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Hoofdstuk 8 

Een prachtig stelsel, maar (hoe) houden wij dat betaalbaar? 
Verdere “vervolmaking” van het pensioenstelsel en grote voorspoed 

Maar ook aandacht voor de kosten en de financiering; eerste houdbaarheidsvragen 

 

Wij bespreken in dit hoofdstuk het tijdvak dat begint rond 1970 als het traditionele defi-

ned benefit (op basis van eindloon) de maat is geworden. En het eindigt in 2000 aan de 

vooravond van de dotcomcrisis. Twee belangrijke documenten verschijnen in deze perio-

de. Het eerste is het Pensioenconvenant (StAr, 1997) en is de uitkomst van discussies 

tussen werkgevers, werknemers en de overheid over de betaalbaarheid van en flexibiliteit 

in het pensioencontract. Het einde van eindloon dient zich aan en Philips is een van de 

eerste ondernemingen die er (weer) mee stopt. Het tweede zijn de Actuariële Principes 

voor Pensioenfondsen (APP)
378

. Zij zijn de uitkomst van de uitwerking door de toezicht-

houder van het wetstoezicht (de PSW) in praktijkregels ten behoeve van het 

pensioenveld. Nominale dekkingszekerheid wordt extra aangezet als de maat voor het 

financieel toezicht op defined benefit. Twee belangrijke documenten als richtsnoer voor 

het pensioencontract, dat daarmee „gewapend‟ al vrij snel in het zware weer net na de 

eeuwwisseling terecht komt. De voorspoed in de pensioenfondsen die dan een kleine 

twee decennia heeft geduurd, slaat om in een turbulente periode met tekorten door crises 

op de financiële markten.  

 

Naast genoemde documenten op landelijk niveau, gebruiken wij in dit hoofdstuk vooral 

weer Van Nederveen Meerkerk en Peet (2002) voor de ontwikkeling van het contract van 

Philips en Van Keeken (2008) voor de ontwikkeling van het contract bij PGGM. Wij be-

ginnen weer met een schets van de omgeving (8.1). 

 

Wij bespreken daarna achtereenvolgens de volgende casussen. 

 De zoektocht naar premiestabiliteit en meer rendement bij acceptabel risico via inte-

graal balansmanagement (ALM). Wij doen dat met PGGM als casus (8.2) 

 De in 1997 door de toezichthouder gepubliceerde APP en het ontstaan van het debat 

tussen het pensioenveld en de toezichthouder over zekerheid en risico (8.3). 

 De voorspoed in de fondsen wordt gebruikt om nog meer tegemoet te komen aan het 

„willen‟. Verbeteringen worden aangebracht en wettelijk verankerd in de PSW die in-

spelen op de veranderende leef- en arbeidsmarktpatronen en op de Europese regels 

voor gelijke behandeling. En voorspoed wordt weg gegeven in grote langdurige pre-

miekortingen (8.4).  

 De eerste houdbaarheidsdiscussie tussen de overheid en het pensioenveld, die uit-

mondt in het in 1997 gesloten Pensioenconvenant (8.5).  

 De afschaffing van het systeem van uitstelfinanciering (8.6). 

 

                                                
378 VK (1997). 



Defined ambition 

146 

 

8.1  De omgeving van het pensioencontract 
Van onstuimige groei naar beheerste groei  

De opkomst van meer individuele en flexibele leef- en arbeidspatronen 

Na aanvankelijke tekorten in de fondsen treedt grote voorspoed op 

 

Drie ontwikkelingen domineren dit tijdvak. De eerste is de kentering in de economische 

groei, de tweede de intredende flexibiliteit in leef- en arbeidspatronen. De derde is een 

ontwikkeling binnen de pensioenfondsen die impact heeft op het contract, te weten een 

lange periode van voorspoed. 

 

Van onstuimige groei naar beheerste groei 

De door de industrialisatie gebrachte groei en de daarbovenop komende onstuimige groei 

na de Tweede Wereldoorlog zijn voorbij. Wel ijlen in de jaren „70 de loon- en prijsspiraal 

nog na. Omdat ook de sociale zekerheidsuitkeringen aangepast blijven worden aan de 

prijsinflatie, blijft Nederland gewoon door consumeren. Wij hebben als het ware, on-

danks een sterk oplopende werkloosheid, tijd nodig om aan het einde van de groei te 

wennen. Vooral de structurele component in de werkloosheid wordt onderschat en bo-

vendien maakt het mooie sociale zekerheidstelsel de werknemers „lui‟ om bij 

werkloosheid snel nieuw werk te zoeken. Werkgevers laten dit deels uit nood gebeuren. 

Dat geldt ook bij arbeidsongeschiktheid. Veel (industriële) ondernemingen komen in 

slecht weer. Dit heeft onder andere te maken met het teruglopen van de internationale 

concurrentiepositie door de hoge loonkosten en omdat bij het in 1971 instorten van het 

internationale systeem van wisselkoersen de gulden sterk wordt opgewaardeerd. Dit leidt 

tot teruglopen van de export. Twee oliecrises maken „de ellende‟ compleet. Zij vererge-

ren de loon- en prijsontwikkeling weer. Door de babyboomgeneratie komen juist in deze 

periode heel veel jongeren op de arbeidsmarkt. Zij komen door de hoge werkloosheid niet 

aan de bak. Dit is de achtergrond voor de opkomst van de VUT.  
Pas in 1982 keert het tij. Een kentering in de arbeidsverhoudingen ligt daaraan ten grond-

slag. Het Akkoord van Wassenaar in 1982 luidt een periode in van beheerste 

loonontwikkeling. Het poldermodel wordt geboren en maakt de weg vrij voor focus op 

het bevorderen van de werkgelegenheid en aandacht voor sanering van het stelsel van so-

ciale zekerheid. Het besef is doorgedrongen dat de groei in economische en sociale 

welvaart niet oneindig is. In het stelsel van sociale zekerheid worden beperkingen in ver-

krijging (recht hebben op) en duur aangebracht. De geest van samen sterk uit de periode 

na de oorlog keert als het ware terug. Maar wel met meer zakelijkheid en aandacht voor 

de kosten. Dat geldt de loonkosten en de kosten voor pensioen, die meer en meer als 

loonkosten worden behandeld. Dit leidt in de pensioenfondsen tot een zoektocht naar 

meer rendement en het daartoe meer en meer beleggen in zakelijke waarden. 

In de jaren daarna komt er meer aandacht voor verschuiving van publiek naar privaat, 

naar eigen verantwoordelijkheid van het individu en het denken over marktwerking doet 

zijn intrede. Vanaf 1987 keert de economische groei terug, zij het op een veel bescheide-

ner niveau dan in de jaren „50 en „60.  

 

Meer flexibiliteit in leef- en arbeidspatronen 

Naast de mannelijke kostwinner betreden ook vrouwen de arbeidsmarkt, de tweeverdie-

ner doet zijn intrede. Ook gaat meer en meer in deeltijd worden gewerkt, de 
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anderhalfverdiener ontstaat. En er wordt meer en meer tussentijds van werkgever veran-

derd. De mobiliteit op de arbeidsmarkt neemt toe. Europese regelgeving inzake gelijke 

behandeling van mannen en vrouwen verbiedt ook indirecte discriminatie en raakt daar-

mee het pensioencontract. Het aantal eenpersoonshuishoudens neemt toe, mede door het 

toenemen van het aantal echtscheidingen. 

 
Na aanvankelijke tekorten grote voorspoed in de pensioenfondsen 

Vooral door de enorme groei van het deelnemersbestand en door de aanvankelijk nog ho-

ge lonen en inflatie hebben de pensioenfondsen in de loop van de jaren ‟70 te kampen 

met tekorten. De beleggingsopbrengsten zijn gemiddeld tot laag, ook al omdat de rente 

tot recordhoogte stijgt. In de tweede helft van de jaren ‟70 ebben de hoge loonstijgingen 

langzaam weg en het akkoord van Wassenaar betekent een keerpunt. Wij gaan een perio-

de in van zeer beheerste loonontwikkeling en lage inflatie. Dat betekent voor de 

pensioenfondsen een sterke verlaging van de lasten van backservice (eindloon) en indexe-

ring. Na 1978 begint de rente aan een zeer lange periode van daling, waardoor de 

obligaties in de portefeuille beter gaan renderen. En pensioenfondsen gaan meer en meer 

in zakelijke waarden. Vooral de aandelen doen het tussen 1980 en 2000 met een enkele 

dip uitstekend. In 1999 behaalt PGGM een recordbeleggingsrendement van bijna 23%.
379

  

Figuur 8.1 laat de ontwikkeling zien tussen 1970 en 2000 van de lange rente, de loonont-

wikkeling in de sector zorg& welzijn en het beleggingsrendement van PGGM. Duidelijk 

is de kentering te zien rond 1983 van hoge looninflatie en bescheiden rendementen naar 

het nagenoeg wegvallen van de looninflatie en hoge beleggingsrendementen. 

 
Figuur 8.1 De ontwikkeling tussen 1970 en 2000 van de lange rente, de loonontwikkeling in de sector 

zorg& welzijn en het beleggingsrendement van PGGM 
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379 PGGM (2000). 
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Deze ontwikkeling is terug te vinden in de ontwikkeling van de dekkingsgraad.
380

 Het 

verloop daarvan is geschetst in figuur 8.2. De tekorten
381

 worden in de tweede helft van 

de jaren ‟70 weer ingelopen, ook al doordat tweemaal binnen enkele jaren de AOW struc-

tureel wordt verhoogd. 

 
Figuur 8.2 Verloop van de dekkingsgraad van PGGM tussen 1970 en 2000  
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De tekorten slaan na 1980 om in hoge dekkingsgraden, ondanks de overigens heel gelei-

delijk doorgevoerde premiekortingen.  

 

8.2  Naar een dynamisch premiesysteem en asset liability management 
Op zoek naar premiestabiliteit en meer rendement bij acceptabel risico met als doel het 

realiseren van een betaalbare reële ambitie. Integraal balansmanagement. 

 

Wij bespreken deze casus, omdat deze stap naar integraal balansmanagement een poging 

is de reële ambitie betaalbaar te financieren in een gedegen actuarieel fundament. Binnen 

het fonds dus. Een poging dus om in het „kunnen‟ veranderingen aan te brengen om het 

„willen‟ te realiseren. Bij Philips hebben wij in het vorige hoofdstuk een eerste „hint‟ ge-

zien.
382

 En wij bespreken de casus omdat de keuze die wordt gemaakt de dubbele 

doelstelling in het contract en daarmee ook de beleggingsspagaat feitelijk „geboren doet 

worden‟. En die dubbele doelstelling, zo hebben wij in deel I par. 4.3 gezien, speelt een 

                                                
380 Dit is de dekkingsgraad op een rekenrente van 4%. Bij het hanteren van de marktrente onder de ver-

plichtingen zou de dekkingsgraad bij ongewijzigd (premie-)beleid hoger zijn geweest vanwege de veel 

hogere rente dan 4%.  
381 Figuur 8.2 laat geen tekorten zien. Er werd nog niet op marktwaarde gewaardeerd en veel in langlopende 

staatsleningen belegd. Die kenden een rente die ruim hoger lag dan de rekenrente van 4%. Voor de reste-

rende looptijd mocht het renteverschil op de balans worden geactiveerd. Daardoor werd het tekort 

opgeheven. 
382 Zie paragraaf 7.4.3. 
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belangrijke rol in het huidige zekerheidsdebat. De casus wordt besproken aan de hand 

van de ervaringen bij PGGM dat in 1983 het dynamisch premiesysteem invoert en in 

1995 het integraal balansmanagement.
383

 En wij maken af en toe een uitstapje naar Phi-

lips dat ook het dynamisch premiesysteem gaat hanteren.
384

 

 

8.2.1  De casus 

 

De casus bestaat uit twee stappen. De eerste is de overgang van het systeem van jaarlijkse 

affinanciering naar het systeem van dynamische premie en de tweede is de invoering van 

het integraal balansmanagement middels asset liability management (ALM). 

 

8.2.1.1  Van affinancieren naar dynamische premie 

 

Affinanciering als vertrekpunt met uitstelfinanciering voor de pensioenaanpassin-

gen 

De gangbare financieringsmethodiek is aanvankelijk de zogenoemde jaarlijkse affinan-

ciering. Elk jaar wordt de pensioeninkoop, de nieuwe opbouw en de backservice, direct 

gefinancierd uit een inkoopsom. Varianten daarop zijn een vaste premie, al dan niet met 

een werknemersdeel, aangevuld met een zonodig te storten inkoopsom. Wij zagen dat bij 

Philips. Daar werd steeds meer geprobeerd het pensioenfonds een sluitende begroting te 

geven door de premie goed te begroten. Toch blijft het risico op grote bijstortingen van 

de onderneming groot. Om de onderneming te beschermen en te helpen de pensioenkos-

ten enigszins te stabiliseren in de tijd, ging Philips bij de herinvoering van eindloon 

carrièrestijgingen begroten in de premie en sprak de onderneming af dat voor de backser-

vice vanwege de indexering inhaalfinanciering mocht worden toegepast. Dat wil zeggen 

dat de inkooplast werd uit gesmeerd over de resterende periode tot aan pensioendatum.
385

 

Ook grote bpf-en passen uitstelfinanciering toe om de door de loon- en carrièrestijgingen 

en groeiende instroom oplopende pensioenkosten behapbaar te houden. Zij doen het ech-

ter structureel, in het zogenoemde 65-x systeem.
386

 

PGGM doet het bij de start net een beetje anders. Omdat bijstortafspraken in een bedrijfs-

tak veel moeilijker zijn te maken dan met een onderneming, wordt gewerkt met een hoge 

vaste premie waarin niet alleen de carrièrestijgingen zijn begroot maar ook de loonont-

wikkeling.
387

 Bij PGGM behoeft dus niet te worden bijgestort als de premie te laag is, 

maar blijft geld over als de inkoopsom lager is dan de premie. Het restant van de premie-

inleg wordt dan in een „schommelreserve‟ gestort, waaruit kan worden geput als de pre-

mie-inleg te laag is.
388389

  

 

                                                
383 Als bronnen dienen Van Keeken (2008), hoofdstuk 8 en 13 en Tamerus (1994 en 1998). 
384 Van Nederveen Meerkerk en Peet, 319. 
385 Van Nederveen Meerkerk en Peet, 225 en 226. 
386 In dit systeem wordt de op leeftijd X verkregen backservice gefinancierd in de resterende periode tot de 

pensioenleeftijd. 
387 Een premie dus per saldo op een reële rekenrente. 
388 Van Keeken, 11. 
389 Deze schommelingen waren in de beginjaren van PGGM vooral schommelingen in de looninflatie en 

dus indexering. De rekenrente was vast (4%) en de beleggingen werden nog niet op marktwaarde gewaar-

deerd. 
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Ondanks tekorten wordt niet getornd aan de indexering 

De combinatie van de hoge loon- en prijsontwikkeling, ingezet in de jaren „60 en na-

ijlend in de jaren „70, en de begin jaren „70 ingezette recessie die ook de beleggingsop-

brengsten matig tot laag deed zijn, leidde er toe dat de vermogensposities van de 

pensioenfondsen in de jaren „70 forse tekorten lieten zien. In samenwerking met de toe-

zichthouder werd dit opgelost door de zekere overrente boven de rekenrente van 4% in de 

beleggingsportefeuille te activeren, de zogenoemde rentestandkorting. Bij PGGM kwam 

dit, gegeven de beleggingsportefeuille, neer op een rekenrente voor de eerste 10 jaar van 

5,5%.
390

 Dit was mogelijk en voor de toezichthouder acceptabel, omdat de beleggings-

portefeuille veel langlopende staatsleningen bevatte en de beleggingen tegen nominale 

waarde in de balans stonden, usance in dit tijdvak. Op deze manier werd de voorziening 

lager en steeg de dekkingsgraad, de meetlat voor de vermogenspositie, weer tot (net) bo-

ven de 100%. Ondanks de grote aanpassingen van de pensioenen en pensioenrechten 

vanwege de hoge loon- en prijsontwikkeling werd niet ingegrepen in die aanpassingen. 

Bij PGGM was dat geen issue. De PGGM-premie, die 25% van de loonsom bedroeg
391

, 

werd niet verhoogd, de activering van de overrente was afdoende.  

Ook bij Philips wordt niet ingegrepen in de pensioenaanpassingen. Maar de onderneming 

bezint zich er wel op. Immers, de financieringsproblemen in de jaren ‟70 zijn met name 

ook veroorzaakt door de hoge lasten van de indexering. Deze konden bij lange na niet 

worden „bijgehouden‟ door de beleggingsopbrengsten. In een gezonde financiering heeft 

dat wel de voorkeur bij Philips. De premie is dan alleen nodig voor de nieuwe pensioen-

opbouw. Sinds 1972 voert het fonds een bestendig aanpassingsbeleid, waarin de 

pensioenen en ontslagrechten in beginsel tenminste waardevast worden gehouden en zo 

mogelijk welvaartvast. Tijdens de slechte jaren daarna wordt dit beleid uitgevoerd on-

danks de hoge lasten. Wel wordt in 1975 nog eens duidelijk gesteld dat beleidsvrijheid 

voor het fondsbestuur wegens de hoge lasten absoluut nodig is. Het gaat om een streven 

tot periodieke (en niet per se jaarlijkse) aanpassing. Het gaat om aanpassing in verband 

met en dus niet per se aan (d.w.z. volledig). En er kan verschil bestaan tussen de aanpas-

sing van de pensioenen en die van de ontslagrechten.
392

 Maar gekort op indexering wordt 

er in die jaren niet. 

 

Op zoek naar een structureel premieniveau en premiestabilisatie: een dynamische 

premie 

In de late jaren „70 nam de kentering in het economisch tij een aanvang. Eerst kwam aan 

de hoge loon- en prijsontwikkeling een eind. De vaste premie bij PGGM van op dat mo-

ment 25% van de loonsom bleek al snel meer dan voldoende voor de jaarlijkse 

inkoopsom. De dekkingsgraad kwam weer boven de 100%.
393

 De tijdelijke maatregel van 

activering van overrente werd afgeschaft. Met ingang van 1980 begon het fonds met kor-

tingen op de vaste premie van 25%. De eerste korting bedroeg 2%-punt. Ook de 

                                                
390 Van Keeken, 15. 
391 Een in het huidige tijdgewricht beschouwd zeer hoog percentage. Maar Van Marken, (par. 7.2) ging in 

zijn visie ook van dit percentage uit. 
392 Van Nederveen Meerkerk en Peet, 306. 
393 Twee structurele verhogingen van de AOW (toen nog echt ingebouwd in het aanvullend pensioen in 

plaats van via een franchise) droegen hier ook aan bij.  
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werkingssfeer van de OBU-regeling
394

 werd uitgebreid. Voortaan konden ook mannelijke 

werknemers die geen verplegende of verzorgende functie hadden, gebruik maken van de 

OBU. Deze aanpassing sloot aan bij de opkomst van de VUT in Nederland als bestrij-

dingswapen tegen de groeiende werkloosheid onder jongere werknemers. En de 

aanpassing sloot aan bij de toenemende aandacht voor de gelijke behandeling van man-

nen en vrouwen. 

Deze beide maatregelen trokken de aandacht van het toenmalige Kabinet. Als al beschre-

ven in het tijdgewricht kwam er meer aandacht voor de beheersing van de collectieve 

lastendruk. Onderdeel daarvan was de Kabinetswens de loon- en pensioenkosten van 

ambtenaren en trendvolgers
395

 te beperken. PGGM heeft tot begin jaren „90 veel last ge-

had van Kabinetsdruk op de pensioenpremie. Duidelijk werd door het bestuur van PGGM 

het standpunt uitgedragen dat het niet de taak van een pensioenfonds is om gelden ter be-

schikking te stellen voor werkgelegenheid en subsidie op loonkosten. De overheid moet 

dat maar met sociale partners uitzoeken. Het PGGM-bestuur ging in het premiebeleid zijn 

eigen weg. 

 

In 1980 werd besloten ook kortingen op de premie te geven voor 1981 en 1982, gezien de 

verdere toename van de reserves. Het gaat hard als ook de beleggingsopbrengsten gaan 

toenemen, mede als gevolg van het op orde komen van de Nederlandse economie. Voor 

1983 werd de korting zelfs bepaald op 5%-punt. 

De snelle kentering in de financiële positie van het fonds en de op grond daarvan onder 

druk komende premie deed het bestuur van PGGM zich zelf de volgende vragen stellen. 

 De korting van 1980 kon worden gegeven als gevolg van de overdekking op basis 

van het verleden; maar hoe lang zal dat doorgaan en hoe groot zou die korting dan 

kunnen c.q. mogen worden? Zie de conclusie van de Adviescommissie (Philips, 

1961) hoe moeilijk het is om het structureel juiste premieniveau te bepalen.
396

 

 Het moet niet zo zijn dat nu (grote) premiekortingen worden gegeven en over een 

paar jaar het fonds weer in een onderdekkingssituatie geraakt, zoals nog niet zo 

lang geleden het geval was. Onderdekking is toch lastiger dan een overschot. 

 Premiestijging zal voor werkgevers en voor werknemers veel lastiger zijn „te con-

sumeren‟ dan premiedaling. Premiestijging zal de zorgkosten weer doen 

toenemen en de druk van de overheid op het fonds vergroten.  

 Er was geen criterium (“rekenregel”) voor de bepaling van (de omvang van) de 

korting. 

Het bestuur gaf aan zijn toenmalig extern actuaris, Verbraak, de opdracht een uitgebreide 

toekomstverkenning te doen voor het fonds en op grond daarvan het bestuur te adviseren 

over een toekomstbestendig premiebeleid. De risico‟s voor een houdbaar pensioencon-

tract met een reëel pensioenresultaat als doel liggen immers in de toekomst. Aan zo‟n 

premiesysteem stelde het bestuur de volgende eisen. 

 

 

                                                
394 Zeg maar de VUT-regeling in de sector zorg & welzijn, zoals die ontstond uit een evolutie van regelin-

gen voor functioneel leeftijdsontslag (FLO). 
395 Werknemers in de zorgsector werden trendvolgers genoemd. De loonruimte en arbeidsvoorwaarden wa-

ren sterk gerelateerd aan die van ambtenaren. Zo drukte ook de pensioenpremie op de overheidsbegroting. 
396 Zie paragraaf 7.4.3. 
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 Een systeem dat adequaat op toekomstrisico‟s kan anticiperen.  

o In de eerste plaats is de loonontwikkeling een belangrijk toekomstrisico 

vanwege het eindloon en het fondsbeleid om de pensioenen zoveel moge-

lijk ongekort aan die ontwikkeling aan te passen. 

o In de tweede plaats is het fonds nog erg jong en zijn er nog weinig gepen-

sioneerden. Dat gaat veranderen door de rijping van het fonds, waarvan de 

lasten dus in de toekomst liggen (ook al onderkend door Van Marken). Dit 

risico is groter naarmate de toeloop van nieuwe deelnemers af neemt.
397

 

o Jaarlijkse affinanciering maakt het kunnen opvangen van deze risico‟s af-

hankelijk van toekomstige generaties. 

 Een zich aan de ontwikkeling van die toekomstrisico‟s geleidelijk aanpassende 

premie. 

o In die premieregel zou de actuele vermogenspositie moeten worden mee 

gewogen tezamen met de ontwikkeling van de lasten en baten.  

o De premie zou op die manier regulerend moeten werken op de vermo-

genspositie in plaats van een regulerende algemene reserve, waarvoor 

geen omvangscriterium bestaat. 

o Jaarlijkse affinanciering is geen basis voor een evenwichtig premiebeleid; 

sterke premieschommelingen zijn niet in het belang van de budgettair ge-

financierde arbeidsintensieve zorgsector. 

 Een systeem dat de kans op structurele tekorten zo klein mogelijk maakt; kleine 

tijdelijke tekorten zouden mogen voor komen, mits de premie die tijdig weg regu-

leert. 

 

In box 8.1 is de essentie van de werking van het dynamisch premiesysteem beschreven. 
 

                                                
397 Achteraf is gebleken dat de nieuwe instroom van deelnemers in de decennia hierna juist sterk bleef 

groeien. Nieuwe aansluitingen vonden plaats, nieuwe sectoren zoals bijvoorbeeld kinderopvang ontstonden 

en de arbeidsvraag in de sector bleef sterk groeien. 
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Box 8.1 Werking dynamisch premiesysteem 

 

 

 

 

Uit berekeningen bleek dat de zogenoemde generatiepremie, ondanks het uitmiddelen 

over 35 jaar, van het ene op het andere jaar toch nog meer kon fluctueren dan gewenst. 

Bij de evaluatie van het dynamisch premiesysteem in 1989 (zie hierna) werd opnieuw in 

kaart gebracht hoe groot de jaarlijkse premiesprong zou kunnen zijn. Uit de simulatie op 

rente en loongroei bleek dat de gemiddelde jaarsprong dan zou uitkomen op 4,6%-punt 

Kort gezegd werkt het systeem als volgt. 

 Het actuele vermogen wordt ingebracht. 

 Voor een periode van 35 jaar, de generatielengte, wordt een prognose gemaakt 

van de uitkeringenstroom in die 35 jaar en een benodigd eindvermogen voor de 

aan het eind van de generatielengte opgebouwde pensioenrechten; gedaan wordt 

alsof het fonds na afloop van de generatielengte afwikkelt. 

o Uitgaande van de gemiddelde leeftijd van de bestaande generatie is de 

gemiddelde resterende levensduur 35 jaar. 

o De bestandsgrondslagen komen uit externe bronnen (zoals de overlevings-

tafels; deze worden ontleend aan de door het Actuarieel Genootschap 

herleide gegevens van het CBS) of uit eigen fondswaarnemingen; voor de 

laatste worden in de regel 5-jaars voortschrijdend gemiddelden genomen 

als prognose. Ook nieuwe instroom wordt geprognosticeerd.  

 Als prognose voor de loongroei in de zorgsector, maatgevend voor de indexering, 

wordt een rekenregel gehanteerd als volgt: vanuit het laatst gerealiseerde cijfer 

wordt de loongroei geacht zich in 5 jaar lineair te ontwikkelen naar het 20-jarig 

voortschrijdend historisch gemiddelde; deze regel was afgeleid uit de ervaringen 

in de zorgsector van de jaren „60 en „70, naar later zou blijken een uitzonderlijke 

periode. 

 Als prognose voor de beleggingsopbrengsten wordt een rekenregel gehanteerd als 

volgt: het rendement op de portefeuille wordt voor 6/7-de bepaald door het ren-

dement van het voorgaande jaar en voor 1/7-de door de rente van het betreffende 

jaar; de rente wordt geacht van het laatst gerealiseerde cijfer in 10 jaar lineair te 

groeien naar het 20-jarig voortschrijdend historisch gemiddelde. Ook dit is weer 

afgeleid op grond van de ontwikkelingen in de kapitaalmarktrente van de laatste 

twee decennia. Voor een periode van 35 jaar wordt ook een prognose gemaakt 

van de salarissom, de grondslag voor de premieheffing. 

 Wat niet al aanwezig is in vermogen en niet uit beleggingsinkomsten komt, moet 

komen uit premie: een in beginsel 35 jaar gelijkblijvende generatiepremie. Dit is 

de over de generatielengte uitgemiddelde kostprijs van de regeling als de genera-

tie zijn eigen broek ophoudt, gegeven het reeds aanwezig vermogen. 

 Het fonds wordt dus 35 jaar vooruit gerekend in een going concern-benadering. 

 Het proces gebeurt elk jaar weer opnieuw voor een nieuwe periode van 35 jaar. 
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en dat bijvoorbeeld in 39% van de situaties een jaarsprong van meer dan 5% zou optre-

den. Ondanks het uitsmeren over 35 jaar én het geleidelijk aanpassen van de parameters 

middels de methodiek van voortschrijdende gemiddelden een toch nog grote jaarsprong 

dus.
398

 Ongewenst in de budgettair gefinancierde arbeidsintensieve zorgsector. Daarom 

werd een aanvullende dempingsregel toegevoegd: de premie mocht van het ene op het 

andere jaar met niet meer dan 1%-punt stijgen of dalen. 

De rekenregel voor het afleiden van het portefeuillerendement betekent dat de prognose 

voor het rendement slechts voor de eerste paar jaar wordt bepaald door het feitelijke be-

leggingsbeleid. Daarna door de marktrente, hetgeen betekent dat voor de langere termijn 

wordt gedaan alsof alleen in langlopende leningen wordt belegd. De actuaris schrijft hier-

over in zijn rapport dat nader onderzoek nodig is naar een optimaal op de 

pensioenregeling (eindloon en indexering) aansluitend beleggingsbeleid. Dat beleggings-

beleid komt er in 1995 bij de invoering van integraal balansmanagement (de tweede stap 

in deze casus).  

De facto wordt voor de “waardering” van de lasten en baten een reële rentevoet gehan-

teerd, namelijk het saldo van rendement en loongroei. De ABTN kent geen bepalingen 

over sturen op indexering, sturen op de onvoorwaardelijke aanspraken of sturing op pen-

sioenopbouw en/of pensioenleeftijd. De zekerheid en betaalbaarheid van defined benefit 

in de eindloonvariant moet geheel worden gemanaged met de dynamische premie. 

Het dynamisch premiesysteem is gestoeld op de going concerngedachte of het continuï-

teitsbeginsel. Niet alleen het zekerstellen van de huidige pensioentoezeggingen is volgens 

het pensioenfondsbestuur de verantwoordelijkheid van het fonds. Ook de in de toekomst 

nog toe te zeggen toezeggingen en de indexering over verleden en toekomst moeten zeker 

kunnen worden gesteld. Het gaat uiteindelijk om een goed en reëel pensioenresultaat op 

pensioendatum én bestendige indexering daarna. Het fonds is bovendien niet gerechtigd 

nieuwe instroom te weigeren. Het toezeggen van rechten gaat dus altijd maar door zolang 

de sector door gaat. Niet alleen de vandaag bekende omvang van de toekomstrisico‟s is 

voor die zekerstelling van belang, maar juist ook de nog onbekende ontwikkeling daarin. 

Zo doorredenerend, niet de waarde van vandaag van de verplichtingen bepaalt de risico‟s 

voor de zekerstelling daarvan maar juist de onbekende waardeontwikkeling in de toe-

komst van de huidige en de nog komende verplichtingen bepaalt de zekerstelling van het 

gewenste pensioenresultaat. Al die verplichtingen zijn de zorg van het pensioenfonds.
399

 

 

In 1983 wordt het dynamisch premiesysteem ingevoerd, de premie 1984 is de eerste pre-

mie die volgens het systeem wordt vast gesteld. Het dynamisch premiesysteem was een 

novum in de pensioenwereld.
400

 Doorslaggevend om het systeem ondanks dát toch in te 

voeren zijn twee argumenten geweest die naar voren kwamen uit de studie van de actua-

ris. 

                                                
398 Gerekend werd met een beleggingsbeleid met nog een beperkt volume zakelijke waarden van zo‟n 30% 

en nog niet met een marktwaardedekkingsgraad. De beleggingen werden al wel op marktwaarde gewaar-

deerd.  
399 Zie voor de uitgangspunten, de aanleiding, de invulling en de „verdediging‟ van het dynamisch premie-
systeem ook PGGM (1989).  
400 Het systeem is behalve bij PGGM ook ingevoerd bij Philips en bij de Rabobank. Ook ABP en het 

Spoorwegpensioenfonds hebben belangstelling, maar daar ligt de overheid dwars in het licht van de Brede 

Herwaarderingsdiscussie. De overheid zag de sterk dempende premieregel in het systeem als een rem op de 

premiedaling die hij graag zag. Zie Pensioenfonds PGGM (1989, 9). 
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 Vergelijking van het dynamisch premiesysteem met het systeem van jaarlijkse af-

financiering liet zien dat, als de rente en loongroei op redelijk korte termijn 

zouden terugkeren naar de gemiddelde niveaus over de afgelopen 20 jaar (gere-

kend vanaf 1983), de premie volgens het dynamisch premiesysteem eerst een 

aantal jaren rond de premie van dat moment, 20%, zou blijven liggen om daarna 

weer te groeien naar 25% (de nog geldende reguliere premie) en mogelijk zelfs bij 

doorzettende rijping uiteindelijk zou kunnen stijgen naar 30%. In het systeem van 

jaarlijkse affinanciering zijn die eindniveaus ook nodig. Maar tussentijds zou, 

door het niet vooruit kijken, de premie dan eerst verder dalen naar rond 11% om 

daarna weer te moeten stijgen. Een uit oogpunt van premiestabiliteit volstrekt on-

gewenst patroon. Door het niet vooruitkijken zou het fonds zichzelf te vroeg rijk 

rekenen. 

 Simulaties van rente en loongroei lieten zien dat de kans op onderdekking binnen 

de eerstkomende 25 jaar rond 20% bedroeg en de kans op onderdekking van meer 

dan 10% 10%. In het systeem van jaarlijkse affinanciering bij een vaste premie 

met kortingen kwamen die kansen fors hoger uit, 42% respectievelijk 36%.  

De nieuwe methodiek is dus een belangrijke verbetering op twee doelen in het risicoma-

nagement, te weten premiestabiliteit (betaalbaarheid) en verlaging van de kans op 

onderdekking (zekerheid). Daarenboven is het contract compleet gemaakt in de zin dat 

vermogensoverschotten en tekorten zijn gereguleerd. De sturing is vast gelegd en gebeurt 

via de premie.  

 

In 1979 lijkt ook bij Philips het ergste als het gaat om dekkingstekorten voorbij. Reden 

voor het pensioenfonds om terug te keren naar het eerder gestelde doel.
401

 

 Pensioenaanpassingen gebeuren voortaan weer uit eigen middelen en 

 Het terugdringen, zo mogelijk naar nihil, van de extra stortingen van de onderne-

ming. 

De financiering van de pensioenregeling moet weer zo onafhankelijk mogelijk worden 

van de onderneming. Een aloud uitgangspunt, dat door de financieringsproblemen in de 

jaren „60 en „70 niet kon worden verwezenlijkt. In 1981 wordt daartoe, om beter voorbe-

reid te zijn op een nieuwe periode van een hoge loon- en prijsontwikkeling, het 

aanpassingsbeleid wél echt aangescherpt als volgt.
402

 

 Indexering is de beleidsvrijheid van het pensioenfondsbestuur.
403

 

 Doel is waardevastheid, aanpassing aan de kosten van levensonderhoud. 

 Maar de aanpassing is niet hoger dan de loonontwikkeling voor de actieven. 

 Als de AOW meer stijgt dan de kosten van levensonderhoud kan daarvoor gecor-

rigeerd worden. 

 De ontslagrechten worden niet per se hetzelfde verhoogd als de pensioenen. 

 Alle aanpassingen moeten direct gefinancierd worden. 

De onderneming stelt zich aanvullend tot doel de inhaalpremies voor de actieven af te 

kunnen bouwen en de laatste stap te kunnen zetten in de invoering van het eindloonsys-

teem. Door deze discipline en door het aantrekken van de beleggingsopbrengsten kan in 

                                                
401 Van Nederveen Meerkerk en Peet, 309. 
402 Van Nederveen Meerkerk en Peet, 308. 
403 Er is dus geen recht op indexering, de voorwaardelijkheid is expliciet vast gelegd. 
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1984 inderdaad eindelijk de laatste stap in de overgang naar eindloon worden gezet. En 

vanaf 1985 is de premiebijdrage van de onderneming weer op het niveau van de vaste 

bijdrage zoals het geval was in 1965, tweemaal de inleg van de werknemer.
404

 

In 1988 voert ook Philips een dynamisch premiesysteem in.
405

 Het argument daarvoor is 

niet veel anders dan bij PGGM. De onderneming wil meer zekerheid over de vaste bij-

drage. “Nodig is een wijze van financiering van de pensioenverplichtingen die 

onvoorspelbaarheden in de economische omgeving naar vermogen compenseert” - (einde 

citaat).
406

 De ondernemingsbijdrage wordt voortaan vooraf bepaald. Bovendien wordt 

ook bij Philips de premie gedempt om de gewenste gelijkmatigheid te bereiken. Door het 

dynamisch premiesysteem kunnen de pensioenfondsen de inkomsten uit premie en beleg-

gingen beter afstemmen op de ontwikkeling van de verplichtingen. De premie reguleert 

daarmee automatisch tekorten en overschotten weg. De voorspelbaarheid en gelijkmatig-

heid moeten bewerkstelligen dat de premie ook altijd door de onderneming kan worden 

opgebracht. De onderneming is bij Philips de drijvende kracht geweest achter de invoe-

ring van het dynamisch premiesysteem. De rekenrente wordt op aandringen van de 

toezichthouder verlaagd van 4,5 naar 4,25%, hetgeen tot een grotere zekerheid leidt. An-

ders dan bij PGGM geldt het dynamisch premiesysteem alleen de actieve deelnemers en 

hun eindloonopbouw. De indexering van de pensioenen en ontslagrechten wordt geheel 

door de fondsen gefinancierd uit het overrendement. 

 

Het systeem van dynamische premie werkt niet zoals gedacht 

De idee achter het systeem en de methodiek van de prognose van de economische para-

meters gingen uit van een beweging in de tijd rondom een gemiddeld verloop. Dat 

gemiddeld verloop moest in niet al te lange cycli steeds weer worden geraakt. Maar het 

gemiddelde waarmee werd begonnen stamde uit een periode (de jaren „60 en „70) van een 

historisch bezien extreem hoge loon- en prijsontwikkeling. De jaren „80 en „90 zijn ver-

volgens een periode van uitzonderlijk lage inflatie en loonontwikkeling. En van 

uitzonderlijk hoge rendementen op met name zakelijke waarden (aandelen vooral). Beide 

constateringen doen wij uiteraard achteraf.
407408

 Het gevolg was een val in de generatie-

premie van 19% in 1984 naar uiteindelijk 3,2% in de jaren 1995-1997. De feitelijke 

premie daalde daar gestaag achteraan met 1%-punt per jaar conform de aanvullende 

dempingsregel en bereikte het laagste niveau in 1995-1997, te weten 5%.
409

 De daling 

was voornamelijk het gevolg van de rekenregel voor de prognose van de loonontwikke-

ling. Elk jaar viel een hoog loongroeicijfer uit de jaren „60 en „70 weg en kwam er nul of 

een beetje voor in de plaats. 

 

 

 

                                                
404 Van Nederveen Meerkerk en Peet, 315 en 317. 
405 Van Nederveen Meerkerk en Peet, 318 en 319. 
406 Van Nederveen Meerkerk en Peet, 318. 
407 Achteraf is uit onderzoek binnen PGGM vast gesteld dat in 1978 een trendbreuk is opgetreden in de 

loonontwikkeling. Zie PGGM (1998b, 13). 
408 Zie Cie Don (2009) voor de bewering inzake de uitzonderlijk hoge rendementen („meerderheidsadvies‟). 
409 PGGM (1998a en b). Uitgegeven in het kader van voorlichting aan het pensioenveld over de financie-

ringsmethodiek van PGGM. 



8  Een prachtig stelsel, maar (hoe) houden wij dat betaalbaar? 

157 

 

Premie onder druk, mede door het grote verschil tussen generatiepremie en feitelij-

ke premie 

Het fonds bood elk jaar in het jaarverslag transparant inzicht in het verschil tussen de ge-

neratiepremie en de feitelijke premie. In 1987 werd het grootste verschil bereikt, te weten 

5%-punt.
410

 Die transparantie betekende wel dat de overheid bij herhaling druk uitoefen-

de, al dan niet via de onderhandelingen over de budgetruimte voor de zorgsector, waaruit 

ook de loonruimte moest worden betaald, op PGGM om de premie sneller te verlagen dan 

de jaarlijkse 1%-punt. Die druk werd sterk opgevoerd door het kabinetsvoornemen dat in 

1987 bekend werd om een vermogensheffing op te leggen aan pensioenfondsen onder de 

naam Brede Herwaardering (zie box 8.2). PGGM heeft dat telkenmale met klem van 

 
Box 8.2 Brede Herwaardering draagt bij aan sterke premieverlagingen  

 

In de zomer van 1987 verscheen het Voorontwerp van Wet Vermogensheffing Pensioen-

lichamen,
411

 beter bekend onder de naam Brede Herwaardering. Het Kabinet beschreef 

daarin het voornemen op pensioenvermogens belasting te heffen. Het doelde daarbij op te 

hoge en te lang aanhoudende overreserves. De fondsen konden door die overreserves veel 

lagere premies vaststellen dan ze deden, zo was de kritiek. In zijn toelichting schrijft het 

Ministerie van Financiën “De PSW en de fiscale bepalingen ten aanzien van pensioen-

fondsen gaan uit van evenwicht. Evenwicht tussen pensioenpremies en 

beleggingsopbrengsten enerzijds en (toekomstige) pensioenverplichtingen anderzijds; 

evenwicht in fiscale behandeling tussen pensioenpremies en pensioenuitkeringen. In de 

jaren tachtig is dit evenwicht doorbroken. Er heeft vermogensvorming plaatsgevonden 

waar tegenover geen verplichtingen stonden. Er is meer premie betaald dan in feite nodig 

zou zijn voor dekking van de pensioenuitkeringen. Het evenwicht is duidelijk ten gunste 

van de pensioenfondsen verschoven” - (einde citaat).
412

 Het Kabinet oordeelde een ver-

mogen ter grootte van de 4%-voorziening (dekkingsgraad 100%) voldoende, ondanks dat 

het een voorstander was van indexering. Het Kabinet hoopte via een lagere PGGM-

premie de loonkosten in de zorg, die uiteindelijk via de overheidsbegroting liepen, terug 

te dringen, hoopte door premieverlaging in de marktsector minder kwijt te zijn aan de fis-

cale subsidie op de pensioenpremie en hoopte dat het bedrijfsleven door lagere 

arbeidskosten internationaal beter zou kunnen gaan concurreren. De grotere winsten zou-

den dan meer werkgelegenheid geven en de overheid zou meer vennootschapsbelasting 

binnen halen. Om dit te af te dwingen dreigde het Kabinet de pensioenvermogens af te 

romen. 

 

de hand gewezen. Het bestuur werd daarbij geholpen door het hebben van een in de 

ABTN vast gelegde methodiek, een systeem. Het bestuur moest zichzelf aan het systeem 

houden. Afwijken daarvan betekende een wijziging van de ABTN. Dat werd als argu-

ment gegeven en het systeem werd bij herhaling uitgelegd en verdedigd. Als de 

voorspoed zou aanhouden, zou de premie vanzelf verder dalen. Als de voorspoed zou 

omkeren in tegenvallende resultaten, dan zou, bij tegemoetkomen aan de wens van het 

Kabinet, te vroeg premieverlaging zijn gegeven. Bovendien, zo stelde het bestuur, moeten 

                                                
410 Zie PGGM (2003). 
411 MinFin (1987a). 
412 MinFin (1987b). 
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een pensioenfonds en de financiering conform de PSW los gezien worden van de onder-

neming in casu de bedrijfstak. PGGM kon niet voorkomen dat de overheid bij genoemde 

budgetonderhandelingen met de werkgevers in de sector de jaarlijkse premieverlaging al 

wel incalculeerde.  

 

De hand op de knip van de overheid betekende in die jaren slechts zeer bescheiden loons-

verhogingen in de zorgsector. De lonen gingen meer en meer achterlopen bij die in de 

marktsector. Versterkt door de dreiging van afroming van het vermogen, deed dit het be-

stuur uiteindelijk in 1989 eenmalig voor de druk bezwijken. Mede op grond van 

berekeningen die aantoonden dat een verdere daling van de generatiepremie de eerstko-

mende jaren zeer waarschijnlijk was, werd een extra premieverlaging van 3%-punt 

gegeven om in te zetten voor loonsverhoging
413

. Dit ondanks protest van de inmiddels 

opgerichte categorale vakbond VVIO, de vereniging voor verpleegkundigen en verzor-

genden in opstand. De verlaging werd betaald uit het verschil tussen de feitelijke premie 

en de generatiepremie. De laatste werd niet verlaagd. In die zin werd niet in het systeem 

zelf ingegrepen. 

 

Evaluatie leidt bij PGGM tot herbevestiging, bij Philips tot slechts kleine aanpassin-

gen 

In 1989 heeft het bestuur van PGGM, mede door de druk op de premie, het dynamisch 

premiesysteem en de werking ervan tot dan toe geëvalueerd.
414

 Het systeem werd herbe-

vestigd als nog steeds prima passend op de uitgangspunten die in 1980-1983 waren 

geformuleerd en die in 1989 nog onverminderd van kracht zijn.  

In 1993 past Philips de invulling van het dynamisch premiesysteem wat aan.
415

 Het zijn 

de jaren van grote reorganisaties bij Philips. Dat leidt ondermeer tot een sterke verlaging 

van het premiedraagvlak. Het premiestuur, de mate waarin de financiële positie uit pre-

mie kan worden bijgestuurd, neemt flink af. Dit maakt de gezondheid van het fonds, meer 

dan bij de invoering van het dynamisch premiesysteem bedoeld, afhankelijk van de be-

leggingsopbrengsten. Drie wijzigingen worden doorgevoerd. 

 Ook de lasten van de lopende pensioenen en ontslagrechten worden betrokken in 

de toekomstprognoses inclusief de indexering daarvan. 

 Het premiestuur wordt vergroot door grotere opslagen en kortingen te hanteren in 

de premieformule. 

 Ook niet-gerealiseerde koerswinsten en –verliezen worden doorberekend in de 

waarde van de activa. 

 

8.2.1.2  De invoering van ALM 

 

Meer rendement voor betaalbare indexering 

De kosten van de pensioenregeling zijn voor Philips, sinds het moeten sluiten van de 

eindloonregeling in 1929, altijd een punt van grote zorg geweest. Mede gedwongen door 

de tijdgeest heeft Philips de eindloonregeling toch weer ingevoerd.
416

 Maar dat ging niet 

                                                
413 Van Keeken, 29. 
414 Pensioenfonds PGGM (1989). 
415 Van Nederveen Meerkerk en Peet, 330-333. 
416 Paragraaf 7.4.3. 
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zonder slag of stoot. De in 1961 ingestelde Adviescommissie moest met name de financi-

ele haalbaarheid onderzoeken van een overgang naar eindloon. Die haalbaarheid, zo 

oordeelde de commissie, was zonder aanzienlijke aanvullende bijdragen van de onderne-

ming niet mogelijk. De commissie gaf aan dat meer risicovol beleggen weliswaar deze 

last voor de onderneming en afhankelijkheid van het pensioenfonds van de onderneming 

kan verkleinen door het meerrendement ervan dat tevens een structurele bijdrage kan le-

veren aan de waardevastheid, maar op onzekere beleggingsinkomsten kan niet worden 

gerekend. Die treden meestal op bij laagconjunctuur en dat is ook niet het juiste moment 

om van de onderneming extra bijdragen te vragen.
417

 Daar komt voor Philips bij dat de 

jaren ‟80 ook de jaren zijn van sterk tegenvallende ondernemingsresultaten met grote sa-

nering- en ontslagrondes als gevolg.  

Ondanks de onderkende risico‟s zijn in deze tijdgeest van enerzijds aandacht voor de kos-

ten en anderzijds de maatschappelijke wens tot eindloon en bestendige indexering 

Nederlandse pensioenfondsen meer gaan beleggen in aandelen en andere zakelijke 

waarden. Doel daarvan waren meer rendement en een beter bijhouden van de inflatie, 

dus een beter betaalbare indexering. Niet alleen van onroerend goed (voornamelijk door 

huuropbrengsten en een directe relatie met de economische bedrijvigheid) maar ook van 

aandelen werd in die tijd aangenomen dat de opbrengst een duidelijk positieve correlatie 

vertoonde met de inflatie. 

In de wens tot kostenbeheersing roept ook de StAr, om eindloon en bestendige indexering 

te kunnen (blijven) realiseren, in zijn aanbevelingen in 1997 op tot “Het is gewenst 

om………..te proberen de beleggingsopbrengsten structureel te verhogen” – (einde ci-

taat).
418

 Overigens speelden voor Philips meer in het bijzonder nog twee andere 

argumenten een rol voor de introductie van ALM. Het door het afnemend draagvlak in 

belang toe nemen van het rendement als inkomstenbron en de wens om meer transparant 

te zijn over de beleggingsbeslissingen en daarover beter verantwoording te kunnen afleg-

gen, een punt van governance. 

Met de inzichten van nu hadden wij toen al de discussie moeten gaan voeren over de 

doelstelling in het contract. De keuze was wel duidelijk, een reële ambitie. En ook het ac-

cepteren van het gevolg, risico nemen moet, was duidelijk. De spagaat met de nominale 

zekerheid kwam echter niet expliciet op tafel.  

 

Risico’s zijn onderkend 

De risico‟s zijn wel degelijk onderkend. De genoemde adviescommissie bij Philips heeft 

nadrukkelijk op het risico gewezen. En naar aanleiding van de sterke uitbreiding in de 

jaren „80 van het aandelenbezit schrijven de pensioenfondsen van Philips in het jaarver-

slag over 1990 als het gaat over het risico “dat het incasseringsvermogen soms danig op 

de proef kan worden gesteld” – (einde citaat).
419420

  Maar omdat pensioenfondsen langlo-

pende verplichtingen hebben, kunnen zij ook voor langere termijnen beleggen en – bij 

                                                
417 Van Nederveen Meerkerk en Peet, 206. 
418 StAr (1997b, 25). 
419 Op citaat in Van Nederveen Meerkerk en Peet, 315. 
420 Dat hebben wij in de dotcomcrisis en de kredietcrisis ervaren en wij blijken er niet mee om te kunnen 

gaan. 
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een goede spreiding van risico – een periode van lagere aandelenkoersen „uitzitten‟ in de 

vaste verwachting van herstel.
421

  

 

Invoering van Asset-Liability Management (ALM) 

Het meten en beoordelen en daarmee kunnen managen van het beleggingsrisico in een op 

meer rendement gericht beleggingsbeleid is de reden dat pensioenfondsen midden jaren 

„90 hun beleggingsbeleid hebben geïntegreerd in hun financiële opzet middels asset-

liability management (ALM). PGGM en Philips
422

 beide in 1995. 

   

In 1995 werd door het bestuur van PGGM besloten de beleggingsmix sterk aan te passen. 

Van een mix bestaande uit 50% vastrentende waarden, 30% aandelen en 20% onroerend 

goed werd in een paar jaar over gegaan op een beleggingsmix van 25-35% vastrentende 

waarden, 50-60% aandelen en 10-15% onroerend goed.
423

 Dat besluit werd genomen na 

een uitvoerige studie in het kader van de invoering van ALM bij het fonds. Bij de invoe-

ring van het dynamisch premiesysteem was vast gesteld dat nog nader onderzoek nodig 

was naar een optimaal beleggingsbeleid.  

Met behulp van ALM moest de vraag beantwoordt worden naar zo‟n optimaal beleg-

gingsbeleid. Optimaal wil zeggen een optimaal evenwicht tussen enerzijds het te 

genereren rendement en anderzijds het acceptabele beleggingsrisico. Dat optimum wordt 

gezocht door het beleggingsbeleid en daarmee de afwegingsvraag tussen rendement en 

risico te integreren met het premiebeleid en beide in hun onderlinge samenhang af te 

stemmen op de ontwikkeling van de pensioenverplichtingen die voortkomen uit de in-

houd van de pensioenregeling. En af te stemmen op de risicohouding van het 

pensioenfonds.
424

 ALM is het instrument om een optimaal evenwicht te vinden tussen 

kwaliteit (de inhoud of ambitie van de pensioenregeling), zekerheid versus risico (hoe-

veel zekerheid moet er zijn dat de pensioentoezeggingen ook daadwerkelijk kunnen 

worden nagekomen) en betaalbaarheid (wat mag het kosten). En dus om de houdbaarheid 

te managen van het pensioencontract. Daarmee moest ALM het gewenste risicokader 

aangeven voor het maximaal te nemen beleggingsrisico en op die manier voorkomen dat 

fondsen, al dan niet daartoe aangespoord door de onderneming of de overheid, in hun 

drang naar een lage premie het risico niet adequaat zouden wegen. 

Hoe kom je nu tot die optimale beleggingsmix? Die vraag is op te delen in drie deelvra-

gen
425

 

 Welke risico‟s vindt het pensioenfondsbestuur acceptabel cq zijn acceptabel bin-

nen de PSW? Hoe kan een zo bepaalde risicodoelstelling worden 

geoperationaliseerd? 

 Hoe kunnen binnen zo‟n risicokader premie- en beleggingsbeleid optimaal op 

elkaar worden af gestemd? 

 Welke onderling consistente toekomstverwachtingen kunnen worden gehanteerd 

voor de rendementen op de onderscheiden beleggingscategorieën en voor loon- 

en prijsinflatie?  

                                                
421 Van Nederveen Meerkerk en Peet, 315. 
422 Van Nederveen Meerkerk en Peet, 349-351. 
423 PGGM (1998a). 
424 Tamerus (1994). 
425 Tamerus (1994). 
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Het in 1995 vast gestelde ALM-kader
426

 omvatte een risicodoelstelling, een methodiek 

voor de keuze van economische parameters, het (al bestaande) premiebeleid, de strategi-

sche beleggingsmix, de integratie tussen beide en een beleidsproces. De risicodoelstelling 

en de invulling en het integrale premie- en beleggingsbeleid zijn ingebed in de volgende 

premissen. 

 PGGM mag uitgaan van continuïteit 

o PGGM blijft het verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfonds voor de gehe-

le sector zorg en welzijn,  

o een sector die, juist met het oog op de vergrijzing, niet kleiner zal worden 

maar eerder nog zal groeien.  

 Wet- en regelgeving veranderen niet wezenlijk (wet BPF, PSW). 

 De inhoud van de pensioenregeling verandert niet zodanig dat de structuur van de 

verplichtingen er wezenlijk door verandert. 

 De reële rente als saldo van beleggingsrendement en prijsinflatie is niet gedurig 

negatief. 

 De toezichthouder grijpt niet in en de aankomende APP grijpen niet zodanig in 

dat de balanspolitiek, de premiemethodiek of dekkingsgraad wezenlijk anders 

moeten worden ingevuld. 

Als een of meerdere premissen veranderen, moeten alle aspecten van het ALM-kader 

worden heroverwogen. 

Naast deze premissen heeft het bestuur besloten de uitgangspunten te volgen die onder 

het dynamisch premiesysteem liggen. Dat betekent dat een optimale beleggingsmix wordt 

gezocht die vast is in de tijd en robuust. Dat wil zeggen, die optimaal is bezien over lan-

gere tijd en over een waaier van economische toekomsten. Die dus „door de ontwikkeling 

van de beleggingsmarkten en lonen en prijzen heen snijdt.‟ En het bestuur besloot de op-

timale beleggingsmix te doen bestaan uit vastrentende waarden, aandelen en onroerend 

goed, de categorieën uit de vigerende beleggingsmix. Daarmee was het integraal balans-

management voor de financiële besturing van PGGM een feit.  

Bijlage 8.1 bij dit hoofdstuk beschrijft de stappen die zijn gezet voor de invulling van dit 

integraal balansmanagement inclusief een besturingsproces. Relevant om hier te vermel-

den is de risicodoelstelling die het PGGM-bestuur vast stelde. Deze luidde: een zodanig 

geïntegreerd premie- en beleggingsbeleid wordt gevolgd dat, bij gegeven premiedemping, 

de premie gedurig zo laag mogelijk blijft en de kans dat de dekkingsgraad twee jaar ach-

tereen of langer lager ligt dan 90% niet groter is dan 5 a 10%.
427

 Geen maatregelen zijn 

geformuleerd wat te doen als de dekkingsgraad daadwerkelijk zou dalen onder die grens 

van 90%. En ook is geen (dynamisch) beleid geformuleerd wat te doen als die onderdek-

kingskans zou oplopen. Op dit punt is het contract dus, ondanks de regulering van 

tekorten en overschotten, toch niet compleet. 

 

Naast tot een forse bijstelling van de beleggingsmix leidde de invoering van het integraal 

balansmanagement ook tot een verhoging van de premie. Bovendien bleek de kans op 

onderdekking veel groter dan bedoeld. De invoering bracht aan het licht dat de rekenrente 

                                                
426 Zie PGGM (1998a en 1998b). 
427 Van Keeken, hoofdstuk 8. Bij de invoering van het dynamisch premiesysteem is aanvankelijk gekoerst 

op een onderdekkingskans van 10 a 15%. In de ALM-studie is dit terug gebracht naar 5 a 10% in de eerste 

15 jaar en 10-15% daarna. PGGM (1998b, 8).  
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onder de premie, het saldo van rendement en looninflatie, te hoog was geworden door het 

gebruik van het mechanisme van voortschrijdend gemiddeldes. Dit kwam vooral door de 

almaar dalende looninflatie in de grondslag, hoge cijfers uit de jaren ‟60 en ‟70 werden in 

het voortschrijdend gemiddelde vervangen door lage cijfers uit de jaren „80. Als structu-

rele toekomstaanname was het saldo van rendement en looninflatie met 1,8% veel te laag 

geworden. Door samenhang aan te brengen door de premie voortaan te bepalen op de 

langjarige aannames uit ALM, zeg maar uit de continuïteitsanalyse, verbeterde de per-

formance van de dekkingsgraad weer tot binnen de bedoelde grenzen.
428

 Maar ook de 

premie moest fors omhoog. Zogenoemde migratiepaden werden vast gesteld om die ver-

hoging geleidelijk te laten verlopen.
429

 

 

Kritiek van de toezichthouder  

De toezichthouder heeft in de jaren „80 en „90 de ABTN van PGGM nooit formeel afge-

keurd. Toch had de toezichthouder grote bedenkingen tegen het dynamisch 

premiesysteem. Tijdens een overleg, voorafgaand aan de besluitvorming in het bestuur 

inzake ALM, kwamen deze bedenkingen weer op tafel. Ook op de premissen onder de 

ALM-besluiten en op de risicodoelstelling had de toezichthouder kritiek. De belangrijkste 

punten van kritiek waren de volgende. 

 In het dynamisch premiesysteem kan de feitelijke premie heel lang en ver achter-

blijven bij de actuarieel benodigde premie. Dat leidt tot uitholling van de 

vermogenspositie en kan tot een lange periode van onderdekking leiden. 

 De continuïteitsaanname is in strijd met de PSW. De PSW schrijft voor dat op elk 

moment tegenover de onvoorwaardelijke verplichtingen voldoende vermogen 

staat zodat de verplichtingen overdraagbaar zijn aan een verzekeraar (de herver-

zekeringsplicht). 

 Dit betekent dat de toezichthouder ook kritiek heeft op de risicodoelstelling voor 

onderdekking.
430

  

 De reële rekenrente van meer dan 5% vindt de toezichthouder erg hoog.
431

 

 Meer dan 40% zakelijke waarden vindt de toezichthouder erg hoog gezien het 

beeld bij de Nederlandse fondsen.  

 

Zoals wij hiervoor al zagen onderkent het bestuur het risico van het lang achter lopen van 

de premie met dekkingsgraadproblemen tot gevolg. Het bestuur grijpt in en verhoogt de 

premie. Tegelijk daarmee wordt ook de rekenrente verlaagd als gevolg van de hogere 

loonaanname. De onderdekkingskansen verbeteren fors. Het bestuur handhaaft de pre-

misse van continuïteit en stelt de beleggingsmix conform de voorstellen vast. ALM is nog 

geen gemeengoed, maar de verwachting is dat meer fondsen zullen volgen. Dat blijkt ook 

in de jaren daarna. 

 

                                                
428 PGGM (1998b, 14). 
429 Van Keeken, hoofdstuk 14 en PGGM (1998b). 
430 Saillant is op dit punt de suggestie van de kant van de toezichthouder om de historisch maximale eenja-

rige verlieskans op de beleggingsportefeuille te gebruiken om er een maatstaf van af te leiden. Wij vinden 

deze gedachte terug in het FTK. 
431Hieraan is feitelijk tegemoet gekomen door de grondslagen voor de premie voortaan te ontlenen aan de 

langjarige aannames uit ALM. 
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Tussen 1995 en 1999 geen houden aan door extreem hoge rendementen 

De rendementen lopen in de tweede helft van de jaren „90 verder op. In 1999 wordt het 

hoogste rendement geboekt tot dan toe uit de geschiedenis van PGGM ( bijna 23%). De 

dekkingsgraad, nog steeds berekend op 4% rekenrente, loopt op naar 151% eind 1999.
432

 

De in 1998 ingezette weg naar een hogere premie werd weer verlaten.
433

 

Bij Philips betekent dit dat de in 1993 aangebrachte grotere gevoeligheid van de premie 

voor de financiële ontwikkeling in de fondsen al in 1995 leidt tot een negatieve premie. 

Conform afspraak wordt deze premie niet doorberekend aan de onderneming maar op de 

lat geschreven. De daardoor de facto vooruitbetaalde premie wordt dan verrekend als de 

premie niet gaat stijgen. In 1997 en later weer in 2000 overschrijdt „de lat‟ een afgespro-

ken omvang en vindt premierestitutie plaats aan de onderneming.
434

 Daarmee dus 

wederom aantonend dat de ontwikkeling van de combi van rendement en loon- en prijs-

ontwikkeling alles bepalend is. Het dynamisch premiesysteem reguleert dit onvoldoende. 

Maar het systeem van jaarlijkse affinanciering deed dat ook niet, zo was de conclusie in 

het midden van de jaren „70 (tekort) en in het begin van de jaren „80 (overschot). Is een 

financieringssysteem voor defined benefit contracten te ontwikkelen dat dit wel kan? 

 

8.2.2  Beoordeling met de inzichten van nu 

 

Dynamische premie en ALM om ‘willen’ te realiseren 

Vertrekpunt voor het integraal balansmanagement is het betaalbaar (het  „kunnen‟) reali-

seren van de reële ambitie (het„willen‟). Maar dat wel te doen in een gedegen actuarieel 

fundament, dus te letten op zekerheid, risicomanagement en solidariteit.  

Wij beoordelen de casus langs de „willen‟ dimensies. 

 

Pensioenresultaat 

 Integraal balansmanagement, afgestemd op een bestendige indexering, leidt tot 

meer indexeringszekerheid. Dat geldt dus zowel het premiebeleid (de facto een 

reële rentevoet) als het beleggingsbeleid. Er is dus op die punten duidelijke focus 

naar de reële ambitie en dat is goed voor de indexeringskwaliteit. 

 De te betalen premie wordt zowel bij Philips als bij PGGM ook begroot op de sa-

larisontwikkeling inclusief carrière. Dat vergroot de haalbaarheid van het 

eindloonresultaat. 

 De strakke demping van de premie, bij PGGM nog wat strakker dan bij Philips, 

vergroot de kans dat de premie kan worden betaald en dat vergroot weer de kans 

dat het nagestreefde pensioenresultaat wordt gerealiseerd. 

 

Zekerheid 

 In het systeem van affinanciering worden de inkooplasten in enig jaar direct inge-

kocht (gefinancierd). Dat wordt gedekt via een vaste premiebetaling aan het fonds 

en eventuele bijstortingen (Philips). De hoogte van de premie is zodanig begroot 

(bij Philips carrière er in en bij PGGM carrière en looninflatie) dat deze voldoen-

de moet zijn. Extra zekerheid biedt bij PGGM de „schommelreserve‟. De 

                                                
432 PGGM (2000). 
433 Van Keeken, hoofdstuk 14. 
434 Van Nederveen Meerkerk en Peet, 336. 
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zekerheid van de over het verleden opgebouwde rechten, de dekkingszekerheid, 

lijkt in dit systeem zich goed geborgd.
435

   

 In affinanciering schommelt de premie echter sterk. Dat ondergraaft de zekerheid 

(want betaalbaarheid), tenzij met forse buffers wordt gewerkt. In de jaren „ 70 was 

affinanciering vanwege hoge looninflatie onvoldoende om dekkingszekerheid te 

bieden.  

 In affinanciering wordt ook niet vooruit gekeken naar toekomstige risico‟s. En het 

gaat alleen goed als de benodigde premie gedurig wordt opgebracht. De Advies-

commissie uit 1961 bij Philips stelde dit al. Via toekomstverkenningen zou een 

beeld moet ontstaan over de hoogte van de structurele premie. Maar de commissie 

voegde daar aan toe dat zo‟n structureel juiste premie niet te bepalen was. 

 Inhaal- en uitstelfinanciering ondergraven de zekerheid. De formulering in de 

PSW ten aanzien van kapitaaldekking lijkt wellicht die ruimte te geven. Maar de 

geest, namelijk gelijk op sparen met het verkrijgen van rechten, en de bepaling 

van de herverzekeringsplicht geven die ruimte niet. In feite wordt meer beloofd 

dan de financiering aan kan. 

 Het systeem van dynamische premie is in de eerste plaats gericht op uitkeringsze-

kerheid, de zekerheid van een op pensioendatum aanwezig goed en reëel 

pensioenresultaat, en minder op dekkingszekerheid. De eerste is in het systeem 

goed geborgd door de reële rentevoet in de premie en door het in de premie inre-

kenen van structureel ingeschatte demografische ontwikkelingen en 

beleggingsopbrengsten als mede het inrekenen van de ontwikkelingen ter zake 

van rijping, bestandsveroudering en nieuwe instroom. De premie past zich tijdig 

aan met name de rijping aan. Het tweede minder. Resultaten op aannames worden 

doorgeschoven naar de toekomst. Dat geldt in het bijzonder voor de beleggingsri-

sico‟s. Vermogensoverschotten en –tekorten lopen weg in de premie en worden 

daarmee uitgesmeerd over een lange periode. Geen separate reserve voor de be-

leggingsrisico‟s wordt aangehouden. De dekkingszekerheid is daardoor sterk 

afhankelijk van de continuïteit. Voor PGGM, dat werkt voor een juist in de ver-

grijzing groeiende sector en zijnde verplicht gesteld, is dat overigens minder 

kwetsbaar dan voor een onderneming. Bovendien was de gedachte dat beleggings-

resultaten in hele kort cycli bewegen en eventuele onderdekking door het 

reguleringsmechanisme van de premie van zeer korte duur zou zijn. 

 Vermogenstekorten (en –overschotten) kunnen slechts tijdelijk optreden. Het 

premiemechanisme (het inbrengen van het gehele vermogen) reguleert zo‟n tekort 

(of overschot) vanzelf weg. Op zich vergroot dat de zekerheid. Maar omdat het 

achter lopen door de gekozen invulling (een lange premiebeweging over een hele 

generatie, additionele premiedemping, geen sturing van de premie door de kost-

prijs en de dekkingsgraad) erg lang kan duren, verlaagt dat premiemechanisme 

juist de dekkingszekerheid. Bovendien vergroot een langdurig overschot, dat ook 

nog eens gepaard gaat met een lage premie, het risico van uitdelen daarvan. Het 

politieke risico, dat zich in 1989 ook voordeed. De zelfregulering werkt hier juist 

tegen. 

                                                
435 De rekenrente is nog vast, op basis van een forfaitaire aanname. Bij marktwaardering van de verplich-

tingen moet bij affinanciering in de premie ook een eventuele renteverandering onder de verplichtingen 

worden ingekocht. 
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 Dat laatste geldt ook het werken met de voortschrijdende gemiddeldes. Dat gaat 

alleen goed bij korte cycli. Maar wij zien juist hele lange cycli. Dat betekent een 

heel traag reagerend fonds voor wat betreft de dekking van de opgebouwde aan-

spraken en de premie en dus veel doorschuiven naar de toekomst.  

 De in 1993 bij Philips door gevoerde wijziging vergrootte het premiestuur. Dat 

vergroot op zich de zekerheid. Maar het doet anderzijds ook afbreuk aan de ze-

kerheid. Door de extreem hoge rendementen werd de premie binnen de kortste 

keren negatief. Andersom had het de premie binnen de kortste keren onbetaalbaar 

gemaakt. 

 

Maar kan het ook? 

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

 

Betaalbaarheid 

 Het systeem van affinanciering geeft een sterk volatiele premie. Dat is niet goed 

voor de betaalbaarheid. De schommelreserve bij PGGM loste dit op. 

 Uitstelfinanciering komt op korte termijn de betaalbaarheid ten goede, maar de 

rekening komt later.  

 Het dynamisch premiesysteem met een premie die zich vanzelf maar geleidelijk 

aanpast aan de omstandigheden (economie en demografie), beantwoordt in zijn 

opzet aan de doelstelling van een voorspelbare premie op een naar de toekomst 

toe structureel niveau. Het geeft daardoor werkgevers een stabiel kompas voor de 

premie. Een pre voor de betaalbaarheid. Het dynamisch premiesysteem kan daar-

door gezien worden als een antwoord op het door de Adviescommissie bij Philips 

in 1961 onderkende probleem dat het zo moeilijk is een structureel juist niveau 

voor de premie te bepalen.  

 De langjarige cyclus zoals die zich in deze decennia voordoet, doet daaraan, in 

combinatie met de invulling van het systeem, teveel afbreuk. En dan met name 

aan de eis van het structurele niveau. De betaalbaarheid kan dan lang worden 

overschat of onderschat. 

 ALM vergroot de betaalbaarheid doordat het binnen een risicokader tot een 

structureel hoger rendement leidt. Het risicokader is echter meer op uitkeringsze-

kerheid (met de inzichten van nu een contract met voorwaardelijke aanspraken) 

gericht dan op dekkingszekerheid zonder daarover naar de belanghebbenden dui-

delijk te zijn.  

 

Solidariteit 

 In het jaarlijkse affinancieringssysteem worden de lasten in beginsel binnen de 

bestaande generatie genomen. Wel zijn actieven solidair met gepensioneerden, 

omdat de indexering wordt betaald uit premie. 

 De solidariteit in het dynamisch premiesysteem binnen de generaties is groot. Ac-

tieven zijn solidair met de gepensioneerden, omdat alleen op premie wordt 

gestuurd.  

 Intergenerationeel is de solidariteit in beginsel klein, omdat de premie precies 

sluitend is voor de bestaande generatie en past op de vermogenspositie. Boven-

dien zijn bestandsontwikkelingen, met name rijping, een carrière en looninflatie 
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als ook beleggingsopbrengsten adequaat begroot. Er is echter nog geen langleven-

trend begroot. 

 Maar omdat er elk jaar een nieuwe generatie bijkomt die in het systeem wordt op-

genomen en door de lange cycli van premiestijgingen en premiedalingen is de 

facto de intergenerationele solidariteit groot. Zij het dat bestandsontwikkelingen, 

met name rijping, zeer beperkt worden door geschoven. Die solidariteit gaat beide 

kanten op, afhankelijk van de resultaten op rendement en loongroei. Bij langjarige 

cycli met hoge uitslagen is die solidariteit groot. In de jaren „60 en „70 zou dat 

hebben geleid tot het subsidiëren door jongeren en toekomstige generaties van de 

bestaande generaties. In de jaren „80 en „90 was dat andersom.  

 Bij beide financieringssystemen (affinanciering en dynamische premie) komen de 

tegenvallers in de premie terecht. De demografische verschuiving (rijping, ont-

groening en langer leven) leidt daardoor in beide systemen tot een toenemende 

druk op de solidariteit van jong naar oud. In het dynamische premiesysteem kan 

die toenemende druk wel tijdig zichtbaar worden gemaakt en wordt daarop tijdig 

en dus geleidelijk gestuurd. Overigens was de keerzijde ook niet houdbaar. De 

grote en langdurige premiekortingen betekenden een grote solidariteit van gepen-

sioneerden naar actieven en toekomstige deelnemers. Dat werd pas zichtbaar toen 

de voorspoed kantelde en gepensioneerden moesten delen in de pijn via indexe-

ringskorting. Hun klacht was dat met de beleggingsopbrengsten van hun 

vermogen aan actieven van toen en aan werkgevers premiekorting is gegeven. 

Gepensioneerden deelden in die voorspoed niet mee. En toen het tegen ging zit-

ten, moesten zij wel in de pijn delen. 

 

En hoe zit het op de ‘verbinden’ dimensies? 

 

Risicomanagement 

 Goed risicomanagement is in het systeem van jaarlijkse affinanciering niet moge-

lijk vanwege het ontbreken van prognoses van de ontwikkeling van lasten en 

baten. De structurele inkoop is veel beter te managen als die prognoses wel wor-

den gemaakt. Met de huidige inzichten: er ontbreekt een continuïteitsanalyse. 

Door het ontbreken van inzicht in de structurele prijs kan teveel worden beloofd. 

 De oplossing van inhaalfinanciering is in beginsel geen goed risicomanagement, 

tenzij zeer kort durend. Het lastige is dat niet op voorhand duidelijk is hoe lang 

het gaat duren. Langer durende inhaalfinanciering zoals 65-x ondermijnt de ze-

kerheid en zet bij defined benefit druk op de solidariteit van jongeren en 

toekomstige generaties naar bestaande generaties. Bij optredende vermogensover-

schotten dient uitstelfinanciering met voorrang te worden weg gewerkt. 

 Het systeem van de dynamische premie anticipeert op toekomstrisico‟s en stuurt 

daarop automatisch bij. Op dit punt een duidelijke verbetering ten opzichte van 

het achter de feiten aanlopen van affinanciering. In feite wordt gestuurd op het 

kompas van een elk jaar op te stellen continuïteitsanalyse. Door ver vooruit te kij-

ken en met name door indexering, toekomstige opbouw (rijping) en toekomstige 

instromers te betrekken in de prognoses en premieberekening worden in beginsel 

geen risico‟s naar de toekomst door geschoven en is de financiering sluitend voor 
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de bestaande generatie. En van jaar op jaar past de premie zich tijdig aan aan een 

rijpend en verouderend bestand. Goed risicomanagement dus. 

 Het hebben van een zelfregulerend systeem (zowel de aannames en parameters als 

de premie „regelen zichzelf‟) disciplineert het bestuur en beschermt de deelnemer. 

Afwijken betekent wijziging van de ABTN en verantwoording aan de raad van 

advies.
436

 En gebeurt dus transparant. Bij de verdediging tegen de overheidsdruk 

om de premie te verlagen en de Brede Herwaardering heeft dit een belangrijke rol 

gespeeld. 

 De invulling doet echter op twee punten afbreuk aan het beginsel. 

o Het lang uitsmeren van premiebewegingen en de additionele demping. De 

premie kan te lang afwijken van de kostprijs, de generatiepremie op een 

structureel langjarig gemiddelde van het saldo van rendement min loonin-

flatie. Dat betekent dat óf het prijsbesef uit zicht raakt en de zekerheid 

wordt ondergraven (feitelijke premie lang lager dan de kostprijs) óf dat te 

lang te veel wordt betaald (feitelijke premie lang hoger dan de kostprijs) 

en begerige blikken naar het fonds gaan kijken. Een premieregel die niet 

alleen de dekkingsgraad maar ook de kostprijs als sturingsvariabelen heeft, 

zou dit probleem voor een belangrijk deel kunnen oplossen.
437

 

o Het gebruik van de voortschrijdende gemiddeldes voor de economische 

aannames. De cycli zijn kennelijk niet (altijd) kort. En bij lange cycli du-

ren de periodes van te weinig premie en teveel premie te lang. Dat geeft 

het risico van (te) lang durende periodes van vermogensoverschotten en –

tekorten. En geeft met name ook het risico van het wegebben van het 

prijsbesef van een goed en reëel pensioen. 

 Ook om de volgende reden is het werken met een voortschrijdend gemiddelde 

geen goede invulling. Verkeerde inschattingen hebben grote invloed. Door het au-

tomatisme worden deze „fouten‟ te laat opgemerkt. Dat betekent dat het 

verstandig is de aannames prudent in te steken. Dat gebeurt niet. In 2000 worden 

bij de afgesproken evaluatie van ALM ook de economische aannames geactuali-

seerd. En dus verhoogd. Het gemiddelde over 1995-1999 trok het historisch 

gemiddelde op. Mean reversion betekent dat de aanname voor met name het ren-

dement op aandelen eerder verlaagd had moeten worden dan verhoogd. Door de 

grote gevoeligheid moet met verhogingen van structurele c.q. langjarige rende-

menten en verlagingen van inflatie-aannames heel terughoudend worden om 

gesprongen. Hetzelfde zien wij bij de loonontwikkeling. Het werken met het 

voortschrijdend gemiddelde leidde tot een veel te lage toekomstaanname. 

 Beide systemen „kunnen niet op‟ tegen de combinatie van exogene ontwikkelin-

gen en onvoorwaardelijke rechten. Tegen de ontwikkelingen in de jaren ‟60 en 

‟70 was niet aan te financieren. De vraag is gerechtvaardigd of deze extreme ont-

                                                
436 Zo heette destijds het Advies- en verantwoordingsorgaan van werkgevers en werknemers bij PGGM. 
437 Maar ook dan kan het fout gaan. In de financiële opzet die vanaf 1-1-2006 geldt en is gemaakt als ant-
woord op het FTK, heeft PGGM een feitelijke premie die gestuurd wordt door én een basispremie op reële 

rente (kostprijs) én de dekkingsgraad. De zogenoemde premiestaffel is echter uit oogpunt van betaalbaar-

heid maar beperkt. Door de marktwaardering van de rente werkt dat systeem mede daardoor echter ook niet 

goed als de rente binnen een jaar fors daalt en tegelijkertijd de rendementen inzakken. Het jaar 2008 laat 

dat zien. 
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wikkelingen wel moeten worden opgelost met een financieringssysteem. Veeleer 

moet overwogen worden om in pensioenregelingen de bepaling op te nemen dat 

pensioenaanspraken (tijdelijk) kunnen worden gekort en nieuwe pensioenopbouw 

(tijdelijk) kan worden verlaagd bij extremiteiten van de orde van de jaren „60 en 

„70. Wij zien inderdaad in de jaren „80 bij Philips de discussie over het aanpas-

singsbeleid weer plaatsvinden. Het uiteindelijk toch weer verlaten van eindloon, 

bij Philips in 1997 en daarna bij het merendeel van de fondsen in reactie op het 

Pensioenconvenant dan wel de dotcomcrisis, is het gevolg van de wens tot be-

heersing van kosten en de noodzaak tot het aanbrengen van meer stuurbaarheid in 

de aanspraken en pensioenlasten om daarmee het pensioencontract (betaalbaar-

heid) minder afhankelijk te maken van de grillen van het economisch tij. Ook Van 

Popta
438

 roept inmiddels de vraag op of bijvoorbeeld alle inflatie wel in het pensi-

oen moet worden doorberekend.  

 Maar op de extreme ontwikkelingen in de jaren ‟80 en ‟90 had het dynamisch 

premiesysteem net zo min een goed antwoord. En affinanciering zou dat ook niet 

hebben gehad. Daar zou de premie binnen de kortste keren nihil zijn geweest of 

negatief.
439

 Het antwoord ligt ook hier echter niet in een ander financieringssys-

teem maar in beheersing van de belanghebbenden. Ruim eventueel bestaande 

achterstandsfinanciering en eventueel niet gefinancierde overgangsmaatregelen 

eerst op, herstel eventueel gekorte indexering en neem vervolgens risico terug als 

toekomstverkenningen uitwijzen dat met een grote mate van waarschijnlijkheid 

bestendig kan worden geïndexeerd. Probeer de mooie vermogenspositie te be-

schermen. 

 Het dynamisch premiesysteem is een grote stap vooruit in de ontwikkeling van 

een compleet contract. Op voorhand is duidelijk hoe wordt gestuurd en wie dat 

betalen. Er zijn duidelijke regels die beschrijven hoe het premiestuur de vermo-

genspositie en de veranderingen in grondslagen op vangt.  

 ALM heeft daaraan voor het eerst de formulering van een risicokader toegevoegd. 

 Toch is het contract nog niet compleet. Niet is geformuleerd hoe zal worden ge-

stuurd als aan het risicokader niet wordt voldaan en de dekkingsgraad een 

bepaalde grens onderschrijdt ( te hoog oplopende onderdekking). Ook de boven-

kant kan door de gedempte premie te hoog worden. Dat geeft begerige ogen. En 

niet is afgesproken wat er gebeurt als de premie zo hoog oploopt dat hij niet wordt 

betaald. 

 Niet gestuurd wordt op aanspraken. Dat betekent dat doorschuiven naar de toe-

komst en de premie de enige stuurmiddelen zijn. Beperkte stuurcapaciteit dus.  

 Overigens is, wat dat laatste betreft bij de invoering van ALM bij PGGM in 1995 

bepaald dat, ingeval de premie als uitkomst van de rekensom negatief zou wor-

den, geen premie werd terug gegeven. Ook een premie van nihil werd niet 

verstandig geacht, omdat dat ten onrechte de idee zou doen opvatten dat pensioen 

gratis was. Bij Philips werd in 1997 en 2000 wél premie terug gestort. Overigens 

conform het actuarieel fundament, dus transparant. 

                                                
438 Van Popta (2009). 
439 Dat toonden de vanaf 1980 snel oplopende premiekortingen bij PGGM al aan. 
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 Integraal balansmanagement of ALM, het hebben ervan, vergroot de mogelijkheid 

tot risicomanagement door  

o het hebben van een ex-ante bepaalde risicodoelstelling, 

o door het premie- en beleggingsbeleid te integreren en af te stemmen op de 

verplichtingen en de risicodoelstelling, 

o door het inbedden van de beleidsbeslissingen in een beleidsproces (bijlage 

8.1: het ALM-Comité waar alles samenkomt en in samenhang wordt be-

zien, de ALM-toets op beleidsvoorstellen tot aanpassing van het ALM-

kader en het risicoverslag met een jaarlijkse monitoring van de grondsla-

gen, aannames en premissen en een toets of de performance van premie en 

dekkingsgraad nog voldoet aan de risicodoelstelling). 

 Het hebben van zo‟n beleidsproces is des te meer van belang omdat het ALM-

optimum gevoelig is voor de langjarige aannames en voor de gehanteerde premis-

sen. Zeer tijdig zicht op optredende verandering is noodzaak om te voorkomen dat 

de zekerheid wordt aan getast. 

 In het ALM van 1995, de invulling dus, wordt gemeten en gestuurd op gemiddel-

den of verwachtingswaarden en het verloop daarvan en op kansen op 

onderdekking of premieverhoging. Niet wordt gestuurd op de schade, dat wil zeg-

gen hoe groot bijvoorbeeld de onderdekking kan zijn. Dat doet afbreuk aan het 

risicomanagement en daardoor de zekerheid, mede omdat het contract niet voor-

ziet in wat dan moet gebeuren. En wie voor de schade opdraait. Een gemis, dat zal 

moeten worden verbeterd. 

 Bovendien is het systeem te rigide voor marktverstoringen. Zowel de beleggings-

strategie als de dynamische premie trekken zich daar niets van aan. Wij gaan 

eigenlijk alleen maar rechtdoor. En dat kan dus zijn de hemel in maar ook de af-

grond in. Daarmee worden ernstige verstoringen niet op waarde geschat en wordt 

niet nagedacht over een aanvullende dynamische (voor markten dan wel dek-

kingsgraad) constructie in de beleggingsstrategie of structurele bescherming tegen 

staarten. Volledig wordt vertrouwd op de continuïteit en tijdige mean reversion. 

 Een betaalbare reële zekerheid is niet te bereiken zonder fors beleggingsrisico. 

ALM maakt dit zichtbaar. 

 

Verantwoording 

 Wij zien in de invoering van ALM ook een duidelijke stap gezet worden naar in-

vesteren in verantwoording. Bij Philips was dit zelfs een van de redenen om ALM 

in te voeren.
440

 Bij Philips wordt ook een beleggingscommissie ingesteld om het 

bestuur over het beleggingsbeleid en de beheersing van risico‟s te adviseren. Bij 

PGGM bestond die al. Bijlage 8.1 geeft aan hoezeer ook de procesinrichting een 

belangrijk onderdeel was in de invoering van ALM. 

 

De introductie van ALM betekende de komst van integraal balansmanagement. En daar-

mee een grote stap vooruit in risicomanagement. Passend op een gekozen 

risicodoelstelling en met „de eerste vorm van een continuïteitsanalyse‟ kon de financie-

ring (de premie- en beleggingsstrategie) integraal worden vorm gegeven. Die financiering 

                                                
440 Van Nederveen Meerkerk en Peet, 351. 



Defined ambition 

170 

 

was geënt op een langjarige risicoverkenning. Met name de rijping van het bestand komt 

zo tijdig in beeld. Door ook nieuwe instroom mee te nemen in de risicoanalyse wordt de 

demografische realiteit (een pensioenfonds is verplicht nieuwe werknemers als deelnemer 

te accepteren) van de bedrijfstak of onderneming zo goed mogelijk in het fonds inge-

bracht. De premie kan daarmee kostendekkend worden bepaald op een structurele foto 

van de lasten en baten. 

ALM, een dynamisch premiesysteem en integraal balansmanagement zijn vooral gericht 

op uitkeringszekerheid, het realiseren van een goed en vooral reëel pensioenresultaat. 

Daarmee werd eindelijk een antwoord gegeven op een in het pensioenveld lang gestelde 

vraag, te weten hoe maak je het hebben van een goed en met name ook reëel pensioenre-

sultaat betaalbaar. Het antwoord: door risico te nemen voor meer rendement, maar dat 

risico wel goed te managen. Dit vraagt wel nadrukkelijk om goede aannames en goede 

gevoeligheidsanalyses en stresstesten.  

ALM, een dynamische premie en integraal balansmanagement zijn minder gericht op 

dekkingszekerheid, het op elk moment volledig afgedekt hebben van de nominale aan-

spraken over het verleden. De pensioenpraktijk vanaf 1930 had geleerd dat dit slechts 

schijnzekerheid is. Het zou dus ook niet het doel moeten zijn. Maar daarmee komt dit 

systeem wel, met name vanuit de herverzekeringsplicht, in conflict met de wet en is de 

kritiek van de toezichthouder vanuit wetsoptiek terecht. De invulling van het dynamisch 

premiesysteem (lang uitsmeren van premieaanpassing, additionele premiedemping en 

voortschrijdende gemiddeldes voor de grondslagen) versterken het „afdrijven‟ van de op-

dracht in de wet van dekkingszekerheid. ALM in defined benefit probeert „twee heren te 

dienen‟. De stap naar het nemen van de consequentie van voortaan voorwaardelijke aan-

spraken is geen moment overwogen. In plaats daarvan is de dubbele doelstelling in het 

contract als het ware gereguleerd. In het integraal balansmanagement volgens het con-

cept en proces van ALM kan dan prima een optimale verhouding worden gevonden 

tussen betaalbaarheid en risico.  

Hier hebben wij „de boot gemist‟ (4). 

 

Tegen de enorme loon- en prijsontwikkeling van de jaren ‟60 en ‟70 kon affinancieren 

niet op. Uitstelfinanciering was nodig. Als wij het dynamisch premiesysteem hadden ge-

had, zou de premie heel erg langzaam achter de benodigde premie zijn aangekropen. Dat 

komt op hetzelfde neer als uitstelfinanciering. Tegen de enorme voorspoed in de jaren ‟80 

en ‟90 kon het dynamisch premiesysteem niet op. Affinanciering had geleid tot premie-

vakantie. Bij Philips leidde het dynamisch premiesysteem daar ook toe. Beide systemen 

zijn dus niet opgewassen tegen exogene financiële ontwikkelingen van die omvang en 

duur. Een belangrijke les. Aanpasbaarheid van de aanspraken en/of nieuwe opbouw voor 

financiële schokken is aanvullend nodig voor een gezond pensioenfonds.  

 

8.3  De Actuariële Principes voor Pensioenfondsen 
De toezichthouder trapt op de rem als reactie op het nemen van beleggingsrisico en een 

teveel leunen op continuïteit. 

 

Wij bespreken deze casus, omdat de toezichthouder reageert op de invoering van het dy-

namisch premiesysteem, van ALM en van een meer risicovol beleggingsbeleid, kortom 

op de trend in het pensioenveld om te zoeken naar premiestabilisatie en naar meer ren-
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dement om de reële ambitie betaalbaar te houden. Het verschijnen van de APP is het be-

gin van een zekerheidsdebat dat voorlopig werd „beslecht‟ met de komst van het FTK in 

2006.
441

 

 

8.3.1  De casus 

 

In 1997 publiceerde de toezichthouder de Actuariële Principes voor Pensioenfondsen 

(APP)
442

. Daarin poogde de toezichthouder de evoluerende praktijk van indexering, het 

nemen van meer beleggingsrisico en het minder stringent sturen op de dekkingsgraad 

door gebruik te maken van bijvoorbeeld dynamische premiesystemen te managen binnen 

de PSW. Maar de PSW is in 1952 geschreven toen nog nominaal werd gedacht, (besten-

dige) indexering nog geen gemeengoed was en slechts beperkt in zakelijke waarden werd 

belegd. Waar de fondsen dus probeerden bestendig de pensioenen tenminste waardevast 

te houden, met een meer op zakelijke waarden georiënteerd beleggingsbeleid extra ren-

dement te genereren om de pensioenkosten te drukken en naar een premiebeleid zochten 

dat stabiliteit en voorspelbaarheid van de pensioenpremie kon bewerkstelligen, liepen zij 

op tegen een daarop niet toegesneden PSW.  

 

De toezichthouder had grote kritiek op het dynamisch premiebeleid en op de risico‟s in 

het beleggingsbeleid. De belangrijkste punten van kritiek waren de volgende. 

 In het dynamisch premiesysteem kan de feitelijke premie heel lang en ver achter-

blijven bij de actuarieel benodigde premie. Dat leidt tot uitholling van de 

vermogenspositie en kan tot een lange periode van onderdekking leiden. 

 De continuïteitsaanname is in strijd met de PSW. De PSW schrijft voor dat op elk 

moment tegenover de onvoorwaardelijke verplichtingen voldoende vermogen 

staat zodat de verplichtingen overdraagbaar zijn aan een verzekeraar (de herver-

zekeringsplicht). Een pensioenfonds moet gestuurd worden vanuit discontinuïteit. 

 

De inhoud van de APP 

De toezichthouder begint met het veld nog eens voor te houden dat de herverzekerings-

plicht alleen vervalt wanneer en voor zolang als de toezichthouder de ABTN niet 

afwijst.
443

 De belangrijkste elementen in de APP zijn de volgende. 

 Een totaal-beoordeling  

o die enerzijds een oordeel bevat over de financiële opzet bij continuïteit van 

de regeling en het fonds en 

o anderzijds de toereikendheid toetst van het aanwezig vermogen ter dek-

king van de onvoorwaardelijke aanspraken over het verleden.  

 De parameters voor de voorziening moeten onderling consistent zijn en prudent 

gekozen. Prudent houdt in dat in de parameteraanname niet alleen gekeken wordt 

naar de meest waarschijnlijke ontwikkeling maar ook rekening wordt gehouden 

met nadelige afwijkingen daarvan. 

 Bij de beoordeling van de financiële opzet moet bij de aannames voor de kanssys-

temen en voor de economische parameters niet alleen naar het verleden worden 

                                                
441 Par. 9.2 gaat uitvoerig in op de casus van het zekerheidsdebat. 
442 VK (1997). 
443 VK, 4. 
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gekeken maar moeten ook eventueel te verwachten ontwikkelingen worden mee 

genomen. 

 De regeling mag niet als stuurmiddel worden ingezet. Voor de beoordeling van de 

financiële opzet is de bestaande regeling het vertrekpunt. Over het verleden mo-

gen de rechten niet met terugwerkende kracht worden verlaagd. Dit mag conform 

de PSW alleen als de financiële positie van het fonds dit door bijzondere omstan-

digheden noodzakelijk maakt en andere stuurmiddelen zijn uitgeput.
444

 

 Voor indexering hanteert de toezichthouder een soort glijdende schaal, hoe meer 

het de richting op gaat van onvoorwaardelijkheid hoe meer er expliciet voor gere-

serveerd moet worden.
445

 

 De toezichthouder definieert een minimumpositie voor het aanwezig vermogen.  

o Voor het zogeheten standaardgeval – de zogeheten voorwaardelijke in-

dexering: er is een toezegging gedaan tot het in bepaalde mate waardevast 

of welvaartvast houden van de reeds verkregen aanspraken, waarbij de 

daadwerkelijke verkrijging en/of hoogte afhangt van een nader besluit van 

het bestuur – is de ondergrens de voorziening van de onvoorwaardelijke 

aanspraken, bepaald op een rekenrente van 4%; uit het verschil tussen de-

ze 4% en de hogere rekenrente in de volgende bullit wordt de indexering 

geacht gemiddeld te worden voldaan.  

o Als alleen sprake is van een nominale toezegging mag met een hogere re-

kenrente worden gerekend. 

o Het aanwezig vermogen dient in beginsel op elk moment ten minste gelijk 

te zijn aan de minimumgrens. 

o In uitzonderlijke gevallen op de financiële markten is een beperkte tijde-

lijke onderdekking toegestaan 

 maar alleen bij die regelingen waarbij de verkrijging en/of hoogte 

afhangt van een nader besluit van het bestuur en 

 de grens van de voorziening van de nominale aanspraken mag niet 

worden onderschreden; 

o Consequentie, zo schrijft de toezichthouder, is dat een weerstandsvermo-

gen nodig is bovenop de minimumgrens om tegenvallers in de 

beleggingen (waardedalingen) op te vangen om de kans op onderdekking 

te verkleinen. De inschatting van de waardedalingen dient te gebeuren op 

basis van historische en naar redelijkheid te verwachten waardedalingen. 

Het vereiste weerstandsvermogen zal dus fluctueren met de ontwikkelin-

gen op de financiële markten.
446

 

o De activa worden op marktwaarde gewaardeerd. 

o Wanneer de toereikendheidstoets
447

 een tekort laat zien, zal het fonds met 

de toezichthouder in overleg moeten treden en moeten aangeven hoe en op 

welke termijn dit tekort wordt opgeheven. 

                                                
444 Afstempelen is ultimum remedium. 
445 In 2002 zal deze bepaling voor veel commotie zorgen als de toezichthouder aangeeft dat bij een besten-

dige gedragslijn inzake indexering een voorziening is vereist. Zie paragraaf 9.2.1.2. 
446 VK, 8. 
447 Deze moet door de actuaris worden uitgevoerd en moet inzicht geven in de toereikendheid van de voor-

zieningen.  
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De APP bevatten geen expliciete regels over de (kostendekkende) premie. Vooral de 

dekkingszekerheid is onderwerp van de APP. 

 

8.3.2  Beoordeling met de inzichten van nu 

 

De APP gaan over ‘willen’ 

De APP gaan over het willen van meer zekerheid. Dat heeft overigens ook impact op het 

pensioenresultaat, het andere „willen‟. Daarom staat in deze casus pensioenresultaat bij de 

„kunnen‟ dimensies. 

 

Wij beoordelen de casus langs de „willen‟ dimensie zekerheid. 

 

Zekerheid 

 De APP vergroten de nominale dekkingszekerheid. Dat gebeurt met name door 

een minimumpositie te definiëren, door snel herstel te eisen als de middelen niet 

toereikend zijn voor die minimumpositie en door een weerstandsvermogen te ei-

sen voor het opvangen van beleggingsrisico‟s. Verder wordt nog eens de nadruk 

gelegd op prudente aannames en het in de berekeningen betrekken van in de toe-

komst te verwachten ontwikkelingen. De APP hebben in de discussie van de 

toezichthouder het motto „safety first‟ mee gekregen. Dit wordt uitgelegd als: be-

ter niets er bij (geen indexering) dan iets er af (afstempelen). En beter houden wat 

je hebt (opgebouwde rechten) dan nieuwe opbouw.
448

 Nominale dekkingszeker-

heid gaat boven alles, als interpretatie van de PSW. 

 

Maar wat betekent dat voor het ‘kunnen’? 

Wij nemen de casus de maat langs de „kunnen‟ dimensies, waartoe wij in deze casus ook 

het pensioenresultaat rekenen. 

 

Pensioenresultaat 

 Het focussen op en vergroten van de nominale zekerheid betekent dat voor een re-

ële ambitie beduidend meer moet worden betaald. Daarmee raakt die reële ambitie 

uit zicht. Daarom botsen het pensioenveld en de toezichthouder hier dan ook hard 

op. 

 

Betaalbaarheid 

 De betaalbaarheid wordt negatief beïnvloed vanwege het feit dat een weerstands-

vermogen moet worden opgebouwd. Weliswaar mag dat uit rendement 

(opbouwen als het goed gaat), maar dat rendement kan dan niet worden gebruikt 

in de premie en/of voor indexering.
449

 

 Het altijd ten minste moeten voldoen aan de minimumpositie betekent dat de 

premie beweeglijker wordt. Er moet op korte termijn worden bijgestuurd. Dat stu-

ringsrisico kan alleen worden beperkt door eerst uit premie een extra hoge buffer 

                                                
448 In die zin, zo zouden wij kunnen stellen, spelen de APP in op de zekerheidswens en de geldillusie die bij 

deelnemers leven. 
449 Het betreft vooral de periode van opbouw van de buffer. Als de buffer eenmaal „vol‟ is, komt het ren-

dement, ook over de buffer‟ wel ten goed aan de betaalbaarheid (en het resultaat). 
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op te bouwen. Het effect is overigens beperkt door de vaste rekenrente. Wel moe-

ten de activa voortaan op marktwaarde worden bepaald. Die kunnen dus flink 

schommelen.
450

 

 

Solidariteit 

 De druk op de solidariteit van jong naar oud is minder dan in het dynamisch pre-

miesysteem vanwege het in beginsel niet doorschuiven van tekorten door het strak 

sturen op de minimumpositie. Maar bijsturen omwille van die minimumpositie 

gaat via premie. Dus de solidariteit is de facto dezelfde. 

 

Arbeidsmarkt 

 Het voorkomen van langdurige onderdekking is goed voor de economie en de ar-

beidsmarkt. 

 

En hoe zit het op de ‘verbinden’ dimensie? 

 

Risicomanagement 

 In feite gaat de reactie van de toezichthouder, naast het nog eens heel strikt wijzen 

op de regels, over het risicomanagement. Het veld gaat het om indexering betaal-

baar mogelijk te maken („willen‟), terwijl de toezichthouder inzet op de risicokant 

van het beleggingsbeleid omwille van de zekerheid (het andere „willen‟). De toe-

zichthouder vindt het risicomanagement in het dynamisch premiesysteem en het 

beleggingsbeleid niet in overeenstemming met de PSW. 

 De APP verbeteren het risicomanagement (van de nominale verplichtingen), met 

name door fondsen te houden aan de stringente bewaking van de minimumpositie 

en door het weerstandsvermogen.  

 De APP geven geen oplossing voor het risicomanagement van de reële ambitie. 

De kritiek van de buitenstaanders op het FTK (nominale zekerheid is verkeerde 

zekerheid)
451

 geldt in gelijke mate voor de APP. 

 

Legt de toezichthouder de regels hier strikter uit dan opgeschreven in de PSW? Het veld 

vindt van wel. Het veld vindt dat omwille van indexering en het pensioenresultaat achter-

stand in de financiering geoorloofd is, mits dit beperkt blijft. Het gaat het veld dan met 

name om schommelingen rond die minimumpositie in relatie tot schommelingen in het 

rendement en de loonontwikkeling. Risico nemen om te kunnen indexeren in ruil voor 

ruimte rond de minimumpositie. De werkelijkheid is dat de toezichthouder de wet strikt 

uitlegt vanuit de herverzekeringsplicht en daarom aan de dekkingszekerheid prioriteit 

geeft. Daarmee miskent de toezichthouder de schijnzekerheid die dat geeft voor een goed 

en reëel pensioenresultaat. Maar dat doet de wet ook.  

De toezichthouder loopt bij de beoordeling van het beleid van de fondsen tegen dezelfde 

problemen aan maar kiest een andere route dan het pensioenveld. Het veld zoekt als het 

ware een verbreding van de wet, zoekt een weg naar uitkeringszekerheid. De toezicht-

houder probeert een bredere interpretatie te geven van de bestaande wet en houdt vast aan 

                                                
450 Een aantal fondsen doet dat al. Het gaat hier om de strak aangezette combinatie van sturen op disconti-

nuïteit en marktwaardering van de beleggingen. 
451 Deel I, par. 4.3. 
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de dekkingszekerheid, vanwege de herverzekeringsplicht en daarbij passende enge uitleg 

van kapitaaldekking.  

Het veld heeft dan ook grote moeite met deze APP. In zijn reactie op een concept van de 

APP stelt de AG-werkgroep Actuariële Principes Pensioenfondsen in een brief aan de 

voorzitter van het AG voor om naar de toezichthouder een reactie te sturen van de vol-

gende strekking. Deze APP zouden niet moeten worden ingevoerd als standaard voor de 

certificering. Veel meer zouden deze APP input moeten zijn om in dialoog tussen het 

pensioenveld en de toezichthouder te komen tot een toezichtkader dat de bestendige in-

dexeringswens en het daartoe noodzakelijk moeten nemen van en uitsmeren van risico 

verbindt met de zekerheid van het nakomen van onvoorwaardelijke toezeggingen. De re-

actie is ingegeven door de mening van de actuarissen dat de APP er toe leiden dat het 

veld moet werken met actuariële principes die zijn gebaseerd op een PSW die niet is ge-

maakt op de uitdaging van bestendig indexeren. Dat zal een adequaat beleid zoals 

inmiddels is gegroeid in het veld (meer dynamische premiestelling en ALM) frustre-

ren.
452

  

 

Deze reactie uit het veld wordt mede ingegeven door het feit dat de toezichthouder in de-

ze jaren de ABTN van fondsen met een dynamisch premiesysteem en van fondsen die 

ALM invoerden en meer in zakelijke waarden gingen beleggen niet heeft afgekeurd. De 

reden was dat de dekkingsgraden in die jaren zo ruim waren dat de toereikendheidstoet-

sen voldoende uitkwamen, ook op de interpretatieregels van de APP. Dat betekent dat de 

toezichthouder toch met name naar de dekkingsgraad keek en minder naar de financiële 

opzet. Zowel de verzwaring als de discrepantie tussen de pensioenpraktijk en deze APP, 

maar ook de interpretatieslag zelf hadden door de wetgever moeten worden getoetst. Dit 

had niet mogen vallen binnen de discretionaire bevoegdheid van de toezichthouder. Nu 

werd dit „gesprek‟ dat dan zou hebben plaatsgevonden tussen de wetgever, de StAr en de 

toezichthouder niet gevoerd,
453

 bleef het verschil van mening bestaan en bleven het veld 

en de toezichthouder „links en rechts rijden‟. Wie weet hadden wij, als wel was gezocht 

naar een oplossing, de hoge dekkingsgraden beter vast gehouden en meer nog, veel eerder 

ingezien dat contracten met een dubbele doelstelling niet te managen zijn, ook niet vanuit 

het toezicht. Hier is als hiervoor al gezegd „de boot gemist‟ (5). Overigens van beide kan-

ten. Alleen is gefocust op het toezicht en de contractvraag is niet gesteld. 

 

                                                
452 AG (1996), „Actuariële Principes Pensioenfondsen, commentaar van het Actuarieel Genootschap‟, brief 

van de AG-werkgroep Actuariële Principes Pensioenfondsen aan de voorzitter van het Actuarieel Genoot-

schap inzake een voorstel voor commentaar te versturen aan de Verzekeringskamer, 6035/TaJ/LanM, 31-

10-1996 (interne bron). De werkgroep was opgericht om met de toezichthouder te sparren bij de totstand-
koming van de APP. Dat is niet gelukt. 
453 In MinSZW (1997), schrijft het Kabinet op pag. 5 wel dat het zich nog zal beraden of de actuariële prin-

cipes die in 1997 zijn gepubliceerd door de Verzekeringskamer en de solvabiliteitsmarges regelgeving 

behoeven. Maar het besluit eerst de ervaringen af te wachten. Het zal tot het FTK duren voordat het gesprek 

tussen de StAr en de wetgever plaatsvindt. 
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8.4  Voorspoed verbetert kwaliteit maar onttrekt prijs en risico’s aan 

het zicht 
Voorspoed wordt uitgedeeld aan regelingsverbetering en premiekorting 

 

Wij bespreken deze casus omdat hij zo „mooi‟ laat zien hoe slecht wij in het pensioencon-

tract voorspoed managen en hoe snel wij die uitgeven. Een bewijs dat regels voor de 

bepaling van overschotten en hoe er mee om te gaan nodig zijn. In dit geval ook om ge-

pensioneerden te beschermen. Zij profiteren niet van het uitdelen. Integendeel, hun 

indexeringskwaliteit wordt er minder door. Hun belang is niet gediend in deze casus. 

 

8.4.1  De casus 

 

Verbeteringen in het pensioencontract 

De veranderende leef- en arbeidspatronen vragen om aanpassingen in het contract. De 

contracten zijn niet ingericht op deeltijders, kennen vaak een minimumtoetredingsleeftijd, 

waardoor jongeren buiten het contract vallen en een aantal jaren werken zonder daarover 

pensioen op te bouwen en sluiten vaak nog vrouwen uit. Juist vrouwen betreden meer en 

meer de arbeidsmarkt dan wel treden opnieuw tot de arbeidsmarkt toe, als de kinderen 

niet meer zoveel zorg vragen. Vrouwen werken veel in deeltijd. Het gaat hier om zoge-

noemde grijze vlekken. De werkgever heeft wel een pensioenregeling, maar groepen 

werknemers zijn daarvan uit gesloten. 

Ook de arbeidsmobiliteit neemt flink toe. Dat leidt in een eindloonregeling tot pensioen-

verlies, omdat de nieuwe werkgever geen backservice geeft over de diensttijd bij de 

vorige werkgever. En niet altijd indexeert de oude werkgever de daar achterblijvende 

rechten.  

Tenslotte ontstaan er nieuwe werkgevers, met name in de groeiende dienstensector. Die 

bieden hun werknemers uit kostenoogpunt niet altijd een pensioenregeling aan. Vakbon-

den zetten zich erg in om deze zogenoemde witte vlekken ingevuld te krijgen. De 

overheid steunt hen daarin. Het terugdringen van de witte en grijze vlekken wordt een 

gedeelde inzet tussen de StAr, die dit opneemt in zijn „Aanbevelingen gericht op ver-

nieuwing van pensioenregelingen‟
454

 en de overheid, die dit met de StAr vastlegt in het 

pensioenconvenant (1997).
455

 

De SER
456

 geeft een overzicht van alle aanpassingen over de periode 1973-2000. De voor 

deze studie meest in het oog springende zijn.
457458

 

 Afkoopverbod (1973). 

 Verdere beperking tot maximaal 5% (was 10%) beleggen in de eigen onderne-

ming (1973). 

 Pensioenverevening bij echtscheiding (1973). 

 Ook bij tussentijds vertrek binnen 5 jaar moeten rechten worden gegeven (1973). 

 Gelijke indexatie pensioenen ongeacht tussentijds ontslag (1987). 

                                                
454 StAr (1997b). 
455 Zie par. 8.5. 
456 SER (2001, 32). 
457 Op maatregelen met betrekking tot het bijzonder weduwenpensioen, weduwnaarspensioen en partner-

pensioen gaan wij verder niet in, omdat deze studie zich alleen richt op het ouderdomspensioen. 
458 In 1999 wordt uitstelfinanciering verboden. Daarop komen wij terug in de volgende par. 8.6. 
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 Vrijwillige waardeoverdracht wordt mogelijk; hiertoe richt het pensioenveld zo-

genoemde circuits in (1987). 

 Gelijke behandeling slapers en gepensioneerden ter zake van indexatie (als gevolg 

van het aannemen van de Wet Nypels/Groenman) (1992). 

 Wettelijk recht op waardeoverdracht (1994). 

 Gelijke behandeling deeltijders met voltijders (1994) en mannen en vrouwen 

(2000). 

 

Sommige verbeteringen kwamen ook voort uit Europese regelgeving (gelijke behandeling 

en indirecte discriminatie). Veel verbeteringen werden met terugwerkende kracht door-

gevoerd. 

 

Premiekortingen 

Zoals in par. 8.1 geschetst, lopen vanaf het begin van de jaren ‟80 de dekkingsgraden van 

de pensioenfondsen hard op door de combinatie van lage loonontwikkeling, lage inflatie 

en goede tot extreem goede beleggingsresultaten. Er zijn nog geen regels voor de bepa-

ling van vermogensoverschotten en hoe daarmee om te gaan en in de gebruikte 

financieringssystemen wordt nog beperkt gedaan aan toekomstverkenningen. Gefinan-

cierd wordt nog merendeels op basis van jaarlijkse inkoop van de pensioenaangroei, of 

met een in beginsel vaste premie met een reserve voor jaarlijkse schommelingen in de 

inkooplasten of zelfs deels met uitstelfinanciering. In de financiering wordt als het ware 

alleen gereageerd op wat gebeurt. Dit alles leidt er toe dat, zoals wij zagen bij PGGM, de 

aanwezige reserves hard oplopen en dat de jaarlijkse inkooplasten sterk teruglopen. On-

dernemingen, jaren „geplaagd‟ met extra bijstortingen, maken nu gebruik van de 

keerzijde en claimen premiekorting. Altijd de lasten gehad, dan nu de lusten. Onderne-

mingen hebben vervolgens soms jaren van premievakantie gekend en een enkele 

onderneming heeft zelfs gestorte premie terug gehaald. Dat gebeurde ook bij Philips, zij 

het dat die mogelijkheid in de financiële opzet met regels was vast gelegd.
459

 

Deze ontwikkeling is versterkt door het lang duren van de voorspoed. En door druk van 

de overheid. Weliswaar was het akkoord van Wassenaar gesloten, maar dat was pas het 

begin van een grote sanering van de overheidshuishouding. Die kon wel een extra impuls 

gebruiken en daartoe liet ook de overheid zijn blik vallen op de fraaie vermogensposities 

van de pensioenfondsen. De in par. 8.2.1.1 beschreven Brede Herwaardering heeft onge-

twijfeld bijgedragen aan de premiekortingen. 

 

8.4.2  Beoordeling met de inzichten van nu 

 

Regelingsverbetering maar ook premiekorting zijn ‘willen’ 

Wij beoordelen de casus langs de „willen‟ dimensies. 

 

Pensioenresultaat 

De kwaliteit neemt toe 

 voor werknemers die door het elimineren van uitsluitingen en de bepalingen van 

gelijke behandeling toegang krijgen tot het pensioencontract, 

                                                
459 Van Nederveen Meerkerk en Peet, 336. 
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 door de waardeoverdracht, 

 door de indexeringsbepalingen en  

 door de pensioenverevening bij scheiding. 

 

Zekerheid 

 De zekerheid neemt toe door het verbod op afkoop en door het verder beperken 

van het beleggen in de eigen onderneming. 

 De premiekortingen zijn mede mogelijk geweest door het ontbreken van regels ter 

bepaling van een vermogensoverschot en hoe daar mee om te gaan. Dat heeft de 

(indexerings)zekerheid van gepensioneerden, en hun vertrouwen toen dat aan het 

licht kwam, geschaad. Ze waren niet in het belang van de gepensioneerden. 

 Maar uiteindelijk ook die van de werknemers. Zij hebben lange termijn zekerheid 

ingeruild voor korte termijn directe consumptie.  

 

Maar kan het ook? 

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

 

Betaalbaarheid 

 De actuariële kostprijs van de arbeidsvoorwaarde pensioen neemt toe door de 

aanpassingen. Vrouwen zijn in de pensioenregeling duurder dan mannen vanwege 

hun langere levensverwachting. 

 De pensioenkosten in termen van de loonsom nemen fors toe, omdat voor veel 

meer deelnemers nu pensioenpremie moet worden af gedragen. Dat betekende een 

forse lastenverzwaring voor werkgevers. Als voorbeeld mag in deze PGGM die-

nen. Van Keeken (2008)
460

 beschrijft dat het PGGM-bestuur in 1990 vaststelde 

dat de tot dan toe gehanteerde deeltijdgrens van 40% voor deelname in het licht 

van de Europese regels voor gelijke behandeling van mannen en vrouwen niet 

langer houdbaar was.
461

 De sector kent veel kleine deeltijders. Een financierings-

regeling uit het pensioenfonds is getroffen om de werkgevers 10 jaar vrij te stellen 

van deze extra premielast.
462

 De hoge en langdurige premiekortingen hebben op 

korte termijn sterk bijgedragen aan de betaalbaarheid. Maar door het wennen aan 

de lage premie en het uit zicht raken van de kostprijs en de risico‟s heeft het de 

betaalbaarheid uiteindelijk geschaad. Toen de prijs omhoog moest in de jaren 

2002-2004 heeft dat de economie en de arbeidsmarkt flink geschaad.
463

   

 

Solidariteit 

 De solidariteitskring wordt uitgebreid door de verruiming van de toegankelijk-

heid. Solidariteit naar achtergestelde groepen is ook in het huidige tijdgewricht 

geaccepteerd. Dat geldt met name de gelijkstelling van vrouwen aan mannen in de 

pensioenregeling.  

                                                
460 Van Keeken, 34. 
461 In de sector werken meer vrouwen dan mannen en dus werden door het deeltijdcriterium meer vrouwen 

dan mannen getroffen, indirecte discriminatie. 
462 Dit geld werd uit het vermogen van het fonds vrij gemaakt door de OBU-regeling minder zwaar te fi-

nancieren. 
463 Zie ook par. 4.2.2 en 9.2.1.2. 



8  Een prachtig stelsel, maar (hoe) houden wij dat betaalbaar? 

179 

 

Arbeidsmarkt 

 De vergroting van de toegankelijkheid tot de regeling, de uitbreiding van de (in-

dexatie op) de ontslagrechten en de regeling voor waardeoverdracht hebben een 

gunstig effect op de arbeidsmobiliteit. Belemmeringen om van werkge-

ver/pensioenregeling te veranderen zijn er door weg genomen. 

 

En hoe zit het op de ‘verbinden’ dimensie? 

 

Risicomanagement 

 De gekozen financieringsoplossing bij PGGM is exemplarisch voor het tijdge-

wricht. In feite wordt bezuinigd op de financiering om de pensioenkwaliteit (in dit 

geval de toegankelijkheid) te vergroten. Dat is een beetje usance in het pensioen-

veld. Philips heeft de mogelijkheid tot inhaalpremies. Uitstelfinanciering is een 

geaccepteerd financieringssysteem. Zelfs de gedachte komt niet op om de uitbrei-

ding van de kring van pensioendeelnemers kostenneutraal te doen door verlaging 

van de pensioenopbouw. Pas in 1997 dwingt de overheid via het Pensioenconve-

nant deze zogenoemde endogene neutraliteit af (zie volgende paragraaf). 

 Het ontbreken van regels met betrekking tot vermogensoverschotten is slecht risi-

comanagement. Het ontbreken ervan is schadelijk voor de zekerheid en het 

vertrouwen. Tevens heeft het ontbreken ervan de overheid de kans geboden ten 

onrechte begerig te kijken naar de pensioenvermogens. 

 Goed risicomanagement was geweest als de voorspoed was aangewend om daar 

waar van toepassing financieringsachterstanden vanwege inhaalfinanciering en 

uitstelfinanciering eerst weg te werken. Hier is „de boot gemist‟ (6). 

 In het verlengde hiervan was het, achteraf, verstandig geweest om de structurele 

uitstelfinanciering in het doorsneeopbouw-doorsneepremiesysteem weg te wer-

ken. Dat kost ongeveer 15-20% dekkingsgraad
464

 en die was toen aanwezig. 

Achteraf bezien dus „de boot gemist‟ (7).  

 Goed risicomanagement was geweest als met name tegen het eind van de jaren 

‟90 de hoge vermogenspositie was geconsolideerd door beleggingsrisico terug te 

nemen in plaats van nog meer risico te nemen om nóg meer premiekorting te kun-

nen realiseren. Hier is „de boot gemist‟ (8). 

 

De verbeteringen in de pensioenregeling zijn met name aangebracht ter vergroting van de 

individuele pensioenzekerheid. Maar ze dienen ook het economisch en maatschappelijk 

belang door de forse uitbreiding van de pensioendekking en ze komen de ontwikkelingen 

op de arbeidsmarkt ten goede. In die zin is de voorspoed goed gebruikt. Mede door de 

ruimte mate van terugwerkende kracht is wel een beroep gedaan op solidariteit. Dat 

wordt niet als knellend ervaren, omdat de verbeteringen het algemeen belang dienen. 

Door de voorspoed is voor de verbeteringen onvoldoende of niet betaald. De stijging van 

de kostprijs is aan het zicht onttrokken. Werkgevers hebben daar overigens wel regelma-

tig aandacht voor gevraagd. 

De grote en langdurige premiekortingen zijn een verkeerd gebruik van de voorspoed. De 

werknemer heeft geen idee meer van de prijs van deze arbeidsvoorwaarde en meer dan 

                                                
464 Zie Boeijen ea. (2006, 161). 
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ooit gaat hij er van uit dat hij zeker een goed pensioen zal krijgen en dat altijd wordt ge-

indexeerd. Bovendien betekent de combinatie van regelingsverbetering en 

premiekortingen, dat hij én een beter pensioen én meer direct consumptie krijgt. De 

werkgever gebruikt de niet af te dragen premie in de onderneming. Maar hij vergeet re-

kening te houden met het moment dat de premie weer naar de kostprijs moet. Hij 

onderschat zijn arbeidskosten en de risico‟s van het pensioen. Risico‟s die in de eindloon-

regeling voor hem zijn. De verbeteringen en zeker ook de premiekortingen gaan naar 

werknemers en werkgevers. Gepensioneerden profiteren niet, terwijl het vermogen dat 

wordt uitgedeeld ook van hen is. Dit is niet in hun belang. 

Het ontbreken van regels met betrekking tot vermogensoverschotten heeft die premiekor-

tingen mede mogelijk gemaakt en hebben mede de overheidsdruk mogelijk gemaakt. Met 

de inzichten van nu (FTK!) is de overheidsactie onverantwoord. Saillant „detail‟ is dat de 

SER in het op aanvraag van het toenmalige Kabinet nog in juni van datzelfde jaar 1987, 

toen datzelfde Kabinet met de Brede Herwaardering kwam, opgestelde advies Pensioen-

besparingen oordeelde dat het nu dan wel heel goed ging in de pensioenfondsen maar het 

tij zomaar zou kunnen keren. De vermogenspositie mocht niet alleen op de huidige om-

vang van de reserves en het huidige hoge niveau van de rente in combinatie met het 

huidige lage niveau van de loon- en prijsontwikkeling worden beoordeeld. Het verdiende 

volgens de SER juist de voorkeur dat, hoewel niet verplicht bij wet in de PSW, de fond-

sen boven de 4%-voorziening een extra reserve zouden aanhouden voor economische 

tegenvallers
465

.  

 

8.5  Het pensioenconvenant 
De overheid stelt (als eerste) de houdbaarheidsvraag vanwege de vergrijzing 

 

Wij bespreken deze casus, omdat het pensioenconvenant de eerste stap is van tenminste 

een stap op de plaats in de pensioenambitie. De naderende vergrijzing is de aanleiding en 

doet hiermee zijn intrede in het pensioendebat. De overheid neemt nadrukkelijk het voor-

touw in deze discussie op inhoud. In het kader van de verantwoordelijkheidsverdeling 

tussen sociale partners in de StAr en de wetgever is dat bijzonder. 

 

8.5.1  De casus 

 

Kabinet start de houdbaarheidsdiscussie  

In 1996 presenteert het eerste Kabinet Kok de Nota Werken aan Zekerheid (WAZ)
466

 en 

vraagt over de voorstellen in deze Nota advies aan de SER. De voorstellen van het Kabi-

net betreffen de AOW en het aanvullend pensioen. Wij bespreken zowel van de Nota als 

het SER-advies alleen het aanvullend pensioen. De AOW valt buiten de onderzoeksvraag 

van deze studie. Het Kabinet rekent het aanvullend pensioen tot het sociaal stelsel. Daar-

mee plaatst het Kabinet het aanvullend pensioen duidelijk binnen het paradigma van het 

sociale contract. Het Kabinet schrijft “Arbeidsmarktflexibiliteit en vergrijzing zijn feiten 

van vandaag die de sociale zekerheid van morgen kunnen bedreigen wanneer in de ko-

mende jaren niet tot aanpassing van het sociale stelsel wordt besloten” – (einde citaat).
467

 

                                                
465 SER (1987, 54). 
466 MinSZWWAZ (1996). 
467 MinSZWWAZ, 2. 
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Het Kabinet hanteert de stelregel, hoe hoger de arbeidsparticipatie, hoe beter de bescher-

ming van de mensen die het echt nodig hebben.
468

  

Weliswaar gaat het, na de saneringsoperaties in de jaren „80, weer goed met de economie, 

maar het Kabinet blijft doorgaan met zijn in die jaren ingezette beleid om de economi-

sche groei en de internationale concurrentiekracht van het bedrijfsleven te bestendigen. 

Dus blijft de inzet gericht op het verminderen van het financieringstekort, het terugdrin-

gen van de staatsschuld en het terugdringen van de belasting- en premiedruk en het 

beheersen van de collectieve lasten en de arbeidskosten. Daartoe moet vooral ook de ar-

beidsparticipatie omhoog. Ouderen moeten langer doorwerken en meer vrouwen moeten 

aan het werk. De aanvullende pensioenen moeten worden gemoderniseerd en geflexibili-

seerd om die verhoging van de arbeidsparticipatie en de grotere flexibiliteit en mobiliteit 

op de arbeidsmarkt niet in de weg te staan.  

Daarnaast verschijnen steeds meer rapporten en studies over de naderende vergrijzing en 

de impact daarvan op de houdbaarheid van het sociale stelsel.
469

 Duidelijk wordt uit deze 

studies dat steeds langer pensioen moet worden uitbetaald aan steeds meer ouderen. Dat 

betekent een stijging van de pensioenpremies. Bovendien neemt door het toenemen van 

het aantal gepensioneerden in combinatie met de ontgroening het premiedraagvlak af, 

waardoor een eventueel lager rendement extra doorwerkt in de premie die door minder 

werkenden wordt opgebracht.
470

 Het Kabinet vindt dat pensioenfondsen te optimistisch 

zijn over het langjarig te verwachte rendement en dus over de kosten van het aanvullend 

pensioen. Die kostenstijging als gevolg van de vergrijzing kan worden opgevangen door 

de premies te verhogen (legt de last van de premiestijging bij jongeren) of de lopende 

pensioenen minder te indexeren (legt de last bij ouderen). Beide opties vindt het Kabinet 

niet aantrekkelijk.
471

 

Het Kabinet wil, samenvattend, met de voorstellen in WAZ twee doelen bereiken. 

 Verhogen van de arbeidsparticipatie, meer ouderen en meer vrouwen aan het 

werk. In de pensioenregelingen moet meer en beter worden ingespeeld op flexibe-

le leef- en arbeidspatronen. 

 Beheersing van de pensioenkosten. Omdat de vergrijzing leidt tot kostenstijging, 

moet de pensioenregeling versoberd worden. 

Het Kabinet denkt aan de volgende maatregelen in het aanvullend pensioen.
472

 

 Het voortgang maken met de in gang gezette beweging om VUT om te zetten in 

prepensioen. Het Kabinet gaat er van uit dat als de kosten, zoals in de VUT, niet 

                                                
468 Dat kunnen wij doortrekken naar de discussie over de pensioenleeftijd. Hoe langer wij doorwerken, hoe 

minder wij behoeven te beknibbelen op het pensioen voor de periode dat wij echt niet meer kunnen werken, 

ons human capital echt op is. 
469 Het Kabinet heeft bij de Nota een uitvoerige bijlage gevoegd (bijlage 2) die ingaat op deze studies. 
470 Deze ontwikkeling is in Deel I van deze studie bij de inventarisatie van de ontwikkelingen die van in-

vloed zijn op het houdbaarheidsdebat beschreven als een structurele onomkeerbare ontwikkeling die, meer 

dan alle andere ontwikkelingen, aanpassingen aan het pensioencontract nodig maakt (par. 3.1). De meest 

voor de hand liggende aanpassing, een met de stijging van de levensverwachting mee bewegende pensioen-

leeftijd, wordt door het Kabinet niet genoemd. Voor de financiële houdbaarheid van de AOW geeft het 
Kabinet in de Nota aan dat het voor een verhoging nu nog te vroeg is. Eerst moet de arbeidsparticipatie 

tussen 55 en 65 omhoog. Maar uitstel op verzoek in ruil voor een hogere uitkering zou overwogen kunnen 

worden. Zie MinSZWWAZ, 32. 
471 MinSZWWAZ, bijlage 2, 64-66. 
472 MinSZWWAZ, 36-38. 
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meer worden afgewenteld op de jongere generaties maar men er in het prepensi-

oen zelf voor moet sparen, veel werknemers langer zullen gaan werken.  

 Flexwerkers moeten onder de pensioenregeling worden gebracht. Sowieso blijft 

het Kabinet aandringen op het brengen van alle werknemers in Nederland onder 

een pensioenregeling en het verder terugdringen en zo mogelijk geheel loslaten 

van uitsluitingen. De zogenoemde witte en grijze vlekken moeten worden gevuld. 

 Regelingen voor vrijwillige voortzetting moeten worden verruimd om de vanuit 

leef- en arbeidspatronen gewenste verruiming van de mogelijkheden voor werk-

nemers om tussentijds verlof te kunnen nemen niet in de weg te zitten.  

 Verlaging van de franchise dan wel een keuze tussen wel een nabestaandenpensi-

oen en een hoge franchise of geen nabestaandenpensioen en een lage franchise. 

Dit is nodig om in te kunnen spelen op de diversiteit dat de arbeidsmarkt alleen-

verdieners en twee verdieners zal kennen. 

 Het omzetten van eindloon naar middelloon. Dit verlaagt de pensioenkosten en 

betekent een betere beheersing daarvan en het verlaagt het omslagelement van 

jong naar oud, dat optreedt in de combinatie eindloon en doorsneeopbouw-

doorsneepremie.  

 Het beperken van de verplichte collectieve opbouw tot het maximum dagloon van 

de werknemersverzekeringen. Dat betekent een verlaging van de collectieve ver-

plichte pensioenpremie en biedt tegelijkertijd meer ruimte voor individuele keuzes 

en maatwerk daarbovenop, waarvoor de werknemer dan meer eigen verantwoor-

delijkheid neemt en daaraan ook financieel zelf bijdraagt.  

 

Op zich zijn dit voorstellen die passen in een tijd van aandacht voor kosten, van een op-

komende vergrijzing en in een tijd van individualisering en flexibilisering van leef- en 

arbeidspatronen. Wat betreft de overgang van eindloon naar middelloon gaat het Kabinet 

er van uit dat voor werknemers met een normaal loopbaanverloop het gemiddeld loon 

over de loopbaan niet veel minder zal zijn dan het eindloon, zodat de effecten op het pen-

sioen relatief beperkt zullen zijn.  

Twee zaken vallen op. In de eerste plaats zet het Kabinet de fiscale faciliering en de ver-

plichtstelling in om zijn voorstellen af te dwingen, te „bevorderen‟ zoals het Kabinet 

schrijft. De Nota zelf is niet duidelijk over het waarom van deze dwang. Veel van wat het 

Kabinet wil is al in gang gezet in de voorgaande jaren. En sociale partners zitten ook ach-

ter die veranderingen aan. De StAr heeft meerdere aanbevelingen gedaan ondermeer over 

waardeoverdracht, het terugdringen van de witte vlek, voortzetting van pensioenopbouw 

en pensioen bij verlof.
473

  Kennelijk gaat het het Kabinet niet hard genoeg. Bekend is wel 

dat het Kabinet in z‟n algemeenheid vindt dat er te weinig actuariële fairness is binnen de 

grote verplicht gestelde collectieve fondsen, waardoor naar de mening van het Kabinet te 

gemakkelijk met kosten en kostenstijgingen wordt omgesprongen. De redeneringen die 

het Kabinet geeft voor de overgang van VUT naar prepensioen
474

 en voor de overgang 

van eindloon naar middelloon
475

 duiden daar ook op. Maar wellicht heeft ook een rol ge-

speeld dat tussen het Kabinet en sociale partners net een paar jaar is gediscussieerd over 

de verplichtstelling met als uitkomst dat de verplichtstelling op uitdrukkelijk advies van 

                                                
473 Zie voor een overzicht StAr (1997b), bijlage 2. 
474 MinSZWWAZ, 19. 
475 MinSZWWAZ, 36. 
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sociale partners blijft gehandhaafd onder verruiming van de vrijstellingsgronden
476

 en in 

1995 de zogenoemde werkgroep Witteveen heeft gepleit voor invoering van een nieuw, 

flexibeler begrip pensioentoezegging om zo meer ruimte te scheppen voor flexibilisering 

en vergroting van keuzevrijheid in de pensioenregelingen.
477

 Het Kabinet vindt wellicht 

dat de werkgroep iets teveel ruimte heeft genomen. Het Kabinet geeft aan aan het princi-

pe van beide afspraken niet te willen tornen, maar wel de invulling te willen 

bijstellen.
478479

  

In de tweede plaats treedt het Kabinet nadrukkelijk in de inhoud van de pensioenregeling. 

Dat is tegen de telkenmale weer bevestigde afspraak dat de inhoud voorbehouden is aan 

de sociale partners en de waarborging aan de overheid. 

 

StAr-aanbevelingen te vrijblijvend, SER adviseert Pensioenconvenant 

Desalniettemin neemt de StAr (wederom) zijn verantwoordelijkheid, ook al omdat de 

StAr met het Kabinet de noodzaak deelt om zoveel mogelijk werknemers onder een pen-

sioenregeling te brengen, in te spelen op de doorzettende flexibilisering in de 

arbeidspatronen en te komen tot vergroting van de arbeidsparticipatie. Maar de StAr wijst 

de aftopping tot het maximum dagloon van de werknemersverzekeringen af en ook de 

verplichte afschaffing van eindloon. Bovendien blijven bij herhaling werkgevers wel 

aandacht vragen voor de effectiviteit en uitvoeringskosten van het verlagen of weghalen 

van toetredingsdrempels. Ook deelt de StAr de aandacht voor de kostenontwikkeling 

maar versobering wordt door de werknemers afgewezen.  

 

In mei 1997 verschijnen de StAr-aanbevelingen
480

 gericht op vernieuwing van pensioen-

regelingen en in juni van dat zelfde jaar het SER-advies.
481

 

De StAr-aanbevelingen zijn een pensioenagenda voor het decentrale overleg en pleiten 

voor zowel vernieuwing, maar dan wel in de vorm van maatwerk in een voor de werkge-

ver (ondernemingsbelang) en werknemer (persoonlijk belang) optimale mix, als 

kostenbeheersing, geen versobering. Dit wordt uitgewerkt in 17 aanbevelingen. Deze 

dekken alle wensen van het Kabinet behalve dat geen aanbeveling wordt gedaan voor 

versobering en geen aanbeveling wordt gedaan voor het afschaffen van eindloon en over 

gaan op middelloon. De aanbevelingen voor kostenbeheersing zijn wel zeer discipline-

rend: mooier, lees duurder, moet het niet meer worden! 

 

De SER adviseert negatief over het Kabinetsvoornemen om het fiscale instrument en de 

verplichtstelling in te zetten. Het is niet nodig, veel is al in gang gezet en voor kostenbe-

heersing is een overstap naar middelloon niet per se nodig. En het staat haaks op de 

verantwoordelijkheidsverdeling in het aanvullend pensioen. Het advies van de SER sluit 

                                                
476 StAr (1995).  
477 MinFin (1995). 
478 MinSZWWAZ, 36. 
479 Het is overigens niet de eerste keer dat de overheid een fiscaal instrument inzet om op het gebied van de 
aanvullende pensioenen te willen sturen. Ook bij de plannen tot pensioenfondsenbelasting (Brede Herwaar-

dering) was dit het geval. En het is ook niet de laatste keer. In 2006 gebeurt het weer in het VPL-dossier. 

Zie paragraaf 9.3. 
480 StAr (1997b). 
481 SER (1997). Het advies inzake het aanvullend pensioen beslaat pag. 554-575. 
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aan bij de StAr-aanbevelingen. Alleen op het punt van de franchise gaat de SER een stap-

je verder door aan te geven verlaging van de franchise wenselijk te vinden. 

De SER roept het Kabinet op de verantwoordelijkheidsverdeling te respecteren en spreekt 

vervolgens de overheid aan op zijn deel, het scheppen van voorwaarden. De raad advi-

seert de verplichtstelling te handhaven en ook de fiscale behandeling, zowel de 

omkeerregel als de aanbevelingen van de werkgroep Witteveen, te handhaven. Bovendien 

roept de SER het Kabinet op de implementatie van de aanbevelingen van de werkgroep 

ter hand te nemen. De SER betreurt de opgetreden vertraging daarvan. 

Tenslotte adviseert de SER nu het Kabinet en sociale partners, zoals afgesproken, met 

elkaar in overleg te gaan en een taakstellend en wederzijds verplichtend convenant af te 

sluiten.
482

 

 

Pensioenconvenant wordt een succes 

Op 9 december 1997 wordt het pensioenconvenant tussen het Kabinet en de StAr geslo-

ten.
483

 

Het behelst aan actielijst, een termijn – 1 januari 2001 – en een evaluatie, af te ronden 

uiterlijk 1 maart 2001. Zowel sociale partners als de overheid verbinden zich aan afspra-

ken. 

 

Sociale partners verbinden zich tot het volgende. 

 Het beheersen van de ontwikkeling van de totale pensioenlasten. 

 Dit ondermeer te realiseren door automatische kostenstijgers en eventuele on-

voorwaardelijke toezeggingen op het gebied van indexering uit de regelingen te 

halen. 

 De endogene ontwikkeling van de kosten niet meer te laten stijgen. Dat wil zeg-

gen dat wijzigingen in de regeling niet mogen leiden tot kostenstijging. Meer 

concreet zal begin 2001 worden bezien of de pensioenregelingen conform de door 

de StAr gedane aanbevelingen ter zake voldoende zijn vernieuwd en gemoderni-

seerd en of dat niet heeft geleid tot kostenstijging. Voor dit laatste wordt de 

zogenoemde meetwijzer
484

 opgezet. Deze zal de macro kostenmutaties in kaart 

brengen van wijzigingen ter zake 

o de franchise; deze zou verlaagd moeten worden, 

o het opbouwpercentage, 

o het soort regeling, 

o de invoering van artikel 2b PSW, het ruilen van nabestaandenpensioen in 

ouderdomspensioen en 

o de hoogte van de collectieve dekking voor nabestaandenpensioen. 

 Een verdere verbetering van de toegankelijkheid tot de aanvullende pensioenrege-

lingen (verder verkleinen van de witte en grijze vlek). 

 

De overheid verbindt zich tot het volgende. 

 Het behoud van de AOW als volwaardig basispensioen. 

                                                
482 SER (1997, 576). 
483 StAr (1997c). 
484 StAr (1998b). 
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 De privatisering van het Fonds Voorheffing Pensioenverzekering. Via de privati-

sering zullen de gelden ter beschikking komen aan sociale partners om in te zetten 

ter verbetering van het arbeidspensioen. 

 De wetgeving, voortvloeiend uit de aanbevelingen van de werkgroep Witteveen, 

snel op te pakken. 

 

Samen spreken partijen verder nog het volgende af. 

 Knelpunten in het arbeidspensioen in relatie tot de arbeidsparticipatie van ouderen 

worden opgelost. 

 De verplichtstelling blijft gehandhaafd met de afgesproken vrijstellingsgronden. 

 De afbakening van het werkterrein van pensioenfondsen en verzekeraars wordt 

geregeld. Deze afbakening is nodig om de gewenste mogelijkheden voor indivi-

duele keuzes, aanvullend op het collectieve (verplichte) pensioen, te benutten, 

zonder het wezen van pensioenfondsen te ondergraven. 

 De inzet van het fiscale instrument en van de verplichtstelling blijven achterwege. 

Wel blijft het fiscale instrument „boven het convenant hangen‟ voor het geval het 

niet slaagt. 

 

Begin 2001 stellen de Convenantspartijen vast dat aan de afspraak van de kostenbeheer-

sing is voldaan en dat de vernieuwing en modernisering voortvarend ter hand is 

genomen.
485

 Het inzetten van het fiscale instrument is definitief niet nodig. 

 

Met de in WAZ opgestarte discussie ontstaat een trendbreuk in de verhouding tussen so-

ciale partners onderling en die tussen sociale partners en het Kabinet. In het in par. 7.1 

besproken tijdvak zetten de eerste werkgevers de toon voor een goed pensioen, de vak-

bonden nemen na 1950 meer het heft in handen. Samen met de overheid brengen zij meer 

zekerheid in het arbeidspensioen. Tussen 1970 en 1995 zijn de vakbonden en de overheid 

de aanjagers die er voor zorgen dat witte en grijze vlekken langzaam maar zeker kleiner 

worden, vaak met terugwerkende kracht, en dat indexering van lopende pensioenen en 

ontslagrechten regel wordt. Werkgevers vragen dan al meer en meer aandacht voor de 

kosten van al deze verbeteringen en voor de structurele kosten van het pensioen.  

Deze trend wordt met WAZ doorbroken. De overheid neemt het voortouw om de structu-

rele kosten terug te dringen door vooral automatische kostenstijgers uit de regelingen te 

willen halen. De werkgevers gaan hierin met de overheid mee. Alle partijen willen de 

modernisering en vernieuwing maar endogene kostenneutraliteit wordt door de overheid 

afgedwongen en de werkgevers steunen dat. Werknemers worden de „onderliggende par-

tij‟ die moet inleveren.
486

 Overigens hebben werkgevers en werknemers elkaar, ondanks 

die betaalbaarheidsdruk, in het pensioendebat steeds weer gevonden en blijven zij  

                                                
485 StAr (2001a en b). 
486 Dat is ook in het pensioendebat dat wij nu voeren het geval. Want ook in het debat over de AOW-

leeftijd en het te voeren debat over de toekomst van het aanvullend pensioen ligt de druk bij de werkne-

mers. Het AOW- en pensioenakkoord van 2010 geeft werknemers veel pijn. 
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gezamenlijk hun verantwoordelijkheid voor de inhoud van de pensioenregeling bij de 

overheid „bevechten‟.
487

  

 

Eindloon toch weer afgeschaft bij Philips
488

 

Philips heeft het Pensioenconvenant niet afgewacht. Met ingang van 1997 wordt de eind-

loonregeling omgezet in een middelloonregeling met indexering. 

Philips blijft ook in de tweede helft van de jaren „90 focussen op de kostenkant van het 

pensioen. Ondanks dat het in de pensioenfondsen zeer voorspoedig gaat, is het fonds de 

problemen in de jaren „60 en „70 en, eerder nog, in de tweede helft van de jaren „20 en de 

jaren „30 niet vergeten. Die situatie wil Philips in de pensioenfondsen en als gevolg daar-

van in lasten voor de onderneming niet meer meemaken. Daar komt bij dat de 

onderneming vanwege boekhoudregels in Amerika tekorten dan wel overschotten in het 

pensioenfonds op de ondernemingsbalans moet zetten, of Philips nu wel of niet kan wor-

den aangesproken op de tekorten dan wel aanspraak kan maken op de overschotten. En in 

de derde plaats heeft Philips in de jaren ‟80 flink moeten reorganiseren. Daardoor kampt 

het, veel eerdere dan het gemiddelde pensioenfonds, met een sterk afgenomen premie-

draagvlak, waardoor het premiestuur al flink bot is. 

Eigenlijk al in 1987 begint de onderneming over middelloon maar het zal dus toch nog tot 

1997 duren. De onderneming drukt waarschijnlijk te hard, zo de vakbonden min of meer 

„in verleiding brengend‟ tot tegendruk. De tijdgeest maakt dat ook de vakbonden  

meer ontvankelijk worden voor de overwegingen die het Kabinet in de WAZ aanvoert. In 

die zin is de WAZ wel mede van invloed geweest op de overgang naar middelloon. Als 

Philips tenslotte bereid is een aantal pijnpunten op te lossen, gaan de vakbonden akkoord. 

De belangrijkste afspraken bij Philips zijn de volgende. 

 De eindloonregeling blijft van kracht voor werknemers die op 31 december 1996 

in dienst zijn. Zij kunnen wel opteren voor de nieuwe regeling. 

 Voor alle werknemers die op of na 1 januari 1997 in dienst treden geldt de nieuwe 

regeling.  

 Het is een middelloonregeling met een opbouwpercentage van 2% en een franchi-

se die is gekoppeld aan de CAO-loonontwikkeling en dus niet aan de AOW. 

 De pensioenleeftijd is flexibel met een richtleeftijd van 62,5. Er is een overbrug-

gingsregeling voor het ontbreken van de AOW tussen 62,5 en 65. Werknemers 

kunnen zich vrijwillig bijverzekeren als zij tussen 60 en 62,5 al met pensioen wil-

len gaan. 

 De begrenzing naar boven van het pensioengevend salaris wordt opgeheven. 

 Er komt een eindloongarantie als volgt. Gegarandeerd wordt een totaal pensioen-

inkomen bij ingang ter hoogte van het aantal pensioenjaren maal 1,75%. De 

negatieve gevolgen van middelloon op de pensioenuitkomst bij pensioeningang 

worden nadrukkelijke verzacht. 

Tezamen met de bepalingen met betrekking tot het nabestaandenpensioen kent Philips zo 

een pensioenregeling in de geest van het Pensioenconvenant, al is het maar de vraag of de 

                                                
487 Eén keer ging het mis. Het Museumpleinakkoord van 2006 over de afschaffing van het prepensioen 

heeft op de verhouding tussen werkgevers en werknemers een grote wissel getrokken. Voor de werknemers 

was het belangrijk nog een keer „hun tanden te laten zien.‟ Maar de vraag is, hoe hoog de rekening daar-

voor zal zijn. Het AOW- en pensioenakkoord geeft het antwoord: hoog. 
488 Van Nederveen Meerkerk en Peet, 338-344. 
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regeling direct goedkoper is geworden. Met de eindloongarantie lijkt Philips te hebben 

geleerd van zijn eigen verleden dat zegt dat een teveel achterblijvende replacement rate 

betekent dat werknemers de onderneming toch zullen aanspreken om het pensioen alsnog 

aan te vullen. Philips blijft zo nodig en zo mogelijk borg staan voor de zekerstelling en 

kwaliteit van het pensioen.
489

  

 

PGGM zet de OBU-regeling om in FLEX-pensioen
490

 

In 1999 zet PGGM de OBU-regeling om in een FLEX-pensioen. De omzetting wordt ge-

flankeerd met ruime langdurige overgangsmaatregelen zodat voor zittende deelnemers 

uittreding op 60-jarige leeftijd toch mogelijk blijft. Het tekort aan vermogen om dit te fi-

nancieren kon in 2000 alsnog worden gevonden door het extreem hoge rendement in 

1999 en een opwaartse bijstelling van de rendementsgrondslagen in de premie. Omdat 

tegelijkertijd het nabestaandenpensioen van opbouw wordt omgezet naar risicobasis en 

op pensioendatum ouderdomspensioen kan worden omgeruild voor nabestaandenpensi-

oen, kent PGGM vanaf 1999 net als Philips een regeling die convenant-proof is. 

Daarvoor was wel het aanwenden van voorspoed nodig. 

 

8.5.2  Beoordeling met de inzichten van nu 

 

Het pensioenconvenant gaat over ‘kunnen’ 

De veranderingen in het pensioencontract betreffen het niveau van de regeling, dat wordt 

aangepast aan de exogene ontwikkelingen. Het wordt nog niet aanpasbaar in de zin dat 

aanspraken kunnen worden aangepast. De ontwikkelingen die het contract in het Pensi-

oenconvenant sturen zijn de demografische veranderingen en de veranderingen in leef- en 

arbeidspatronen. 

Wij beoordelen de casus langs de „kunnen‟ dimensies. 

 

Betaalbaarheid 

 De betaalbaarheid verbetert sterk. De wil om endogene veranderingen zonder kos-

tenstijging aan te brengen is een belangrijke stap. De beheersing van de kosten is 

inzet in de StAr en daar waar eindloon wordt omgezet, vergroten de stuurbaarheid 

op indexering en het ontbreken van carrièrebackservice naast het niveau ook de 

beweeglijkheid van de premie. 

 

Solidariteit 

 Het Kabinet heeft, vanwege de vergrijzing, oog voor de kwetsbaarheid van de so-

lidariteit. Op de achtergrond speelt dit in de uitwerking mee. Alleen waar 

eindloonregelingen worden omgezet in middelloonregelingen wordt de solidariteit 

van lage inkomens naar hoge en van geen dan wel vroege carrièremakers naar (la-

te) carrièremakers kleiner.  

 De overgangsregeling bij de omzetting van OBU naar FLEX vergroot door de 

ruime overgangsmaatregelen tijdelijk de solidariteit van jong naar oud, omdat 

jongeren in de doorsneepremie mee betalen aan rechten die zijzelf niet krijgen. 

                                                
489 Van Nederveen Meerkerk en Peet, 378. 
490 Van Keeken, hoofdstuk 15. 
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Het ontbreken van de wederkerigheid betekent dat dit niet acceptabel is. Hier 

werkt de bedoelde verbetering dus tijdelijk averechts voor het „kunnen‟.
491

 

 

Arbeidsmarkt 

 De grootste winst wordt geboekt op het punt van de arbeidsmarkt. En daar was het 

voor een groot deel ook om te doen. De modernisering en vernieuwing en de ver-

groting van de toegankelijkheid hebben veel pensioenbelemmeringen voor 

arbeidsmarktflexibiliteit en arbeidsmarktmobiliteit opgeheven. Maar niet op het 

punt van het meer ouderen aan het werk. Het Kabinet maakt een misrekening, 

want voorwaardelijk (VUT) wordt onvoorwaardelijk (pensioen). Mensen eisen 

rechten op en krijgen nóg meer de idee dat op 60 of 62 met pensioen gaan een 

recht is! Onbedoeld heeft daarmee het Kabinet door de overgang naar prepensioen 

te promoten het langer werken juist ontmoedigd. Dit breekt het Kabinet in 2006 

danig op op het Museumplein.
492

 Het Kabinet „mist hier de boot (9)‟.  

 De arbeidsmobiliteit in de zorgsector wordt sterk vergroot door de omzetting van 

de OBU naar het FLEX-pensioen. Het betekent dat het blijfcriterium dat aan de 

gebruikmaking van de OBU verbonden was, wordt ingeruild voor een minder be-

lastend stukje voorwaardelijkheid in het FLEX-pensioen. In 2001 wordt de 

mobiliteit extra vergroot door de afschaffing van de zogeheten anti-

cumulatiebepaling. 

 

Maar wat betekent dat voor het ‘willen’? 

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

 

Pensioenresultaat 

 De modernisering en vernieuwing alsmede de betere toegankelijkheid waartoe 

wordt opgeroepen en die ook wordt gerealiseerd in de jaren daarna verbeteren de 

kwaliteit voor de individuele werknemer. 

 Een overgang naar middelloon, hoe neutraal ook op moment van invoering, bij-

voorbeeld door een hoger opbouwpercentage of een lagere franchise, houdt het 

nadeel dat de replacement rate, het pensioeninkomen op moment van pensione-

ring afgezet tegen het salaris van dat moment, teveel kan achterlopen. Dat gebeurt 

naarmate de werknemer meer carriere heeft gemaakt en dat gebeurt meer naarma-

te onderweg op indexering is gekort. Het pensioen komt dan voor de werknemer 

toch (te) ver af te liggen van de pensioendoelstelling, het kunnen blijven voorzien 

in de kosten van levensonderhoud op het welvaartsniveau op pensioendatum. 

 De eindloongarantie bij Philips verkleint bovengenoemd risico. 

 De omzetting van OBU naar FLEX-pensioen met de overgangsregeling bij 

PGGM vergroot de facto de pensioenkwaliteit voor de zittende deelnemers. Zij 

hebben voortaan recht op de uitkering.  

 

                                                
491 Zie ook de jonge ambtenaren die hierover tegen het ABP ageren in bijvoorbeeld deel I, paragraaf 3.3.2. 
492 In 2006 lopen werknemers massaal op het Museumplein te hoop tegen de Kabinetsplannen om het pre-

pensioen af te schaffen. Zie paragraaf  9.3. 
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Zekerheid 

 Er zitten geen aspecten van zekerheid in het Pensioenconvenant anders dan indi-

rect via de oproep tot vergroting van de kostenbeheersing. 

 De omzetting van OBU naar FLEX-pensioen bij PGGM vergroot de facto de pen-

sioenzekerheid voor zittende en nieuwe deelnemers. Voorwaardelijke VUT wordt 

onvoorwaardelijk pensioen. 

 

En hoe zit het op de ‘verbinden’ dimensie? 

 

Risicomanagement 

 Door de automatische kostenstijgers er zoveel mogelijk uit te halen en onvoor-

waardelijke indexering, waar dat in regelingen bestaat, af te schaffen wordt het 

risicomanagement fors verbeterd. Er kan in het contract naast met premie nu ook 

in de aansprakensfeer worden gestuurd, zij het alleen voor de toekomst. Opge-

bouwde rechten blijven onaangetast. En de praktijk heeft laten zien dat defined 

benefit (in feite was ook de VUT gezien de gewekte verwachting een „recht‟ ge-

worden) leidt tot veel langlopende overgangsmaatregelen.  

 

Het pensioenconvenant is een belangrijk markeringspunt in de ontwikkeling van het pen-

sioencontract. In de eerste plaats omdat, in afwijking van de van beide kanten 

onderschreven verantwoordelijkheidsverdeling, de overheid hier op de inhoudsdiscussie 

het voortouw neemt en de verandering afdwingt. De overheid geeft daarmee aan van me-

ning te zijn dat sociale partners hun verantwoordelijkheid niet nemen in het licht van de 

naderende en doorzettende vergrijzing en stijging van de levensverwachting. In de twee-

de plaats omdat de spiraal van regelingsverbetering een halt wordt toegeroepen. Het 

pensioen is mooi genoeg en de kosten mogen vanaf nu niet meer stijgen.  

Het gaat dan echter alleen om de zogenoemde endogene stijgingen. Achteraf is heel ge-

makkelijk vast te stellen dat daar „de boot is gemist‟ (10). Immers, de aanleiding voor het 

Kabinet om in te grijpen zijn exogene ontwikkelingen en de kostenstijging die daarvan 

het gevolg is. 

 

8.6  De afschaffing van het systeem van uitstelfinanciering 
Doorschieten naar hersteltermijn van 13 weken 

 

Wij bespreken de casus omdat deze exemplarisch is voor het zekerheidsdebat. Enerzijds 

is het afschaffen van uitstelfinanciering in lijn met de geest van de PSW. Aan de andere 

kant is de de facto aangebrachte 99,9% zekerheid een extreme invulling die het debat tus-

sen het veld en de toezichthouder verder op scherp zet. 

 

8.6.1  De casus 

 

In 1999 wordt uitstelfinanciering verboden. De wetgever schrijft “Daarnaast is het kabi-

net tot de conclusie gekomen dat de waarborgfunctie van de PSW zich slecht verhoudt tot 

de mogelijkheid van uitstelfinanciering, het zogenaamde 65-x-financieringssysteem, dat 
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immers extra risico‟s met zich brengt” – (einde citaat).
493494

 In het verslag van een schrif-

telijk overleg over het wetsvoorstel dat ondermeer uitstelfinanciering verbiedt,
495

 wordt 

duidelijk dat het Kabinet in de eerste plaats van mening is dat pensioenrechten tijdeven-

redig met de diensttijd moeten worden opgebouwd en dat tijdevenredige financiering of 

te wel gelijk opgaan van toezegging en financiering is bedoeld in de PSW als invulling 

van kapitaaldekking. Het Kabinet geeft als argumentatie dat bij met name ondernemings-

pensioenfondsen uitstelfinanciering het risico met zich brengt dat toezegde aanspraken bij 

faillissement van de onderneming niet meer alsnog kunnen worden afgefinancierd. De 

problemen bij de DAF en Fokker (faillissement van de onderneming waarbij de pensi-

oenaanspraken niet volledig zijn afgefinancierd) met inderdaad deze consequentie zijn de 

directe aanleiding. Het verbod geldt voor de opbouw van toekomstige aanspraken. Even-

eens stelt het Kabinet voor de affinanciering van de aangegane backservice-aanspraken 

binnen ten hoogste 10 jaar te voltooien. Dit met het oog op de komende vergrijzing. Die 

zal naar verwachting toch al leiden tot premieconsequenties. De StAr kan instemmen met 

het verbod. Gezien de premieconsequenties voor de fondsen die het betreft, geeft de StAr 

echter de voorkeur aan een afbouwperiode van 15 jaar. De StAr is in ruil daarvoor bereid 

te bevorderen dat, daar waar de financiële ruimte aanwezig is, een snellere afbouw plaats 

vindt.
496

 In de wet wordt uiteindelijk vast gelegd dat 10 jaar de regel is voor de afbouw, 

maar dat de toezichthouder daar maximaal 15 jaar van kan maken. 

Speciale aandacht behoeft in dit verband de redactie van artikel 9a, lid 2 van de PSW, 

waar het verbod op uitstelfinanciering wordt verwoord.
497

 Daar is aangegeven dat de aan-

spraken steeds aan het eind van het kalenderjaar moeten zijn afgefinancierd. Op grond 

van bijzondere omstandigheden mag de toezichthouder daarvan ten hoogste 13 weken 

uitstel geven. Dit impliceert en zal ook in de communicatie naar het pensioenveld nadien 

door de toezichthouder zo worden uitgelegd, dat onderdekking in het geheel niet mag,
498

 

tenzij de toezichthouder deze accepteert vanwege bijzondere omstandigheden. Als dan 

moet de onderdekking binnen 13 weken zijn opgeheven. In de Memorie van Toelichting 

staat hierover niets vermeld en ook de StAr heeft bij zijn advisering hiervan geen weet 

gehad.  

 

8.6.2  Beoordeling met de inzichten van nu 

 

Verbod op uitstelfinanciering gaat over ‘willen’ 

Het verbod van uitstelfinanciering gaat over het willen van meer zekerheid. Maar het 

raakt daarmee ook het andere „willen‟, dat van de kwaliteit. Daarom bespreken wij de 

dimensie pensioenresultaat in deze casus bij de „kunnen‟ dimensies. 

 

                                                
493 MinSZW (1997).  
494 De facto wordt alle uitstelfinanciering verboden, ook bijvoorbeeld gelijkblijvende premiesystemen met 

inhaalpremies.  
495 Tweede Kamer (1999). 
496 StAr (1997a).  
497 Staatsblad (1999). 
498 Aldus de facto 99,9% zekerheid opleggend. Een heel letterlijke uitwerking in de wet van de APP-

passage over de minimumpositie. Volgt de wet hier de toezichthouder? 
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Zekerheid 

 Het verbod vergroot de dekkingszekerheid. De aanscherping van de hersteltermijn 

vergroot die nog verder. 

 

Maar wat betekent dat voor het ‘kunnen’? 

 

Pensioenresultaat 

 De grotere focus op de nominale dekkingszekerheid verkleint het zicht op indexe-

ring, de indexeringszekerheid. 

 

Betaalbaarheid 

 De structurele betaalbaarheid wordt beter van het verbod. Immers, inkopen op la-

tere leeftijd, wat bij uitstelfinanciering gebeurt, is duur.  

 Een hersteltermijn van 13 weken is, gezien de bewegingen op de financiële mark-

ten, onrealistisch. Daaraan voldoen betekent een heel hoog weerstandsvermogen 

of veel minder beleggingsrisico en dus een hogere prijs. Dan wel grote premie-

schokken, die nadelig zijn voor de economie en arbeidsmarkt. 

 

Solidariteit 

 Het verbod en de aanscherping van de hersteltermijn verlagen de solidariteit van 

jong naar oud. 

 

Arbeidsmarkt 

 De extreme hersteltermijn heeft via de procyclische premiebeweging die dit ver-

oorzaakt, een negatieve invloed op de economie en de arbeidsmarkt. 

 

En hoe zit het op de ‘verbinden’ dimensie? 

 

Risicomanagement 

 Het verbod verbetert op zich het risicomanagement.  

 De aanscherping van de hersteltermijn vergroot echter de kritiek van de buiten-

staanders op het FTK (nominale zekerheid is verkeerde zekerheid en betekent 

vooral voor jongeren een te hoge prijs).
499

  

 

Het verbod op uitstelfinanciering is goed voor de houdbaarheid van het pensioencontract. 

Daarbij moet anderzijds wel worden bedacht, dat de uitstelfinanciering mede heeft bijge-

dragen aan de grote pensioendekking in Nederland. Dat is wel „betaald uit solidariteit‟ 

van jong naar oud. 

De aanscherping van de hersteltermijn is niet realistisch en scherpt het debat tussen het 

pensioenveld en de toezichthouder verder aan.  

 

                                                
499 Deel I, paragraaf 4.3. 
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Bijlage 8.1  De stappen waarlangs bij PGGM het integraal balansmana-

gement is ingevuld 
Deze bijlage bij deel II, par. 8.2.1.2 beschrijft de stappen die bij PGGM zijn gezet om het 

integraal balansmanagement in te vullen. Hier was ook een besturingsproces onderdeel 

van. 

 

Als eerste stap is een beleggingsmodule ingebouwd in het dynamisch premiemodel. Dit 

om te bereiken dat de keuze van de beleggingsmix werd gedaan vanuit een geïntegreerd 

premie- en beleggingsbeleid. De prognoses voor het portefeuillerendement in de premie-

stelling worden rechtstreeks afgeleid van de beleggingsmix die wordt door gerekend. 

 

Als tweede stap zijn de rendementsreeksen bepaald voor de beleggingscategorieën. Aan 

die reeksen werden de volgende twee eisen gesteld.  

 De reeks moet grondslag voor de premie kunnen zijn; dat betekent zo veel moge-

lijk geobjectiveerd en statistisch goed te beschrijven en modelleren.  

 De reeks moet representatief zijn voor de markten waarin PGGM belegt in die ca-

tegorieën. Ze moeten dus adequaat het structurele patroon beschrijven van het 

rendement van de categorie op de betreffende markten. Het gaat daarbij om direc-

te en indirecte opbrengsten, al dan niet gerealiseerd. De activa worden voortaan 

op marktwaarde gewaardeerd. 

Deze combinatie is het logische gevolg van de eis dat in het ALM-kader premie- en be-

leggingsbeleid geïntegreerd zijn.  

Net als voor de rekenregels in de premiestelling is vanwege de objectiviteit het verleden 

het vertrekpunt. Om statistisch betrouwbare uitspraken te kunnen doen, is gekozen voor 

een verleden van zo mogelijk 35 jaar en langer. Het jaar 1955 werd als startpunt gekozen 

met als argument dat de huidige infrastructuur van de financiële markten na de Tweede 

Wereldoorlog toen was bereikt.
500

 Voor vastrentende waarden en aandelen waren deze 

eisen geen bezwaar. Voor onroerend goed en zeker het commercieel onroerend goed wel. 

Zowel wat betreft de objectiviteit als de historische lengte. Een extra argument om heel 

lang terug te kijken, was de ervaring van de langdurige cycli uit de jaren „60 en „70 (uit-

zonderlijk slecht in de combinatie rendement en loon- en prijsontwikkeling) en de jaren 

„80 en „90 (uitzonderlijk goed). 

De invulling van de rendementsreeksen is in de jaren daarna een permanente bron van 

discussie geweest. Met name waren de eisen van objectiviteit en statistische modelleer-

baarheid een rem op het opnemen van nieuwe beleggingscategorieën in de 

beleggingsmix. Maar ze waren logisch inherent aan de keuze voor een systeem. Uiteinde-

lijk zou in 2005 het roer omgaan en ging PGGM er toe over de economische parameters 

voor de keuze van de beleggingsmix en premiestelling te baseren op structurele toekom-

staannames. Daarmee werd wel de subjectiviteit binnen gehaald. Hoe lastig dat kan zijn, 

toont ook de moeite die wij hebben om de parameters te kiezen onder het FTK.  

 

De derde stap is de invulling van de risicodoelstelling. Het kiezen daarvan is het meest 

lastige en, in relatie tot de PSW en de interpretatie daarvan, ook meest voor discussie vat-

                                                
500 De inzichten van nu (zie Commissie Don (2009), „meerderheidsadvies‟) plaatsen deze stellingname in 

een ander daglicht. 



8  Een prachtig stelsel, maar (hoe) houden wij dat betaalbaar? 

193 

 

bare onderdeel van het ALM-kader. De risicodoelstelling is geformuleerd in termen van 

premie en dekkingsgraad. Voor de premie zijn zowel de volatiliteit van jaar tot jaar als 

het niveau van belang. Het belang van de stabiliteit is dermate groot, dat besloten is de 

aanvullende dempingsregel te handhaven. Resteert het premieniveau. In het afwegings-

proces heeft het bestuur de volgende twee maten voor het premierisico gewogen 

 De kans dat de feitelijke premie in de periode tot 2010 gedurig boven een grens 

uitkomt van 10% van de pensioengrondslag; zo dwingend ook was de aandacht 

voor de kosten. 

 Het gemiddelde niveau van de feitelijke premie over de periode van 35 jaar. 

Daarvoor werd geen andere maat gehanteerd dan zo laag mogelijk. 

Voor de dekkingsgraad zijn de volgende drie maten gewogen. 

 De kans dat de dekkingsgraad twee jaar of langer onder de 90% komt, in combi-

natie met de duur van die situatie. De dekkingsgraad betreft de 

onvoorwaardelijke, dus nominale, verplichtingen op een vaste rekenrente van 4% 

(conform PSW). Een korte periode van lichte onderdekking wordt niet bezwaar-

lijk geacht. Van herstel van koersval van aandelen mag worden uit gegaan. Een 

algemeen binnen de fondsen geldend uitgangspunt. We zagen het ook bij Philips. 

 De kans dat de feitelijke premie fors en gedurig achterblijft bij de generatiepre-

mie, een signaal dat onderdekking kan gaan optreden. 

 Het verloop van de 10%-percentiellijn van de dekkingsgraad, een maat voor het 

extreem wegzakken. 

Via een analytisch hiërarchisch proces zijn paarsgewijs bepaalde preferentie-rankingen 

gegeven aan de deelmaten en aan het belang dat gehecht wordt aan de premie als risico-

maat en de dekkingsgraad als risicomaat. Vervolgens zijn gesimuleerde uitkomsten in 

premie en dekkingsgraad bij verschillende beleggingsmixen langs deze als het ware op 

elkaar gestapelde preferentie-rankingen gelegd. De preferenties zijn bepaald op basis van 

een enquête, uitgezet onder de beleidsmakers en directie van PGGM. De ranking is voor-

gelegd aan het bestuur. De paarsgewijze ranking tussen de deelmaten resulteerde er in dat 

in beide gevallen alleen de eerstgenoemde maat significant was voor de selectie van de 

optimale mix. De andere maten scoorden als het ware in het verlengde en gaven geen ex-

tra inzichten voor de selectie. Dat leidde tot de volgende risicodoelstelling: een zodanig 

geïntegreerd premie- en beleggingsbeleid wordt gevolgd dat, bij gegeven premiedemping, 

de premie gedurig zo laag mogelijk blijft en de kans dat de dekkingsgraad twee jaar ach-

tereen of langer lager ligt dan 90% niet groter is dan 5 a 10%. De preferentieweging 

tussen het premierisico en het beleggingsrisico kwam uit op 55% om 45%. Dat betekent 

dat het premierisico vanwege de betaalbaarheid iets zwaarder werd gewogen dan het 

dekkingsgraadrisico. In het tijdgewricht wel begrijpelijk, maar het strookt niet met de 

dekkingszekerheidseis uit de PSW. De wet vereist absolute prioriteit voor het dekkings-

graadrisico. De aandacht voor de kosten is groot met als gevolg dat veel belang wordt 

gehecht aan de premie. De dekkingsgraden zijn al jaren hoog, dus dat risico ligt „wat ver-

der weg‟. Maar belangrijker nog is de volgende simpele maar logische redenering. Een 

dekkingstekort is in te lopen, mits de deelnemers maar mee blijven doen (en daar wordt 

in de premisse van continuïteit vanuit gegaan) en de daarvoor vereiste premie betalen. 

De premie is in die redenering inderdaad het belangrijkste risico. De voorstanders van 

deze weging betrekken in hun keuze ook nadrukkelijk dat PGGM nog een heel jong 

fonds is, een situatie die naar verwachting slechts heel langzaam zal veranderen. De we-
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ging was niet unaniem. De niveaudoelstelling voor de premie is niet gekwantificeerd. Het 

bestuur heeft geen uitspraak gedaan over een bovengrens aan de premie. Voor wat betreft 

de onderdekkingskans dient bedacht te worden dat de PSW een dergelijke kans niet ken-

de in 1995. Verder moet als gezegd de doelstelling bezien worden tegen de achtergrond 

van de continuïteitsaanname en het nog jong zijn van het fonds. 

Op grond van deze preferentie-ranking resulteerde als optimale mix 19% vastrentende 

waarden, 63% aandelen en 18% onroerend goed. Een extreem hoog percentage aandelen, 

zeker ook in vergelijking met de grote ondernemingsfondsen van bijvoorbeeld Shell en 

Unilever met een traditie van beleggen in aandelen. Het bestuur besloot om die reden niet 

zover te gaan. Door het aandelenpercentage in de optimale mix te bepalen op 50-60% 

kwam de facto de preferentie-weging tussen premierisico en dekkingsgraad risico in de 

buurt van de 50-50. De optimale beleggingsmix werd in bandbreedtes geformuleerd om 

de belegger marktruimte te geven. Aan de bovenkant van de band wordt verkocht en aan 

de onderkant gekocht, buy low and sell high. 

Zorgpunt was het groeitraject. Immers, niet alleen moest het aandelenbelang met 25% 

omhoog, maar ook moest het belang in vastrentende waarden met 20% naar beneden. De 

marktontwikkeling, de snel stijgende aandelenkoersen, zorgde er echter voor dat de mi-

gratie snel was bereikt.  

Over differentiatie in beleggingsrisico tussen actieven en gepensioneerden is tijdens het 

onderzoek wel gesproken. Dat geldt ook voor differentiatie tussen de onvoorwaardelijke 

aanspraken (de nominale opgebouwde rechten) en de voorwaardelijke aanspraken ( de 

indexering en toekomstige pensioenopbouw). Dat was in die tijd echter nog een brug te 

ver. De solidariteit tussen de actieven en gepensioneerden ging eerder de andere kant op: 

alles samen delen. En de indexering werd als nagenoeg onvoorwaardelijk beleefd. 

 

Onderdeel van de ALM-besluitvorming in 1995 was ook het optuigen van een ALM-

proces. Een ALM-Comité wordt ingericht om de performance van premie en dekkings-

graad te bewaken en zonodig voorstellen te doen voor beleidsaanpassingen. Belangrijk 

element in dat proces is de ALM-toets. Beleidsvoorstellen inzake de inhoud van de pen-

sioenregeling, voorstellen voor uitbreiding met nieuwe beleggingscategorieën, 

voorstellen voor wijziging in de premiemethodiek maar ook beleidsaanpassingen vanwe-

ge eventuele wijzigingen in wet- en regelgeving worden altijd vergezeld van de 

consequenties voor het ALM-kader aan het bestuur voorgelegd. En het ALM-Comité stelt 

jaarlijks een risicoverslag op waarin alle aannames worden geëvalueerd en getoetst op 

hun validiteit en nieuwe prognoses worden opgesteld voor de ontwikkeling van premie en 

dekkingsgraad. 


