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Deel III 
 

De zekerheid voorbij 
Van defined benefit naar defined ambition,  

een contractconcept dat de nominale garantie omzet in een haalbare mate van reële ze-

kerheid,  

een contractconcept dat exogene ontwikkelingen niet meer doorschuift maar absorbeert, 

eerlijk is over de risico‟s daarvan en die risico‟s adequaat managet in relatie tot de risi-

codraagkracht van werkgevers, huidige en toekomstige deelnemers en gepensioneerden. 

 

De ontwikkelingen en de kritiek hebben geleid tot de conclusie dat defined benefit (de 

„these‟, wel doel en wel garantie) niet meer houdbaar is. De betaalbaarheid, de solidariteit 

en de arbeidsmarkt komen teveel onder druk. De retrospectie onderstreept als het ware 

deze conclusie. Uit de retrospectie leren wij dat ook defined contribution ( in zekere zin 

de „antithese‟, geen doel en geen garantie) evenmin houdbaar is. Het geeft een te onzeker 

pensioenuitzicht en bij oplopende loonontwikkeling al snel een te laag pensioenuitzicht. 

De essentie van de impact van de ontwikkelingen en de kritiek en van de retrospectie is 

als volgt te omschrijven. Een contract zal uiteindelijk altijd de ontwikkelingen moeten 

(kunnen) volgen. 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. Maar evenzo moet een 

inkomensgerelateerd pensioendoel dat wordt gemonitord en bewaakt aan de CAO-tafel 

vanuit het gedeelde belang van werkgever en werknemer bij een adequaat pensioenresul-

taat voorkomen dat het pensioen te laag wordt en uiteindelijk de werkgever (veel) moet 

bijleggen. Een adequaat actuarieel fundament met een voor alle belanghebbenden 

draagbaar evenwicht tussen ambitie, prijs, ex-ante te nemen risico en ex-post te delen 

risico moet zorgen voor de balans tussen „willen‟ en „kunnen‟.  

In dit deel wordt het pensioencontract doorontwikkeld vanuit deze essentie (de „synthe-

se‟, wel doel maar geen garantie). De in hoofdstuk 6 afgeleide noodzakelijk te zetten 

stappen en houdbaarheidscriteria zijn de gids bij die doorontwikkeling. Wij definiëren 

niet meer de benefit maar wij definiëren wel de ambitie. Defined benefit wordt defined 

ambition. Dit deel geeft daarmee antwoord op het derde deel van de in de Inleiding ge-

formuleerde probleemstelling. 

 

In hoofdstuk 11 schetsen wij het contractconcept van defined ambition en doen wij een 

voorzet voor een bijpassend financieel toetsingskader. In hoofdstuk 12 beoordelen wij 

defined ambition op houdbaarheid. Wij leggen het concept langs de contractdimensies, 

laten de houdbaarheidscriteria er op los, bezien of de lessen uit de retrospectie zijn ge-

leerd en stellen de vraag of het concept de belangen meer in evenwicht brengt en daarmee 

kan voldoen aan het houdbaarheidscriterium sine qua non. Wij concluderen dat met defi-

ned ambition grote stappen kunnen worden gezet naar houdbaarheid, maar dat dat alleen 

lukt als gepensioneerden en werknemers gaan inzien dat het stelsel zonder die stappen 

spaak loopt. De invullingskeuzes binnen het concept vragen een nader te maken  

afweging tussen differentiatie en solidariteit.




