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Hoofdstuk 9 

Nominale zekerheid boven alles, het blijkt niet te werken 
 

Wij bespreken in dit hoofdstuk het tijdvak dat loopt van 2000 tot 2009. Het begint als het 

Pensioenconvenant is afgesloten en de APP zijn verschenen. De laatste betekenen het be-

gin van een langslepend zekerheidsdebat tussen de toezichthouder en het pensioenveld. 

Het tijdvak eindigt in het voorjaar van 2009 met onderdekking bij veel pensioenfondsen 

als gevolg van de kredietcrisis. Eind 2006 is de nieuwe Pensioenwet (PW) ingevoerd met 

een nieuw Financieel Toetsingskader (FTK). Het traditionele defined benefit op basis van 

eindloon is vervangen door het vigerend defined benefit op basis van middelloon met ex-

pliciet voorwaardelijke indexering. Wij denken daarmee in pensioenland weer een tijd 

vooruit te kunnen. Dat blijkt een misrekening als in 2008 de kredietcrisis uitbreekt. 

Nieuwe herstelplannen zijn nodig. De Minister kondigt een versnelde evaluatie aan van 

het FTK en een groot houdbaarheidsonderzoek. Binnen PFZW/PGGM is dan net een uit-

gebreide houdbaarheidsanalyse uitgevoerd die mede leidt tot de publicatie van het 

concept van defined ambition in Tamerus (2009b). 

 

Wij beginnen met een schets van de omgeving van het contract. In dit tijdvak spelen de 

ontwikkelingen die wij hebben geïnventariseerd in deel I, hoofdstuk 3 (9.1). 

 

Wij bespreken daarna achtereenvolgens de volgende casussen. 

 Het Financieel Toetsingskader en de aanloop daar naar toe; de invoering van het 

vigerend FTK-proof pensioencontract bij PGGM (9.2). 

 De afschaffing van VUT en prepensioen (9.3). 

 

9.1  De omgeving van het pensioencontract 
Demografische verschuivingen en financiële schokken versterken elkaar  

Arbeidsparticipatie van ouderen moet omhoog 

 

Bijna euforisch zijn wij de 21-ste eeuw in gegaan. De voorspoed leek niet op te kunnen. 

In 1999 werd door de pensioenfondsen het hoogste rendement in de geschiedenis be-

haald. Economisch gaat het voor de wind en de welvaart is in de jaren „90 flink 

toegenomen. Terugkijkend kunnen wij stellen dat wij beter een deel van de welvaarts-

winst hadden kunnen reserveren c.q. hadden kunnen besteden aan verbeteringen in de 

infrastructuur, verbeteringen in de gezondheidszorg en dan met name de ouderenzorg, 

aan de duurzame bescherming tegen het door de opwarming van de aarde stijgende zee-

water en aan investeringen in duurzame en schone energie, met name ook in de 

woningbouw. Want, zo doceer ik elk jaar mijn studenten, vanaf 2000 gaat alles mis. 

 

De welvaart heeft er voor gezorgd dat risico niet meer wordt gezien en dat de prijs van 

pensioen uit zicht is geraakt. Maar de welvaart heeft ook mensen risicoavers gemaakt, 

gewend als zij zijn aan alleen maar groter en meer. De door Pieterman (2009) treffend 

beschreven voorzorgcultuur doet zijn intrede. Drama‟s als de vuurwerkramp in Enschede, 

de Nieuwjaarsbrand in Volendam maar ook terroristische aanslagen, de moord op Pim 

Fortuyn en Theo van Gogh, de ineenstorting van Enron en Ahold en recent de ineenstor-

ting van de bankenwereld brengen een woud aan nieuwe regels, doen gedogen niet meer 
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acceptabel zijn en leiden tot safety first, of meer nog „better safe than sorry‟. Risico is 

vies. 

 

De vergrijzing en de stijging van de levensverwachting zetten door. De beweging wordt 

sterk vergroot door de naar de pensioengerechtigde leeftijd schuivende babyboom. Dit 

betekent een afnemende en verouderende beroepsbevolking en een grote toename van het 

aantal gepensioneerden, dat ook nog langer leeft en dus langer pensioen geniet dan was 

ingerekend. Door de welvaart is deze beweging te lang uit zicht gebleven, waardoor de 

beweging extra hevig wordt ervaren. Dit ondanks dat achtereenvolgende kabinetten en 

instituten als de OESO er al sinds het midden van de jaren ‟90 aandacht voor vragen.  

Financiële schokken nemen in tempo en omvang toe met de dotcomcrisis en de krediet-

crisis als „hoogtepunten‟. Er lijkt geen kompas meer te zijn. Dit betekent na de extreem 

hoge dekkingsgraden van de pensioenfondsen extreem lage dekkingsgraden tussen 2001 

en 2005 en sinds de tweede helft van 2008. 

 

Na korte oplevingen van de loonontwikkeling rond 2000, als reactie op de voorspoed, en 

van de loon- en prijsontwikkeling in 2002 en 2003 door de komst van de euro, blijven de 

loon- en prijsontwikkeling daarna weer beheerst. Enerzijds als reactie op de vanwege de 

herstelplannen voor de pensioenfondsen noodzakelijke forse verhoging van de pensioen-

kosten en anderzijds omdat er weinig inflatie is en alle partijen de noodzaak inzien van 

het sterk houden van het bedrijfsleven. De Europese Centrale Bank (ECB) voert een strak 

beleid ter beheersing van de inflatie en dat lukt ook.  

 

De overheid hamert, zoals wij hebben beschreven in par. 8.5 sinds 1995 op vergroting 

van de arbeidsparticipatie ter bestrijding van de oplopende kosten vanwege de vergrij-

zing. Ook de arbeidsparticipatie van ouderen moet omhoog. Dat leidt tot ondermeer de 

afschaffing van het prepensioen in 2006. Dat geeft veel tumult bij werknemers die vast 

houden aan „verkregen rechten‟. De relatie tussen werkgevers en werknemers raakt be-

koeld. 

 

Het marktdenken doet zijn intrede. Het leidt tot marktwaardering van de pensioenver-

plichtingen en doet de volatiliteit op de financiële markten direct doorwerken op de 

dekkingsgraden van pensioenfondsen. Door de komst van nieuwe boekhoudregels ver-

schijnt die volatiliteit op de balansen van beursgenoteerde ondernemingen. Die 

boekhoudregels schrijven voor dat de verplichtingen onder pensioentoezeggingen die on-

voorwaardelijk zijn worden gewaardeerd op een risicovrije marktrente. Dit versterkt het 

denken in discontinuïteit voor het toezicht op pensioenfondsen. „Wat je onvoorwaardelijk 

toe zegt, moet ook onvoorwaardelijk kunnen worden nagekomen en moet dus risicovrij 

zijn afgefinancierd‟.  

Leef- en arbeidspatronen worden meer en meer individueel en de mobiliteit op de ar-

beidsmarkt wordt groter. De zzp-er doet zijn intrede. 

De governance van pensioenfondsen, medezeggenschap én verantwoording, wordt een 

belangrijk thema in pensioenland. 
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9.2  Het Financieel Toetsingskader 
Wij bespreken deze casus en de lange aanloop daar naar toe, omdat dit FTK een einde 

moest maken aan het zekerheidsdispuut tussen het pensioenveld en de toezichthouder en 

een duidelijk toezichtkader moest zijn, ingericht naar internationale maatstaven. Toch 

komen veel pensioenfondsen door de kredietcrisis in 2008 voor de tweede keer binnen 

een paar jaar in onderdekking.  

 

9.2.1  De casus 

 

Het zekerheidsdebat gaat niet zozeer over „willen‟ en „kunnen‟. In het zekerheidsdebat 

concurreren eigenlijk twee „willen‟ dimensies met elkaar, te weten Pensioenresultaat, of 

te wel het te bereiken goede en vooral ook reële pensioen op pensioendatum met besten-

dige indexering daarna, en Zekerheid, of te wel de zekerheid of waarborg dat 

pensioentoezeggingen worden na gekomen. De verbinding tussen beide thema‟s is als het 

ware de Betaalbaarheid. Geld dat je aan zekerheid uitgeeft, kun je niet uitgeven aan pen-

sioenresultaat.  

Om het FTK goed te begrijpen en te kunnen beoordelen in termen van het houdbare con-

tract bespreken wij ook de aanvliegroute naar het FTK. Dat doen wij aan de hand van de 

volgende documenten. 

 De adviezen van de SER, Advies Nieuwe Pensioenwet en Aanvullend advies 

Nieuwe Pensioenwet en de reactie van het Kabinet daarop (9.2.1.1). 

 De circulaire van de toezichthouder (toen nog PVK) uit 2002 als reactie op het in-

zakken van de dekkingsgraden van de pensioenfondsen als gevolg van de 

dotcomcrisis (9.2.1.2). 

 Het daar uit voortkomende herstelplan voor PGGM (9.2.1.3). 

Daarna bespreken wij het FTK, aan de hand van de zogenoemde 12-april afspraken 2005 

tussen de StAr, het Kabinet en de toezichthouder (9.2.1.4). PGGM voert in 2006 een 

nieuwe financiële opzet in. Samen met de in 2004 gezette stap van eindloon naar middel-

loon is daarmee het vigerend contract dat FTK-proof is een feit (9.2.1.5). Wij sluiten dit 

hoofdstuk af met de kredietcrisis. Ondanks een nieuw contract dat FTK-proof is, is toch 

weer een herstelplan nodig (9.2.1.6). 

 

Wij beoordelen de casus op houdbaarheid van de dimensies in par. 9.2.2. In afwijking op 

de methodiek becommentariëren wij de stappen (documenten) ook tussendoor. Dat is no-

dig om de lijn tussen de documenten te ondersteunen. Wij doen dat in het licht van het 

zekerheidsdebat en al wel zoveel mogelijk gerelateerd aan de dimensies.  
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9.2.1.1  De SER adviseert de continuïteitsbenadering, het Kabinet kiest heel duide-

lijk voor de discontinuïteitbenadering 

Of te wel, de SER stelt zich in het zekerheidsdebat achter de lijn van het pensioenveld, de 

uitkeringszekerheid. Het Kabinet houdt vast aan de dekkingszekerheid uit de PSW. 

 

De SER adviseert in 2001
501

 en in een aanvullend advies in 2002
502

 op verzoek van het 

Kabinet over de nieuwe Pensioenwet. Het advies betreft een scala van onderwerpen. Van 

belang voor de zekerheidsdiscussie zijn de volgende onderwerpen.  

 De positie van pensioenfondsen in de PSW. De SER wijdt daaraan ongevraagd een 

aanvullend advies.  

 Indexering. 

 Vermogensoverschotten – en tekorten. 

 

Commentaar 

Het SER-advies en het antwoord daarop van het Kabinet
503

 „vallen‟ midden in het pensi-

oendebat tussen het pensioenveld en de toezichthouder zoals wij dat in de paragrafen 8.2, 

8.3 en 8.6 hebben zien ontstaan. Daarom eerst even terug naar dat debat zoals dat zich 

sinds het begin van de jaren ‟80 ontwikkelde. 

 

Het pensioenveld is in dit zekerheidsdebat een voorstander van uitkeringszekerheid. De 

mate van het kunnen bieden van het reële pensioenresultaat op pensioendatum staat voor-

op. De argumenten komen uit de les van de jaren ‟30 tot ‟70. Dit vertrekpunt heeft, zoals 

wij in par. 8.2 hebben gezien ten grondslag gelegen aan het dynamisch premiesysteem en 

de invoering van ALM. En het ligt ten grondslag aan twee spraakmakende rapporten. In 

2000 verschijnt „Continu op koers‟, een door PriceWaterhouseCoopers voor de pensioen-

koepels geschreven studie
504

 en in 2001 verschijnt „Pensioenzekerheid dynamisch 

getoetst‟ van het AG.
505

 Daarin wordt een toezichtconcept geschetst voor pensioenfond-

sen, opgezet vanuit de continuïteitsbenadering en op basis van uitkeringszekerheid. Een 

beoordelingskader wordt geschetst vanuit de vraagstelling: kan de beloofde uitkering op 

het beloofde moment worden gedaan?
506

  

Binnen het AG was in de eerste helft van de jaren „90 een werkgroep gestart die zich ten 

doel had gesteld aanbevelingen te doen voor de beoordeling van de vermogenspositie van 

pensioenfondsen. Directe aanleiding was de Brede Herwaardering. Het stak de actuaris-

sen dat niet kon worden uitgelegd aan de politiek dat de pensioenfondsen toen niet te rijk 

waren. Niet alleen de dekkingsgraad is bepalend voor de vraag of de financiële positie 

van een fonds toereikend is. Een dekkingsgraad van 100 bijvoorbeeld is mooi bij een ren-

te van zeg 2% maar krap bij een rente van zeg 8%. Bij eenzelfde uitkeringszekerheid kan 

al naar gelang de situatie of de duration in een fonds een andere dekkingsgraad nodig 

zijn. Zo zijn op de ene plek in Nederland hogere dijken nodig dan op een andere plek bij 

dezelfde vereiste kans op overstroming.  

                                                
501 SER (2001). 
502 SER (2002). 
503 MinSZW (2002). 
504 VB/OPF/PwC (2000). 
505 AG (2001). Zie ook AG (1999). 
506 AG, 6. 
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Het is de bedoeling geweest dat de werkgroep ook zou sparren met de toezichthouder bij 

het uitschrijven van de APP.
507

 Dat is niet gelukt, omdat de werkgroep ten principale wil-

de onderzoeken hoe een modern op een betaalbare reële ambitie geënt financieringsbeleid 

in een wetskader kon worden gegoten dat aan voldoende zekerheidseisen voldoet, terwijl 

de toezichthouder zijn bedenkingen had tegen de ontwikkelingen in de fondsen op het 

gebied van de financiering en als het ware terug wilde naar de bedoelingen van de PSW. 

Het onderzoek in het AG is door opeenvolgende werkgroepen voortgezet en heeft geleid 

tot een concept voor het aansturen van een pensioenfonds op basis van uitkeringszeker-

heid. Het toezichtconcept, zo is de lijn in het rapport, moet aansluiten op de taak van een 

pensioenfonds. Deze betreft niet alleen de zorg voor de opgebouwde rechten over het ver-

leden. Die betreft ook de zorg voor de toekomstige indexering en voor de toekomstige 

opbouw. En het betreft zelfs de zorg op de toekomstige deelnemers. Vanuit die continuï-

teitsbenadering staat in de toereikendheidstoets centraal de vraag of de beloofde uitkering 

op het beloofde moment kan worden gedaan, ongeacht of de verplichtingen onderweg 

worden overgedragen aan een andere partij, dat wil zeggen ongeacht of op enig moment 

moet worden afgewikkeld. Redenerend vanuit die lijn zijn er dan de volgende subvragen. 

 Tegen welke premie kan dit bij continuïteit? Daartoe wordt een continuïteitsba-

lans op gesteld waarin aan de creditzijde de volgende posten zijn vermeld. 

o Het benodigd vermogen voor de onvoorwaardelijke (nominale) aanspra-

ken over het verleden; dat benodigd vermogen wordt bepaald op een door 

de wetgever bepaalde zekerheidseis. 

o Het benodigd vermogen op lasten minus baten voor de nieuwe opbouw en 

nieuwe deelnemers, bepaald op de vigerende premie en op de zekerheids-

eis. 

o Het vrije vermogen. 

Is het vrije vermogen negatief, dan is de premie te laag. De balans kan worden 

opgesteld bij willekeurige risico- en gevoeligheidsanalyses om zo de robuustheid 

van de financiële opzet te toetsen. Bovendien kan in diezelfde balans getoond 

worden wat de relatie is tussen de zekerheidseis en de prijs (benodigde premie). 

 Met welke zekerheid kan dit bij afwikkeling? Als het antwoord een lagere zeker-

heid oplevert dan vereist, dan is bijsturing nodig in de financiële opzet. 

 Kan bij afwikkeling nog geïndexeerd worden en zo ja, wat is dan die indexerings-

ruimte? 

Het concept is getoetst bij een aantal pensioenfondsen. Die toets toonde aan dat het con-

cept werkbaar was.
508

  

Tot een gesprek tussen de toezichthouder en het AG over de denklijn van de werkgroep is 

het niet gekomen. De denklijn werd door de toezichthouder vooral gezien als een pleidooi 

voor minder zekerheid. Het rapport van de werkgroep is vastgesteld in de ledenvergade-

ring van het AG, maar het was omstreden. Lang niet alle actuarissen konden zich vinden 

in de benadering in het rapport. Zij waren voorstander van een toets op marktwaardedek-

kingszekerheid zolang de wet nominale dekkingszekerheid voorschreef en het contract 

onvoorwaardelijke toezeggingen deed. De onenigheid haalde zelfs het FD.
509

  

(einde commentaar) 

                                                
507 Zie ook par. 8.3. 
508 AG (2002). 
509 FD (2003). 
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De toezichthouder interpreteert de PSW vanuit dekkingszekerheid. De bescherming van 

wat over het verleden onvoorwaardelijk is toegezegd staat voorop. Voor de ontwikkeling 

van een nieuw financieel toetsingskader formuleert de toezichthouder in 2000 en 2001 de 

volgende uitgangspunten.
510

  

 Aansluiting bij de internationale ontwikkelingen in de financiële wereld inzake ri-

sicobeheer en verslaglegging. Dat betekent 

o marktwaardering voor de verplichtingen; 

o consistentie links en rechts in de balans; 

o realistische grondslagen, prudentie in separate voorzieningen; 

o aanmoediging van professioneel risicobeheer bij de fondsen; 

o meer transparantie en vooral ook vergelijkbaarheid.  

 Mede hierdoor moet er meer zicht komen op de werkelijke risico‟s binnen een 

fonds. 

 Dat betreft in het bijzonder de beleggingsrisico‟s en de mismatch tussen de beleg-

gingen en de verplichtingen. 

 Fondsspecifieke toetsing op het risicoprofiel en het risicobeheer met een uitnodi-

ging aan de fondsen om een intern risicomodel te ontwikkelen en hanteren. 

 Het is geenszins de bedoeling om gemiddeld zwaardere eisen te stellen, maar 

„hard is wel hard‟ en behoeft maximale zekerheid; op fondsniveau daarvan sprake 

zijn zwaardere eisen in relatie tot het risicoprofiel of risicobeheer van dat fonds. 

 

Commentaar 

Hier komt vanuit het internationale denken over waarderen en risicomanagement het 

marktdenken de pensioenwereld in. Dat gebeurde vervolgens ook, vanuit dat zelfde 

marktdenken, via nieuwe accountancyregels.
511

  

(einde commentaar) 

 

De positie van pensioenfondsen in de PSW
512

 

De SER adviseert de herverzekeringsplicht af te schaffen en te vervangen door een eigen-

soortige, op de pensioenfondsen en hun doelstelling af te stemmen, solvabiliteitstoets en 

de zekerheidseis in die toets te bepalen uitgaande van de continuïteitsbenadering. Dit kan 

wel leiden tot het risico dat juist op moment van onverhoopte afwikkeling het fonds in 

onderdekking verkeert, het zogenoemde discontinuïteitsrisico. De kans daarop is echter 

naar de mening van de SER geen 100%, zoals in de discontinuïteitsbenadering in de PSW 

wordt aangenomen. De SER beveelt aan van pensioenfondsen te eisen dat zij voor dit ri-

sico een discontinuïteitsverzekering sluiten.  

De argumenten van de SER zijn de volgende. De herverzekeringsplicht doet geen recht 

aan de veranderde positie van de pensioenfondsen en aan de veranderingen in de pensi-

oenverplichtingen. Het betreft dan met name de opkomst van het fenomeen indexering, 

de wens tot stabiliteit van de premie en de zoektocht naar meer rendement die met die 

indexering en met de aandacht voor de kosten samenhangt. Zowel de pensioenregeling 

als de financiering en het beleggingsbeleid hebben een grote vlucht genomen. Dit heeft er 

ook toe geleid dat de fondsen in hun beleid en het omgaan met risico‟s niet meer op jaar-

                                                
510 VK (2000) en PVK (2001). 
511 Zie hiervoor deel I, par. 4.4.1. 
512 SER (2002, 15-25). 
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basis kijken maar over een veel langere horizon. Juist door ver vooruit te kijken, kunnen 

risico‟s adequaat en tijdig worden verkend en kan er tijdig en geleidelijk op worden ge-

stuurd. Het uit de herverzekeringsplicht voortvloeiende zekerheidsniveau is voorts 

dermate kostbaar dat dit de mogelijkheden voor indexering beperkt. Dit heeft geleid tot 

een discussie over continuïteit en discontinuïteit. Door te kiezen voor een solvabiliteits-

toets uitgaande van continuïteit en te gaan voor een betaalbare reële ambitie (indexering) 

nemen het discontinuïteitsrisico en beleggingsrisico wel toe. Vandaar de oproep tot een 

onderzoek naar de mogelijkheden om een verzekering af te sluiten voor het risico van 

discontinuïteit. 

De SER is op zich voorstander van de overgang op marktwaardering, maar vraagt voor 

wat betreft de waardering van de beleggingen en de verplichtingen wel aandacht voor de 

verschillende zekerheidseffecten van verschillende waarderingsmethodieken. Het waar-

deringsvraagstuk moet daarom onderdeel zijn van de discussie over de zekerheidsnorm. 

De SER besteedt in zijn advies aandacht aan de hierboven genoemde rapporten van het 

AG en de pensioenkoepels. Het neemt de lijn uit die rapporten over, maar wijkt af met de 

discontinuïteitsverzekering. Net als in die rapporten is voor de SER de zekerheid niet ab-

soluut. De zekerheid is onderdeel van een optimale afweging tussen kwaliteit 

(indexering), zekerheid en prijs. Vooral ook de laatste is zeker van belang gezien de las-

ten voor het bedrijfsleven.  

 

Kabinetsreactie
513

 

Het Kabinet neemt het advies van de SER over om de herverzekeringsplicht af te schaf-

fen en te vervangen door een eigensoortige op pensioenfondsen en hun doelstelling 

toegesneden solvabiliteitstoets. Bij de keuze tussen discontinuïteit en continuïteit staat 

volgens het Kabinet de vraag centraal “of het uitgangspunt in de huidige PSW gehand-

haafd moet blijven dat een pensioenfonds altijd en volledig moet voldoen aan zijn 

verplichtingen” – (einde citaat).
514

 Het Kabinet beantwoordt die vraag met ja. Het wijst 

de continuïteitsbenadering af met de volgende argumenten.
515

 

 Van continuïteit van ondernemingen kan niet worden uit gegaan. Maar dat geldt 

ook voor bedrijfstakken. Ook daar kunnen op enig moment andere financiële af-

wegingen worden gemaakt. Omdat pensioen een zaak is van vertrouwen wil het 

Kabinet niet inleveren op de eis van afwikkelzekerheid. 

 Het Kabinet bestrijdt dat de hogere zekerheid in de discontinuïteitsbenadering ook 

een hogere prijs betekent dan in de continuïteitsbenadering. Immers, zo stelt het, 

het grotere benodigd vermogen geeft ook meer rendement, dat ten goede komt aan 

de premie.
516

 

 

Indexering
517

 

De SER is van oordeel dat bij een goede pensioenregeling een bestendige indexering 

hoort. Bestendig maar niet onvoorwaardelijk. Dat laatste is niet verstandig vanwege de 

                                                
513 MinSZW (2002), 10-14. 
514 MinSZW, 12. 
515 MinSZW, 12-13. 
516 Het probleem zit ook meer in het, meestal tegen economisch tij in, opbouwen van dat benodigd vermo-

gen en het tempo van die opbouw. Zie ook bijvoorbeeld ORTEC (2003). 
517 SER (2001, 101-104). 
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gewenste beheersbaarheid van de kosten. Een afspraak overigens die al gemaakt is in het 

Pensioenconvenant.
518

 De wens tot bestendige indexering betekent dat vrij vermogen niet 

direct een vermogensoverschot hoeft te zijn, maar nodig kan zijn voor die indexering. De 

verdere adviezen van de SER op het punt van de indexering gaan over duidelijkheid naar 

de deelnemers en gepensioneerden: is wel of niet sprake van indexering en zo ja, onder 

welke voorwaarden wordt geïndexeerd. Het pensioenreglement dient voortaan een in-

dexeringsartikel te bevatten.  

 

Kabinetsreactie
519

 

Ook het Kabinet is van mening dat bij een goede pensioenregeling een bestendig maar 

voorwaardelijke indexering hoort. Een indexeringsplicht is niet nodig, omdat de aanbeve-

lingen van de StAr
520

 de gewenste uitwerking hebben. Onvoorwaardelijkheid is niet 

gewenst vanuit kostenbeheersing. Het Kabinet neemt verder de adviezen van de SER 

over. En het wijst nog eens nadrukkelijk op de verplichting dat premieholidays slechts 

kunnen worden gegeven indien de voorwaardelijke indexering is gewaarborgd.  

 

Vermogensoverschotten – en tekorten
521

 

De SER adviseert dat fondsen moeten vast leggen welke handelwijze gevolgd wordt bij 

een overschot of tekort. De SER wijst het vastleggen van inhoudelijke criteria voor een 

overschot af, omdat een overschot zich naar de mening van de SER niet eenvoudig laat 

definiëren. Die bepaling is aan het fondsbestuur en hangt samen met de specifieke situatie 

van het fonds en het pensioencontract. Daarnaast kan dat afhangen van economische in-

schattingen van het bestuur en van de inschatting van toekomstrisico‟s zoals bijvoorbeeld 

de vergrijzing. 

 

Kabinetsreactie
522

 

Het Kabinet neemt het SER-advies over en onderschrijft dat geen inhoudelijke regels no-

dig zijn ter bepaling van wanneer van een vermogensoverschot sprake is. 

 

Commentaar 

De SER sluit met zijn advies aan bij de in het pensioenveld ingezette lijn van de continuï-

teitsbenadering. Om een goed en vooral ook reëel pensioenresultaat te realiseren zijn 

beleggings- en premiestrategieën nodig die zorgen voor meer rendement bij een stabiele 

premie. Door die strategieën in te bedden in een ALM-kader wordt het risico gemanaged 

binnen een duidelijke risicodoelstelling. Daarin wordt gewerkt vanuit kapitaaldekking en 

wordt de kans op onderdekking onderweg beheerst. Maar die beheersing is minder abso-

luut dan in de PSW. (Nominale) dekkingszekerheid leidt tot schijnzekerheid en moet 

daarom worden vervangen door uitkeringszekerheid van een reëel pensioen. Het even-

wicht tussen kwaliteit, zekerheid en prijs bepaalt de zekerheidseis voor onderdekking. 

Ook de StAr had in 1997 al een aanbeveling gedaan
523

 om, vanwege de betaalbaarheid 

                                                
518 Zie par. 8.5. 
519 MinSZW, 7-8. 
520 StAr (2001a). 
521 SER (2001, 105-107). 
522 MinSZW, 8. 
523 StAr (1997b). 
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van de indexeringsambitie, te zoeken naar meer rendement bij verantwoord risico. Van-

daar dat de SER-advieslijn niet verrassend is. Vanuit die lijn is de aanbeveling voor de 

discontinuïteitsverzekering dat wel. Het betekent in feite dat beide doelstellingen, uitke-

ringszekerheid en dekkingszekerheid, tegelijk moeten worden gerealiseerd. De 

verzekering zal naar alle waarschijnlijkheid
524

 een eenjarige risicoverzekering zijn. 

Naarmate de dekkingsgraad daalt door problemen op de financiële markten, neemt ook de 

draagkracht van de sponsor af en zal de prijs van deze verzekering stijgen. Het meerren-

dement van de beleggingsstrategie wordt zo weer uit gegeven aan de verzekering.  
 

Het Kabinet besluit dus de essentie van de PSW te handhaven. Die essentie is dat de ze-

kerheid van de over het verleden opgebouwde onvoorwaardelijke, lees nominale, 

aanspraken maximaal moet zijn en boven alles gaat. Dus boven indexering en boven 

nieuwe opbouw. En de zekerheid gaat boven de prijs. De zekerheid is in de afweging van 

kwaliteit (indexering), zekerheid en prijs een gegeven en niet te betrekken in die afwe-

ging ten faveure van een van de andere twee elementen zoals de SER wil. “In deze 

benadering (bedoeld is de discontinuïteitbenadering - TaJ) moeten de middelen van het 

fonds in de eerste plaats zo worden ingezet dat het fonds te allen tijde aan zijn verplich-

tingen kan voldoen. ………..Dit betekent dat in deze benadering nieuwe aanspraken pas 

kunnen worden toegekend nadat de al toegekende aanspraken zijn veilig gesteld” – (einde 

citaat).
525

   

Het Kabinet geeft verder aan de 13-weken hersteltermijn bij onderdekking, in de PSW 

gekomen in 1999 bij het verbod op uitstelfinanciering
526

, te rigide te vinden. Voor markt-

brede macro-economische oorzaken is die termijn te krap. Overigens noemt het Kabinet 

geen nieuwe termijn. Bij aanpassing van wet voor deze hersteltermijn “…zal tevens wor-

den bezien op welke wijze de buffers die pensioenfondsen aanhouden – waarvan moet 

worden geconcludeerd dat deze hun functie in het kader van die gebeurtenissen goed 

hebben vervuld
527

  – moeten worden hersteld, mede gelet op de macro-economische con-

sequenties die aan herstel van die buffers zijn verbonden alsmede de invloed daarop van 

de mate van herstel van de algemene beursontwikkeling” – (einde citaat).
528

 Geen gids-

functie dus van de wetgever anders dan dat 13 weken te krap is voor herstel van 

onderdekking en herstel van buffers mede moet worden afgezet tegen de macro-

economische consequenties ervan. 

Geen integrale afweging dus tussen kwaliteit (indexering), zekerheid en prijs, zoals de 

SER en het pensioenveld willen.  

 

Het Kabinetsbesluit over de positie van pensioenfondsen in de PSW is een belangrijk 

moment in de ontwikkeling van het pensioencontract. Het betekent dat, zolang een werk-

gever en zijn werknemers kiezen voor onvoorwaardelijke opgebouwde rechten (defined 

                                                
524 Door de afwijzing door de wetgever van de continuïteitsbenadering is nooit onderzoek gedaan naar zo‟n 

verzekering. 
525 MinSZW, 12. 
526 Par. 8.6 en PSW, artikel 9a, lid 2. 
527 Wij schrijven maart 2002. Al vanaf 2000 zijn de beleggingsopbrengsten mager en zet de rentedaling 

voort. Tot begin 2002 hebben de buffers het nog gehouden. 
528 MinSZW, 14. Ondanks deze uitspraak corrigeert de wetgever de toezichthouder niet als deze zijn circu-

laire in september 2002 uitbrengt met als gevolg snel herstel „tegen economisch tij in‟ (zie volgende 

paragraaf). 
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benefit), de wetgever eist dat deze nominale rechten met in beginsel maximale zekerheid 

worden veilig gesteld, een zekerheidseis die boven alles gaat. 

 

Over het advies over de vermogensoverschotten en –tekorten kan gezegd worden dat de 

SER er in feite voor pleit het contract voor de duidelijkheid naar alle belanghebbenden 

compleet te maken door aan te geven in de ABTN wat bij een overschot of tekort gebeurt. 

(einde commentaar) 

 

9.2.1.2  De dotcomcrisis en de reactie van de toezichthouder  

 

Op 30 september 2002 publiceert de toezichthouder uitgangspunten voor het beleid op 

korte termijn en richtlijnen om ook op de wat langere termijn de positie van de fondsen in 

voldoende mate te doen herstellen, zodat het pensioenstelsel de gewenste zekerheid en 

betaalbaarheid kan behouden.
529

 

Directe aanleiding voor de circulaire
530

 waren de in 2000 ingezette en in 2001 en 2002 

doorzettende beursval als gevolg van het uiteenspatten van de internetbubble en de al ja-

ren dalende rente, die in 2002 de grens van 4% naderde, de in de APP geldende 

rekenrente. Ook een oplopende loon- en prijsontwikkeling in de eerste jaren van de 21-ste 

eeuw betekende extra lasten voor de fondsen. En door de enorme voorspoed van de jaren 

„90 uit de 20-ste eeuw lagen de pensioenpremies ver onder kostendekkend niveau. De 

toezichthouder had daar veel kritiek op.
531

 Door die lage premies stond de dekkingsgraad 

extra onder druk vanwege verlies op nieuwe inkoop. 

De toezichthouder geeft zelf aan dat de circulaire verheldering en verduidelijking geeft 

van het staande beleid. Wel wordt daarbij gebruik gemaakt van nieuwe inzichten en ont-

wikkelingen. De circulaire vermeldt hierover: “…….concretiseert de PVK in deze brief 

een aantal belangrijke uitgangspunten dat bij het toezicht op de financiële positie van de 

pensioenfondsen wordt toegepast. Uiteraard zijn deze in belangrijke mate een voortzet-

ting van bestaande richtlijnen. Ze zijn evenwel aangevuld en aangepast met het oog op de 

huidige situatie en de inzichten die wij aan de recente ontwikkelingen hebben ontleend en 

ook in het licht van, en gebruikmakend van, de inzichten die het naderende FTK biedt. 

Voor zover in dit verband relevant is ook rekening gehouden met de beschouwingen die 

zijn vastgelegd in de „Notitie hoofdlijnen voor een nieuwe Pensioenwet‟ die de toenmali-

ge staatssecretaris Hoogervorst op 27 maart 2002 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd” 

– (einde citaat).
532

 

 

De circulaire geeft richtlijnen inzake 

 de reserve algemene risico‟s;  

 een voorziening voor voorwaardelijke indexering; 

 sturen op indexering; 

 reserve beleggingsrisico‟s; 

                                                
529 PVKCirculaire (2002). 
530 Wij zullen deze „werktitel‟ gebruiken in de analyse. 
531 De kritiek van de toezichthouder op de lage premie is begrijpelijk en terecht. Maar, zoals in par. 8.4 be-

schreven, „er was geen houden aan‟ in de jaren ‟90 en de overheid moedigde dit gedrag aan via de Brede 

Herwaardering. 
532 PVKCirculaire, 3. 
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 ALM-parameters; 

 aanpassen beleggingsmix; 

 premieniveau; 

 regels voor de vaststelling en bestemming van de vrije middelen; 

 onderdekking; 

 reservetekort. 

 

De reserve algemene risico’s
533

  

Deze wordt nu gerekend tot onderdeel van de minimale voorziening.  

 

Commentaar 

De reserve algemene risico‟s is niet nieuw. In de hiervoor genoemde uitgangspunten voor 

een nieuw financieel toetsingskader komt deze al voor. Maar dat FTK is er nog niet en 

voor het veld is daarmee nieuw dat zij tot de verplichting moet worden gerekend. Daar-

mee is de ondergrens 5%, de voor deze risico‟s nodig geachte opslag, hoger gelegd, 100 

is 105 geworden. Dit punt zal terug komen in de gesprekken tussen de wetgever en de 

StAr om te komen tot het FTK. De dekkingszekerheid neemt toe door dit voorschrift, 

maar ook de prijs. 

 

Een voorziening voor voorwaardelijke indexering
534

 

Fondsen, die formeel wel een voorwaardelijk indexeringsbeleid voeren, maar feitelijk al 

jaren een bestendige lijn van indexeren hebben en die ook uitdragen, zonder daar elk jaar 

nadrukkelijk bij te vermelden dat het toch echt voorwaardelijk is en volgend jaar anders 

kan zijn, moeten indexeren. Ook als ze de communicatie aanpassen en daarmee de ge-

wekte verwachting als het ware doorbreken, is eerst een soort remweg nodig. Voor de 

indexeringen tijdens die remweg moet een voorziening worden getroffen.  

 

Commentaar 

Dit is voor de fondsen een gevaarlijke bepaling die er toe zou kunnen leiden dat deelne-

mers en gepensioneerden rechten gaan claimen, een bepaling die juridisch overigens 

aanvechtbaar is.
535

 De toezichthouder zegt hier nogal wat en neemt een groot risico. In 

het toezichtkader dat in ontwikkeling is en is gecommuniceerd, is de toetsing voor in-

dexering nog open, omdat het zo‟n lastig punt was.
536537

 Maar in de door de 

toezichthouder ook zelf als ontwikkeling genoemde kabinetsnotitie over de hoofdlijnen 

voor een nieuwe pensioenwet herbevestigt het Kabinet de afspraak in het pensioenconve-

nant dat indexering niet onvoorwaardelijk mag zijn.
538

 De toezichthouder heeft gelijk dat 

in de communicatie van veel fondsen op dit punt de voorwaardelijkheid niet duidelijk 

blijkt, maar drijft dat op de spits. Voor een niet expliciet voorwaardelijke indexering moet 

een beklemde reserve zijn opgenomen. In de APP staat nog dat de voorziening op een 

                                                
533 PVKCirculaire, 4. 
534 PVKCirculaire, 5. 
535 Zie ook Lutjens (2003, 24). 
536 PVK (2001, 10). 
537 Ook in PVKTussenrapportage (2003) wordt geworsteld met de behandeling en waardering van voor-

waardelijke aanspraken, lees indexering. 
538 MinSZW (2002, 7). 
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rekenrente van ten hoogste 4% voldoende is voor een fonds dat voorwaardelijk in-

dexeert.
539

 In de circulaire lijkt de beklemming voor indexering bovenop de 4%-

voorziening te komen. Een forse verzwaring.  

 

Sturen op indexering
 540

 

Niet geïndexeerd mag worden als daarvoor de middelen uit vermogen of uit premie niet 

toereikend zijn. Op grond van de andere voorschriften uit de circulaire is pas indexering 

uit vermogen mogelijk als dit hoger ligt dan de optelsom van de voorziening verplichtin-

gen, de reserve algemene risico‟s, de beleggingsreserve en een eventuele reserve 

premietekort. 

 

Commentaar 

In de APP staat nog dat bij voorwaardelijke indexering deze niet direct hoeft te worden 

gestopt als de onderdekking ten opzichte van de 4%-voorziening beperkt en naar ver-

wachting kortdurend is.
541

 De circulaire stelt echter dat bij een duidelijk voorwaardelijk 

indexeringsbeleid pas mag worden geïndexeerd als de vermogenspositie toereikend is. 

Dat houdt in dat naast de voorziening voor de onvoorwaardelijke verplichtingen en de 

reserve algemene risico‟s ook de beleggingsbuffer geheel gevuld moet zijn en een voor-

ziening dekkende premie aanwezig moet zijn indien onder de kostprijs wordt gewerkt. Zo 

niet dan dient de indexering direct met premie te worden ingekocht. Later blijkt in de 

contacten met de fondsen dat de soep niet zó heet behoeft te worden gegeten. Het zou een 

forse stap verder zijn naar dekkingszekerheid ten koste van indexeringskwaliteit. 

 

Reserve beleggingsrisico’s
542

 

Het weerstandsvermogen uit de APP
543

 krijgt een kwantitatieve invulling. Een reserve 

wordt voorgeschreven voor aandelen en andere zakelijke waarden. Opgevangen moet 

kunnen worden een waardedaling van 40% ten opzichte van de  hoogste stand van de 

laatste 48 maanden van de eigen benchmarks, maar ten minste 10% ten opzichte van de 

laagste stand van de laatste 12 maanden. De reserve mag niet nihil zijn. Ook voor vast-

rentende waarden moet er een reserve zijn. Bij een marktrente van 4% ten minste een 

buffer van 10%, bij een marktrente van 5% ten minste een buffer van 5%. Bij een markt-

rente van 6% of hoger is geen buffer nodig. 

 

Commentaar 

De beleggingsbuffer is geïntroduceerd in de APP als vereist weerstandsvermogen. Daar 

staat alleen dat hij er moet zijn en wordt een algemene duiding gegeven. De jaren hier-

voor is bij de jaarlijkse toereikendheidstoets in het veld nog niet met een 

weerstandsvermogen gewerkt. Nu wordt een omvang voorgeschreven die dus als nieuw 

wordt ervaren. De reserve voor zakelijke waarden mag niet nihil zijn. Dat is overigens in 

lijn met de term vereist weerstandsvermogen. Maar, opnieuw, nog niet zo in het pensi-

oenveld beleefd. Vingeroefeningen lieten zijn dat bij heftige uitslagen rare percentages 

                                                
539 VK(1997), het zogenoemde standaardgeval, pag. 7. 
540 PVKCirculaire, 8. 
541 VK (1997, 8). 
542 PVKCirculaire, 6. 
543 VK (1997, 8). 
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kunnen optreden en stijgende koersen kunnen tot steeds hogere eisen leiden, het geen het 

gevoel versterkt dat het doel steeds hoger komt te liggen.
544

 Ook voor vastrentende waar-

den is een reserve vereist, afhankelijk van het renteniveau ten opzichte van de 4%. De 

percentages worden niet onderbouwd. De beleggingsreserve komt bovenop de voorzie-

ning en reserve algemene risico‟s. Meer dekkingszekerheid en als het ware een „straf‟ op 

het beleggingsbeleid nodig voor indexeringskwaliteit. 

 

ALM-parameters
545

  

De te gebruiken parameters in een ALM-studie worden gemaximeerd (rendementen en 

rentes) en geminimaliseerd (prijs- en looninflatie). Gemiddelde risicopremie aandelen ten 

hoogste 3%, gemiddeld rendement op vastrentende waarden ten hoogste 5%, prijsinflatie 

ten minste 2% en looninflatie ten minste 3%.
546

 

 

Commentaar 

Voor het eerst presenteert de toezichthouder parameterwaarden (maxima en minima) 

voor een ALM-studie. Ze worden niet onderbouwd. Nog steeds zijn de parameterwaarden 

een bron van veel discussie, ook na de invoering van het FTK.
547

 De grenzen betekenen 

dat fondsen zich niet te rijk rekenen en voorkomen daarmee een te mooie verwachting 

met teleurstelling achteraf. Dus goed. Maar door het ontbreken van de onderbouwing 

komt het alleen over als verzwaring ten koste van de betaalbaarheid.  

 

Aanpassen beleggingsmix
548

  

Op z‟n minst suggereert de circulaire dat de beleggingsrisico‟s zouden moeten worden 

terug gebracht als er onvoldoende beleggingsreserve tegenover staat. 

 

Commentaar 

Het aanpassen van de beleggingsmix na een zo diepe beursval en bij een zo lage dek-

kingsgraad zou fondsen dwingen in de zogenoemde armoedeval te lopen.
549

 Op een 

slecht punt verlies nemen en daarmee ook afzien van herstelpotentieel, waardoor herstel 

langer gaat duren. Meer (nominale) dekkingszekerheid ten koste van (reële) uitkeringsze-

kerheid. De toezichthouder heeft geen wetgrond voor deze bewering.  

 

Premieniveau
550

 

“Uitgangspunt voor een sluitende financiële opzet dient te zijn dat een premie wordt be-

taald die alle kosten dekt (dus zowel de actuariële als de uitvoeringskosten). In die premie 

                                                
544 Zie bijvoorbeeld ook CPB (2003). 
545 PVKCirculaire, 6. 
546 De circulaire vermeldt niet of het hier rekenkundige of meetkundige gemiddeldes betreft. De latere dis-

cussies bij het tot stand komen van het FTK doen vermoeden dat het rekenkundige gemiddeldes betreft. En 

in de Beleidsregel toepassing hoofdlijnennota 2004 en 2005 (PVK 2004) betreft het rekenkundige gemid-
deldes (pag.5). 
547 Zie ook weer het debat binnen de Commissie Don (2009). 
548 PVKCirculaire, 8. 
549 Zie deel I, par. 4.3. 
550 PVKCirculaire, 7. 
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moet uiteraard ook een opslag verwerkt zijn om voor de nieuw te beleggen middelen de 

noodzakelijke beleggingsbuffer in stand te houden” – (einde citaat).
551

  

 

Commentaar 

Tijdevenredige financiering vraagt een kostendekkende inkoop. Dus het uitgangspunt is 

terecht. Door te eisen dat een beklemde reserve of voorziening premietekort moet worden 

opgenomen als de feitelijke premie niet kostendekkend is, wordt de in de jaren „90 van de 

20-ste eeuw als vanzelf ontstane situatie van premiekortingen afgestraft. Of direct de 

premie op kostendekkend niveau brengen óf de voorziening opvoeren. Dat laatste duwt 

de dekkingsgraad verder weg. Het voorschrift betekent ook het einde van dynamische 

premiesystemen, waar tijdelijke premiekorting als gevolg van een hoge vermogenspositie 

als vanzelf maar wel alleen wordt gecorrigeerd als het vermogen afneemt.
552

 Zolang de 

feitelijke premie nog niet kostendekkend is, moet de voorziening premietekort worden 

opgevoerd. De opslag vanwege inkoop van de beleggingreserve is nieuw. Deze kan niet 

ontleend worden aan artikel 9a, lid 2
553

 en ook niet direct aan het PSW-voorschrift van 

solide beleggen. De eis is op zich wel logisch maar komt er nu bovenop. Een kostendek-

kende premie is een goede zekerheidswaarborg en voorkomt een te mooie belofte die niet 

kan worden waar gemaakt. 

 

Regels voor de vaststelling en bestemming van de vrije middelen
554

 

De toezichthouder meldt ook dat hij, in overleg met de pensioenkoepels en de Minister, 

met regels gaat komen voor de vaststelling en bestemming van de vrije middelen in het 

fonds.  

 

Commentaar 

Deze passage is vreemd in het licht van en in strijd met het besluit van het Kabinet het 

SER-advies over te nemen om geen inhoudelijke regels te stellen voor vermogensover-

schotten.
555

 Er komt dus voor de toezichthouder geen kader waarbinnen hij die regels zou 

kunnen stellen.  

 

Onderdekking
556

 

Van onderdekking is in de circulaire sprake als het vermogen lager uitkomt dan de optel-

som van de voorziening onvoorwaardelijke aanspraken (bepaald op 4% rekenrente), de 

reserve algemene risico‟s en een eventueel benodigde voorziening indexering als de in-

dexering voorwaardelijk is maar die voorwaardelijkheid onvoldoende is 

gecommuniceerd, de hiervoor al besproken voorziening voorwaardelijke indexering. In-

dien sprake is van een tekort, moet binnen 3 maanden een plan worden ingediend hoe het 

tekort “…op korte termijn, doch zeker binnen een jaar na optreden van de onderdek-

king…” – (einde citaat).
557

 wordt weg gewerkt.  

                                                
551 PVKCirculaire, 7. 
552 Zie par. 8.2. Daar geef ik zelf ook al aan dat de premie ook gestuurd zou moeten worden door de kost-

prijs.  
553 Zie ook par. 8.3 over het weerstandsvermogen. 
554 PVKCirculaire, 8. 
555 MinSZW (2002, 8). 
556 PVKCirculaire, 9. 
557 PVKCirculaire, 9. 
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Commentaar 

De voorziening voorwaardelijke indexering is als hierboven al gezegd nieuw en kwesti-

eus. Uit een vergelijking tussen de APP en de circulaire wordt duidelijk dat de 

toezichthouder het communicatiepunt als nieuw criterium hanteert om deze voorziening 

op te voeren. Een duidelijke verzwaring dus van de ondergrens die, ondanks de APP door 

het veld nog steeds wordt gedacht 100% te bedragen van de onvoorwaardelijke aanspra-

ken. In de Kabinetsnotitie Hoofdlijnen voor een nieuwe Pensioenwet is de hersteltermijn 

van 13 weken geschrapt.
558

 Een nieuwe termijn is nog niet bepaald. De toezichthouder 

geeft nu een maat aan van 1 jaar. Artikel 9a, lid 2 van de PSW regelt dat het aan de toe-

zichthouder is om een hersteltermijn te verlenen. De toezichthouder staat in zijn recht in 

deze, mede omdat een ruimere termijn geboden wordt dan 13 weken. Maar toch, gezien 

het feit dat het Kabinet en de SER beiden zoveel aandacht geven in genoemde Kabinets-

notitie respectievelijk het SER-advies aan de positie van pensioenfondsen in de PSW had 

juist ook voor deze hersteltermijn, ook gezien de macro-economische impact van de her-

steleis, moeten worden opgeschakeld naar de wetgever en de StAr. Het voorschrift 

versterkt de dekkingszekerheid, maar gaat ten koste van de betaalbaarheid (premievolati-

liteit). 

 

Reservetekort
559

 

Dit treedt op als de vereiste beleggingsreserve ontoereikend is.
560

 Een plan moet binnen 3 

maanden worden ingediend met herstelmaatregelen, indien de ABTN van zichzelf niet al 

maatregelen kent in deze situatie. Het plan mag fondsspecifiek zijn en dat geldt ook de 

hersteltermijn. De toezichthouder denkt aan een periode tussen de 2 en 8 jaar.  

 

Commentaar 

De definitie van een reservetekort is logisch in het verlengde van het weerstandsvermo-

gen in de APP. Maar het veld heeft er nog niet eerder mee gewerkt en ook de invulling 

(zie hiervoor) van de reserve is nieuw. Overeenkomstig hetgeen de circulaire vermeldt 

over wel of niet indexeren, mag tijdens een reservetekort niet worden geïndexeerd. Dus, 

als niet is gecommuniceerd dat de indexering voorwaardelijk is, moet worden geïn-

dexeerd volgens de toezichthouder, maar bij een reservetekort mag het niet. Dan moet het 

dus uit premie. Bij de besprekingen over het FTK tussen het Kabinet en de StAr zal het 

wel of niet indexeren tijdens een reservetekort een zwaar punt zijn. Niet indexeren is ove-

rigens in lijn met de discontinuïteitsbenadering zoals zowel het Kabinet als de SER die 

beschrijven. “….Dit betekent dat in deze benadering nieuwe aanspraken pas kunnen wor-

den toegekend nadat de al toegekende aanspraken zijn veilig gesteld” – (einde citaat).
561

 

Het voorschrift versterkt de dekkingszekerheid, ten koste van indexeringskwaliteit. 

 

                                                
558 MinSZW (2002, 14). 
559 PVKCirculaire, 9. 
560 De circulaire noemt hier ook nog de eventueel andere reserves of voorzieningen. Voor het commentaar 

beperken wij ons tot de reserve beleggingsrisico‟s. 
561 MinSZW (2002, 12) en SER (2002, 20). 
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Commentaar 

De circulaire valt in een vacuüm. Het zekerheidsdebat loopt nog volop. Het SER-advies 

ligt er als ook het antwoord van het Kabinet op hoofdlijnen. De vigerende wet biedt, zo is 

duidelijk, geen adequaat antwoord op indexeren en daartoe genomen beleggingsrisico‟s 

en is bijvoorbeeld op het punt van de hersteltermijn duidelijk te rigide. Voorschriften 

voor tekorten en overschotten zijn wenselijk. Maar een nieuwe wet is er nog niet. 

Juist ook hierom roept de circulaire veel weerstand op in het pensioenveld. Je zou zelfs 

kunnen spreken van een clash. Het pensioenveld verwacht een reddingsboei maar krijgt 

bij een poging op het droge te komen zandzakken op de rug gehangen. De toezichthouder 

neemt in zijn discretionaire bevoegdheid veel te veel ruimte met forse verzwaringen en 

zelfs voorschriften die gevaarlijk zijn (voorziening voorwaardelijke indexering en aan-

passen beleggingsmix). 

De reacties uit het veld gaan over de verzwaringen (de beleggingsbuffers, de indexe-

ringsbepalingen en het verbod om te werken onder de kostprijs als daar niet een 

voorziening tegenover staat) en de als heel krap ervaren hersteltermijnen, mede gezien de 

grote premieconsequenties. Het CPB wijdt een memorandum
562

 aan de macro-

economische consequenties van de circulaire. In dat memorandum is daarnaast inzichte-

lijk gemaakt, hoe het herstel moeilijker wordt naar mate de koersen stijgen, omdat de 

benodigde beleggingsbuffer stijgt bij stijgende koersen. Steeds als je denkt dat je er bent, 

schuift het doel weer een stukje vooruit. ORTEC
563

 maakt op verzoek van de pensioen-

koepels eveneens een analyse, zich daarbij mede baserend op overigens eerdere 

verkenningen van het CPB. Het ORTEC-rapport biedt inzicht in de stijging van de pensi-

oenlasten en de doorvertaling naar de koopkracht- en macro-effecten en daarenboven 

over de mate van risicomijdendheid in de circulaire. Zo concludeert ORTEC op basis van 

zijn analyse van de circulaire dat premiestijgingen nodig zijn tussen de 3% en 17% van 

de loonsom, of te wel premiestijgingen van tussen de 11 en 150%.
564565

  Dit doet ook 

ORTEC, na eerder de SER, de AG-werkgroep en de pensioenkoepels, pleiten voor een 

afweging tussen zekerheid en prijs. “…Ook in de pensioenbranche is het van belang om 

extra veiligheid af te wegen tegen de hiermee gepaard gaande kosten…..” – (einde ci-

taat).
566

 ORTEC doet in de brochure een aantal lezenswaardige aanbevelingen en maakt 

zich daarnaast zorgen over de risicomijdende werking die van de circulaire zou kunnen 

uitgaan. Structureel veel hogere lasten dan wel een structureel veel lager pensioen zijn 

daarvan dan het gevolg. Ook geeft ORTEC aan dat analyse laat zien dat juist de korte 

hersteltermijn veel pijn veroorzaakt en dat oprekken naar 3 jaar van die termijn de risi-

co‟s nauwelijks vergroot.
567

 En de opstellers vragen zich af of de toezichthouder bij de 

uitoefening van het toezicht niet ook de verantwoordelijkheid zou moeten nemen voor de 

stabiliteit van het pensioensysteem mede in relatie tot de impact van maatregelen op de 

                                                
562 CPB (2003). 
563 ORTEC (2003). 
564 ORTEC, 4. 
565 Overigens kan de premiestijging sterk beperkt worden als beleggingsrisico wordt terug genomen (OR-

TEC-analyse, pag. 5.) Maar dat betekent wel structureel minder rendement en 1% minder rendement komt 

overeen met 30% meer premie of 30% minder pensioen (ORTEC-analyse, pag. 2). 
566 ORTEC, 2. 
567 ORTEC, 6. 
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economie en arbeidsmarkt.
568

 Of moet dat meer uit het contract komen dat zelf meer 

schokbestendig zou moeten worden zoals het CPB ging bepleiten in 2004?
569

 

 

Van belang in deze is ook, met name voor het vervolg, te weten de totstandkoming van 

het FTK, de brief die de StAr schrijft aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werk-

gelegenheid.
570

 De StAr doet het enig juiste, namelijk zich richten tot de Staatssecretaris 

omdat hij als wetgever verantwoordelijk is voor het toezichtkader. De StAr schrijft “…De 

Stichting beschouwt de circulaire dan ook als de concrete vertaling van het beleid waar-

voor u de politieke verantwoordelijkheid draagt…..” – (einde citaat). De kern van het 

bezwaar van de StAr zit daarin dat de invoering van deze nieuwe uitgangspunten het voor 

pensioenfondsen en het bedrijfsleven problematisch maakt om met succes een evenwich-

tig herstelbeleid te ontwikkelen en uitvoeren. “…Tegenover de vooral conjuncturele 

oorzaken van de daling van de dekkingsgraden verplicht de PVK tot maatregelen gericht 

op een structurele versterking van de vermogenspositie, te realiseren binnen stringente en 

te beperkte tijdsperiodes…” - (einde citaat). De StAr spitst zijn bezwaren toe op de 1-

jaarshersteltermijn bij onderdekking en op de forse verzwaring van de financieringseisen 

die op de wat langere termijn moeten worden gerealiseerd (de reserve algemene risico‟s, 

de beleggingsbuffers en de reserve voor voorwaardelijke indexering). Ook de StAr 

spreekt van nieuwe uitgangspunten en van verzwaring. 

De wetgever grijpt echter niet in.  

 

De circulaire legt wel bloot dat het pensioencontract en vooral de communicatie daarover 

niet duidelijk zijn. Dat wordt bijvoorbeeld zichtbaar op het punt van de voorwaardelijke 

indexering. De toezichthouder heeft daar wel een punt. Bovendien voorziet bij de meeste 

fondsen de ABTN niet in maatregelen bij extreme omstandigheden. Belanghebbenden 

hebben daardoor geen notie van risico‟s en hoe die hen kunnen raken. Was dat wel het 

geval geweest, dan was de discussie daarover ook al veel eerder (en dus op tijd) ge-

voerd.
571

  

 

Circulaire was nodig, maar niet zo 

Was de circulaire nodig? Ja. Er was inderdaad wel wat aan de hand. De dekkingsgraden 

waren in een vrije val en er was geen zicht op hoe lang en hoe ver nog. En ook de rente 

daalde gestaag. Met marktwaardering in aantocht voor de toezichthouder een belangrijk 

en verontrustend signaal. Maar de gemiddelde dekkingsgraad ultimo 2002 lag nog rond 

de 105%.
572

 Dat is voldoende voor de onvoorwaardelijke verplichtingen én de reserve 

algemene risico‟s. De voorziening voorwaardelijke indexering was „bedacht‟ door de toe-

zichthouder. Die is ook in het vervolg niet meer in beeld geweest. De beleggingsbuffers 

waren gemiddeld leeg. Maar er was ook een enorme daling achter de rug van de aande-

lenkoersen. Gesteld kan daarom net zo goed worden dat er buffers waren die hun werk 

hebben gedaan.
573

 Maar de toezichthouder wilde, hoe diep en lang de daling ook geduurd 

                                                
568 ORTEC, 6. 
569 CPB (2004b). Besproken in deel I, par. 4.2.2 bij de kritiek op het contract. 
570 StAr (2002).  
571 Zie ook ORTEC (2003, 7), een pleidooi voor het compleet maken van het contract. 
572 CPB (2003). 
573 Zoals ook de Staatssecretaris stelt in MinSZW (2002, 14). Zie vorige paragraaf. 
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heeft en ongeacht of er wel of niet herstel in het verschiet ligt, altijd een minimale buffer. 

Strikte uitleg van de discontinuïteitsbenadering pleit in het voordeel van de toezichthou-

der in deze. 

Nodig dus, maar discretionaire bevoegdheid of niet, het had niet mogen gebeuren zonder 

inbreng van de StAr en de wetgever.
574

 Zowel gezien de impact als vanwege het feit dat 

er in feite sprake was van een wettelijk vacuüm.  

Als de verhoging van de premies naar kostendekkend niveau een jaar later was ingezet, 

was de afloop niet anders geweest. In de loop van 2003 keerde het tij op de beurzen. De 

rente daalde nog wel verder tot net onder de 4%. Maar in 2005 zette de stijging weer in. 

Bovendien daalde de loonontwikkeling na 2003 als gevolg van de economische neergang, 

het geen de indexeringslasten deed afnemen. Maar, dat is allemaal achteraf. De op grond 

van deze circulaire alom opgestelde herstelplannen konden door de rentestijging al na 2 – 

3 jaar weer worden beëindigd.  

 

Hadden wij elkaar, de wetgever, de StAr, de pensioenkoepels en de toezichthouder, maar 

opgezocht na de publicatie door de laatste van de APP!
575

 De „boot is toen gemist‟. De 

premies werden binnen een paar jaar op kostendekkend niveau gebracht en het econo-

misch herstel liep forse vertraging op. Wij spreken over deze jaren als de jaren van de 

pensioencrisis. De verhoudingen tussen het pensioenveld en de toezichthouder werden er 

bepaald niet beter op. Het heeft er mede toe geleid, dat de wetgever en de StAr samen in 

gesprek zijn gegaan over het FTK en dat in de toekomst zowel de ontwikkelingen in de 

financiële opzet en positie van pensioenfondsen als het FTK en de parameters daarin re-

gulier onderwerp zijn van gesprek tussen beide. De wetgever bepaalt, gehoord de StAr, 

en de toezichthouder toetst. Deze episode laat ook zien hoe funest onduidelijkheden zijn 

over de implementatie van de wet. Bij de publicatie van de APP is dat door zowel de toe-

zichthouder als het pensioenveld onderschat. Het is van belang dat onduidelijkheden op 

tafel komen en desnoods tussen wetgever en StAr, met advies van de toezichthouder, snel 

worden opgelost. Een houdbaarheidsles. 

(einde commentaar) 

 

9.2.1.3  Het fenomeen herstelplan
576

 

 

Ondanks de kritiek uit het pensioenveld en ondanks de waarschuwingen voor de gevol-

gen voor de economie, is de circulaire van de toezichthouder het kader geworden voor de 

herstelplannen die veel fondsen in 2002 en 2003 hebben moeten opstellen. Wij beperken 

ons hier tot de situatie van PGGM. Voor de lessen die wij willen leren is dat geen beper-

king. De maatregelen in dat herstelplan zijn grosso modo qua richting in lijn met de 

maatregelen in de herstelplannen van andere fondsen. 

 

Aanleiding en inhoud 

Ook bij PGGM daalde de dekkingsgraad snel. Eind 1999 bedroeg de (nominale) dek-

kingsgraad van PGGM 151%.
577

 Eind 2002 was de dekkingsgraad gedaald tot 100%. De 

                                                
574 Lutjens (2003) geeft aan dat de circulaire een hybride karakter heeft en de toezichthouder deels buiten 

zijn bevoegdheden is getreden. 
575 Zie par. 8.2 en 8.3 waar wij deze verzuchting ook al hebben geuit. 
576 Zie Van Keeken (2008, 56-59) voor de invoering van het herstelplan en de overgang op middelloon. 
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daling is veroorzaakt door een hoge indexering in 2000 – de sector had juist in 1999 een 

inhaalslag gemaakt met de marktsector na een in de jaren daarvoor opgelopen achterstand 

– , door de omzetting in 2000 van de OBU in een regeling voor FLEX-pensioen waarbij 

een belangrijk deel van de FLEX-rechten  onvoorwaardelijk werd gemaakt
578

 en door 

slechte beleggingsopbrengsten. Figuur 9.1 laat de ontwikkeling zien van de dekkings-

graad van  

 
Figuur 9.1 De dekkingsgraad van PGGM over de periode 1999-2005 
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PGGM voor de periode 1999-2005. De dekkingsgraad is nog steeds bepaald op de vaste 

rekenrente van 4%. De beleggingsmix bestaat uit 30% vastrentende waarden, 55% aande-

len en 15% vastgoed. PGGM hanteert nog steeds het dynamisch premiesysteem. Als 

uitvloeisel van de invoering van ALM gebeurt dat met een geamendeerd premieverloop 

om de premie sneller op het kostendekkend niveau te brengen.
579

 De dalende dekkings-

graad was verder voor het pensioenfondsbestuur aanleiding tot de volgende besluiten eind 

2002. 

 De premie 2003 ging extra, dus bovenop de gedempte premiestijging, omhoog. 

Daarmee trok het bestuur voor de tweede keer de consequentie van een verslech-

terend toekomstbeeld en gebruikte het dus het dynamisch premiesysteem waar het 

                                                                                                                                            
577Figuur 9.1 toont voor 1999 een hogere dekkingsgraad. De dekkingsgraad werd in de jaren van het dyna-

misch premiesysteem berekend vanuit de continuïteitsbenadering (het cijfer in de figuur). Daarnaast werd 

ook een dekkingsgraad rechtensafdwingbare aanspraken bepaald vanuit de liquidatiebenadering. Daarin zit 
ondermeer een opslag van 5% als reserve algemene risico‟s. Dit cijfer is de 151%. 
578 Dit werd gefinancierd uit vermogen – een stuk weelde werd opgegeten – en leidde dus tot daling van de 

dekkingsgraad. Zie par. 8.5.1. 
579 Premie over S (voor pensioen en FLEX, excl. AP): 6.3% in 1999, 6.8% in 2000, 7% in 2001, 7,5% in 

2002 (Interne premiestellingsnota‟s PGGM). 
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voor bedoeld was.
580

 Toekomstrisico‟s verkennen en zonodig handelen. Maar wel 

vanuit continuïteit en lange termijn. 

 De communicatie naar deelnemers en gepensioneerden over de indexering werd 

aangepast zodanig, dat nu expliciet de voorwaardelijkheid werd benadrukt. 

 Het al lopende onderzoek naar de houdbaarheid van eindloon werd in 2002 verder 

voortgezet en kreeg door de dekkingsgraaddaling extra gewicht. Dit onderzoek 

was opgestart enerzijds om te zoeken naar mogelijkheden van grotere sturing op 

financiële schokken en anderzijds door het in de sector zorg & welzijn steeds 

meer voorkomen van flexibele arbeidspatronen.  

 Onderzoek werd opgestart naar een nieuwe risicodoelstelling met als doel het be-

reiken van een kleinere onderdekkingskans en een grotere herstelkracht in de 

financiële opzet. 

Er wordt wel geïndexeerd, de beleggingsmix blijft onveranderd om geen herstelpotentieel 

te vernietigen. Ook starten de besprekingen met de toezichthouder over een herstelplan. 

 

In november 2003 dient PGGM bij de toezichthouder een herstelplan
581

 in waarover de 

raad van advies
582

 positief had geadviseerd en waarmee de toezichthouder kon instem-

men. De concrete maatregelen waren de volgende. 

 Middelloon wordt de facto per 1-1-2004 ingevoerd. Indexeringssturing heeft 

daardoor direct het gewenste stuurvermogen. De invoering gebeurt premieneutraal 

via een gelijktijdige verlaging van de franchise. Dit laatste vergroot in de sector 

met veel lager betaalde banen de toegankelijkheid tot de pensioenregeling.  

 Invoering van een indexeringstaffel als volgt  

o Boven het vereist eigen vermogen, naar de situatie eind 2002 bepaald op 

120%, wordt volledig geïndexeerd en wordt eventueel gemiste indexering 

gecompenseerd. 

o Onder een dekkingsgraad van 90% wordt niet geïndexeerd. 

o Daartussen neemt de indexering lineair toe met het stijgen van de dek-

kingsgraad. 

o Peilmoment is de prognose van de dekkingsgraad ultimo vanuit de stand 

per 31 oktober. 

 Een verhoging van de premie. Deze wordt in twee stappen op kostendekkend ni-

veau gebracht, zodat per 1-1-2005 een kostendekkende premie wordt gevraagd. 

PGGM en de toezichthouder zijn het nu eens over de hoogte van de kostendek-

kende premie. Daarna wordt de premie verder verhoogd ter wille van het 

hersteltempo en de wens tot bestendige indexering. Dit resulteert in het volgende 

premiepad: 2004 13%, 2005 15,5% en vanaf 2006 17,5%. De premie 2003 be-

droeg 10,3%.
583

 

 

                                                
580 Eerder gebeurde dat bij de premie 1998 als gevolg van uit de ALM-studie verkregen inzichten. Zie par. 
8.2.1.2. 
581 PGGM (2004, 16-21). 
582 Het adviesorgaan van het bestuur, bestaande uit werkgevers, werknemers en gepensioneerden. 
583 De genoemde premie per 2005 van 15,5% was kostendekkend zonder inkoop van weerstandsvermogen. 

De premie per 2006 was meer dan kostendekkend inclusief inkoop van 20% weerstandsvermogen. 
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Het is een herstelplan reservetekort en richt zich op een hersteltermijn van 8 jaar, gericht 

op het bereiken van een dekkingsgraad van 120%. Het reservetekort bedroeg eind 2002 

20%, de dekkingsgraad was 100%. Het plan was een compromis. PGGM deed concessies 

in het stijgingstempo van de premie. De toezichthouder ging akkoord met de indexerin-

gen in 2003 en 2004, de ondergrens van 90% voor de indexeringstaffel en met de 

economische parameters die PGGM voorstelde. Die lagen hoger dan de maxima in de 

circulaire (het rendement loopt langzaam op van 6,3 (2003) naar 8,3 (2012)) en bevatten 

voor de eerste jaren een lagere loonontwikkeling dan de minimaal voorgeschreven 3%. 

PGGM schreef verder in dit herstelplan dat de vermelde uitgangspunten ook het vertrek-

punt zouden zijn voor een nieuwe financiële opzet in het FTK. Het herstelplan maakt een 

einde aan het dynamisch premiesysteem.  

 

Herstel en overgang op marktwaarde 

Het herstel van de beurzen begon al in 2003, nadat in maart 2003 het dieptepunt was be-

reikt (met een dekkingsgraad van 98%). Ultimo 2003 bedroeg de dekkingsgraad van 

PGGM 105%, waar in het plan 98% was voorzien. Maar door de bijzondere regels uit de 

circulaire voor de bufferomvang steeg de vereiste beleggingsbuffer nog meer, te weten 

van 20% naar 30%, waardoor het einddoel juist verder weg kwam te liggen. De oorzaak 

lag in de beursdip die achteraf bezien in maart 2003 viel. Wat moest dat voor het herstel-

plan betekenen? De bufferregel werd ondanks de bizarre uitwerking gehandhaafd.
584

 

Ultimo 2004 bedroeg de dekkingsgraad 117% bij een vereist eigen vermogen van 130%. 

Aan het herstel droegen de hogere premie en de indexeringskorting bij, maar het herstel 

kwam toch voornamelijk van de beurzen.  

 

In 2005 werd het herstelplan omgezet in een herstelplan op marktwaarde.
585

 Hoewel het 

FTK nog niet gereed was, had de Tweede Kamer toestemming gegeven om op basis van 

de FTK-Hoofdlijnennota de verdere uitwerking ter hand te nemen.
586

 Dat maakte ook de 

weg vrij voor de toezichthouder en pensioenfondsen om te opteren voor het zogenoemde 

overgangsregime. De financiële opzet mocht voor 2005 al opgezet gaan worden conform 

het FTK. Speciaal daarvoor publiceerde de toezichthouder op 21 oktober 2004 de Be-

leidsregel Toepassing Hoofdlijnennota.
587

 PGGM wilde wel opteren voor het 

overgangsregime, maar alleen als dat geen verzwaring opleverde voor het herstelplan, dat 

dan moest worden aangepast voor die Beleidsregel.  

Dat leverde weer veel discussie op. Dat was wel logisch, want het FTK was nog niet 

klaar. Er was dus nog veel onduidelijk, dat wreekte zich wederom. Over alle punten werd 

uiteindelijk overeenstemming bereikt, behalve over de parameters.  

De Beleidsregel schrijft “…..Indien daartoe goede argumenten bestaan, kan een pensioen-

fonds – mits met toestemming van de PVK – afwijken van de hier genoemde 

rekenkundige gemiddelden – (einde citaat).”
588

 PGGM had in 2003 toestemming gekre-

gen om de eigen verwachtingen te gebruiken, omdat de argumentering akkoord werd 

bevonden. Dezelfde argumenten werden nu afgewezen. In de Beleidsregel en ook de 

                                                
584 Zie par. 9.2.1.2 over de kritiek op de bufferregels in de circulaire. 
585 PGGM (2006a). 
586 MinSZWHoofdlijnen (2004a). 
587 PVK (2004). 
588 PVK (2004, 5). 
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Uitwerkingsnota
589

 waren bovengrenzen (voor rendement) en ondergrenzen (inflatie en 

loonontwikkeling) voor de parameterwaarden opgenomen op basis van rekenkundige 

gemiddelden. Binnen de StAr en het pensioenveld zijn die grenzen voortdurend als te 

prudent bestempeld en uiteindelijk zijn door de Tweede Kamer in 2006 de grenzen ge-

handhaafd maar dan meetkundig conform voorstel van de StAr en het pensioenveld.
590

 

Zover was het echter in 2005 nog niet. De toezichthouder eiste, dat PGGM zich op dit 

punt conformeerde aan de Beleidsregel. Dat leidde tot een rendementsaanname van 6,5% 

in plaats van de eigen verwachting van 7,6%. Nog lastiger was de discussie over de rente. 

Ook die aanname was nog onderwerp van gesprek tussen de Minister en de StAr. Mag 

uitgegaan worden van een stijging van de rente van het huidige niveau van 4,3% (stand 

van de rente ultimo 2004) naar een niveau van 5% (de stand op 12 april 2005) zoals de 

StAr wilde of moet worden uitgegaan van de situatie van 30 september 2004 van 3,7% 

met de aanname, dat de rente op dit lage niveau blijft gedurende de horizon van het her-

stelplan, de door de toezichthouder gewenste prudentie. PGGM legt zich bij de eisen van 

de toezichthouder neer, omdat het plan dat daaruit volgt wordt goedgekeurd en geen ver-

zwaring oplevert ten opzichte van het vorige plan. Wel leidde met name de rente-

aanname er toe, dat het in het plan nog 12 jaar zou duren voordat het vereist eigen ver-

mogen zou zijn bereikt en dus ook nog 12 jaar voordat weer volledig zou kunnen worden 

geïndexeerd. Vooral dat was een moeilijk te verteren punt voor het fondsbestuur, omdat 

dat ook moest worden gecommuniceerd. Het was niet te rijmen met de indexeringsambi-

tie. Op de eigen verwachtingen zou het herstel vanwege het wel inrekenen van 

rentestijging in 3 jaar worden gerealiseerd en zou binnen 5 jaar de streefdekkingsgraad 

van 100% reëel worden bereikt.  

In het voorjaar van 2006 worden de nieuwe financiële opzet
591

 en het nieuwe herstelplan 

besproken met de raad van advies. In die zelfde vergadering kon worden gemeld dat het 

vereist eigen vermogen in maart 2006 was bereikt. De rente was gestegen. 

 

Commentaar: hoe kijken wij nu, met de inzichten van nu, terug op het herstelplan? 

Was een herstelplan nodig en heeft het opgeleverd wat het moest opleveren?  

Er was zoals ook al besproken ten aanzien van de circulaire geen bestaand kader anders 

dan de wet. Ook de APP waren niet daadwerkelijk gegroeid tot een geaccepteerd beleids-

kader. Feitelijk was dit de eerste keer dat de grenzen van een weerstandsvermogen 

werden beproefd en de minimumpositie is gevaar kwam.
592

 Dan is het lastig dat er geen 

eenduidigheid bestaat over de regels voor het weerstandsvermogen, de minimumpositie 

en voor herstel(-termijnen). Een belangrijke houdbaarheidsles voor het pensioenstelsel. 

De aandacht voor de kostendekkende premie was terecht. Adequate pensioenzekerheid 

begint bij de kostendekkende premie. Maar moest dat op niveau brengen van de premie in 

zo‟n strak tempo, zeg maar tegen het economisch tij in? Bovendien was zeker de regel ter 

bepaling van het vereiste weerstandsvermogen zeer discutabel. En dus was er geen een-

duidigheid juist over deze hoeksteen van de zekerheid en de prijs daarvan.  

                                                
589 MinSZWUitwerking (2004b). 
590 Zie ook hierna in par. 9.2.1.4. 
591 Zie hierna par. 9.2.1.5 
592 De periode in de jaren ‟70 met onderdekking is niet vergelijkbaar vanwege de verschillen tussen toen en 

nu. Die verschillen waren de oorzaken (hoge indexering), het beleggingsbeleid (nauwelijks zakelijke waar-

den) en de waardering (nog geen marktwaardering van de beleggingen). 
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De crisis was het laatste zetje om te beseffen dat de bestaande generatie zelf meer risico 

moet absorberen. Ook zonder crisis was PGGM wellicht wel over gegaan op middelloon 

en expliciet sturen op indexering, maar de crisis en het opgelegde hersteltempo hebben 

met name de sturing met indexering opgeleverd. Er is geen beter signaal naar de belang-

hebbenden dat indexering voorwaardelijk is, dan er ook daadwerkelijk op sturen. De 

houdbaarheid van het contract is zowel door het besef van de kostendekkende premie als 

door de overgang op middelloon en indexeringsturing als door het besef dat het ook 

(flink) tegen kan zitten – besef van risico – sterk toegenomen. De les om ook beleidsre-

gels af te spreken bij onderdekking is niet opgepakt. Van de orde „de boot gemist‟ (11). 

Maar het was voor dat moment al ingrijpend genoeg. 

 

Uiteindelijk komt het echte herstel van de financiële markt zelf. Zowel de beurzen her-

stellen (snel) als de rente gaat in 2005 weer omhoog. Een belangrijke les (herstel komt / 

moet komen van de markt), die wij, zo blijkt bij de crisis van 2008, niet hebben geleerd. 

De (opgelegde) voorzichtigheid, te weten niet uit gaan van zulk herstel, betekent dat wij 

bij elke grote neergang bang zijn dat het niet meer goed komt. In 2008 betekent dat zelfs 

dat wij bijna afstempelen vanwege die angst op marktcijfers uit een markt die evident 

even de weg kwijt is. Afstempelen, het ultimum remedium nota bene in defined benefit, 

dat juist moet worden voorkomen met het FTK. 

(einde commentaar) 

 

9.2.1.4  Het FTK  

 

De afspraken in het FTK 

Op 12 april 2005 sloten het Kabinet, de StAr en DNB een akkoord over een nieuw finan-

cieel toetsingskader als uitwerking van het toezicht in de Nieuwe Pensioenwet. Nadien 

zijn, ondermeer naar aanleiding van de behandeling van de Pensioenwet in de Tweede 

Kamer, nog wijzigingen aangebracht (bijvoorbeeld in de hersteltermijn bij onderdekking, 

in de Indexatiematrix en in de parameters en nadere regels over het omgaan met het lang-

levenrisico). Wij beschrijven, analyseren en beoordelen het FTK echter aan de hand van 

de 12-april afspraken. De documenten die de Minister van Sociale Zaken noemt in zijn 

brief van 13 april 2005 aan de Tweede Kamer, waarin hij melding maakt van de afspra-

ken, geven goed inzicht in de essentie van de afspraken en de uitgangspunten voor het 

toezicht. Het gaat om de volgende documenten. 

 De brief van Staatssecretaris Rutte van 6 februari 2004 aan de Tweede Kamer 

(Kamerstukken II 2003/04, 28 294, nr. 4 herdruk) met de nota over de hoofdlijnen 

voor de regeling voor het financiële toezicht op Pensioenfondsen (hierna: Hoofd-

lijnennota), waarvan de Tweede Kamer in het algemeen overleg op 11 maart 

2004, heeft geconcludeerd dat de toezichthouder het FTK ter hand kan nemen 

(MinSZWHoofdlijnen 2004a). 

 De nota van 29 oktober 2004 (Kamerstukken II 2004/05, 28 294, nr. 11) met een 

nadere invulling van enkele zaken uit de Hoofdlijnennota (hierna: Uitwerkingsno-

ta) (MinSZWUitwerking 2004b). 

 De brief van 17 december 2004 waarin de Stichting van de Arbeid heeft aangege-

ven dat vanuit de sociale partners op die “Uitwerkingsnota” een positieve reactie 

is gegeven en waarbij de Stichting van de Arbeid tevens heeft aangegeven dat zij 
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overleg op korte termijn op hoge prijs stelt over de wijze waarop gezamenlijk aan 

enkele gerezen onduidelijkheden snel een einde kan worden gemaakt. De Stich-

ting van de Arbeid gaf daarbij aan dat het met name gaat om het onderdeel van 

het indexatiebeleid in relatie tot de reserveringsvereisten en de kostendekkende 

premie, dubbele buffervereisten alsmede premiestapeling (StAr 2004). 

 

De Minister schrijft verder “…..In het overleg op 12 april jl. is gebleken dat met bijgaan-

de indexatiematrix en de daarbij behorende handleiding de door de Stichting van de 

Arbeid genoemde onduidelijkheden worden weggenomen. Uit beide stukken wordt dui-

delijk wanneer „premiestapeling‟ niet aan de orde is en in welke situaties premiekorting 

mogelijk is. Tevens is vastgesteld dat deze indexatiematrix en de daarbij behorende hand-

leiding een consistente uitvoering bevat van hetgeen in de genoemde nota‟s van 6 

februari 2004 en 29 oktober 2004 is aangegeven – (einde citaat).” 
593

 De Indexatiematrix 

en Handleiding (MinSZWHandleiding 2005b) worden gerekend tot de 12-april afspraken. 

 

De besprekingen tussen het Kabinet en de StAr hebben zo‟n twee jaar in beslag genomen. 

Het vertrekpunt was het vervallen van de herverzekeringsplicht en het vervangen daarvan 

door een eigensoortige op pensioenfondsen toegesneden solvabiliteitsbeoordeling. Die 

invulling gebeurt vanuit de discontinuïteitsbenadering, dat wil zeggen  

 de onvoorwaardelijke verplichtingen zijn op elk moment door vermogen gedekt 

en zo niet, dan moet onderdekking zo snel mogelijk verholpen worden; 

 dit is nodig vanwege het vertrouwen dat deelnemers moeten hebben dat wat aan 

hen is toegezegd, ook wordt nagekomen; het vertrouwen in het stelsel is heel be-

langrijk en de pensioenwet beschermt de deelnemer; 

 dat (heel strikt geïnterpreteerd) pas nieuwe toezeggingen kunnen worden gedaan 

als de reeds gedane toezeggingen zijn veilig gesteld met vermogen. 

Het Kabinet had dit al besloten in 2002 en aan de Kamer meegedeeld.
594

 In het verlengde 

daarvan is het Kabinet de besprekingen met de StAr ingegaan vanuit de circulaire van de 

toezichthouder. 

Aanvullend zijn de volgende uitgangspunten
595

 benoemd waaraan de invulling van het 

toetsingskader moet voldoen. 

 Op nadrukkelijk verzoek van de StAr – dit vanwege de circulaire van 2002 van de 

toezichthouder – zijn als uitgangspunt toegevoegd 

o dat ook systeemrisico‟s en macro-economische gevolgen moeten worden 

mee gewogen
596

 en  

o dat het toezichtkader helder en duidelijk moet zijn.
597

 Daar hoort ook bij 

dat het pensioencontract helder is in wat het wel en wat het niet belooft. 

 Het uitgangspunt “afspraak is afspraak” geldt en wordt zodanig ingevuld dat er 

voldoende garantie is dat een toegezegd pensioen tot uitkering komt én dat de 

kosten niet prohibitief worden om pensioen toe te zeggen.
598

  

                                                
593 MinSZW (2005a). 
594 MinSZW (2002). Al besproken in par. 9.2.1.1. 
595 Wij bespreken de uitgangspunten die belangrijk zijn in het kader van de onderzoeksvraag: hoe houdbaar 

is het FTK? 
596 MinSZWHoofdlijnen, punt A.1. 
597 MinSZWHoofdlijnen, punt A.2. 
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 Het Kabinet wil een toezichtkader dat past binnen de Europese Richtlijn voor 

pensioeninstellingen, ook wel genoemd de Bolkestein-richtlijn.
599600

 Overigens 

moet het FTK ook anderszins aansluiten op internationale ontwikkelingen.
601

 Dat 

betekent marktwaardering links en rechts op de balans en sturen daarop, alsook 

safety first. Het downside-risico moet worden beheerst. 

 

De belangrijkste bespreekpunten tussen de StAr , de wetgever en de toezichthouder zijn 

geweest 

 de zekerheidseis, te vertalen in een vereist eigen vermogen (ondermeer de beleg-

gingsbuffer); 

 de premie en de volatiliteit daarvan;  

 de indexering; 

 de hersteltermijnen bij onderdekking en reservetekort;  

 de parameters.  

Wij bespreken ze hierna. Daarbij zullen wij aangeven of en in welke mate van de hierbo-

ven geformuleerde vertrekpunten, hierna te noemen de algemene lijn, wordt afgeweken. 

De algemene lijn is de discontinuïteitsgedachte, uitgewerkt in lijn met de Europese richt-

lijn. En het commentaar wordt zoveel mogelijk gegeven in het licht van de 

contractdimensies. 

 

De zekerheidseis 

De zekerheidseis bestaat uit de volgende componenten. 

 Onvoorwaardelijke aanspraken zijn hard. Zij behoeven een voorziening, een sol-

vabiliteitsmarge (beleggingsbuffer) en een hoge zekerheidsmaat (en een 

kostendekkende premie).  

 De in de circulaire benoemde reserve algemene risico‟s ter grootte van 5%
602

 van 

de voorziening onvoorwaardelijke aanspraken wordt in het FTK benoemd als het 

minimaal vereist eigen vermogen. De facto bedraagt het minimaal vereist eigen 

vermogen dus 105%. Daarmee wordt de grens voor onderdekking 105%.
603

 

 Het fonds houdt een vereist eigen vermogen aan zodanig dat de kans dat na 1 jaar 

de dekkingsgraad lager uitkomt dan 100%, niet groter is dan 97,5%. Dat betekent 

bij een pensioenopbouw van 40 jaar grosso modo dat gemiddeld elke deelnemer 

                                                                                                                                            
598 MinSZWHoofdlijnen, punt A.4. 
599 EFRP (2003). Deze richtlijn vereist ondermeer dat de technische voorzieningen voldoende moeten zijn 

om te waarborgen dat de uitbetaling van de reeds verschuldigde pensioenen en uitkeringen kan worden 

voortgezet en dat zij toereikend moeten zijn om de toekomstige verplichtingen ten aanzien van de opge-

bouwde rechten van de actieve deelnemers na te komen. Een tijdelijke situatie van onderdekking mag 

bestaan maar slechts voor een korte periode en onder de voorwaarde van een concreet herstelplan. Daar-

naast geeft de richtlijn voorschriften voor het vereist en minimaal vereist vermogen 
600 MinSZWHoofdlijnen, punt A.9. 
601 Zie PVK (2001). Eerder besproken in par. 9.2.1.1. 
602 Het percentage kan fondsspecifiek iets lager uitkomen. 
603 MinSZWHoofdlijnen, punten B. 24 en B.25. De grens voor onderdekking blijft 100% (de maat in de 

solvabiliteitsmarge), maar als het vereist eigen vermogen (dekkingsgraad 105%) niet meer aanwezig is, 

moet hersteld worden naar ten minste 105%.  
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eenmaal mee betaalt aan herstel uit een onderdekkingssituatie.
604

 Als het fonds 

een aanwezig vermogen heeft precies gelijk aan dit vereist eigen vermogen, dan is 

het fonds in evenwicht.
605

 Het vereist eigen vermogen verschilt per fonds en dat 

komt voornamelijk door de in een fonds aanwezige mismatch.  

 De uitkomst voor het vereist eigen vermogen van maximaal 130% is mede afhan-

kelijk van de toekomstaannames (rente, inflatie, loonontwikkeling en rendement) 

en van de risicofactoren onder de solvabiliteitsmarge. Mochten deze parameters in 

de toekomst worden verzwaard, dan is de 97,5% hard en niet de 130%.
606

  

 

Commentaar 

De prijs van zekerheid zit voor een groot deel in deze afspraak. De 97,5% is uiteindelijk 

een compromis tussen de zekerheid – had volgens de algemene lijn 99% of zelfs nog ho-

ger moeten zijn – en de betaalbaarheid. Eerst is overeenstemming bereikt over het maxi-

maximale vereist eigen vermogen. Voor een standaardfonds (50% zakelijke waarden, 

50% vastrentende waarden, duration 15) mag dat vereist eigen vermogen niet hoger zijn 

dan 130%. In combinatie zijn daaruit de zekerheidsmaat en de risicofactoren
607

 voor de 

solvabiliteitsmarge (aandelenval enz.) afgeleid. Mede ten grondslag aan dit compromis 

liggen berekeningen van het CPB over de prijs van zekerheid en de kosten van herstel 

van de solvabiliteitsmarge.
608

  

De kans is groot, mede vanwege de kritiek van de toezichthouder, dat bij de evaluatie van 

het FTK de risicofactoren worden verhoogd. De val in 2008 is bijvoorbeeld voor aande-

len beduidend groter geweest dan de ingerekende 25%. Dat is overigens in de afgelopen 

decennia wel vaker gebeurd. Dat zou dan leiden tot een hoger vereist eigen vermogen, 

omdat afgesproken is dat de 97,5% stáát.
609

 

 

De premie 

Kostendekkende premie
610

 

De premie moet ten minste kostendekkend zijn. Dat betekent dat de premie moet bestaan 

uit de volgende componenten. 

 De actuarieel benodigde premie voor de inkoop van de onvoorwaardelijke aan-

spraken.  

 Een opslag voor het bereiken van c.q. in stand houden van het vereist eigen ver-

mogen (solvabiliteitsopslag). 

 Een opslag voor uitvoeringskosten. 

                                                
604 MinSZWHoofdlijnen, punt B.22. Kennelijk is hier afgezien van mee betalen in de vorm van afstempe-

len. Want dat kan ook de gepensioneerden treffen. 
605 MinSZWHoofdlijnen, punt B.27. 
606 MinSZWUitwerking, punt 21. 
607 Deze factoren zijn uitgeschreven in bijlage 1 van MinSZWUitwerking. 
608 CPB (2004a). Het CPB-document zet ook vraagtekens bij de houdbaarheid van defined benefit en de 
daartoe noodzakelijke zekerheidseisen. Het is maar de vraag of de daaruit volgende premieschokken kun-

nen worden opgebracht, zeker ook met het oog op de vergrijzing (pag. 51 en 52).  
609 Dit wordt inmiddels ook daadwerkelijk voorgesteld in de Nota Evaluatie FTK van 2010 (MinSZW 

2010b). 
610 MinSZWHoofdlijnen, punt B.20 en B.21. 
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 De actuarieel benodigde premie voor voorwaardelijke aanspraken (lees indexe-

ring), met inachtneming van de geformuleerde ambitie en de afgesproken wijze 

van financieren. 

Door de marktwaardering wordt de actuariële inkoop sterk volatiel. Daarom zal nog be-

zien worden op welke wijze een te grote premievolatiliteit kan worden voorkomen. 

Doel van deze bepaling van de kostendekkende premie is om structureel op dan wel bo-

ven de evenwichtssituatie te zitten, als deze eenmaal is bereikt. 

 

Premiedemping mag 

Premiestabiliteit en –voorspelbaarheid zijn een belangrijke randvoorwaarde voor werk-

gevers. De ontwikkeling van het dynamisch premiesysteem (par. 8.2) en de worsteling 

van Philips met de eindloonregeling (par. 7.3, 7.4 en 8.5) hebben alles van doen met deze 

randvoorwaarde. Er moest op aandringen van de StAr dus een oplossing komen voor de 

premievolatiliteit. En dat is ook gebeurd, zij het beperkt. 

 De kostendekkende premie mag worden gedempt door voor de rentevoet onder de 

premie uit te gaan van een voortschrijdende of vaste langjarige inschatting van de 

rente of het rendement. Wel is het zo dat de aanname op de lange termijn niet mag 

afwijken van de gemiddelde realisatie. De afspraak geldt ook voor de solvabili-

teitsopslag.
611612

 Ook een eventueel uit premie in te kopen indexering mag op 

deze manier gedempt worden.
613

 

 Eventueel volatiele premiebewegingen als gevolg van zogenoemde buffervolatili-

teit mogen niet worden gedempt. Het Kabinet vindt de hersteltermijn van 15 jaar 

bij een reservetekort lang genoeg en dus is er demping genoeg.
614

 

 Eventueel volatiele premiebewegingen als gevolg van onderdekking en vereist 

herstel mogen niet worden gedempt. Het Kabinet acht de hersteltermijn en de in 

bijzondere gevallen te verlenen verlenging daarvan genoeg voor demping.
615

  

 

Premie voor solvabiliteitsopslag 

Ook over deze premieopslag is lang gesproken. Waarom opbouwen uit premie en niet uit 

rendement? Het antwoord ligt besloten in het feit dat het gaat om een uit veiligstelling 

vereist vermogen en niet om een vrije buffer die opgaat bij tegenvallers en uit meevallers 

weer wordt gevuld. Bij elke inkoop van onvoorwaardelijke aanspraken dient de solvabili-

teitsmarge direct mee te worden gefinancierd. Inkoop van nieuwe opbouw mag niet 

verliesgevend zijn.  

 

Premiekorting 

Zie hierna onder Indexering. 

 

                                                
611 MinSZWUitwerking, punt 17. 
612 Inmiddels geeft de toezichthouder een andere uitleg in de zin dat hij aangeeft dat de wetsteksten dem-

ping van de solvabiliteitsopslag niet toestaan. Dit dient zo snel mogelijk uit de wereld te worden geholpen. 

Vooralsnog is de toezichthouder alsnog akkoord gegaan met demping van de opslag voor solvabiliteit. On-
getwijfeld komt dit in de evaluatie van het FTK terug.  
613 MinSZWUitwerking, punt 18. 
614 MinSZWUitwerking, punt 19. 
615 MinSZWUitwerking, punt 20. In 2010 heeft de Minister voor de premie 2011 eenmalig ontheffing ver-

leend van deze bepaling. 
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Commentaar 

De afspraak tot premiedemping is nodig vanwege betaalbaarheid (premiestabiliteit). Dit 

is wel afwijken van de algemene lijn. Uit gegaan mag worden van rente of rendement. 

Dat is nogal een verschil. Tegen dat laatste kan worden ingebracht dat het rendement on-

zeker is en dat daar in de kostendekkende premie niet op mag worden gerekend. In die 

zin zou dat strijdig zijn met het vertrekpunt van de kostendekkende inkoop van veiligge-

stelde onvoorwaardelijke aanspraken.
616

 Daar kan tegenin gebracht worden dat voor die 

rendementsonzekerheid al een buffer wordt aangehouden, al is die meer voor de volatili-

teit dan voor een tegenvallend niveau. Het mogen rekenen met rendement is een 

afwijking van de algemene lijn en ondergraaft het zekerheidsaspect van de kostendek-

kende premie. 

De premie voor de solvabiliteitsopslag past in de algemene lijn. De APP (vereist weer-

standsvermogen) en de circulaire (buffer mag niet nihil zijn) worden bevestigd. De 

wetgever staat hierop.
617

 Het gaat zelfs zover dat vrijval van solvabiliteit bij uitkeringen 

in eerste instantie niet mag worden gesaldeerd in de kostendekkende premie. Later, in de 

Handleiding Indexatiematrix en opnieuw bij de wettelijke invulling van de consistentie-

toets, wordt bepaald dat mag worden gesaldeerd, mits het vereist eigen vermogen 

aanwezig is.  

 

De indexering 

De discussie over de afspraken met betrekking tot indexering en toezicht is een complexe 

aangelegenheid geweest.  

 In de eerste plaats is, mede als reactie op de circulaire – die een voorziening 

voorwaardelijke indexering vereiste als de voorwaardelijkheid niet nadrukkelijk 

in het verleden was en voor de toekomst werd gecommuniceerd – afgesproken dat 

indexering onvoorwaardelijk is, en waarvoor dan dus de toezichtregels gelden van 

de onvoorwaardelijke aanspraken, tenzij reglement en communicatie helder zijn 

over de voorwaardelijkheid.
618

 Een verklaring van de accountant en actuaris is 

nodig om uitsluitsel te geven over de (on-)voorwaardelijkheid van de indexe-

ring.
619

  

 Tijdens reservetekort mag (gedeeltelijk) worden geïndexeerd, mits deze indexe-

ringen zijn ingeboekt in het herstelplan en de vereiste hersteltermijn er niet door 

wordt overschreden. In de evenwichtssituatie mag indexering ex-ante niet leiden 

tot het optreden van een reservetekort.
620

 

 Voor voorwaardelijke aanspraken en dus ook voor voorwaardelijke indexering 

gelden de eisen ten aanzien van zekerheid en solvabiliteit dus niet. Er is ook geen 

voorziening nodig. 

 Wel moet er voor fondsen met een indexeringsambitie een consistent geheel zijn 

tussen gewekte verwachtingen – als gevolg van het uitspreken van de ambitie - , 

                                                
616 Het zou mij niet verbazen als dit punt door de toezichthouder wordt ingebracht bij de evaluatie van het 

FTK in 2010. Uit oogpunt van prudentie is inkoop op rente aan te bevelen. In de Epiloog zullen wij zien dat 

dit inderdaad wordt voor gesteld. 
617 De Europese richtlijn spreekt overigens niet (expliciet) over een opslag voor solvabiliteit in de kosten-

dekkende premie.  
618 MinSZWHoofdlijnen, punt B.14. 
619 MinSZWHoofdlijnen, punt B.16.  
620 MinSZWHoofdlijnen, punt B.18 en MinSZWUitwerking, punt 14. 
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de financiering en het feitelijk toekennen van de voorwaardelijke aanspraken.
621

 

De ambitie moet wel kunnen worden waar gemaakt en de financiële opzet moet 

dat aannemelijk maken. In samenhang met de bepaling van de indexeringscompo-

nent in de kostendekkende premie en met de voorwaarden voor premiekorting 

was het nodig de afspraken tot indexering nog een ronde verder uit te werken. Dat 

gebeurde in de Indexatiematrix en de Handleiding daarbij, zoals aangegeven door 

de Minister in de brief van 13 april 2005 aan de Tweede Kamer.  

 In die Handleiding werd de ruimte gecreëerd
622623

 om in de continuïteitsanalyse 

de vereiste consistentie zichtbaar te maken. Tegelijkertijd diende die continuï-

teitsanalyse in feite ter toetsing of de feitelijke premie toereikend was voor de 

consistentie. Deze zo genoemde geïntegreerde benadering voor de toereikendheid 

van de premie sprak de StAr beter aan dan de gesegmenteerde benadering als be-

schreven onder de Kostendekkende premie hiervoor.  

 

Premiekorting 

Premiekorting mag alleen als de onvoorwaardelijke en de eventuele voorwaardelijke aan-

spraken in het betreffende jaar en op de langere termijn kunnen worden nagekomen.
624

 

Naar de mening van met name de werkgevers in de StAr een te ongenuanceerde bepaling, 

aangezien de indexering nu juist voorwaardelijk is. De bepaling gaat in die zin ook over 

de inhoud van de regeling. Vandaar dat in de Handleiding
625

 ook hierover een nadere af-

spraak is gemaakt. De afspraak geldt voor fondsen met een indexeringsambitie. De 

afspraak houdt in dat een korting alleen mag 

 als de continuïteitsanalyse aantoont dat de gewekte verwachting ten aanzien van 

de indexering nu en in de toekomst naar verwachting kan worden waargemaakt én 

 de verwachte dekkingsgraad structureel boven de evenwichtspositie blijft. 

Is inhaalindexering onderdeel van de geformuleerde ambitie, dan kan geen premiekorting 

worden gegeven zolang de afgesproken inhaal niet is gerealiseerd.  

 

Consistentietoets 

Als de ambitie uit zicht raakt, moet óf de wijze van financieren worden aangepast óf de 

ambitie worden verlaagd.
626

 De toekenningsverwachting ter zake van de indexering is de 

maat voor de consistentie. De Tweede Kamer acht deze bepaling onvoldoende om de 

consistentie te bewaken. Daarom is in 2008 de consistentietoets toegevoegd aan het 

FTK.
627

 De toets houdt het volgende in. 

Er is consistentie als  

 de continuïteitsanalyse bij een aanwezig vermogen ter grootte van het vereist ei-

gen vermogen (de evenwichtpositie) een toekenningsverwachting oplevert die 

hoog genoeg is
628

 en  

                                                
621 MinSZWHoofdlijnen, punt B.15. 
622 MinSZWHandleiding. 
623 Zie ook Vroon en Tamerus (2005) voor een nadere uitleg van de Indexatiematrix en de Handleiding. 
624 MinSZWHoofdlijnen, punt B.19. 
625 MinSZWHandleiding, punt 5. 
626 MinSZWHandleiding, punt 8. 
627 MinSZW (2008). 
628 Indien voor een fonds een laag vereist eigen vermogen geldt (bijv. bij risicomijdende mix), dan eist con-

sistentie een hoger vermogen dan het vereiste. 
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 de continuïteitsanalyse bij een aanwezig vermogen van 105% voldoende herstel 

laat zien om binnen de vereiste hersteltermijn het vereist eigen vermogen weer te 

bereiken, dus herstel laat zien naar het weer bereiken van de consistentie. Dus 

voldoende herstelpotentie is nodig als onderdeel van de financiële opzet. 

Ook wordt het voort durende dispuut over premiekorting hiermee eindelijk opgelost. 

Premiekorting mag als 

 premiekorting onderdeel is van het beleid als opgenomen in de ABTN; 

 het aanwezig vermogen groter dan het vereist eigen vermogen en  

 de consistentietoets positief is. 

 

Commentaar 

Het „onvoorwaardelijk tenzij‟ komt de noodzakelijke duidelijkheid, een van de vertrek-

punten, zeer ten goede.  

Geïndexeerd mag worden ook al is het vereist eigen vermogen (nog) niet aanwezig. Dit is 

afgesproken op uitdrukkelijk verzoek van de StAr. Het hebben van een reële ambitie ver-

draagt zich niet met een lange periode niet indexeren. De StAr accepteert hiermee dat de 

facto meer inzet nodig is van premie om de hersteltermijn toch te halen. Het betekent wel 

afwijken van de algemene lijn, de over het verleden opgebouwde onvoorwaardelijke aan-

spraken zijn nog niet veilig gesteld uit vermogen en toch worden al nieuwe aanspraken 

aan gegaan. Het Kabinet had daarom ingezet op de eisen uit de circulaire: zolang het ver-

eist eigen vermogen niet volledig aanwezig is, kan niet worden geïndexeerd, tenzij uit 

premie. Een duidelijk compromis op de “as” discontinuïteit versus continuïteit, dekkings-

zekerheid wordt ingeruild voor indexeringskwaliteit. 

Door de geïntegreerde benadering, als vastgelegd in de Handleiding, werd de ruimte ge-

creëerd om in de continuïteitsanalyse de vereiste consistentie zichtbaar te maken. 

Tegelijkertijd diende die continuïteitsanalyse in feite ter toetsing of de feitelijke premie 

toereikend was voor de consistentie. Deze geïntegreerde benadering voor de toereikend-

heid van de premie sprak de StAr beter aan dan de gesegmenteerde benadering als 

beschreven onder de kostendekkende premie hiervoor. De geïntegreerde benadering 

maakte een einde aan de voortslepende discussie over het zogenoemde stapelen van pre-

mie voor solvabiliteit en indexering en aan de vraag of solvabiliteitsvrijval nu wel of niet 

binnen de kostendekkende premie mag worden gesaldeerd. Dat was voor de StAr belang-

rijk vanwege de betaalbaarheid. En het gaf de continuïteitsanalyse de centrale plaats in de 

toetsing van de financiële opzet die voor de StAr de beste garantie was voor een solide 

financiële positie.
629

 De Indexatiematrix bood fondsen de ruimte om zelf hun classificatie 

te kiezen in de combinatie van ambitie en financieringswijze, waarna de toezichthouder 

dan kan toetsen of inderdaad in de financiële opzet sprake was van de vereiste consisten-

tie. Dit houdt overigens ook in dat, als een fonds tijdens een reservetekort wil indexeren, 

het herstelplan er in voorziet dat niet alleen het vereist eigen vermogen binnen de vereiste 

hersteltermijn wordt bereikt maar er ook op gericht is de consistentie met de ambitie weer 

te herstellen. In deze uitwerking van het compromis dat mag worden geïndexeerd ook al 

is het vereist eigen vermogen niet aanwezig, wordt als het ware een brug geslagen naar de 

reële ambitie en wordt die reële ambitie bepalend voor de (feitelijke) premie. De consis-

tentie om die ambitie na te kunnen komen wordt niet op 1-jaars basis getoetst maar vanuit 

                                                
629 In deel III zal ik voor het toezicht op defined ambition contracten aansluiten bij de idee van de consis-

tentietoets en de geïntegreerde benadering (zie deel III, par. 11.4). 
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continuïteit. Dat past op het beleggingsbeleid dat wordt gevoerd om die indexering be-

taalbaar te kunnen doen, een beleid dat wel een lange termijn vereist. Maar hiermee is 

wel de beleggingsspagaat
630

 ontstaan die het contract en ook dus het FTK parten speelt. 

De continuïteitstoets kan positief zijn over de horizon van 15 jaar, de voorgeschreven ho-

rizon voor de continuïteitstoets, terwijl op enig moment onderweg de 97,5% zekerheid 

niet gehaald wordt. Als er maar voldoende herstelcapaciteit in de financiële opzet zit. 

Daaraan kan sterk bijdragen dat een fonds de premie structureel op een reële rentevoet 

bepaalt.   

 

De premiekortingsregels zijn logisch voor fondsen met een reële ambitie. De consisten-

tietoets brengt voldoende duidelijkheid. Ook het FTK moet compleet zijn. Dus heeft de 

politiek terecht een invulling verlangd van de eis van consistentie. Maar de eis is nog 

steeds niet gekwantificeerd. Dat zou wel moeten omwille van duidelijkheid. Nu is de 

consistentie ter beoordeling van de toezichthouder. De toezichthouder hanteert in de toet-

singspraktijk een minimum van 70%. Dat is een heel redelijke norm. Maar het FTK is op 

dit punt dus niet compleet. 

 

De hersteltermijnen 

Hersteltermijnen worden vast gelegd bij een reservetekort en bij onderdekking. 

 

Reservetekort 

Een reservetekort treedt op als het aanwezig vermogen lager komt te liggen dan het ver-

eist eigen vermogen. De hersteltermijn bij reservetekort is bepaald op 15 jaar. Fondsen 

moeten een herstelplan maken, tenzij de financiële opzet al voorziet in maatregelen om 

een reservetekort in beginsel te herstellen.
631

 

 

Onderdekking 

Onderdekking treedt op zodra het aanwezig vermogen lager komt te liggen dan het mini-

maal vereist eigen vermogen van 105%. De hersteltermijn bij onderdekking is bepaald op 

3 jaar, tenzij. De insteek van het Kabinet was 1 jaar, overeenkomstig de termijn in de cir-

culaire.
632

 De termijn is op 3 jaar gezet na amendering door de politiek bij de behandeling 

van de Pensioenwet in de Tweede Kamer in 2006.  

 

Langere hersteltermijnen in bijzondere gevallen 

Op nadrukkelijk verzoek van de StAr is de mogelijkheid in de wet opgenomen voor een 

verlenging van de termijnen in bijzondere gevallen. Dit als uitvloeisel van de discussie 

over met name de hersteltermijn bij onderdekking. In artikel 141 is geregeld dat de toe-

zichthouder in een fondsspecifieke situatie een langere termijn kan toestaan. Dat is ter 

beoordeling van de toezichthouder.  

In artikel 142 is geregeld dat de Minister in overleg met de toezichthouder een langere 

termijn kan toestaan, indien sprake is van een uitzonderlijke economische situatie, waar-

door een groot aantal pensioenfondsen niet kan voldoen aan de wettelijke 

hersteltermijnen 

                                                
630 Dit kritiekpunt is beschreven in deel I, par. 4.3. 
631 MinSZWHoofdlijnen, punt B.28. 
632 MinSZWHoofdlijnen, punt B.25. 
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Beide artikelen betreffen zowel de hersteltermijn bij een reservetekort als bij onderdek-

king.
633

  

 

Commentaar 

Over de hersteltermijn is veel en lang gesproken. Gegeven de afspraak van 97,5% zeker-

heid, vertaald naar een vereist eigen vermogen van ten hoogste 130% voor het 

standaardfonds, is een hersteltermijn van 1 jaar niet realistisch. De algemene lijn is hier 

niet vol te houden, maar de ruimere hersteltermijn verlaagt de facto de dekkingszeker-

heid. In de situatie van onderdekking kan alleen met premie en met afstempelen – korten 

op de onvoorwaardelijke aanspraken – worden gestuurd. Het vertrekpunt bij de invulling 

van de wet, de zekerstelling van de onvoorwaardelijke aanspraken en het mogen rekenen 

van de deelnemer daarop, verdraagt zich niet met afstempelen. Dat laat alleen het premie-

stuur over. Berekeningen laten zien dat, bij een gemiddelde dekkingsgraad in 

onderdekking van 95%, een extra premie ter grootte van 15% van de loonsom nodig kan 

zijn om het herstel binnen 1 jaar te realiseren. Gepleit wordt voor een hersteltermijn van 5 

jaar, tenzij fondsspecifieke omstandigheden dat niet toe laten.
634

 In deel I, par. 5.5 hebben 

wij gezien dat premiestabiliteit en -voorspelbaarheid een absolute randvoorwaarde is voor 

werkgevers. Daarnaast zal, gegeven juist de eis van een vereist eigen vermogen, onder-

dekking in beginsel alleen gebeuren in situaties van korte maar hevige of lang 

aanhoudende economische neergang. Premieverhogingen werken dan procyclisch door en 

vergroten de neergang c.q. belemmeren herstel. Dat was een van de belangrijkste punten 

van kritiek op de circulaire. In de derde plaats neemt het premiestuur door de rijping en 

vergrijzing in de fondsen steeds verder af. Zelfs een termijn van 3 jaar kan daardoor al 

problematisch zijn of de komende jaren worden. De verlenging naar 3 jaar door de poli-

tiek is mede het gevolg van de kritiek. 

 

De parameters 

Economische parameters 

De wetgever stelt de maxima en minima vast voor de parameters (rente, inflatie, loon-

ontwikkeling en rendement). Deze parameters worden gebruikt in de solvabiliteitstoets en 

de continuïteitsanalyse en in beginsel ook in een herstelplan.
635

 Eens in de 3 jaar zullen 

de parameters geëvalueerd worden. Overigens is, zoals hiervoor al aan gegeven, bij de 

uitkomst van die evaluatie de 97,5% leidend en niet de 130%. In eerste instantie zou het 

Kabinet advies daarover vragen van de toezichthouder en vervolgens de StAr consulte-

ren.
636

 Later is bij de behandeling in de Tweede Kamer besloten dat het Kabinet hiervoor 

een commissie zou instellen, bestaande uit een vertegenwoordiger van de toezichthouder, 

                                                
633 Zie voor de teksten van deze wetsartikelen bijvoorbeeld Lutjens (2007). 
634 Tamerus (2005). Ook ORTEC (2003) en CPB (2004a) vragen aandacht voor de nadelen die aan deze 

hersteltermijn kleven. Snippe (2005) geeft aan dat fondsen die een langere hersteltermijn willen, dan wel 

aan hun deelnemers moeten vertellen dat dat een verlaging van de zekerheid betekent. Meer voorwaarde-

lijkheid als het ware in de aanspraken. Ook in CPB (2004b) wordt aangegeven dat het oplossen van de 
nadelige schokken meer stuurbaarheid in het contract zelf zou moeten betekenen. Met de inzichten van 

vandaag zitten zij op het „juiste‟ spoor met hun commentaar. 
635 De toezichthouder heeft bij de opstelling van de herstelplannen naar aanleiding van de kredietcrisis ge-

bruik gemaakt van zijn wettelijke bevoegdheid nadere eisen te stellen aan die parameters. 
636 MinSZWUitwerking, punt 21. 
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een vertegenwoordiger van het CPB en een werkgever en werknemer uit de StAr met een 

onafhankelijke voorzitter. De commissie Don verricht in 2009 de eerste evaluatie.  

 

Langleven 

Fondsen moeten voortaan in de grondslagen voor sterfte en langleven, zowel in de premie 

als in de voorziening, rekening houden met een trend voor een stijging van de levensver-

wachting. Vanwege het effect op de prijs, mocht de invoering van zo‟n trend in drie 

stappen worden genomen. Niet is voorgeschreven welke trend.
637

 

 

Commentaar 

Over de economische parameters is veel discussie gevoerd. Het pensioenveld vond de 

voorstellen van de toezichthouder niet realistisch en te prudent. Dat heeft er toe geleid dat 

naar aanleiding van de behandeling in de Tweede Kamer de in bijlage 3 van de Uitwer-

kingsnota beschreven parameters gelden maar dan meetkundig en niet rekenkundig. 

Al in de APP staat verwoord dat een pensioenfonds bij zijn grondslagen niet alleen moet 

kijken naar de huidige situatie maar ook naar verwachte ontwikkelingen.
638

 Gezien de 

consensus over een verdere stijging van de levensverwachting is het voorschrift inzake 

het rekening houden met een trend dus terecht. Het geeft een eerlijker kostprijs. Al is zo‟n 

trend wel met heel veel onzekerheid omgeven. Overigens kan ook gesteld worden dat 

hier „de boot is gemist (12)‟. Wij hebben ons niet de vraag gesteld of wij langer leven wel 

op deze manier wilden verzekeren. Moeten wij niet reageren door langer te gaan werken? 

 

Commentaar 

Het FTK is na de APP en de circulaire een voor alle partijen duidelijk toetsingskader, dat 

is vast gesteld door de wetgever. Het geeft heldere regels over met name de kostendek-

kende premie, de vereiste zekerheid, het vereist eigen vermogen, de indexering en heldere 

definities voor onderdekking en reservetekort en de bijkomende hersteltermijnen. Ook is 

de waardering van de activa en passiva consistent en op actuele waarde. Het al sinds de 

APP bestaande dispuut tussen het pensioenveld en de toezichthouder is daarmee eindelijk 

uit de weg. Het is daarmee een grote stap vooruit voor het risicomanagement in het pen-

sioencontract. De wetgever geeft met het FTK in zekere zin achteraf alsnog ruggesteun 

aan de circulaire wat betreft absolute prioriteit aan (nominale) dekkingszekerheid, maar 

vindt op nadrukkelijk verzoek van de StAr wel een compromis naar indexeringskwaliteit 

en betaalbaarheid.  

Dit compromis is niet naar de zin van de toezichthouder. Hij vindt het FTK op punten 

onvoldoende tegemoetkomen aan de algemene lijn die was ingezet in de APP en de circu-

laire. De zekerheid is te laag, er wordt te snel geïndexeerd en de parameters zijn te 

optimistisch. De risicofactoren in de solvabiliteitstoets zijn ondergeschikt gemaakt aan de 

gewenste uitkomst van een vereist eigen vermogen van niet meer dan 130% en zijn, ge-

zien het verleden voor aandelen en rente, te laag. Ten minste als je kijkt naar de schok en 

niet naar de beweging over een jaar. Redenerend vanuit het kijken naar de schok heeft de 

toezichthouder gelijk, dat daarmee de facto de zekerheid lager is dan de afgesproken  

                                                
637 MinSZW (2006), toelichting artikel 2. 
638 PVK (1997, 5). 
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Tabel 9.1 Grootste jaarlijkse dalingen in de MSCI sinds 1970 

  

Jaar Daling MSCI Oorzaak 

2008 -0.39 Kredietcrisis 

2002 -0.33 Dotcomcrisis 

1990 -0.28 Golfoorlog 

1974 -0.26 Oliecrisis 

  
 

  
FTK 
Schok -0.25 97.5% zekerheid 

 
Bron: MinSZW (2010b) 

 

97,5%. Ter voorbeeld moge gelden tabel 9.1 die als „bewijs‟ wordt opgevoerd in de Nota  

Evaluatie FTK.
639

  

 

Maar ook is er kritiek in het pensioenveld en bij buitenstaanders.
640

 Dat betreft vooral de 

volgende punten. 

 De bescherming van de nominale aanspraken staat centraal. Dat betekent dat een 

prijs wordt betaald voor de verkeerde zekerheid. Nominale zekerheid is schijnze-

kerheid en vooral jongeren betalen daardoor teveel voor wat ze krijgen. De 

politiek en de StAr zijn grote voorstander van bestendige indexering. Dat zou 

moeten leiden tot een reëel toetsingskader. Maar dat kan, vanwege de betaalbaar-

heid, niet met de zekerheidseis van 97,5% bovenop een dekkingsgraad van 100% 

op een reële rente bepaalde verplichtingen. Uit oogpunt van betaalbaarheid is een 

compromis gesloten, zekerheid voor de nominale (=onvoorwaardelijke) aanspra-

ken en consistentie bij een indexeringsambitie. Eenzelfde compromis en daardoor 

tweeslachtigheid als in het vigerend defined benefit contract.  

 De stringente eis van nominale zekerheid met een korte hersteltermijn geeft, als 

onderdekking zich daadwerkelijk voordoet, een te grote premievolatiliteit. Dat is 

slecht voor de economie en de arbeidsmarkt. Om daaraan te ontkomen moet óf de 

mismatch worden verlaagd óf moeten minder rechten onvoorwaardelijk worden. 

Dat eerste betekent dat de betaalbare reële ambitie uit zicht raakt. Het tweede be-

tekent de facto dat datgene dat het FTK wil beschermen, wordt los gelaten.  

 Het FTK leidt tot een risicomijdende beleggingsstrategie. Dat leidt tot een lager 

en/of duurder pensioen dan nodig en wenselijk en is ook slecht voor de  economie 

die vanwege ook de Europese doelstelling juist de impulsen van (verantwoord) ri-

sico nemen behoeft.
641

 

                                                
639 MinSZW (2010b, 25). Daarin is 2008 mee genomen. Maar ook in de jaren daarvoor zijn grotere schok-

ken opgetreden. 
640 Besproken in deel I, hoofdstuk 4. In meerdere paragrafen raakt de kritiek (mede) het FTK. In par. 4.4.5 
wordt specifiek ingegaan op de „lekken‟ in het FTK. Deze zijn in deze par. 9.2.1.4, geduid met compromis-

sen tussen zekerheid en haalbaarheid (betaalbaarheid en indexeringskwaliteit), successievelijk zichtbaar 

geworden. 
641 Zie bijvoorbeeld ORTEC (2003) inzake het lagere en/of duurdere pensioen en zie bijvoorbeeld Boven-

berg e.a. (2003) voor het missen van risicodragend vermogen in de economie. 
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Eigenlijk is het dispuut over continuïteit en discontinuïteit niet opgelost. Het FTK kiest 

nog steeds voor de nominale korte termijn zekerheid boven alles, terwijl alle belangheb-

benden gebaat zijn bij een betaalbaar inflatiebestendig pensioen. Enerzijds biedt het FTK 

de ruimte om beide doelen te verenigen (demping van de kostendekkende premie, die bo-

vendien op rendement mag worden bepaald, al (deels) indexeren ook al is de 

solvabiliteitsbuffer nog niet gevuld, lange hersteltermijn  reservetekort). Maar het straft 

anderzijds het beleggingsbeleid, nodig voor de betaalbare reële ambitie, af bij onderdek-

king (korte hersteltermijn, verwijt van hoog beleggingsrisico en eventueel de armoedeval 

als risico wordt terug genomen). Door de overgang naar marktwaardering van de ver-

plichtingen is de spanning alleen maar verder aangescherpt. Het dispuut is als het ware nu 

„opgesloten‟ in het FTK. Het FTK past daarmee wel „keurig‟ op het vigerend pensioen-

contract. Dat betekent dat zowel een contract met een grote mismatch, en dus ook een 

hoog vereist eigen vermogen, als een contract met nagenoeg geen mismatch voldoen aan 

het FTK. Omdat het FTK afrekent op actuele waardes worden fondsen met een grote 

mismatch op moment van tijdelijke onderdekking aangesproken op een te hoog beleg-

gingsrisico en fondsen met nagenoeg geen mismatch geprezen voor hun solide beleid. 

Daarmee legitimeert het FTK als het ware de beleggingsspagaat (zie deel I, par. 4.3). Dit 

compromis maakt niet alleen het contract maar ook het FTK onhoudbaar en bij de evalua-

tie ligt de hoofdvraag weer voor. Achteraf bezien hebben wij hier toch ook weer de „boot 

gemist‟ (13).
642

 Wij hebben vanuit de positie van sterk verstoorde verhoudingen tussen 

het pensioenveld en de toezichthouder binnen de grenzen van het bestaande contract ge-

zocht naar een evenwicht tussen kwaliteit, zekerheid en betaalbaarheid en zijn geen 

moment op de idee gekomen om ons de vraag te stellen of dat contract wel een eenduidi-

ge doelstelling had. De ruimte voor een echt open debat, waarin die vraag misschien wel 

op tafel had kunnen komen, was er niet.
643

 

In het FTK geldt eigenlijk de facto nog steeds de herverzekeringsplicht. Weliswaar is de 

verplichte fysieke overdracht van de baan, maar door de waardering op marktwaarde van 

de verplichtingen en de eis dat die marktwaarde elk moment door vermogen moet zijn 

gedekt, betekent dit dat de facto het overdrachtscriterium nog steeds bepalend is voor de 

zekerheidseis en de hersteltermijnen. 

(einde commentaar) 

 

9.2.1.5  PGGM, klaar voor marktwaarde en FTK
644

 

 

Met het vaststellen van het herstelplan in 2003 werd het dynamisch premiesysteem buiten 

werking gezet en de facto afgeschaft. Er moest dus een nieuwe financiële opzet komen. 

Ook in die nieuwe financiële opzet blijft de betaalbare reële ambitie dé doelstelling. Maar 

de nieuwe financiële opzet moet ook voldoen aan het FTK. Dat wordt de randvoorwaar-

de. Het pensioenfondsbestuur heeft bij de vormgeving van de financiële opzet 

                                                
642 Zie bijvoorbeeld ook Van Ewijk en Teulings (2007). Ook zij slaan aan op de dubbele doelstelling in het 

contract en het nominale vertrekpunt van het FTK.  
643 In feite vroegen CPB, DNB en PVK in PVKTussenrapportage (2003) ook om die discussie: wat willen 

wij met indexering in het contract en in het zekerheidsdebat? 
644 Zie Van Keeken (2008, 60-63) en PGGM (2006b). 
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voortgeborduurd op de uitgangspunten die hij had gekozen in het herstelplan. Dat wa-

ren
645

 

 geen indexeringskorting zolang de premie niet ten minste kostendekkend is; 

 geen premiekorting zolang niet volledig wordt geïndexeerd en eventueel over het 

verleden gemiste indexering is gecompenseerd; 

 geen verlaging van het beleggingsrisico. 

 

De belangrijkste kenmerken van het nieuwe pensioencontract zijn de volgende. 

 De pensioenregeling is defined benefit op basis van middelloon met voorwaarde-

lijke maar bestendige indexering met de loonontwikkeling. 

 De afweging van een bestendige indexering enerzijds en betaalbaarheid anderzijds 

is ingevuld door als evenwichtspremie – de zogenoemde basispremie – te bepalen 

de premie die bestendig nodig is voor de inkoop van prijsreële aanspraken. 

o Net als in het dynamisch premiesysteem is bij de bepaling van die premie 

vooruit gekeken en is de premie gedempt. Op een horizon van in dit geval 

15 jaar – de horizon van de continuïteitsanalyse – wordt de ontwikkeling 

van de 1-jarige inkoopsommen vooruit berekend en vervolgens wordt de 

basispremie bepaald als de mediaan van deze 1-jarige premies. De reken-

rente is een langjarige aanname voor de reële swaprente. Elk jaar wordt de 

mediaan opnieuw bepaald. Zolang de mediaan binnen een bandbreedte 

blijft van 1%-punt om de basispremie, blijft de basispremie ongewijzigd. 

o Het verschil tussen de looninflatie en de prijsinflatie moet goed gemaakt 

worden uit het rendement. De indexering wordt dus gefinancierd uit pre-

mie en rendement. Dat kan, omdat de indexering voorwaardelijk is. Het 

betekent ook dat voor de financiering een dekkingsgraad van 100% op de 

reële marktrente aangehouden wordt als streefdekkingsgraad. 

o Anders dan in het dynamisch premiesysteem wordt bij premiekortingen en 

premieopslagen als gevolg van de financiële positie de basispremie niet uit 

het oog verloren. Deze blijft voortdurend het ijkpunt. De feitelijke premie 

is gelijk aan de basispremie, verhoogd met een opslag dan wel verlaagd 

met een korting. Dat hangt af van de hoogte van de nominale en reële 

marktwaardedekkingsgraad. Het bestuur stelt elk jaar de premie vast en 

kan desgewenst en gemotiveerd afwijken van de premiestaffel of de regels 

voor de basispremie.  

o De in 2006 opgelegde eis om een langleventrend in te rekenen in de dek-

kingsgraad en de premie is in twee stappen in de premie verwerkt.  

 Indexering is voorwaardelijk. Elk jaar beslist het bestuur of wel of niet en met 

hoeveel wordt geïndexeerd. Bij die beslissing wordt een leidraad aangehouden, 

maar daarvan kan desgewenst en gemotiveerd worden af geweken. In de leidraad 

is de indexering afhankelijk van de marktwaardedekkingsgraad volgens een „in-

dexeringstaffel‟. 

 De bovengrens voor de staffels wordt gelegd bij een dekkingsgraad van 130%. 

Dat is ruim boven het vereist eigen vermogen, maar gezien de indexeringsambitie 

ook weer niet te hoog. Conceptueel zou de bovengrens van de indexeringstaffel 

                                                
645 Zie par. 9.2.1.3. 
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beter bij de streefdekkingsgraad moeten liggen. Dat zou echter in situaties van een 

reservetekort volledige indexering te lang doen uitblijven. 

De werking van de premiestaffel en de indexeringstaffel zijn al beschreven in deel I, 

hoofdstuk 2.
646

 

 

 Het beleggingsbeleid wordt niet aangepast en blijft een verhouding kennen van 

30% vastrentende waarden en 70% zakelijke waarden. Het bestuur blijft kiezen 

voor een hoog rendement als financieringsbron voor de indexering (reële ambitie). 

Wel is het beleggingsbeleid meer dan voorheen gebaseerd op diversificatie door 

meer categorieën toe te voegen zoals commodities, infrastructuur en specifieke 

lange termijn beleggingen. Dat moet de stabiliteit van het rendement vergroten.  

 Liabilitymanagement is nieuw en nodig vanwege het renterisico onder de ver-

plichtingen. De marktwaardering heeft de mismatch sterk vergroot. Na in eerste 

instantie een koers uit gezet te hebben om, bij stijgende rente, het nominale rente-

risico geleidelijk geheel te gaan afdekken, is die koers later weer verlaten 

vanwege het inflatierisico. Zo‟n 30% van het nominale risico wordt structureel 

afgedekt.
647

 Daarenboven wordt heel geleidelijk, vooral beperkt door marktgren-

zen, het reële renterisico gemanaged via het opbouwen van een portefeuille 

indexleningen. 

 Het vereist eigen vermogen wordt bepaald door het beleggingsbeleid en het liabi-

litybeleid. Die twee samen leiden tot een vereist eigen vermogen van rond de 

125%, ruim onder de bovengrens van de indexeringstaffel. Deze laatste wordt niet 

verlaagd. Dit, omdat anders de remweg te klein zou worden gegeven de gewenste 

geleidelijkheid van de sturing.  

 

Commentaar 

De nieuwe financiële opzet biedt het fondsbestuur wat hij wil.  

 De Nieuwe Flexibele Pensioenregeling, ontstaan na afschaffing van het prepensi-

oen (zie hierna in par. 9.3), kan er tegen een betaalbare prijs (rond de 15% van de 

loonsom) mee worden gefinancierd.  

 De invoering van de nieuwe financiële opzet leidt niet tot premieverhoging.  

 De indexeringskwaliteit (de toekenningsverwachting op grond van de indexatie-

matrix) ligt ruim boven de 80%
648

, een gevoelsmatig minimum, dat echter niet 

expliciet als zodanig wordt vast gelegd. 

 

De nieuwe financiële opzet brengt ook wat moet, voldoen aan het FTK.  

 De basispremie is kostendekkend ten opzichte van de nominale aanspraken,
649

 

omdat de basispremie stuurt naar een dekkingsgraad van 100% reëel, een duide-

                                                
646 Immers, het contract dat wij hier beschrijven is het vigerend FTP-proof contract dat onderzoeksobject is 

van deze studie. 
647 Inmiddels de facto 38%. 
648 Boven de 90% zelfs. Dit komt met name doordat de basispremie is gebaseerd op een reële prijsrente. 
649 In verband met de voorwaardelijkheid van de indexering en de betaalbaarheid uit premie en rendement 

heeft het fonds gekozen voor classificatie D6 van de Indexatiematrix. Dat houdt in dat de premie voor het 

FTK wordt getoetst aan de nominale kostendekkende premie. 
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lijk hogere dekkingsgraad dan het vereist eigen vermogen.
650

 De wet staat pre-

miedemping via een rentevoet, bepaald op een langjarige aanname toe. 

 De feitelijke premie was voor de jaren tot en met 2009 niet kostendekkend. Dat 

werd veroorzaakt door de inkoop elk jaar van een nog af te wikkelen OBU-cohort 

en andere in te verdienen overgangsmaatregelen, ontstaan bij de omzetting van de 

OBU in FLEX-pensioen in 1999. Bij de opstelling van het herstelplan in 2003 had 

het bestuur besloten de premie te laten doorgroeien naar 17,5% van het salaris met 

de afspraak dat deze premie niet verlaagd zou worden 

o zolang eventueel gemiste indexering niet was gecompenseerd én 

o zolang de overgangsrechten niet waren afgewikkeld of anderszins gefi-

nancierd.  

Deze afspraak is ook vast gelegd in de nieuwe financiële opzet. Om die reden kon 

de toezichthouder akkoord gaan met de premie in de financiële opzet. 

 In evenwicht (dat wil voor PGGM zeggen, bij een dekkingsgraad van rond de 

125%) voldoet het vereist eigen vermogen aan de gezien de mismatch geldende 

eisen
651

, zodat aan de zekerheidseis is voldaan. Zelfs wordt voldaan binnen de fi-

nanciële opzet aan de herstelvereisten bij reservetekort. 

 Ook aan de in 2008 alsnog ingevoerde consistentietoets wordt voldaan met een 

verwachte indexeringstoekenning van meer dan 80%.
652

 

 

De financiële opzet van PGGM kent een duale doelstelling die bij deflatie en bij korte 

maar heel hevige schokken in de beleggingen en rente leidt tot problemen ten opzichte 

van het FTK. Vanuit een continuïteitsdoelstelling - een betaalbare reële ambitie vraagt 

een risicovol beleggingsbeleid dat alleen langjarig beoordeeld kan worden - wordt tevens 

een discontinuïteitrandvoorwaarde – het bij nominale onderdekking ten hoogste binnen 3 

jaar weer op 105% zijn - nagestreefd. Het FTK gaat aan dezelfde duale insteek mank en 

laat daarmee dit beleid toe. Het fonds is daarmee, maar nu gelegitimeerd, nog steeds „on-

gehoorzaam‟ aan de wettelijke eis van nominale dekkingszekerheid. Het fonds kent 

daarmee de eerder beschreven beleggingsspagaat.  

Het contract is niet compleet. Niet is afgesproken wat er gebeurt als de onderkant wordt 

onderschreden en herstel niet binnen 3 jaar wordt gerealiseerd en dus ook niet wie in de 

dan eventueel te nemen maatregelen deelt. Dat dient dus alsnog te gebeuren en daarna 

dient opnieuw de mismatch te worden beoordeeld.
653

 Maar dan nóg blijft het contract, net 

als het FTK, „twee heren dienen‟. 

(einde commentaar) 

                                                
650 Dat geldt bij een „normale‟ situatie voor het verschil tussen de reële en nominale rente, waarbij „nor-

maal‟ een structurele inflatie inhoudt van 2% of meer. 
651 Dus berekend conform de daartoe in de regelgeving vast gelegde 1-jaars schokken voor rente en beleg-

gingen. 
652 In de toets is geen minimale toekenningsverwachting vast gelegd. De toezichthouder hanteert een mini-

mum van 70%. 
653 Dit gebeurt uiteindelijk pas in 2010 (PFZW 2011). 
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9.2.1.6  Kredietcrisis toont tekortkomingen van het FTK en van het pensioen-

contract 

 

Naar een nieuw herstelplan
654

 

Wij beschrijven eerst de ontwikkelingen in de pensioenfondsen als gevolg van de kre-

dietcrisis.  

 

Dekkingsgraden zakken in 

Figuur 9.2 toont de ontwikkeling van de marktwaardedekkingsgraad van PFZW
655

 tussen 

2005 en 2008. Als gevolg van de overgang op marktwaardering van de verplichtingen en 

het bewust gekozen beleggingsbeleid met veel zakelijke waarden vertoont de 

 
Figuur 9.2 De ontwikkeling van de marktwaardedekkingsgraad van PFZW tussen 2005 en 2008 
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marktwaardedekkingsgraad een grillig verloop. De volatiliteit op de financiële markten 

wordt weerspiegeld in de dekkingsgraad. Dit ondanks de 30%-nominale rentehedge. Na 

de diepe val tussen 2000 en 2003 komt in 2007 de dekkingsgraad af en toe zelfs boven de 

(reële) streefdekkingsgraad van 100%, maar in de tweede helft van 2008 zakt de dek-

kingsgraad snel weg. Figuur 9.3 toont de ontwikkeling van de nominale 

marktwaardedekkingsgraad in 2008. 

 

                                                
654 Het herstelplan is gepubliceerd op de website van PFZW (PFZW 2009). 
655 In deze paragraaf gebruiken wij PFZW in plaats van PGGM, omdat per 1-1-2008 de naamswisseling 

heeft plaatsgevonden bij de splitsing van het pensioenfonds en de uitvoeringsorganisatie. 
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Figuur 9.3 De ontwikkeling van de nominale marktwaardedekkingsgraad van PFZW in 2008 
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Tabel 9.2 geeft inzicht in de bijdrage van de beleggingsmix en de rente aan die  

 
Tabel 9.2 Het dekkingsgraadverloop PFZW in 2008 naar de oorzaken 

 

Dekkingsgraad begin 2008 148% 

Resultaat op beleggingsopbrengst -44% 

Resultaat op rente -22% 

Resultaat op afdekken renterisico 9% 

Resultaat op premie 1% 

Dekkingsgraad eind 2008 92% 

 
Bron: Herstelplan PFZW, 2009. 

 

ontwikkeling. De doorwerking van de kredietcrisis in de dekkingsgraden van de pensi-

oenfondsen is hard gegaan. Begin oktober daalde de gemiddelde dekkingsgraad van de 

pensioenfondsen onder de 125%, het gemiddeld bij de fondsen vereist eigen vermogen, 

en eind oktober dook de dekkingsgraad onder de 105%, het minimaal vereist eigen ver-

mogen. Het gaat dan om de fondsen die, gedreven door de betaalbare reële ambitie, 

hebben gekozen voor een niet meer dan beperkte nominale rentehedge en veel zakelijke 

waarden. Fondsen die hebben gekozen voor veel rentehedge, weinig zakelijke waarden en 

een grote durationmatch in de vastrentende waarden (bijvoorbeeld Philips) en fondsen die 

bescherming hebben gekocht op hun aandelen (bijvoorbeeld KLM Vliegend personeel) 

dan wel op de combinatie van aandelen en renterisico (bijvoorbeeld Rabobank) worden 
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door de kredietcrisis niet of slechts heel beperkt geraakt.
656

 Alle fondsen, wel of niet ge-

raakt, werken met een ABTN die FTK-proof is.  

 

De reactie van de toezichthouder 

Beide keren, zowel begin oktober als eind oktober heeft de toezichthouder het pensioen-

veld bijeen geroepen en beide keren heeft hij de pensioensector opgeroepen rustig te 

blijven. Hij riep de fondsen op  

 niet massaal hun aandelen te gaan verkopen, dat zou de ellende alleen maar onno-

dig vergroten; 

 niet direct de premies te verhogen; het bedrijfsleven had alle middelen nodig om 

de economische crisis het hoofd te bieden; premieverhoging zou dat schaden; 

 een besluit over indexering even uit te stellen tot de kruitdampen een beetje zou-

den zijn opgetrokken en wellicht een wat beter beeld zou kunnen ontstaan over de 

werkelijke omvang van de schade en iets van een marktrichting zichtbaar zou 

worden. 

Hij onderbouwde deze oproep met het argument dat de markten wel erg van slag waren, 

„de thermometers waren stuk‟.  

 

Naar het oordeel van de toezichthouder had de markt eind 2008 weer voldoende zijn rich-

ting gevonden om de fondsen op te dragen een herstelplan te maken naar de situatie 

ultimo 2008. Voor heel veel fondsen betekende dat een herstelplan onderdekking en her-

stelplan reservetekort ineen. 

 

De reactie van de wetgever  

Al snel was duidelijk dat een herstelplan onderdekking op basis van de voorgeschreven 

hersteltermijn van 3 jaar voor veel fondsen alleen haalbaar was als ook zou worden afge-

stempeld. Een forse premieverhoging zou anders, gegeven de botheid van het 

premiestuur, nodig zijn of een grote bijstorting. De spankracht van het bedrijfsleven kon 

dat vanwege de economische crisis niet aan.  

De StAr en de pensioenkoepels zijn in eerste instantie terughoudend geweest om de wet-

gever te vragen van zijn bevoegdheid gebruik te maken om artikel 142 uit de 

pensioenwet
657

 van toepassing te verklaren en een generieke maatwerkoplossing te bie-

den. Politieke bemoeienis ligt altijd moeilijk. Maar er was geen houden aan. Omdat het 

om heel veel fondsen ging en het ondoenlijk was voor DNB om per fonds maatwerk con-

form artikel 141
658

 te bieden, heeft de Minister toch besloten tot een generieke verlenging 

van de hersteltermijn. De minister heeft echter lang geaarzeld vanuit de optiek dat een 

verruiming van de hersteltermijn betekende dat risico werd door geschoven. Dat vergroot 

de druk op de solidariteit van jong naar oud. Misschien was het beter om toch maar af te 

stempelen.
659

 

                                                
656 Zie deel I, par. 5.5. 
657 Dit artikel regelt dat de Minister pensioenfondsen een ruimere hersteltermijn te verlenen als de dek-
kingsgraad problemen worden veroorzaakt door uitzonderlijke economische omstandigheden die een groot 

aantal fondsen treffen. Zie par. 9.2.1.4. Deze bepaling is in de wet opgenomen op uitdrukkelijk verzoek van 

de StAr. 
658 Dit artikel regelt individueel maatwerk door de toezichthouder. Zie par. 9.2.1.4. 
659 MinSZW (2009a). 
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De Minister besloot twee dingen. 

 De hersteltermijn werd verlengd tot 5 jaar. 

 Een strak herstelschema werd voor geschreven. Indien op enig moment tijdens de 

herstelperiode op grond van de aannames onder het herstelplan het vereiste herstel 

niet meer binnen de resterende termijn kan worden gerealiseerd, moet een jaar la-

ter daadwerkelijk worden afgestempeld, tenzij in dat jaar de situatie aanmerkelijk 

blijkt te zijn verbeterd. 

 

De Minister wilde niet verder gaan dan 5 jaar. Met die 5 jaar dreigden enkele grote be-

drijfstakfondsen toch direct al te moeten afstempelen. Een periode van 6 a 7 jaar zou die 

fondsen wel helpen. Die beperking tot 5 jaar was daarom voor met name de vakbeweging 

niet acceptabel. De Minister amendeert uiteindelijk zijn besluit in het kader van het met 

sociale partners gevoerde sociaal overleg. Niet eerder dan na 1 januari 2012 behoeft er 

voor het eerst te worden afgestempeld.
660

 Afgesproken wordt wel dat medio 2010 zal 

worden bezien op basis van de dan geldende situatie bij de fondsen en de uitkomst van de 

door de Minister uitgezette onderzoeken met betrekking tot het FTK en de houdbaarheid 

van het pensioencontract of dit uitstel van afstempelen verantwoord is.
661

 

 

Nieuw herstelplan voor PFZW 

Eind 2008 bedroeg de dekkingsgraad 92%. Een grenswaarde in die zin, dat gegeven de 

beleggingsmix, de feitelijke premie en de indexeringstaffel, het fonds op de pensioenwet-

parameters aan de hersteltermijn van 3 jaar voor het wegwerken van onderdekking (naar 

een dekkingsgraad van 104,5%, het minimaal vereist eigen vermogen) net genoeg had. 

Ook de 15-jaarshersteltermijn was voldoende om het fonds op tenminste het vereist eigen 

vermogen te brengen van 123%. Toch besloot het fondsbestuur te opteren voor een 5-

jaars hersteltermijn. Vooruitlopend daarop had het bestuur al besloten, gezien de ontwik-

kelingen met betrekking tot de financiële positie om voor 2009 de pensioenen en 

pensioenaanspraken niet te indexeren, hoewel de leidraad voor indexeren in de financiële 

opzet (zie hoofdstuk 2) daartoe wel de ruimte bood. De reden om toch te opteren voor een 

herstelplan was het feit, dat de nabije toekomst op de markten erg ongewis was, de kans 

dus wel degelijk aanwezig was dat de financiële positie nog zou verslechteren, waardoor 

een jaar later alsnog wel een herstelplan nodig zou kunnen zijn en dat de ontheffing van 

de hersteltermijn van 3 jaar alleen voor nu in te dienen herstelplannen gold. De financiële 

projecties lieten een over de eerstkomende 15 jaar fors oplopende indexeringsachterstand 

zien. Dat was voor het bestuur vanuit de reële ambitie niet acceptabel. Het bestuur be-

sloot daarom de leidraad voor de indexering voor de duur van het herstelplan te 

amenderen met als gevolg dat tussen een dekkingsgraad van 105% en 117% de helft van 

de loonontwikkeling wordt door gegeven in plaats van het oorspronkelijke lineaire ver-

loop. Boven de 117% blijft de lineaire staffel van kracht. Er wordt dus eerder meer 

geïndexeerd. In het herstelplan waren ondanks dat geen nadere maatregelen nodig. De 

premie blijft ongewijzigd, de herstelopslag uit het vorige herstelplan was nog niet beëin-

digd.
662

 De beleggingsmix blijft ongewijzigd. 

                                                
660 MinSZW (2009b en c). 
661 MinSZW (2009d). 
662 Dit is conform de in de financiële opzet vastgelegde premieregels. De opslag wordt pas beëindigd als 

alle over het verleden gekorte indexering is gecompenseerd. 
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Bij het indienen van het plan keurde de toezichthouder de economische parameters af. Hij 

had dezelfde parameters de afgelopen twee jaar wel goed gekeurd, maar vond ze nu, in 

het licht van de ontwikkelingen op de financiële markten, niet prudent genoeg. Het porte-

feuillerendement werd op aandringen van de toezichthouder verlaagd van 7,0 naar 6,6%. 

De aannames voor de prijs- en looninflatie moesten worden gehandhaafd op de minima 

van 2 respectievelijk 3%. Voor de rente mocht uitgegaan worden van de rentetermijn-

structuur van ultimo 2008 (startwaarde 3,6%) met afkapping na 5 jaar. Ook op de 

aangepaste parameters was het plan afdoende. 

Wel gaf de toezichthouder het bestuur nog de aanvullende opdracht om een plan te ma-

ken met aanvullende maatregelen voor het geval het hersteltempo te ver achter zou gaan 

lopen. 

Tabel 9.3 geeft de belangrijkste kentallen uit het herstelplan inzake de ontwikkeling van 

de dekkingsgraad en de indexeringsachterstand.   

 

Tabel 9.3 Dekkingsgraad en indexering met maatregelen uit het herstelplan 

Duur herstelplan: 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 7 jaar 15 jaar

Nominale dg: 95.6 100.0 103.9 106.0 108.5 113.6 126.4

Cum. indexatie: 0.0% 0.0% 0.0% 1.5% 3.0% 6.1% 27.0%

Cum. loongroei: 3.0% 6.1% 9.3% 12.6% 15.9% 23.0% 55.8%

Cum. prijsinflatie: 2.0% 4.0% 6.1% 8.2% 10.4% 14.9% 34.6%

Pensioenwet parameters

 

Bron: Herstelplan PFZW, 2009. 

 

Na 4 jaar is het fonds in het deterministische scenario van de pensioenwetparameters uit 

onderdekking en binnen 15 jaar is het fonds uit het reservetekort.
663

 

 

Eind 2009 bedraagt de dekkingsgraad 108%
664

 en ligt het plan voor op het schema dat 

uitging van 96%. Zowel de rente als de waarde van de beleggingen stegen. 2009 was 

zelfs een bijzonder goed beleggingsjaar.
665

 Met name de beleggingen zijn fors in waarde 

gestegen. Daarom wordt, met goedvinden van de toezichthouder, geen plan overlegd met 

aanvullende maatregelen voor het geval het herstel achter gaat lopen op het plan.
666

 Eind 

2010 is de dekkingsgraad 104%. Dat is nog steeds voor op het schema, ondanks een be-

nodigde verhoging van de voorziening van 7,5% vanwege de ingerekende nieuwste 

trendprognoses ter zake van langleven van het AG.
667

 

 

Commentaar 

De impact van de kredietcrisis en de reactie van de toezichthouder en de wetgever leiden 

tot de volgende observaties. Wij beschrijven die observaties aan de hand van enkele af-

spraken uit het FTK. Het gaat dan om de volgende afspraken. 

 

                                                
663 Het vereist eigen vermogen per 31-12-2008 is 123%. 
664 PFZW (2010). 
665 Het herstel moet van de markt komen, want extra maatregelen worden er niet genomen. In 2009 gebeurt 

dat dus ook. 
666 Het bestuur start de besprekingen daarover overigens wel. In juni 2010 leidt dit tot het vast stellen van 

een leidraad bij onderdekking (PFZW 2011). 
667 AG (2010). 
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 Het overeengekomen uitgangspunt dat niet alleen van belang is micro naar de 

pensioenfondsen en hun solvabiliteit te kijken maar bij de beoordeling van de 

solvabiliteitsontwikkeling ook macro te kijken in het licht van het pensioensys-

teem, het vertrouwen daarin en de invloed van maatregelen op het vertrouwen en 

de economie.
668

 

 De introductie van de marktwaardering van de pensioenverplichtingen.  

 Het omgaan met extreme marktomstandigheden. 

 De dubbele doelstelling in het contract en het FTK met de beleggingsspagaat als 

gevolg. 

 De zekerheidseis, parameters en risicofactoren. 

 

Breder kijken dan alleen micro 

De manier waarop de toezichthouder in 2002 aan de bel heeft getrokken was voor sociale 

partners en het pensioenveld eens maar nooit meer. Het vertrouwen in het pensioenstelsel 

werd ernstig geschaad, sprake was van een overreactie – mede omdat de crisis mondiaal 

beperkt bleef tot een beurscrisis en de impact op de economie van korte duur was, omdat 

de onderliggende reële economie er prima voorstond. En door het opgelegde tempo van 

de – overigens terecht verlangde – premiestijging werd juist het herstel van de Neder-

landse economie ernstig vertraagd, algemeen werd de term pensioencrisis gebezigd als 

oorzaak van het achterblijven van het herstel van de Nederlandse economie. Bij de be-

sprekingen tussen het Kabinet en de StAr over de uitgangspunten voor het FTK heeft de 

StAr nadrukkelijk aandacht gevraagd voor systeemrisico‟s en de macro-economische ge-

volgen van het toezicht. Dit naar de parallel met het bankentoezicht. In de afspraken is 

dat gehonoreerd.
669

 

In eerste instantie wordt de afspraak nagekomen. De toezichthouder roept, zoals wij hier-

boven zagen, zowel bij het zakken door de grens van het vereist eigen vermogen als van 

het minimaal vereist eigen vermogen het pensioenveld bijeen en roept het veld op rustig 

te blijven. Dit vooral vanuit het oogpunt van het systeem en de economie. Overhaaste 

maatregelen zouden beide schaden en de problemen alleen maar erger kunnen maken. 

Wat de reden is geweest om eind december 2008 te besluiten de sector toch herstelplan-

nen te laten opstellen naar de marktwaarde op 31-12-2008 is niet duidelijk. De rente was 

nog volatiel, zij het niet zo erg als een paar weken daarvoor, en de swapcurve lag nog 

steeds onder de staatscurve, een bijzondere situatie. De aandelenmarkt zat nog midden in 

zijn schok. Met de opdracht om toch herstelplannen te gaan opstellen is naar mijn mening 

sprake van strijdigheid met genoemd uitgangspunt. De eerste berichten verschenen dan 

ook in de zomer van 2009 in de pers over de negatieve macro-economische effecten van 

de in de herstelplannen aangekondigde dan wel reeds doorgevoerde premieverhogingen 

en bijstortingen door de werkgever.
670

 Als de Minister daarna aan zijn afstempelschema 

bij het verlengen van de hersteltermijn had vastgehouden, zou zijn afgestempeld op basis 

van een momentopname in een zeer extreme markt. Dat zou het vertrouwen ernstig heb-

ben geschaad. 

                                                
668 MinSZWHoofdlijnen (2004a), punt A.1. Ook de OESO (OECD 2010) dringt aan op het inbedden van 

herstelmaatregelen in „het grote plaatje‟, macro dus. Dit om verstoringen in de economie en op de arbeids-

markt zoveel mogelijk te voorkomen. 
669 Zie de bespreking van het FTK in par. 9.2.1.4. 
670 Zie bijvoorbeeld Shell (2009). 
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De introductie van de marktwaardering van de pensioenverplichtingen 

Het in de pas lopen met de internationale ontwikkelingen in accountancy en toezicht is 

voor de SER
671

 en de StAr reden geweest akkoord te gaan met de overgang op markt-

waardering van de pensioenverplichtingen. Zowel de SER als de StAr hebben daarbij wel 

hun bezorgdheid uit gesproken over de consequenties daarvan voor de ontwikkeling van 

de premie, de indexering en de dekkingsgraad. De overgang op de marktwaardering van 

de verplichtingen vergroot de volatiliteit van de dekkingsgraad fors. En bij veel pensioen-

fondsen zijn de premie en de indexering aan de dekkingsgraad gelinkt. Hoewel het FTK 

voorziet in regels ter demping van de kostendekkende premie en daarmee tegemoet komt 

aan de wens tot premiestabiliteit, is de zorg van de StAr niet weg genomen. De StAr had 

ook graag regels gezien voor de demping van de dekkingsgraad. Naarmate de dekkings-

graad de grenzen van het vereist en meer nog het minimaal vereist vermogen nadert, zal 

toch moeten worden gereageerd. Premieverhoging en indexeringskorting zijn dan de 

middelen. En dat kan grote volatiliteit betekenen, een onwenselijke situatie omdat zowel 

werkgevers en werknemers (premie) als gepensioneerden (indexering) willen weten waar 

zij aan toe zijn en niet houden van volatiliteit. Volatiliteit leidt tot onzekerheid en dat tast 

het vertrouwen aan. Een belangrijke les uit de jaren „60 en „70, die leidde tot de zoektocht 

naar met name de structurele prijs van pensioen en financieringssystemen met premiesta-

biliteit.
672

 Op ICA2006
673

 zijn voor- en tegenstanders van marktwaardering volop met 

elkaar in debat geweest. De volatiliteit van marktwaarde was daarin een belangrijk punt. 

Voorstanders huldigden de stelling dat het slechts een kwestie van wennen zou zijn. In 

pensioenland vooralsnog dus niet. In 2007 en begin 2008 ging het gesprek over inhaalin-

dexering en premiekorting en eind 2008 was voor het merendeel van de fondsen 

duidelijk, dat niet zou worden geïndexeerd en voerden FNV en Minister Donner een de-

bat over de noodzaak van afstempelen, dat werd „beslecht‟ in het sociaal overleg.  

 

De marktwaarde-volatiliteit is niet te managen. Daarvoor zijn de volgende argumenten 

aan te voeren. 

 Het renterisico kan volledig worden afgedekt. Dat klopt. Maar dat betekent wel 

een sterke vergroting van de kwetsbaarheid voor inflatie. De betaalbare reële am-

bitie raakt er door uit zicht. Reële verplichtingen kunnen niet worden afgedekt, 

omdat de markt voor indexleningen onvoldoend omvang heeft, in het bijzonder de 

markt voor indexleningen op Nederlandse prijsinflatie. De Nederlandse overheid 

kan helpen dit probleem op te lossen door op grote schaal indexleningen uit te ge-

ven. Dat kan ook helpen een wens van de overheid in vervulling te laten gaan dat 

pensioenfondsen meer beleggen ten gunste van de Nederlandse economie en in-

frastructuur. Tot op heden weigert de overheid echter indexleningen uit te geven.  

 Stel dat de rente gaat oplopen naar bijvoorbeeld 8%. De dekkingsgraden schieten 

dan omhoog. Maar is die 8% een structurele waarde van de rente die langjarig kan 

aanhouden? En wat gebeurt er als de rente dan weer gaat dalen? De voorspoed 

van een mooie dekkingsgraad op 8% rente zal, zeker als die situatie enkele jaren 

aanhoudt, niet zijn vast te houden, zo leert het verleden, maar uitgegeven worden 

                                                
671 Zie SER (2002, 24-25). 
672 Besproken in de zoektocht van Philips (par. 7.4.4) en van PGGM en Philips (par. 8.2). 
673 28th International Congress of Actuaries, Paris, may 28 – june2, 2006, besproken in deel I, par. 3.3.5. 
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aan inhaalindexering, premiekorting en wellicht nog rechtenverbetering. De weg 

terug zal grote problemen opleveren. 

 De behoefte aan premiestabiliteit en de wens om van dit grote volatiliteitsrisico 

verschoond te blijven is, mede door de boekhoudregels, reden voor werkgevers 

om risico over te hevelen naar werknemers. Maar zullen zij de volatiliteit kunnen 

begrijpen?  

 Elke keer zal de volatiliteit van de dekkingsgraad weer paniek geven en zal de 

roep klinken om direct compenserende maatregelen te treffen.  

De impact van de overgang op marktwaardering van de verplichtingen zal een belangrijk 

item (moeten) zijn in de in 2010 uit te voeren evaluatie van het FTK. Onderscheid zal 

gemaakt moeten worden tussen waarderen en sturen. Meer ruimte moet worden gegeven 

in de vorm van bijvoorbeeld langere wachttijden voor reactie. Het risico daarvan zal wel 

gecommuniceerd moeten worden. Wordt dat teveel in strijd gevonden met de zekerheids-

eis, dan zullen pensioenaanspraken meer voorwaardelijk moeten worden. Voor die 

aanspraken is vanuit marktdenken geen directe sturing vereist, omdat het fonds geen har-

de toezegging heeft gedaan. 

 

Het omgaan met extreme marktomstandigheden 

Naast de scepsis over de impact van de overgang op marktwaardering van de verplichtin-

gen, was er nog een reden voor bezorgdheid bij de StAr. Dat betrof het optreden van 

extreme marktomstandigheden. De door de wetgever voorgestelde maximale herstelter-

mijn van onderdekking van 1 jaar
674

 leidde tot deze bezorgdheid. Bij onderdekking mag 

niet worden geïndexeerd. Als sturingsmiddel is dat in die situatie dan niet meer in te zet-

ten. Beleggingsrisico terugnemen bij onderdekking heeft geen zin. Het vereist eigen 

vermogen daalt weliswaar, maar de onderdekkingsgrens niet. Door beleggingsrisico terug 

te nemen, wordt tevens herstelpotentieel uit rendement opgegeven. Dat betekent dat her-

stel geheel uit premie moet komen. Uit bij individuele fondsen uitgevoerde berekeningen 

was gebleken dat strikte naleving van de hersteltermijn tot een verdubbeling van de pre-

mie kon leiden.
675

 Daarom heeft de StAr aangedrongen op het opnemen in de 

Pensioenwet van een uitzonderingsbepaling. Zo‟n bepaling is ook opgenomen in de 

Hoofdlijnen van het akkoord tussen de wetgever en de StAr.
676

 In de Pensioenwet zijn 

uiteindelijk twee bepalingen opgenomen die maatwerk mogelijk maken, art. 141 en art. 

142.
677

 De laatste geeft de wetgever de mogelijkheid om in overleg met DNB fondsen een 

ruimere hersteltermijn dan 3 jaar te geven, “……indien sprake is van een uitzonderlijke 

economische situatie waardoor een groot aantal pensioenfondsen niet kan voldoen aan de 

bij of krachtens deze wet gestelde vereisten inzake het vereiste eigen en het minimaal 

vereist eigen vermogen” – (einde citaat).
678

 Voor iedereen was duidelijk dat eind 2008 

van zo‟n uitzonderlijke economische situatie sprake was en die situatie heel veel fondsen 

in onderdekking bracht. Opvallend is de terughoudendheid die partijen hebben betracht 

                                                
674 Bij het opstellen van de Hoofdlijnen en de Uitwerking daarvan was de hersteltermijn bij onderdekking 

nog 1 jaar. Pas bij de behandeling van de Pensioenwet in de Tweede Kamer in 2006 is die termijn verruimd 

naar 3 jaar. 
675 Zie bijvoorbeeld ORTEC (2003) (ook de circulaire van 2002 kende een hersteltermijn van een jaar, zie 

par. 9.2.1.2) en Tamerus (2005) voor de premie-effecten van een korte hersteltermijn. 
676 MinSZWHoofdlijnen (2004a), punt B.26.  
677 Besproken in par. 9.2.1.4. 
678 Lutjens (2007, 706). 
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om van deze bepaling gebruik te maken en de starre invulling aan de uitzondering die de 

Minister daaraan uiteindelijk heeft gegeven. Maar er was geen houden aan. Omdat het om 

heel veel fondsen ging en het ondoenlijk was voor DNB om per fonds maatwerk conform 

artikel 141 te bieden, heeft de Minister toch besloten tot een generieke verlenging van de 

hersteltermijn. De Minister was, zoals wij hiervoor zagen, echter wel zuinig.  

 

Op dit punt werkt het FTK dus niet. De uitzonderingsbepaling blijkt moeilijk te hanteren. 

Het belangrijkste argument van de Minister bij zijn aarzeling en de vervolgens door hem 

gekozen invulling is de druk op de solidariteit van jong naar oud die uitgaat van het 

voortbestaan van onderdekking. Risico wordt daardoor inderdaad naar de toekomst door 

geschoven.
679

 De Minister heeft daar een punt. Maar de vraag is wel of zo‟n meting van 

solidariteit moet worden gemaakt op basis van een momentopname in, nogmaals, een 

markt die niet (normaal) functioneert. Mijn antwoord daarop is neen. Wij moeten bij de 

evaluatie van het FTK hier nog eens goed naar kijken.  

Interessant is nog de volgende vraag. Wat, als heel veel fondsen in het pensioencontract 

hadden gekozen voor het (voor een majeur deel) afdekken van de nominale verplichtin-

gen? Had de Minister dan voor de resterende fondsen de uitzonderingsbepaling niet 

gehanteerd en hadden die fondsen dan moeten afstempelen? En was daar dan invulling 

aan gegeven? Wij zullen het antwoord niet weten. Maar het toont nog een andere kwets-

baarheid van deze bepaling.  

 

De dubbele doelstelling en beleggingsspagaat 

De kredietcrisis heeft de spotlight gezet op de beleggingsspagaat. De dubbele doelstelling 

in het contract, de nominale grenzen in het FTK en grote schokken op de financiële mark-

ten gaan niet samen. De oplossing van dit probleem moet in de eerste plaats komen uit 

het contract. Dat moet de dubbele doelstelling, én een betaalbare reële ambitie én een 

nominale dekkingszekerheid, verlaten. Er zal gekozen moeten worden. Linksaf: nominale 

dekkingszekerheid. Rechtsaf: reële ambitie. 

Linksaf betekent minder risico enerzijds en hogere buffers
680

 en een ongedempte kosten-

dekkende premie anderzijds. En eigenlijk ook een hogere zekerheid dan 97,5%. Meer 

betalen voor meer (nominale) zekerheid. Voor dat meer betalen is in de economie geen 

ruimte. Dat zal er op neer komen dat iets meer dan de helft van de huidige opbouw nomi-

naal hard zal zijn. De rest zal met een van de rentestand afhankelijk jaarlijks wisselend 

opbouwpercentage kunnen worden benut voor een voorwaardelijke pensioenopbouw. 

Dus per saldo wordt het minder pensioen en met minder indexering, of te wel een lager 

reëel pensioenresultaat met een zekere nominale bodem. En hoe zeker is die bodem, ge-

zien de groeiende onzekerheid in de financiële markten waar ook staatsleningen hun 

gedachte veiligheid verliezen en gezien de grenzen aan het verzekeren van langlevenrisi-

co bij een almaar stijgende levensverwachting. Dit voorbeeld van een combicontract 

geeft naar mijn mening een zuivere scheiding tussen „hard‟ en „zacht‟. Het is beschreven 

in Boeijen, e.a. (2010b). 

Rechtsaf betekent het accepteren van de onzekerheid en over gaan op een contract met 

alleen voorwaardelijke maar dan wel reële opbouw en aanspraken. Dat levert door het 

                                                
679 MinSZW (2009a). 
680 Eigenlijk helemaal geen (mismatch)risico en dan zijn geen buffers nodig. Het ontbreken van rendement 

leidt tot een hogere premie of lager pensioen. 
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contineren van het op een reële ambitie gestoelde beleggingsbeleid een reëel pensioenre-

sultaat op op het huidige niveau, maar wel de kans dat af en toe op de (door eerdere 

indexeringen gegroeide) aanspraken wordt gekort. Defined ambition,
681

 uitvoerig te be-

spreken in deel III, is een voorbeeld van zo‟n contract. De keuze is aan sociale partners. 

Die keuze vraagt wel dat in het FTK ruimte komt voor contracten met reële maar voor-

waardelijke pensioenaanspraken. 

 

De parameters en risicofactoren 

De kritiek van de toezichthouder op het FTK dat de risicofactoren in de solvabiliteitstoets 

te laag zijn, lijkt te worden bevestigd in de kredietcrisis. Moeten de risicofactoren en dus 

de buffers omhoog? In de Nota Evaluatie FTK
682

 vinden wij een indicatie van de inzet 

van de toezichthouder bij het opstellen van het FTK, een inzet conform schokken uit het 

verleden. Een heel grove berekening laat zien dat dat voor PFZW zou betekenen een buf-

fer van ruim 141% in plaats van de huidige ongeveer 125%. De dekkingsgraad bedroeg 

ultimo 2007 148%, dus het vereist eigen vermogen was aanwezig. De dekkingsgraad zou 

dan ultimo 2008 nog steeds 92% hebben bedragen. Dus hogere buffereisen had het fonds 

in 2008 onvoldoende geholpen. Alleen veel minder beleggings- en renterisico had het 

fonds in 2008 echt geholpen. Maar dat strookt niet met de doelstelling van een betaalbare 

reële ambitie. Opnieuw: kiezen dus in het contract. 

 
Zijn de economische parameters te optimistisch, zoals de kritiek van DNB luidt op het 

FTK? Naar de mening van de meerderheid in de Commissie Don wel.
683

 Dat is de ene 

kant. Zouden de fondsen niet in onderdekking zijn geraakt als de parameters waren ge-

hanteerd die deze meerderheid voorstelt? Voor PFZW geldt dat in elk geval niet, omdat 

de premie bepaald wordt op de reële rente en niet op verondersteld rendement.
684

 

(einde commentaar) 

 

9.2.2  Beoordeling met de inzichten van nu 

 

FTK  is ‘willen’ 

Doel van het FTK is om „willen‟ op het punt van (dekkings)zekerheid te realiseren met 

behoud van „willen‟ op indexeringskwaliteit. Doel van het vigerend contract (PFZW 

klaar voor marktwaarde en FTK) is een betaalbare reële ambitie en tegelijkertijd voldoen 

aan nominale dekkingszekerheid. 

 

Wij leggen het FTK en de nieuwe financiële opzet van PFZW langs de „willen‟ dimen-

sies.  

 

                                                
681 Tamerus (2009b). 
682 MinSZW (2010b, 24-27). 
683 Cie Don (2009), „meerderheidsadvies‟. 
684 Maar PFZW zou bij lagere parameters het herstelplan lange termijn wellicht niet zonder aanvullende 

maatregelen hebben kunnen indienen. Veel rek in de premie is er niet. Dus zou dan nog meer dan nu al in 

het plan het geval is moeten worden ingeleverd op de indexeringskwaliteit. Een grote impact dus. 
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Pensioenresultaat 

 De verlaging van de franchise bij de overgang naar middelloon (PFZW) vergroot 

de toegankelijkheid tot de pensioenregeling voor werknemers in de lager betaalde 

functies. Dat is tevens goed voor hun economische zelfstandigheid. 

 De overgang naar middelloon met indexeringssturing is voor actieven een fors 

verlies van kwaliteit, afgemeten aan het pensioendoel, het kunnen blijven voor-

zien in de kosten van levensonderhoud op het welvaartsniveau bij 

pensioeningang. De impact daarvan zal door het merendeel van de werknemers 

niet op waarde zijn geschat. 

 De aandacht voor indexering, in het bijzonder via de consistentietoets, verhoogt 

de indexeringskwaliteit wel weer voor deelnemers en gepensioneerden in contrac-

ten met een geformuleerde indexeringsambitie. 

 Ook het (deels) mogen indexeren tijdens herstel vergroot op zich de indexerings-

kwaliteit. 

 Een te grote prudentie in de parameters kan leiden tot een onnodig hoge premie of 

een ex-ante te lage (indexerings)kwaliteit. Dat kan een te somber beeld geven. 

 Een te grote prudentie bij een herstelpan kan de kwaliteit onnodig hard raken als 

de prudentie leidt tot afstempelen. In die zin zijn de regels in het FTK over het op-

stellen van een herstelplan op een actuele situatie een bedreiging voor de 

kwaliteit. 

 

Zekerheid 

 De uitgangspunten voor de zekerheidsregels (voorziening, solvabiliteitsmarge, 

zekerheidseis, kostendekkende premie) en de invulling vergroten de (nominale) 

dekkingszekerheid. De kostendekkende premie en de combinatie van marktwaar-

dering en de korte hersteltermijn bij onderdekking zijn de belangrijkste 

exponenten van die (nominale) dekkingszekerheid.  

 De (nominale) dekkingszekerheid is wel minder dan door de toezichthouder be-

oogd in de APP en de circulaire. Dat komt door de compromissen omwille van 

betaalbaarheid en indexeringskwaliteit. 

 Met name de eis van een kostendekkende premie is van groot belang voor de ze-

kerheid. Het betekent in de eerste plaats dat er structurele dekking is van de 

toezegging. De lat wordt niet te hoog gelegd. En in de tweede plaats dat structu-

reel ex-ante geen lasten worden doorgeschoven naar toekomstige generaties.  

 De premiedemping maar meer nog het mogen rekenen met rendement in de pre-

mie doen hieraan afbreuk. Het moeten rekenen met een langleventrend vergroot 

de zekerheid. 

 De consistentietoets en in het bijzonder de stringente regels voor premiekorting 

beschermen de indexeringskwaliteit. 

 De combinatie van overgang naar marktwaarde en korte termijn zekerheid schaadt 

echter ook de zekerheid, omdat het risico van premievolatiliteit werkgevers doet 

besluiten meer risico naar deelnemers en gepensioneerden over te hevelen. Een 

averechtse werking gaat zich voor doen. 

 En de focus op de nominale (dekkings)zekerheid leidt in reële termen juist tot 

minder zekerheid, omdat een betaalbare reële ambitie er minder haalbaar door 

wordt.  



Defined ambition 

244 

 

 De zekerheidseis lijkt niet te worden gehaald door een onderschatting van de risi-

cofactoren in de solvabiliteitstoets. Dat tast de zekerheid en het vertrouwen aan. 

Hoewel erg extreem, is de kredietcrisis hiervan een voorbeeld. 

 Het FTK heeft de spanning tussen discontinuïteit en continuïteit niet opgelost. In-

tegendeel, die spanning is er in opgenomen. Dat komt met name, omdat mag 

worden geïndexeerd ook al is het vereist eigen vermogen niet aanwezig. Maar 

ook, omdat de premie mag worden gedempt en in de premie met rendement mag 

worden gerekend. Net als in het contract proberen wij in het FTK én een betaalba-

re reële ambitie én een nominale (dekkings)zekerheid te realiseren. Daardoor is 

bij fondsen die vanwege de eerste doelstelling een hoge mismatch aanhouden bin-

nen de regels van het FTK de nominale (dekkings)zekerheid toch minder groot 

dan beoogd. Door de onduidelijkheid schaadt dit ook het vertrouwen. 

 Een te hoge prudentie in de parameters en risico-opslagen kan leiden tot een te 

duur of te laag pensioen, een te lage prudentie tot een te lage premie of een ex-

ante te hoge (indexerings)kwaliteit. Een lastige keuze. Het is verstandig over die 

parameters regelmatig met elkaar (StAr en wetgever) te praten. Van een volgende 

commissie moeten echter geen belanghebbenden deel uit maken omwille van ob-

jectiviteit en zelfbescherming. 

 Een te lage prudentie bij een herstelpan kan leiden tot teleurstelling achteraf met 

opnieuw pijnlijke maatregelen. Dat schaadt het vertrouwen en de zekerheid. Een 

te hoge prudentie ook. Want dan wordt wellicht onnodig af gestempeld. Het FTK 

en degenen die het moeten toepassen blijken moeite te hebben met de herstelre-

gels en uitzonderingsbepalingen. Ook dat is niet goed voor het vertrouwen. Heeft 

een herstelplan wel zin? De te nemen maatregelen zijn, nu het premiestuur nage-

noeg bot is, toch zeer beperkt en komen al gauw neer op afstempelen.  

 

Maar ‘kan’ het ook? 

Kan dat betaalbaar, met goed risicomanagement en met aanvaardbare solidariteit? 

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

 

Betaalbaarheid 

 De eis van een kostendekkende premie verbetert de betaalbaarheid. De kosten-

dekkende premie is een soort baken voor de structurele premielast voor de 

onderneming en de werknemers en voorkomt dat de lat te hoog wordt gelegd, zo-

dat achteraf blijkt dat meer premie nodig is. 

 Dit kan ondergraven worden als de zekerheid te hoog wordt. Dat slaat dan neer op 

de kwaliteit (lager niveau) of de zekerheid (een deel van de aanspraken wordt 

voorwaardelijk). 

 De afspraak dat de kostendekkende premie mag worden gedempt vergroot de be-

taalbaarheid.  

 De overgang op marktwaarde in combinatie met de korte termijn focus bedreigt 

de betaalbaarheid. De premielast wordt te volatiel. Dit leidt naar minder risico en 

dus minder indexeringskwaliteit dan wel tot meer overhevelen van risico naar 

deelnemers en gepensioneerden. 

 De overgang naar middelloon met indexeringssturing is goed voor de betaalbaar-

heid, zowel voor de kostenbeheersing als voor de premievolatiliteit. 
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 De stringente regels voor premiekorting zijn op zich slecht voor de betaalbaar-

heid, want verhogen de gemiddelde premie. Ze zijn goed, als het gaat om de 

relatie tussen de ambitie en eerlijke prijs. 

 

Solidariteit 

 De eis van een kostendekkende premie voorkomt dat ex-ante jong solidair is met 

oud als het gaat om de structurele lasten van de ambitie.
685

 

 De aandacht van de Minister voor het doorschuiven naar jongeren bij zijn afwe-

gingen om art. 142 te gebruiken is positief. 

 

Arbeidsmarkt 

 Het strakke sturen met korte hersteltermijnen vergroot op zich de arbeidsmobili-

teit. Het lang boven de markt hangen van een tekort is niet goed voor de 

arbeidsmarkt.  

 De overgang op marktwaarde in combinatie met de korte termijn focus is slecht 

voor de economie en de arbeidsmarkt vanwege de grote en pro-cyclische premie-

bewegingen. 

 

En hoe zit het op de ‘verbinden’ dimensie? 

 

Risicomanagement 

 Het FTK draagt bij aan een sterke verbetering van het risicobesef. Dat element, 

vooral via de instrumenten continuïteitsanalyse, solvabiliteitstoets, consistentie-

toets binnen bereik gekomen, wordt nog veel te beperkt gebruikt in het 

pensioenveld. De toezichthouder zou veel meer bij de fondsen op bezoek kunnen 

gaan om juist gevoeligheidanalyses en stresstesten met behulp van deze instru-

menten te bevorderen zonder daaruit direct ingrijpen te vereisen. Ook een vorm 

van „ de boot gemist‟ (14). 

 Het ontbreken van regels bij onderdekking ingeval de, al dan niet tijdelijke ver-

lengde, hersteltermijn niet kan worden gehaald c.q. het ontbreken van de plicht tot 

aanleveren van een rampenplan ondergraven zo het risicobesef weer. Hier wordt 

„de boot gemist‟ (zie 11 bij herstelplan in par. 9.2.1.3). 

 Het FTK dwingt duidelijkheid af over het wel of niet hebben van een indexerings-

ambitie en over de wijze van financieren. Dat is goed risicomanagement. 

 De kostendekkende premie is een belangrijke verbetering voor adequaat risico-

management. 

 De premie- en indexeringsstaffels, zeg maar de explicitering van de wijze waarop 

stuurmiddelen worden ingezet, verbeteren het risicomanagement. In de eerste 

plaats zijn zij richtinggevend en disciplinerend voor het fondsbestuur dat er alleen 

gemotiveerd van kan afwijken. In de tweede plaats weten ook de belanghebben-

den hoe er wordt gestuurd. Dat betekent dat het bestuur ook daadwerkelijk van de 

sturingsmiddelen gebruik kan maken zonder eventuele claims op grond van ge-

wekte verwachtingen. 

                                                
685 Behalve dan via de systematiek van doorsneeopbouw-doorsneepremie. 
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 In het verlengde van de continuïteitsanalyse is de consistentietoets een belangrijk 

instrument voor het risicomanagement. Aan deze toets kan worden gemeten in 

hoeverre de realisatie van de ambitie in gevaar komt, zodat tijdig óf kan worden 

gecommuniceerd dat de ambitie niet langer houdbaar is óf kan worden bijgestuurd 

in de financiering. Alleen al daardoor wordt de reële (uitkerings)zekerheid ver-

groot.  

 De consistentietoets is niet gekwantificeerd. Het betekent dat niet inzichtelijk is 

gemaakt wanneer de ambitie te ver uit zicht raakt, de risico‟s dat dat gebeurt niet 

inzichtelijk zijn gemaakt en ook geen maatregelen zijn opgesteld als de ambitie te 

ver uit zicht is geraakt. Dat is geen goed risicomanagement. Daarmee roept het 

pensioenveld over zich af dat op enig moment de toezichthouder op de rem trapt. 

De les van de circulaire is dus niet volledig geleerd. Overigens geeft de toezicht-

houder in gesprekken te kennen een ondergrens aan te houden van 70%, maar bij 

naderen of onderschrijden van deze grens ligt een conflict op de loer. Duidelijk-

heid ontbreekt hier en dat is, zoals wij in 2002 hebben geleerd bij het verschijnen 

van de circulaire, ongewenst. Een voorbeeld van „de boot gemist‟ (15).  

 Ook de bovenkant is niet ingevuld in het FTK, anders dan stringente regels voor 

premiekorting. 

 Het FTK heeft het compleet zijn van het pensioencontract niet afgedwongen en 

dat van PFZW is het dan ook niet.
686

 Daardoor wordt wellicht teveel risico geno-

men en komt de (nominale) zekerheid lager uit dan gedacht. 

 Het FTK heeft de spanning tussen discontinuïteit en continuïteit niet opgelost. In-

tegendeel, die spanning is er in opgenomen. Dat heeft het voordeel dat ook binnen 

het FTK een betaalbare reële ambitie mogelijk blijft, maar het risicomanagement 

wordt er lastig door. Moet de strategie een hoge mismatch zijn met het oog op die 

betaalbare reële ambitie, met als risico dat bij grote aandelen- en renteschokken de 

ondergrens wordt onderschreden met grote premieconsequenties of de consequen-

tie van afstempelen? Of moet de strategie zijn een heel kleine mismatch om 

onderdekking gewoon te voorkomen en een daardoor veel lagere indexeringsam-

bitie met als risico dat bij oplopende inflatie inderdaad deze niet kan worden 

bijgehouden met indexering? Kortom, het FTK legitimeert de beleggingsspagaat, 

een voor pensioenfondsbesturen onmogelijke opdracht. Het FTK is hier geen goe-

de gids. „De boot is gemist‟ om de spagaat op te lossen (zie 13 in par. 9.2.1.4). 

 Het FTK geeft verkeerde zekerheid. Namelijk nominale dekkingszekerheid, ter-

wijl alle belanghebbenden zijn gebaat bij een reëel pensioenresultaat. Dit wordt 

overigens in de hand gewerkt door het contract. 

 Het FTK geeft verkeerde zekerheid. Voor jong en oud wordt dezelfde dekkings-

zekerheid voor geschreven, terwijl hun risicodraagvlak vanwege tijd en human 

capital verschillend is. Ook dat wordt in de hand gewerkt door het contract. 

 Draagt een herstelplan nu wel of niet bij aan goed risicomanagement? In de eerste 

plaats is het antwoord ja. Defined benefit vereist dat bij onderdekking herstel 

wordt bespoedigd om afstempelen te voorkomen. In de tweede plaats is het ant-

woord nee. Om twee redenen. 

                                                
686 Dit geldt het merendeel van de defined benefit contracten (en collective defined contribution contrac-

ten?).  
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o Niet goed wordt vast gesteld wanneer sprake is van onderdekking. Dat 

komt omdat daarvoor de marktwaarde van de beleggingen en verplichtin-

gen als vertrekpunt wordt genomen. Dat betekent dat op toevalstreffers 

dan wel in een markt die even helemaal de weg kwijt is bepaald wordt of 

sprake is van onderdekking en dat de zware maatregelen ook op zo‟n bij-

zonder moment worden gebaseerd. Vooral dit is in 2009 de reden geweest 

voor met name de vakbonden om zich hevig te verzetten tegen nu al af-

stempelen. Zulke maatregelen hebben, zo bepaald, geen draagvlak. En dat 

is voor zulke zwaarwegende maatregelen wel wenselijk. 

o Welke aannames leggen wij onder een herstelplan? De neiging bestaat om 

voorzichtig te zijn of zelfs erg voorzichtig te zijn. De aanname van een 

voor 15 jaar gelijkblijvende rente van 3,7%, de rente op 30 september 

2004, vond PGGM te prudent. Maar er werd ook geroepen “de rente kan 

nog naar 1%, kijk maar naar Japan”. Snel daarna steeg de rente en kon het 

herstelplan waarvan een duur was voorzien van 12 jaar worden beëindigd. 

Dat ontlokte de raad van advies bij PGGM de vraag: wie is hier nu gek? 

Aan de andere kant: de rente is in 2010 weer van het niveau van 2004 dan 

wel nog fors lager geweest. Te grote voorzichtigheid kan leiden tot draco-

nische maatregelen die al snel blijken onnodig te zijn geweest. Het kan 

ook andersom. De aannames kunnen achteraf te optimistisch blijken te zijn 

geweest. Nieuwe vervelende maatregelen zijn nodig. Dat zal het vertrou-

wen erg schaden. Een heel lastig vraagstuk. 

o Het legitimeert om niet op voorhand de maatregelen „klaar te hebben 

staan‟. Het rampenplan mag achteraf worden ingevuld en dat betekent dat 

op voorhand wellicht minder goed wordt nagedacht over het risico en in 

elk geval niet over wie de maatregelen in zo‟n herstelplan moet dragen. 

Het FTK is hier geen goede gids.  

 Het is maar de vraag of marktwaarde leidt tot beter risicomanagement. Volgens de 

financieel-economen wel. De marktwaarde is volgens hen de enig juiste waarde in 

de financiële markt. Bovendien is er nu consistentie in de waardering van links en 

rechts op de balans. Maar de volatiliteit van marktwaardes bemoeilijkt aan de an-

dere kant het risicomanagement ook. Zou afstempelen op de waardes van 31-12-

2008 goed risicomanagement zijn geweest? Het argument om het te doen was 

voor de Minister het doorschuifrisico naar toekomstige generaties. Een goed ar-

gument uit oogpunt van solidariteit. Maar wat is de marktwaarde van solidariteit? 

Is die er wel? Wij kunnen met fair value ALM de waarde bepalen van solidari-

teitsoverdrachten. Dat wel. Maar is niet juist solidariteit een maatschappelijk 

fenomeen dat zich niet verdraagt met de markt en zich juist bij uitstek leent voor 

een duurzaamheidswaarde? Hier botsen de paradigma‟s van het sociale contract 

en van het financiële contract.
687

 Kun je een sociaal contract naar de markt bren-

gen? Dat doen wij wel met de waardering en vooral ook sturing op marktwaarde. 

In de evaluatie van het FTK mag een fundamentele herbezinning op marktwaarde-

ring van het pensioencontract niet ontbreken. 

 

                                                
687 Zie deel I, par 4.4.1. 
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Het FTK heeft veel goeds gebracht voor het risicomanagement van het pensioencontract. 

Het belangrijkste is dat er een voor alle partijen duidelijk wettelijk gefundeerd toezicht-

kader is. Maar het FTK kent ook duidelijke minpunten, die met name ook bij de krediet-

crisis aan het licht zijn gekomen. Dit zijn de korte hersteltermijn bij onderdekking, het 

moeilijk hanteerbaar zijn van de uitzonderingsbepaling en het laten voortbestaan van het 

niet compleet zijn van het contract waardoor het FTK onvoldoende gidsend is bij onder-

dekking. Het FTK stuurt op de verkeerde zekerheid (nominaal in plaats van reëel en voor 

jong en oud dezelfde zekerheid), hetgeen overigens ook besloten ligt in het contract. En 

het FTK legitimeert de dubbele doelstelling in het contract en de daaruit voortvloeiende 

beleggingsspagaat. Zowel het FTK als het PFZW-contract (en vele andere) waren niet 

kredietcrisisproof. Ook het FTK kan niet op tegen het economisch tij, de financiële mark-

ten winnen het van het systeem. Met (nog) meer zekerheid wel? 

 

De kredietcrisis was voor de Minister aanleiding om  

 een commissie aan het werk te zetten om de pensioenwetparameters te evalueren 

zoals al bij de invoering van de pensioenwet was voorzien; 

 het FTK versneld te evalueren; 

 het beleggingsbeleid en risicobeheer van de pensioenfondsen te laten onderzoe-

ken; 

 de toekomstbestendigheid van het pensioencontract te laten onderzoeken mede in 

het licht van de voortgaande vergrijzing. 

Deze onderzoeken moeten lessen opleveren die het stelsel meer bestendig moeten maken 

voor de vergrijzing en voor financiële schokken.
688

 De resultaten bespreken wij in de Epi-

loog, par. 13.2.  

 

9.3  Prepensioen afgeschaft
689

 
 

Wij bespreken deze casus om twee redenen. De eerste is dat de overheid opnieuw
690

 in de 

verantwoordelijkheid van de sociale partners treedt door te sturen op de inhoud. De twee-

de is dat de overheid alsnog de goede stap
691

 zet om de arbeidsparticipatie van ouderen in 

het kader van de vergrijzing te verhogen.  

 

9.3.1  De casus 

 

Het Kabinet schaft per 1-1-2006 de fiscale faciliering af van (VUT) en prepensioen.
692

 In 

ruil daarvoor komt er een fiscaal vriendelijke levensloopregeling waarin werknemers zelf 

op eigen kosten kunnen sparen voor tussentijds verlof of vervroegd uittreden. 

                                                
688 MinSZW (2009d). 
689 Zie Van Keeken (2008, 64-68). 
690 Het gebeurde ook bij het Pensioenconvenant (zie par. 8.5). De overheid nam het voortouw in het proces 
van endogen kostenneutraliteit en via fiscale dreiging is de omzetting van VUT naar prepensioen aange-

moedigd.  
691 De stap van omzetting van VUT naar prepensioen bracht niet wat het Kabinet beoogde (zie par. 8.5). 
692 Per 1-1-2005 voor nieuwe pensioenregelingen en per 1-1-2006 voor bestaande pensioenregelingen. Zie 

voor een uitgebreide toelichting op de (fiscale) afschaffing bijvoorbeeld Schouten (2005).  
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Weliswaar kan het Kabinet niet treden in de arbeidsovereenkomst tussen werkgever en 

werknemer – de pensioenregeling is daar onderdeel van - , maar het kan wel de fiscale 

faciliering van het prepensioen afschaffen, waardoor de prijs van de regeling te hoog 

wordt. Vergroting van de arbeidsparticipatie was, naast beheersbaarheid van de kosten, 

het argument voor het eerste Kabinet Kok geweest om in 1996 te komen met de Nota 

Werken aan Zekerheid.
693

 Het Kabinet had daar met name ook de VUT op het oog. Deze 

regeling ontmoedigde het langer doorwerken. Het Kabinet ging er van uit dat, als de VUT 

werd omgezet in prepensioen waarvoor de werknemer zelf moest sparen, in plaats van dat 

de kosten mede door jongere generaties werden betaald, dat een aanmoediging zou zijn 

voor de werknemer om vanwege de kosten toch maar wat langer door te werken. In zijn 

aanbevelingen
694

 drong de StAr er bij werkgevers en werknemers op aan de omzetting 

van VUT naar prepensioen snel ter hand te nemen en in het uit de Nota Werken voor Ze-

kerheid uiteindelijk voortvloeiende Pensioenconvenant spraken Kabinet en sociale 

partners af knelpunten in het arbeidspensioen in relatie tot de arbeidsparticipatie van ou-

deren op te lossen.
695

 Binnen enkele jaren werd de VUT massaal omgezet in 

prepensioenregelingen maar wel met ruime uitlooptermijnen en overgangsrechten. Van 

daadwerkelijk langer werken kwam nog niet zoveel. Dat bracht dus het Kabinet er toe nu 

wel te doen, waar het in de Nota Werken aan Zekerheid alleen mee dreigde, het inzetten 

van het fiscale instrument. Het Kabinet had zich voor wat betreft de vergroting van de 

participatie van oudere werknemers in feite te rijk gerekend met die omzetting van VUT 

naar prepensioen. Ook de verplichtstelling wordt, net als in 1997, ingezet als stok achter 

de deur: regelingen, die in 2015 toch nog de mogelijkheid bieden om vóór 65 met pensi-

oen te gaan anders dan door vervroeging van ouderdomspensioen binnen de fiscale 

marges worden na 2015 niet langer verplicht gesteld. 

Zowel werkgevers als werknemers waren niet blij met dit overheidsingrijpen in de inhoud 

van de arbeidsvoorwaarden. Daar kwam het namelijk wel op neer. De commotie onder 

werknemers was groot. Zelfs een beetje tot hun eigen verbazing was de opkomst bij een 

protestbijeenkomst op het Museumplein in Amsterdam in 2006 in jaren niet zo massaal. 

Eerder dan op 65 jaar met pensioen gaan werd beleefd als een grove aantasting van een 

verworven recht en na 60 tot 62 jaar was het toch wel echt op, zeker voor diegenen die er 

dan al 40 jaar of meer op hadden zitten. Dat criterium, al in de tijd van Van Marken in 

zwang
696

, kwam weer op tafel. Het Kabinet was echter niet af te brengen van zijn voor-

nemen.  

De druk vanuit de vakbonden om de mogelijkheden tot vervroegde pensionering open te 

houden heeft er toe geleid dat de prepensioenregelingen werden „opgeplust‟ naar het ou-

derdomspensioen en nabestaandenpensioen. Binnen die regelingen eisten de vakbonden 

het maximale gebruik van de fiscaal toegestane ruimte. Door vervolgens dit fors hogere 

ouderdomspensioen naar wens te vervroegen, kon de werknemer toch nog zo rond leeftijd 

62-63 met een goed pensioen uittreden. 

Voor de verstandhouding tussen de centrale organisaties van werkgevers en werknemers 

is deze succesvolle werknemerslobby niet goed geweest. Werkgevers hadden graag ge-

                                                
693 Zie par. 8.5. 
694 StAr (1997b), aanbeveling 12. 
695 StAr (1997c), afspraak 6. Zie par. 8.5. 
696 Par. 7.2. 
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zien dat de kosten van het pensioen wat waren verlaagd door de afschaffing van het pre-

pensioen. 

 

Ook in de sector zorg & welzijn, waar vervroegd uittreden als een noodzaak werd gezien 

voor ten minste de verplegende en verzorgende functies,
697

 is het prepensioen
698

 omgezet 

in een verhoogd ouderdomspensioen door de fiscale ruimtes maximaal te benutten. Ook 

werd 1,65% van het salaris aan premieruimte vrij gemaakt om voor werkgevers de pensi-

oenkosten te verlagen.
699

 Daarbij werd vanuit het pensioenfonds een dringend beroep 

gedaan op werkgeverskoepels in de sector om te bevorderen dat levensloopregelingen 

collectief werden opgestart met een bijdrage van de werkgever.  

De belangrijkste veranderingen in de PGGM-regeling waren de volgende. 

 Het opbouwpercentage werd verhoogd van 1,75% naar 2,05%. 

 De franchise wordt verlaagd tot het maximaal toegestane niveau. 

 Een deel van de overgangsmaatregelen die in 1999 waren getroffen bij de omzet-

ting van de OBU naar het FLEX-pensioen
700

 werd omgezet naar een regeling 

waarbij per dienstjaar vóór 2006 1,5 maand pensioen extra werd opgebouwd in 

de nieuwe regeling. Dit werd uit toekomstige premie gefinancierd. Deze toezeg-

ging was voorwaardelijk en werd na 15 jaar doch uiterlijk bij het bereiken van de 

55-jarige leeftijd inverdiend. 

 De flexibiliteit werd flink verruimd door ondermeer ook de tot 2006 opgebouwde 

FLEX-rechten te mogen gebruiken voor een hoger of eerder ingaand ouderdoms-

pensioen en tussen 55 en 70 met pensioen te mogen gaan. Ook mocht voortaan 

vanaf leeftijd 55 gekozen worden voor de combinatie deeltijd werken deel tijd 

pensioen. 

 De OBU werd omgezet naar spaar-OBU het geen inhield dat later laten ingaan 

van de OBU leidde tot een actuarieel neutraal hogere OBU. 

 

9.3.2  Beoordeling met de inzichten van nu 

 

Afschaffen van prepensioen is ‘kunnen’ 

Wij beoordelen de casus langs de „kunnen‟ dimensies. 

 

Betaalbaarheid 

 Door het opplussen van het ouderdomspensioen is de betaalbaarheid niet wezen-

lijk veranderd. Per saldo kwam bij PGGM wat premieruimte vrij, maar dat kwam 

met name ook door de invoering van de WIA. Het langer doorwerken, de bedoe-

ling van de overheid, zal voor de jongere generaties wel gaan optreden en dat 

                                                
697 De functies die vanouds vielen onder regelingen van functioneel leeftijdsontslag (FLO), voordat deze 
opgingen in de OBU (de VUT in de zorgsector). 
698 Bij PFZW FLEXpensioen genoemd. 
699 Dit was mede mogelijk door de overgang van de WAO op de WIA, waardoor de regelingen voor ar-

beidsongeschiktheid in het pensioenfonds soberder konden worden. Zie Van Keeken (2008), hoofdstuk 19. 
700 Par. 8.5.1. 
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verhoogt de doorsneepremie als de pensioenleeftijd niet op schuift. Er komen dure 

opbouwjaren bij. Een „bizarre‟ tegenstrijdigheid.
701

 

 

Solidariteit 

 De overgangsmaatregelen als gevolg van de afschaffing van het prepensioen heb-

ben de solidariteit van jong naar oud vergroot. In het systeem van 

doorsneeopbouw-doorsneepremie betalen jongeren mee voor rechten waarvan zij 

nooit gebruik gaan maken. Van wederkerigheid is geen sprake in dit geval en het 

is ook zeer de vraag of de oudere werknemer die wat langer moet doorwerken 

zwak moet worden geacht en dus de solidariteit daarmee gerechtvaardigd zou 

zijn. Deze extra solidariteit heeft de discussie over de rechtvaardigheid en kwets-

baarheid van de solidariteit van jong naar oud aangewakkerd. Bij het ABP kwam 

het zelfs tot een rechtszaak.
702

 Omdat de OBU altijd goed gefinancierd is geweest, 

was het solidariteitseffect bij PGGM „gering‟, een premieopslag van 0,4% per jaar 

over 15 jaar. 

 De stijging van de doorsneepremie als gevolg van langer werken en dus meer dure 

inkoopjaren vergroot de solidariteit van jong naar oud. Een vervelend neveneffect. 

 

Arbeidsmarkt 

 De afschaffing van het prepensioen haalt een belemmering weg op de arbeids-

markt. De arbeidsparticipatie zal om hoog gaan. Door de afgedwongen ruime 

compensatie zal de vergroting van de arbeidsparticipatie van oudere werknemers 

wel langzaam gaan. Dit wordt mede veroorzaakt doordat een deel van de over-

gangsmaatregelen afhankelijk is van in dienst blijven in de sector. 

 De vergroting van de flexibiliteit rondom de pensioeningang bevordert de flexibi-

liteit op de arbeidsmarkt. 

 

Maar wat betekent dat voor het ‘willen’? 

Wij nemen de casus de maat op de „willen‟ dimensies. 

 

Kwaliteit 

 De afschaffing van het prepensioen heeft de facto door de wijze van afdwingen 

van compensatie door de vakbonden geleid tot een bestendig betere kwaliteit.  

 In veel regelingen is daarnaast de flexibiliteit verbeterd, ook ten aanzien van de 

door de werknemer zelf te bepalen pensioendatum. 

 

Zekerheid 

 Op de zekerheid heeft de afschaffing van het prepensioen geen effect, behalve de 

uitstelfinanciering op de overgangsmaatregelen. 

 

 

 

 

                                                
701 Bij een systeem met actuariële premie is het effect overigens veel groter. Het systeem van doorsneeop-

bouw-doorsneepremie remt dit af ten koste van meer subsidie door de jongeren. 
702 Zie deel I, par. 3.3.2. 
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En hoe zit het op de ‘verbinden’ dimensie? 

 

Risicomanagement 

 Vooral de gebreken van het systeem van doorsneeopbouw-doorsneepremie wor-

den aangezet door de overgangsmaatregelen. Die zijn daarom slecht uit oogpunt 

van risicomanagement. 

 De uitstelfinanciering van de overgangsmaatregelen is geen goed risicomanage-

ment. 

 

De overheid pakt door in zijn al in 1996 bij WAZ ingezette lijn om de arbeidsparticipatie, 

ook van ouderen, in het kader van de vergrijzing te verhogen. Door de lobby van de vak-

bonden om het prepensioen in feite te verslepen naar het ouderdomspensioen heeft de 

beweging opnieuw
703

 minder effect dan beoogd. Het is dus wachten op de volgende stap.  

                                                
703 Net als bij de omzetting van VUT naar prepensioen (zie par. 8.5.2). 


