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Hoofdstuk 12 

Hoe houdbaar zijn defined ambition contracten? 
 

Er rest nog één vraag uit de (derde) probleemstelling: is defined ambition een naar de 

toekomst toe houdbaar contract en zo ja, waarom dan? Op die vraag geven wij in dit 

hoofdstuk antwoord. Wij beoordelen contracten volgens het defined ambition concept op 

houdbaarheid door het concept achtereenvolgens te leiden langs 

 de contractdimensies (hoe is de balans tussen „willen‟ en „kunnen‟?); 

 de houdbaarheidscriteria; 

 de lessen uit de retrospectie;  

 de belangen van de belanghebbenden (vanwege de ultieme toets naar duurzame 

evenwichtigheid en tevredenheid). 

 

12.1  Brengt defined ambition ‘willen’ en ‘kunnen’ weer in balans?  
 

12.1.1  Defined ambition is ‘kunnen’. 

 

Wij bespreken de casus vanuit de „kunnen‟ dimensies. 

 

Betaalbaarheid 

 Het premieniveau is beheersbaar geworden. Door het los laten van de vaste pensi-

oenleeftijd en aanpasbaar maken van de opgebouwde aanspraken is de 

automatische stijging van de premie (de prijsspiraal) vanwege de levensverwach-

ting en eventueel structureel lagere beleggingsopbrengsten doorbroken. 

 Ook de ex-ante faire kostendekkende premie draagt aan die beheersbaarheid van 

het premieniveau bij. Er wordt niet teveel beloofd, zodat er later alsnog een reke-

ning komt. En de risico‟s zijn ingeprijsd. 

 Het probleem van de procyclische schokken is door het aanpasbaar maken van de 

opgebouwde aanspraken ook opgelost. Het via de stuurregels bij (cyclische) 

schokken zonodig afwaarderen van de opgebouwde aanspraken via negatieve in-

dexering en de – beperkte – en strikt tijdelijke bijdrage van toekomstige 

generaties aan het risico maken het mogelijk, dat in defined ambition in beginsel 

geen premiestuur meer nodig is. Alleen in heel extreme aanhoudende situaties zal 

op de CAO-tafel de vraag voor liggen om eventueel bij te storten en/of de premie 

(tijdelijk) te verhogen. 

 

Solidariteit 

 Het doorschuiven naar de toekomst is beperkt. Daarmee is een belangrijk deel van 

de druk op de solidariteit van jong naar oud weg genomen. Een nieuw evenwicht 

tussen gepensioneerden, huidige en toekomstige deelnemers kan worden „onder-

handeld‟ vanuit een volledig open speelruimte door het loslaten van de 

onvoorwaardelijkheid van de aanspraken en de vaste pensioenleeftijd. 

 Door de aanpasbaarheid van zowel de pensioenleeftijd als de opgebouwde aan-

spraken kan op alle exogene ontwikkelingen worden gestuurd. Tekorten worden 

niet meer automatisch door geschoven. Buffers zijn strak gereguleerd. Daar waar 
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toekomstige generaties toch nog mee doen is dat én begrensd én transparant vorm 

gegeven. Belanghebbenden zelf kunnen hier de keuzes maken, zij het dat dit 

voortaan transparant gebeurt aan de hand van in een compleet contract ex-ante 

vast gelegde stuurregels en dat de overheid ter bescherming van toekomstige 

deelnemers grenzen stelt. 

 Datzelfde geldt bij differentiatie. Als daarvoor wordt gekozen wordt bewust en 

transparant door geschoven in gedifferentieerde stuurregels. Dat kan van gepensi-

oneerden naar actieven en van oudere actieven naar jongere actieven. 

 Overgangsrechten zijn in defined ambition niet meer nodig. Wel kan eventueel 

gekozen worden om te differentiëren bij het verdelen van de pijn van een sterke 

verslechtering. Dat gebeurt voortaan transparant en met toetsing van draagvlak bij 

alle belanghebbenden. Belanghebbenden kunnen echter niet meer een claim leg-

gen vanuit „eens gegeven blijft gegeven‟. In het bijzonder speelt dit bij de 

overgang van defined benefit naar defined ambition: wat doen wij met de nog on-

der defined benefit opgebouwde en dus onvoorwaardelijke aanspraken? Wij zijn 

daarop ingegaan in par. 11.11. 

 Niet is weg genomen de solidariteit in het systeem van doorsneeopbouw-

doorsneepremie. Defined ambition zelf geeft op dat probleem geen antwoord. 

Maar defined ambition kent ook geen obstakels om een ander systeem van op-

bouw en premie in te voeren. 

 

Arbeidsmarkt 

 Door de koppeling van de pensioenleeftijd aan de levensverwachting kan de stij-

ging van het menselijk kapitaal aangewend worden op de arbeidsmarkt in plaats 

van dat die stijging leidt tot hogere arbeidskosten. 

 Het premiestuur wordt niet meer automatisch gebruikt. Dat betekent dat de eco-

nomie en arbeidsmarkt daar niet meer door worden geschaad. 

 Kapitaaldekking blijft, er zijn geen overgangsrechten meer en ook geen voor-

waardelijke aanspraken die gebonden zijn aan continuering van het dienstverband. 

De arbeidsmobiliteit is daarmee gediend. 

 In de hier gekozen invulling kunnen tijdelijke tekorten en buffers ontstaan. De be-

lemmering is op dit punt dus niet geheel opgelost. Dat ligt aan de invullingkeuze 

en niet aan het concept van defined ambition.  

 De belemmering vanwege het systeem van doorsneeopbouw-doorsneepremie is 

niet weg genomen. 

 

12.1.2  Wat betekent dat voor de ‘willen’ kant? 

 

Zekerheid 

 Het offer wordt gebracht op de zekerheid. Zo zal het toch vooral worden gevoeld. 

En inderdaad, er is geen garantie meer. Maar in de eerste plaats was dat de ver-

keerde garantie en gaf die schijnzekerheid en in de tweede plaats betekent „geen 

garantie‟ niet dat de deelnemer nergens meer op kan rekenen. Want wat betekent 

het vervallen van de nominale garantie? Dat betekent dat de deelnemer niet meer 

de garantie heeft dat van zijn op enig moment opgebouwde aanspraken niet iets 

wordt af gehaald. Dat is iets anders dan de uitspraak “ik heb zelfs geen nominale 
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zekerheid meer”. Immers, op het moment dat er iets af gaat door een te lange / te 

diepe schok (in het voorbeeld in par. 11.6.3 als de dekkingsgraad voor het tweede 

achtereenvolgende jaar lager is dan 70% reëel), heeft die deelnemer wellicht al 

vele jaren elk jaar weer volledige of gedeeltelijke indexering bijgeschreven ge-

kregen vanuit de op de reële focus ingerichte financiering.  

 Daarnaast hebben wij in par. 11.7.1 gezien dat veel zekerheidswaarborgen uit de-

fined benefit gewoon blijven. 

 En wij hebben in par. 11.7.2 een toezichtkader geschetst, dat gestoeld is op zeker-

heidsbescherming van een geformuleerde indexeringsambitie, een bescherming 

die is aangescherpt ten opzichte van de vigerende situatie door de consistentie te 

kwantificeren. Dat stelt ex-ante grenzen aan de combinatie van kostendekkende 

premie en beleggingsrisico. 

 Aan de zekerheid draagt bij dat het contract compleet is gemaakt met een duide-

lijk risicokader waarin risico-omvang en risicodeling over de belanghebbenden 

via de sturingsregels zijn vast gelegd na draagvlaktoetsing bij de belanghebben-

den. Daarin is ook vast gelegd wanneer er sprake is van een vermogensoverschot 

en wat daarmee gebeurt. Het fondsbestuur kan alleen gemotiveerd van de leidra-

den afwijken. 

 In het geschetste toezichtkader zijn ook opgenomen voorschriften voor het ex-

ante risicokader, voor een toets op compleetheid, voor een elk jaar opnieuw uit te 

voeren consistentietoets, ook in stress, en voor een toets bij beleidsvoorstellen. 

Het risicokader en de toetsen moeten jaarlijks aan de belanghebbenden worden 

voorgelegd. 

 Veel borging dus, maar geen garantie. 

 

Pensioenresultaat 

 Door in defined ambition een goed maar bovenal reëel pensioenresultaat centraal 

te stellen, wordt de juiste kwaliteit na gestreefd. Door dat te financieren uit een 

ex-ante faire kostendekkende premie op een loonreële toekenningsverwachting en 

uit een beleggingsbeleid met volledig reële focus, is zo goed mogelijk geborgd dat 

dat doel kan worden gehaald. De kwaliteit, gerelateerd aan een reëel pensioenre-

sultaat, is daarmee op zich ook beter geborgd dan in defined benefit, waar de prijs 

van en sturing ten behoeve van de nominale dekkingszekerheid dit streven naar 

een reëel pensioenresultaat in de wielen rijden.  

 De solidariteit, collectiviteit en verplichte deelname blijven in defined ambition, 

zodat een goed pensioenresultaat breed toegankelijk is, zonder selectievoorwaar-

den. Dat betekent dat de maatschappelijke kant van de gewenste kwaliteit in tact 

blijft. 

 

12.1.3  Hoe ‘scoort’ defined ambition op de ‘verbinden’-dimensies? 

 

Risicomanagement 

 Het probleem van de verkeerde zekerheid is opgelost. De focus in defined ambiti-

on is zowel in de ambitie (een reëel pensioenresultaat) als in de zekerheid (geen 

nominale dekkingszekerheid meer) als in het beleggingsbeleid (geen beleg-

gingsspagaat meer) gericht op reële zekerheid. 
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 Ook het andere verkeerde element van omgaan met zekerheid, uniforme zekerheid 

terwijl de risicodraagkracht verschilt, kan worden opgelost. Dat geldt in het bij-

zonder de verschillen tussen actieven en gepensioneerden. Maar de idee van 

gedifferentieerd delen in risico via de indexeringstaffel kan ook worden uitgebreid 

naar leeftijdscohorten binnen de actievenpopulatie.
783

  

 Er wordt geen risico meer doorgeschoven anders dan tijdelijk en expliciet en 

transparant ex-ante is vast gelegd en op draagvlak getoetst bij alle belanghebben-

den. Bovendien stelt als voorgesteld de wetgever een grens aan het doorschuiven. 

En het premiestuur wordt niet meer automatisch gebruikt. Door deze maatregelen 

is het risico dat jongeren, toekomstige generaties en werkgevers niet meer mee 

willen doen voor een belangrijk deel weg genomen. 

 In de kostendekkende premie wordt niet alleen met de toekenningsverwachting 

maar ook met het onderschrijdingsrisico (marktrisico) rekening gehouden. Dat 

draagt sterk bij aan de fairness. Niet meer kan worden beloofd dan de markt kan 

geven en de arbeidsvoorwaarde mag kosten. 

 De kostendekkende premie bevat nog wel de overdrachtsolidariteit uit het systeem 

van doorsneeopbouw-doorsneepremie. 

 De beleggingen en de verplichtingen zijn bepaald op marktwaarde. Het mismat-

chrisico wordt daardoor juist gemeten. Zij het dat wellicht markt voor de reële 

verplichtingen wat meer realistisch is ingevuld. Transparant is vorm gegeven hoe 

de sturing zich verhoudt tot dit mismatchrisico en het mismatchrisico is opgeno-

men in de kostendekkende premie.  

 Het contract is compleet. Dat betekent dat alle risico‟s met hun prijs in beeld zijn. 

Daardoor wordt geen risico ongemerkt genomen. Bovendien is ook de risicode-

ling over de belanghebbenden transparant in leidraden vast gelegd. Het 

pensioenfondsbestuur kan daarvan alleen gemotiveerd afwijken. Het risicokader, 

waarin omvang van het risico en risicodeling zijn vast gelegd, wordt getoetst op 

draagvlak bij alle belanghebbenden. 

 Ook is vast gelegd wanneer sprake is van een vermogensoverschot en wat er dan 

gebeurt. Dat voorkomt dat te gemakkelijk wordt uit gedeeld en wordt uitgedeeld 

ten nadele van een of meer belanghebbenden. 

 Niet is opgelost het doorschuiven in het systeem van doorsneeopbouw-

doorsneepremie. 

 

Verantwoording 

 Defined ambition is transparant over risico en transparant over de haalbaarheid 

van de ambitie. Transparantie en risicobeheersing zijn sterk verbeterd. 

 Het contract is duidelijk in wat het doet en hoe wordt geborgd dat dat zo goed 

mogelijk kan worden waar gemaakt. Het doet dus ook niet meer of anders dan het 

zegt. 

 

 

 

 

                                                
783 Daar passen wel de aarzelingen en voorbehouden als beschreven in par. 11.9. 
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12.1.4  Conclusie 

 

Door het los laten van de onvoorwaardelijkheid van de aanspraken en van de vaste pensi-

oenleeftijd zijn de knelpunten op de „kunnen‟ dimensies voor een belangrijk deel 

opgelost. De betaalbaarheid is voortaan beheerst, omdat de prijsspiraal is doorbroken en 

het contract schokbestendig is gemaakt. De solidariteit kan in een vrij „onderhandelings-

spel‟ zonder de blokkade van onvoorwaardelijke aanspraken („ik doe niet mee‟) in 

evenwicht worden gebracht. Het human capital kan langer worden aangewend. Hiermee 

als ook met de schokbestendigheid is de arbeidsmarkt gediend. 

Niet zijn opgelost de knelpunten die verbonden zijn aan het systeem van doorsneeop-

bouw-doorsneepremie. Maar dat staat los van het concept van defined ambition.  

Indien in de invulling gekozen wordt voor „het gebruik maken‟ van tijdelijke tekorten en 

van buffers, worden de belemmeringen voor de arbeidsmobiliteit niet helemaal opgelost. 

Maar het gebruik is strak gereguleerd en transparant. Van de dempende en egaliserende 

werking van buffers kan gebruik worden gemaakt. Dat geeft deelnemers en gepensio-

neerden comfort en vertrouwen. 

Voor de „willen‟ dimensies lijkt de schade afgemeten aan het doel van pensioen, inko-

mensgerelateerd en koopkrachtbestendig, zeer beperkt. Door de reële focus in de 

inrichting van het contract en het handhaven van het inkomensgerelateerde pensioendoel, 

wordt aan kwaliteit zeker niet ingeboet. De nominale zekerheid wordt op gegeven. Maar 

die bracht schijnzekerheid en frustreerde de focus op een beleggingsbeleid dat gevoerd 

moet worden voor een betaalbare reële ambitie. Dit is vooral in het belang van jongeren. 

Veel zekerheidswaarborgen blijven over. 

Dat die schade beperkt blijft, wordt bereikt door de winst van de aandacht voor de „ver-

binden‟ dimensies risicomanagement en verantwoording. Zichtbaar wordt wat er in het 

contract gebeurt en ex-ante worden de betaalbaarheidspolsstok en risicopolsstok niet 

meer (ongemerkt) overschreden. 

 

12.2  Voldoet defined ambition aan de houdbaarheidscriteria? 
 

Wij volgen de lijst uit deel I, par. 6.2. 

 

(1) Een houdbaar contract heeft een inkomensgerelateerd pensioendoel en een inflatie-

bestendig pensioen.  

Defined ambition voldoet aan dit criterium. Het vertrekpunt van defined ambition is dit 

inkomensgerelateerde pensioendoel dat wordt geformuleerd als ambitie. Een adequaat 

actuarieel fundament, een goed risicomanagement en veel zekerheidswaarborgen schra-

gen dit doel. Defined ambition is echter niet houdbaar zonder de serieus genomen 

achtervang aan de CAO-tafel. 

(2) Een houdbaar contract kent een eenduidige doelstelling. Dat voorkomt een beleg-

gingsspagaat. 

Defined ambition voldoet aan dit criterium. Het los laten van de nominale zekerheid be-

tekent dat de financiële opzet, het beleggingsbeleid en de stuurregels helemaal worden 

ingericht vanuit de reële focus. 

(3) Een houdbaar contract is aanpasbaar in de pensioenaanspraken, zowel voor langle-

ven als voor bewegingen op financiële markten.  
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Defined ambition voldoet aan dit criterium, omdat zowel de aanspraken als de pensioen-

leeftijd aanpasbaar zijn aan de exogene ontwikkelingen. Dat geldt de facto ook voor het 

opbouwpercentage en de franchise. 

(4) Een houdbaar contract heeft een gedegen actuarieel fundament dat een afgegeven 

ambitie kan realiseren zonder risico‟s en lasten structureel door te schuiven en met een 

risiconiveau dat kan worden gedragen door de belanghebbenden en fair is ingeprijsd in de 

kostendekkende premie.  

Defined ambition voldoet aan dit criterium. Enerzijds doordat niet alleen de toekennings-

verwachting maar ook de onderschrijding daarvan wordt mee genomen in de financiële 

opzet en de kostendekkende premie. Deze is daardoor ex-ante fair. Anderzijds omdat het 

niveau van de ex-ante risico‟s pas wordt vast gesteld als op basis van de risicodeling is 

getoetst of belanghebbenden dat risiconiveau aankunnen en ambitie, prijs en risico op 

elkaar zijn afgestemd. Alle risico‟s zijn benoemd en alleen transparant wordt bewust en 

strak gereguleerd, als daarvoor gekozen wordt, gebruik gemaakt van tijdelijke tekorten 

en buffers. 

(5) Een houdbaar contract is transparant en compleet. Het fondsbestuur legt in het 

complete contract de stuurregels vast.  

Defined ambition voldoet aan dit criterium. Het contract is compleet. Alle risico‟s zijn 

benoemd en de risicodeling is vooraf bepaald. 

(6) Een houdbaar contract kent óf geen buffers óf buffers waarvan  het doel beschre-

ven is en de omvang nadrukkelijk is gereguleerd.  

Defined ambition voldoet aan dit criterium. Omdat de aanspraken voorwaardelijk zijn, 

kan elk defined ambition contract zonder buffers. Maar buffers, mist goed gereguleerd, 

hebben meerwaarde voor dempen van de invloed van cyclische schokken. In defined am-

bition contracten kan ook voor die invulling worden gekozen. Deze zijn dan ingebed in de 

regels van een compleet contract. Daarin geven de sturingsregels de facto de eigendoms-

rechten aan, te meer daar ook de bovenkant is ingevuld. Het politieke risico waar de 

critici op wijzen, kan zich niet meer voor doen, zonder dat alle belanghebbenden dat zien. 

(7) Een houdbaar contract biedt keuzemogelijkheden met goede defaults.  

Defined ambition contracten kunnen voldoen aan dit criterium. Maar keuzemogelijkhe-

den zijn niet iets van het concept zelf. In het concept zijn keuzes wel eenvoudig in te 

brengen, omdat geen „harde rechten‟ in de weg zitten. Defined ambition heeft als ken-

merk risicomanagement en verantwoording. Keuzes zullen in lijn daarmee altijd 

transparant zijn gemaakt voor de consequenties. Een goede default zal altijd benchmark 

zijn. De voorzichtigheid waartoe de gedragswetenschappers manen wordt daarmee in 

defined ambition voldoende in acht genomen. In par. 11.9 staan enkele overwegingen met 

name ten aanzien van individuele keuzes in beleggingsrisico. 

(8) Een houdbaar contract behoeft (leeftijd-)differentiatie. Een volgens de kritiek nood-

zakelijk criterium omwille van efficiënt omgaan met zekerheid en de prijs daarvan. 

Defined ambition schrijft als concept geen leeftijddifferentiatie voor. Maar het kan prima 

in het concept worden ingebracht, omdat de aanspraken aanpasbaar zijn en er dus gedif-

ferentieerd op kan worden gestuurd. Voor de differentiatie tussen actieven en 

gepensioneerden zijn in par. 11.8 ideeën aangedragen. In par. 11.9 staan enkele overwe-

gingen ten aanzien van leeftijddifferentiatie. 



12  Hoe houdbaar zijn defined ambition contracten? 

307 

 

(9) Een houdbaar contract kent geen (niet-afgefinancierde) overgangsrechten.  

Defined ambition voldoet aan dit criterium. Het heeft geen overgangsrechten meer nodig, 

omdat de „rechten‟ aanpasbaar zijn. Het eventueel willen ontzien van belanghebbenden 

kan gebeuren door belanghebbenden vrij te houden van sturing dan wel gedifferentieerd 

te sturen. Zo‟n gedifferentieerde sturing ligt vast in het complete contract en is op draag-

vlak getoetst bij belanghebbenden. Dat geldt ook bij beleids- en regelingswijzigingen via 

de „beleidstoets‟ als beschreven in par. 11.7.2. De specifieke vraag over hoe bij de over-

gang van defined benefit naar defined ambition om te gaan met de onvoorwaardelijke 

rechten is besproken in par. 11.11.  

(10) Een houdbaar contract kent geen aan voortzetting van het dienstverband gebon-

den voorwaardelijke aanspraken.  

Defined ambition voldoet aan dit criterium. Defined ambition als concept kent alleen 

maar voorwaardelijke aanspraken. De voorwaardelijkheid van aanspraken in defined 

benefit kent doorgaans het op dat moment ontbreken van financiële middelen als oorzaak. 

Dat is in defined ambition „verboden‟ en als de middelen ontbreken, wordt gestuurd op 

de aanspraken. 

 

Voor de houdbaarheid van het contract moet overwogen worden een alternatief te zoe-

ken voor het systeem van doorsneeopbouw-doorsneepremie. Het systeem komt teveel 

onder druk (arbeidsmobiliteit, druk op jongeren, permanente omslagfinanciering).  

Het concept defined ambition staat los van het systeem van doorsneeopbouw-

doorsneepremie. Het systeem maar ook elk alternatief systeem kan in defined ambition 

worden gevoerd. Voor de houdbaarheid van het contract moet overwogen worden een 

alternatief te zoeken voor het systeem van doorsneeopbouw-doorsneepremie. Maar soli-

dariteit en verplichtstelling mogen niet worden verspeeld.  

 

Conclusie 

Aan alle criteria wordt voldaan dan wel kan worden voldaan (keuzevrijheid en differenti-

atie). Het werken met strak gereguleerde buffers, het werken met tijdelijke en begrensde 

tekorten, het bieden van keuzes en (leeftijd-)differentiatie zijn fondsafhankelijk te bepa-

len binnen het concept. 

De discussie over doorsneeopbouw-doorsneepremie staat los van defined ambition. 

 

12.3  Zijn in defined ambition de lessen uit de retrospectie geleerd? 
 

Zijn bij de overstap naar defined ambition alle lessen uit de retrospectie geleerd of moe-

ten wij over een aantal jaren vast stellen dat wij een nieuw rijtje kunnen opstellen onder 

de noemer „de boot gemist‟? Wij lopen de lessen langs uit deel II, par. 10.1. Dat doen wij 

hier in gecomprimeerde vorm voor de in het kader van de stap naar defined ambition be-

langrijkste lessen. De nummering verwijst naar de nummering in par. 10.1.  

 

Het moet wel betaald kunnen worden. (1) 

Deze les is geleerd en in praktijk gebracht. Het niveau van de premie is beheersbaar ge-

maakt door het doorbreken van de prijsspiraal en defined ambition is wat betreft de 

betaalbaarheid (economie en arbeidsmarkt) schokbestendig. Het risicomanagement ver-

trekt vanuit een actuarieel faire kostendekkende premie en het beleggingsrisico is in 
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samenhang met die kostendekkende premie en de risicodraagkracht van de belangheb-

benden ingekaderd. Dat beperkt ook een beroep achteraf op extra premie. 

 

Kijk uit bij economische voorspoed en bij vermogensoverschotten. Met premiekorting 

moet zeer terughoudend worden omgegaan. Het ontbreken van regels met betrekking tot 

vermogensoverschotten maakt het pensioenfonds en met name de gepensioneerden 

kwetsbaar. Het verdient aanbeveling om bij een situatie van vermogensoverschot beleg-

gingsrisico terug te nemen om de mooie vermogenspositie te beschermen. (2), (15), (16), 

(17)  

Deze les is geleerd en in praktijk gebracht. In het complete contract is transparant en 

daarmee disciplinerend vast gelegd wat in overschotsituaties gebeurt. Bufferopbouw en 

terug nemen van risico horen daar nadrukkelijk wel in, premiekorting in beginsel niet. 

Daarnaast is de consistentie-eis gekwantificeerd wat de ook de toekomstige indexering 

nadrukkelijk beschermt. Via de in beginsel altijd minimaal te betalen faire kostendekken-

de premie worden regelingsverbeteringen direct in de prijs zichtbaar worden. Ook dat 

werkt disciplinerend. Verbeteringen met terugwerkende kracht gaan ten koste van ver-

mogen. Door de voorgeschreven beleidstoets wordt de impact van verbeteringen op de 

prijs en op het vermogen direct zichtbaar, ook voor jongeren en toekomstige generaties. 

Het is dus in de governance wel belangrijk dat deze belanghebbenden vertegenwoordigd 

zijn. Voor de toekomstige generaties is dat lastig. Het voorschrift in het geschetste toe-

zichtkader dat de beleidstoets en een verslag van de bespreking met de belanghebbenden 

ook aan de toezichthouder moeten worden overlegd, zou die bewaking daar kunnen leg-

gen.  

 

Het achter blijven van het reële pensioenresultaat en van de koopkracht mag niet te groot 

worden. Werkgevers zijn gevoelig voor aanvullingswensen van deelnemers. Wij zijn in 

Nederland van nature solidair met zwakkeren cq minderheidsgroepen. Beschikbare pre-

miesystemen en inlegafhankelijke opbouw zijn niet houdbaar. (3), (4), (5), (6) en (14) 

Deze les is geleerd en (deels) in praktijk gebracht. Vertrekpunt is een inkomensgerela-

teerd pensioenresultaat dat na pensioeningang koopkrachtbestendig is. Dat doel wordt 

gerealiseerd in een op die reële doelstelling passende financiële opzet met een ex-ante 

faire kostendekkende premie en een op reële focus gestoeld beleggingsbeleid. Dat is een 

belangrijke stap om te voorkomen dat het pensioenresultaat te ver achter gaat blijven. 

Ook voor de werkgever is deze borging erg belangrijk. Maar het is niet genoeg. Defined 

ambition maakt het pensioen weer tot een geïntegreerd onderdeel van het totaal aan ar-

beidsvoorwaarden. Daarmee ligt de bewaking van het pensioenresultaat ook daar, op de 

CAO-tafel. Daar zal moeten worden bezien of op enig moment toch, vanuit die pensioen-

doelstelling, uit de loonruimte additionele middelen naar het pensioenfonds moeten 

worden gestuurd. Het betekent ook dat daar de betrokkenheid van de werkgever en de 

werknemer gestalte krijgt. Door permanent te monitoren blijven verrassingen achterwege 

en komen de keuzes op tijd op tafel. 

 

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

Deze les is vooral door de werkgever geleerd. Defined ambition haalt dit „eindstation- 

risico‟ bij de werkgever weg, waardoor hij, in het belang van alle belanghebbenden, zijn  
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verantwoordelijkheid kan blijven nemen. Via de CAO-tafel blijft hij mee sturen op het 

resultaat van de ook voor hem belangrijke arbeidsvoorwaarde. 

 

Tegen demografisch en economisch tij kan defined benefit niet op en daarom is het niet 

houdbaar. Maar feitelijk geldt dat voor elk pensioencontract en elk financieringssysteem. 

En ook voor de wet en het FTK. Uiteindelijk zal elk contract dus aangepast (moeten) 

worden aan de ontwikkelingen. (8), (9), (10), (11) en (12). 

De les is geleerd en in de praktijk gebracht. Het contract moet het oplossen, de financie-

ring dient ex-ante de risico‟s goed te hebben ingeprijsd op prudente inschattingen en 

voorspoed dient te worden gekoesterd. De tering kan in defined ambition naar de nering 

worden gezet met de CAO-tafel als achtervang. Op een voor alle belanghebbenden ac-

ceptabele manier is defined ambition economie en financiële schokken proof, want 

aanpasbaar in zichzelf. Het „vreet als het ware de exogene ontwikkelingen op‟. Gezien 

zijn zeer beperkte risicodraagkracht moet wel nadrukkelijk op het belang van gepensio-

neerden worden toe gezien, zij het dat zij bij algehele „verarming‟ dienen mee te delen. 

Door defined ambition en het geschetste toezichtkader op te nemen in de pensioenwet en 

het FTK zijn ook deze economie en demografie proof. 

 

Het toestaan van financieringsachterstand (als gevolg van uitstelfinanciering bij een rege-

lingsverbetering) heeft mede bijgedragen aan de brede pensioendekking op een hoog 

niveau. Het is echter geen goed risicomanagement en het is dan ook absoluut noodzake-

lijk, zodra de financiële positie in het pensioenfonds of de onderneming (inhaalpremies) 

verbetert, die achterstand weg te werken. (18) 

Defined ambition is in beginsel boter bij de vis. Toch zou het kunnen gebeuren dat een 

verbetering, bijvoorbeeld door wetgeving af gedwongen, moet worden doorgevoerd (met 

terugwerkende kracht), waarvoor de middelen niet direct voorhanden zijn. Bijvoorbeeld 

omdat de financiële positie in de stuurzone zit. De noodsprong van uitstelfinanciering kan 

dan nodig zijn. De invulling en met name de inhaal moet eenduidig en strak zijn vast ge-

legd en op draagvlak bij alle belanghebbenden zijn getoetst. Als toekomstige generaties 

niet delen in de verbetering, zouden zij niet moeten hoeven bijdragen.
784

  

 

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

De les is geleerd en in de praktijk gebracht. Dat is in de eerste plaats gebeurd door de 

consistentie-eis te kwantificeren en daarop ook te sturen. Daartoe moet een continuïteits-

analyse worden gemaakt en dat gaat per definitie over toekomst.
785

 Daarnaast is deze les 

vooral in de praktijk gebracht in de jaarlijkse toetsen (inclusief stressset) en de be-

leidstoets en het bespreken daarvan met alle belanghebbenden. En in de jaarlijkse toets 

op compleetheid, waarin wordt bezien of alle risico‟s adequaat in beeld zijn en zijn inge-

prijsd in de kostendekkende premie. Dat is de ene kant. Aan de andere kant zijn, juist ook 

omdat de risico‟s in de toekomst liggen en niet allemaal zijn te voorzien, in defined ambi-

tion de pensioenleeftijd en de aanspraken aanpasbaar voor de exogene ontwikkelingen en 

zijn de risico‟s met alle belanghebbenden besproken en afgestemd. 

 

                                                
784 De backservice-regeling bij de start van PGGM is een mooi voorbeeld (Van Keeken 2008, 10). 
785 Wij concludeerden om deze reden het dynamisch premiesysteem en de opkomst van ALM als een grote 

stap voorwaarts in risicomanagement. Zie deel II, par. 8.2. 
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Een pensioencontract kan geen dubbele doelstelling hebben en het FTK is niet houdbaar, 

omdat het contracten met een dubbele doelstelling legitimeert. Het Kabinetsbesluit over 

de positie van pensioenfondsen in de PSW
786

 is een belangrijk moment in de ontwikke-

ling van het pensioencontract. Het betekent dat, zolang een werkgever en zijn werkne-

werknemers kiezen voor onvoorwaardelijke opgebouwde rechten (defined benefit), de 

wetgever eist dat deze nominale rechten met in beginsel maximale zekerheid worden vei-

lig gesteld, een zekerheidseis die boven alles gaat. Het kan ook niet anders betekenen dan 

dat als reactie op de kredietcrisis de zekerheidseisen voor onvoorwaardelijke aanspraken 

worden verhoogd. (23), (24) en (32) 

Deze les is geleerd en in de praktijk gebracht. Het is linksaf met een versterking van de 

nominale dekkingszekerheid of rechtsaf naar reëel maar dan wel aanpasbaar. De ontwik-

kelingen, de kritiek, de markt en de retrospectie wijzen naar rechtsaf. En dat doet defined 

ambition. Daarom is het opnemen nodig in de pensioenwet van contracten met (reële 

maar) voorwaardelijke aanspraken en moet een toezichtkader worden ontwikkeld voor 

zulke contracten. Daartoe is een voorzet gedaan in par. 11.7.2. De overheid is daarin ook 

belanghebbende en het is dus interessant om zijn belang hierin te bezien. Dat doen wij in 

de volgende paragraaf. 

 

Heeft een herstelplan wel zin? (31) 

Als de premie al op kostendekkend niveau is met een adequaat ingeprijsd risico, dan heeft 

een herstelplan geen zin, zo leerden wij in de retrospectie. De financiële markten (rente, 

beurskoersen, waarderingen en kredietwaardigheid) maken of breken het herstel. In defi-

ned ambition is een, op de al geformuleerde stuurregels aanvullend, herstelplan niet 

meer nodig. Aanvullende maatregelen zijn alleen eventueel nodig ter oordeel van de 

CAO-tafel als het uitzicht op het pensioenresultaat te laag wordt gelet op de doelstelling 

van economische en sociale zelfstandigheid van de gepensioneerden. Daarvan is alleen 

sprake als de neergang lang aanhoudt en/of heel diep is, waardoor teveel op de aanspra-

ken moet worden gekort. Door de signaalfunctie op het pensioenoverzicht hebben 

deelnemers en gepensioneerden dan ook al lang aan de bel getrokken. Maar dan nóg zal 

een hersteltempo worden gekozen dat de spankracht van de onderneming en economie 

past en niet andersom. 

 

Conclusie 

De meeste lessen zijn geleerd en in defined ambition in praktijk gebracht of bij nadere 

invulling nog te brengen. In een enkele situatie, zoals bijvoorbeeld bij uitstelfinanciering 

voor regelingsverbetering, kan de les in praktijk worden gebracht door een invulling te 

kiezen in de geest van defined ambition. De belangrijkste lessen zijn 

 Garantie is niet vol te houden, dus probeer dat dan niet. 

 Als het managen van een inkomensgerelateerd pensioendoel niet voorop staat, 

komt de rekening vanzelf. 

 Alle risico‟s moeten ex-ante worden benoemd, juist worden bepaald en in de 

kostprijs worden ingerekend. En ex-ante moet een evenwichtige verdeling van de 

risico‟s worden afgesproken over alle belanghebbenden in een compleet contract. 

                                                
786 MinSZW (2002). 
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Defined ambition brengt die lessen in de praktijk. Daar is wel voor nodig, dat de CAO-

tafel achtervang is voor een, ondanks een geheel vanuit de reële focus en met inrekenen 

van alle risico‟s opgezette financiering, te ver wegzakkend pensioenresultaat. De werk-

gever blijft daarin een sleutelrol houden. 

Een dispuut tussen het pensioenveld en de toezichthouder (les 25) mag niet voortbestaan. 

Daarom mag defined ambition pas worden ingevoerd als de wet en het FTK daarop zijn 

aangepast in goed overleg tussen de wetgever, de StAr en de toezichthouder. 

 

12.4  Brengt defined ambition de belangen weer in evenwicht en zijn be-

langhebbenden er duurzaam tevreden mee? 
 

Defined ambition voldoet dan wel de invulling kan voldoen aan de houdbaarheidscriteria. 

Mede daardoor blijft het contract voortaan binnen de grenzen die betaalbaarheid en ar-

beidsmarkt stellen. En door het los laten van de onvoorwaardelijkheid van de aanspraken 

kan een nieuw solidariteitsevenwicht worden „onderhandeld‟ tussen gepensioneerden, 

huidige en toekomstige generaties. Daarbij is het wel de vraag of een haalbaar evenwicht 

kan worden gevonden tussen differentiatie (nodig vanwege verschillen in risicodraag-

kracht) en solidariteit (meerwaarde voor het geheel en nodig als rechtvaardiging van 

verplichte deelname en verplichtstelling). De belangrijke lessen uit de retrospectie zijn 

geleerd. Maar uiteindelijk, zo hebben wij in de werkdefinitie houdbaarheid gesteld, bepa-

len de belanghebbenden of defined ambition houdbaar is. Vinden zij dat in defined 

ambition hun belangen (duurzaam) evenwichtig worden gediend? Is aan de conditio sine 

qua non voldaan? Wij lopen de belanghebbenden langs. 

 

De gepensioneerde 

Aan de ene kant levert de gepensioneerde in op zijn grootste belang, de zekerheid. Aan de 

andere kant wordt zijn bijna even grote belang, koopkrachtbehoud, beter geborgd door de 

eenduidige focus op reëel. Dat gebeurt consistent in de reële ambitie en de financiële op-

zet met een ex-ante faire kostendekkende premie, het op de reële ambitie ingerichte 

beleggingsbeleid en de reële stuurthermometer. Levend vanuit de geldillusie zal de ge-

pensioneerde toch vooral zeer achterdochtig staan tegenover defined ambition.  

De schijnzekerheid wordt beleefd als zekerheid en de gepensioneerde gaat, naast het al 

delen in het indexeringsrisico, ook delen in het afstempelrisico.  

 

Is hij te verleiden toch mee te doen? 

Allereerst kan het helpen als aan de gepensioneerde duidelijk inzicht wordt gegeven in de 

noodzaak vanuit de demografie. Een open slecht nieuws gesprek. Daar hoort bij dat hij 

zich moet realiseren dat een bot verzet en op de zekerheidsstrepen blijven staan het risico 

met zich brengt dat afscheiding volgt van het fonds op voorspraak van werkgever en 

werknemers. Met als gevolg een erosie van zijn pensioen, omdat nauwelijks of geen in-

dexering meer mogelijk is.
787

 Daarnaast kan het helpen als de gepensioneerde inzicht 

wordt geboden in de schijnzekerheid die hij nu krijgt. In de eerste plaats is dat nominale 

                                                
787 Voor kleine pensioenfondsen is wellicht voldoende markt voor indexlinked bonds. Maar het verzekeren 

van het langlevenrisico wordt ook meer en meer een vraagteken. Voor het totaal aan pensioenfondsen en 

hun gepensioneerden is, zeker nu de babyboomgeneratie met pensioen aan het gaan is, de lijn als hier be-

schreven. 
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zekerheid en in de tweede plaats is afstempelen nabij vanwege de botheid van het pre-

miestuur. En hij zal zich moeten realiseren dat de stap naar defined ambition nodig is om 

het systeem in de lucht te houden. Ook dat is in zijn belang. 

Het kan ook helpen als de actieve bereid is via differentiatie in de sturing een deel van het 

risico van de gepensioneerde over te nemen.  

 

De actieve deelnemer 

De werknemer stelt het pensioenresultaat en de zekerheid boven betaalbaarheid. Hij zal 

daarom eveneens argwanend staan tegenover een offer omwille van betaalbaarheid. Dat 

geldt zeker de oudere werknemer. Bovendien geldt dat de werknemer ook inlevert van-

wege het mee laten bewegen van de pensioenleeftijd met de stijging van de 

levensverwachting. Daar staat tegenover zijn belang bij een inkomensgerelateerd pensi-

oen, zeker na de overgang van eindloon naar middelloon. En dat reële pensioenresultaat 

wordt door de eenduidig reële focus, door de kwantificering van de consistentie-eis en de 

ex-ante faire kostendekkende premie beter geborgd dan in het vigerend contract. Boven-

dien geldt dat de pensioenpremie niet te hoog wordt en de directe consumptie teveel gaat 

belasten. En zijn human capital wordt meer waard door de stijging van de levensverwach-

ting en de verkrappende arbeidsmarkt. Het zal voornamelijk gaan afhangen van zijn 

langer willen werken. 

 

Is hij te verleiden toch mee te doen? 

De werknemer zal de meerwaarde van zijn human capital pas gaan zien en waarderen als 

werkgevers er meer werk van gaan maken om de oudere werknemer te verleiden om ook 

langer te willen werken. Dat gebeurt nog nauwelijks. De werkgever moet beter zijn best 

doen om de werknemer in dit nieuwe evenwicht mee te krijgen. Maar dan nog, ook aan 

de werknemer moet in een slecht nieuws gesprek veel meer inzicht worden geboden in de 

noodzaak van de veranderingen. En het kan zijn dat de oudere werknemer als het gaat om 

differentiatie dezelfde positie claimt als de gepensioneerde. De werkgever kan helpen 

door de achtervangfunctie van de CAO-tafel serieus te nemen. 

Of de werknemer bereid is via differentiatie een deel van het risico van de gepensioneer-

de over te nemen, hangt af van de mate waarin inziet dat hij in ruil daarvoor gebruik kan 

blijven maken van het rendement op het vermogen van de gepensioneerde voor wie dan 

niet minder risico behoeft te worden genomen. De getalsmacht actief-gepensioneerd is 

hierbij wel van belang 

  

De werkgever 

De werkgever gaat er in defined ambition sterk op voor uit. Hij is de „grote winnaar‟ en 

profiteert van de „hulp‟ van de demografie en de kritiek op het contract. Zijn betaalbaar-

heidsproblemen worden opgelost, zijn risico is weg. Maar hij moet zich niet te rijk 

rekenen. Een te laag wordend pensioenresultaat komt altijd toch uiteindelijk ook op zijn 

bord. Dat leert de retrospectie. Bovendien is een goed pensioen een belangrijke arbeids-

voorwaarde in een verkrappende markt en goed voor de juist ook voor de werkgever 

belangrijke arbeidsmobiliteit. Als de werkgever niet investeert in het aantrekkelijk en 

mogelijk maken van het werk voor ouderen, dan kan hij te maken krijgen met werkne-

mers die onvoldoende pensioen hebben om te vertrekken maar op de werkvloer niet 

kunnen worden ingezet. Het kan helpen om de werknemer over de streep te trekken door 
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te laten merken dat hij diens belang wel degelijk inziet. En het kan helpen om, voordat de 

overstap naar defined ambition wordt gemaakt, mee te betalen aan de over het verleden 

openstaande rekening. Dat was immers nog defined benefit. 

 

De toekomstige deelnemer 

Ook de toekomstige generatie gaat er in defined ambition sterk op vooruit. Het door-

schuiven naar hem is, even afgezien van het systeem van doorsneeopbouw-

doorsneepremie, sterk beperkt en de mate waarin en hoe het gebeurt, is volkomen trans-

parant. Het enige dat hij in ruil hiervoor behoeft in te brengen, is mee blijven doen. 

Pensioenfondsen én werkgevers zullen daartoe veel meer dan nu het geval is de meer-

waarde moeten laten zien van het mee doen in een collectief en solidair pensioencontract, 

ondanks de aanpasbaarheid van de aanspraken. Het compleet zijn van het contract helpt 

daarbij. Net zo als het opzetten van een label voor het contract en de prestaties er van (in 

plaats van alleen maar voor indexering) kan helpen en een keurmerk kan zijn voor een 

goede werkgever. 

 

De overheid 
Het belang van de overheid is eigenlijk de optelsom van de belangen van de andere be-

langhebbenden. De overheid heeft het belang van zekerheid vanuit de waarborgfunctie 

voor de bescherming van het individu en van het vertrouwen in het stelsel. En de over-

heid heeft ook het belang van de indexeringskwaliteit vanwege het maatschappelijk 

belang van economisch en sociaal zelfstandige ouderen. Hij zal de afweging tussen ze-

kerheid en indexeringskwaliteit, in 2005 gemaakt in het FTK, noodgedwongen opnieuw 

moeten maken.
788

 Maar de overheid heeft ook economisch en budgettair belang bij be-

heersing en stabiliteit van de pensioenkosten en wint op dit punt met de overgang naar 

defined ambition. En de overheid heeft belang bij de solidariteit onder de verplichte deel-

name, dus wint in defined ambition vanwege het beperken van het doorschuiven. 

De overheid zou het „onderhandelingsspel‟ dus in zijn eentje kunnen spelen. Maar daarin 

schuilt wel het gevaar van bezuinigingsdrang. Sociale partners zijn nodig om daaraan 

evenwicht te bieden. Maar het betekent wel, dat de overheid de „onderhandelende partij-

en‟ prima bij elkaar kan brengen. 

 

Conclusie 

Alles afpellend draait het willen accepteren van defined ambition door gepensioneerden 

en werknemers, demografische noodzaak of niet, om de perceptie over het verlies van de 

nominale garantie in ruil voor een bestendig reëel pensioenresultaat met veel zekerheids-

waarborgen. Zo bezien ligt de sleutelrol in de eerste plaats bij de werkgevers. Zij kunnen 

werknemers over de streep trekken met het nu echt serieus werk maken van de verbete-

ring van de arbeidsmarktpositie van oudere werknemers en met het, ook aan de CAO-

tafel, uitstralen van het daar serieus willen bewaken van een voldoende hoog en reëel 

pensioenresultaat dat na pensioeningang ten minste koopkrachtbestendig is.  

                                                
788 In zijn brief van mei 2009 heeft de toenmalig Minister kenbaar gemaakt dat hij het probleem ziet 

(MinSZW 2009d). In Epiloog, par. 13.2.1.5 zullen wij in zijn brief van april 2010 zien dat de Minister de 

afweging heeft gemaakt en kiest voor twee FTK‟s, een voor nominale zekerheid maar dan wel aangescherpt 

en een voor reële voorwaardelijke toezeggingen (MinSZW 2010a). 
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En een sleutelrol ligt bij de gepensioneerden. Zijn zij bereid verder te kijken dan hun een-

zijdige belang? Durven zij te gaan voor de ratio van een reëel pensioenresultaat in plaats 

van de emotie van nominale zekerheid. Gaan zij zich echt verdiepen in wat zij met defi-

ned ambition aan kwaliteit, zekerheid en vooral houdbaarheid terug krijgen? Werknemers 

kunnen helpen door akkoord te gaan met differentiatie bij de risicodeling. En eigenlijk 

zouden toekomstige generaties een garantie moeten afgeven om mee te blijven doen, nu 

het doorschuiven beperkt is. De werkgever en het pensioenfonds moeten samen die ga-

rantie gaan „afdwingen‟ door een keurmerk.  

De overheid kan bemiddelend optreden vanuit zijn samenhangende belangen als hij vast 

houdt aan de koers van kostenbeheersing en gewenste schokbestendigheid enerzijds en 

een reëel pensioenresultaat voor economisch en sociaal zelfstandige gepensioneerden an-

derzijds. Defined ambition geeft hem beide. 

Het risicomanagement moet het vinden van een nieuwe balans tussen „willen‟ en „kun-

nen‟ begeleiden en de deelnemer en gepensioneerde, die door de pijn heen moeten van 

inleveren op „willen‟ omwille van „kunnen‟, het vertrouwen geven dat hun belangen in 

dat contract met reële maar wel voorwaardelijke toezeggingen veilig zijn. 

 

12.5  Houdbaar of latent houdbaar? 
 

Defined ambition zet een grote stap naar houdbaarheid. De knelpunten met betrekking tot 

de betaalbaarheid worden opgelost door het los laten van de onvoorwaardelijke aanspra-

ken en de vaste pensioenleeftijd. Belangrijke arbeidsmarktverstoringen (te vroeg 

afschrijven human capital en premieschokken) worden opgelost. En ook het knelpunt in 

de solidariteit wordt opgelost omdat het structurele doorschuiven van risico en lasten 

stopt en een nieuw evenwicht kan worden gevonden tussen de belangen van gepensio-

neerden, huidige en toekomstige deelnemers zonder „(aangroeiende) blokkades van 

opgebouwde aanspraken vooraf‟. Alle inspanningen van de belanghebbenden moeten  

daarop zijn gericht om te voorkomen dat gepensioneerden enorm in inkomen gaan terug 

vallen dan wel iedere generatie extreem veel moet sparen (Jansweijer 1996) en om te 

voorkomen dat jongeren niet meer mee willen doen (CPB 2004b en Bovenberg 2004). 

Hoe gaan wij daarin om met de spanning tussen differentiatie en solidariteit? 

 

In de gekozen invulling wordt niet te snel gestuurd, maar als het echt nodig is wordt door 

gepakt en worden schokken ineens door berekend. De wachttijd en het verwachtingsma-

nagement via het „aankondigingschema van de getrapte dekkingsgraadsturing‟
789

 helpen 

in de acceptatie. De critici hebben met Bodie, Merton en Samuelson (1992) in de hand 

voorkeur voor het uitsmeren van schokken over de resterende lifetime. In hun ogen is dat 

rationeel en vergroot juist dat de acceptatie. Zij sturen direct en wachten niet. Met als ge-

volg elk jaar een bijstelling van de nog te „ontvangen‟ toekomstkorting. In het licht van 

deze theorie kan de in par. 11.6 gekozen sturing dus als niet houdbare invulling worden 

aangemerkt. Dat betreft dan niet het concept zelf.  

 

In de houdbaarheidsvragen keuzevrijheid, differentiatie, wel of niet nog tekorten tijdelijk 

en begrensd doorschuiven, wel of niet werken met buffers en het systeem van doorsnee-

                                                
789 Zie het stuurvoorbeeld in par. 11.6.3. 
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opbouw-doorsneepremie draait het om solidariteit. Elke stap naar meer houdbaarheid 

conform de kritiek lijkt ten koste te gaan van solidariteit. De vraag naar evenwicht tussen 

solidariteit vanuit de meerwaarde daarvan enerzijds en solidariteit als belemmering voor 

houdbaarheid anderzijds dringt zich op.  

 

Wat betreft de tijdelijke tekorten geldt dat dit „taart vergroten‟ in mijn ogen efficiënt is 

vanuit de gedachte dat bij cyclische schokken niet te snel moet worden gestuurd. Zolang 

niet is bewezen dat de meerwaarde hiervan nihil of zelfs negatief is, acht ik dit dus ver-

standig. Als maar de ingrijpgrenzen van te voren helder zijn vast gelegd.  

Voor wat betreft het werken met buffers: deelnemers en gepensioneerden krijgen meer 

ex-post risico op hun bord. Dat doet pijn. Buffers verkleinen de pijnkans en dempen naast 

het gebruik van tijdelijke tekorten de cyclische schokken van de financiële markten.
790

 Ik 

vind dat efficiënt uit oogpunt van stabiliteit en vertrouwen en prima passend op het socia-

le contract. Maar gebruik ze dan ook echt om pijn te dempen en niet om bij voorspoed 

feest van te vieren. Duidelijke regulering in het complete contract moet dit laatste voor-

komen. 

 

Wat betreft de overige punten: solidariteit is een wezenskenmerk van het arbeidspensioen 

en de belangrijkste rechtvaardigingsgrond voor de verplichtstelling. Het is van evident 

belang eerst nader onderzoek te doen naar antwoorden op de geduide evenwichtsvraag, 

gezien de onduidelijkheid omtrent de omvang van de meerwaarde.
791

 Voor mij is dit re-

den om de kritiek op deze punten toch nog even niet te volgen.
792

 

                                                
790 Zie ook Kahneman en Tversky als besproken in deel I, par. 4.4.3. 
791 Zoals bijvoorbeeld aangegeven door Bonenkamp e.a. (2006). Ook Boender e.a (2006) geven aan dat 

nader onderzoek nodig is en presenteren daarvoor een agenda.  
792 In de Epiloog, hoofdstuk 13 zal blijken dat ook Goudswaard (2010) en de Minister (MinSZW 2010a) 

deze aarzeling hebben als het gaat om differentiatie en het systeem van doorsneeopbouw-doorsneepremie. 




