost 25% van de loonsom, waardoor het eindloon pensioen dus 75% 

kon bedragen van het laatste loon. Dat is de invulling van „gelijk aan‟. 

 

De Vries meldt niets over een expliciete visie van Van Marken over de pensioenleeftijd. 

Wij komen op dit punt dus niet verder dan dat Van Marken begon met een pensioenleef-

tijd van 60 jaar en dat dat een vertaling was van de toen geldende maatschappelijke norm 

dat men dan lang genoeg (vanaf 20 jaar of nog jonger) had gewerkt. Of hij heeft gedacht 

aan de nadelen van een vaste pensioenleeftijd, weten wij dus niet. Het maatwerk uit de 

tijd van de patroon en zijn knecht(s) wordt los gelaten.
320

 De omvang van het personeels-

bestand zal daaraan debet zijn geweest. Van Marken was zijn tijd ver vooruit op het punt 

van de communicatie. Juist omdat hij de werknemer de verantwoordelijkheid voor zijn 

pensioen bij wilde brengen, communiceerde hij volop met de werknemers en hadden zij 

ook inspraak. Hij vond dat nodig. Hij ging er toen van uit dat de werknemer het te zijner 

tijd zelf zou gaan doen. 

 

Inflatie, flinke stijgingen van de levensverwachting die zorgen voor een steeds duurder 

pensioen dan wel de waarde van het human capital verhogen, en vergrijzing en ontgroe-

ning waren in de tweede helft van de 19
de

 eeuw nog niet in beeld. Dat is jammer, want 

Van Marken zou daar ongetwijfeld een visie op hebben gehad en daar hadden wij dan van 

                                                
318 Gedragswetenschappers, enquêtes onder deelnemers en buitenlandse ervaringen wijzen uit dat deze ar-
gumenten nog steeds gelden (deel I, hoofdstuk 4 en 5). 
319 Een duidelijke eindloongedachte. 
320 Zowel De Vries als Van Nederveen Meerkerk en Peet beschrijft het maatwerk tussen de patron en zijn 

knechts. Voor én werkgever én werknemer gold dat zo lang mogelijk blijven werken de insteek was. Het 

pensioen is voor als het écht niet meer gaat. 
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kunnen leren. Ook Van Marken en zijn commissarissen zien de pensioenregeling als een 

arbeidsvoorwaarde die werknemers aantrekt en bindt (zie argumenten werkgevers in de 

vorige paragraaf). 

 

Geen geld om visie in te voeren 

Van Marken slaagde er niet in zijn visie zelf te verwezenlijken. De beschikbare bedrijfs-

middelen stonden dat niet toe. In 1880 ging de pensioenregeling van start. De eerste 

pensioenpremies werden uit de winst betaald, een onzekere financieringsbron. Er werden 

op leeftijd 60 ingaande lijfrentes voor gekocht bij een solide Nederlandse verzekeraar. Dit 

laatste als invulling van „de werknemer moet er op kunnen rekenen.‟ Een beschikbare 

premieregeling dus. Zij het dat wel uit de inleg direct pensioen werd ingekocht. Geen 

echte defined contribution dus. Dit zinde Van Marken geenszins. Hij was er zich terdege 

van bewust dat tegenvallende bedrijfsresultaten niet alleen het risico met zich mee brach-

ten, dat in latere jaren toch nog een deel van de pensioenen direct uit het bedrijfskapitaal 

moest worden gefinancierd omdat te weinig was gespaard, maar ook het vertrouwen in 

dit nog prille systeem zouden schaden. Maar het lukte hem bij het eerste contract nog niet 

om daar meer fundament te realiseren. Op dit punt ontstonden dan ook al snel problemen. 

Na twee voorspoedige jaren ging het in 1882 mis. En ook in 1883 en 1884. Het personeel, 

dat door hem over de streep was getrokken voor het nut van pensioensparen, was diep 

teleurgesteld. Bij De Vries lezen wij: “Opmerkenswaard is echter, dat Van Marken toen 

reeds, na een zo korte ontwikkeling, zijn personeel van het belang van een pensioenrege-

ling zozeer had weten te doordringen, dat een groot aantal van hen de premie geheel of 

gedeeltelijk – al naar men daartoe in staat was – zelf doorbetaalde!” – (einde citaat).
321

 In 

1885 ging het weer mis met de winst en toen bracht het personeel de premie ook niet 

meer op. Pas in 1887 was de winst weer ruim voldoende. Van Marken zag zijn kans 

schoon. De commissarissen stemden in met de afspraak dat de pensioenpremie voortaan 

behoorde tot het loon en daarom eerst onttrokken wordt aan het bedrijfsresultaat alvorens 

de winst wordt berekend. De benodigde pensioenpremies worden gestort, ongeacht of er 

winst is of verlies. 

In 1910 wordt opgericht de “Vereeniging tot Behartiging van de Belangen van het Perso-

neel in vasten dienst der N.V. Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek”. Alle werknemers 

in vaste dienst worden lid van de Vereeniging. Het ouderdomspensioen wordt hier ook in 

ondergebracht en de pensioenen worden niet meer ingekocht bij een verzekeringsmaat-

schappij. De Vereeniging belegt de premies zelf. De voorloper dus van het 

pensioenfonds. Welte (2007) vermeldt als reden: de verzekeraar vraagt hoge kosten die 

ten laste gaan van het op te bouwen pensioen.
322

  

Het pensioen wordt betaald uit de ingelegde premies en de daarop bijgeschreven beleg-

gingsrendementen. Niets wordt vermeld over actuariële berekeningen om inzicht te geven 

over het te bereiken pensioen. Ook wordt niet uitgewijd over de beleggingsrisico‟s en 

langlevenrisico‟s, die in beginsel dus voor de werkgever en de deelnemer zijn.  

 

 

 

 

                                                
321 De Vries, 27. 
322 Welte (2007, 12). 
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7.2.2  Beoordeling met de inzichten van nu 

 

De pensioenvisie is geformuleerd en door Van Marken „nagejaagd‟ vanuit de „willen‟-

kant. Wij bespreken daarom eerst de „willen‟ dimensies.  

Wij bespreken daarna de realiteit. Die is dat de „kunnen‟- kant in het pensioencontract dat 

Van Marken invoert het vooralsnog wint. 

 

De visie, een ‘willen’ 

Wij bespreken de casus langs de „willen‟ dimensies. 

 

Pensioenresultaat 

 Eindloon (de visie) is het vertrekpunt als invulling van het doel van een goed pen-

sioen. Dit overigens ondanks dat van inflatie nog geen sprake was. Hoge kwaliteit 

staat bij Van Marken, en ook andere sociale werkgevers als Philips en Stork, 

voorop. Gekozen wordt voor een vaste collectieve pensioenleeftijd, alhoewel dat 

vast geen bewuste keuze lijkt. 

 

Zekerheid 

 Van Marken hecht aan zekerheid, zowel voor de werkgever als de werknemer. De 

werknemer moet er op kunnen rekenen dat pensioen wordt opgebouwd en dat het 

er is, als het human capital op is. Hij brengt de volgende zekerheidswaarborgen 

aan. Op eigen initiatief, je zou bijna kunnen zeggen „door gebruik te maken van 

gezond verstand‟. Wetgeving had hij niet nodig.  

 Het pensioengeld wordt buiten de onderneming gebracht en buiten de beschik-

kingsmacht van de werknemer. Beide kunnen niet aan het geld komen. Dat 

voorkomt dat er geen of te weinig pensioen is als het zover is. 

 De werknemer is verplicht om mee te doen en de werkgever doet het voor hem, 

paternalisme dus, uit gevoelde zorgplicht voort gekomen puur ter bescherming en 

dus zekerheidsverhogend.  

 Het pensioen wordt opgebouwd naar rato van de diensttijd, kapitaaldekking dus. 

Dat betekent dat de betaling van het pensioen niet afhankelijk is van de bedrijfsre-

sultaten. Zowel de werkgever als de werknemer beschermen zich hier tegen de 

rijping.  

 In eerste instantie wordt het pensioen verzekerd, maar omwille van de kosten van 

de verzekeraar wordt in 1910 besloten om de gelden onder te brengen in een „pen-

sioenfonds‟. De literatuur maakt geen melding van een actuarieel fundament 

onder de visie, anders dus dan kapitaaldekking en een geschatte premie van 25% 

van de loonsom. 

 

De visie, kan het ook? 

Wij nemen de casus van de pensioenvisie de maat langs de „kunnen‟ dimensies. 

 

Betaalbaarheid 

 Het contract volgens zijn visie kent de in deel I geanalyseerde knelpunten op het 

punt van de betaalbaarheid. Bij het formuleren van zijn visie was volgens De 

Vries het financiële plaatje voor Van Marken niet duidelijk. Hij dacht aan 25% 
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van de loonsom als premie voldoende te hebben en hij schrok van de backservice-

lasten in een eindloonregeling.
323324

  

 

Solidariteit 

 De Vries meldt ook niets over een visie van Van Marken op solidariteit. Bij Welte 

lezen wij wel dat Van Marken gemeenschapsgevoel (en dus solidariteit) een we-

zenskenmerk vond om ondernemingsdoelen maar ook optimale ontplooiing en 

welvaart voor de werknemer te bereiken. Net als bij de gilden was solidariteit in 

het tijdsgewricht geen issue, het was gewoon efficiënt en verstandig en verhoogde 

de gezamenlijke welvaart waarvan eenieder profiteerde. Verder kunnen wij wel 

het volgende noteren. 

 Door de dwang om mee te doen zijn de werknemers onderling solidair. Ieder 

krijgt uit de loonruimte procentueel evenveel ongeacht leeftijd en gezondheid. 

 Of bij de inkoop nog gecorrigeerd wordt voor het feit dat die inkoop voor jonge-

ren goedkoper is dan voor ouderen wordt in de literatuur niet duidelijk. Dus of er 

solidariteit van jong naar oud optreedt evenmin. Het is aannemelijk dat later in het 

pensioenfonds die solidariteit er wel in gekomen is, net als bij Philips (zie hierna 

paragraaf 7.3.2). 

 Bij de inkoop bij de verzekeraar bestaat geen solidariteit meer met gepensioneer-

den en met de actieven met bestaande rechten. De verzekeraar zorgt daarvoor. 

Later in het pensioenfonds is de werkgever en zijn daarmee jongeren en toekom-

stige deelnemers bij tegenvallers solidair met de bestaande generaties en zijn 

actieven bij tegenvallers solidair met gepensioneerden.  

 In de jaren dat de onderneming onvoldoende winst maakte werd op daadkrachtige 

werknemers een beroep gedaan om de premie te betalen voor hen die dat niet 

konden. 

Het is zeer aannemelijk dat ook Van Marken, ondanks zijn heldere visie op het risico van 

de veroudering van het werknemersbestand en het toenemen van het aantal gepensioneer-

den niet was ontkomen aan een steeds grotere solidariteitsdruk op de jongeren en 

toekomstige generaties. De babyboom, die in feite als katalysator optreedt in het vergrij-

zings- en rijpingsproces, kon hij niet voorzien. Zou hij als een der eersten, en nog voordat 

het toenmalige Kabinet dat zou doen in de Nota Werken aan Zekerheid in 1996
325

, het 

traditionele defined benefit ter discussie hebben gesteld? 

 

Arbeidsmarkt 

 Zou Van Marken eerder dan anderen de conclusie hebben getrokken dat de stij-

gende levensverwachting niet straffeloos kan blijven leiden tot premieverhoging? 

Zou hij wél door de voorspoed hebben heen gekeken en tijdig de bakens hebben 

verzet ten aanzien van de vaste pensioenleeftijd? 

                                                
323 De Vries, 44. 
324 De huidige pensioenpremies zitten, uitzonderingen daar gelaten, niet op dat niveau. Overigens kwamen 

de premies daar rond 1970 wel bij in de buurt. Toch oordelen wij de pensioenprijs die wij nu betalen als te 

hoog. Heeft dat er mee te maken dat wij nu ook, en toen nog niet, een forse AOW-premie betalen en dat wij 

nu beduidend hogere zorgpremies betalen? 
325 Zie paragraaf  8.5. 



7   Opkomst en institutionalisering van het collectieve pensioencontract 

115 

 

 Zou Van Marken wél ontkomen zijn aan de overgangsmaatregelen en voorwaar-

delijke rechten die de arbeidsmobiliteit belemmeren? En die de solidariteit van 

jong naar oud ongewenst hebben vergroot? 

Het pensioen is bij Van Marken een duidelijke arbeidsvoorwaarde en als zodanig een 

bindmiddel aan de onderneming. 

 

De binding van ‘willen’ en ‘kunnen’ 

Wij bespreken de casus op het punt van de „verbinden‟ dimensies. 

 

Risicomanagement 

 Zou de visionair Van Marken ontkomen zijn aan de toenemende risico‟s en het 

verkeerd managen daarvan? Zou hij bijvoorbeeld bij het duidelijk worden van de 

keuzes in het FTK direct gekozen hebben om de nominale garantie los te laten en 

zo te ontkomen aan dure schijnzekerheid en de beleggingsspagaat? Hij zou de 

stappen hebben moeten zetten als zullen worden voorgesteld en uitgewerkt in deel 

III om daaraan te zijn ontkomen. 

 

Verantwoording 

 Ook op het punt van verantwoording was Van Marken zijn tijd vooruit. Hij orga-

niseerde medezeggenschap om werknemers zich langs die weg verantwoordelijk 

te maken voor hun pensioen en de kosten daarvan. 

 

De visie van Van Marken op het punt van pensioenresultaat in combinatie met zekerheid 

ligt, zo zeggen wij, ten grondslag aan het huidige contract. Het is dus aannemelijk te oor-

delen dat die visie qua houdbaarheid net zo in discussie zou zijn gekomen als het huidige 

pensioencontract. Dat neemt niet weg dat veel van juist zijn visie is te vertalen naar wat 

wij in deel III de lijst van behoud zullen noemen voor het ontwikkelen van een naar de 

toekomst toe houdbaar contract. Het gaat dan om de zekerheidswaarborgen in zijn visie, 

het sparen naar rato van de diensttijd, het brengen van de gelden buiten de onderneming 

en buiten de beschikkingsmacht van de deelnemer en de verplichte deelname, hoe pater-

nalistisch ook. Deze behoudcriteria sluiten duidelijk aan bij de in deel I beschreven 

belangen van de onderscheiden belanghebbenden. De mens Van Marken en zijn visie la-

ten zich prima „vangen‟ in het paradigma van het sociale contract. 

 

7.2.3  De casus van de regeling die Van Marken invoert: beoordeling naar de inzich-

ten van nu 

 

De realiteit van de beschikbare premie, een ‘kunnen’ 

Als gezegd lieten de ondernemingsresultaten het invoeren van een contract volgens de 

visie van Van Marken niet toe. In plaats daarvan was het contract in feite een beschikbare 

premieregeling. Wij bespreken de casus langs de „kunnen‟ dimensies. 

 

Betaalbaarheid 

 Er wordt niet meer toegezegd dan wordt ingelegd en er wordt niet meer ingelegd 

dan de bedrijfsmiddelen toelaten. De beschikbare premieregeling is dus betaalbaar 

voor de werkgever in de zin dat hij niet voor onbeheersbare lasten komt te staan. 
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Solidariteit 

 Er is geen toezegging gedaan en dus zijn er geen tegenvallers. Daartoe hoeft dus 

geen solidariteit te worden opgebracht. Dus kan er niets „onder druk‟ komen.  

 Er is geen intergenerationele solidariteit, de meerwaarde daarvan kan dus niet 

worden benut.  

 De literatuur vermeldt niet in hoeverre deelnemers solidair zijn met elkaar ten 

aanzien van beleggingsrisico‟s en langlevenrisico. 

 

Arbeidsmarkt 

 De eerste pensioenregeling van Van Marken kent niet de belemmeringen voor de 

arbeidsmarkt van defined benefit, behoudens op het punt van de vaste pensioen-

leeftijd. Maar als gezegd, grote stijgingen van de levensverwachting waren nog 

lang niet in beeld. 

 De regeling kan wel belemmeringen opleveren als het pensioen te laag uitvalt. 

Werknemers gaan dan, bij afnemend en tekort schietend human capital, zichzelf 

en de werkgever in de weg zitten. 

 

Maar biedt beschikbare premie voldoende?  

Wij leggen de casus langs de „willen‟ dimensies. 

 

Pensioenresultaat 

 De beschikbare premie regeling van Van Marken biedt geen duidelijkheid over de 

vraag of het pensioendoel kan worden gehaald. Zowel werknemer als werkgever 

hebben geen kompas richting de beoogde pensioenleeftijd. Dat brengt het risico 

met zich mee van een te laag pensioen. Daar zijn noch de werknemer, noch de 

werkgever noch de maatschappij bij gebaat. 

 

Zekerheid 

 Zekerheid over de opgebouwde rechten is er wel in het pensioenfonds, tekorten 

zullen er niet zijn. Maar de uitkomst, heeft de deelnemer voldoende pensioen op 

de pensioenleeftijd, is ongewis. Per saldo geen zekerheid dus. 

 

En hoe zit het op de ‘verbinden’ dimensie? 

 

Risicomanagement 

 Aan de ene kant is het risicomanagement op orde, namelijk als het gaat om be-

taalbaarheid, solidariteit en in beginsel zekerheid. Het fonds zal niet met tekorten 

komen te zitten (en ook niet met overschotten).  

 Maar het managen van het pensioendoel is niet op orde. Van Marken heeft, op 

weg naar zijn visie, dit ook zo gevoeld. 

 

De pensioenregeling die Van Marken gedwongen door de beperking van de bedrijfsmid-

delen invoerde, betekent werken zonder doel. Dat geldt ook voor defined contribution. 

Maar het doel van pensioen is nu net wel het hebben van een doel, te weten uitzicht op 

een pensioen, waarmee de werknemer na pensionering in zijn kosten van levensonder-

houd kan voorzien op een welvaartspeil zoals hij dat is gewend. De kwaliteit verliest hier 



7   Opkomst en institutionalisering van het collectieve pensioencontract 

117 

 

teveel van de betaalbaarheid. Wij zullen dat nadrukkelijk gaan zien bij de casus van de 

inlegafhankelijke opbouwregeling bij Philips (par. 7.4). 

 

7.3  Eindloon bij Philips onhoudbaar
326

 
 

Deze casus bespreken wij omdat hij zo‟n mooi voorbeeld is van de dominantie van het 

„willen‟. En omdat wij er toen niet van hebben geleerd. Die dominantie van het „willen‟ 

kenmerkt de ontwikkeling tot aan het debat dat wij nu voeren. 

 

7.3.1  De casus 

 

Het lukt Philips wél om in 1913 te starten met een eindloonregeling
327

. Er wordt opge-

bouwd naar rato van de diensttijd met 1,67% per jaar. De pensioeninkoop wordt jaarlijks 

afgefinancierd. Gefinancierd wordt uit premie, uit beleggingsopbrengsten en uit extra bij-

dragen van de onderneming. De laatste zijn de sluitpost. Dienstjaren voor de start van het 

contract en het pensioenfonds
328

 tellen mee voor het pensioen, een genereuze keuze.
329

 

De pensioenleeftijd is 65 jaar. Er wordt risicomijdend belegd. Een gedegen actuarieel 

fundament lijkt te ontbreken.
330

 

Tot rond 1920 gaat het de onderneming goed. De eindloonregeling is wel duur door de 

regelmatige en forse loonsverhogingen die medewerkers krijgen, juist ook omdat het 

goed gaat. De backservice last is hoog. Maar de extra stortingen zijn voor de werkgever 

geen probleem. Er worden zelfs verdere verbeteringen aangebracht. De pensioenleeftijd 

gaat omlaag van 65 naar 60 jaar, de werknemerspremie wordt af geschaft. De afhanke-

lijkheid van de werkgever neemt verder toe.  

Na 1920 bereken voor de onderneming financieel slechtere tijden aan. De onderneming 

moet de extra stortingen beperken. Bovendien levert het risicomijdend beleggen van de 

pensioengelden een beperkt rendement op van zo‟n 5% per jaar.  

Het gaat daarna wel weer beter met de onderneming maar de daardoor noodzakelijke 

enorme groei betekent een grote financieringslast voor het pensioenfonds. In 1922 blijkt 

bij de opstelling van de eerste wetenschappelijke balans dat de algemene reserve negatief 

is, onderdekking dus. Er wordt weer een werknemersbijdrage ingevoerd. Ook wordt ge-

kozen voor een beperking van de toegankelijkheid tot het fonds om zo de lastengroei te 

beperken. Als de onderneming in 1927 en 1928 weer enorm groeit, is dat niet vol te hou-

den. Grote groepen werknemers dreigen pensioenopbouw mis te lopen. Dat verdraagt 

                                                
326 Deze paragraaf is ontleend aan Van Nederveen Meerkerk en Peet (2002). 
327 Over het gemiddelde salaris van de laatste 5 jaar. 
328 Er waren twee pensioenfondsen, een voor de fabrieksarbeiders en een voor het kantoorpersoneel (de 

„beambten‟). In 1996 zijn de fondsen samen gebracht in één fonds. Wij zullen in deze studie doen alsof 

altijd sprake is geweest van één fonds. Dat heeft voor het onderzoek en de conclusies geen gevolgen. 
329 Bij de start van PGGM zien wij een soortgelijke keuze die sterk is gebaseerd op zorgplicht en solidari-

teit. Zie Van Keeken (2008, 10). 
330 Van Nederveen Meerkerk en Peet geven aan dat zij uit deze begintijd niets kunnen vinden over het wel 

of niet aanwezig zijn van een actuarieel fundament onder het contract. Ik ga er daarom in mijn analyse en 
beoordeling vanuit dat dit actuarieel fundament er niet is geweest. Ik baseer dat overigens ook op het feit 

dat een groeiend fondsvermogen in de eerste jaren direct wordt omgezet in verbeteringen in het contract. 

Ook dan wordt niet over toekomstige risico‟s gesproken. Bovendien wordt pas in 1922 voor het eerst een 

wetenschappelijke balans opgesteld en komt de actuaris in beeld. 
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zich niet met de door de werkgever gevoelde zorgplicht. Alle werknemers hebben, ook 

Van Marken redeneerde zo, „recht‟ op pensioenopbouw. Ook de actuaris spreekt de lei-

ding van de onderneming hierop aan. Uiteindelijk wordt de conclusie getrokken dat een 

grondige heroverweging nodig is en in 1929 verwoordt Anton Philips dit als volgt: “Door 

den gestadige groei en bloei der onderneming met de daaraan gepaard gaande ontzaglijke 

uitbreiding van het personeel is het Pensioenfonds in zulk een stadium gekomen, dat naar 

middelen moet worden omgezien op welke wijze alle leden van het personeel der onder-

neming in het Pensioenfonds zouden kunnen worden ondergebracht, zonder dat de 

stabiliteit van het Pensioenfonds er onder te lijden zou hebben” – (einde citaat).
331

 De on-

dernemingsleiding toont zich dus gevoelig voor de druk om alle werknemers mee te 

kunnen laten doen. Dit is geheel in lijn met de gevoelde zorgplicht. Liever iedereen mee 

doen en dan maar wat minder pensioen dan een goed pensioen voor de één en niets voor 

de ander. In 1929 wordt de eindloonregeling gesloten en wordt over gegaan op inlegaf-

hankelijke opbouw. 

 

7.3.2  Beoordeling met de inzichten van nu 

 

De „willen‟ kant domineert deze casus, de maatvoering ten aanzien van het „kunnen‟ is 

niet goed geweest. 

 

Eindloon is ‘willen’ 

Wij bespreken de casus langs de „willen‟ dimensies. 

 

Pensioenresultaat 

 Eindloon. De kwaliteit is leidend. De werkgever belijdt de eindloonfilosofie en 

het recht voor de werknemer op pensioen als volgt: “Waar men vroeger pensioen 

beschouwde als een ondersteuning aan ouden van dagen, ziet men dit tegenwoor-

dig als voortzetting der dienstbetrekking, waarvoor na een bepaalde tijd geen 

diensten meer worden verlangd. Omdat bij een particuliere onderneming het in-

komen niet alleen bestaat uit salaris maar ook uit gratificaties is de wenselijkheid 

van gelijkstelling van het pensioen met het laatste inkomen in het bedrijfsleven 

nog groter dan bij burgerlijke ambtenaren” – (einde citaat)
332

. Het is dat inflatie 

nog geen issue is, anders was inflatievastheid waarschijnlijk ook onvoorwaarde-

lijk toegezegd. Kennelijk zien wij hier het ideaalbeeld van de sociale ondernemer 

die de volledige zorg voor de werknemer op zich wil nemen. De zorgplicht en het 

paradigma van het sociale contract ten top.
333

 

 

Zekerheid 

 Wij vinden dezelfde zekerheidswaarborgen als bij Van Marken, kapitaaldekking, 

het geld zit in het pensioenfonds, dus buiten de onderneming en buiten de be-

schikkingsmacht van de werknemer en de bescherming van het paternalisme. 

Daarenboven geldt nog het volgende. 

                                                
331 Van Nederveen Meerkerk en Peet, 104. 
332 Van Nederveen Meerkerk en Peet, 86. 
333 Uiteraard speculatief. 
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 Gespaard wordt voor een pensioendoel. Dat geeft op zich een grotere zekerheid 

dat dit doel ook gehaald wordt dan bij beschikbare premie. Daar is geen doel en 

wordt ook niet gepoogd dat te realiseren. 

 Negatief is dat er geen gedegen actuarieel fundament is. De financiële positie van 

het pensioenfonds en daardoor de zekerheid van de opgebouwde rechten van de 

werknemer zowel als de nog op te bouwen rechten zijn te veel afhankelijk van de 

bijdragen van de onderneming. Daarmee wordt de zekerheid van de kapitaaldek-

king ondermijnd. 

 Er wordt solide, zelfs risicomijdend, belegd met bescheiden portefeuilles aandelen 

en onroerend goed. 

 

Maar, kan het ook? 

Wij nemen de casus de maat langs de „kunnen‟ dimensies. 

 

Betaalbaarheid 

 De combinatie van onstuimige groei en hoge backservicelasten enerzijds en be-

scheiden rendementen anderzijds betekenen dat de onderneming steeds meer 

premie moet afdragen en extra bijstortingen moet doen. Dat is niet vol te houden. 

Het fonds raakt in onderdekking. De kwaliteit is niet vol te houden. 

 

Solidariteit 

De solidariteit van jong naar oud is groot. 

 Werknemers met weinig gewerkte jaren vóór de oprichting van de Vereeniging 

(jongeren) zijn solidair met werknemers met veel gewerkte jaren vóór de oprich-

ting (de oudere werknemers). Een overigens vanzelf aflopende solidariteit.
334

  

 Jongeren cq toekomstige generaties zijn solidair met ouderen en gepensioneerden, 

omdat de pensioenaanpassingen over het verleden uit premie worden betaald. 

 Jongere werknemers zijn solidair met oudere werknemers vanwege de uniforme 

werknemerspremie die wordt gevraagd door de werkgever; alle deelnemers krij-

gen dezelfde opbouw per jaar ongeacht hun leeftijd, doorsnee dus. Ook hier dus al 

feitelijk doorsneeopbouw-doorsneepremie maar strict genomen alleen op de 

werknemersbijdrage. 

 En er is de typische eindloonsolidariteit, niet- carrièremakers zijn solidair met car-

rièremakers. 

 Bij de start is de beroepsbevolking en dus ook het actievenbestand bij Philips erg 

jong. En er zijn weinig gepensioneerden. Het risico van vergroting van de solida-

riteitsdruk op de jongeren en de toekomst zal niet zijn onderkend. Die 

kwetsbaarheid kennen wij inmiddels wél.  

De solidariteit is bij Philips niet de reden geweest voor de onhoudbaarheid van het eind-

loon. 

 

 

 

                                                
334 Een solidariteit die feitelijk ook ten grondslag ligt aan het system van doorsneeopbouw-doorsneepremie 

in de bpf-en (zie par. 7.5). 
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Arbeidsmarkt 

 De arbeidsmarkt is gediend met werknemers met een goed pensioen. Geleidelijk 

schaft Philips de uitsluitingsregels af, waardoor het contract voor steeds meer 

werknemers toegankelijk is. De inperking daarvan in 1927 en 1928 is een stap te-

rug. Dat ziet de onderneming zelf ook. Vanaf 1929 kunnen in beginsel alle 

werknemers toetreden tot de regeling.  

 

En hoe zit het op de ‘verbinden’ dimensie? 

 

Risicomanagement 

Het risicomanagement is niet op orde.  

 De kwaliteit is aan gegaan zonder een gedegen financiële verkenning, bijvoor-

beeld van scenario‟s met betrekking tot groei en backservicelasten. Van Marken 

was van die lasten al geschrokken. 

 Jaarlijks wordt afgefinancierd. Dat is op zich goed risicomanagement. Maar de 

kwetsbaarheid van de afhankelijkheid van de onderneming ondergraaft dit. De 

facto wordt het fonds op kasbasis gestuurd. 

 De financiële positie wordt in het begin niet gemonitord en bewaakt, waardoor de 

tekorten die ontstaan laat worden opgemerkt. 

 

De houdbaarheid van de eindloonregeling bij Philips loopt stuk op het zwaar onderschat-

ten van de lasten en daarmee overschatten van de lat van de betaalbaarheid. Omdat men 

graag een mooie regeling wil, net als de buren en omdat dat zo sociaal is. En het loopt 

stuk, omdat het risicomanagement onvoldoende is. Op voorhand wordt geen „eerlijke‟ 

begroting gemaakt. Het zijn vooral de aanpassingen met terugwerkende kracht, in dit ge-

val de backservice, die voor de problemen zorgen. 

 

7.4  Ook ‘beschikbare premie’ is niet houdbaar bij Philips 
 

Deze casus bespreken wij omdat hij zo‟n mooi voorbeeld is van de dominantie van de 

betaalbaarheid. De „andere‟ kant dus. Maar ook die blijkt niet vol te houden, als de pensi-

oenaanspraken daardoor te veel eroderen en een te laag pensioen dreigt. Wij moeten dus 

in de zoektocht naar een houdbaar contract niet doorschieten naar defined contribution. 

Want dan zouden wij „de boot missen‟ (1).
335

 

Wij bespreken de casus in twee deelcasussen. De eerste is de invoering van het systeem 

van inlegafhankelijke opbouw, de tweede de terugkeer naar eindloon. 

 

7.4.1  De casus: inlegafhankelijke opbouw 

 

In 1929 sluit Philips de eindloonregeling dus. De onderneming blijft zich wel garant stel-

len voor de daarin opgebouwde rechten en het opgelopen tekort. Een kenmerk van 

defined benefit, de werkgever geeft de facto de garantie. 

 

                                                
335 Voor zover van toepassing voorzien wij keuzes van het predicaat „de boot gemist‟. Dat is een oordeel 

over een keuze of invulling daarvan met de inzichten van nu en belangrijk voor de keuzes voor een houd-

baar contract. In hoofdstuk 10 zetten wij ze op een rij. 
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Inlegafhankelijke opbouw 

De nieuwe regeling kent een inlegafhankelijke opbouw. Per dienstjaar wordt premie X 

salaris opgebouwd. Salarisverhogingen worden niet met terugwerkende kracht vergolden 

met pensioen. Er is dus geen backservice. De werknemer legt premie in, de beambte 7% 

en de fabrieksarbeider 3%. De onderneming doet daar het zelfde bij. Omdat de fabrieks-

arbeider minder inlegt, gaat zijn pensioenleeftijd naar 65 jaar. Die van de beambte blijft 

60 jaar.
336

 Alle werknemers kunnen aansluiten en iedereen wordt ook dringend opgeroe-

pen dat te doen. Een plicht is er nog steeds niet, wel een sterk appel. Deelnemers krijgen 

rechten bij ontslag. 

Geregeld is dat de onderneming kan bijstorten, maar niet méér dan dat. De werknemer 

kan er niet op rekenen. Uit de inleg wordt pensioen ingekocht tegen een rekenrente van 

3,5%. Het is dus geen defined contribution. Er wordt nog steeds solide en risicomijdend 

belegd. Belegd mag niet worden in de eigen onderneming. Alles is er op gericht het fonds 

gezond te houden en de ingekochte pensioenen te kunnen nakomen zonder extra bijstor-

tingen van de onderneming.  

 

7.4.2  Beoordeling met de inzichten van nu 

 

Inlegafhankelijke opbouw (en beschikbare premie) is ‘kunnen’. 

Wij bespreken de casus langs de „kunnen‟ dimensies. 

 

Betaalbaarheid  

 De betaalbaarheid is in beginsel geen probleem. Het fonds doet geen toezeggin-

gen zonder premie of uit eigen vermogen en de onderneming doet alleen extra 

stortingen als daarvoor de middelen in de onderneming aanwezig zijn. In die extra 

stortingen zat bij de eindloonregeling het probleem. De jaarlijkse premie-inleg 

kent dat veel minder.  

 Niet duidelijk wordt uit de literatuur hoe de garantie is geregeld als toch tekorten 

ontstaan, als de beleggingen minder renderen dan 3,5% en actuariële aannames 

moeten worden aangepast. Alhoewel daartoe niet verplicht, zal de druk op de on-

derneming groot zijn in dat geval om bij te springen.  

 Door de erosie van de pensioenaanspraken komt de onderneming klem te zitten 

tussen de deelnemerswens en maatschappelijke druk tot aanpassing van de aan-

spraken enerzijds en de les van de eerste eindloonregeling anderzijds. Wij zien dat 

de onderneming „om‟ gaat en toch regelmatig extra stortingen doet.  

 

Solidariteit 

 De solidariteit knelt niet, er worden in beginsel geen risico‟s doorgeschoven naar 

jongeren en toekomstige generaties. Solidariteit treedt wel indirect op van jong 

naar oud als de werkgever uit de bedrijfsmiddelen extra stortingen doet. Dat is 

overigens dan een expliciet besluit van de onderneming en dus transparant. 

 Naarmate steeds meer van deze stortingen worden gedaan, neemt die solidariteit 

„via de achterdeur‟ wel weer toe. 

                                                
336 Onbegrijpelijk met de inzichten van nu, die laten zien dat lagere inkomensklassen ook een lagere le-

vensverwachting hebben. Het zou op grond daarvan dus net andersom moeten zijn. 
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 En er is door de inkoop van pensioen uit de inlegafhankelijke opbouw (het is geen 

defined contribution) wel solidariteit in het delen in beleggingsrisico‟s en actuari-

ële risico‟s. Dat verkleint de risico‟s voor het individu aanzienlijk.  

 De solidariteit onder de werknemers en deelnemers is groot. Men komt op voor 

groepen met achterstand, een houdbaarheidsles. 

 

Arbeidsmarkt 

 In 1934 wordt een wervingsactie gehouden onder het personeel om toe te treden 

tot de pensioenregeling. Een pensioenverzekering is “een eisch van dezen tijd” – 

(einde citaat).
337

 

 De verplichte deelname die later onder druk van de vakbonden wordt ingevoerd is 

positief voor de arbeidsmobiliteit; de minimumtoetredingsleeftijd doet daar weer 

aan af. 

 Het recht bij tussentijds ontslag is een pré voor de mobiliteit. Dit verliest weer aan 

waarde doordat nog geen aanpassing plaatsvindt van ontslagrechten. Pas vanaf 

1962 wordt dit geregeld. 

 De vaste pensioenleeftijd is naar de inzichten van nu een belemmering voor de ar-

beidsmarkt. Toen was dat gezien de demografie geen issue. 

 

Wat betekent dat voor de ‘willen’ kant? 

 

Pensioenresultaat 

 Het antwoord op de houdbaarheidsvraag is nee. En dat zit op de kwaliteit.  

 Op voorhand is onzeker of het uiteindelijke pensioen na pensioeningang in een 

redelijke verhouding zal staan tot het laatste salaris, gezien de doelstelling van 

pensioen een belangrijke kwaliteitsgraadmeter. Zo‟n doel wordt ook niet gesteld. 

Dat betekent dat noch de werknemer noch de werkgever een kompas heeft. 

 Net zoals eindloon (en dus ook defined benefit) onhoudbaar was vanwege de eco-

nomische ontwikkelingen en de impact daarvan op de betaalbaarheid, zo is ook 

inlegafhankelijke opbouw (en dus ook defined contribution) onhoudbaar voor die 

economische ontwikkelingen. Het pensioenresultaat kan zoveel eroderen dat het 

te laag wordt. 

 Deelnemers en gepensioneerden komen in verzet. In de periode van de eindloon-

regeling was de betrokkenheid van de deelnemer gering. Hij leunt achterover, de 

onderneming zorgt wel dat het goed komt. Als de kwaliteit onderhevig is aan risi-

co‟s, neemt die betrokkenheid toe. Zodra de deelnemer de kwetsbaarheid van het 

inlegafhankelijke opbouwsysteem gaat ervaren, wil hij compensatie, een houd-

baarheidsles. 

 Het beste bewijs van onhoudbaarheid is het toegeven van de onderneming aan de 

roep om bijstortingen om de pensioenaanspraken toch te kunnen aanvullen.  

 

                                                
337 Van Nederveen Meerkerk en Peet, 126. 
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De onderneming „voelt‟ het appel om pensioenaanpassingen te doen dus wél. Een 

houdbaarheidsles.
338

 

 

Zekerheid 

 Bij inlegafhankelijke opbouw is de zekerheid van de over het verleden opge-

bouwde rechten in het fonds in beginsel goed geregeld. Omdat de inleg direct 

wordt omgezet in een pensioenrecht, is er wel beleggingsrisico en actuarieel risi-

co. De literatuur is niet duidelijk over hoe daarmee in de financiële opzet wordt 

omgegaan. Wel wordt solide en risicomijdend belegd. Het fonds rekent zich niet 

rijk.  

 De afhankelijkheid van de onderneming is hierdoor ex-ante opgeheven. Ex-post 

blijft deze echter wel degelijk bestaan. In de reglementen van het fonds komt te 

staan dat de onderneming voor de pensioentoezegging garant staat, dé ultieme 

consequentie voor de werkgever van eindloon.  

 Het beleggen in de eigen onderneming ondergraaft eigenlijk de bepaling dat het 

pensioengeld buiten de onderneming wordt gebracht. Het besluit dat dat niet meer 

mag, herstelt op dit punt de bedoelde zekerheid.  

 De zekerheid is echter schijnzekerheid vanwege het risico van grote erosie van de 

pensioenaanspraken. 

 

En hoe zit het op de ‘verbinden’ dimensie? 

 

Risicomanagement 

 Door de actuariële opzet en de inlegafhankelijke opbouw is het risicomanagement 

in het fonds sterk verbeterd. De risico‟s zijn in beeld. Er worden door het fonds 

geen risico‟s aangegaan anders dan de beleggingsrisico‟s en ook daarin is het 

fonds zeer voorzichtig. Het fonds toont discipline en is zich bewust dat beleg-

gingsopbrengsten grenzen hebben. Dit ondanks de voortdurende roep om 

aanpassing van de pensioenen over het verleden. 

 De inzet om de financiering, ook van de aanpassingen van de pensioenen en pen-

sioenopbouw over het verleden, meer en meer uit het fonds zelf te doen en 

daarmee de afhankelijkheid van de onderneming te verkleinen is een belangrijke 

stap in het risicomanagement. 

 Niet duidelijk is uit de literatuur of voorzieningen zijn getroffen voor tegenvallen-

de beleggingsopbrengsten en/of actuariële resultaten. Voor wie zijn die tekorten?  

 De rechten zijn, alhoewel wij dat niet letterlijk lezen, in beginsel onvoorwaarde-

lijk (onvervreemdbaar net als bij Van Marken). Dat betekent dat de werkgever 

toch voor tekorten in het fonds zal blijven worden aangesproken. 

 

De betaalbaarheid, het actuarieel fundament en het risicomanagement zijn verbeterd. Alle 

werknemers hebben toegang tot de regeling. De afhankelijkheid van de onderneming is 

                                                
338 In deel III zal ik als belangrijke waarborg de achtervangfunctie van de CAO-tafel opnemen als onder-

deel van de zekerstelling in defined ambition. Het is de hier geleerde les die mij daartoe brengt. Een te laag 

pensioen hoort op de CAO-tafel tussen werkgever en werknemer besproken te worden. Het is beider ver-

antwoordelijkheid en belang. Zonder erkenning daarvan rekent de werkgever zich te rijk en is geen enkel 

pensioencontract houdbaar. 
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daardoor formeel doorgesneden. De knelpunten uit het eerste contract zijn daarmee opge-

lost. Daar staat wel een fors kwaliteitsoffer tegenover. Wij zijn weer een stuk terug naar 

het eerste contract bij Van Marken. Beter dan in dat contract is de vaste inleg, die niet 

meer afhangt van de bedrijfsresultaten. Salarisverhogingen en inflatie kunnen het pensi-

oen uithollen en de doelstelling, het voortleven op het welvaartsniveau bij 

pensioeningang, uit zicht doen raken. Is de inlegafhankelijke opbouw een houdbaar con-

tract? Het antwoord uit deze Philips-casus is neen. Als het pensioenuitzicht te ver 

achterblijft bij de ontwikkeling van de lonen, dan komen werknemers in verzet en die 

claim zal vroeger of later door de onderneming moeten worden gehonoreerd. 

 

7.4.3  De casus: toch weer eindloon 

 

Om te begrijpen waarom deze inlegafhankelijke opbouwregeling onhoudbaar werd (en 

dus ook is), zoomen wij eerst nader in op de ontwikkelingen in de omgeving van de on-

derneming en het fonds.
339

 Wij zien hier een duidelijk voorbeeld van de in deel I, 

hoofdstuk 3, beschreven dwingende invloed van exogene ontwikkelingen. 

 

De exogene ontwikkelingen, nader bezien 

Het economisch tijdsgewricht wordt eerst tot 1939 gedomineerd door de economische 

crisis en daarna door de Tweede Wereldoorlog. De bedrijfsresultaten schommelen sterk 

en ook de personeelsaantallen en dus deelnemersaantallen schommelen sterk door ont-

slagrondes. De beleggingsresultaten vallen tegen en leggen een druk op de financiële 

positie van de fondsen. 

Tot 1940 wordt de loonontwikkeling afgevlakt, de lonen worden zelfs af en toe verlaagd. 

Maar de kosten van levensonderhoud nemen nog sneller af. In de oorlog worden de lonen 

bevroren, maar dan stijgen de kosten van levensonderhoud snel en eroderen de pensioe-

nen en pensioenuitzichten. Inflatie doet zijn intrede. 

Na de Tweede Wereldoorlog herstelt de economie zich snel. Tot aan 1960 zien wij een 

economische groei die zijn weerga niet kent. Enerzijds komt dat door de groeiende we-

reldeconomie. Anderzijds door een nieuwe sociaal-economische orde. Daarin is de 

overheid actief en vinden overheid, werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties 

elkaar in samenwerking en overleg. De in 1945 opgerichte StAr is enerzijds een ontmoe-

tingsplaats voor werkgevers en werknemers en anderzijds een belangrijk overleg- en 

adviesorgaan voor de overheid. En in 1950 wordt ook de Sociaal-Economische Raad 

(SER) opgericht. CAO‟s ontstaan en het algemeen verbindend verklaren daarvan en de 

eerste Wet op de Ondernemingsraad komt tot stand. In die gezamenlijkheid vindt de we-

deropbouw van de economie plaats. De inflatie loopt fors op, maar de loonontwikkeling 

wordt in eerste instantie in overleg beheerst, nauwelijks meer dan de stijging van de kos-

ten van levensonderhoud. Na 1954 gaan de lonen harder groeien dan de stijging van de 

kosten van levensonderhoud. Koopkracht en individuele welvaart nemen toe. 

 

Na 1960 treedt een kentering op. In de eerste helft van de jaren „60 en tussen 1968 en 

1973 is nog sprake van forse groei. Maar daartussen en vooral daarna zakt die groei weg. 

Belangrijkste ontwikkeling is echter het ontstaan van een loongolf. Loonrondes van meer 

dan 10% zijn eind 60-er en begin 70-er jaren het gevolg. Onvrede heerst bij werknemers 

                                                
339 Opnieuw voornamelijk ontleend aan Van Nederveen Meerkerk en Peet. 
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over de in hun ogen geringe reële inkomensverbetering en vakbonden ontworstelen zich 

aan de strakke centrale regie. De grote krapte op de arbeidsmarkt als gevolg van de sterke 

economische groei doet werkgevers gehoor geven aan de looneisen.  

 

Tussen 1945 en 1972 voltrekt zich in het pensioen ook de overgang van de sociale werk-

gever die uit zorgplicht zijn werknemers een pensioen biedt naar een door de werknemer 

gevoeld en geclaimd recht op pensioen. De oprichting van de StAr en de toenemende in-

vloed van de vakbonden dragen daar aan bij. Maar wellicht belangrijker is dat de 

overheid zich nadrukkelijk gaat bemoeien met het arbeidspensioen. Die overheidsbe-

moeienis is niet nieuw. Wij zagen dat ook al in de tijd van de gilden. En ook met de 

komst van de industriële revolutie maakte de overheid zich zorgen over het welbevinden 

van de fabrieksarbeider. In de jaren „50 zijn twee wetten ingevoerd waarin de overheid 

zijn zorgplicht naar werknemers institutionaliseerde. Dit zijn de Pensioen- en spaarfond-

senwet (PSW, 1954) en de Algemene Ouderdomswet (AOW, 1957). Met de komst van 

de laatste is ook de invoering van het drie-pijler-systeem een feit. Alsmede de verant-

woordelijkheidsverdeling over deze pijlers. Een wettelijk verplichte volksverzekering als 

basis onder verantwoordelijkheid van de overheid. Daarbovenop een werknemersverze-

kering bij de onderneming of in de bedrijfstak onder verantwoordelijkheid van de 

werkgever(s) en werknemers. En daarbovenop de individuele pensioenverzekering bij 

een verzekeringsmaatschappij, de eigen verantwoordelijkheid van het individu. De ar-

beidspensioenen zijn vanaf nu aanvullende pensioenen op de AOW.  

Beide wetten hebben er toe geleid dat de werknemer het hebben van een goed pensioen is 

gaan zien als een recht en hij heeft er een hoog verwachtingspatroon over. In de sociale 

zekerheid gaat het niet meer om het voorkomen van armoede maar om het scheppen van 

garanties op welvaart. In deze flow groeien in de samenleving de verwachtingen, soms 

zelfs eisen. Zo ook ontstaat de idee voor een waardevast totaal pensioeninkomen van 

70% van laatste salaris als maatschappelijke norm. Omdat de AOW welvaartsvast is, ont-

staat de druk op de pensioenregelingen om die ook tenminste waardevast te doen zijn. In 

1961 adviseert ook de SER de aanvullende pensioenen waardevast te doen zijn.
340

 Wij 

kunnen dit zien als de uitkomst van een door economische voorspoed mogelijk gemaakte 

sociale evolutie. Via de vakbonden wordt het recht op een goed pensioen opgeëist. Zij 

gaan zich wat betreft pensioen zakelijk opstellen in de arbeidsvoorwaardelijke sfeer met 

als keerzijde dat de werkgever ook in die zakelijkheid mee gaat. Sociale zorgplicht waar-

in de werkgever geeft en bepaalt gaat over in zakelijke onderhandeling waarin de 

werknemer vraagt. Van de zo genoemde “verzorgingsgedachte” gaan wij naar de “uitge-

steld loon gedachte”.  

De komst van de AOW heeft grote gevolgen voor de groei van het arbeidspensioen. In de 

eerste plaats nemen de pensioenlasten per werknemer af, omdat een deel voortaan uit de 

AOW komt. In de tweede plaats wordt het aanvullend pensioen daardoor financieel voor 

veel meer werkgevers en werknemers bereikbaar. De fiscale aftrekbaarheid is inmiddels 

ingevoerd en is een extra stimulans. Veel meer werkgevers beginnen een pensioenrege-

ling en dus vallen steeds grotere groepen werknemers onder een pensioenregeling. De in 

1949 ingevoerde Wet verplichte deelneming bedrijfspensioenfondsen (Wet BPF) draagt 

daar nog eens sterk aan bij. 

                                                
340 SER (1961). In zijn advies Nieuwe Pensioenwet (SER 2001) is indexering opnieuw een belangrijk the-

ma. 
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De overheidsbemoeienis en institutionalisering hebben ook een keerzijde, regels. Regels 

die overigens niet de inhoud raken van de pensioenregeling maar de uitvoering ervan, 

vooral gericht op borging. Zekerheid en bescherming dus. Wij bespreken de Wet BPF en 

de PSW hierna apart, omdat zij in het houdbaarheidsoordeel een belangrijke rol spelen. 

In feite wordt in deze jaren van voorspoed en daardoor binnen handbereik komende soci-

ale wensen de kiem gelegd voor het huidige pensioendebat. Van wensen maken wij 

onvoorwaardelijke rechten, die ons bij wegvallende voorspoed gaan opbreken, omdat de 

stap terug moeilijk is en door het gevoelde en in onvoorwaardelijkheid gegoten recht nog 

eens extra moeilijk wordt. De huidige discussie over de AOW-leeftijd is daarvan ook een 

voorbeeld. Maar wij zien het ook bij de discussies over kortingen op indexering en af-

stempelen. Door de welvaart wordt hier voor een houdbaar contract „de boot gemist‟ (2). 

Wij schieten door in verwachting en zekerheid, vooral omdat „recht‟ en „garantie‟ hun 

intrede doen. 

 

De ontmanteling van inlegafhankelijke opbouw in stappen 

Philips voert uiteindelijk in 1972 de eindloonregeling toch weer in als direct uitvloeisel 

van het economisch en sociaal tijdgewricht. Dit ondanks de les die de onderneming zelf 

leerde in 1929. Het gebeurt daarom niet zonder slag of stoot. Van Nederveen Meerkerk 

en Peet beschrijven de worsteling van Philips, want dat was het proces van inlegafhanke-

lijke opbouw naar eindloon, zorgvuldig.
341

 Wij volgen hen daarin grotendeels, omdat het 

voor het inzicht van de onhoudbaarheid van defined contribution zoveel informatie geeft. 

Samenvattend geven de volgende punten de doorslag c.q. markeren de volgende stappen 

het proces. 

 De loon- en prijsontwikkeling doen de pensioenen en pensioenopbouw zonder 

aanpassingen veel te ver achterblijven bij het doel van de pensioenregeling, het na 

pensioeningang kunnen blijven voorzien in de kosten van levensonderhoud op het 

welvaartspeil op pensioendatum. De aanpassingen zijn vanuit sociaal gezichts-

punt, ter bescherming van de koopkracht van de pensioenen, wenselijk. In stapjes 

vinden regelmatig aanpassingen plaats van de aanspraken. Maar zekerstelling er 

van betekent een grote financiële last. In 1957 wijst Philips het eindloon daarom 

ook nog eens mordicus af. Een dergelijk systeem “houdt voor de onderneming 

grote gevaren in, omdat men bij een stijgend loonpeil zich enorme financiële of-

fers zou moeten getroosten – (einde citaat)”.
342

  

 De werknemers „dwingen‟ de aanpassingen af via de vakbonden die de onderhan-

delingen voeren met de werkgever. Zij worden daarin gesterkt door de komst van 

de PSW en de AOW: pensioen is een recht, waarop de werknemer verwachtingen 

mag baseren. Bovendien wordt de AOW welvaartvast gehouden. 

 De economische voorspoed in de jaren ‟50 betekent dat de onderneming de aan-

passingen van de pensioenen en pensioenopbouw ook gemakkelijk kan betalen. 

 In 1958 dwingen de vakbonden verplichting af van de deelname voor alle werk-

nemers. De onderneming had liever de vrijwilligheid overeind gehouden met 

regelmatig een dringende oproep tot deelname. Verplichting ontslaat de werkne-

mer van het nemen van een eigen verantwoordelijkheid in deze.
343

 De vakbonden 

                                                
341 Van Nederveen Meerkerk en Peet, hoofdstuk 8. 
342 Van Nederveen Meerkerk en Peet, 202. 
343 Een „Van Marken-punt.‟ 
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zijn voorstander van de verplichte deelname in het kader van de verzakelijking. 

Het pensioen is voortaan een „gewone‟ arbeidsvoorwaarde waarover centraal met 

de ondernemingsleiding wordt onderhandeld. Wel wordt een minimumleeftijds-

grens ingevoerd van 21 jaar.  

 Naast de al genoemde verdergaande stijgingen van de lonen en de prijzen die de 

pensioenen eroderen en de maatschappelijke druk, zijn er voor Philips nog de vol-

gende ondernemingsbelangen die om oplossing vragen. 

o Het typische eindloonprobleem van de carrière. Zowel de hand- en fa-

brieksarbeiders als de beambten hebben dit probleem. 

o Dit probleem is des te groter naarmate die carrière op latere leeftijd wordt 

gemaakt.
344

  

o Het probleem wordt versterkt voor de beambten door de maximumpensi-

oengrondslag. 

o De regeling dat voor fabrieksarbeiders promotie kan leiden tot de overstap 

naar het beambtenfonds met een lagere pensioenleeftijd betekent voor hen 

een fors pensioenverlies. 

o De AOW betekent voor de beambten een veel kleinere pensioenwinst dan 

voor de fabrieksarbeiders. 

Weet hebbend van de dure les uit de eerste eindloonperiode, vindt de invoering van 

eindloon schoorvoetend en in stappen plaats. 

 In 1959 besluit de onderneming dat de onderneming voortaan regulier extra stor-

tingen zal doen voor aanpassingen vanwege carrièrestijging.
345

  

 In 1961 wordt een adviescommissie ingesteld. Deze heeft tot taak 

o te adviseren over de mogelijkheden de pensioenen waardevast te houden 

en 

o te bezien of het carrièreprobleem volledig kan worden opgelost. Dit overi-

gens met name ook tegen de achtergrond van de betaalbaarheid.  

De adviescommissie adviseert om carrièrebackservice te geven en de pensioenen 

waardevast en zo mogelijk welvaartsvast te houden. Gestreefd moet worden naar 

een totaal pensioeninkomen inclusief AOW dat aansluiting heeft bij het laatstver-

diende inkomen.
346

 Om de kosten te beperken stelt de commissie voor promoties 

in de jaren direct voorafgaand aan pensionering te verbieden en om de AOW te 

verhogen.
347

 De commissie stelt daarnaast echter voor de regeling als zodanig en 

met name ook de financiering niet te wijzigen. In de pensioenfondsen blijft dus 

sprake van een inlegafhankelijke opbouwregeling met de vaste premiebijdrage. 

De aanpassingen komen uit de beleggingsinkomsten van de fondsen en extra stor-

tingen van de onderneming. De commissie realiseert zich dat de afhankelijkheid 

van de onderneming daarmee weer sterk wordt vergroot. Op de onzekere beleg-

gingsinkomsten kan namelijk niet worden gerekend. Weliswaar kan door meer 

risicovol beleggen structureel meer rendement worden gegenereerd en kunnen 

aandelen en onroerend goed daarmee structureel een bijdrage leveren aan de 

waardevastheid, maar de opbrengsten kunnen bij laagconjunctuur tegenvallen en 

                                                
344 Kennelijk gebeurt dat. 
345 De onderneming besluit tot die storting, het is dus nog geen rechtensafdwingbare toezegging. 
346 Het pensioendoel in de visie van Van Marken is weer terug. 
347 Dit gematigd eindloon was ook al een aspect in de eerste eindloonregeling. 
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dat is ook niet het juiste moment om van de onderneming extra bijdragen te vra-

gen.
348

 De onderneming heeft dan namelijk net zo goed last van de 

laagconjunctuur.
349

 

 Voor de fabrieksarbeiders betekent dit vanaf 1962 een tenminste waardevaste 

pensioenopbouw van 1,75% per dienstjaar en voor de beambten van 2% per 

dienstjaar. De pensioenleeftijd blijft 65 respectievelijk 60 jaar. De onderneming 

neemt de zorg op zich om deze aanvulling op de regeling in de fondsen te doen uit 

de bedrijfsmiddelen. De bepaling dat dit een voornemen is en geen recht cq garan-

tie biedt, blijft echter van kracht. De toezegging van deze aanvullingen is dus niet 

rechtens afdwingbaar. 

 Tussen 1960 en 1972 worden de pensioenen tenminste waardevast gehouden. Ook 

de ontslagrechten. Tot 1960 werden deze niet aangepast. 

 In 1972 wordt de laatste stap gezet, de overgang naar een eindloonsysteem binnen 

de fondsen. De stap wordt gezet tegelijk met de invoering van een geheel nieuwe 

CAO. Daarin wordt ondermeer ook, conform het advies van de commissie uit 

1962, de beperking geregeld van promoties vlak voor pensionering en de verho-

ging van de minimumaanvangsleeftijd naar 25 jaar. Ook dat sluit aan bij de trend 

in Nederlandse pensioenregelingen. Overigens kan de invoering in 1972 nog niet 

direct volledig gebeuren, omdat de onderneming de vereiste middelen niet volle-

dig kan opbrengen.
350

  

 Een actuarieel fundament wordt ingevoerd dat past bij de eindloonregeling. 

Daarmee wordt ex-ante de juiste premie bepaald voor de carrièrebackservice. De 

kosten worden niet meer vooruitgeschoven naar de pensioendatum om alsdan 

blijkende pensioengaten bij te storten. En de pensioenen worden elk jaar direct 

herrekend voor de backservice en de waarde- of welvaartaanpassing. De laatste 

wordt gefinancierd uit het vermogen van de fondsen. Wel wordt bepaald dat de 

onderneming nieuwe pensioentoezeggingen zonodig via inhaalpremies mag beta-

len. De rekenrente in de financiële opzet wordt 4,5%
351

. 

 

7.4.4  Beoordeling van de stap om weer naar eindloon te gaan 

 

Toch weer eindloon is ‘willen’ dat het wint van ‘kunnen’ 

 

Pensioenresultaat 

 Het resultaat is geheel conform de doelstelling van pensioen, inkomensgerela-

teerd, zelfs aan het (bijna) laatstverdiende salaris, en het wordt na pensioeningang 

geïndexeerd. 

                                                
348 Wij zien hier een eerste signaal van wat wij in de jaren ‟80 en ‟90 zullen zien, het zoeken naar meer ren-

dement om de betaalbaarheid van het „willen‟ te vergroten. Het risicobesef is er wel, maar wordt bij het 
invoeren van eindloon de facto genegeerd en toch op het bordje van de onderneming gelegd. 
349 Van Nederveen Meerkerk en Peet, 206-207. 
350 „Hoe is het mogelijk!‟ zeggen wij met de inzichten van nu. 
351 Een verklaring van deze verhoging geven Van Nederveen Meerkerk en Peet niet. Kennelijk wordt het 

minimaal haalbare rendement hoger ingeschat op grond van de ontwikkelingen op de financiële markten. 
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 De reglementen voor het fonds voorzien in de mogelijkheid uitzonderlijke loon- 

of prijsaanpassingen niet te hoeven doorvoeren (hier komen wij voor het eerst een 

bepaling tegen van de voorwaardelijkheid van de indexering) 

Zekerheid 

 Het actuarieel fundament is beter opgezet dan bij de start. Hoewel de onderne-

ming van inhaalpremies gebruik mag maken, is de zekerheid redelijk goed 

geborgd. Maar de afhankelijkheid van de onderneming blijft groot. 

 

Maar kan het nu dan wél betaald worden? 

 

Betaalbaarheid 

 De adviescommissie die in 1961 werd ingesteld moest de onderneming vooral ook 

inzicht bieden in de structurele lasten (toen nog: de jaarlijkse aanvullende bijdra-

ge) van een eindloonregeling. Is een structureel premieniveau te bepalen? Is het 

wel betaalbaar? De opmerking over meer rendement uit meer risico moet in deze 

context worden geplaatst. Het antwoord was op beide vragen eigenlijk nee. 

 Met het opvolgen in 1962 van de adviezen van de adviescommissie om tegemoet 

te komen aan de wens tot „bijna structurele pensioenaanvullingen‟ neemt de on-

derneming toch weer veel betaalbaarheidsrisico op zich. Formeel is het risico 

beperkt door de clausule dat de beslissing om aanvullingen te doen aan de onder-

neming blijft en de aanvullingen zijn dus niet rechtens afdwingbaar. Bovendien 

mag de onderneming nieuwe pensioentoezeggingen zonodig via inhaalpremies 

betalen Maar de verwachtingen zijn gewekt. In die zin is de knop om en ligt het 

betaalbaarheidsrisico toch weer geheel bij de onderneming.  

 In feite zijn de betaalbaarheidsrisico‟s dezelfde als bij de eerste eindloonregeling. 

Maar Philips beschermt zich er wel beter tegen dan toen. Dat gebeurt door de ge-

noemde voorwaardelijkheid van de indexering. Maar ook door de lasten daarvan 

te kunnen uitsmeren (zwak punt in het actuarieel fundament). En de onderneming 

mag de backservice voor de actieve deelnemers betalen via inhaalpremies, de 

middelen behoeven zonodig niet te worden voldaan bij het ontstaan van het recht 

maar pas bij het ingaan van het recht, op pensioendatum dus (een zwak punt in het 

actuarieel fundament, dat dekkingsachterstand toe staat). Gevaar voor permanente 

financieringsachterstand in het fonds bestaat en onderkend wordt dat de financie-

ring van het pensioen toch meer afhankelijk blijft van de onderneming dan 

gewenst.  

 

En hoe zit het op de ‘verbinden’ dimensie? 

 

Risicomanagement 

 De veranderingen in 1962 zijn qua risicomanagement in de fondsen goed gere-

geld. Binnen de fondsen verandert de regeling en de financiering niet. 

Aanvullingen worden door de onderneming betaald. 

 Bij de invoering in 1972 van eindloon worden de verplichtingen en de financie-

ring weer in het fonds gelegd. De bepalingen om de betaalbaarheid te vergroten 

zijn even zovele „lekken‟ in het risicomanagement. 
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De beide Philips-casussen laten heel mooi de voortdurende spanning zien tussen de wen-

sen ten aanzien van pensioenresultaat en zekerheid enerzijds en de betaalbaarheid 

daarvan anderzijds. Ze laten de onhoudbaarheid zien van eindloon en defined benefit, 

omdat de exogene ontwikkelingen de betaalbaarheid te veel onder druk zetten. De onder-

neming loopt tegen een grens aan en daarmee zijn ook werknemers niet gediend. En ze 

laten de onhoudbaarheid zien van inlegafhankelijke opbouw en defined contribution, pen-

sioencontracten die geen uitzicht bieden op en niet resulteren in een pensioen dat in 

redelijke verhouding staat tot het salaris op pensioendatum. Exogene ontwikkelingen la-

ten het pensioenresultaat teveel eroderen. Dat wordt te laag en daarmee is uiteindelijk ook 

de werkgever niet gediend. Daarmee zijn de exogene ontwikkelingen bepalend, een 

houdbaar contract zal er hoe dan ook mee om moeten kunnen gaan. 

Het gaat hier dan om tegenvallende exogene ontwikkelingen. Maar wij hebben hier ook 

de andere kant gezien. In de tijden van voorspoed wordt teveel en te gemakkelijk „toege-

geven‟ aan het „willen‟. Philips „moet‟ mee in de maatschappelijke trend in de richting 

van een aan het laatste inkomen gerelateerd pensioen. In de StAr begint zelfs overleg 

over een pensioenplicht volgens een „standaard eindloonregeling‟. De betaalbaarheid en 

de risico‟s verdwijnen dan snel naar de achtergrond. Een minstens zo belangrijke les.
352

  

 

De suggestie van de in 1961 ingestelde commissie dat omwille van de indexering ener-

zijds en van de betaalbaarheid anderzijds het rendement kan worden verhoogd door meer 

beleggingsrisico te nemen, is interessant voor het huidige pensioendebat. Zonder de ho-

gere rendementen is de hogere ambitie van bestendige indexering niet haalbaar tegen 

een betaalbare prijs. Dat impliceert dus wel meer risico en meer volatiliteit in de financi-

ële opzet. De prijs dus voor een ambitie. De beleggingsspagaat is een feit.  

 

7.5  Verplichtstelling en  

het systeem van doorsneeopbouw-doorsneepremie 
Een grote stap naar een volledige pensioendekking, maar ten koste van (te) veel solidari-

teit 

 

Deze casus bespreken wij omdat de invoering van de verplichtstelling heel belangrijk is 

geweest voor het economisch en maatschappelijk belang van een zo breed mogelijke pen-

sioendekking in Nederland. Maar meer nog vanwege het aan deze verplichtstelling 

verbonden systeem van doorsneeopbouw-doorsneepremie. In deel I, hoofdstuk 4 hebben 

wij gezien dat het zich slecht verdraagt met de exogene ontwikkelingen en veel kritiek 

krijgt van de buitenstaanders. Wij lijken dit systeem te moeten los laten. Voor deze casus 

gebruiken wij met name Lutjens (1999). 

 

7.5.1  De casus 

 

In 1949 wordt de Wet verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds van kracht 

(Wet BPF).
353

 Daarmee werd een wettelijk kader geschapen voor een praktijk die al jaren 

bestond. Zelfs bij de gilden, kende men als gezegd al het fenomeen van een van over-

                                                
352 Maar geleerd hebben wij die les (nog) niet. In de jaren ‟80 en ‟90 doen wij feitelijk weer hetzelfde. Zie 

paragraaf 8.4.  
353 Wij spreken meestal overigens over bedrijfstakpensioenfondsen. 
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heidswege opgelegde verplichte deelname voor de vakbroeders (lees: werkgevers) binnen 

een gilde.
354

 Lutjens (1999) geeft aan dat al in 1917 en 1918 de eerste bedrijfstakpensi-

oenfondsen ontstonden, één voor de zuivel in Friesland en het Mijnwerkersfonds in 

Limburg.  

Als hierboven al beschreven werd de periode na de Tweede Wereldoorlog sterk geken-

merkt door een nieuwe sociaal-economische orde waarin samenwerking en solidariteit de 

sleutel waren voor de economische bloei. Onderdeel daarvan was (tot medio 50-er jaren) 

een sterke beheersing van de loonontwikkeling. In 1945 werd aan het College van Rijks-

bemiddelaars op grond van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen (BBA) de 

bevoegdheid gegeven bindende loonregelingen op te leggen. Daartoe behoorde de be-

voegdheid om deelneming aan een bedrijfspensioenfonds op te leggen.
355

 

In die sociaal-economische orde paste ook de bedrijfstakgewijze organisatie van het be-

drijfsleven. Dit kennen wij ook al bij de gilden waarin vakbroeders op grond van 

effectiviteit en solidariteit elkaar opzochten om zaken te regelen en risico‟s te delen. 

Lutjens beschrijft dat deze combinatie van de regie op de loonvorming en de bedrijfstak-

gewijze organisatie van het bedrijfsleven de motor is geweest achter het snel op grote 

schaal ontstaan van de bedrijfstakpensioenfondsen. Omdat de BBA echter geen regle-

mentair kader bood voor de fondsen en met name niet voorzag in toezicht - de PSW was 

er nog niet – is de Wet BPF ingevoerd. Het wettelijk ingrijpen is bij de invoering als 

volgt gemotiveerd. 

 Een groot sociaal belang. Het hebben van een goed pensioen is van belang zowel 

voor de werknemer als de werkgever als de overheid.
356

 Vooral degenen met de 

laagste inkomens hebben er behoefte aan dat de verantwoordelijkheid voor het or-

ganiseren van de financiële zorg voor de oude dag van hen wordt overgenomen. 

Een groot draagvlak maakt de pensioenregeling haalbaar voor een zo breed moge-

lijke groep werknemers ongeacht inkomen, gezondheid en leeftijd. Maar ook voor 

veel kleine werkgevers geldt dat het wegnemen van de zorg voor de organisatie en 

het kunnen toetreden tot een groot draagvlak het mogelijk maakt voor hun werk-

nemers een pensioenregeling in te voeren tegen betaalbare kosten, ongeacht de 

leeftijd en fysieke gesteldheid van hun werknemers. Het moet vooral ook voor 

oudere werknemers en werkgevers met veel oudere werknemers financieel moge-

lijk zijn pensioen op te bouwen.  

 Dit sociale belang rechtvaardigt de verplichting. Het heeft geen pas dat werkge-

vers elkaar in een bedrijfstak beconcurreren op de pensioenkosten over de 

hoofden van de werknemers.
357

 Om te bereiken dat alle werknemers tegen een re-

delijke prijs kunnen mee doen en niemand buiten de boot hoeft te vallen, moeten 

alle werkgevers mee doen. Zij mogen zich niet kunnen onttrekken. De sterken 

moeten de zwakken helpen.  

Wezensonderdeel van de verplichtstelling ten gunste van het sociaal belang is de unifor-

me premie. Alle werknemers bouwen per dienstjaar hetzelfde pensioen op en betalen 

                                                
354 Van Nederveen Meerkerk en Peet, 35-37. 
355 Lutjens (1999, 14 en 15). 
356 Bij de belangenanalyse in deel I, hoofdstuk 5 hebben wij het belang van de werkgever en de overheid al 

beschreven. En wij hebben het in dit deel II al gezien bij Van Marken en Philips. In 1947 is de Noodwet 

Oudedagsvoorziening ingevoerd. 
357 Dezelfde argumentatie als bij de gilden. 
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daarvoor dezelfde premie, ongeacht leeftijd, geslacht, burgerlijke staat en gezondheid. En 

alle werkgevers betalen dezelfde premie, ongeacht de samenstelling van hun bestand. Al-

leen zo wordt adequaat invulling gegeven aan de brede toegankelijkheid. Solidariteit van 

jong naar oud en solidariteit van gezond naar minder gezond worden met name benoemd.  

 

7.5.2  Beoordeling met de inzichten van nu 

 

Verplichtstelling en doorsneeopbouw-doorsneepremie zijn ‘willen’. 

De casus is een „willen‟ casus, de wens tot brede pensioendekking op grond van solidari-

teit en zonder concurrentie op de arbeidsvoorwaarde pensioen. Wij beoordelen de casus 

langs de „willen‟ dimensies. 

 

Pensioenresultaat 

 De wet schrijft niet de inhoud, het ambitieniveau, van de pensioenregeling voor. 

In die zin gaat de wet niet over kwaliteit. 

 Op moment dat sociale partners in een bedrijfstak bij de Minister van Sociale Za-

ken en Werkgelegenheid een verplichtstelling aanvragen en de Minister de 

verplichtstelling verleent, is de pensioenregeling toegankelijk voor alle werkne-

mers in de bedrijfstak op de zelfde voorwaarden. Daarmee wordt wel de kwaliteit 

van een goede pensioenregeling toegankelijk voor veel werknemers, in het bij-

zonder de minder gezonde, de werknemers met de lagere inkomens (via de 

schaalefficiency), en door het systeem van doorsneeopbouw-doorsneepremie met 

name ook de oudere werknemers. Maar ook de vele kleine werkgevers krijgen via 

de schaalefficiency en de doorsneeopbouw-doorsneepremie toegang tot het pensi-

oen. 

 De wet en het systeem van doorsneeopbouw-doorsneepremie hebben er sterk aan 

bijgedragen dat alsnog en versneld veel in die tijd al wat oudere werknemers toch 

nog een redelijk pensioen konden opbouwen. Ook bij Philips zagen wij deze soli-

dariteit bij de start van de pensioenregeling en het gebeurde ook bij de start van 

PGGM.
358

 

 

Zekerheid 

 Het kunnen uitvoeren van toezicht was een belangrijke reden om de gegroeide 

praktijk van bedrijfspensioenfondsen van een wettelijk kader te voorzien. De Ver-

zekeringskamer (nu DNB) ging vanaf dat moment toezien op het actuarieel 

fundament van de fondsen. De schaalefficiency maakt de toezichtuitoefening 

haalbaar. 

 Het systeem van doorsneeopbouw-doorsneepremie heeft in zichzelf een afhanke-

lijkheid van toekomstige generaties. Het systeem betekent niets anders dan 

uitstelfinanciering. Een belangrijke kwetsbaarheid in het pensioensysteem. Het 

„willen‟ gaat in die zin ten koste van de zekerheid van het te bereiken pensioen. 

 

Maar, kan het ook? 

Wij nemen de casus de maat langs de „kunnen‟ dimensies. 

                                                
358 Zie Van Keeken (2008, 10). 
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Betaalbaarheid 

 De verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds en het systeem van 

doorsneeopbouw-doorsneepremie hebben een positief effect op de betaalbaarheid 

van de tweede pijler op nationaal niveau. Dat komt enerzijds doordat de instroom 

van jongeren de kosten drukt en anderzijds door de voordelen van schaal en effi-

ciency. Die instroom van jongeren wordt door de ontgroening minder en het effect 

wordt ook nog eens kleiner door de veroudering van de werknemersbestanden. De 

doorsneepremie gaat stijgen. Dit zet de betaalbaarheid wel onder druk. Figuur 7.1 

laat de essentie zien van het systeem van doorsneeopbouw-doorsneepremie. De 

actuariële premie loopt op met de leeftijd. Naarmate het bestand ouder wordt, 

schuift de doorsneepremie omhoog langs de lijn van de actuariële premie. Door-

dat jongeren een deel van hun premie afstaan aan de ouderen, blijft de premie 

voor de oudere werknemer betaalbaar. 

 
Figuur 7.1 De werking van het systeem van doorsneeopbouw-doorsneepremie 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

25 30 35 40 45 50 55 60 65

P
re

m
ie

Leeftijd

Actuariële premie Doorsneepremie 35 Doorsneepremie 45
 

Bron: PGGM 

 

Solidariteit  

 Het inschakelen van veel solidariteit moet het „willen‟ realiseren. De solidariteit is 

breed over meerdere aspecten en de omvang van de daarmee gepaard gaande sub-

sidiestromen binnen het arbeidspensioen is groot.
359

 

o Werknemers in de hele bedrijfstak zijn solidair met elkaar op leeftijd, ge-

slacht, gezondheid en burgerlijke staat. 

o Werkgevers in de hele bedrijfstak zijn solidair met elkaar in pensioenkwa-

liteit en pensioenprijs. 

                                                
359 Zie Boeijen, e.a. (2006) voor een uitleg van de overdrachten in en kwetsbaarheden van het systeem van 

doorsneeopbouw-doorsneepremie. Zie Kuné (2005 en 2006) voor een overzicht van de vormen van solida-

riteit in het pensioencontract. 
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o Jongere werknemers zijn solidair met oudere werknemers. Dat maakt de 

pensioenopbouw ook voor oudere werknemers betaalbaar. Het maakt jon-

geren wel afhankelijk van de toekomst om te kunnen rekenen op de 

wederkerigheid. 

 Solidariteit is in zijn algemeenheid houdbaar als sprake is van wederkerigheid (ik 

help jou want de volgende helpt mij weer) en/of van een subsidiestroom van sterk 

naar zwak, als de druk niet te groot wordt en als het uit oogpunt van sociaal be-

lang gerechtvaardigd is, zoals nadrukkelijk door de politiek als vertaling van een 

maatschappelijk oordeel verwoord bij de totstandkoming van de Wet BPF.  

 Het gaat goed zolang het goed gaat. Dat wil zeggen, zolang de solidariteit wordt 

geaccepteerd en er voldoende jongeren blijven komen. De leeftijdsolidariteit en de 

subsidiestroom die daarvan het gevolg is, zijn kwetsbaar. Dat hebben wij in deel I, 

par. 4.6 al gezien. Hier nog even op een rij. 

o Er komen door de ontgroening steeds minder nieuwe jongeren op de ar-

beidsmarkt. Dat vergroot de druk op hen van de solidariteit. 

o Door de leeftijdsveroudering in het actievenbestand neemt de subsidie-

stroom van jong naar oud toe. Dat zet die solidariteit onder druk.  

o Door de leeftijdsveroudering neemt de doorsneepremie qua hoogte toe. Dit 

(een hogere premie bij een ouder bestand) is overigens ook het geval als 

gewoon de leeftijdsafhankelijke (actuariële) premie zou worden gevraagd. 

o Langer werken betekent duurdere pensioenopbouw. Ook dat is het geval 

bij een doorsneeopbouw tegen een actuariële premie. 

o De solidariteit is kwetsbaar voor arbeidsmobiliteit over de grenzen van de 

bedrijfstak heen. Werknemers die vóór pensioendatum de bedrijfstak ver-

laten of op latere leeftijd parttime gaan werken, „raken hun subsidie kwijt‟, 

werknemers die pas op latere leeftijd de bedrijfstak binnen komen profite-

ren. De arbeidsmobiliteit neemt toe, zagen wij in deel I
360

, ook al omdat de 

arbeidsmarkt daar om vraagt. De wederkerigheid, een belangrijke voor-

waarde voor acceptatie, komt daardoor in gevaar. Het probleem doet zich 

nu voor bij de zzp-ers. Dat kan betekenen dat nieuwe jongeren niet meer 

tot dit systeem willen toetreden. Werknemers die al vroeg beginnen met 

werken betalen, werknemers die laat beginnen te werken profiteren. Men-

sen met lagere inkomens beginnen vroeger dan mensen met hogere 

inkomens, een verkeerde solidariteit dus. 

o Werknemers met een vlak salarisverloop betalen, werknemers met veel 

carrière profiteren. Dit geldt zowel in de eindloonregeling als in de mid-

delloonregeling. Een verkeerde solidariteit. 

o Werknemers die vroeg stoppen met werken laten subsidie liggen, werk-

nemers die lang doorwerken profiteren. 

o De stijging van de actuariële kostprijs vanwege de stijging van de levens-

verwachting betekent dat alle deelnemers inleveren op de subsidie, de 

gegeven subsidie in de eerste helft van de loopbaan was meer waard dan 

de ontvangen subsidie in de tweede helft („je kunt er minder voor kopen‟). 

Dit ondergraaft de wederkerigheid. 

                                                
360 Par. 3.3.3. 
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o De regelings‟versobering‟ die meer en meer wordt doorgevoerd vanwege 

stijgende kosten en bijvoorbeeld een verhoging van de pensioenleeftijd be-

tekent eveneens per saldo een verlies op de subsidie en ondergraven van 

de wederkerigheid. 

o Werkgevers met een jong personeelsbestand zijn zonder verplichtstelling 

goedkoper uit voor hetzelfde pensioen. Maar dat is meer een vraag naar de 

uniformiteit in een bedrijfstak. 

 Aan de andere kant blijft het sociale belang van de verplichtstelling onverminderd 

groot.  

o Als de verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds wordt los 

gelaten, ontstaat het verhaal van de tien kleine negertjes. Werkgevers met 

een jonge werknemerspopulatie treden uit. Daarmee wordt het voor de res-

terende werkgevers duurder. Dit proces zet zich vanzelf voort. Het leidt er 

toe dat werkgevers met oudere werknemerpopulaties hun regeling gaan 

verlagen of zelfs afschaffen en dat werknemers met een mindere gezond-

heid een verhoogde premie krijgen doorberekend of een lager pensioen 

opbouwen of van deelname worden uitgezonderd. Witte en grijze vlekken 

keren terug. Dat is voor die werknemers niet aanvaardbaar. Maar veel 

werkgevers zitten daar ook niet op te wachten en de maatschappelijke druk 

zal betekenen dat een oplossing moet worden gevonden.  

o Bij een doorsneeopbouw blijven ouderen duurder dan jongeren in de pen-

sioenprijs. Om te voorkomen dat ouderen op de arbeidsmarkt daardoor een 

ongunstige positie krijgen en niet worden aangenomen (beperking mobili-

teit) of worden belemmerd in de door de vergrijzing groeiende 

economische en maatschappelijke noodzaak om langer te werken, is de 

doorsneepremie (in combinatie met de doorsneeopbouw) nodig en effec-

tief. Alleen het overgaan van doorsneeopbouw naar degressieve opbouw 

(zie hierna) kan dit doorbreken. 

o Blijft over de mobiliteit over de bedrijfstakgrenzen heen. Die lijkt toe te 

nemen. De zzp-er is daarvan een goed voorbeeld. Gezien het wezensken-

merk en de meerwaarde van de solidariteit
361

, als onderkend door de 

pensioeneeuwen heen en hierboven nog eens beschreven, en het zijn van 

belangrijke rechtvaardigingsgrond onder de verplichtstelling, is het zeer de 

vraag of het systeem van doorsneeopbouw-doorsneepremie kan/moet wor-

den vervangen. Zo redenerend kan het vervangen door een werkgever van 

werknemers in loondienst door zzp-ers gezien worden als het zich onttrek-

ken aan de solidariteit en doen aan concurrentievervalsing op 

pensioenkosten. En voor de zzp-er dreigt een witte vlek. Wie gaat dat 

straks bij pensioeningang betalen? Want die rekening komt zeker. Het 

verdient daarom aanbeveling zzp-ers in bedrijfstakken waarvoor een ver-

plichte deelneming bestaat onder die verplichtstelling te laten vallen, dus 

                                                
361 In deel I, par. 4.6 zijn wij uitvoerig ingegaan op de discussies over solidariteit en de meerwaarde daar-

van. 
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binnen de muren van het bpf te houden.
362

 De belemmering van de ar-

beidsmobiliteit speelt dan veel minder. En het verdient daarnaast 

aanbeveling voor zzp-ers een pensioenfonds op te richten. Maar dat zou 

dan ook moeten gaan werken met een verplichtstelling en op doorsneeop-

bouw-doorsneepremie basis. 

 Voor de beoordeling van de houdbaarheid van deze solidariteit is het goed om te 

beseffen dat, behalve de werkgeversolidariteit, al deze kwetsbaarheden net zo van 

toepassing zijn op de werknemers (via de werknemerspremie en via extra stortin-

gen door de werkgever om procentuele pensioenaanvullingen te doen) in 

ondernemingen als ze zijn voor werknemers in de aan de verplichte deelneming 

gebonden bedrijfstakken. Wij hebben het dus over een wezenskenmerk van het 

Nederlandse pensioensysteem en niet zozeer alleen over de verplichte deelname 

in een bedrijfstakpensioenfonds. 

 

De verplichtstelling ligt niet ondervuur bij de critici. Het sociale belang (de efficiënt ge-

organiseerde brede pensioendekking) wordt onderkend en onderschreven. Maar het 

systeem van doorsneeopbouw-doorsneepremie krijgt wel veel kritiek.
363

 Los laten van de 

doorsneeopbouw en overgaan op degressieve opbouw neemt veel van de kwetsbaarheid 

weg, waardoor de sterke kanten kunnen worden behouden. De doorsneepremie kan dan 

worden behouden.
364

 De oplossing kent wel een belangrijk ander nadeel. In tegenstelling 

tot bij het huidige systeem gaat het uitmaken wanneer pensioen wordt opgebouwd. Late 

starters en werknemers die op relatief jonge leeftijd een poosje (deels) stoppen met wer-

ken (studie, zorgen voor kinderen) bouwen minder pensioen op dan in het huidige 

systeem. Dat kan langs die weg de arbeidsmobiliteit belemmeren. En het kan de overgang 

naar maatschappelijk gewenste meer flexibele arbeidspatronen afremmen.  

 

Arbeidsmarkt 

 De verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds en het systeem van 

doorsneeopbouw-doorsneepremie hebben een positief effect op de arbeidsmarkt, 

omdat de toegankelijkheid voor werknemers tot pensioenregelingen er sterk door 

wordt vergroot. Loslaten van dit systeem zal door het toenemen van witte en grij-

ze vlekken de mobiliteit weer doen afnemen. 

 Daarnaast is de mobiliteit binnen een bedrijfstak optimaal. Van pensioenbreuk is 

geen sprake. 

 Aan de andere kant geldt echter op individueel niveau dat uittreden uit de bedrijfs-

tak dan wel uit de onderneming om zelfstandig te worden, vanwege het 

achterblijven van de subsidie in het fonds, zowel een bedreiging gaat vormen voor 

dit wezenskenmerk van het arbeidspensioen als een rem zetten op de mobiliteit. 

                                                
362 Bij de invoering van de Wet BPF is in de Tweede Kamer het onder de verplichtstelling brengen van 

zelfstandigen in een bedrijfstak genoemd als een serieuze optie en extra argument voor invoering van de 

wet. Zie Lutjens (1999, 20-22). 
363 Om meerdere redenen wordt op het systeem kritiek uitgeoefend (zie deel I, hoofdstuk 4). Het belemmert 
de toenemende arbeidsmobiliteit, schuift via de overdracht van jong naar oud risico‟s door naar de toe-

komst, betekent voor jongeren een te laag pensioenresultaat gerelateerd aan de prijs die zij betalen mede 

door het rendementsverlies en het systeem vertroebelt door het omslagelement de werkelijke prijs van het 

pensioencontract en –stelsel. Sprake is van gelegitimeerde uitstelfinanciering. 
364 Boeijen e.a. (2006, 7.6). 
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Vandaar de aanbeveling om zzp-ers onder de verplichte deelneming te brengen 

binnen het fonds voor de bedrijfstak waarin zij werkzaam zijn en/of voor zzp-ers 

een pensioenfonds op te richten dat ook werkt met doorsneeopbouw-

doorsneepremie. 

 

En hoe zit het op de ‘verbinden’ dimensie? 

 

Risicomanagement 

 De verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds en het systeem van 

doorsneeopbouw-doorsneepremie betekenen dat het inzicht in de werkelijke pen-

sioenkosten niet transparant is. Dat heeft het gevaar in zich van het niet tijdig zien 

van kostenstijgers (vergrijzing, stijging levensverwachting). Een gedegen actuari-

eel fundament met transparantie over de ontwikkeling van de kostprijs en de 

risico‟s is daarom van extra belang. 

 

Het systeem van doorsneeopbouw-doorsneepremie is om meerdere redenen niet houd-

baar. Maar de verplichtstelling heeft grote sociale en economische waarde. Dat betekent 

dat een haalbaar alternatief moet worden gevonden voor dit systeem zonder de verplicht-

stelling te ondergraven. 

 

7.6  Zekerstelling in de Pensioen-en spaarfondsenwet 
De deelnemer moet op het pensioen kunnen rekenen 

 

Deze casus gaat over zekerheid, een van de contractdimensies. De wettelijke waarborg en 

het daaruit voortvloeiende toezicht moeten de pensioendeelnemer beschermen en zorgen 

voor vertrouwen. Vertrouwen, het mogen rekenen op het pensioen, is onontbeerlijk voor 

de continuïteit van het pensioencontract. 

 

7.6.1  De casus 

 

In 1952 is de Pensioen- en spaarfondsenwet (PSW)
365

 ingevoerd. Net als bij de Wet BPF 

gaat het om regelgeving op het punt van uitvoering, in dit geval sterk gericht op de bor-

ging en veiligstelling van de ingelegde pensioenpremies. Niet over de inhoud en ambitie 

van de pensioenregelingen dus. 

 

Tot aan de jaren „30 van de vorige eeuw bemoeit de overheid zich nog beperkt met de 

oudedagsvoorzieningen. Het particulier initiatief is de maat. De aanleiding voor de PSW 

is het verlies van niet buiten de onderneming gebrachte pensioengelden. Achteraf blijkt 

dat bij de overname in 1930 van het beheer van de NV Koninklijke Hollandsche LLoyd 

door de firma Wm. H. Mueller & Co een deel van de voor pensioen bestemde maar niet 

buiten de onderneming gebrachte gelden is aangewend binnen Mueller & Co.
366

 In reactie 

hierop grijpt de overheid in met een voorontwerp van wetgeving met betrekking tot het 

                                                
365 Pensioen- en spaarfondsenwet, gepubliceerd in Staatsblad 1952, 275. De PSW trad op 1 januari 1954 

volledig in werking. Zie SER (2001) voor een korte schets van de waarborgfunctie en achtereenvolgende 

aanpassingen voordat de wet in 2006 is omgevormd tot de vigerende Pensioenwet en het FTK. 
366 Van Nederveen Meerkerk en Peet, 131. 
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beheer van pensioenfondsen. Dat voorontwerp bepaalt dat pensioengelden buiten de on-

derneming moeten worden gebracht. Pensioenfondsen moeten een rechtspersoonlijkheid 

hebben en mogen niet gecombineerd worden met andere voorzieningen. Eigenrisicodra-

gende fondsen zijn verboden, zij moeten zich aansluiten bij een bestaande (levens-

)verzekeringsmaatschappij. Dat geldt niet voor bedrijfstakpensioenfondsen en pensioen-

fondsen verbonden aan grote ondernemingen, waarvan de soliditeit en beheerswijze niet 

ter discussie staan. De opmaat voor de PSW is gezet. 

 

In het SER-advies Nieuwe Pensioenwet (2001) staan het doel en karakter van de PSW als 

volgt beschreven. De wet is erop gericht “in de toekomst zoveel mogelijk te waarborgen, 

dat de bij de arbeiders in dienst van particuliere ondernemingen gewekte pensioenver-

wachtingen ook verwezenlijkt worden” - (citaat Memorie van Toelichting)
367

. De PSW 

heeft daarmee het karakter van een waarborgwet. De wet bevat geen verplichting voor de 

werkgever om voor zijn personeel een oudedagsvoorziening te treffen. De wet gaat ook 

niet over de inhoud van de pensioenregeling, die is een zaak van werkgever en werkne-

mer. Als eenmaal een pensioentoezegging is gedaan, moet de werkgever wel de nodige 

voorzieningen treffen door toe te treden tot een bedrijfstak- of een ondernemingspensi-

oenfonds of door een verzekeringsovereenkomst af te sluiten (art. 2 PSW). Volgens de 

Memorie van Toelichting moet het fonds een afzonderlijke rechtspersoon zijn, zodat de 

werkgever niet meer bij de gestorte gelden kan. 

Het SER-advies
368

 geeft aan dat de PSW van 1952 de volgende waarborgen biedt. 

 Het onderbrengen van de voor pensioen bestemde gelden bij een pensioenfonds 

en verzekeraar, de eisen die daaruit voortvloeien voor de inrichting van de organi-

satie en het bestuur en de regels voor het toezicht op de naleving door de 

Verzekeringskamer. 

 Het beginsel van herverzekering. 

 De verplichting om solide te beleggen. 

 Kapitaaldekking. 

 Het recht op premievrije aanspraak bij tussentijds vertrek.  

 Het vergemakkelijken van het bewijs van een pensioentoezegging voor de werk-

nemer.  

 

Het SER-advies
369

 rubriceert de waarborgfunctie als volgt 

 Financiële zekerheid: voorschriften voor de werkgever (gelden buiten de onder-

neming, herverzekeringsplicht, solide beleggen en kapitaaldekking). 

 Uitvoeringszekerheid:  

o voorschriften voor de pensioenuitvoerder (organisatie, bestuur, medezeg-

genschap en voorlichting), 

o voorschriften met betrekking tot verantwoording en toezicht (verslagleg-

ging en informatievoorziening aan de toezichthouder). 

 Individuele zekerheid: materiële voorschriften die betrekking hebben op de positie 

binnen de pensioenregeling van benoemde groepen en individuen (premievrije 

                                                
367 SER (2001, 28). 
368 SER, 29. 
369 SER, 29 en 30. 
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rechten bij tussentijds vertrek, een door de werkgever gedane toezegging geldt 

voor alle desbetreffende werknemers). 

Voor deze studie zijn de financiële zekerheid en de individuele zekerheid van belang. De 

ontwikkelingen daarin komen in de hoofdstukken 8 en 9 hierna aan de orde. In deze casus 

gaat het met name over de voorschriften inzake de herverzekeringsplicht, het solide be-

leggen en de kapitaaldekking. 

 

Herverzekeringsplicht (art. 9 en 10) 

 Een pensioenfonds moet de verplichtingen overdragen aan of herverzekeren bij 

een verzekeringsmaatschappij.  

 Daaraan behoeft niet te worden voldaan en kan het fonds eigenrisicodrager zijn, 

als het fonds werkt met een actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN) waarte-

gen de toezichthouder geen bezwaar heeft gemaakt. Het actuarieel fundament 

moet in orde zijn en dus door de Verzekeringskamer (nu DNB) niet zijn afgewe-

zen. Ten minste eenmaal in de 5 jaar moet het fonds in dit geval een door de 

actuaris opgestelde wetenschappelijke balans aanleveren en een verlies- en winst-

rekening. Daaruit moet blijken dat belangen van de deelnemers en 

gepensioneerden voldoende gewaarborgd zijn. 

 Het SER-advies
370

 meldt hierover dat de verplichting tot herverzekering gezien 

moet worden in samenhang met het garanderen van een zekerheidsminimum op 

nominaal niveau. Dat is zoals wij zullen zien bij de bespreking van de Actuariële 

Principes voor Pensioenfondsen (APP) in par. 8.3 de lijn die de toezichthouder 

aanhoudt bij de interpretatie van de wet. 

 

Solide beleggen (art. 14 en 15) 

 De wet van 1952 schrijft niet anders voor dan dat solide moet worden belegd. 

Voor ten hoogste 10% van de bezittingen mag zijn belegd in de eigen onderne-

ming.
371

  

 

Kapitaaldekking (art.13) 

 De bezittingen van een pensioenfonds moeten, tezamen met de te verwachten in-

komsten, toereikend zijn ter dekking van de aangegane pensioenverplichtingen. 

Dat moet worden aangetoond in de wetenschappelijke balans.  

 

7.6.2  Beoordeling met de inzichten van nu 

 

Zekerheid is ‘willen’ 

De casus is een „willen‟ casus, de wens tot zekerheid komt voort uit het willen bescher-

men van de deelnemer en het zorgen voor vertrouwen.  

                                                
370 SER, 29. 
371 Een logische bepaling als wij de aanleiding tot de wet bezien. 
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Pensioenresultaat 

 De PSW kent geen inhoudsbepalingen.  

 Het premievrije recht bij tussentijds vertrek valt onder de bepalingen van indivi-

duele zekerheid en raakt de inhoud wel.  

 De waarborgfunctie is op zich uiteraard wel kwaliteitsverhogend. 

 Er zijn geen regels voor indexering, de wet gaat over nominale zekerheid. De wet 

loopt daarmee al achter op de praktijk. Inflatie bestaat al. Bij Philips zagen wij dat 

al sinds het begin van de jaren ‟30 de aanpassing van pensioenaanspraken een re-

gelmatig terugkerend discussiepunt is tussen werkgever en werknemer. De 

schijnzekerheid zit er al meteen in.  

 

Zekerheid 

 De zekerheid neemt door de PSW sterk toe. De wet beschermt de werknemer te-

gen gebrek aan discipline bij de werkgever en bij zichzelf en tegen niet goed 

beleid in het fonds, met name op het punt van de beleggingen. Maar hij beschermt 

net zo goed de werkgever tegen zichzelf en het fonds. Het is ook diens belang dat 

het pensioen er op de pensioendatum ook echt is en dat het fonds solide belegt. 

 Het zo noodzakelijke gedegen actuarieel fundament krijgt wettelijke status en 

daardoor wordt op dat actuarieel fundament door een onafhankelijke instantie toe 

gezien. 

 De herverzekeringsplicht vergroot op zich de nominale zekerheidsstelling. De 

herverzekeringsplicht is ingegeven door het feit dat verzekeringszekerheid werd 

gezien als de meest haalbare zekerheid.
372

 Zekerstelling van de onvoorwaardelijke 

rechten, en dat zijn doorgaans de nominale, is hét uitgangspunt van de wet. Op-

merkelijk is dat wij bij Lutjens (1999, 16) lezen dat bij de behandeling van de Wet 

op het Levensverzekeringsbedrijf (WOL) in 1929 in de Tweede Kamer werd op-

gemerkt dat bij bedrijfstakpensioenfondsen gezien hun omvang zekerheid niet 

zozeer de alles overheersende factor is. Ligt daar een al dan niet bedoelde grond 

om de zekerheids- en financieringseisen voor bedrijfstakpensioenfondsen minder 

streng te doen zijn dan voor ondernemingsfondsen? Gesuggereerd werd tijdens de 

genoemde bespreking dat het vallen onder de WOL vanwege de financieringsei-

sen een rem was om deze fondsen op te richten.
373

 

 Er zijn nog geen regels voor indexering. De wet negeert de erosie van pensioen-

aanspraken door inflatie en biedt door de eenzijdige nominale focus de facto 

schijnzekerheid. 

 

Maar kan het ook? 

Wij nemen de casus de maat langs de „kunnen‟ dimensies. 

                                                
372 Overigens is dat sinds de kredietcrisis niet meer zo zeker. 
373 Er bestond onduidelijkheid over de vraag of bedrijfspensioenfondsen onder de WOL vielen. De toe-

zichthouder meende van wel, maar zo‟n eventuele rem werd bezwaarlijk geacht en als nog werd de wet op 

dit punt verduidelijkt. Het belang dat de fondsen er zouden komen werd belangrijker geacht dan strikte ze-

kerheid. 
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Betaalbaarheid 

 De bezittingen van een pensioenfonds moeten, tezamen met de te verwachten in-

komsten, toereikend zijn ter dekking van de aangegane pensioenverplichtingen. 

Zo luidt het voorschrift van kapitaaldekking. De wetenschappelijke balans laat 

zien hoeveel al is gedekt uit aanwezig vermogen en hoeveel nog moet komen uit 

toekomstige inkomsten (beleggingen en premies). Hiermee kan het fonds aan de 

onderneming laten zien of en in welke mate betaalbaarheidsproblemen kunnen 

optreden door vermogensachterstand. Dat geeft het fonds en de onderneming in-

zicht om de betaalbaarheid goed te monitoren. Het geeft de onderneming ook de 

mogelijkheid de betaalbaarheid van het contract op voorhand al te toetsen. Daar-

mee draagt de wet bij aan de betaalbaarheid. 

 Naar de mening van het pensioenveld verbiedt het voorschrift uitstelfinanciering 

niet.
374

 Van uitstelfinanciering, ook wel genoemd 65-x, is veel gebruik gemaakt 

tot het in 1999 bij wet werd verboden. Uitstelfinanciering maakte de vervolma-

king van defined benefit, en dus van de kwaliteit, in eerste instantie betaalbaar 

mogelijk. De rekening kwam later.  

 

Solidariteit 

 De wet beïnvloedt op zich de solidariteit niet. De wettelijke waarborg beschermt 

de solidariteit als het ware wel. 

 

Arbeidsmarkt 

 De PSW heeft een positieve invloed op de arbeidsmarkt vanwege de bepaling van 

het premievrije recht bij tussentijds vertrek (art. 8). 

 

En hoe zit het op de ‘verbinden’ dimensie? 

 

Risicomanagement 

 De ruime formulering van het voorschrift van kapitaaldekking komt het risicoma-

nagement niet ten goede. Toch nog te gemakkelijk worden toezeggingen gedaan 

en overstijgt het „willen‟ het „kunnen‟. 

 Als gezegd heeft de wet ook geen antwoord op het fenomeen indexering van aan-

spraken. En daardoor ook niet op het daarop logisch passende door fondsen 

voorgestane premie- en beleggingsbeleid en het ontstaan van het fenomeen in-

haalfinanciering. Die onduidelijkheid speelt zowel de fondsen als de 

toezichthouder nog jarenlang parten, zoals wij in de beide volgende hoofdstukken 

zullen zien. Pas bij de vaststelling van de nieuwe pensioenwet in 2006 met het 

daarin opgenomen financieel toetsingskader pensioenfondsen komt een einde aan 

de onduidelijkheid in de interpretatie.
375

  

 De wetenschappelijke balans moet ten minste eens in de 5 jaar worden opgesteld 

en aan de toezichthouder worden overlegd. Naar de huidige wetgeving is dat een 

heel ruime termijn. Zo redenerend kan dit gezien worden als een tekortkoming ten 

opzichte van de eis van goed risicomanagement. Vanuit marktdenken en sturen op 

                                                
374 Zie paragraaf  8.6. Ook Philips, zo zagen wij, kon desgewenst gebruik maken van deze escape.  
375 Zie paragraaf  9.2.1.4. 
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marktwaardedekkingsgraden in combinatie met nominale korte termijn zekerheid 

is dat ook zo. Maar kijkend vanuit het paradigma van het sociale contract en een 

te bereiken reëel pensioenresultaat is dat nog maar de vraag. Een kernpunt in het 

huidige debat.  

 Goed in de wetenschappelijke balans is het vooruitkijken. In de formulering van 

het voorschrift van kapitaaldekking spelen ook de toekomstige opbrengsten een 

rol. Dat dwingt tot vooruitkijken, verder dan een balansdatum. En dat kan zicht 

geven op structurele onevenwichtigheden waaruit tekorten kunnen gaan ontstaan, 

en signaalfunctie dus. Dat komt het risicomanagement ten goede.  

 Gewerkt wordt in de wetenschappelijke balans met een vaste forfaitaire rekenren-

te. Voor die tijd een logisch voorschrift. Er wordt risicomijdend belegd en er 

wordt nog niet op marktwaarde gewaardeerd. De lange rente is dan een goede 

maatstaf voor een prudente inschatting van de discontovoet voor de verplichtin-

gen. Ook bij de benchmark, het verzekeringsbedrijf, werd met een vaste 

forfaitaire (prudente) rekenrente gewerkt. Maar wat is de juiste aanname? Het 

marktdenken heeft geleerd dat een vaste rekenrente de mismatch in het pensioen-

fonds, waarin al lang niet meer risicomijdend wordt belegd en in een financiële 

wereld waarin zelfs staatsleningen niet meer „risicovrij‟ zijn, onjuist waardeert. 

 Over de bovenkant, overschotten, spreekt de wet niet. Dat is logisch gezien de 

ontstaansgrond en het bieden van bescherming. Met de inzichten van nu weten wij 

dat hier wel een kans is gemist. Een kader voor hoe om te gaan met vermogens-

overschotten en hoe te bepalen wanneer sprake is van een vermogensoverschot 

had een gids kunnen zijn in de grote voorspoedperiode van midden jaren ‟80 tot 

2000. Hier is „de boot gemist‟ (3). 

 

Wij herkennen in de PSW elementen uit de visie van Van Marken (de deelnemer moet op 

het pensioen kunnen rekenen, voor pensioen moet worden gespaard en de pensioengelden 

moeten in aparte fondsen worden ondergebracht). Bij Philips zagen wij dat ook niet 

mocht worden belegd in de eigen onderneming. In die zin komt de invoering van de PSW 

eigenlijk neer op het afdwingen van de discipline. Discipline om daadwerkelijk te sparen 

via kapitaaldekking en om de voor pensioen bestemde gelden daadwerkelijk buiten de 

onderneming en daarmee ook buiten de beschikkingsmacht van de deelnemer te bren-

gen.
376

 Die discipline bleek nodig. Het vertrouwen wordt met deze wettelijk verankerde 

waarborg vergroot. De PSW is daarmee een belangrijke pijler onder het arbeidspensioen. 

Het SER-advies
377

 geeft ook aan dat de wet en de bepalingen daarin niet los kunnen wor-

den gezien van de tijdgeest. Bedrijfstakpensioenfondsen waren er nog weinig. En sociale 

werkgevers als Van Marken en Philips liepen echt voorop. De meeste pensioenvoorzie-

ningen die er waren, waren bovendien vaste bedragenregelingen en beschikbare 

premieregelingen. Nominale pensioenen zonder toeslagverlening nog. Verzekeringsmaat-

schappijen waren de norm voor zekerheid. Ook Van Marken begon zo. Vandaar de 

herverzekeringsplicht. Pensioenfondsen waren nog uitzondering en hadden vooral het 

karakter van incasso en administratie. Er werd sterk risicomijdend belegd in vooral lang-

lopend staats- en regionaal overheidspapier. Hier komt het voorschrijft van solide 

beleggen ook vandaan. Risico nemen hoefde ook niet echt. Dat kwam pas in opmars om 

                                                
376 In de wet bijvoorbeeld ook te zien aan het afkoopverbod. 
377 SER, 30. 
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de indexering van pensioenaanspraken te kunnen bijhouden die nodig was door de loon- 

en prijsontwikkelingen in de jaren „60 en „70. Bij Philips, zo zagen wij, speelden de infla-

tieaanpassingen echter al veel langer. Daarom loopt de wet voor wat betreft omgaan met 

indexering al achter op de praktijk. Dat geeft in de decennia hierna veel discussie tussen 

het pensioenveld en de toezichthouder. 

 

De wet is ook onduidelijk, met name over de vraag in hoeverre inhaalindexering en ge-

lijkmatige en dynamische premiesystemen strijdig zijn met de wet. Volgens de Memorie 

van Toelichting moeten gewekte verwachtingen worden waar gemaakt. Daartoe kun je 

ook het nog op te bouwen pensioen rekenen. Daarop duidt ook de ABTN. Bij een gezond 

actuarieel fundament is ook de nieuwe opbouw in beginsel adequaat gefinancierd. Kapi-

taaldekking kun je omschrijven als „gelijk op sparen met de opbouw van het pensioen‟. 

Daarmee lijkt uitstelfinanciering strijdig. Daar loopt de financiering namelijk per definitie 

achter bij de opbouw. Maar tijdelijke achterstand bijvoorbeeld door schommelende be-

leggingsopbrengsten of de wens tot premiestabilisatie lijkt niet verboden door de wet. 

Artikel 13 ademt op zich niet de keiharde geest van de discontinuïteitbeoordeling. Maar 

in combinatie met het voorschrift van herverzekering (onmiddellijke overdracht zonder 

financieringsachterstand) ligt de nadruk toch eerst en vooral op het afgefinancierd zijn 

van de over het verleden gedane toezeggingen, de reeds opgebouwde onvoorwaardelijke 

aanspraken. PSW-zekerheid zullen wij daarom (nominale) dekkingszekerheid noemen. 

Toekomstige opbouw en indexering over verleden en toekomst zijn niet hard toegezegd 

en hoeven daarom niet te zijn zeker gesteld. Deelnemers hebben echter, zo leert de casus 

bij Philips, wel de verwachting van een goed en reëel pensioen en een reëel pensioen is 

van belang voor de economische en sociale zelfstandigheid van gepensioneerden. De wet 

„regelt maar de helft‟ zou je kunnen zeggen. 




