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Hoofdstuk 10 

Wat leren wij uit de retrospectie over houdbaarheid? 
 

In dit hoofdstuk „verzamelen‟ wij de lessen die wij kunnen leren uit de retrospectie als 

uitgevoerd in de hoofdstukken 7, 8 en 9. In het tweede deel van dit hoofdstuk zetten wij 

op een rij waar wij „de boot hebben gemist‟, dat wil zeggen met de inzichten van nu vast 

stellen dat destijds een verkeerde of niet volledige stap is gezet c.q. keuze is gemaakt in 

de ontwikkeling van het contract. 

 

10.1  De lessen uit de retrospectie 
Wij leren uit de retrospectie de volgende lessen.  

 

(1) Het moet wel betaald kunnen worden.  

De wal van betaalbaarheid zal altijd het schip van de ambitie keren. Geen verplichtingen 

mogen worden aangegaan en geen ambitie mag worden af gegeven zonder adequaat actu-

arieel fundament. Het ontbreken van zo‟n fundament, gestaafd met prognoses van lasten 

en baten over een lange horizon en met voldoende risico- en gevoeligheidsanalyses maakt 

een contract onhoudbaar. Dat geldt ook ten aanzien van inhaalfinanciering. Een juiste 

kostprijs is de basis van zo‟n actuarieel fundament en voorkomt het teveel beloven. Aan-

vullende gevoeligheidsanalyses en stresstesten moeten de risico‟s ten aanzien van de 

betaalbaarheid tijdig inzichtelijk maken. Een „rampenplan‟ en de prijs daarvan hoort 

daarbij. De continuïteitsanalyse zou verplicht gebruikt moeten worden bij verbeteringen 

in de regeling en veranderingen in de financiële opzet en het beleggingsbeleid om de im-

pact daarvan op de ontwikkeling van de financiële positie, het reële pensioenresultaat en 

de betaalbaarheid (premie) bij meerdere scenario‟s te verkennen alvorens een besluit 

wordt genomen. Deze analyses moeten aan het verantwoordingsorgaan worden voorge-

legd om draagvlak te krijgen voor het besluit. Het risicomanagement verbetert hierdoor.  

 

(2) Kijk uit bij economische voorspoed en bij vermogensoverschotten.  

Voorspoed en welvaart doen de risico‟s en de (kost)prijs uit het oog verliezen. De weelde 

wordt uitgedeeld (premiekortingen, regelingsverbetering) en nieuwe verplichtingen wor-

den te gemakkelijk aan gegaan. De rekening komt later en dan blijkt de lat te hoog 

gelegd. Het vergroot de kans dat alsdan verkeerde (derisken bij lage beurswaardes en 

weggeven herstelvermogen waardoor herstel ook nog veel langer duurt) en slecht uitko-

mende (premieverhoging als het toch al economisch tegen zit en indexerings- en 

eventueel rechtenkorting die het vertrouwen schaden en gepensioneerden direct in de por-

temonnee treffen) maatregelen moeten worden genomen. Voorspoed moet worden 

behouden en zo mogelijk beschermd door risico terug te nemen. Het contract moet so-

wieso compleet worden gemaakt door te formuleren wanneer sprake is van een 

vermogensoverschot in het fonds en wat daarmee gebeurt. Een noodzakelijke verbetering 

in het risicomanagement.  

 



Defined ambition 

254 

 

(3) Als het uitzicht op het pensioen achter gaat blijven bij de salarisontwikkeling gaat de 

werknemer zich voor het pensioen interesseren. Dat is goed, want het zou zijn eigen ver-

antwoordelijkheid moeten zijn (Van Marken). Maar die betrokkenheid betekent vooral 

dat hij aanvulling zal eisen. Het achter blijven, mag dus niet te groot worden. 

Een inkomensgerelateerd pensioendoel moet daarom de gezamenlijke inspanning zijn en 

blijven van werkgevers en werknemers, omdat een goed pensioen in hun beider belang is. 

Het is vanwege de houdbaarheid wel van belang dat het contract geen automatismen be-

vat voor aanvullingen. De aanvullingen kunnen wellicht komen uit het vermogen, mits 

een continuïteitsanalyse de consequenties voor alle belanghebbenden goed laat zien. 

Maar veelal zal dit managen moeten gebeuren aan de CAO-tafel bij de bepaling en verde-

ling van de loonruimte. Het pensioen moet weer terug op die tafel. Daar moet „de 

polsstok‟ bepaald worden. Het is ten slotte een arbeidsvoorwaarde.  

 

(4) Als het ingegaan pensioen achter gaat blijven bij de koopkrachtontwikkeling doet de 

gepensioneerde van zich horen en zal hij aanvulling gaan eisen. Het achter blijven mag 

dus niet te groot worden. 

Duidelijk moet in een compleet contract geregeld zijn of en hoe gepensioneerden delen in 

risico. De continuïteitsanalyse zal juist ook voor deze belanghebbenden duidelijk moeten 

zijn over hun risico‟s bij veranderingen in de regeling, de financiële opzet en in het be-

leggingsbeleid.  

 

(5) Werkgevers zijn gevoelig voor aanvullingswensen van deelnemers.  

Zij hebben belang bij het arbeidspensioen als arbeidsvoorwaarde die trekt en bindt. Zij 

hebben ook belang bij een goed pensioen om te voorkomen dat werknemers te lang moe-

ten blijven doorwerken of alsnog bij pensioeningang vragen om een extra 

pensioenstorting. En de arbeidsmobiliteit vraagt om het ook “tijdens de rit” op peil hou-

den van de pensioenopbouw. Hier ligt de sleutel voor werkgever en werknemer om er 

altijd samen uit te komen. Vanuit nog steeds de zorgplicht voelt de werkgever zich ook 

verantwoordelijk voor de indexering van de gepensioneerden. De genoemde continuï-

teitsanalyse moet de belanghebbenden een gelijk vertrekpunt geven bij het gesprek.  

 

(6) Wij zijn in Nederland van nature solidair met zwakkeren c.q. minderheidsgroepen.  

Wij hebben dat in de sociale zekerheid geïnstitutionaliseerd en de Europese regelgeving 

doet er soms nog een schepje bovenop. Ook in de pensioenregelgeving krijgen minder-

heidsgroepen veel aandacht en bescherming. Individuele zekerheid is een van de 

doelstellingen in de PSW en nu de PW. Solidariteit onder deelnemers is groot als de pen-

sioenkwaliteit in gevaar komt. Vooral als het minderheidsgroepen betreft in een 

achterstandspositie. Ook daar zal een werkgever rekening mee moeten houden in het pen-

sioencontract.  

 

(7) In defined benefit ligt uiteindelijk het financieringsrisico bij de werkgever.  

Hij zal bij tekorten altijd worden aangesproken als de toezegging, het onvoorwaardelijk 

recht over het verleden en het in uitzicht gestelde pensioen, in gevaar komt. De rijping in 

de fondsen, de combinatie van marktwaardering en korte hersteltermijnen en de boek-

houdregels betekenen dat hij dit risico niet meer kan dragen. Daarom is defined benefit 

niet meer houdbaar.  
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(8) Tegen de verschuivingen in de demografie kan defined benefit niet op.  

De rijping, de veroudering van het actievenbestand en het langer leven betekenen dat de 

demografie niet alleen de doorslaggevende reden is voor de onhoudbaarheid van defined 

benefit, maar ook bepalend is voor de invulling van een houdbaar contract. Deze les komt 

vooral uit de ontwikkelingen, maar speelt ook een rol bij enkele casussen.  

 

(9) Tegen economisch tij kan geen pensioencontract feitelijk op.  

 Bij grote voorspoed (oplopen van de vermogenspositie c.q. het vrije vermogen) 

houd je de druk niet tegen tot kwaliteitsverbetering en premiekorting; beide bre-

ken bij tegenspoed extra op. 

 Bij grote tegenspoed en defined contribution erodeert het reële pensioenresultaat 

snel. Extra stortingen uit de onderneming via extra loonruimte zijn nodig om die 

erosie te temperen.  

 Bij grote tegenspoed en defined benefit moet je kiezen tussen extra premiestortin-

gen, al dan niet via inhaalfinanciering, of ingrijpen door middel van 

indexeringskorting en eventueel afstempelen. Het eerste betekent een grote last 

voor de onderneming en doorschuiven naar de toekomst. Het tweede betekent op-

schuiven naar minder zekerheid.  

 

(10) Tegen economisch tij en met name de soms optredende extremiteit dan wel lang 

aanhouden van een gunstig of ongunstig tij kan geen financieringssysteem op.  

Een te grote premiebeweging is nodig. Die kan niet worden opgebracht, waardoor toch 

tijdelijk (maar onbekend is voor hoe lang) ongewenste vermogenstekorten of –

overschotten ontstaan (in defined benefit) of ongewenste uitholling van het te bereiken 

pensioendoel optreedt of kortingen op aanspraken of pensioenopbouw nodig zijn. De im-

pact van beleggingsresultaten en veranderingen in de economische toekomstprognoses op 

de volatiliteit is onbeheersbaar groot. Zelfs in het dynamische premiesysteem waarin de 

beleggingsresultaten over 35 jaar worden uitgesmeerd en waarin de veranderingen in de 

economische toekomstaannames via de methodiek van voortschrijdende gemiddelden 

heel geleidelijk doorwerken is de gemiddelde jaarsprong in de generatiepremie nog 4,5% 

van de loonsom. Zowel affinanciering als het systeem van dynamische premie zijn niet 

houdbaar gebleken.  

 

(11) Ook de wet en het toezicht, het FTK, zijn niet opgewassen tegen het economisch tij. 

Het legitimeren van de dubbele doelstelling in het contract is daar mede debet aan. Is het 

met (nog) meer zekerheid wel economisch tij-proof te maken? Of wordt het dan prohibi-

tief te duur dan wel geeft het een te laag of juist heel onzeker pensioen?  

 

(12) Uiteindelijk zal elk contract dus aangepast (moeten) worden aan de ontwikkelingen. 

Een adequaat actuarieel fundament met een faire kostprijs en een adequaat risicomana-

gement, met vooral zichtbaarheid van juist gemeten risico‟s, moet vooraf inzicht geven in 

de houdbaarheid van een contract (ambitie op kwaliteit, zekerheid en solidariteit) en aan-

tonen wanneer de grenzen van de houdbaarheid (solidariteit, betaalbaarheid en 

arbeidsmarkt) zijn bereikt. Alleen zo, in een compleet contract, kan dan een evenwicht 

worden gevonden tussen wat wij willen en wat kan. Een inkomensgerelateerd pensioen-

doel dat wordt bewaakt aan de CAO-tafel vanuit het gedeelde belang van werkgever en 
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werknemer bij een adequaat pensioenresultaat moet voorkomen dat het pensioen te laag 

wordt en uiteindelijk de werkgever (veel) moet bijleggen. Het aanpasbaar zijn van de 

aanspraken moet voorkomen dat de premie en de risico‟s voor de werkgever te hoog 

worden, de economie en arbeidsmarkt worden belemmerd en de solidariteit van jong naar 

oud overbelast raakt.  

 

(13) Eindloon is niet houdbaar.
704

 Het was bij Philips de moeite van het volhouden van 

kapitaaldekking vanwege de onstuimige groei en hoge inflatie die het einde betekende 

van het eindloonsysteem. De financiële positie werd meer en meer ondermijnd. Dat kon 

niet meer uit bijdragen van de onderneming worden gecompenseerd. Aan die bijdrage zit 

een grens. De wal keert het schip. De oorzaak was de backservice. Een goed actuarieel 

fundament en de discipline van tijdevenredige financiering hadden de voorspoed in de 

jaren daarvoor moeten kanaliseren door naar de structurele kosten en risico‟s te kijken en 

die zichtbaar te maken. Later zijn het vooral de financiële schokken en de betaalbaarheid 

van automatische kostenstijgers in het licht van de naderende vergrijzing, die eindloon 

onhoudbaar maken en leiden tot de overstap naar middelloon met voorwaardelijke in-

dexering. Garanties zijn dus niet structureel te financieren en waarde- en 

welvaartsvastheid zijn dus niet te garanderen. De kwaliteit wordt in the end aangepast aan 

de betaalbaarheid.  

 

(14) Beschikbare premiesystemen en inlegafhankelijke opbouw zijn niet houdbaar.  

Het is het steeds verder af komen liggen van de pensioendoelstelling, het na pensioenin-

gang in het levensonderhoud blijven voorzien op het welvaartsniveau op pensioendatum, 

dat vraagt om aanpassingen van de pensioenen en pensioenopbouw over het verleden bij 

oplopende loon- en prijsontwikkeling. En als veel carrière wordt gemaakt, zal ook die in 

het pensioen moeten worden doorberekend. De solidariteit onder de werknemers en deel-

nemers is groot. Men komt op voor groepen met achterstand, een houdbaarheidsles. 

Zonder een inkomensgerelateerd pensioendoel en een koopkrachtbestendig pensioen als 

kompas met een daarop zo goed mogelijke geënt actuarieel fundament is het pensioen-

contract niet houdbaar. Het managen daarvan ligt eerder op de CAO-tafel dan in het 

pensioenfonds.
705

  

 

(15) Met premiekorting moet zeer terughoudend worden omgegaan.  

Premiekorting vertroebelt al snel het zicht op de kostprijs en de weg terug is lastig en 

komt vaak op een economisch verkeerd moment. Premiekorting is niet in het belang van 

gepensioneerden, omdat zij daarin niet delen. Bovendien tast het de indexeringskwaliteit 

aan, het belang bij uitstek van gepensioneerden.  

 

                                                
704 Houdbaar kan wel een variant zijn waarin carrièrestappen wel met backservice worden vergolden bij 

gelijktijdige storting van een koopsom daarvoor. Dat doet ook de werknemer beseffen dat van de verhoging 

een deel naar de spaarpot moet. Dit zou ook een individuele keuze kunnen zijn. 
705 Zie ook les 1 en les 3. 
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(16) Het ontbreken van regels met betrekking tot vermogensoverschotten maakt het pen-

sioenfonds en met name de gepensioneerden kwetsbaar voor het onverantwoord uitdelen 

van vermogen aan regelingsverbetering (en dus vergroten van de lasten) en premiekor-

ting. Regels met betrekking tot vermogensoverschotten moeten onderdeel zijn van het 

complete contract.  

 

(17) Het verdient aanbeveling om bij een situatie van vermogensoverschot beleggingsri-

sico terug te nemen om de mooie vermogenspositie te beschermen. Met name tegen het 

einde van de jaren ‟90 van de vorige eeuw hebben wij die kans voorbij laten gaan en dus 

de boot gemist.  

 

(18) Het toestaan van financieringsachterstand is geen goed risicomanagement. Het toe-

staan van financieringsachterstand (als gevolg van uitstelfinanciering) heeft mede 

bijgedragen aan de brede pensioendekking op een hoog niveau. Voor het risicomanage-

ment is het echter gevaarlijk en het is dan ook absoluut noodzakelijk, zodra de financiële 

positie in het pensioenfonds of de onderneming (inhaalpremies) verbetert, die achterstand 

weg te werken. Het voortbestaan van de achterstand doet het kosten- en risicobesef ten 

onrechte op de achtergrond geraken en betekent de facto dat een te hoog pensioen wordt 

toegezegd. 

 

(19) De risico‟s liggen in de toekomst.  

Niet de waarde van bezittingen en verplichtingen van vandaag maar juist de ontwikkeling 

morgen en overmorgen is van doorslaggevend belang. Zelfs bij onderdekking is het enige 

dat telt de vraag of deze binnen afzienbare tijd zal herstellen. Maar ook bij een overschot 

is eigenlijk alleen de vraag van belang hoe duurzaam dat is. Sturen op marktwaarde is 

kortzichtig en verdraagt zich niet met goed risicomanagement. Het ene moment kom je 

tekort, het volgende moment deel je uit. Het herstelvermogen bij rampen dient onderdeel 

te zijn van de continuïteitsanalyse. Dat voorkomt onnodige pijnlijke ingrepen bij op actu-

ele waardes geconstateerde onderdekking.  

 

(20) Het baseren van langjarige aannames voor beleid en premie op voortschrijdende 

(historische) gemiddeldes werkt niet.  

Het risico is te groot dat het reële saldo van de parameters te ver weg zakt of te hoog op-

loopt waardoor de premie veel te hoog of veel te laag wordt, met als gevolg tekorten of 

overschotten bij kerend economische tij, en daardoor veel risico doorschuiven naar de 

toekomst. 

 

(21) Negatief en positief zijn niet symmetrisch. Een tekort doet veel meer pijn dan een 

vermogensoverschot plezier geeft.  

Bij de invoering van ALM is dit onderschat. Er had meer met de downside rekening moe-

ten worden gehouden. Het is verstandig meer naar de schade te kijken dan alleen maar 

met kansen te rekenen. Fair-value ALM kan daarbij een hulpmiddel zijn, omdat het 

waardes en dus geld hangt aan de schade.  
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(22) ALM brengt integraal balansmanagement.  

De introductie van ALM is een belangrijke stap vooruit in het risicomanagement. Het is 

zowel in inhoud als proces beleidsondersteunend en disciplinerend. In samenhang tussen 

de beleidsinstrumenten wordt de financiële opzet vooruit berekend zodat risico‟s vroeg-

tijdig in beeld komen. Bijsturing is op tijd mogelijk. Dat vraagt wel scenariostudie en 

gevoeligheidsanalyses om regelmatig met elkaar de toekomst te verkennen van mogelijke 

„werelden‟ en de eventuele consequenties voor het contract.  

 

(23) Een pensioencontract kan geen dubbele doelstelling hebben.  

Het contract kan niet én nominale (dekkings)zekerheid én een betaalbare reële ambitie 

nastreven. Dat zadelt pensioenfondsbesturen op met een onmogelijke opdracht, het brengt 

hen in een beleggingsspagaat. ALM maakt dat zichtbaar maar kan het niet oplossen. De 

beleggingsstrategie die met behulp van ALM wordt gekozen als optimaal negeert nood-

gedwongen óf de nominale zekerheid (bijvoorbeeld PFZW) en betekent dat het 

pensioencontract wordt gemanaged als een reëel „zacht‟ contract, of de betaalbare reële 

ambitie die ondergeschikt wordt gemaakt aan de nominale zekerheid (bijvoorbeeld Phi-

lips). De praktijk is veelal dat de eerste route wordt gekozen maar de consequentie niet zo 

wordt beleefd. Het FTK heeft het gelegitimeerd en dus ook niet opgelost. Onderdekking 

kan het onbedoelde pijnlijke gevolg zijn. 

 

(24) Het FTK is niet houdbaar.  

Het dwingt nominale (dekkings)zekerheid af, in lijn met de oorspronkelijke bedoeling 

van de PSW, maar hecht ook aan een betaalbaar reëel pensioenresultaat. Het legitimeert 

daarmee de dubbele doelstelling in het contract en dus de beleggingsspagaat. Daardoor is 

het geen goed kompas voor pensioenfondsbesturen. „Met de wet in de hand, gaan ze toch 

nat‟. 

 

(25) Het is niet verstandig om, als de pensioenpraktijk en de Pensioenwet en het FTK uit 

elkaar gaan lopen, dit te ondervangen in de discretionaire bevoegdheden van de toe-

zichthouder.  

Als het pensioenveld of de toezichthouder dit uit elkaar lopen constateren, dient opge-

schakeld te worden naar de wetgever. De wetgever en de StAr dienen dan, geadviseerd 

door de toezichthouder, te bezien of en in hoeverre de praktijk terug moet „het wetshok 

in‟ of dat de wet moet worden aangepast. Met name de wens tot bestendige indexering als 

gevolg van de maatschappelijke noodzaak daarvan had al in de jaren „60 en/of „70 moe-

ten leiden tot een vraagstelling als genoemd. Dat had het dispuut bij en na het verschijnen 

van de APP kunnen voorkomen. En het had wellicht ook de dekkingsgraad crises in 2002 

en 2008 kunnen voorkomen en kunnen hebben geleid tot een FTK met twee comparti-

menten, een voor een contract gericht op nominale zekerheid met onvoorwaardelijk 

aanspraken en een gericht op een betaalbare reële ambitie met alleen voorwaardelijke 

aanspraken.  
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(26) De Pensioenwet (het FTK) en de implementatie daarvan door de toezichthouder mo-

gen geen onduidelijkheden bevatten.  

Zowel voor het pensioenveld als de toezichthouder is dit ongewenst. Er moet een centraal 

aanmeldingspunt komen voor het melden van onduidelijkheden, een „scheidsrechterfunc-

tie‟.  

 

(27) Stuur het pensioencontract en pensioenfonds niet op marktwaarde.  

Als de rente oploopt, leidt waardering en sturing op marktwaarde tot een snel oplopende 

dekkingsgraad. Dat geeft het risico van premiekorting en/of verbetering van pensioenre-

gelingen, terwijl het maar de vraag is of dat hoge renteniveau structureel is. Neen, zal het 

antwoord zijn. De weg terug is onbegaanbaar in die zin, dat maatregelen in de regelings-

sfeer nodig zijn om deze waardedaling van de verplichtingen op te vangen. Met het 

premiestuur gaat dat niet. Het is in dit verband een zegen voor het arbeidspensioen en de 

economie dat het FTK in werking is getreden bij een structureel redelijk (laag) renteni-

veau. Maar ook de andere kant is waar. Als de rente ver weg zakt, is net zo goed de vraag 

gerechtvaardigd of dit niveau structureel is. Het FTK is hier geen goede gids. Bij de eva-

luatie moet de sturing op marktwaarde worden herbezien. Met name ook zal een 

oplossing moeten worden gevonden voor aantoonbare extremiteiten. Als wij bijvoorbeeld 

hadden gewacht met een oordeel tot het najaar van 2009 (dus bijvoorbeeld drie kwarta-

len), dan had het merendeel van de fondsen geen herstelplan onderdekking hoeven 

maken.  

 

(28) Wij hadden de VUT een tijdelijke regeling moeten laten zijn en blijven. Elk jaar of 

elke twee jaar had de onderneming in overleg met de werknemers moeten bezien of een 

nieuwe cohort er voor in aanmerking moest komen. Het vastleggen in een CAO van een 

leeftijd waarboven van de VUT gebruik kan worden gemaakt heeft terecht bij werkne-

mers de idee gewekt dat het om een recht ging.  

 

(29) De omzetting van VUT naar prepensioen was een verkeerde stap.  

Van een VUT zonder rechten zijn wij overgestapt naar pensioen met onvoorwaardelijke 

rechten. VUT zonder rechten kun je in beginsel afschaffen. Er is geen last meer en de ar-

beidsparticipatie van ouderen stijgt direct. Van onvoorwaardelijke rechten kun je niet af. 

De werknemer zal ze gebruiken. Het effect op de arbeidsparticipatie van ouderen bij af-

schaffen van het prepensioen treedt pas geleidelijk op.  

 

(30) De herverzekeringsplicht is de facto niet af geschaft.  

De focus in het FTK ligt nog steeds op de zekerheid van de nominale (lees: onvoorwaar-

delijke) rechten via de eis van waardering van de verplichtingen op de actuele waarde van 

risicovrije verplichtingen en het daarop in een korte hersteltijd reageren. Op de waarde 

dus waarvoor je ze direct van de hand kunt doen. Het elk moment kunnen overdragen 

zonder verlies van rechten is (dus nog steeds) het motief. 

 

(31) Heeft een herstelplan wel zin?  

In het eerste herstelplan waren de weg terug naar de kostendekkende premie en het over-

gaan op middelloon waardoor de sturing werd verhoogd, belangrijke winstpunten uit 

oogpunt van de structurele houdbaarheid van het contract. Het herstelplan heeft een func-
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tie gehad. Maar ondanks dat was herstel tot het vereist eigen vermogen lang uitgebleven 

als de beurzen zich niet hadden hersteld en de rente niet was gestegen. Bij het nieuwe 

herstelplan is dat niet anders. De economische aannames onder dat plan, waarover zowel 

in 2003 als in 2005 als ook weer in 2008 zwaar wordt onderhandeld met de toezichthou-

der, zijn ex-ante van zeer beperkte waarde voor het hersteltempo. Helaas dus ook voor de 

communicatie. Als het contract straks wordt gestuurd vanuit een prudent ingestoken kos-

tendekkende premie en aanpasbaar wordt voor exogene ontwikkelingen is de noodzaak 

helemaal verdwenen. De financiële schokken brengen het fonds in slecht weer, herstel 

van de markten is de enige remedie. 

 

(32) Het Kabinetsbesluit over de positie van pensioenfondsen in de PSW uit 2002 is een 

belangrijk moment in de ontwikkeling van het pensioencontract.  

Het betekent dat, zolang een werkgever en zijn werknemers kiezen voor onvoorwaarde-

lijke opgebouwde rechten (defined benefit), de wetgever eist dat deze nominale rechten 

met in beginsel maximale zekerheid worden veilig gesteld, een zekerheidseis die boven 

alles gaat. Het kan ook niet anders betekenen dan dat als reactie op de kredietcrisis de ze-

kerheidseisen voor onvoorwaardelijke aanspraken worden verhoogd. 

 

10.2  Waar hebben wij ‘de boot gemist’? 
 

Bij een aantal keuzes in de ontwikkeling hebben wij de boot gemist, dat wil zeggen aan-

toonbaar met de inzichten van nu niet de goede keuze gemaakt of bij een keuze niet de 

goede invulling gegeven aan de keuze. Bij de beschrijving en analyse van de keuzes heb-

ben wij deze „misstappen‟ gemarkeerd. Wij zetten ze hier op een rijtje. 

 

(1) Overgaan op defined contribution.  

Dit is geen goede stap naar een houdbaar contract, omdat het een contract is zonder ex-

pliciet en te monitoren inkomensgerelateerd pensioendoel. In feite miste Philips de boot 

door van eindloon over te stappen op inlegafhankelijke opbouw. De link met de salaris-

ontwikkeling ging verloren. Die fout moeten wij dus bij het los laten van defined benefit 

niet maken. De rekeningen bleven komen bij de onderneming. 

 

(2) Eindloon als maat voor een goed pensioen zonder toekomstbestendig fundament. 

Wij hebben in de periode tussen 1950 en 1970 de boot gemist door eindloon te kiezen als 

maat voor een goed pensioen. Van Marken was al geschrokken van de kosten van de 

backservice, Philips had in 1929 de eindloonregeling moeten sluiten vanwege de betaal-

baarheid. De welvaart deed ons eindloon toch weer invoeren inclusief ten minste 

waardevastheid voor het ingegane pensioen. En dat bij een demografisch uitzonderlijke 

situatie. Eindloon met onvoorwaardelijke rechten betekende bovendien een torenhoog 

verwachtingspatroon bij de deelnemers. Dat leidt tot „hakken in het zand‟ als tegenvallers 

moeten worden gecommuniceerd en „eerlijk moeten worden gedeeld.‟ Voorspoed geeft 

eigenlijk het grootste houdbaarheidsrisico voor het contract. 

 

(3) Geen regels bij vermogensoverschotten. 

Wij hebben bij de invoering van de PSW de boot gemist door geen regels op te stellen 

voor het bepalen van een vermogensoverschot en hoe er mee om te gaan. Het ontbreken 
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daarvan was toen logisch gezien de ontstaansgrond en het belangrijkste doel, het bieden 

van bescherming tegen een te laag of zelfs wegvallen van pensioen. Met de inzichten van 

nu weten wij dat hier wel een kans is gemist. Een kader voor hoe om te gaan met vermo-

gensoverschotten en hoe te bepalen wanneer sprake is van een vermogensoverschot had 

een gids kunnen zijn in de grote voorspoedperiode van midden jaren ‟80 tot 2000. Ook 

bij de opstelling van de APP is in „bovenkantregels‟ opnieuw niet voorzien. In het FTK is 

de premiekortingsgrens wel een belangrijke stap vooruit. 

 

(4) Geen dubbele doelstelling in het contract.  

ALM, een dynamisch premiesysteem en integraal balansmanagement zijn vooral gericht 

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

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

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

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

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

gevoeligheidsanalyses en stresstesten. ALM, een dynamische premie en integraal ba-

lansmanagement zijn minder gericht op dekkingszekerheid, het op elk moment volledig 

afgedekt hebben van de nominale aanspraken over het verleden. De pensioenpraktijk 

vanaf 1930 had geleerd dat dit slechts schijnzekerheid is. Het zou dus ook niet het doel 

moeten zijn. Maar daarmee komt dit systeem wel, met name vanuit de herverzekerings-

plicht, in conflict met de wet en is de kritiek van de toezichthouder vanuit wetsoptiek 

terecht. De invulling van het dynamisch premiesysteem (lang uitsmeren van premieaan-

passing, additionele premiedemping en voortschrijdende gemiddeldes voor de 

grondslagen) versterkt het „afdrijven‟ van de opdracht in de wet van dekkingszekerheid. 

De stap naar het nemen van de consequentie van voortaan voorwaardelijke aanspraken 

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

als het ware gereguleerd. 

 

(5) Langdurig laten voort duren van dispuut over dekkingszekerheid versus een betaalba-

re reële ambitie, afgestemd op de doelstelling van het contract. 

Wij hebben bij de invoering van het integraal balansmanagement en de publicatie van de 

APP de boot gemist door niet echt samen, pensioenveld, wetgever en toezichthouder, het 

gesprek aan te gaan over de verschillen van inzicht voor de toekomst van de invulling van 

dat toezicht. Wellicht hadden wij dan de dekkingsgraadposities van eind jaren ‟90 beter 

vast gehouden en was de clash in 2002 (de circulaire van de toezichthouder) niet nodig 

geweest.  

 

(6) Verkeerd aanwenden voorspoed. 

Wij hebben in de voorspoed periode, en met name in de jaren ‟90 van de vorige eeuw, de 

boot gemist om in plaats van premiekorting te geven, eerst de financieringsachterstanden 

in te lopen als gevolg van inhaal- en uitstelfinanciering.  

 

(7) Verkeerd aanwenden van voorspoed (2). 

Wij hebben in met name de tweede helft van de jaren ‟90 de boot gemist met betrekking 

tot het systeem van doorsneeopbouw-doorsneepremie. Het kost zo‟n 15-20% van de dek-

kingsgraad om de door de jongere deelnemers betaalde subsidie in een keer vol te storten 
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in het pensioenfonds en daarmee de structurele uitstelfinanciering op te heffen. Wij had-

den daar toen het geld voor en hebben dus de boot gemist door daar toen niet over na te 

denken. Inzicht achteraf dus. 

 

(8) Verkeerd aanwenden van voorspoed (3). 

Wij hebben tegen het einde van de jaren ‟90 van de vorige eeuw de boot gemist door 

geen beleggingsrisico terug te nemen ter bescherming van de toen zo mooie vermogens-

positie van de pensioenfondsen. Al was het maar voor de gepensioneerden. 

 

(9) VUT wordt prepensioen. 

Wij missen hier de boot door van een voorwaardelijke VUT een onvoorwaardelijk pre-

pensioen te maken. De beoogde verhoging van de arbeidsparticipatie wordt niet bereikt, 

omdat werknemers hun pensioenrecht incasseren. In 2006 is een vervolgstap nodig. 

 

(10) Alleen endogene neutraliteit. 

Wij hebben bij het sluiten van het Pensioenconvenant in 1997 de boot gemist. De aanlei-

ding voor de overheid om aan de bel te trekken waren de exogene ontwikkelingen van 

een naderende en doorzettende vergrijzing en een doorzettende verdere stijging van de 

levensverwachting. Toch gaat het convenant niet verder dan endogene kostenneutraliteit.  

 

(11) Geen regels bij onderdekking (noodplan).  

Wij hebben bij het opstellen van het herstelplan in 2003 en later bij het FTK de boot ge-

mist door geen regels op te stellen voor onderdekking. Dus waren wij niet voorbereid op 

de crisis in 2008 en hebben wij de kans gemist om vanuit die regels ten principale nog 

eens na te denken over de omvang van het beleggingsrisico. 

 

(12) Bij de invoering van het FTK wordt het inrekenen van een langleventrend verplicht. 

Ook toen hebben wij weer niet nagedacht of wij dit wel wilden en waar dat toe zou kun-

nen leiden. 

 

(13) FTK legitimeert dubbele doelstelling in het contract. 

Wij hebben bij de onderhandelingen die hebben geleid tot de 12 april afspraken de boot 

gemist door zondermeer uit te gaan van het bestaande contract en ons niet de vraag te 

stellen of dat contract wel een eenduidige doelstelling had. Wij hebben vanuit de posit ie 

van sterk verstoorde verhoudingen tussen het pensioenveld en de toezichthouder binnen 

de grenzen van het bestaande contract gezocht naar een evenwicht tussen kwaliteit, ze-

kerheid en betaalbaarheid en zijn geen moment op de idee gekomen om ons de vraag te 

stellen of dat contract wel een eenduidige doelstelling had. De ruimte voor een echt open 

debat, waarin die vraag misschien wel op tafel had kunnen komen, was er niet. 

 

(14) Meer halen uit instrumentarium voor risico-inzicht. 

Wij missen de boot door de instrumenten die het FTK biedt voor risico-inzicht (continuï-

teitsanalyse, solvabiliteitstoets en consistentietoets) niet veel beter te promoten bij de 

fondsbesturen als middel voor risicomanagement. Een rampenplan had dwingend moeten 

worden voor geschreven. Al is het alleen maar om meer inzicht te geven in risico en 
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draagkracht daarvan in het fonds en bij de belanghebbenden. Pas nu, na de kredietcrisis 

komt dat op gang. 

 

(15) De consistentietoets is niet gekwantificeerd.  

Wij hebben bij de inrichting van de consistentietoets de boot gemist door deze niet te 

kwantificeren. Daardoor hebben wij onvoldoende kompas voor de reële ambitie en kun-

nen wij ook de bij de ambitie passende kostendekkende premie niet goed bepalen (in de 

geïntegreerde benadering).

 




