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Hoofdstuk 11 

Het contractconcept defined ambition
706

 
Loslaten om te behouden 

 
11.1  Slecht nieuws: het moet anders 
 

De ontwikkelingen en kritiek brengen slecht nieuws. Wij, beleidsbepalers als ook werk-

gevers, deelnemers en gepensioneerden, kunnen niet meer doen wat wij willen en 

waarvan wij gedacht hebben dat wij dat wél konden blijven doen. Om de lijst met nood-

zakelijke stappen uit hoofdstuk 6 kunnen wij niet meer heen.  

Op die lijst staan 

 laat de onvoorwaardelijkheid van de pensioenaanspraken los; 

 laat de vaste pensioenleeftijd los; 

 laat de nominale zekerheid los; 

 richt een adequaat risicomanagement in in een compleet contract met een transpa-

rant risicokader en transparante stuurregels; 

 breng meer evenwicht in de solidariteit tussen gepensioneerden, oudere actieven, 

jongere actieven en toekomstige generaties;  

 verken de (on-)mogelijkheden van keuzevrijheid en differentiatie;  

 schoon het contract voor elementen die de arbeidsmobiliteit belemmeren; 

 bedenk een alternatief voor het systeem van doorsneeopbouw-doorsneepremie en 

regel de positie van zzp-ers; 

 verbeter het verwachtingsmanagement en stel de verwachtingen naar beneden bij; 

 verbeter de verantwoording. 

 

Sociale partners en pensioenfondsbesturen zullen vooral met deelnemers en gepensio-

neerden een slecht nieuws gesprek moeten voeren. Maar niet dan nadat zij dat eerst met 

zichzelf hebben gedaan. Ook ik heb met mezelf dat gesprek moeten voeren. De hele 

commotie rond de plannen tot belastingheffing op pensioenvermogens heeft mij rond 

1992 tot de conclusie gebracht dat wij verkeerd kijken naar de vermogenspositie van pen-

sioenfondsen. Te statisch, te gefixeerd op de positie van het (balans-)moment en te 

gefixeerd op nominale zekerheid. Ik sluit mij dus aan bij de kritiek op deze vorm van ze-

kerheidsdenken en kijken naar pensioenfondsen. Het verschijnen van de APP hebben mij 

er toe gebracht oppositie te voeren tegen „safety first‟ op nominale balansbasis. De AG-

rapporten over de zekerheidsmaat zijn daarvan het gevolg geweest. Daarin wordt gepleit 

voor „niet bij nominale zekerheid alleen‟. Meer moet gekeken worden naar de continuï-

teitsfoto en de focus moet gericht zijn op een reëel pensioen. Risico nemen is daarvoor 

nodig en verdraagt zich niet met garantie. Dat had ik, en met mij het pensioenveld dat 

breed die mening deelde en daar de facto altijd naar heeft gehandeld, mij toen moeten 

realiseren. De huidige discussie hadden wij al moeten voeren toen wij omwille van een 

betaalbare reële ambitie in de jaren ‟80 van de vorige eeuw risico gingen nemen. In plaats 

daarvan is een jarenlang dispuut gevoerd met de toezichthouder om die toezichthouder zo 

                                                
706 Zie ook Tamerus (2009b en 2010b) en Boeijen e.a. (2010a, b, c en 2011) waar eerder is gepubliceerd 

over het concept van defined ambition. 
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ver te krijgen de door hem gewenste aanscherping van de nominale zekerheid en korte-

termijn sturing daarop te laten vallen. En toen het debat begon tussen de wetgever en de 

eigenaren van het arbeidspensioen heb ook ik mijn uiterste best gedaan om „er nog een 

werkbaar zekerheidsharnas uit te slepen‟. Ook ik heb gedacht het met dat „lekkende‟ ka-

der te kunnen doen. Maar toen dat eind 2006 bij de invoering van de huidige pensioenwet 

klaar was, knaagde er toch iets. En nadat ik mij had open gesteld voor de ontwikkelingen 

en kritiek, die via het marktwaardedenken eind 20
ste

 eeuw en vooral na en naar aanleiding 

van de dotcomcrisis werd geventileerd, en mij ben gaan verdiepen in de ontwikkeling van 

het contract, ben ik tot de conclusie gekomen dat „de fout‟ in de eerste plaats in het con-

tract zit. Om met Snippe
707

 te spreken “Wie af wil van de éénjaars-hersteltermijn, moet 

geen DB toezeggen”. Bij de ontwikkeling van het contract tot nu toe hebben wij een paar 

dingen verkeerd gedaan, als gezegd met de inzichten van nu (inzichten uit de retrospec-

tie).  

 

Beleidsbepalers in het pensioenveld hebben zich bij het optuigen van defined benefit en 

het gebruik maken van de solidariteit van de toekomst onvoldoende verdiept in de demo-

grafie. Het defined benefit contract is ontwikkeld en vervolmaakt bij een mede door de 

babyboomgeneratie bijzondere demografie, een jonge beroepsbevolking en relatief wei-

nig gepensioneerden. Aanvankelijke (jeugd)werkloosheid en daarna economische 

voorspoed hebben er toe geleid dat werkgevers en werknemers een tijdig gaan inspelen in 

het contract op de vergrijzing voor zich uit hebben geschoven. Dit ondanks de druk van 

de overheid om omwille van de vergrijzing de bakens te gaan verzetten door verhoging 

van de arbeidsparticipatie van met name ook ouderen en door beheersing van de pensi-

oenkosten. In plaats daarvan hebben wij (daar hoor ik sinds 1986 als adviseur en sinds 

1992 als medebeleidsbepaler bij) ons, daartoe dan weer verplicht door de wetgever, ver-

zekerd van en voor een verdere stijging van de pensioenuitkeringsduur via het inrekenen 

van een langleventrend. Op dat moment hebben wij de contractvraag (incorporeren le-

vensverwachting) niet aan elkaar gesteld.
708

 

Wij zijn vanwege de wens van een reëel pensioenresultaat in mijn ogen terecht risico 

gaan nemen maar hebben ons tegen dat risico verzekerd bij de toekomst die steeds kleiner 

in getal wordt. De contractvraag „wat dan te doen met de nominale garantie?‟ is, omdat 

dat doorschuiven toen nog kon, niet gesteld. Wij eten sindsdien van twee walletjes. Het 

dispuut tussen de toezichthouder en het veld daarover hebben wij decennia lang laten 

voortkabbelen, omdat het risico niet optrad en toen het optrad hebben wij de touwtjes aan 

getrokken „maar niet echt‟ in het FTK. Daardoor beloven wij al vele decennia én nomina-

le zekerheid én een reëel pensioen op kosten van de toekomst. Die toekomstpolis is door 

de veranderde demografie een ongedekte cheque geworden en wij doen daardoor niet wat 

wij zeggen, namelijk nominale zekerheid garanderen. Al bij de discussie over de APP 

hadden wij over het contract en deze dubbele doelstelling moeten praten.  

Wij zijn ons bovendien, met de inzichten van nu, te gemakkelijk gaan baseren op de fi-

nanciële markten van na 1950. De groei in de westerse wereld met veel innovatie en de 

                                                
707 Toespraak op besloten studiemiddag van de StAr in 2005 over de hersteltermijn in het FTK. Zie ook 

Tamerus (2005) en Snippe (2005) voor het debat over de hersteltermijn. Inmiddels deel ik de mening van 

Snippe. Met dien verstande dat ik kies voor los laten van defined benefit, omdat een reëel pensioen moet en 

risico behoeft.  
708 Zie ook Van Popta (2009). 
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oplopende inflatie hebben geleid tot een oplopende rente en daarna een periode van hoge 

rendementen. Onze ALM-studies, bedoeld om het risico te managen, zijn zo houdt het 

meerderheidsadvies van de commissie Don
709

 ons voor, gebaseerd geweest op te mooie 

rendementen. Wij hebben daardoor een te hoog verwachtingspatroon opgebouwd, dat 

lang is bevestigd door de voorspoed. 

Ons risicomanagement is niet op orde. Wij schuiven bij pijn de risico‟s nog even voor 

ons uit. Maar vooral voorspoed managen wij niet. De voorspoed in de jaren ‟90 van de 

vorige eeuw is collectief verjubeld. Ook in het pensioencontract. Premies gingen sterk 

omlaag, naar nihil of zelfs werd aan ondernemingen ingelegd premiegeld terug gegeven. 

Daarvan profiteerden ook werknemers via de loonruimte en dus hun directe consumptie. 

Maar ook werden met terugwerkende kracht pensioenregelingen verbeterd. Structurele 

verbeteringen uit conjuncturele voorspoed. Het zijn vooral de jongere gepensioneerden 

die dit beleid uit de jaren ‟90 sterk bekritiseren. Maar ook zij hebben toen volop geprofi-

teerd. Het prijs- en risicobesef vervaagde en wij zijn niet op tijd van het feestje 

vertrokken.
710

 Wij hebben de voorspoed niet aangewend door risico terug te nemen. Wij 

hebben door de vaste rekenrente onder de verplichtingen niet de goede risicofoto‟s ge-

maakt en de mismatch onderschat. Ook na de dotcomcrisis zijn wij blijven volharden in 

de dubbele doelstelling en hebben wij betaalbare zekerheid „geregeld‟ in het FTK, al was 

de stap naar middelloon en expliciete sturing op indexering wel een stap in de goede rich-

ting. 

 

In weerwil van of misschien beter dankzij deze „fouten‟ hebben wij wel een prachtig pen-

sioengebouw neergezet op een efficiënte manier. Dat willen wij liever niet kwijt. Maar 

het is niet goed gestut door een adequaat actuarieel fundament. Zoals Philips in 1929 zijn 

eindloonsysteem moest sluiten vanwege grote tekorten,
711

 zo moeten wij nu defined be-

nefit sluiten vanwege tekorten over het verleden en een vastlopende toekomst. 

 

Wij hebben dit allemaal niet verteld aan deelnemers en gepensioneerden. Dat zal nu eerst 

en snel moeten gebeuren. Het slechte nieuws zal slecht landen en veel verwijten opleve-

ren. Het is daarom belangrijk open te zijn over wat wij achteraf bezien niet goed hebben 

gedaan. En open te zijn over het waarom van het niet kúnnen volhouden van defined be-

nefit. Eén van de te nemen stappen is dan gezet, namelijk het verbeteren van het 

verwachtingsmanagement en bijstellen van het verwachtingspatroon: minder zeker maar 

wel eerlijk. Maar het stelt ook eisen aan het alternatief. Het motto van defined ambition is 

daarom „los laten om te behouden‟. Het inkomensgerelateerd pensioenuitzicht en de 

koopkrachtbescherming van het pensioen moeten omwille van economische en sociale 

zelfstandigheid van gepensioneerden het doel blijven van de nationale asset arbeidspensi-

oen. Defined ambition is opgezet vanuit de idee om alleen te veranderen wat omwille van 

de houdbaarheid echt nodig is. In de volgende paragraaf inventariseren wij daarom eerst 

wat wij willen maar ook kúnnen behouden. Kunnen, omdat het de houdbaarheid niet in 

de weg zit en er geen kritiek op is.  

 

                                                
709 Commissie Don (2009), „meerderheidsadvies‟. 
710 Frijns, private conversation. 
711 Deel I, par. 7.3. 
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11.2  Wij behouden veel 
 

De volgende elementen van het vigerend contract, de lijst van behoud, willen wij behou-

den, omdat ze in het belang zijn van belanghebbenden op de „willen‟ dimensies, ze de 

randvoorwaarden vanuit de belangen op de „kunnen‟ dimensies niet overschrijden en er 

geen kritiek op is. 

 

Behouden (1) 

Wij blijven een reëel pensioenresultaat nastreven, inkomensgerelateerd en koop-

krachtbestendig. Dit is een van de houdbaarheidscriteria en noodzakelijk van uit de 

doelstelling van pensioen.
712

 In feite praten wij hier niet alleen over kwaliteit maar juist 

ook over zekerheid. Het hebben van een doel en daar met een adequaat actuarieel funda-

ment op koersen is een duidelijke zekerheidswaarborg, ook zonder de garantie. 

 

Behouden (2) 

Wij blijven sparen voor het pensioen (kapitaaldekking). Al bij de vormgeving van het 

huidige pensioensysteem zagen werkgevers het belang van sparen in. Deze werkgevers 

begonnen uit zorgplicht aan een pensioenvoorziening voor hun personeel. Zij realiseerden 

zich daarbij dat, als er niet zou worden gespaard voor dat pensioen, een steeds groter 

wordende groep gepensioneerden zou gaan drukken op de onderneming. De (slagkracht 

van de) onderneming zou onder die groeiende last gaan bezwijken. En dat zou onherroe-

pelijk leiden tot een te laag pensioen. Door te sparen wordt dit risico aanzienlijk beperkt. 

Kapitaaldekking is een verzekering tegen de rijping in de fondsen en geeft bij prudente 

aannames een goed uitgangspunt voor het fundament. Maar het verzekert niet tegen de 

risico‟s van het aan kapitaaldekking inherente beleggen en tegen een stijgende levens-

verwachting, zoals wij abusievelijk hebben verondersteld in het contract en het toezicht. 

Kapitaaldekking is een zekerheidswaarborg, die vanwege het rendement ook bijdraagt 

aan de betaalbaarheid. 

 

Behouden (3) 

Wij blijven sparen via verplichtstelling en zorgplicht. De werknemer is zelf verant-

woordelijk voor het opbouwen van een pensioenvoorziening. Maar sociale werkgevers 

als Van Marken realiseerden zich, dat de werknemer daartoe het besef en de discipline 

vaak niet had. Bovendien was de markt voor oudedagsvoorzieningen ondoorzichtig en 

duur. Daarom organiseerden zij het pensioen binnen de onderneming als onderdeel van 

de arbeidsvoorwaarden. Verplichtstelling en zorgplicht
713

 verdragen zich op zich slecht 

met de huidige tendens van individualisering en het nemen van eigen verantwoordelijk-

heid. Studies wijzen echter uit dat de werknemer het besef en vooral de discipline om 

                                                
712 In het vigerend debat komt soms de vraag op of gepensioneerden niet beter af zijn met nominale zeker-

heid dan met onzekere koopkrachtbescherming. Die vraag zou naar mijn mening minder gesteld worden als 

de inflatie wat hoger zou zijn. Door een al sinds het begin van de jaren ‟80 van de vorige eeuw bescheiden 

inflatie en de inflatiedoelstellingen van de Europese Centrale Bank (ECB) is het inflatierisico naar de ach-
tergrond gedrongen. Juist vanwege de vergrijzing is het extra belangrijk dat gepensioneerden economisch 

en sociaal zelfstandig zijn en ook juist de oudere gepensioneerden zelfstandig hun zorg kunnen blijven be-

talen. En zorgkosten zijn voor een belangrijk deel loonkosten. De overheid zou dit belang moeten bewaken. 
713 Wij hanteren liever de term „zorgplicht‟ dan de term „paternalisme‟, omdat zorgplicht meer dan paterna-

lisme impliceert dat men goed voor de belangen van de deelnemers zorgt. 
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tijdig met pensioensparen te beginnen nog steeds mist.
714

 De groeiende witte vlek als ge-

volg van de komst van de zzp-er bewijst dat maar weer eens
715

. Daarnaast is de 

verzekeringsmarkt voor het individu nog steeds ondoorzichtig en duur (Bikker en De 

Dreu 2006). Bovendien maken individuen op financieel gebied heel vaak verkeerde keu-

zes (zie bijvoorbeeld Van Rooij e.a. 2007). Om te voorkomen dat werknemers vergeten 

voor pensioen te sparen of zonder goede kennis verdwalen op een markt die duur en niet 

inzichtelijk is, hebben zij dus nog steeds veel baat bij een verplicht gestelde organisatie 

met zorgplicht
716

. Bovendien heeft de Nederlandse verplichtstelling op een effectieve 

wijze gezorgd voor een zeer brede pensioendekking en efficiënte pensioenuitvoering. 

Daarmee zijn ook verplichtstelling en zorgplicht zekerheidswaarborgen. 

 

Behouden (4) 

Wij blijven het organiseren via de werkgever, hij blijft mee doen. Ook voor de werkge-

ver is het van belang dat de werknemer met een goed pensioen weg kan, als zijn human 

capital op is. Bovendien is in een door de vergrijzing verkrappende arbeidsmarkt een 

goed pensioen een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Als de werkgever de risico‟s meer bij 

de werknemers en gepensioneerden legt, heeft hij dan in het pensioencontract en het pen-

sioenfonds nog wel iets te zeggen? Jazeker, en dat ligt juist besloten in zijn belang. 

Vanuit dat belang zal hij de zorg delen voor een goed reëel pensioenresultaat en dus ook 

aansturen op een goed actuarieel fundament, een solide beleggingsbeleid en goed risico-

management. Ze zijn ook in zijn belang.
717

 

 

Behouden (5) 

Wij blijven het pensioengeld buiten de onderneming brengen. Daarmee voorkomen 

wij, dat met het eventueel wegvallen van de onderneming ook het pensioengeld in rook 

op gaat. Een belangrijke wettelijk verankerde zekerheidswaarborg. 

 

Behouden (6) 

Wij blijven het pensioengeld buiten de beschikkingsmacht van werknemer en gepen-

sioneerde houden. Werknemer en gepensioneerde kunnen hun pensioenkapitaal niet 

opnemen. Het kapitaal is trouwens ook niet van het individu, hij heeft alleen een (in defi-

ned ambition aanpasbare) aanspraak op een pensioenuitkering straks. Dit zorgt er voor, 

dat het geld ook echt wordt aangewend voor het pensioen. Dit beschermt niet alleen het 

individu, het beschermt ook de maatschappij doordat gepensioneerden daadwerkelijk 

economisch zelfstandig zijn. Een zekerheidswaarborg. 

 

 

 

                                                
714 Zie deel I, par. 4.4.3, 4.6 en 5.3. 
715 Veel zzp-ers bouwen weinig of geen pensioen op en worden gekscherend wel zelfstandigen zonder pen-

sioen genoemd (Van der Lecq en Oerlemans 2009). Zie ook SER (2010). 
716 Het draagvlak voor zorgplicht en verplicht sparen kan overigens wel worden vergroot door het pensioen 
op een „veilige‟ wijze (via goede defaults) uit te breiden met meer keuzevrijheid en flexibiliteit (zie ook 

Nijman & Oerlemans 2008). Bijkomend voordeel daarvan is dat het pensioenbewustzijn en de betrokken-

heid van de deelnemer groter worden als er iets te kiezen valt. Zie bijvoorbeeld Kortleve & Slager (2010) 

voor een analyse van het pensioendebat door de bril van de consument. 
717

 Zie ook de belangen van de werkgever in deel I, par. 5.5. 
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Behouden (7) 

Wij blijven het doen in collectiviteit en solidariteit. Collectiviteit geeft de efficiency van 

schaalvoordeel en biedt, samen met de verplichtstelling, het benodigde draagvlak voor 

solidariteit. Iedereen kan zonder aanvullende voorwaarden mee doen en dat is van groot 

belang voor de maatschappelijk gewenste brede pensioendekking. Een solidair collectief 

kan voor een individu risico‟s poolen en verevenen die op de markt niet of moeilijk af te 

dekken zijn. Denk aan langlevenrisico en inflatierisico. Een collectief met intergenera-

tionele solidariteit maakt het bovendien mogelijk om financiële tegenvallers over 

meerdere generaties te verdelen. Studies
718

 tonen steeds weer aan dat het „vergroten van 

de taart‟  welvaartsverhogend is voor alle generaties en daarom een fundament moet blij-

ven van de tweede pijler. Maar, met name van de critici leren wij dat solidariteit geen 

vrijbrief mag zijn om minder goed op de risico‟s te letten. En het mag ook niet als excuus 

worden gebruikt om de kosten en risico‟s door te schuiven naar het bordje van toekom-

stige generaties. De solidariteit is dan niet meer evenwichtig en dat kan er toe leiden dat 

toekomstige generaties niet meer willen toetreden. Dat laatste is een groot risico voor de 

continuïteit, de ambities kunnen dan sowieso niet meer worden waar gemaakt. De studies 

tonen weliswaar de meerwaarde aan, over de omvang van de meerwaarde wordt verschil-

lend gedacht. En de vraag wordt (terecht) opgeworpen of die waarde niet wordt 

overschat, gezien de veranderde demografie en het botte premiestuur. Kloppen de som-

men wel? In zie zin is sprake van een parallel met het premiestuur. Ook dat heeft in de 

theorie meerwaarde voor het pensioenfonds
719

, maar die is wellicht lager dan gedacht, 

omdat het stuur bot is en daardoor de economie en arbeidsmarkt schaadt. Jongeren heb-

ben kritiek op het doorschuifelement in intergenerationele solidariteit. Daarbij gaat het 

echter vooral om het structureel doorschuiven in de doorsneepremie
720

 en het moeten mee 

betalen aan overgangsrechten die zij zelf niet krijgen.
721722

 In Boender e.a. (2006) wordt 

gepleit voor een nieuw grondig onderzoek naar de meerwaarde en risico‟s van intergene-

rationele solidariteit. Dat juich ik toe. In dat onderzoek zou wat mij betreft moeten 

worden mee genomen de vraag of het stelsel als totaal maar ook de pensioendeelnemers 

op fondsniveau gebaat zijn bij risicodelingscontracten tussen fondsen. Dat kan rijpe fond-

sen helpen om hun deelnemers en gepensioneerden toch een reëel pensioen te kunnen 

bieden.
723

  

Het los laten van deze solidariteit stelt ook de meerwaarde van pensioenfondsen en daar-

mee de verplichtstelling ter discussie. 

                                                
718 In de literatuurlijst is een aantal studies op dit gebied opgenomen, meerdere ook van recente datum. Zie 

verder deel I, par. 4.6. 
719 Zie ook Kortleve (2003). 
720 Zie bijvoorbeeld Bovenberg en Jansweijer (2005b) en Vos en Pikaart (2007). En zie deel I, hoofdstuk 4 

waar op het systeem van doorsneeopbouw-doorsneepremie om meerdere redenen kritiek wordt geleverd 

door de critici. 
721 Jonge ambtenaren (2005). 
722 Overigens laat Staring (2010) zien dat jongeren niet tegen generatiesolidariteit zijn en niet de straat op 

zullen gaan om het afschaffen van intergenerationele solidariteit te bepleiten. Ook interne PGGM/PFZW-

onderzoeken komen tot eensluidende conclusies.  
723 Dit idee is geboren in gesprekken met Bovenberg. Vooral ook Jansweijer (1996) laat duidelijk zien dat 

zonder solidariteit tussen generaties een waarde- of welvaartsvast pensioeninkomen een utopie is. In rijpe 

fondsen kan het premiedraagvlak simpel te klein worden voor deze solidariteit. Wellicht dat dan opschake-

len naar deze risicodelingscontracten tussen rijpe en nog jonge fondsen dan wel fondsen met een permanent 

instroomvolume de taart kan vergroten. Zie ook par. 11.8. 
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Behouden (8) 

Wij blijven het doen met wettelijk toezicht. Het los laten van de onvoorwaardelijke rech-

ten, de nominale dekkingszekerheid, betekent niet dat wij geen FTK meer nodig hebben. 

De doelstelling van de waarborgfunctie in de pensioenwet gaat verder dan dat. Doelstel-

ling is de bescherming van het individu zodanig dat hij op zijn pensioen kan rekenen en 

zodanig dat wordt nagekomen wat is beloofd.
724

 Ook defined ambition moet voldoen aan 

deze waarborgeisen. Defined ambition is „een regeling waarbij naar een bepaald resultaat 

wordt gestreefd zonder een eindresultaat te garanderen‟. In de PSW werd zo de streefre-

geling beschreven en die streefregeling werd gekarakteriseerd als een 

salaris/diensttijdregeling.
725

 Het concept van defined ambition, de synthese tussen defined 

benefit en defined contribution, lijkt op de streefregeling. In de pensioenwet is een nieuw 

pensioenbegrip nodig voor defined ambition regelingen. En het FTK zal moeten worden 

aangepast om defined ambition –contracten van een adequaat financieel toezicht te voor-

zien. In zijn brief van mei 2009 heeft de Minister geschreven dat hij zich bewust is van de 

spagaat tussen nominale zekerheid en een reëel pensioenresultaat.
726

  

 

11.3  Maar laten ook los: defined ambition in de kern (het concept) 
 

Omwille van houdbaarheid (betaalbaarheid, solidariteit en arbeidsmarkt) laten wij de on-

voorwaardelijkheid van de aanspraken, de vaste pensioenleeftijd en de nominale 

zekerheid los. (Nominale) toezegging wordt (reële) ambitie. 

 

De kern van defined ambition is als volgt. 

(1) Vertrekpunt voor defined ambition contracten is het inkomensgerelateerde pensioen-

doel met bestendige prijsindexering na pensioeningang
727

. Dat doel wordt geformuleerd 

als ambitie. Die bestaat uit de combinatie van een opbouwambitie (het opbouwpercenta-

ge, de franchise en de pensioenleeftijd) en een loonvast- c.q. koopkrachtambitie. De 

eerste, de toezegging in het vigerend defined benefit contract, is nu geen toezegging meer 

maar ook ambitie. Beide samen zijn de ambitie van defined ambition, het pensioendoel 

dat aan de CAO-tafel wordt bepaald. 

(2) De opgebouwde aanspraken en de pensioenleeftijd zijn aanpasbaar voor exogene 

ontwikkelingen. Er zijn geen onvoorwaardelijke rechten meer en de pensioenleeftijd be-

weegt mee met de stijgende kosten van een stijgende levensverwachting. 

(3) Defined ambition kent geen garantie maar wel zekerheidsborging.  

(4) In de eerste plaats komt die borging uit de mate van zekerheid die het pensioenfonds-

bestuur vast stelt in afstemming enerzijds op de risk appetite van de belanghebbenden en 

anderzijds op de samenhang met de ambitie en de prijs. Ambitie en te betalen prijs bepa-

len werkgever(s) en werknemers aan de CAO-tafel. Voor het actuarieel fundament is de 

reële ambitie het vertrekpunt. Voor het daarop gerichte beleggingsbeleid stelt het bestuur 

                                                
724 Leidend beginsel in MinSZWHoofdlijnen (2004a). 
725 Lutjens (2007, 45). 
726 MinSZW (2009d, 4). In de Epiloog zien wij dat hij dit omzet naar de stap om een apart kader te gaan 
ontwikkelen voor contracten met reële voorwaardelijke toezeggingen (MinSZW 2010a).  
727 Loonindexering kan ook. Hier is gekozen voor prijsindexering, omdat koopkrachtbehoud het best past 

op het kunnen blijven voorzien in de kosten van levensonderhoud. Loonindexering past beter op solidariteit 

tussen actieven en gepensioneerden. Tenzij anders vermeld, is de ambitie voor gepensioneerden koop-

krachtbehoud. 
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transparant het risicoprofiel vast in overleg met de deelnemersraad c.q. het verantwoor-

dingsorgaan. Dat risicoprofiel mag in combinatie met de vast te stellen stuurregels voor 

de ex-post risicodeling de risicodraagkracht (risk appetite) van de onderscheiden belang-

hebbenden niet te boven gaan. De werkgever(s) en werknemers bepalen of de 

resulterende prijs betaalbaar is. Het beleggingsbeleid is op deze manier ingekaderd. De 

regels ter bepaling van de kostendekkende premie nemen een belangrijke plaats in in het 

actuarieel fundament. Wij bespreken de kostendekkende premie daarom separaat in 11.5. 

Met het kiezen van het risicoprofiel wordt dus zelf de mate van zekerheid gekozen. 

(5) In de tweede plaats komt die borging uit goed risicomanagement in een compleet con-

tract. De stuurregels worden door het pensioenfondsbestuur vast gesteld. Ze passen in 

samenhang met het te nemen beleggingsrisico als gezegd op de risk appetite van deelne-

mers en gepensioneerden.
728

 De stuurregels zijn leidraden die transparant aangeven 

wanneer en hoe wordt gestuurd. De onderkant en bovenkant zijn in die regels betrokken. 

Daarmee zijn eventuele buffers gereguleerd en ligt ook de mate van intergenerationele 

risicodeling bij tekorten en overschotten vast. Van die leidraden kan het pensioenfonds-

bestuur afwijken maar alleen met een transparante verantwoording daarvan en met 

draagvlak van de belanghebbenden. Wij bespreken de stuurregels apart in 11.6. 

(6) In de derde  plaats komt de borging uit een toezichtkader dat moet borgen dat met 

name de loonvastambitie helder is geformuleerd in termen van toekenningsverwachting 

en onderschrijding daarvan en dat het actuarieel fundament de gecommuniceerde ambitie 

ook kan waarmaken. Het toezichtkader stelt daartoe regels ondermeer voor de kostendek-

kende premie, de berekening van de dekkingsgraad,
729

 de toekenningsverwachting en 

onderschrijding daarvan en de verantwoording aan de deelnemersraad c.q. het verant-

woordingsorgaan. Ook op dit toezichtkader gaan wij apart in, te weten in 11.7. 

(7) In de vierde plaats komt de borging uit de bewaking van de ambitie aan de CAO-tafel. 

Daar bewaken werkgever(s) en werknemers vanuit het gedeelde belang bij een goed en 

reëel pensioen de realisatie van de ambitie.
730

 

 

Op weg naar houdbaarheid zijn dan de volgende stappen gezet. 

 Laat de onvoorwaardelijkheid van de pensioenaanspraken los. 

 Laat de vaste pensioenleeftijd los. 

 Laat de nominale zekerheid los. 

 Richt een adequaat risicomanagement in in een compleet contract met een trans-

parant risicokader en transparante stuurregels. 

 Breng meer evenwicht in de solidariteit tussen gepensioneerden, oudere actieven, 

jongere actieven en toekomstige generaties.  

 Verbeter het verwachtingsmanagement en stel de verwachtingen naar beneden bij. 

 Verbeter de verantwoording. 

Voor wat betreft de stap „breng meer evenwicht in de solidariteit‟: het los laten van de 

onvoorwaardelijkheid van de aanspraken maakt het mogelijk opnieuw een passend even-

                                                
728 En eventueel de werkgever als deze bereid is tot een premiestuur. 
729 Er is ook in defined ambition sprake van een dekkingsgraad, omdat sprake is van een ambitie die moet 

worden waargemaakt. Dat is inherent aan „defined‟ in defined ambition. De dekkingsgraad wordt bepaald 

als quotiënt van de waarde van de beleggingen en de waarde van de reële aanspraken die niet risicovrij zijn.  
730 Gepensioneerden zitten daar niet aan tafel. Op die kwetsbaarheid komen wij in par. 11.7 nog terug. Om 

deze reden verdient wellicht toch loonindexering voor gepensioneerden de voorkeur. 
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wicht te vinden in de solidariteit tussen gepensioneerden, oudere actieven, jongere actie-

ven en toekomstige generaties. De stap „verbeter het verwachtingsmanagement en stel de 

verwachting neerwaarts bij‟ is al gezet met het voeren van het slecht nieuws gesprek.  

 

In defined ambition contracten moeten het inkomensgerelateerde pensioendoel en de 

koopkrachtbestendigheid als vertrekpunt en de zekerheidsborging in het risicomanage-

ment, in de verantwoording, in het bijpassend financieel toetsingskader en in laatste 

instantie in de bewaking aan de CAO-tafel, voldoende tegenwicht bieden tegenover de 

aanpasbaarheid. 

Defined ambition maakt van het pensioencontract weer helemaal een sociaal contract
731

 

en van het pensioenfonds dat dat contract uitvoert een onderlinge. De belanghebbenden 

gaan met elkaar een overeenkomst aan waarin zij doelen afspreken en de mate van het 

willen nemen van risico in relatie tot de prijs die zij willen betalen om die doelen te be-

reiken. En zij spreken de regels af hoe tegenvallers (het risico doet zich voor) fair naar 

draagkracht van de onderscheiden belanghebbenden worden gedeeld. Daarbij spreken zij 

ook transparant af in welke mate zij risico‟s van financiële schokken delen met toekom-

stige generaties.
732

 En zij spreken af in hoeverre risico‟s eventueel buiten de 

solidariteitskring worden onder gebracht c.q. verzekerd. 

 

Dit is het stramien van het defined ambition concept. Defined ambition heeft hetzelfde 

doel als defined benefit en blijft daar dan ook dichtbij. Maar de onvoorwaardelijkheid 

(garantie) wordt los gelaten en de financiële opzet wordt ingericht vanuit een eenduidige 

reële focus. De invulling kan op vele onderdelen verschillen, maar de lijn is als boven 

geschetst. Die lijn werken wij in de volgende paragraaf een slag verder uit. 

 

11.4  Defined ambition,  schets van uitwerking 
 

(1) Er wordt een inkomensgerelateerd pensioendoel geformuleerd. Dat doel is de (reële) 

ambitie. Die ambitie bestaat voor deelnemers enerzijds uit een opbouwpercentage (en 

een franchise) en een pensioenleeftijd en anderzijds uit de ambitie om de opgebouwde 

aanspraken loonvast te houden. Het eerste noemen wij de opbouwambitie en het tweede 

de loonvastambitie. De totale reële ambitie is dus de combinatie van beide. Voor gepen-

sioneerden geldt koopkrachtbehoud in plaats van loonvast als ambitie.  

Bijvoorbeeld: werknemers bouwen bij zeg 40 dienstjaren een pensioen op ter grootte van 

zeg 80% loongeïndexeerd middelloon dat ingaat op zeg leeftijd 65 en dat na pensioenin-

gang mee groeit met de gemiddelde prijsinflatie. Het opbouwpercentage in dit voorbeeld 

is 2% per dienstjaar, 65 is de pensioenleeftijd en doel is volledige loonreële inkoop en 

volledige prijsindexering na pensioeningang. Tijdens de opbouwfase wordt geïndexeerd 

met de loonontwikkeling in de onderneming of de bedrijfstak, omdat gestreefd wordt naar 

een pensioen dat in redelijke verhouding staat tot het inkomen vóór de pensioeningang. 

                                                
731 Zie deel I, par. 4.4.1. 
732 De haalbaarheid daarvan is mede afhankelijk van het premiedraagvlak in het fonds en de verwachte 

ontwikkeling daarin. De wetgever geeft regels ter beperking, als „vertegenwoordiger‟ van de belangen van 

toekomstige deelnemers, zolang geen algemeen aanvaarde grens is bepaald hoe groot de solidariteit van die 

toekomstige generaties is. 
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Dit is de invulling van het uitgangspunt inkomensgerelateerd. Het indexeren met de prijs-

inflatie na pensioeningang regelt de koopkrachtbestendigheid.  

(2) Net als in defined benefit wordt per dienstjaar pensioen opgebouwd en ingekocht.
733

 

In dit geval een geïndexeerd pensioen. Dat gebeurt met een opbouwpercentage, een fran-

chise en een pensioenleeftijd. Die zijn naar de toekomst toe alle drie in beginsel 

aanpasbaar aan exogene ontwikkelingen, in tegenstelling tot in defined benefit ook met 

terugwerkende kracht. 

(3) Die inkoop betekent dat er, weer net als in defined benefit, sprake is van een opge-

bouwd „recht‟, een „voorziening‟ bij dat „recht‟ en een (reële!) „dekkingsgraad‟. De 

begrippen staan tussen „ „, omdat, in tegenstelling tot in defined benefit, de „rechten‟ aan-

pasbaar zijn met terugwerkende kracht. De reden om het zo vorm te geven ligt besloten in 

het concept van defined ambition. Er wordt een doel gesteld dat moet worden nageko-

men, alleen niet onvoorwaardelijk. Daarom is de invulling van defined ambition zoveel 

mogelijk in lijn met die van defined benefit en worden de „targetbouwstenen‟ uit defined 

benefit als het ware ingekopieerd. Dat maakt ook direct duidelijk waar, wanneer en in 

welke mate de aanpasbaarheidsregels ingrijpen. 

(4) De loonvastambitie wordt naast de ambitie zelf aanvullend geformuleerd in verwach-

ting én risico. Zowel een toekenningsverwachting als onderschrijding daarvan (kans X 

omvang van de onderschrijding). De wetgever dient in het toezichtkader een minimum te 

formuleren voor de toekenningsverwachting en een maximum voor de onderschrijding.
734

 

De boodschap naar de deelnemer ten aanzien van de loonvastambitie is “De opgebouwde 

aanspraken worden zoveel als mogelijk loonvast gehouden. In de financiële opzet wordt 

een toekenningsverwachting nagestreefd van X% en een kans van niet meer dan Y% dat 

die toekenning lager uitkomt dan Z%. Het aan het nastreven van de loonvastambitie inhe-

rente beleggingsrisico is de reden dat de uiteindelijk gerealiseerde toekenning veelal lager 

ligt dan 100% van de loonontwikkeling.” De feitelijke loonvastambitie is dus de afgege-

ven toekenningsverwachting in combinatie met de onderschrijdingsmaat. De wetgever 

begrenst beide. 

(5) Deze toekenningsverwachting en de onderschrijding zijn de expliciete risicohouding 

ten aanzien van het nakomen van de geformuleerde loonvastambitie, zeg maar de risico-

ambitie. Zij zijn onderdeel van de ambitie en worden vastgesteld aan de CAO-tafel. De 

ambitie moet ex-ante kunnen worden waargemaakt uit het actuarieel fundament. De kos-

tendekkende premie en het beleggingsbeleid moeten zodanig zijn dat de 

toekenningsverwachting en de onderschrijding ex-ante worden gerealiseerd. Aan de an-

dere kant mag het beleggingsrisico de risicodraagkracht van de belanghebbenden niet te 

boven gaan. Daarmee is het beleggingsrisico dat een fondsbestuur kan nemen, ingeka-

derd.  

                                                
733 Dit in tegenstelling tot defined contribution. Daarin wordt gespaard voor een kapitaal en wordt pas bij 

pensioeningang pensioen ingekocht. 
734 Het begrip toekenningsverwachting sluit aan bij het vigerend FTK, in het bijzonder bij de Handleiding 
Indexatiematrix en de consistentietoets (zie deel II, par. 9.2.1.4) en heeft hier dezelfde betekenis. Opnieuw 

een voorbeeld van „zoveel mogelijk aansluiten bij wat er al is‟. Het belangrijke verschil is dat ik voorstel in 

defined ambition de minimale toekenningsverwachting ten opzichte van de ambitie wél te kwantificeren 

waar dat in de consistentietoets niet is gebeurd en ook een onderschrijding vast te leggen en wettelijk te 

maximeren. 
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(6) Als de toekenningsverwachting te laag uitkomt en/of de onderschrijding te hoog, dan 

is de financiële opzet onvoldoende om de ambitie
735

 te realiseren. Of de financiële opzet 

moet worden aangepast (premie en/of beleggingsbeleid en/of stuurregels) óf de ambitie 

moet worden verlaagd. Dát kan door een lager opbouwpercentage te kiezen, of een hoge-

re franchise of een hogere pensioenleeftijd of een lagere loonvastheid
736

 of een lagere 

toekenningsverwachting
737

 of een hogere onderschrijding.
738

 Al deze keuzes worden 

transparant gemaakt en voorgelegd aan de belanghebbenden omwille van draagvlak. 

 

11.5  De kostendekkende premie 
 

(1) De ambitie, zowel opbouwpercentage/franchise en pensioenleeftijd als de loonvast-

heid, geformuleerd in toekenningsverwachting en onderschrijding, moeten ex-ante 

worden gerealiseerd. Dat is het vertrekpunt voor de kostendekkende premie. Maar ook 

het beleggingsbeleid en de stuurregels op de (cyclische) resultaten – en dat zijn met name 

de financiële schokken - zijn bepalend voor het realiseren van de ambitie.  

(2) Voor de bepaling van de kostendekkende premie zoeken wij aansluiting bij de zoge-

noemde integrale benadering als beschreven in de Handleiding Indexatiematrix
739

 en in 

Vroon en Tamerus (2005). Een continuïteitsanalyse wordt uitgevoerd waarin opbouwper-

centage/franchise en de pensioenleeftijd en het beleggingsbeleid
740

 en de stuurregels 

worden ingevoerd. De kostendekkende premie is die premie die uit de continuïteitsanaly-

se de loonvastambitie (toekenningsverwachting en onderschrijding) laat komen.
741

  

(3) De continuïteitsanalyse wordt uitgevoerd op parameters waarvan de wetgever de 

maxima/minima heeft voorgeschreven met inbegrip van de te hanteren standaarddeviaties 

en correlaties. Op deze manier en door de wettelijke grenzen ten aanzien van de toeken-

ningsverwachting en onderschrijding stelt, net als in defined benefit, de wetgever 

stringente regels aan de kostendekkende premie. Een belangrijke zekerheidswaarborg om 

te voorkomen dat fondsbesturen zich te rijk rekenen en het contract op een te hoge ambi-

tie vaart. 

                                                
735 Hier gaat het dus om de ambitie als geheel, dus opbouwpercentage/franchise, pensioenleeftijd en loon-
vastambitie. 
736

 Bijvoorbeeld geen volledige loonvastheid (100%) maar zeg 80% loonvastheid. 
737 Bijvoorbeeld geen toekenningsverwachting ten opzichte van volledig loonvast van 80% maar van zeg 

70%, maar niet lager dan het wettelijk minimum. 
738 De richtinggevende doelstelling van een inkomensgerelateerd pensioen zou betekenen dat juist niet de 

loonvastambitie zou moeten worden verlaagd. Zie bijvoorbeeld ook Staf Depla en Gerdi Verbeet (2003) die 

schrijven “Liever een iets lagere pensioentoezegging die meegroeit met de inflatie en de welvaart dan een 

hogere nominale toezegging waarvoor je elk jaar minder kan kopen”. Depla heeft als kamerlid van de PvdA 

plannen gehad om indexatie wettelijk onvoorwaardelijk op te leggen. 
739 MinSZWHandleiding (2005b). Het betreft dan de regels voor fondsen met een indexeringsambitie ge-

koppeld aan een vooraf bepaalde maatstaf. 
740 Bedoeld wordt hier de langjarige strategische beleggingsmix waarvan hooguit tijdelijk wegens bijzonde-
re marktomstandigheden wordt afgeweken. Wordt strategisch een dynamisch (bijvoorbeeld dekkings-

graadafhankelijk) beleggingsbeleid gevoerd, dan zal dit wellicht in een meer volatiele kostendekkende 

premie tot uitdrukking moeten komen. 
741 Door in de kostendekkende premie het onderschrijdingsrisico van de toekenningsverwachting mee te 

nemen, wordt het risico ex-ante fair ingeprijsd. 
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(4) De zo bepaalde kostendekkende premie, de structurele kostprijs, is ex-ante fair. De 

risico‟s zijn ingeprijsd. Een van de houdbaarheidscriteria.
742

 De ambitie is ex-ante goed 

geprijsd en dat voorkomt teleurstelling achteraf en doorschuiven. En het voorkomt dat 

meer wordt beloofd, een hogere ambitie wordt geformuleerd dan de betaalbaarheidpols-

stok lang is. Het is omwille van het voorkomen van teleurstellingen verstandig als 

fondsbesturen bij het bepalen van de kostendekkende premie prudente aannames hanteren 

en niet per definitie de maxima/minima hanteren uit de parameterset van de wetgever. 

(5) De zo bepaalde kostendekkende premie is stabiel en niet afhankelijk van volatiele 

jaarresultaten. Dit is een belangrijke voorwaarde voor betaalbaarheid, economie en ar-

beidsmarkt. Een regelmatige herijking van deze parameters blijft nodig. Na elke herijking 

en aanpassing is een nieuwe continuïteitsanalyse nodig om te bepalen of de premie nog 

kostendekkend is. Zo niet, dan moet de premie omhoog of de ambitie omlaag. 

(6) De risicodraagkracht van gepensioneerden is klein (geen human capital meer en pijn 

wordt direct gevoeld). Bij de ambitie van koopkrachtbehoud kan daarom een kostendek-

kende premie bepaald op een risicovrije reële rentevoet (rente min prijsinflatie) een 

ijkpunt zijn voor de kostendekkende premie. Zo‟n rentevoet zou tussen de 2 en 2,5% 

moeten liggen. Met een premie op dit niveau kan ook een idee verkregen worden over de 

te formuleren onderschrijdingsambitie. 

 

11.6  Sturen op exogene ontwikkelingen 
 

Kenmerk van defined ambition is de aanpasbaarheid van de aanspraken en de pensioen-

leeftijd. Dat geeft onzekerheid bij deelnemers en gepensioneerden. Daarom moet 

nadrukkelijk worden gespecificeerd wanneer en hoe wordt gestuurd. Samen met een op 

draagkracht afgestemd risicoprofiel onder de beleggingen en met het feit dat het gaat om 

exogene
743

 ontwikkelingen, moet dit voldoende draagvlak geven voor de sturing. Wij zul-

len in par. 11.7 zien, dat ook mét deze sturing en dus zonder garantie, veel 

zekerheidswaarborgen over blijven. 

Wij sturen in defined ambition niet om reden van solvabiliteit. Er worden geen onvoor-

waardelijke toezeggingen gedaan, dus solvabiliteit is in het pensioenfonds geen issue 

meer. Toch sturen wij. Omwille van meer evenwichtige solidariteit begrenst het sturen 

het doorschuiven van risico naar de toekomst. Bestaande generaties krijgen niet meer te 

lang te veel op rekening van de toekomstige generaties, net zo min als gepensioneerden te 

lang te veel krijgen op rekening van jongeren. Daarnaast sturen wij om te zorgen dat de 

ambitie niet te ver uit zicht raakt. Dat wil zeggen om te voorkomen dat de toekennings-

verwachting en de onderschrijding onder c.q. boven de targets uitkomen die zijn vast 

gelegd in de ambitie. Als dat gebeurt, moet de ambitie worden verlaagd of de financiering 

aangepast. Een belangrijk toezichtcriterium: maak waar wat je communiceert of pas aan. 

En wij sturen omwille van betaalbaarheid, economie en arbeidsmarkt.  

 

Wij bespreken achtereenvolgens in deze paragraaf het sturen op de levensverwachting, 

het sturen op structurele economische bewegingen, het sturen op (cyclische) financiële 

schokken, het sturen aan de onderkant en het sturen aan de bovenkant.  

                                                
742 Het criterium van het gedegen actuarieel fundament. 
743 Het is voor het draagvlak en het vertrouwen van belang dat het gaat om noodgedwongen sturen op ont-

wikkelingen van buitenaf die niet zijn te beïnvloeden door het pensioenfondsbestuur. 
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11.6.1  Levensverwachting via de pensioenleeftijd 

 

De prijs mag niet meer stijgen als gevolg van een stijgende levensverwachting. De be-

taalbaarheid, de arbeidsmarkt en ook de solidariteit (doorschuiven) vragen om het 

aanbrengen van deze aanpasbaarheid.
744

  

Als de levensverwachting stijgt, wordt de pensioenleeftijd voor de toekomstige opbouw 

precies zoveel verhoogd als nodig om de prijsstijging te neutraliseren (premieneutraliteit). 

Langer moet worden gewerkt dat wil zeggen het human capital moet langer worden aan-

gesproken. Dat kan ook, omdat het door de stijging van de levensverwachting meer 

waard is geworden. En omdat de door de vergrijzing snel verkrappende arbeidsmarkt op 

dat langer werken zit te wachten.
745

 De boodschap naar de deelnemers is duidelijk. Wij 

leven langer. Niets doen zou betekenen dat wij langer van het pensioen genieten en er 

meer voor gaan betalen. Door mee te bewegen gaat de prijs niet omhoog en blijven wij 

minstens even lang als daarvoor genieten van het pensioen.
746

  

Dezelfde stijging van de pensioenleeftijd wordt ook doorgevoerd over het verleden, de al 

opgebouwde aanspraken. Hier geldt eveneens dat niet aanpassen zou leiden tot een langer 

genieten van het pensioen tegen een te laag betaalde prijs. Bovendien wordt de verhoging 

van de „voorziening‟ dan uit vermogen betaald en betalen daardoor jongeren en toekom-

stige generaties mee. Dat wordt nu voorkomen. Extra argument is dat er eigenlijk meer is 

gespaard dan nu nodig blijkt. De „voorziening‟ wordt omgerekend naar de hogere pensi-

oenleeftijd zonder actuariële oprenting. Het pensioen gaat later in, de hoogte blijft gelijk.  

Het op deze wijze sturen op een stijgende levensverwachting is een keuze. Deze invul-

lingskeuze
747

 (sturen op prijsneutraliteit en via de pensioenleeftijd) blijft naar mijn 

mening het dichtst bij de reden waarom wij conform de bevindingen in de delen I en II 

moeten sturen op de levensverwachting en is duidelijk te communiceren. Gestuurd wordt 

dus op de opbouwambitie via de pensioenleeftijd. 

 

Gekozen is voor een gelijke verhoging van de pensioenleeftijd voor iedereen, ongeacht 

leeftijd en inkomen. Stijgt de levensverwachting voor iedereen evenveel?
748

 Moet de pen-

sioenleeftijd voor werknemers die dicht voor hun pensioen zitten, minder omhoog?
749

 

Belangrijke vragen, het antwoord daarop is mede van invloed op de houdbaarheid, te we-

ten de tevredenheid van belanghebbenden. Bedacht dient te worden dat, als gekozen 

                                                
744

 Alleen de CAO-tafel kan nog besluiten dat de prijs toch omhoog mag of een dotatie wordt gedaan aan de 

voorziening. Bijvoorbeeld omdat de onderneming op dat moment niet zit te wachten op langer doorwerken 

van ouderen. 
745 Daar is wel goed flankerend ouderenbeleid op de werkvloer voor nodig. 
746 Premieneutraliteit betekent zelfs dat de uitkeringsperiode toch nog omhoog gaat. Eén jaar langer leven 

komt overeen met 6 a 8 maanden langer werken. De werknemer kan overigens met behulp van actuariële 

verrekening spelen met zijn pensioendatum. Hij kan desgewenst de pensioendatum handhaven tegen een 

lager pensioen. 
747 Het is dus een invullingskeuze en in die zin geen onderdeel van het contractconcept van defined ambiti-

on. 
748 Het antwoord is nee. De stijging van de levensverwachting is niet voor alle leeftijden gelijk. Zie 
AG(2010). Bovendien hebben mensen met een lagere opleiding in het algemeen een lagere levensverwach-

ting dan mensen die middelbaar en hoger zijn opgeleid. Dat leidt tot verschillen in levensverwachting naar 

inkomen. Zie bijvoorbeeld Bovenberg, Mackenbach en Mehlkopf (2006) en Bonenkamp (2007). 
749 Dat klinkt redelijk, omdat het human capital dan is afgenomen en deelnemers naarmate zij ouder zijn 

meer behoefte hebben om te weten waar zij aan toe zijn. Zie ook Tamerus (2007). 
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wordt hierin te differentiëren, geldt dat wat de een minder hoeft in te leveren, een ander 

meer moet inleveren. De uitwerking van deze vragen gaat voor het doel van de studie, het 

schetsen van een houdbaar contractconcept, te ver. Maar bij de beoordeling op houdbaar-

heid moeten wij ze wel als vervolgvragen adresseren.  

Nog zo‟n vraag is „wat te doen met gepensioneerden en de stijgende levensverwachting?‟ 

Hun human capital is op en zij hebben dus geen „escape‟. Op de positie van gepensio-

neerden gaan wij apart in in 11.8. 

 

11.6.2  Structurele economische parameters via de opbouwambitie 

 

Als de rente en het rendement structureel lager worden of de inflatie structureel hoger, 

dan stijgen de kosten van pensioen. Om bij lagere rendementen en/of hogere looninflatie 

alsnog de loonvastambitie te realiseren, zal de continuïteitsanalyse aantonen dat de kos-

tendekkende premie omhoog moet. Premieneutraliteit wordt gevonden door het 

opbouwpercentage (de opbouwambitie) te verlagen. De boodschap richting deelnemers is 

minder gemakkelijk dan bij de stijgende levensverwachting maar op zich wel duidelijk: 

het verwachte (reële) rendement op financial capital is in de toekomst minder dan ge-

dacht, dus u moet genoegen nemen met een lager pensioen of het human capital langer 

gaan aanspreken. Dat laatste kan, als de deelnemer er zelf voor kiest om de verlaging van 

de opbouw te compenseren door langer te werken. In lijn met de sturing op de levens-

verwachting wordt het opbouwpercentage ook met terugwerkende kracht verlaagd, net 

zoveel als nodig is om de stijging van de „voorziening‟ te neutraliseren.
750

  Dit is de in-

vulling die het meest past in de lijn van doen wat de exogene ontwikkeling vraagt en die 

niet ten koste gaat van de loonvastheid. Gekozen kan ook worden om de stijging van de 

„voorziening‟ weg te laten lopen in het vermogen. Dat vergroot echter de kans dat later 

moet worden gekort op de loonvastheid of de ambitie alsnog moet worden verlaagd. Bo-

vendien betalen jongeren en toekomstige generaties mee.
751

  

Er wordt dus gestuurd op de opbouwambitie en wel op het opbouwpercentage. Het alter-

natief, sturen op de loonvastambitie door deze op een lager niveau vast te stellen vind ik 

minder passen op een inkomensgerelateerd en koopkrachtbestendig pensioen. 

 

11.6.3  (Cyclische) financiële schokken: op de loonvastambitie via de dekkingsgraad 

 

Solidariteitsgrens vraagt maximum hersteltijd 

Als al gezegd, wij sturen omwille van solidariteit en niet vanwege solvabiliteit. Wij stu-

ren om te voorkomen dat oudere werknemers en gepensioneerden te veel en te lang eten 

uit een pot die daartoe niet vol genoeg is en dat jongeren en toekomstige generaties daar-

door voor dezelfde premie uiteindelijk minder krijgen dan wel meer moeten gaan betalen 

om alsnog het zelfde resultaat te krijgen. Dit biedt ruimte om niet op korte termijn markt-

volatiliteit te sturen. Aan jongeren en toekomstige generaties is goed uit te leggen dat 

markten volatiel zijn en dat direct reageren niet nodig is. Ingegrepen moet worden als het 

te diep gaat en/of, mede daardoor, herstel te lang duurt. Op deze wijze kan nog steeds de 

                                                
750 De „voorziening‟ wordt voor deze situatie berekend op het langjarig reëel rendement uit de continuïteits-

analyse. Het gaat om het structurele effect. 
751 Ook hier gelden weer de vragen ter zake van differentiatie en de behandeling van gepensioneerden. En 

ook hier geldt dat aan de CAO-tafel kan worden besloten bij te springen. 
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meerwaarde van intergenerationele solidariteit worden benut voor een hoger rendement 

en dus beter resultaat voor iedereen. Overigens heeft een wachttijd als hier gehanteerd 

wel ook een nadeel: in de echt extreme situaties moet beduidend harder worden gestuurd 

dan bij een kortere of helemaal geen wachttijd. 

Maar wat is te lang/ te diep? Waar ligt de solidariteitsgrens van toekomstige generaties? 

Een onderwerp van nader onderzoek. Vooralsnog zal de wetgever ter bescherming van de 

toekomstige generaties een maximum hersteltijd moeten voorschrijven. 

 

Via de dekkingsgraad vanuit marktwaarde 

In defined benefit sturen wij op de nominale marktwaardedekkingsgraad, waarbij de laat-

ste wordt bepaald op een risicovrije rentevoet vanwege de onvoorwaardelijkheid van de 

verplichtingen. Naar mijn mening past bij het concept van defined ambition dat wij sturen 

vanuit de foto van een reële marktwaardedekkingsgraad voor voorwaardelijke verplich-

tingen.  

Reëel, want het gaat om loonvaste, en voor gepensioneerden prijsvaste, aanspraken. De 

focus in beleggen en sturen is reëel.  

Marktwaarde, omdat ook defined ambition een „target‟ kent en de vanwege marktbeper-

king noodzakelijke mismatch vraagt om een juiste foto van dat risico. Voorwaardelijk, 

want defined ambition en geen defined benefit meer. Voorwaardelijke verplichtingen, dus 

de rentevoet in de marktwaardedekkingsgraad hoeft niet risicovrij te zijn. In de aanloop 

naar het vigerend FTK is men aangelopen tegen de moeilijkheid van het bepalen van een 

marktwaarde voor voorwaardelijke verplichtingen. Daar zal dus nieuw onderzoek naar 

moeten worden gedaan.
752

  

Als proxy zou voor de volgende benadering kunnen worden gekozen in twee stappen. 

 Op de reële swaprente kan een opslag worden gehanteerd om het niet-risicovrij tot 

uitdrukking te laten komen. Die opslag zou bijvoorbeeld kunnen worden bepaald 

als het verschil tussen enerzijds een langjarige aanname voor de reële rente (in dat 

geval ook weer te voorzien van een maximum door de wetgever) en anderzijds de 

gehanteerde langjarige aanname voor het saldo van portefeuille rendement en 

looninflatie (begrensd dus door de door de wetgever voorgeschreven maxi-

ma/minimum voor de rendementen/looninflatie). Een soort risicopremie dus, die 

past bij het beleggingsbeleid van het fonds dat, samen met de kostendekkende 

premie en de stuurregels, de loonvastambitie waar maakt. En, heel belangrijk om 

rijk rekenen te voorkomen, dat dus ook is ingekaderd tussen de risicoambitie, de 

prijs en de risk appetite van de belanghebbenden. 

                                                
752 Wellicht dat aanknopingspunten zijn te vinden in tot nu toe verschenen literatuur. Bijvoorbeeld Steen-

kamp (1998), Hibbert e.a. (2006), Nijman en Koijen (2006) of De Jong (2008). Het debat „marktwaarde of 

vaste discontovoet‟ wordt, net als in 2003-2005, weer volop gevoerd. In mijn ogen moet je waarderen op 

marktwaarde. Daar lopen wij bij het waarderen van voorwaardelijke verplichtingen volgens de methodiek 

van deflators wellicht aan tegen het fenomeen dat, als het vermogen wegzakt, de waarde van die voorwaar-

delijke verplichtingen voor de deelnemer afneemt, omdat de optie tot korten voor het pensioenfonds meer 

waard wordt. Blijft dan automatisch de dekkingsgraad 100%? Zie in dit verband ook Duffhues en Van 
Nunen (2009). 

En wij lopen opnieuw tegen de vraag op of waarderen op marktwaarde ook moet leiden tot het hanteren van 

marktwaarde voor de financieringsopzet en de stuurregels. Kortom, een nieuwe discussie en mogelijk nader 

onderzoek zijn nodig. Voor de time being zou kunnen worden gewerkt met de invulling als hier beschre-

ven, mits wij een verstandige invulling geven aan de marktwaarde (te hanteren curve als basis). 
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 Wat betreft de reële swaprente zelf: wat is „de‟ markt? De markt is dun, zeker op 

het langere stuk. Een (na bijvoorbeeld 10 jaar) afgevlakte curve? Een rentevoet 

die in 10 jaar loopt van de actuele waarde naar een langjarige waarde als geadvi-

seerd door de nieuwe „commissie Don‟? 

 

Minimumdekkingsgraad 

Wij sturen op de (reële) marktwaardedekkingsgraad als hierboven omschreven, maar wij 

hanteren een acceptabele vertragingstijd in lengte en diepte.  

Elk fonds moet een minimumdekkingsgraad bepalen. Daaronder is „te lang/ te diep‟. De-

ze wordt afgeleid uit de combinatie van de solidariteitsgrens van de toekomstige 

generaties (vooralsnog dus de voorgeschreven maximale hersteltijd) en de herstelcapaci-

teit in het fonds. En die hangt weer af van de combinatie van de fondsdemografie en de 

herstelpotentie uit het beleggingsbeleid, waarvan het risicoprofiel onder de beleggingen 

door het bestuur is vast gesteld na raadpleging van de belanghebbenden. Hoe rijper het 

fonds, hoe korter (ook de beleggingsmix is dan defensiever dus dat telt „dubbel‟ aan) de 

herstelpotentie zal zijn. 

Komt de dekkingsgraad onder de minimumdekkingsgraad, dan moet op de opgebouwde 

aanspraken worden gekort. In het voorbeeld hierna is die dekkingsgraad bepaald op 70% 

in de combinatie met een wachttijd van 2 jaar.  

 

Op loonvastheid 

Gestuurd wordt op de loonvastambitie. Beleggingsrisico wordt genomen om met behulp 

van rendement een betaalbare reële ambitie te realiseren. Als dat rendement tegenvalt, 

kan minder worden geïndexeerd. En als het te lang tegenvalt of te diep weg zakt, dienen 

de opgebouwde aanspraken te worden gekort.  

 

Voorbeeld 

Een voorbeeld ter duiding. De gekozen cijfers zijn willekeurig. Het gaat om de idee.  

(1) Zolang de reële dekkingsgraad niet daalt onder de 90%, wordt niet gestuurd. Het her-

stelpotentieel van de markten en de financiële opzet wordt voldoende geacht om zonder 

sturing weer tijdig herstel naar ten minste de evenwichtsdekkingsgraad van 100% te be-

reiken. 

(2) Als de dekkingsgraad langer dan 5 jaar onder de 90% ligt, wordt geen indexering 

meer bij geschreven.
753

 Om te voorkomen dat in die 5 jaar de dekkingsgraad heel diep 

weg zakt, worden aanvullende regels gebruikt. 

(3) Als de dekkingsgraad langer dan 3 jaar onder de 80% ligt, wordt eveneens geen in-

dexering meer bijgeschreven. 

(4) Als de dekkingsgraad langer dan 2 jaar onder de 70% ligt, wordt geen indexering 

meer bij geschreven. 

(5) In dit voorbeeld is 70% ook de minimale dekkingsgraad. Dat betekent dat de opge-

bouwde aanspraken met terugwerkende kracht worden verlaagd om de dekkingsgraad 

direct weer op 70% te brengen. In feite wordt gegeven indexering terug gehaald of wel er 

wordt negatief geïndexeerd. De indexeringstaffel stopt niet bij nul. Met terugwerkende 

                                                
753 Wij sluiten hier weer aan bij de denkwereld van het huidige contract, in het kader van „dicht blijven bij‟. 

De eerste fase van sturing bestaat dus uit niet indexeren, hetgeen materieel overigens overeenkomt met kor-

ten op eerst volledig reële opbouw en indexering van de opgebouwde aanspraken. 



11  Het contractconcept defined ambition 

283 

 

kracht wordt de ambitie verlaagd. De ambitie voor de nieuwe opbouw blijft op grond van 

deze stuurregel ongewijzigd. 

(6) Door met een schema als dit te werken, is ook goed verwachtingsmanagement moge-

lijk. In het jaarlijkse pensioenoverzicht, waarin veel specifieker zal moeten worden 

geschreven over risico‟s en exogene ontwikkelingen kan ook een „waarschuwingssignaal‟ 

worden opgenomen als volgt. „De dekkingsgraad is voor het derde achtereenvolgende 

jaar lager dan 90%. De dekkingsgraad is ook voor het tweede achtereenvolgende jaar la-

ger dan 80% en voor het eerst lager dan 70%. Als de dekkingsgraad volgend jaar weer 

lager is dan 80% maar hoger is dan 70%, zal geen indexering worden gegeven. Als de 

dekkingsgraad volgend jaar weer onder de 70% ligt, zal geen indexering worden gegeven 

én uw „pensioenaanspraak‟ wordt zodanig verlaagd dat de dekkingsgraad weer op 70% 

komt. Als de dekkingsgraad volgend jaar weer boven de 80% ligt, wordt gewoon geïn-

dexeerd. Een grote verbetering ten opzichte van de communicatie in het huidige 

pensioencontract. 

(7) Als de dekkingsgraad 2 jaar of langer boven de evenwichtsgrens van 100% ligt, wordt 

gekorte en eventueel terug gehaalde indexering hersteld. 

(8) Bezien zal moeten worden of gedifferentieerd moet en kan worden in deze stuurregels 

om gepensioneerden en eventueel ook oudere werknemers te ontzien. Moet vanwege het 

verschil in risicodraagkracht, kan afhankelijk van de getalsverhouding jong oud.
754

   

 

De tabellen hieronder laten de stuurregels zien, zowel de vigerende in het PFZW-contract 

als de voorbeeld sturing in defined ambition. 

 

Tabel 11.1 Voorbeeld van aansprakensturing in huidig pensioencontract
755

 

 

Nominale dekkingsgraad Wanneer ingrijpen? Hoe ingrijpen? 

< 130% Onmiddellijk Korten op indexatie 

< 105% Onmiddellijk Geen indexatie 

< 105% Na 3 jaar Rechten verlagen 

Inhalen gemiste indexatie/verlaagde rechten zodra reële dekkingsgraad > 100%. 

 

 

                                                
754 Een keuze kan worden gemaakt over hoe een indexeringskorting wordt vorm gegeven. Iedereen met een 

gelijk percentage is de gebruikelijke manier en past in „alles in doorsnee‟, de wijze van doen in het vige-

rend contract. Dat betekent dat de leeftijdscohort van zeg 50-70 jaar het zwaarst wordt getroffen in euro‟s. 

Het betekent ook dat, als werknemers de korting zouden willen compenseren door langer werken, de 50-

plusser langer moet doorwerken dan de 50-minner. Vanuit het motto „minder rendement op financial capi-

tal betekent langer gebruiken van het human capital‟ is dit niet fair. De korting zou dan leeftijdsafhankelijk 

moeten zijn, zodanig dat alle werknemers evenveel langer moeten doorwerken voor de compensatie. Dat 

betekent wel dat jongeren zwaar in euro‟s worden gekort. Nader onderzoek naar een optimale keuze raakt 

ook de spanning tussen differentiatie en solidariteit. In par. 11.9 hierna komen wij daar op terug. 
755 Het voorbeeld betreft PFZW als beschreven met zijn financiële opzet en indexeringstaffel in deel I, 

hoofdstuk 2. Merk op dat er in het huidige pensioencontract (PFZW) sprake is van twee verschillende dek-

kingsgraden, een nominale toetsdekkingsgraad van 130 respectievelijk 105% en een reële 

evenwichtsdekkingsgraad van 100%. Bij defined ambition zijn zowel de toets- als de evenwichtsdekkings-

graad reëel.  
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Tabel 11.2 Voorbeeld van aansprakensturing in defined ambition 

 

Reële dekkingsgraad Wanneer ingrijpen? Hoe ingrijpen? 

< 90% Na 5 jaar Geen indexatie 

< 80% Na 3 jaar Geen indexatie 

< 70% Na 2 jaar „Rechten‟ verlagen of anders 

gezegd, gegeven indexering 

terug halen 

Inhalen gemiste indexatie/verlaagde rechten als reële dekkingsgraad 2 jaar lang > 

100%. 

 

 

11.6.4  De onderkant (een tekort) 

 

Er zijn in defined ambition twee niveaus van „tekort‟.  

(1) Het eerste, het geraken onder een minimumdekkingsgraad, is hierboven bij de bespre-

king van de (cyclische) schokken al aan de orde geweest. In het daar gehanteerde 

voorbeeld was de minimumdekkingsgraad in het kader van de solidariteitsgrens 70%. In 

de vorige paragraaf is al beschreven hoe de minimumdekkingsgraad, die fondsafhankelijk 

is, moet worden bepaald. De solidariteitsgrens wordt vooralsnog door de wetgever be-

paald in de vorm van een voorgeschreven maximale hersteltijd bij onderdekking. 

Onderdekking dus op grond van solidariteit. 
(2) Het tweede is de ambitie. Als uit de continuïteitsanalyse volgt dat de toekenningsver-

wachting en onderschrijding onder c.q. boven het niveau komen te liggen dat is 

vastgelegd in de ambitie, dan is sprake van een „ambitietekort‟. De ambitie kan niet wor-

den waar gemaakt. Bijsturing is nodig door de financiële opzet aan te passen of de 

ambitie te verlagen. In het laatste geval ligt het voor de hand vanuit een inkomensgerela-

teerd pensioendoel dan het opbouwpercentage (met terugwerkende kracht) te verlagen. 

Zie par. 11.4 (6). 

 

11.6.5  De bovenkant (een overschot) 

 

Wanneer een overschot? 

Gezien de loonvastambitie, kan pas sprake zijn van een vermogensoverschot als alle in 

het verleden doorgevoerde kortingen op de loonvastheid ongedaan zijn gemaakt. Daartoe 

moet dan de dekkingsgraad ten minste „stevig‟, dus langer dan bijvoorbeeld 2 jaar, boven 

de 100% reëel (de evenwichtsdekkingsgraad) liggen (conform hierboven gehanteerde 

voorbeeld, worden eerst dan kortingen op de loonvastheid gecorrigeerd).  Maar het gaat 

er ook om of het uitzicht op het reëel pensioenresultaat „overvloedig‟ aanwezig is.
756

 Dat 

betekent dat pas van een vermogensoverschot sprake kan zijn als, naast het voldaan moe-

ten zijn aan de geformuleerde dekkingsgraadeis, ook voldaan is aan de eis dat 

toekenningsverwachting en onderschrijding weer ten minste op het niveau zijn van de 

                                                
756 In de besprekingen tussen de wetgever en de StAr is bij de discussie over een grens voor premiekorting 

gesteld dat niet alleen alle indexering over het verleden moest zijn gegeven maar indexering ook op de lan-

gere termijn moest kunnen worden nagekomen. Zie MinSZWHoofdlijnen (2004a), punt B19. 
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oorspronkelijk vastgelegde loonvastambitie. Maar van een echt overschot is eigenlijk pas 

sprake als de continuïteitsanalyse een toekenningsverwachting laat zien van nagenoeg 

100% en een onderschrijding van dicht bij 0%.  

 

Wat te doen bij een overschot? 

In deel II hebben wij gezien dat wij slecht om gaan met voorspoed. Er zullen dus in het 

complete contract duidelijke regels moeten komen voor hoe om te gaan met een vermo-

gensoverschot, regels die een overschot evenwichtig moeten verdelen over alle 

belanghebbenden. Wij doen een voorzet weer als voorbeeld van invulling.
757

 

(1) Bij de bespreking van (cyclische) schokken hierboven is al een invulling geschetst dat 

kortingen op loonvastheid eerst weer worden bijgeboekt als de dekkingsgraad 2 jaar of 

langer hoger is dan 100%. 

(2) Als in het verleden vanwege ambitietekort als gevolg van financiële schokken de am-

bitie is verlaagd, dan wordt, zodra de toekenningsverwachting inclusief onderschrijding 

weer op het vastgelegde niveau zijn en eerdere kortingen op de loonvastheid zijn gecorri-

geerd, de ambitie (het opbouwpercentage (zei 11.4 en 11.6.4)) weer op het oorspronkelijk 

vast gelegde niveau gebracht.  

(3) Pas na deze beide stappen, kan sprake zijn van een vermogensoverschot. 

(4) Zekerheid zonder garantie is ten opzichte van defined benefit „de grote stap‟. Daar 

hoort bij dat het risico aan de onderkant pijn doet. Het is daarom verstandig overschot te 

investeren in zekerheid. Dat kan door risico terug te nemen. De mooie financiële positie 

wordt beschermd en de kans op terugval wordt verkleind.
758

  

(5) In deze studie gaan wij er van uit dat in defined ambition het premiestuur in beginsel 

niet wordt gebruikt. Daarvan zal alleen sprake zijn als CAO-partijen premie ter beschik-

king willen stellen, bijvoorbeeld omdat het uitzicht voor het reëel pensioenresultaat te ver 

dreigt weg te zakken. Maar binnen de fondssturing als hiervoor beschreven doet de pre-

mie niet mee. Dan is het logisch dat ook bij een overschot de premie niet mee doet. Geen 

premiekorting dus. 

(6) In combinatie met het terug nemen van risico is het verstandig een buffer te gaan op-

bouwen. Immers, ook dat geeft het voordeel van verkleinen van de kans op pijn en wel 

zonder rendementsverlies. 

(7) Het is zeker niet verstandig de aanspraken over het verleden te verbeteren. Dat bete-

kent de facto dat de lat hoger wordt gelegd. Dat zou dan ook moeten leiden tot een hogere 

(kostendekkende) premie. Is de vermogenspositie „belachelijk‟ hoog, dan kan, van jaar 

tot jaar opnieuw te bekijken, het best gekozen worden voor eenmalige bonusuitkeringen 

aan gepensioneerden en premieteruggave aan werknemers. Pas daarna komt premieterug-

gave aan werkgevers aan de orde. 

 

11.6.6  Tekorten en buffers 

 

De hier gekozen invulling van de stuurregels impliceert dat nog steeds tekorten en over-

schotten (buffers) kunnen optreden. Wel zijn zij in het complete contract strak 

                                                
757 Uiteraard in te vullen door het fondsbestuur in afstemming met alle belanghebbenden. 
758 Het kan overigens een verstandige strategie zijn om al op een wat lager niveau van de dekkingsgraad of 

de toekenningsverwachting risico terug te nemen. Dat gaat dan wel ten koste van een later herstel van kor-

tingen. 
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gereguleerd en zijn de tekorten van strikt tijdelijke aard. Deze keuze is niet inherent aan 

het concept van defined ambition. Defined ambition laat de keuze op dit punt vrij. De 

keuze raakt wel het generatie-evenwicht en dus de houdbaarheid in de ogen van de be-

langhebbenden. De keuze zal daarom fondsspecifiek zijn. Mijn motivatie om in het 

invullingvoorbeeld te kiezen voor tijdelijke tekorten en voor buffers is gelegen in de 

schokdempende en egaliserende werking van buffers en van het gebruiken van de meer-

waarde van intergenerationele solidariteit.  

Risico doorberekend krijgen doet pijn, zeker als het korten op opgebouwde aanspraken 

betreft. Gebruik van buffers verkleint die kans. En deelnemers en gepensioneerden kun-

nen niet omgaan met volatiliteit. Dat geldt ook voor jongeren en toekomstige deelnemers. 

„Taart vergroten via een kort stukje toekomst‟ en buffers egaliseren en dempen. Ik leid 

dat af uit de in hoofdstuk 5 aangehaalde onderzoeken onder deelnemers alsook uit de daar 

geraadpleegde literatuur. Daarom is het motto van het door mij gekozen invullingprincipe 

„niet sturen als het niet hoeft maar doorpakken als het nodig is.‟ Dit draagt naar mijn me-

ning bij aan de acceptatie. Daarenboven kan waar de getalsverhouding dat toe laat 

gebruik blijven worden gemaakt van de meerwaarde van intergenerationele solidariteit. 

Dit impliceert wel dat de genoemde belemmeringen van de arbeidsmobiliteit niet volledig 

worden opgelost. Maar dat ligt dus aan de invullingskeuze en niet aan het concept van 

defined ambition. Deze keuze heeft ook als nadeel dat in de extremen harder moet wor-

den ingegrepen. Maar die extremen zijn dan ook extreem en door het getrapte 

stuurmechanisme is de ingreep „aangekondigd‟.  

 

11.7  Zekerheidswaarborgen en financieel toetsingskader 
 

Het los laten van de (nominale) garantie is „de grote stap‟ van defined benefit naar defi-

ned ambition. Op pensioenresultaat en zekerheid (lees nominale garantie) wordt 

ingeleverd en voor een houdbaar contract is het van belang dat in de eerste plaats gepen-

sioneerden en werknemers beide na de verbouwing nog voldoende hoog vinden. Het 

blijven gaan voor een duidelijk inkomensgerelateerd pensioendoel is belangrijk voor het 

pensioenresultaat. Maar hoe zit het nu met de zekerheid? En hoe ziet de wettelijke waar-

borg er in defined ambition uit? In deze paragraaf zullen wij laten zien dat veel 

zekerheidswaarborgen over blijven en wij geven een eerste schets van de invulling van de 

waarborgfunctie en dus het toezicht. 

 

11.7.1  Zekerheidswaarborgen 

 

Ook los van de garantie is defined benefit geschraagd met zekerheidswaarborgen. In de 

lijst van behoud (par. 11.2) vinden wij die zekerheidswaarborgen terug. Wij zetten ze hier 

op een rijtje. 

 

(1) Wij blijven een reëel pensioenresultaat nastreven, inkomensgerelateerd en koop-

krachtbestendig. Het hebben van een doel dat vervolgens richtinggevend is voor het 

actuarieel fundament en de prijs, ook defined ambition heeft dat als vertrekpunt. Alleen al 

dát is een zekerheidswaarborg op het kunnen realiseren van dat doel. Omdat de nominale 

zekerheid is los gelaten kan het beleggingsbeleid en kunnen de stuurregels volledig op 

deze reële ambitie worden ingericht. Er is geen beleggingsspagaat meer. 
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(2) Wij blijven sparen voor het pensioen (kapitaaldekking). Een verzekering tegen rij-

ping, een verzekering tegen het omvallen van de onderneming. Maar het geeft ook 

zekerheid bij arbeidsmobiliteit. Een zekerheidswaarborg, die ook nog rendement ople-

vert. 

(3) Wij blijven sparen via verplichtstelling en zorgplicht. De werknemer is voor zijn 

eigen bestwil modern paternalistisch beschermd tegen „vergeten te sparen voor later‟ en 

verkeerde keuzes. De verplichtstelling zorgt mede voor een zo breed mogelijke pensioen-

dekking. 

(4) Wij blijven het organiseren via de werkgever, hij blijft mee doen. Het feit dat ook 

de werkgever belang heeft bij een goed pensioenresultaat, is op zich een zekerheidswaar-

borg voor de werknemer. 

(5) Wij blijven het pensioengeld buiten de onderneming brengen. Het geld wordt niet 

binnen de onderneming aangewend met het risico dat het verdwijnt via een faillissement, 

maar is veilig apart gezet. 

(6) Wij blijven het pensioengeld buiten de beschikkingsmacht van werknemer en ge-

pensioneerde houden. Paternalisme beschermt hier tegen lenen op kosten van later en is 

dus een zekerheidswaarborg dat het pensioen er straks ook nog volledig is. 

(7) Wij blijven het doen in collectiviteit en solidariteit. Van collectief en solidair wordt 

„de taart om risico‟s te delen groter‟. Dat komt zowel het pensioenresultaat als de zeker-

heid ten goede. 

(8) Wij blijven het doen met wettelijk toezicht. Maar hoe ziet dat er dan uit zonder ga-

rantie? Wij gaan daarop in in de volgende paragraaf. 

(9) Aan deze lijst hebben wij in par 11.3 (7) als last resort de CAO-tafel toegevoegd. 

Daar moet het gesprek worden gevoerd over de vraag of het pensioenresultaat té laag 

wordt en of uit de loonruimte extra middelen moeten worden vrij gemaakt dan wel dat de 

loonruimte daartoe wordt vergroot. De CAO-tafel heeft daarmee een bewakings- of ach-

tervangfunctie. 

 

11.7.2  Schets van een toezichtkader
759

 

 

(10) Er is geen (nominale) garantie. Er zijn dus geen solvabiliteitsregels en er zijn dus 

geen korte termijn sturingsregels op marktwaarde. En er zijn geen herstelplannen meer 

nodig, tekorten worden gereguleerd via de aanspraken. 

(11) Er is wel een reële ambitie. Daarvoor kent het vigerend FTK via de indexeringsma-

trix
760

 en de consistentietoets regels. Bij die regels zoeken wij aansluiting en wij 

verscherpen ze, omdat ze voor defined ambition zonder garantie te licht zijn. 

(12) Toekenningsverwachting en onderschrijding. De loonvastambitie wordt vertaald 

naar een toekenningsverwachting en een onderschrijding. De consistentietoets kent alleen 

een toekenningsverwachting. De consistentoets schrijft voor dat als de toekenningsver-

wachting te laag wordt, de financiering moet worden bijgesteld of de ambitie moet 

worden verlaagd. Een kwantificering is niet gegeven. Dat doen wij in defined ambition 

wel. Daarnaast moet ook een onderschrijdingsmaat als onderdeel van de ambitie worden 

vast gelegd, juist omdat het risico van het niet kunnen halen van de verwachting bij deel-

                                                
759 Inmiddels gepubliceerd in Tamerus (2010b). 
760 MinSZWHandleiding (2005b). Het betreft dan de regels voor fondsen met een indexeringsambitie ge-

koppeld aan een vooraf bepaalde maatstaf. En MinSZW (2008) voor de consistentietoets. 
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nemer ligt. Dat risico moet ingeprijsd zijn in de kostendekkende premie. De wetgever be-

paalt een minimale toekenningsverwachting
761

 en een maximale onderschrijding die in 

het actuarieel fundament ten minste ex-ante moeten worden gerealiseerd.  

(13) Bij het indienen van de financiële opzet bij de toezichthouder moet de continuïteits-

analyse aantonen dat de afgegeven toekenningsverwachting en onderschrijding op de 

voorgeschreven maximale/minimale parameterwaarden worden gerealiseerd en uiteraard 

beide liggen boven respectievelijk onder de wettelijke grenzen. Zo niet, dan wordt de fi-

nanciële opzet afgekeurd en moeten kostendekkende premie en/of beleggingsbeleid en/of 

stuurregels worden veranderd of de ambitie worden verlaagd. 

(14) Ten minste eenmaal per jaar wordt een continuïteitsanalyse opgesteld. Indien de toe-

kenningsverwachting onder het in de ambitie vast gelegde niveau is geraakt c.q. de 

onderschrijding boven het in de ambitie vast gelegde niveau, moeten kostendekkende 

premie en/of beleggingsbeleid en/of stuurregels worden veranderd of de ambitie worden 

verlaagd. 

(15) Kostendekkende premie. Vertrekpunt is de zogenoemde geïntegreerde benadering 

(zie par. 11.5). De te heffen premie is zodanig dat, gegeven het gekozen beleggingsrisico, 

de continuïteitsanalyse een toekenningsverwachting en een onderschrijding laat zien die 

gelijk zijn aan of hoger zijn dan respectievelijk lager zijn dan de in het contract vast ge-

legde ambitieniveaus.  

(16) Parameters. Er zijn parameters nodig voor de kostendekkende premie en de conti-

nuïteitsanalyse. Dat is in defined ambition niet anders. Aanvullend moet de wetgever ook 

richting geven aan in de continuïteitsanalyse te gebruiken standaarddeviaties en correla-

ties.
762

 Tevens schrijft de wetgever de langleventrend
763

 voor waarmee moet worden 

gerekend. Dat voorkomt te rijk rekenen en doet afbreuk aan een van de pijlers van defi-

ned ambition, een ex-ante faire kostendekkende premie. Een regelmatige evaluatie van 

deze voorgeschreven grenzen en de langleventrend moet blijven, maar een periode van 5 

jaar lijkt afdoende. De evaluatie moet gebeuren door een commissie van macro-

economen, financiële marktdeskundigen en demografen. Belanghebbenden en de toe-

zichthouder zijn geen lid van deze door de Minister in te stellen commissie. De Minister 

stelt vast gehoord de StAr en de toezichthouder. 

(17) Minimale dekkingsgraad. De wetgever schrijft voor dat ook een minimale dek-

kingsgraad is vast gesteld. Dus niet de hoogte daarvan maar dat er een is vast gesteld en 

welke dat is. De hoogte zou afhankelijk moeten zijn van de solidariteitsgrenzen die jon-

geren en toekomstige generaties stellen en de herstelkracht in het fonds. Zolang echter 

geen inzicht bestaat in die solidariteitsgrenzen, zal de wetgever ter bescherming van deze 

belanghebbenden een maximale hersteltijd moeten voorschrijven. De minimumdekkings-

                                                
761 De toezichthouder houdt in de praktijk 70% aan als minimum. Die zou dus kunnen worden gekozen. 
762 Volstaan zou moeten kunnen worden met de parameters voor en correlaties tussen rente, inflatie, loon-

ontwikkeling, obligaties, aandelen en commodities. Daarnaast zou de wetgever moeten voorschrijven dat 

aan de belanghebbenden een externe toets wordt overlegd van de aannames en correlaties voor en 

met/tussen andere categorieën die deel uitmaken van de feitelijke beleggingsmix en die aantoont dat het 
risico van de feitelijke beleggingsmix niet hoger is dan dat van de op de genoemde categorieën bepaalde 

beleggingsmix. 
763 Overigens zij wel opgemerkt dat, als de aanspraken voorwaardelijk zijn voor de levensverwachting, het 

moeten meenemen van een langleventrend ter discussie kan worden gesteld. Immers, er is geen verzekering 

meer voor langleven. 
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graad volgt dan fondsafhankelijk uit de fondsdemografie en het beleggingsbeleid. (zie 

par. 11.6.3).  

(18) Vermogensoverschot. De wetgever schrijft voor dat in het actuarieel fundament ook 

is vast gelegd wanneer sprake is van een vermogensoverschot.  

(19) Sturingsregels. De wetgever schrijft voor dat een complete set aan sturingsregels 

wordt beschreven. Ook wordt daarin beschreven welke discretionaire bevoegdheden het 

bestuur in deze heeft en hoe hij zich bij gebruik daarvan verantwoordt. Die stuurregels 

betreffen ook de onderkant en de bovenkant. 

(20) Toets op compleetheid. De wetgever schrijft een toets voor, bijvoorbeeld uit te voe-

ren door de commissie Intern Toezicht
764

 of de certificerend accountant, op het compleet 

zijn van het contract. De toets wordt door het bestuur overlegd aan alle belanghebbenden 

en de toezichthouder. Tekorten in het pensioenfonds worden gereguleerd via de aanspra-

ken. Dat betekent wel dat de toezichthouder extra goed moet toezien op het compleet zijn 

van het contract. Is er een helder actuarieel fundament, zijn er heldere sturingsregels voor 

de exogene ontwikkelingen, zijn alle belanghebbenden er in gekend en is er dus draag-

vlak voor de risico‟s en de risicodeling en zijn daarin de belangen van alle 

belanghebbenden wel evenwichtig gediend. Daarbij zal de toezichthouder in het bijzon-

der moeten letten op de belangen van jongeren en toekomstige generaties en op de 

belangen van gepensioneerden. Die belanghebbenden zitten immers niet aan de CAO-

tafel die als last resort van belang kan zijn. 

(21) Consistentie en stress getoetst. De wetgever schrijft voor dat het pensioenfonds 

eenmaal per jaar bij de update van de ABTN een nieuwe continuïteitsanalyse opstelt 

waarin de consistentie tussen ambitie, toekenningsverwachting/onderschrijding en mate 

van realisatie daarvan wordt getoetst. Daarin wordt tevens een stresstest uitgevoerd naar 

eigen inzicht maar ook op een door de toezichthouder aan alle fondsen voor te schrijven 

stressset parameters. De uitkomsten worden voorzien van commentaar voorgelegd aan 

alle belanghebbenden, zodat deze van de kwetsbaarheden op de hoogte zijn en desge-

wenst aan het bestuur maatregelen in overweging kunnen geven om de kwetsbaarheid te 

verminderen. De uitkomsten worden, voorzien van een verslag van het gesprek met de 

belanghebbenden, overlegd aan de toezichthouder.  

(22) Beleidstoets. Voorstellen voor veranderingen in beleidskeuzes in het contract (op-

bouw, franchise, pensioenleeftijd, toekenningsverwachting/onderschrijding, risicoprofiel 

en stuurregels, beleggingsstrategie, parameters) worden altijd aangeboden aan de belang-

hebbenden met een continuïteitsanalyse op in elk geval parameters die vallen binnen de 

wettelijke grenzen en op de voorgeschreven stressset. Dit om de consequenties te laten 

zien voor het reële pensioenresultaat, de risico‟s daarbij en de deling in die risico‟s. De 

toets wordt, voorzien van een verslag van het gesprek met de belanghebbenden, overlegd 

aan de toezichthouder. 

(23) Stuursignalen in pensioenoverzicht. Ter vergroting van de transparantie en in het 

kader van verwachtingsmanagement schrijft de wetgever voor dat pensioenfondsen in het 

pensioenoverzicht expliciet communiceren over de verwachtingen ten aanzien van het 

                                                
764 De commissie Intern Toezicht ziet toe op het functioneren van het bestuur. De toetsing aan de opdracht 

voor het bestuur om met de belangen van alle belanghebbenden evenwichtig om te gaan, zou aan de taak-

stelling van deze commissie kunnen worden toegevoegd. Met name zou deze commissie dan kunnen letten 

op de belangen van toekomstige generaties. Voor commissie Intern Toezicht kan ook gelezen worden visi-

tatiecommissie, maar dan zou visitatie wel ten minste eenmaal per jaar moeten plaatsvinden. 
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kunnen nakomen van de ambitie. Onderdeel daarvan is de signalering met betrekking tot 

het eventueel korten op loonvastheid en op de opbouw over het verleden.  

 

Met de hier nog eens op een rijtje gezette zekerheidswaarborgen en een aangedragen 

schets voor de invulling van een toezichtkader op defined ambition contracten, wordt be-

werkstelligd dat de kwaliteit van het reële pensioenresultaat goed is geborgd. Gegeven de 

noodzaak om vanwege exogene ontwikkelingen te moeten sturen met daarvoor aanpasba-

re aanspraken, wordt een optimale borging bereikt. Het zekerheidsniveau wordt bepaald 

door het risiconiveau in de beleggingsmix. Uiteindelijk zullen de belanghebbenden bij 

uitstek, de gepensioneerden en deelnemers, over de mate van borging en zekerheid oorde-

len.  

 

11.8  De positie van gepensioneerden; enkele opmerkingen 
 

Het wegvallen van de (nominale) garantie brengt meer risico bij deelnemers en gepensio-

neerden. De critici
765

 houden ons voor dat het risicodraagvlak niet voor alle 

belanghebbenden gelijk is. Dat geldt in het bijzonder de verschillen tussen deelnemers en 

gepensioneerden. Gepensioneerden voelen kortingen direct in hun portemonnee, deelne-

mers hebben de tijd om markten zich te laten herstellen. Gepensioneerden hebben geen 

human capital meer als escape, deelnemers wel. Zij kunnen door langer werken compen-

satie zoeken voor kortingen. Dit kán in het algemeen ook, omdat de waarde van het 

human capital stijgt vanwege de stijgende levensverwachting en omdat door de vergrij-

zing de arbeidsmarkt verkrapt en vraagt om een hogere arbeidsparticipatie. De critici 

adviseren om doorsneebeleid te verlaten en over te gaan op leeftijdsdifferentiatie. Wij 

beperken ons in deze paragraaf tot de vraag of zo‟n differentiatie moet gaan gelden tussen 

actieven en gepensioneerden.
766

 

Wij stippen dit invullingvraagstuk aan (en niet meer dan dat) langs twee invalshoeken, te 

weten gepensioneerden en actieven blijven in één pensioenfonds en gepensioneerden en 

actieven zitten in twee aparte fondsen of ten minste beleggingspools. 

 

11.8.1  Gepensioneerden en actieven blijven in één contract en één fonds 

 

In zijn algemeenheid geldt in deze variant dat die risico‟s waarin gepensioneerden niet 

(geheel) willen delen óf worden verzekerd (en dat verhoogt direct de kostendekkende 

premie met de opslag voor die verzekering) óf  worden doorgeschoven naar en dus geab-

sorbeerd door de actieven. De haalbaarheid van dat laatste is mede afhankelijk van de 

rijping in het fonds. En dat geeft direct de kwetsbaarheid aan van deze variant. Hoe lang 

is dat (deels) doorschuiven houdbaar? Ook kenmerkend voor deze variant is dat niet ge-

differentieerd wordt in het ex-ante nemen van beleggingsrisico. Dat heeft het voordeel dat 

ook de actieven en toekomstige generaties kunnen blijven delen in de revenuen van het 

beleggingsrisico op het vermogen „van gepensioneerden‟. Het is dan logisch dat zij in ruil 

daarvoor solidair zijn met de gepensioneerden en bereid zijn hen (deels) te ontzien bij de 

                                                
765 Zie par. 4.5. 
766 Defined ambition is te implementeren met en zonder differentiatie. Wel of niet differentiëren is dus een 

keuze binnen dit contractconcept, een keuze die wel van invloed is op de houdbaarheid. Op leeftijdsdiffe-

rentiatie binnen actieven komen wij terug in par. 11.9 hierna. 
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risicodeling. Maar er is ook een nadeel en dat heeft weer met de rijping te maken. Die 

rijping betekent een keuze in het beleggingsbeleid. Of dit wordt defensiever naarmate het 

bestand rijpt en ouder wordt. Nadeel daarvan is dat het totaalrendement afneemt en daar-

mee de mogelijkheid voor met name de jongeren om betaalbaar een reële ambitie te 

kunnen realiseren. Wij hebben dit de vergrijzingsval genoemd. Stappen wij daar niet in, 

dan wordt het risico, afgemeten aan de draagkracht van het totale bestand in feite groter 

en dat vraagt om meer absorberen bij de actieven. Uiteindelijk zal ook hier de getalsver-

houding tussen actieven en gepensioneerden de doorslag geven. 

 

Levensverwachting 

De stuurregel voor de actieven (zie par. 11.6.1) is dat als de levensverwachting stijgt, de 

pensioenleeftijd ook onder de opgebouwde aanspraken wordt verhoogd, net zo veel als 

nodig is om de stijging van premie te compenseren. Dat is voor de actieven te rechtvaar-

digen vanwege de stijging van het human capital.
767

 Maar dus voor de gepensioneerden 

niet. Er zijn vier mogelijkheden. 

 De aanspraken van gepensioneerden (en dus hun pensioen) worden niet aange-

past, actieven houden hen vrij. Risico wordt dus doorgeschoven naar de actieven. 

Dat is wel zwart/wit en een grote bijdrage voor het kunnen blijven profiteren van 

het beleggingsrisico op het vermogen „van de gepensioneerden‟.  

 De aanspraken van gepensioneerden (en dus hun pensioen) worden niet aange-

past, voor gepensioneerden is het langlevenrisico verzekerd bij een verzekeraar. 

Dat betekent een hogere kostendekkende premie, waaraan gepensioneerden toen 

ze nog actief waren gewoon hebben mee betaald. Een variant hier weer op kan 

zijn om bij pensioeningang een koopsom „af te romen‟ van het pensioen. Voor 

deze mogelijkheid geldt wel de vraag hoe hard de verzekeringspremie zal stijgen 

nu de levensverwachting stijgt en hoe lang verzekeraars deze verzekering nog 

aanbieden, gezien die stijging en het volstrekt onvoldoende marktaanbod van lon-

gevity bonds. Kan de markt deze zekerheid geven is hier dus de vraag. 

 Gepensioneerden delen gewoon mee. Iedereen wordt getroffen door het risico en 

dus deelt iedereen mee. Dit mee delen kan op twee manieren. De eerste is dat de 

aanspraken en het pensioen worden verlaagd net zoveel als nodig is om de stijging 

van de „voorziening‟ te neutraliseren. Het is dan fair om dat betrekking te laten 

hebben op de „voorziening‟ van de gepensioneerden zelf, zodat het ook gaat om 

het effect van een stijgende levensverwachting van de gepensioneerden. Dat is het 

meest transparant en actieven nemen dan geen risico over van de gepensioneer-

den. Gezien de risicodraagkracht van gepensioneerden is deze variant het meest 

strijdig met hun belang. 

 Gepensioneerden delen gewoon mee. De tweede manier is dat de verhoging van 

de „voorziening‟ ten laste gaat van het vermogen. In dat geval gaat dat ten koste 

van indexeringskwaliteit in de toekomst (dat wordt zichtbaar in de continuïteits-

analyse). Dit is niet transparant (wel zichtbaar te maken dus) en ook actieven en 

toekomstige generaties dragen hieraan bij, want het vermogen is van iedereen. Dit 

kan een redelijke ruil zijn tegenover het kunnen blijven profiteren van het beleg-

gingsrisico op het vermogen „van gepensioneerden‟. 

                                                
767 Even afgezien van het verschil tussen jongere en oudere werknemers. 
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De groeiende rijping pleit er voor de eerste mogelijkheid niet te kiezen. Maar daarvoor is 

ook nog een ander argument. De stijgende levensverwachting is van blijvende aard en 

niemands schuld. Dus draagt iedereen bij. Dan wordt het dus verzekeren (waarbij de ge-

pensioneerde mee deelt, omdat hij zelf de koopsom betaalt of als actieve heeft mee 

betaald aan de verzekeringspremie) of mee delen. Dat past in defined ambition en een 

sociaal contract. De laatste mogelijkheid van de vier lijkt uit dat oogpunt en uit oogpunt 

van het belang van gepensioneerden dan de betere meedeel-optie. Tenzij deze voor toe-

komstige generaties niet aanvaardbaar is. 

In het vigerend contract wordt, voor actieven en gepensioneerden, gestuurd conform deze 

laatste geschetste mogelijkheid.
768

 Als de levensverwachting stijgt, wordt de voorziening 

verhoogd ten laste van het vermogen. Daaraan betalen impliciet toekomstige generaties 

mee, omdat het al bestaande vermogen ook van hen is. 

 

Structurele economische parameters 

De stuurregel voor de actieven (zie par. 11.6.2) is het opbouwpercentage ook met terug-

werkende kracht te verlagen, net zoveel als nodig is om de stijging van de „voorziening‟ 

te neutraliseren. Van de vier hiervoor genoemde mogelijkheden valt de verzekering af. 

De andere drie mogelijkheden geven dezelfde effecten en afwegingen. Eventueel is een 

extra argument voor de laatste mogelijkheid het feit dat, waar de stijging van de levens-

verwachting algemeen gezien wordt als structureel en onomkeerbaar, dat voor de 

economische parameters minder uitgesproken geldt. Ook positieve bijstelling zou moge-

lijk kunnen zijn.
769

  

 

(Cyclische) financiële schokken 

De stuurregels zijn beschreven in par. 11.6.3, 11.6.4 en 11.6.5. Gestuurd wordt op grond 

van solidariteit. Dat betekent, zeker ook gezien de toenemende rijping, dat gepensioneer-

den mee delen in de sturing. Te meer ook daar herstel tot de mogelijkheden behoort. Dat 

laat onverlet dat zij in een slechtere uitgangspositie zitten dan actieven. Differentiatie in 

korting ligt om die reden voor de hand. Het rendement blijft ook voor de actieven en toe-

komstige generaties beschikbaar en in ruil daarvoor worden gepensioneerden deels 

ontzien bij het sturen. Dat gebeurt door de kortingstaffels voor gepensioneerden milder te 

laten zijn. Er wordt gedifferentieerd in absorptie van het risico.
770

 Deze mogelijkheid kan 

meer haalbaar worden gemaakt door gepensioneerden een soort risicopremie te laten be-

talen aan actieven in ruil voor de differentiatie.
771

 

 

                                                
768 2010 heeft overigens geleerd dat dat voor problemen zorgt als het vermogen daartoe niet toereikend is. 
769 Versterking van de financiële positie en dus van de kans om de reële ambitie ook te realiseren lijkt bij 

een positieve bijstelling de meest verstandige optie. Het spiegelbeeld daarvan is de laatstgenoemde moge-

lijkheid, het opvangen van een negatieve bijstelling voor gepensioneerden in het vermogen. 
770 Ook in het vigerend contract delen gepensioneerden al in de indexeringskorting. In het licht van boven-

staande overwegingen is het achteraf bijzonder vreemd dat in het vigerend contract op dit punt niet wordt 

gedifferentieerd. 
771 In lijn met de grondslagverbreding van de AOW. Idee mij aangedragen door Van Bolderen, bestuurslid 

van PFZW. 
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11.8.2  Gepensioneerden stappen over 

 

In deze variant stappen gepensioneerden over naar een verzekeraar, een apart fonds of 

naar een aparte beleggingspool binnen het pensioenfonds. In dat laatste geval wordt al-

leen gedifferentieerd in het beleggingsbeleid, het ex-ante nemen van het beleggingsrisico, 

en betreft het alleen de sturing op de cyclische schokken. Voor de sturing op de levens-

verwachting en de structurele economische parameters gelden dezelfde afwegingen als in 

de vorige variant. 

Deze mogelijkheden hebben gemeen dat ze robuust zijn voor de toenemende rijping. Ook 

kan het werkgever(s) en werknemers „bevrijden‟ van de gepensioneerden, waardoor de 

arbeidsvoorwaarde pensioen weer beter stuurbaar en inpasbaar wordt binnen het totaal-

pakket aan arbeidsvoorwaarden. Ook het premiestuur krijgt weer kracht en kan 

desgewenst weer worden gebruikt. De keerzijde is dat de gepensioneerden hun eigen 

broek moeten ophouden. Alleen in de minst vergaande variant, de eigen beleggingspool 

binnen het ene fonds, kan nog risico gedeeld worden met de actieven.  

Verder hebben deze mogelijkheden gemeen dat voor gepensioneerden een eigen, op hun 

risicodraagvlak toegesneden, beleggingsbeleid wordt gevoerd. Dat zal dus op reële ze-

kerheid moeten zijn gericht. Dat is lastig, want de markt voor indexleningen is klein en de 

vraag zal door de toenemende rijping alleen nog maar gaan stijgen. En Nederlandse in-

dexleningen zijn er al helemaal niet. Het dilemma voor de gepensioneerden, zekerheid of 

indexering komt nadrukkelijk op tafel. Dat kan leiden tot de keuze voor zekerheid en dus 

erosie van koopkracht.  

De achterblijvende actieven kunnen niet meer gebruik maken van de revenuen van een 

meer risicovol beleggingsbeleid op het vermogen „van de gepensioneerden‟. Dat geeft 

een lagere indexeringskwaliteit en mogelijk dus een hogere premie als de toekennings-

verwachting daardoor te laag zou worden. Maar er gebeurt nog iets. Het 

beleggingsbeleid, zeg maar de zekerheid, die wordt gekozen in het gepensioneerdenfonds 

is de basis voor de kostendekkende premie. Immers, bij pensioeningang moet de inkoop-

som wel voldoende zijn om de koopkrachtambitie te kunnen inkopen. Dit betekent dan 

afwaardering van de aanspraken bij pensioeningang of een hogere kostendekkende pre-

mie. Dus mogelijk treedt een dubbel prijseffect op.  

 

De meest vergaande variant is, in het licht van het belang van de overheid en de samenle-

ving als geheel van economisch en sociaal zelfstandige ouderen, de oprichting van een 

nationaal gepensioneerden fonds. Daarin zou de overheid dan ook qua risico kunnen par-

ticiperen via de uitgifte van indexobligaties en longevitybonds. De maatschappij kan dan 

als het ware direct op deze nationale asset sturen. In deze variant is niet de CAO-tafel 

maar de belastingbetaler de last resort als het resultaat voor gepensioneerden te laag zou 

uitvallen.  

Een variant die minder ver gaat, maar wel in dezelfde lijn is dat het gepensioneerden-

fonds van onderneming A (met een zeer ongunstig premiedraagvlak) een „risicodeal‟ sluit 

met het pensioenfonds van onderneming B of een bedrijfstak, waarin nog voldoende 

premiedraagvlak aanwezig is voor zo‟n deal.
772

 Het gepensioneerdenfonds A kan eventu-

eel aanvullend op het ter beschikking stellen van vermogensrendement om in te delen een 

jaarlijkse risicopremie betalen aan de andere fonds.  

                                                
772 Zie par. 11.2, behoudpunt 7. 
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Bovenal geldt dat het voor de formulering van de reële ambitie en de bepaling van een 

ex-ante faire kostendekkende premie goed is om ons te verdiepen in de risico‟s van zo‟n 

gepensioneerden fonds. Al die risico‟s zouden in de kostprijs moeten zijn verdisconteerd 

om echt ex-ante fair te zijn. Immers, hun pensioenresultaat heeft een ondergrens gezien 

de economische en sociale zelfstandigheid. Ook voor gepensioneerden, die vooral eisen 

lijken te stellen, goed om zich eens te realiseren. Een te grote gang voor eigen belang kan 

leiden tot een afsplitsing als hier beschreven en dan eindigt de solidariteit. Jansweijer 

(1996) zou zeggen: niet doen, tenzij het echt niet anders meer kan. Samen blijven is per 

saldo toch het beste. Maar van welke rijpingsomvang is hij in zijn berekeningen uit ge-

gaan? 

 

11.9  Te zetten stappen op weg naar houdbaarheid 
 

Wij hebben 10 stappen te zetten op weg naar houdbaarheid. Dat zijn  

 laat de onvoorwaardelijkheid van de pensioenaanspraken los; 

 laat de vaste pensioenleeftijd los; 

 laat de nominale zekerheid los; 

 richt een adequaat risicomanagement in in een compleet contract met een transpa-

rant risicokader en transparante stuurregels; 

 breng meer evenwicht in de solidariteit tussen gepensioneerden, oudere actieven, 

jongere actieven en toekomstige generaties; 

 verken de (on-)mogelijkheden van keuzevrijheid en differentiatie;  

 schoon het contract voor elementen die de arbeidsmarkt verstoren en de mobiliteit 

belemmeren; 

 bedenk een alternatief voor het systeem van doorsneeopbouw-doorsneepremie en 

regel de positie van zzp-ers en 

 verbeter het verwachtingsmanagement en stel de verwachtingen naar beneden bij 

en 

 verbeter de verantwoording. 

 

Inmiddels hebben wij er 7 gezet. Over zijn nog 

 verken de (on-)mogelijkheden van keuzevrijheid en differentiatie;  

 schoon het contract voor elementen die de arbeidsmarkt verstoren en de mobiliteit 

belemmeren en 

 bedenk een alternatief voor het systeem van doorsneeopbouw-doorsneepremie en 

regel de positie van zzp-ers. 

 

Leeftijddifferentiatie 

Voor de houdbaarheid is nodig dat, nu de risico‟s in de aanspraken worden opgevangen, 

risico‟s naar draagkracht worden genomen en/of gedeeld. Dat betekent dat differentiatie 

nodig is. Dat lijkt prima te organiseren tussen actief en gepensioneerd. Dat kan nu ook al 

in de pensioenwet en is niet strijdig met gelijke behandeling en met de verplichtstelling. 

Bovendien zijn de argumenten om te differentiëren, wel en geen hersteltijd en wel en niet 

gen human capital zeer valide en wederkerig.  
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Dat ligt ingewikkelder bij het differentiëren naar leeftijd binnen de actieven. Verdere 

leeftijddifferentiatie binnen de actieven is binnen het contractconcept van defined ambiti-

on mogelijk. Ideeën daartoe van critici ten aanzien van de uniformiteit zijn besproken in 

deel I, par. 4.5. Maar mogelijk zitten gelijke behandeling en het willen vasthouden aan de 

waarde van de verplichtstelling wel in de weg. Dat zal eerst verder moeten worden uitge-

zocht. En de solidariteit staat op het spel. Leeftijddifferentiatie leidt tot opdeling in een 

cohortenstelsel. Het is zeer de vraag of een stap van alleen gedifferentieerd nemen en/of 

delen van risico niet als van zelf moet worden gevolgd
773

 door de stappen van gedifferen-

tieerde pensioenleeftijd en gedifferentieerde opbouw en/of premie. Een systeem van 

degressieve opbouw in plaats van doorsneeopbouw-doorsneepremie sluit daar logisch bij 

aan. Maar ook daar komt dan de verplichtstelling mogelijk in het gedrang. Niet zetten van 

de stap naar leeftijdsdifferentiatie kan een latente onhoudbaarheid van defined ambition 

zijn, al ligt dat dan niet aan het concept zelf. Maar meer onderzoek is naar mijn mening 

nodig naar de voor- en nadelen van die stap. 

 

Keuzevrijheid 

Keuzevrijheid is geen vraag van het contractconcept defined ambition. Wel zal als gevolg 

van het geven van het risico aan deelnemers en gepensioneerden de vraag opportuun 

worden of deelnemers ook mogen kiezen ten aanzien van de risicohouding.  

Bijvoorbeeld met name ook op moment van pensioeningang. In deel I, par. 5.2 zagen wij 

al dat de gepensioneerde moet kiezen uit twee kwaden. Ex-ante bestendige indexering op 

hoog niveau maar meer ex-post onzekerheid of veel zekerheid en ex-ante een zeer be-

perkt indexeringsuitzicht. Het doel van pensioen is inkomensgerelateerd en 

koopkrachtbestendig. Dat is een maatschappelijk doel. Het is juist ook daarom dat, nu de 

dubbele doelstelling niet langer is vol te houden, economen aandringen op de keuze voor 

reëel en minder zeker, waar ik mij volledig bij aansluit. En het is ook daarom dat de 

overheid in elk geval de route naar contracten met reële voorwaardelijke toezeggingen 

wil open stellen.
774

 Moet aan gepensioneerden dan de keuze worden gegeven? En wat als 

dan de inflatie oploopt en het pensioen inderdaad snel erodeert?  

En als wij deelnemers en gepensioneerden de keuze laten ten aanzien van het beleggings-

risico, betekent dat dan het opsplitsen van het fonds in verschillende beleggingsfondsen? 

Ja, inderdaad. En ringfencen wij dan? Mag een deelnemer meer risico kiezen dan de de-

fault in het contract? Wat als de pechvogels, die jaren later misschien toch ineens weer 

geluksvogels blijken te zijn, „huilend aan de poort staan‟? Moeten wij pechvogels een 

vangnet bieden door op eigen kracht bij te sparen en zo hun verlies weg te werken? En 

wat dan, als na een paar jaar blijkt dat dat niet nodig was geweest? Wat raden de ge-

dragswetenschappers ons? Niet aan beginnen?  

In de denklijn achter het concept van defined ambition past het in mijn ogen niet. Die 

denklijn zet noodzakelijke stappen om een pensioendoel, een betaalbare reële ambitie, 

met een evenwichtige deling van risico‟s over gepensioneerden, huidige en toekomstige 

deelnemers effectief met een brede dekking te kunnen blijven organiseren zonder de 

grenzen van betaalbaarheid, solidariteit en arbeidsmarkt te overschrijden. De economi-

sche en sociale zelfstandigheid van gepensioneerden, ook de oudere gepensioneerden is 

                                                
773 Dat wil zeggen om het dan ook echt goed te doen.  
774 Epiloog, hoofdstuk 13.2.1.5 en MinSZW (2010a). 
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in een vergrijzende economie en maatschappij een nationale asset. Individuele risicokeu-

ze past daarin naar mijn mening niet.  

 

Arbeidsmarkt 

Het loslaten van de vaste pensioenleeftijd lost een belangrijk verstorend element in het 

contract op. Het te vroeg afschrijven van menselijk kapitaal kan stoppen als werkgevers 

ernst gaan maken met flankerend ouderenbeleid. Los laten van de onvoorwaardelijkheid 

van de aanspraken maakt overgangsrechten minder logisch. Het doorschuiven van tekor-

ten gebeurt door dat zelfde los laten veel minder en sowieso alleen tijdelijk en strak 

gereguleerd. Bij waardeoverdracht kan „afgerekend‟ worden op het aanwezig vermogen, 

omdat de aanspraken „zacht‟ zijn. Overgedragen kan worden wat er is. 

 

Doorsneeopbouw-doorsneepremie 

Defined ambition als concept staat op zich los van het systeem van doorsneeopbouw-

doorsneepremie. Maar ook los daarvan, ik zet de stap naar een alternatief op grond van 

deze studie niet, alhoewel ik de kritiek op zich onderschrijf. Ook ik kies net als, zoals wij 

in de Epiloog, hoofdstuk 13 zullen zien, Goudswaard (2010) en de Minister (MinSZW 

2010a), voor het niet in de waagschaal stellen van de verplichtstelling. Daarmee accepte-

rend dat dat betekent dat nog steeds lasten structureel worden doorgeschoven en de 

arbeidsmobiliteit er door wordt belemmerd. Dat laatste kan overigens beperkt worden 

door zzp-ers aan te laten sluiten op dit systeem al dan niet door hen te laten deelnemen in 

het bpf van de bedrijfstak waarin zij werken.  

 

11.10  Wat alvast kan worden gedaan
775

 
 

Niet voor alle houdbaarheidscriteria en niet voor alle noodzakelijk te zetten stappen is de 

stap naar defined ambition nodig. Maar dat betekent anderzijds ook dat „alvast begonnen 

kan worden met stappen op weg naar meer houdbaarheid‟. Het spectrum waarover op de 

weg naar meer houdbaarheid moet worden besloten is in die zin zowel voor defined bene-

fit als defined ambition vergelijkbaar. Het gaat over een meer bewust kiezen van een 

risicohouding passend op de draagkracht van belanghebbenden, het opvangen en even-

wichtig delen van de risico‟s, het nog wel of niet meer (kunnen) gebruiken van het 

premiestuur, het omgaan met de verder stijgende levensverwachting, mogelijke differen-

tiatie en verbetering van verwachtingsmanagement en communicatie. Door bewust met 

deze zaken aan de gang te gaan, worden de grenzen van defined benefit meer en meer 

zichtbaar. Het is de route die ik zelf min of meer ook gelopen heb om te komen tot de 

noodzaak van de stap naar defined ambition.  

Die stappen zijn de volgende. 

 

(1) Maak het contract compleet. Het contract moet compleet worden gemaakt. Morgen al 

kan begonnen worden met het volledig beschrijven van de sturingsregels (risicodeling) in 

het contract, ook in het huidige. Met name gaat het dan om een afstempelplan bij aanhou-

dende onderdekking, dat wil zeggen onderdekking die niet binnen de gestelde dan wel 

tijdelijk door de wetgever opgerekte hersteltermijnen kan worden hersteld. En het gaat 

                                                
775 Zie ook Boeijen e.a. (2010a), hoofdstuk 7. 
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om het definiëren van de situatie van een vermogensoverschot en regels over wat dan te 

doen. Die regels moeten, na toetsing van draagvlak bij alle belanghebbenden, worden 

vastgelegd als leidraad voor handelen van het bestuur. Het bestuur kan er vanaf wijken 

(discretionaire bevoegdheid), mits dit duidelijk aan alle belanghebbenden wordt verant-

woord.  

(2) Heroverweeg de risicodoelstelling en leg deze vast. Veel fondsen werken niet met een 

expliciete risicohouding. Extra „gevaarlijk‟ vanwege de beleggingsspagaat. Er is daarom 

alle reden om sowieso de risicodoelstelling te heroverwegen, een nieuwe doelstelling op 

te stellen met getoetst draagvlak bij alle belanghebbenden, en het beleggingsbeleid zono-

dig aan te passen. 

(3) Ga beter communiceren over de (koopkracht) risico‟s. De verwachtingen bij deelne-

mers en gepensioneerden zijn torenhoog. Dat is op zich terecht, omdat die verwachtingen 

ook decennialang zijn uit gedragen. Ook nu, na inmiddels twee crises, zijn wij nog terug-

houdend als het gaat om slechte boodschappen, inzichtelijk maken van de risico‟s en de 

verwachting te temperen tot realistische proportie. De exogene ontwikkelingen moeten 

gedeeld worden met de deelnemers en gepensioneerden. De boodschap op het pensioen-

overzicht moet voortaan om te beginnen in reële termen. Dat bijbrengen van het 

risicobesef moet sowieso om te ontkomen aan een ernstige vertrouwenscrisis en gaat heel 

erg helpen bij een overgang naar defined ambition. 

(4) Pas al vast de pensioenleeftijd voor nieuwe opbouw aan. Formeel kan het incorpore-

ren van de levensverwachting in de pensioenregeling voor toekomstige opbouw zonder 

wetswijziging worden doorgevoerd. Het is daarom verstandig bij de eerstkomende stij-

ging van de levensverwachting
776

 niet meer de prijs te verhogen maar de pensioenleeftijd 

(of het opbouwpercentage te verlagen). Dat helpt om het bewustzijn te creëren van het 

almaar stijgen van de levensverwachting en het dus automatisch verhogen van de pensi-

oenkwaliteit. En dat inzicht kan weer helpen om begrip te kweken voor aanpassing van 

opgebouwde aanspraken aan die stijgende levensverwachting. “Uw pensioen wordt niet 

langer hoger (langere uitkering) voor de (gehele) stijging van de levensverwachting”, 

moet de boodschap zijn. 

 

Dit kan allemaal binnen de bestaande wetgeving gebeuren en het zal de deelnemer en ge-

pensioneerde weer bewust doen worden van de waarde en de kosten van zijn pensioen en 

de invloed van met name de demografie daarop. En van de aan beleggen inherente risi-

co‟s. De schaduwzijde van alle zekerheidswaarborgen en de verplichte deelname is dat de 

werknemer niet meer hoefde na te denken over zijn pensioen. Dat denken deden de werk-

gever en de fondsbestuurder wel voor hem. Van Marken erkende dit risico vanaf het 

begin.
777

 Hij betrok zijn personeel dan ook nadrukkelijk bij het wel en wee van het pensi-

oen. Dat zijn wij kwijt geraakt. 

 

Daarenboven kan ook de wetgever al vast beginnen.
778

 

                                                
776 Geschreven voordat de nieuwe langleveninzichten werden gepubliceerd, maar al wel „in de lucht‟ hin-

gen. 
777 Zie deel I, par. 7.2. 
778 In de Epiloog, par. 13.2.1.5 zullen wij zien dat de Minister voornemens ter zake heeft kenbaar gemaakt 

(MinSZW 2010a). 
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(5) Pas de pensioenwet aan. De pensioenwet moet op ten minste de volgende twee pun-

ten worden aangepast alvorens defined ambition kan worden ingevoerd. Het eerste is dat 

contracten met (reële) voorwaardelijke aanspraken worden benoemd in de wet. Contrac-

ten met louter voorwaardelijke aanspraken anders dan een premieovereenkomst (defined 

contribution) kende de PSW wel maar kent de pensioenwet niet.
779

 Het tweede is dat de 

wet wordt aangepast om (toekomstige) opgebouwde aanspraken voorwaardelijk te mogen 

laten zijn voor de levensverwachting. En (eventueel) om ook de over het verleden opge-

bouwde aanspraken alsnog voorwaardelijk te mogen laten zijn voor de 

levensverwachting. 

(6) Ontwerp een toezichtkader. De wetgever kan alvast beginnen om het FTK te voorzien 

van een toezichtkader voor contracten met reële voorwaardelijke aanspraken. In par. 

11.7.2 is een voorzet gegeven. In overleg met de StAr en de toezichthouder kan aan dit 

kader worden gewerkt. Dat draagt bij aan het overzien van wat de keuze voor defined 

ambition inhoudt op het gebied van zekerheid en daarmee aan het besef dat „geen garan-

tie‟ niet betekent „u kunt nergens op rekenen‟. Bovendien is dat kader nodig om in het 

afwegingsproces „rechtsaf‟ (defined ambition) te kunnen vergelijken met „linksaf‟ (defi-

ned benefit met versterkte en dus duurdere (schijn)zekerheid
780

). Zonder dat inzicht is die 

keuze niet goed te maken. 

 

11.11  De overgang van defined benefit naar defined ambition 
 

Van belang is de vraag of de doorontwikkeling van defined benefit naar defined ambition 

veel problemen zal geven en met veel overgangsmaatregelen gepaard zal gaan. Dat laat-

ste zou niet moeten mogen, omdat „geen overgangsrechten‟ vanwege doorschuiven, 

solidariteit en arbeidsmarkt een houdbaarheidscriterium is. 

 
 

Defined ambition is direct in te voeren voor de toekomstige opbouw. Het contractconcept 

moet dan wel aan de pensioenwet worden toegevoegd. En het is nodig dat de pensioenwet 

wordt aangepast om opgebouwde aanspraken voorwaardelijk te mogen laten zijn voor de 

levensverwachting. Ook moet een FTK ontworpen worden voor defined ambition con-

tracten, contracten dus met voorwaardelijke toezeggingen. De overgangsproblematiek zit 

daarmee niet in ingewikkelde regelingsaanpassingen. De problematiek zit vooral in het 

brengen van het slechte nieuws dat niet langer kan wat wij doen in defined benefit omwil-

le van de demografische realiteit. Dat is dé hick-up naar defined ambition. Wat met name 

daarna moet worden geregeld is het risicomanagement. In het bijzonder zal het nemen 

van beleggingsrisico in samenhang met de verdelingsregels in zake de pijn en de draag-

kracht van de onderscheiden belanghebbenden moeten worden ingevuld. Die invulling 

bepaalt naast de overige in par. 11.7 geschetste zekerheidswaarborgen het gevoel van de 

nieuwe zekerheid. Dat moet goed gaan voelen om defined ambition te laten landen.  

 

Het moeten los laten van „eens gegeven blijft gegeven‟ wordt het duidelijkst zichtbaar in 

de vraag wat te doen met de over het verleden opgebouwde aanspraken, het ultimum re-

medium en de levensverwachting. Die aanspraken mogen niet zondermeer met 

                                                
779 Lutjens (2007, 45) en Kappelle (2010). 
780 De voorstellen in de Nota Evaluatie FTK (MinSZW 2010b). 
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terugwerkende kracht voorwaardelijk worden.
781

 Kenmerk van defined ambition is dat 

over het verleden opgebouwde aanspraken aanpasbaar zijn. De redenen om over te gaan 

zijn de exogene ontwikkelingen met de demografische verschuivingen voorop, die de 

grenzen van betaalbaarheid en solidariteit doen overschrijden bij doorgaan met defined 

benefit. Die redenen betreffen natuurlijk net zo goed, of beter gezegd, juist ook de be-

staande opgebouwde rechten. Die zijn in defined benefit „hard‟. Door deze echter niet te 

betrekken in de sturing zou in één klap een enorme massa overgangsrechten ontstaan, die 

onvoldoende is af gefinancierd, alleen al door de stijgende levensverwachting. Dat is niet 

houdbaar. Ook deze rechten zullen met terugwerkende kracht aanpasbaar moeten wor-

den.
782

 Gebeurt dat niet, dan komen wij in de situatie dat de onvoorwaardelijkheid van de 

opgebouwde rechten de houdbaarheid van het stelsel in gijzeling nemen. Dan gebeurt 

precies waar de critici op hameren, namelijk dat de evenwichtigheid steeds verder uit het 

lood raakt en jongeren en nieuwe generaties niet meer mee willen doen. Het effect van 

het aanpasbaar maken kan eventueel „gedempt‟ worden middels al dan niet eenmalige 

differentiatie waarin oudere werknemers en/of gepensioneerden dan deels worden ont-

zien. Het Ministerie onderzoekt op dit moment de mogelijkheden op dit punt. Het 

alternatief dat evenmin de solidariteit belast is het ringfencen van deze aanspraken en er 

risicomijdend voor te beleggen. Immers, het ringfencen betekent dat de deelnemers onder 

het nieuwe contract inderdaad niet meer bijdragen aan de risico‟s op deze bestaande aan-

spraken. Maar risicomijdend beleggen betekent weinig tot geen indexering, ook al omdat 

de huidige dekkingsgraden weinig tot geen indexeringsruimte hebben. Geen aantrekkelijk 

alternatief, zowel niet voor de deelnemers en gepensioneerden als uit economisch en 

maatschappelijk oogpunt 

. 

                                                
781 Goudswaard (2010, 59-60) noemt dit het alsnog verweken van deze aanspraken en geeft solidariteit als 

grond voor zo‟n maatregel. Zie Epiloog, par. 13.2.1.4. 
782 In de Epiloog, par. 13.2.1.6 zien wij dat de StAr tot dezelfde conclusie komt maar daar ook direct de 

gecompliceerdheid van aangeeft (StAr 2010a, 7). 




