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Hoofdstuk 13 

Epiloog 
 

Wij zijn de studie geëindigd in het voorjaar van 2009 met de publicatie van defined ambi-

tion
793

 en met de brief van de Minister van 25 mei 2009.
794

 Inmiddels kunnen wij vast 

stellen dat het pensioendebat in een stroomversnelling is geraakt. De kredietcrisis heeft 

als een katalysator gewerkt, waardoor de onderliggende exogene ontwikkelingen en kri-

tiek nadrukkelijk naar buiten zijn gekomen. De Minister kondigt in zijn brief de instelling 

aan van de commissies Don (Evaluatie Pensioenwetparameters)
795

, Goudswaard (Toe-

komstbestendigheid Aanvullende Pensioenregelingen) en Frijns (Beleggingsbeleid en 

Risicobeheer). En dat hij zelf samen met de toezichthouder het FTK gaat evalueren. In-

middels hebben de commissies gerapporteerd en is de evaluatie van het FTK vast gelegd 

in een Nota met voorstellen voor aanscherping. Op grond van de adviezen van de com-

missies en de uitkomsten van de evaluatie van het FTK heeft het Kabinet middels een 

brief van 7 april 2010 zijn inzet kenbaar gemaakt om het pensioenstelsel meer houdbaar 

te maken. Daarnaast hebben op 4 juni 2010 werkgevers en werknemers in de StAr een 

AOW- en pensioenakkoord gesloten. Nederland is op weg majeure stappen te zetten naar 

het toekomstbestendig maken van het pensioencontract. In deze beweging zijn de inzich-

ten uit deze studie duidelijk te herkennen en is defined ambition een rol gaan spelen. De 

stroomversnelling in het pensioendebat en de rol daarin van defined ambition zijn de re-

den voor deze Epiloog.
796

 Wij bespreken in dit hoofdstuk achtereenvolgens de exogene 

ontwikkelingen sinds begin 2009 (13.1), de casus van het AOW- en pensioenakkoord en 

de aanloop daar naar toe (13.2) en de rol van het contractconcept van defined ambition in 

het voortgaande pensioendebat (13.3).  

 

13.1  Voortgaande exogene ontwikkelingen 
 

De volgende ontwikkelingen komen aan de orde. 

 De ontwikkelingen op de financiële markten. 

 De nieuwe ontwikkelingen ter zake van de levensverwachting. 

 

13.1.1  De financiële markten blijven onzeker 

 

Ontwikkeling 

De ontwikkelingen op de financiële markten blijven ook in 2009 en 2010 grillig. Er is 

veel onzekerheid. De economische krimp in de westerse wereld was in 2009 de grootste 

sinds de jaren ‟30 van de vorige eeuw. Tegelijkertijd herstelden de economieën en finan-

                                                
793 Tamerus (2009b). 
794 MinSZW (2009d). 
795 Deze commissie was al voorzien bij de politieke besluitvorming inzake de pensioenwet en het FTK eind 

2006. 
796 De Epiloog eindigt bij het verzenden van dit boek naar de drukker, eind april 2011. Werkgevers en 

werknemers hebben hun in juni 2010 gesloten akkoord uitgewerkt. Dat heeft alsnog geleid tot verzet tegen 

het akkoord bij de vakbonden, met name binnen de FNV (zie par. 13.3.2 en 13.3.3). Daarnaast is ook tussen 

sociale partners en de Minister nog geen akkoord bereikt over met name de AOW. Het AOW- en pensioen-

akkoord van juni 2010 is dus nog niet „beklonken‟. 



Defined ambition 

318 

 

ciële markten krachtig na een aanvankelijk dieptepunt aan het einde van het eerste kwar-

taal van dat jaar. Aan dat herstel heeft bijgedragen het grootschalig en eensgezind 

ingrijpen van overheden en centrale banken. Die maatregelen hebben wel tot gevolg ge-

had dat de overheidstekorten met name in Europa en de VS hoog zijn opgelopen. Dat 

maakt het herstel broos en de richting voor de eerstkomende tijd onzeker. Zowel deflatie 

als een door de overheidstekorten en tegelijkertijd stimulerende maatregelen oplopende 

inflatie met stagflatie als gevolg zijn mogelijk.  

De onzekerheid wordt in Europa verder versterkt als in 2010 blijkt dat voor meerdere 

landen grote twijfel bestaat over de financierbaarheid van hun staatsschuld, en de rente 

voor die landen sterk oploopt. Pas na instelling van een Europees steunfonds komen de 

markten weer wat tot rust. De onzekerheid blijft echter groot.  

De rente is in 2010 weer fors gedaald tot een dieptepunt van 2,6% voor de 30-jaarsrente 

in augustus. Tegen het eind van het jaar liep de rente weer op. De beleggingen deden het 

in 2010 per saldo goed.
797

 

 

Impact 

Figuur 13.1 laat de ontwikkeling zien van de dekkingsgraad van PFZW in 2009 en 2010. 

Daarin zijn de hiervoor geschetste ontwikkelingen goed zichtbaar. Eind 2009 was de 

 
Figuur 13.1 De dekkingsgraad van PFZW in 2009 en 2010 
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dekkingsgraad gestegen naar 108%, komend van 92% eind 2008. De figuur laat heel goed 

zien dat de dekkingsgraad in 2010 weer ver wegzakt. Pas de laatste maanden stijgt de 

                                                
797 Zie bijvoorbeeld PFZW (2011). 
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dekkingsgraad weer fors, vooral door een stijgende rente. Eind 2010 is deze 111,5%. Dit 

is vóór verwerking van de gestegen levensverwachting in de voorziening. Die benodigde 

verhoging bedraagt 7,5% (zie hierna in par. 13.1.2). Daardoor daalt de dekkingsgraad ul-

timo 2010 naar 104%. Ondanks dat loopt het fonds daarmee eind 2010 voor op het 

herstelplan.
798

  

De kredietcrisis in 2008 is mede voor de Minister aanleiding geweest voor zijn besluit dat 

dringend onderzoek nodig is naar de vraag „hoe nu verder?‟ Ook in het pensioenveld was 

de crisis aanleiding om de houdbaarheid van het contract op de agenda te zetten. Maar 

ook komt de discussie weer terug over de marktwaardering van de verplichtingen en over 

de vraag of kortetermijnsturing voor een pensioenfonds wel zo nodig moet.
799

 De berich-

ten dat veel fondsen eind 2010 weer een nominale dekkingsgraad hebben van boven de 

100% doet de gevoelde urgentie voor ingrijpende maatregelen weer afnemen.
800

  

  

13.1.2  De levensverwachting stijgt sneller dan gedacht 

 

Ontwikkeling 

Al in 2009 wordt aan de hand van nieuwe publicaties van het Centraal Bureau voor de 

Statistiek (CBS) duidelijk dat de levensverwachting sneller stijgt dan verwacht. En wel in 

die mate dat ook opnieuw moet worden gekeken naar de langleventrend die pensioen-

fondsen conform de wet hanteren in hun premies en voorzieningen. Dit is aanleiding voor 

het AG om sneller dan gepland nieuw onderzoek te doen naar de mate waarin dan die 

langleventrend zou moeten worden bijgesteld. In augustus 2010 publiceert het AG een 

nieuwe prognosetafel 2010-2060 voor de Nederlandse bevolking.
801

 Het verschil met de 

levensverwachting uit de vorige trendtafel bedraagt zo‟n kleine 3 jaar.
802

  

 

Impact 

De impact is groot. Zo betekent de stijging van de levensverwachting voor PFZW een 

stijging van de voorziening van 7,5% (zie vorige paragraaf). De onder druk staande dek-

kingsgraad kreeg daardoor een extra tik te verwerken. De stijging had een bijkomend 

effect. Het fonds voert een liabilitybeleid. Daarin worden de onvoorwaardelijke verplich-

tingen deels afgedekt. Door de stijging van de voorziening daalde die gehedgede positie 

en dat moest verplicht worden hersteld. In de markt van dat moment een uiterst ongunsti-

ge actie. Het fondsbestuur besloot gebruik te maken van het voor de toezichthouder 

acceptabele alternatief om elders in de balans (tijdelijk) risico terug te nemen.
803

 Een 

voorbeeld van het op een verkeerd moment in de markt moeten acteren, omdat de combi-

natie van beleid en de onvoorwaardelijkheid van de aanspraken op grond van het FTK 

actie vereist.
804

 

Een tweede belangrijke consequentie is het effect van de nieuwe trendtafel op de premie. 

Deze stijgt met in totaal 1,9%-punt over de pensioengrondslag. Nadat daarvan al een 

klein deel was opgevangen in de premie 2010, besloot het bestuur de verder benodigde 

                                                
798 PFZW (2011). 
799 Zie bijvoorbeeld Sluimers (2010). 
800 Zie ook par. 13.3.2. 
801 AG (2010). 
802 Zie figuur 3.1 en figuur 3.2 in deel I, hoofdstuk 3. 
803 PFZW (2011). 
804 Zie deel I, par. 4.3. 
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premiestijging tijdelijk te neutraliseren door voor 2011 het opbouwpercentage tijdelijk te 

verlagen van 2,05% naar 1,95%. Een ingrijpende stap.
805

  

 

13.2  Sociale partners sluiten een AOW- en pensioenakkoord 
 

Wij bespreken deze casus omdat het akkoord een keerpunt is in de ontwikkeling van het 

pensioencontract. Bovendien krijgt het concept van defined ambition in het akkoord een 

plaats.  

 

13.2.1  De casus 

 

Het AOW- en pensioenakkoord gaat over het noodgedwongen aanpassen van het „willen‟ 

op de dimensies pensioenambitie en zekerheid aan de grenzen die de „kunnen‟ dimensies 

betaalbaarheid, solidariteit en arbeidsmarkt als gevolg van de exogene ontwikkelingen 

stellen (13.2.1.6). Om het akkoord beter te begrijpen bespreken wij ook de stappen die 

het Kabinet heeft gezet in het verlengde van de brief van de Minister van mei 2009. En 

elke stap becommentariëren wij in de lijn van de contractdimensies. Die stappen zijn  

 Het vast stellen van nieuwe pensioenwetparameters naar aanleiding van het advies 

van de commissie Don (13.2.1.1). 

 Het op 7 april 2010 sturen van een brief aan de Tweede Kamer met de kabinetsin-

zet voor de toekomst van het aanvullend pensioen (13.2.1.5) In die brief baseert 

het Kabinet zijn inzet op  

o de uitkomsten van de evaluatie van het FTK (13.2.1.2); 

o de adviezen van de commissie Frijns (13.2.1.3); 

o de adviezen van de commissie Goudswaard (13.2.1.4). 

 

13.2.1.1  Het rapport van de commissie Don en het parameterbesluit van de Minister 

 

In september 2009 verschijnt het rapport van de commissie Don over de pensioenwetpa-

rameters.
806

 De commissie is verdeeld. De „minderheid‟ van de commissie adviseert om 

de parameters te blijven baseren op een langjarig voortschrijdend verloop. De „meerder-

heid‟ van de commissie adviseert langs een andere denklijn. In de argumentatie onder 

hun advies geven zij aan dat de achter ons liggende periode van de tweede helft van de 

vorige eeuw als uitzonderlijk moet worden beschouwd en daarom niet moet worden mee-

gewogen bij een advies over de verwachte toekomst. Als argumenten voor de 

uitzonderlijk hoge rendementen in de tweede helft van de vorige eeuw dragen zij aan 

“……de integratie van financiële markten, technologische ontwikkelingen en een onge-

kende stijging van de productiviteit” – (einde citaat).
807

 Met name ook door de 

verdergaande globalisering nemen de belemmeringen voor diversificatie af en dat vertaalt 

zich naar verwachting in een structureel lagere risicopremie.
808

  

                                                
805 PFZW (2011). Het gaat om een tijdelijk besluit. In de loop van 2011 zal het bestuur besluiten nemen 
over de toekomstbestendigheid van de pensioenregeling mede in relatie tot de nadere uitwerking van het 

AOW- en pensioenakkoord in de StAr en de uitwerking van een nieuw FTK. 
806 Commissie Don (2009). 
807 Commissie Don (2009, 1). 
808 Commissie Don, 11.  
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De Minister besluit de parameters voor de rendementen op zakelijke waarden te verlagen 

(dat wil zeggen de maxima voor de rendementsparameters) en gaat tussen beide adviezen 

in zitten. Zo mag voor aandelen voortaan maximaal gerekend worden met een rekenkun-

dig gemiddelde van 8,5% (was 9,1%) c.q. een meetkundig gemiddelde van 7% (was 

7,6%
809

).
810

 

 

Commentaar 

Pensioenfondsen gebruiken de pensioenwetparameters in hun ALM-studies, de continuï-

teitsanalyse, de consistentietoets en het herstelplan. De maxima van de parameters gaan 

omlaag en dat betekent in deze documenten een lagere rendementsaanname. Zo daalt het 

portefeuillerendement dat PFZW gezien zijn beleggingsmix mag inrekenen van 7,0% 

naar 6,2%. De eerste drie documenten zullen als gevolg van de lagere parameters lagere 

uitkomsten laten zien voor de indexeringskwaliteit. Fondsen die de wettelijke kostendek-

kende premie bepalen op een langjarig rendement en daarvoor op het maximum zaten, 

zullen ook hun kostendekkende premie zien stijgen. De impact is goed te laten zien aan 

de hand van de impact op de herstelplannen. 
 

Figuur 13.2 Impact nieuwe pensioenwetparameters op het herstelplan van PFZW 
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Figuur 13.2 laat de impact zien op het herstelplan van PFZW. In het bij DNB ingediende 

herstelplan is op verzoek van DNB gerekend met een rendement van 6,6%. Op de nieuwe 

parameters zou het plan nog net worden gehaald. De indexeringsachterstand in 2024 

loopt wel verder op van een verwachte cumulatieve indexering van 27% bij een verwach-

te cumulatieve loongroei van 56%
811

 naar een verwachte indexering van 23%. Mede naar 

aanleiding van het tot stand komen van het AOW- en pensioenakkoord (zie par. 13.2.1.6) 

                                                
809 De oude waarden, vast gesteld in 2006, zijn geschat, omdat destijds niet de rendementen maar de risico-

premies zijn voorgeschreven. 
810 Staatsblad (2010), art. 23b. 
811 Zie deel II, par. 9.2.1.6, tabel 9.3. 
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besluit de Minister dat lopende herstelplannen niet behoeven te worden aangepast aan de 

nieuwe parameters.
812

 Daarmee haalt hij veel „druk van de ketel‟, maar laat anderzijds 

kennelijk naar zijn mening te positieve herstelplannen ongemoeid. 

(einde commentaar) 

 

13.2.1.2  De evaluatie van het FTK 

 

Op 7 april 2010 stuurt de Minister de door hem in samenwerking met DNB opgestelde 

evaluatie van het FTK naar de Tweede Kamer.
813

 In deel I, par. 4.4.5 is beschreven dat 

het FTK een aantal „lekken‟ bevat als gevolg van het compromis tussen nominale korte-

termijndekkingszekerheid en een betaalbare reële ambitie. Deel II, par. 9.2.1.4 geeft 

inzicht in de totstandkoming van dit compromis en daar heb ik de verwachting geuit dat 

de kans bestond dat met name risico-opslagen ter bepaling van de solvabiliteitsbuffer bij 

een evaluatie omhoog zouden gaan. In lijn met de reactie bij de dotcomcrisis (de Circulai-

re met fors verzwaarde toezichteisen
814

) is de verwachting gerechtvaardigd dat ook een 

evaluatie na de kredietcrisis zou kunnen leiden tot voorstellen ter verzwaring. De Nota 

bevat inderdaad een aantal verzwarende voorstellen, die overigens in lijn zijn met de be-

schreven „lekken‟. De voorstellen zijn de volgende.
815

 

(1) Het ongeacht de doelstelling van het contract communiceren naar deelnemers van de 

reële dekkingsgraad. 

(2) Het in de communicatie toevoegen van een „slecht weer‟ scenario in zake indexering.  

(3) Zwaarder financieren van de indexeringsambitie door het kunnen realiseren daarvan 

minder afhankelijk te maken van het rendement. Bijvoorbeeld door de premiekortings-

grens te stellen op 100% reële (marktwaarde – TaJ) dekkingsgraad
816

 of fondsen met een 

indexeringsambitie te verplichten in de kostendekkende premie daarvoor een opslag te 

hanteren.
817818

 

Deze drie maatregelen moeten de indexering beter borgen dan wel de risico‟s over het 

kunnen realiseren van de reële ambitie beter zichtbaar maken. 

(4) Het verplicht toevoegen van een „slecht weer‟ scenario aan de continuïteitsanalyse en 

van een op dat scenario gebaseerd noodplan „slecht weer‟. 

(5) Het voortaan alleen nog mogen hanteren van de rente in de kostendekkende premie en 

dus niet meer van het onzekere rendement.  

Samen met de verlaging van de pensioenwetparameters moeten deze maatregelen leiden 

tot een beter evenwicht tussen rendement en risico. De Minister vindt dat fondsen zich 

nog te veel laten leiden door ambitie en rendement ten koste van aandacht voor risico.
819

 

(6) Fondsen mogen voortaan hun beslissingen in zake premie en indexering baseren op 

een gemiddelde dekkingsgraad in plaats van op een momentopname.
820

 

                                                
812 Staatsblad (2010), art. 23c. 
813 MinSZW (2010b). 
814 Deel II, par. 9.2.1.2. 
815 MinSZW (2010b, 7-9). 
816 De premiekortingsgrens is nu verbonden aan de consistentietoets en daarmee mede rendementsafhanke-
lijk. 
817 Die verplichting is er nu niet als het fonds communiceert de indexering uit rendement te financieren. 
818 In de brief van 7 april 2010 wordt alleen de premiekortingsgrens genoemd. 
819 Dit punt komt ook naar voren bij de commissie Frijns (zie par. 13.2.1.3). 
820 Deze maatregel vinden wij niet terug in de brief van 7 april. 
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(7) Het hanteren van een wachttijd voordat een herstelplan moet worden ingediend. 

Deze beide voorstellen betekenen een „verlichting‟ in de zin dat de volatiliteit van het 

handelen wordt verlaagd en dus minder op dagkoersen behoeft te worden gestuurd. Ren-

temiddeling wordt afgewezen, omdat zich dat niet verdraagt met marktwaardering. De 

waardering blijft op marktwaarde, bij de sturing mag in tijd worden gemiddeld dan wel 

even worden gewacht of sturen wel écht nodig is. 

(8) De risico-parameters voor de solvabiliteitsbuffers gaan omhoog en er komen risico‟s 

bij. 

(9) Aanvullend moet gewerkt gaan worden met (gedeeltelijk) interne modellen voor 

fondsspecifieke beleggingsrisico‟s. 

Deze beide voorstellen moeten de toereikendheid van de buffers vergroten en de kans op 

onderdekking weer op 97,5% brengen zoals beoogd. Door het te laag inschatten van de 

risico‟s is die zekerheid de facto lager geweest. 

 

Commentaar  

De impact op het contract is groot. In de eerste plaats stijgt de kostendekkende premie 

vanwege de hogere buffereisen en omdat niet meer mag worden gerekend met een dis-

contovoet op basis van rendement. In de tweede plaats wordt de vereiste buffer fors 

hoger. Figuur 13.3 geeft een indicatie van de impact aan de hand van de eerste tentatieve 

berekeningen van de impact op het herstelplan van PFZW van de combinatie van de  

 
Figuur 13.3 Impact van lagere parameters en zwaardere buffervereisten voor PFZW 
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lagere pensioenwetparameters en de hogere buffereisen.
821

 Door de lagere parameters 

buigt de groeilijn naar beneden af (zie figuur 13.2). Door de hogere buffervereiste komt 

het doel hoger te liggen. De combinatie laat een groot gat zien. Om een idee te krijgen 

van „hoe groot‟, een verhoging van de premie met zo‟n 9%-punt over salaris min franchi-

se of 40% is nodig om dit gat te dichten.  

 

De voorstellen in de evaluatienota zijn wel kenbaar gemaakt aan de StAr, maar niet be-

sproken met de StAr. Op dit moment worden ze uitgewerkt in een nieuw FTK voor het 

vigerend contract. Dat wordt er dus flink duurder van. De consequentie voor het lange-

termijnherstelplan maakt duidelijk dat risico nemen wordt „ontmoedigd‟. Weliswaar 

wordt de kans op onderdekking kleiner door de hogere buffervereiste maar 2008 heeft 

laten zien dat het toch kan gebeuren. De dekkingsgraad van PFZW was 148% bij het in-

zetten van de crisis en de eerste vingeroefeningen laten een buffervereiste op grond van 

de voorstellen zien van ruim 141%. Het vermogen begin 2008 was dus ook op de voor-

stellen in de evaluatienota hoog genoeg. De weg terug vergt als gevolg van de voorstellen 

echter ingrijpende bijsturingsmaatregelen en dat lijkt prohibitief uit te werken. Het alter-

natief van verlaging van het risico scoort dan beter. Maar dat brengt de betaalbare reële 

ambitie een stuk verder weg. Zo zal het zwaardere FTK dwingen tot een duidelijke keuze 

tussen nominale zekerheid OF reële ambitie. Dat lost dan wel het belangrijke knelpunt op 

van de dubbele doelstelling in het contract en het FTK en de beleggingsspagaat die daar-

van het gevolg is. Aan houdbaarheidscriterium „eenduidige doelstelling‟
822

 is dan 

voldaan. 

(einde commentaar) 

 

13.2.1.3  Het rapport van de commissie Frijns 

 

Conform de opdracht van de commissie komt het rapport met aanbevelingen over risico-

beheer en governance.
823

 Aanbevelingen dus op de contractdimensies risicomanagement 

en verantwoording, de dimensies die de brug moeten slaan tussen „willen‟ en „kunnen‟. 

De commissie doet zijn aanbevelingen tegen de achtergrond van de verdergaande rijping 

van de fondsen en daardoor afnemende stuurkracht, de verslechteringen op de financiële 

markten en de grotere gevoeligheid daarvoor van het contract en de toenemende com-

plexiteit van de financiële producten.  

Het rapport is uitermate kritisch over de balans tussen rendement en risico (teveel rende-

mentsgedreven, te weinig aandacht voor risico en niet geëxpliciteerde contracten die dan 

ook niet compleet zijn) en over de deskundigheid van besturen en de inrichting van hun 

beleggingsbeleid en governance (te weinig deskundigheid, te weinig en te weinig syste-

matische monitoring en te weinig countervailing power naar de uitvoerende 

beleggingsorganisaties).  

                                                
821 PFZW berekent de premie op een reële discontovoet, gebaseerd op de rente. Dat impliceert dat de maat-
regel met betrekking tot de kostendekkende premie op het punt van het niet meer mogen uitgaan van een 

discontovoet op basis van rendement geen invloed heeft. Wel kan de kostendekkende premie moeten stij-

gen vanwege de hogere bufferopslag. Daarvan is in de figuur af gezien. 
822 Deel I, par. 6.2. 
823 Commissie Frijns (2010, 5-7). 
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De commissie vraagt aandacht voor de spagaat nominaal versus reëel in de contracten en 

het FTK. De reële doelstelling moet leidend zijn omdat deelnemers en gepensioneerden 

behoefte hebben aan een pensioenresultaat in reële termen (conform de pensioendoelstel-

ling - TaJ). De commissie geeft aan dat de aandacht voor de nominale dekkingsgraad te 

groot is en ook dat pensioenfondsen klem zitten tussen hun reële ambitie en de nominale 

FTK-grenzen.
824

 De commissie roept op tot een juiste verdeling van de aandacht tussen 

de ambitie (=indexatieverwachting) en de korte termijn solvabiliteit. Dat laatste met name 

vanwege de verdergaande rijping die de beleidshorizon verkort. De commissie introdu-

ceert het begrip „sinking giants‟ waarmee hij aangeeft dat pensioenfondsen een 

beleggingsprofiel voeren dat op een langere horizon is gebaseerd dan de werkelijke dura-

tion, die gezien de rijping dichterbij is dan men denkt. De commissie stelt voor dat 

pensioenfondsen daarom een harde ondergrens bepalen voor de (reële) dekkingsgraad. 

Die grens is fondsspecifiek op de duration en het herstelvermogen in het fonds. Daaron-

der mag een fonds niet geraken, omdat herstel vanuit een lagere positie niet meer 

mogelijk is. Erkend zou moeten worden dat daaronder geraken betekent dat de verplich-

tingen als dan noodgedwongen moeten worden aangepast.
825

 Dat risico zou van te voren 

moeten zijn beschreven in het risicokader en zijn gecommuniceerd. Het risicoprofiel in de 

beleggingen moet op de pijn van dit risico zijn afgestemd. De commissie oordeelt het 

pensioencontract niet expliciet en compleet genoeg waardoor een duidelijk risicokader 

ontbreekt en daardoor de wijze waarop het risico aan belanghebbenden wordt toebedeeld 

niet duidelijk is. Dat heeft in zijn algemeenheid geleid tot te hoge doelstellingen en daar-

door te veel rendementsdrang ten koste van risicobesef. Een realistische risicopolsstok is 

nodig. Pensioenfondsbesturen zouden onvoldoende expliciete contracten niet moeten uit-

voeren.
826

 

 

                                                
824 Het is vreemd dat de commissie hier niet „door pakt‟ en aanbeveelt alleen met een reële dekkingsgraad 

te gaan werken en de aanspraken voorwaardelijk te maken in ruil voor de focus op een reële ambitie. 

Weliswaar biedt het contract onvoorwaardelijke nominale toezeggingen, maar de commissie is helder dat 
zich dat niet verdraagt met het tegelijk hebben van een reële ambitie. 
825

 Ook hier geldt dat het maar een „kleine‟ maar in de lijn van het advies passende stap was geweest om te 

pleiten voor het omwille van een reële ambitie accepteren van meer sturing op de aanspraken. Die stap 

wordt wel geduid (pag. 27). Een alternatief wordt aangedragen voor het niet voldoende expliciet zijn van 

het contract. In zo‟n alternatief staat volgens de commissie de toezegging van een geïndexeerd pensioen 

voorop. Wel zijn dan de afhankelijkheden voor de risico‟s van tegenvallers (en meevallers) duidelijk be-

schreven met regels wanneer en hoe risico‟s achteraf worden verdeeld als zij zich voor doen. Een zelfde 

richting dus als in defined ambition. 
826 Ik deel deze aanbeveling, maar zou de verantwoordelijkheid voor dat expliciete risicokader voor het 

beleggingsbeleid wel willen laten waar die hoort, namelijk bij het pensioenfondsbestuur. Dat is verant-

woordelijk voor de financiële opzet en het risicokader voor het beleggingsbeleid is daar onderdeel van. Het 

bestuur moet een risicokader opstellen dat past op de risicodraagkracht van alle belanghebbenden en de 
consequenties voorleggen aan CAO-partijen. Daar wordt bezien of de daar vast gestelde ambitie met de 

ingediende financiële opzet kan worden waar gemaakt. De opdracht wordt definitief als bestuur en CAO-

partijen het eens zijn over de combinatie van ambitie en financiële opzet. De ambitie zelf kent overigens 

ook een risicomaat, namelijk de in het contract vast gelegde onderschrijding van de toekenningsverwach-

ting op de indexering (zie deel III, par. 11.3, 11.4 en 11.7.2). 
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Commentaar 

Het opvolgen van de aanbevelingen zal sterk bijdragen aan  

 een veel bewuster risicokader voor het beleggingsbeleid, dat enerzijds aansluit op 

de demografie in het fonds en anderzijds de instemming heeft van de belangheb-

benden; 

 een realistische risicopolsstok mede afgestemd op een fondsspecifieke onder-

grens, een risicopolsstok die disciplinerend werkt; 

 het daardoor hebben van een realistische ambitie, die gehaald kan worden met 

verantwoord beleggingsbeleid;  

 een via betere monitoring en vergroting van de deskundigheid te bewerkstelligen 

adequate bijsturing in het beleggingsbeleid als de (externe) omstandigheden daar-

om vragen en betere grip op de beleggers (doen zij wel wat in hun opdracht staat, 

zodat zij blijven binnen de mandaten vanuit het beleggingsplan dat op zijn beurt 

weer past op het ALM-kader dat weer aansluit op het risicokader). 

 een sterke verbetering van het vertrouwen in het fonds en zijn bestuurders. 

Risicomanagement en verantwoording verbeteren sterk. 

(einde commentaar) 

 

13.2.1.4  Het rapport van de commissie Goudswaard 

 

Conform de opdracht van de commissie heeft hij een houdbaarheidsanalyse uitgevoerd op 

het vigerend contract en doet hij aanbevelingen over het naar de toekomst toe bestendiger 

maken van het contract.
827

 

De houdbaarheidsanalyse vertoont veel overeenkomsten met de analyse van de ontwikke-

lingen in deel I, hoofdstuk 3. Ook hier gaat het over de structurele veranderingen in de 

demografie (langer leven en vergrijzing en rijping), de ontwikkelingen op de financiële 

markten (de volatiele beleggingen en lage nominale en reële rente) en de ontwikkelingen 

op de arbeidsmarkt (individualisering, mobiliteit en de opkomst van de zzp-er). 

De houdbaarheid komt door die ontwikkelingen onder druk. Dat uit zich volgens de 

commissie in het bereikt zijn van een premieplafond.
828

 Ook wordt het premiedraagvlak 

om beleggingsrisico‟s op te vangen steeds kleiner. De commissie geeft overigens aan dat 

de koerswijziging in de jaren ‟90 om veel meer in zakelijke waarden te beleggen nodig 

was omwille van de reële ambitie en ook succesvol is geweest. Maar de keerzijde, het 

grotere risico en de grote schokken in de beleggingen, kunnen steeds minder met premie 

worden opgevangen. De kortingen op indexering die in het contract zijn gekomen door de 

overgang op middelloon geven verdelingsvragen over de generaties en leggen de dubbele 

doelstelling en de beleggingsspagaat in het contract bloot tussen de nominale zekerheid 

en de reële ambitie. De dubbele doelstelling enerzijds en de reeds doorgevoerde en gezien 

de herstelplannen nog te verwachten indexeringskortingen anderzijds leiden tot een te 

                                                
827 Commissie Goudswaard (2010). 
828 De commissie geeft op pag. 37 aan dat de premies een historisch hoog niveau hebben behaald. Maar ook 
in de jaren ‟60 en ‟70 van de vorige eeuw kenden wij premies van 20% van de loonsom of meer. De com-

missie relateert de premieuitspraak met name aan het niveau ten opzichte van dat in andere landen en 

daarmee met name aan de internationale concurrentiepositie en dus impact op de economie. De uitspraak 

wordt niet gerelateerd aan de premiebereidheid van deelnemers. Die geven in enquêtes nog steeds aan meer 

premie te willen betalen voor indexering en zekerheid. Zie deel I, par. 5.3. 
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hoog verwachtingspatroon bij deelnemers en dat kan het vertrouwen ernstig schaden. “De 

commissie komt tot de conclusie dat het Nederlandse pensioenstelsel met de bestaande 

ambities en (veronderstelde) zekerheid onvoldoende toekomstbestendig is vanwege de 

vergrijzing, de stijgende levensverwachting en de toenemende kwetsbaarheid voor finan-

ciële risico‟s” – (einde citaat).
829

 

 

De commissie pleit voor een nieuw evenwicht tussen ambitie, zekerheid en premie. Dat is 

nodig om de sterke en goede kanten van het stelsel te behouden. Dat zijn volgens de 

commissie zelfstandige pensioenfondsen waarin het pensioengeld los van de onderne-

ming wordt beheerd in combinatie met de kracht van collectiviteit en solidariteit en de 

verplichtstelling. Zonder die laatste kan de kracht van de collectiviteit en solidariteit niet 

verzilverd worden. De commissie pleit er voor geen maatregelen te nemen die deze pij-

lers ondergraven.
830

 De commissie zoekt de oplossing in een lagere ambitie, een lagere 

zekerheid dan wel een combinatie van beide.
831

  

 

De ambitie kan worden verlaagd door de opbouw te verlagen en/of de pensioenleeftijd te 

verhogen. De commissie toont sympathie voor een combinatie die ook in het toenmalige 

Kabinet voor lag, een verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar onder gelijktijdige 

verlaging van het opbouwpercentage. Door de twee jaar langere opbouw wordt toch weer 

hetzelfde pensioen bereikt.
832

 De commissie pleit voor het automatisch incorporeren van 

de levensverwachting in de pensioenambitie. Daarbij geeft de commissie aan dat de soli-

dariteit tussen de huidige en toekomstige generaties en tussen de ouderen en jongeren 

binnen de huidige generaties gebaat is bij het alsnog voor toekomstige stijgingen van de 

levensverwachting aanpasbaar maken van de reeds opgebouwde aanspraken.
833

 

 

Alleen een reëel pensioen is een goed pensioen en om dat te bereiken is het nemen van 

beleggingsrisico noodzakelijk, dat gebeurt dus ook terecht.
834

 Vanuit dit vertrekpunt zit 

er, vanwege het sterk afgenomen premiestuur niets anders op dan meer risico te absorbe-

ren in de aanspraken en dus een lagere zekerheid te accepteren. Dat betekent wel dat de 

vraag op tafel ligt hoe die risicodeling over de belanghebbenden dan vorm te geven. 

Daarbij geeft de commissie aan dat omwille van evenwichtigheid ook de gepensioneer-

den mee moeten doen in die risicodeling. De commissie wijst daarbij vervolgens ook 

nadrukkelijk op de kracht van intergenerationele solidariteit bij het delen van die risico‟s. 

De commissie schrijft “Door de verplichtstelling bestaat de mogelijkheid huidige en toe-

komstige generaties te laten delen in de risico‟s op de financiële markten die de huidige 

werkenden en gepensioneerden lopen. Dat is de kern van de intergenerationele solidari-

teit. Uiteraard zitten er om continuïteitsredenen wel grenzen aan deze intergenerationele 

                                                
829 Commissie Goudswaard, 47. 
830 Commissie Goudswaard, 50-51. 
831 Wij duiden de oplossingsrichtingen hier globaal en bezien de lijn in die oplossingen, afgezet tegen de 
houdbaarheidsanalyse in deze studie en de in deel I, par. 6.3 beschreven noodzakelijk te zetten stappen. 
832 Commissie Goudswaard, 56. 
833 Commissie Goudswaard, 59-60. 
834 Commissie Goudswaard, 61. De oplossingsrichting naar minder zekerheid wordt beschreven op pag. 61-

68. 
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risicodeling” – (einde citaat).
835

 De commissie benoemt als voordelen voor het leggen 

van meer risico bij deelnemers en gepensioneerden  

 een betere transparantie van de noodzakelijk onder de aanspraken liggende risi-

co‟s en een betere acceptatie daarvan; de onvoorwaardelijkheid miskent eigenlijk 

die risico‟s; 

 een betere beheersbaarheid van de financiële positie van de pensioenfondsen en  

 het beter kunnen aansluiten van het beleggingsbeleid op de reële ambitie. De be-

leggingsspagaat kan worden vermeden. 

De commissie stelt dus voor om in de pensioenwet ook contracten mogelijk te maken 

waarin ook opgebouwde rechten (met terugwerkende kracht) aanpasbaar zijn voor ont-

wikkelingen in de levensverwachting en op de financiële markten. Over de breuk met het 

zekerheidsgevoel dat met het pensioencontract wordt geassocieerd zegt de commissie dat 

ten eerste geldt dat nominale zekerheid schijnzekerheid is, afgemeten aan het doel van 

een reëel pensioen en dat ten tweede de huidige zekerheid minder groot is dan gedacht 

vanwege het beleggingsrisico. In zijn beschouwing over differentiatie bij risicodeling 

geeft de commissie zowel rechtvaardigingsgronden (delen naar risicodraagkracht naar 

groepen die ook daadwerkelijk in risicodraagkracht verschillen – jong versus oud –; het 

pleidooi daarvoor vanuit de economische theorie; het voorkomen dat jongeren steeds 

meer moeten gaan betalen in een grijzer wordend pensioenfonds dat steeds risicomijden-

der moet gaan beleggen) als gaat hij in op de keerzijde (gevaar van opbreken van 

collectiviteiten; het risico dat de wederkerigheid niet opgaat en deelnemers die in hun 

jonge jaren ouderen en gepensioneerden (deels) uit de wind hebben gehouden bij risico‟s 

als zij zelf ouder zijn die opvang niet krijgen van nieuwe jongeren; „scheve gezichten‟ in 

voorspoed als jongeren de beloning krijgen voor het nemen van het risico van de ouderen 

en meer indexering krijgen dan ouderen; mogelijke strijdigheid met met name de wet ge-

lijke behandeling en de Europese gelijke behandelingsrichtlijn). De commissie adviseert 

te verkennen of differentiatie mogelijk is binnen de Europese regelgeving. 

 

De commissie geeft ook de institutionele kant aandacht. 

De commissie pleit voor meer complete contracten maar vraagt daarbij wel aandacht voor 

een evenwicht tussen de mate van compleetheid en de (discretionaire) ruimte voor het 

bestuur om per situatie naar bevind van zaken te handelen en voor de uitdaging om een 

evenwicht te vinden tussen belangentegenstellingen. 

En de commissie pleit voor transparantie (ondanks het benoemde risico van spanning op 

solidariteit, het risico van groepen die willen uittreden omdat zij zien dat zij bijdragende 

partij zijn en het risico van de hang naar dure zekerheid als de risico‟s zichtbaar worden), 

vereenvoudiging en standaardisering alsook betere communicatie. 

Belangrijk is nog te vermelden dat de commissie in overweging geeft de deelnemer enige 

keuzevrijheid te geven in de omvang van het risico. 

 

Ten slotte benoemt de commissie het vraagstuk van het systeem van doorsneeopbouw-

doorsneepremie en vraagt hij aandacht voor de pensioenpositie van zzp-ers. De commis-

sie trekt een duidelijke streep: de verplichtstelling is belangrijker dan de nadelen van het 

systeem. 

                                                
835 Commissie Goudswaard, 61. 
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Commentaar 

De impact op het pensioencontract is groot. Het rapport doorbreekt taboes. Het taboe op 

de nominale zekerheid wordt doorbroken, het taboe op de onvoorwaardelijkheid van op-

gebouwde rechten, het taboe op een hogere pensioenleeftijd, het taboe op differentiatie en 

het taboe op een lagere ambitie. Het rapport maakt duidelijk dat als deze taboes niet wor-

den aangepakt, het stelsel niet houdbaar is en de goede en sterke kanten verloren dreigen 

te gaan. Het rapport leert van de ontwikkelingen en geeft van daaruit sociale partners het 

materiaal om de moeilijke boodschap eerst zelf onder ogen te zien en vervolgens te gaan 

uitleggen aan de deelnemers en gepensioneerden. Het rapport sluit aan bij de bevindingen 

in deze studie, komt op hoofdlijnen tot dezelfde conclusies en zoekt de oplossing in de-

zelfde richting als het in deel III geschetste concept van defined ambition, minder 

onvoorwaardelijkheid en het los laten van de vaste pensioenleeftijd. Het rapport is echter 

minder uitgesproken. Zo acht de commissie ook een combinatie van „harde‟ en „zachte‟ 

rechten mogelijk waar defined ambition de onvoorwaardelijkheid helemaal los laat. De 

commissie noemt het concept van defined ambition dan ook als een voorbeeld. Daarbij 

geeft de commissie voor- en nadelen aan van defined ambition met de invulling als be-

schreven in Tamerus (2009b). Als voordelen noemt de commissie: de nadruk op de 

koopkracht van de uitkering, het expliciet gebruik maken van de uittredingsleeftijd als 

stuurvariabele, de invulling van solidariteit als gelijk aantal maanden langer doorwerken 

om het pensioendoel te bereiken, de mogelijkheid veranderingen in de levensverwachting 

anders te behandelen dan andere determinanten van de dekkingsgraad en een mate van 

participatie in de risico‟s van het fonds ook door de ouderen. Als nadelen noemt de com-

missie: twee aparte beleggingspools voor actieven en gepensioneerden met een abrupte 

overgang en het ontbreken van differentiatie binnen de actieven.
836

 

Het doorontwikkelen van het pensioencontract langs de lijnen die de commissie uitzet zal 

de houdbaarheid sterk vergroten. Het „willen‟ wordt aangepast aan het „kunnen‟. De 

prijsspiraal wordt doorbroken en de schokbestendigheid vergroot, belemmeringen voor 

de arbeidsmobiliteit worden minder. Ingeleverd wordt noodgedwongen op de (zekerheid 

van) het pensioenresultaat. Maar de commissie is duidelijk: de veronderstelde zekerheid 

is er eigenlijk niet en het wordt tijd dat onder ogen te zien en te gaan communiceren. Het 

contract verbetert op de dimensies betaalbaarheid, arbeidsmarkt, risicomanagement (via 

het compleet maken van het contract) en verantwoording (transparantie, communicatie en 

verwachtingsmanagement). Door de betere focus op een reële ambitie is het maar de 

vraag of het pensioenresultaat en de zekerheid (veel) minder worden, zo geeft de com-

missie zelf aan.  

 

Waar de commissie als het ware duidelijk gidsend is op het brengen van het slechte 

nieuws en het incorporeren van de levensverwachting, geeft hij op het punt van het zacht 

maken een duiding met veel mogelijkheden. Meer kleuring met name over de vraag of 

„hard‟ überhaupt nog effectief is en áls gekozen wordt voor een combi van „hard/zacht‟ 

hoe dan de verhouding te bepalen, had voor de StAr en het pensioenveld kunnen helpen 

om richting te kiezen daarin. 

 

De solidariteit is een sterk punt van het stelsel en moet behouden blijven. Op de spanning 

tussen collectiviteit en solidariteit enerzijds en differentiatie anderzijds gaat de commissie 

                                                
836 Commissie Goudswaard, 70 en 71. 
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wel in maar slechts in vragende zin. Dat betekent dat het rapport geen gidsfunctie heeft 

voor sociale partners op dit punt, anders dan de boodschap „doe niets dat die collectivi-

teit, solidariteit en verplichtstelling in de waagschaal stelt‟. Dat kan dus betekenen dat het 

contract daardoor kritiek kan blijven krijgen uit economische hoek. 

Deze spanning is ook beschreven in deel III, par. 11.9 en 12.5. 

(einde commentaar) 

 

13.2.1.5  De brief van de Minister over zijn conclusies naar aanleiding van de rap-

porten en de evaluatie van het FTK  

 

Op 7 april stuurt de Minister een brief naar de Tweede Kamer met daarin de kabinetsinzet 

voor de bestendiging van het aanvullend pensioenstelsel.
837

 Die inzet heeft hij bepaald 

aan de hand van de evaluatie van het FTK en de rapporten van de commissies Frijns en 

Goudswaard. Het Kabinet is het eens met de conclusie van de commissie Goudswaard dat 

het vigerend contract niet meer toekomstbestendig is. “Een toekomstbestendig aanvullend 

pensioenstelsel zal in essentie enerzijds moeten waarborgen dat toezeggingen die aan de 

deelnemers worden gedaan, beter worden nagekomen dan nu het geval is. Anderzijds zal 

het ook mogelijk moeten maken dat pensioenregelingen kunnen worden overeengeko-

men, waarbij de reële ambitie van een waarde- of welvaartsvast pensioen voorop staat, 

maar dan op basis van voorwaardelijke pensioenaanspraken die kunnen worden aange-

past als de financiële positie van een pensioenfonds dat noodzakelijk maakt. Maar ook 

dat de communicatie over de risico‟s richting de deelnemers voor huidige en toekomstige 

pensioenregelingen nog belangrijker wordt dan nu het geval is” – (einde citaat).
838

 Het 

Kabinet zal de wet aanpassen zodat pensioenregelingen met reële maar voorwaardelijke 

pensioentoezeggingen mogelijk worden. In het bijzonder zal in het FTK een plaats moe-

ten worden ingeruimd voor een reëel kader dat is toegesneden op reële en betaalbare 

ambities. 

Het Kabinet geeft de volgende contouren en maatregelen aan. 

 Het vigerend FTK moet worden aangepast opdat de 97,5% zekerheid beter wordt 

waargemaakt. Daar hoort naar de deelnemer de boodschap bij dat nominale ze-

kerheid bij inflatie slechts beperkte zekerheid biedt. Het Kabinet neemt de 

conclusies over uit de evaluatie FTK (par. 13.2.1.2) en handhaaft de swapcurve. 

Het Kabinet geeft aan dat sociale partners de mogelijkheid blijven behouden om 

regelingen af te spreken gebaseerd op nominale zekerheid. Maar dan moet wel de 

juiste prijs worden betaald en de zekerheid ook echt worden nagekomen. Boven-

dien moet dan wel de schijnzekerheid bij inflatie naar de deelnemer worden 

gecommuniceerd. 

 Het wordt mogelijk pensioenregelingen af te spreken waarin een reële ambitie de 

maat is op basis van voorwaardelijke toezeggingen. De spagaat tussen nominaal 

en reëel moet worden opgelost. In reële termen moet voortaan worden gecommu-

niceerd, de regels voor het eventueel aanpassen van de aanspraken moeten op 

voorhand helder zijn, zowel bij tekorten als bij overschotten. Het FTK zal moeten 

voorzien in een toetsingskader op deze reële voorwaardelijke aanspraken en bij-

behorende aanpassingsregels. Een geformuleerde ambitie zal wel met een hoge 

                                                
837 MinSZW (2010a). 
838 MinSZW, 3. 
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mate van waarschijnlijkheid moeten kunnen worden nagekomen, zonder dus het 

geven van garanties. Daarbij hoort sowieso een kostendekkende premie waarin de 

prijs voor de indexering is begrepen. Alleen het onzekere rendement als financie-

ringsbron is te weinig. Dit kader moet het mogelijk maken risico‟s te nemen 

omwille van een betaalbare reële ambitie.  

 Het wordt mogelijk pensioenaanspraken aanpasbaar te maken voor de levensver-

wachting. 

 Het Kabinet noemt differentiatie als mogelijkheid om te voorkomen dat jongeren 

teveel rendement moeten opgeven in een vergrijzend fonds dat noodgedwongen 

steeds risicomijdender moet gaan beleggen. De wettelijke mogelijkheden daartoe 

moeten worden verkend. 

 Het Kabinet noemt ook de combinatie van „harde‟ en „zachte‟ rechten als een op-

tie. Mits uitlegbaar, uitvoerbaar en in te passen in het toezichtkader.  

 Vooralsnog komen er geen voorstellen om het systeem van doorsneeopbouw- 

doorsneepremie te veranderen, ondanks de door de commissie Goudswaard be-

noemde nadelen die het Kabinet ook noemt (en dus lijkt te onderschrijven – TaJ). 

Vanwege die nadelen is nadere analyse nodig. Het Kabinet geeft aan dat de pensi-

oenpositie van zzp-ers moet worden geregeld en wacht daartoe het aan de SER 

gevraagde advies af.
839

 

 

Commentaar 

De impact van de kabinetsinzet op het contract is groot. Het Kabinet breekt met deze 

voorstellen met de „traditie‟ dat nominale zekerheid vóór alles gaat, het motto dat in het 

vigerend FTK nog eens nadrukkelijk is bevestigd. Daarmee stelt het Kabinet sociale part-

ners eindelijk voor de keus: wát wil je bereiken in het contract? En daarmee gaat het 

eindelijk eerst over de doelstelling van het contract en dán over het toezicht dat daar op 

past. Het probleem van de dubbele doelstelling en de daaruit voortvloeiende beleg-

gingsspagaat kan eindelijk worden opgelost. Tevens kondigt het Kabinet aan het mogelijk 

te gaan maken opgebouwde aanspraken voorwaardelijk te maken voor een verder stijgen-

de levensverwachting. Daarmee speelt het Kabinet de bal nu ook echt terug naar sociale 

partners die nu kleur moeten bekennen. Het contract verbetert met deze voorstellen sterk 

op de dimensies risicomanagement en verantwoording en zet dus vooral in op het weer in 

evenwicht brengen van ambitie en zekerheid (het „willen‟) met betaalbaarheid, solidariteit 

(veel minder doorschuiven) en arbeidsmarkt (herstel van de relatie tussen human capital 

en levensverwachting).  

Het Kabinet volgt Goudswaard in de lessen uit de houdbaarheidsanalyse en maakt wette-

lijk de ruimte om sociale partners de richting in te slaan die Goudswaard uit zet. De 

richting die ook ten grondslag ligt aan het contractconcept van defined ambition. De voor 

defined ambition benodigde wettelijke ruimte gaat er komen.
840

 

(einde commentaar) 

                                                
839 Dit advies is inmiddels gepubliceerd (SER 2010). 
840 Zie deel III, par. 11.10. 
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13.2.1.6  Sociale partners sluiten een AOW- en pensioenakkoord
841

 

 

Nadat in 2009 een SER-advies over de toekomst van de AOW nog was mislukt, vinden 

op 4 juni 2010 werkgevers en werknemers elkaar wél in de StAr en sluiten zij een ak-

koord over het toekomstbestendig maken van de AOW en het pensioencontract. Al in het 

voorjaar van mei was de StAr begonnen de houdbaarheidsproblemen te analyseren mede 

aan de hand van discussies over het concept van defined ambition en over de „lekken‟ in 

en toekomst van het FTK.
842

 De adviezen van de commissies Don en Frijns en vooral 

Goudswaard hebben de discussies in de StAr verder aangejaagd. Maar het was uiteinde-

lijk de val van het vierde Kabinet Balkenende die de discussies in een stroomversnelling 

bracht en nog vóór de nieuwe verkiezingen bereikte de StAr een akkoord. De voor deze 

studie meest relevante afspraken in het akkoord zijn de volgende. 

 De AOW wordt voortaan aan de verdiende lonen gekoppeld en niet meer alleen 

aan de contractlonen; dat moet dan ook voor de franchises gaan gelden. Dat is no-

dig om de AOW juist ook voor lager betaalden een volwaardig pensioen te laten 

zijn en blijven en daarmee ook een goed fundament onder het pensioencontract 

zoals afgesproken in het Pensioenconvenant.
843

 

 De AOW-uittredingsleeftijd wordt geflexibiliseerd tegen 6,5% korting dan wel 

opslag. 

 De AOW-leeftijd wordt gekoppeld aan de stijging van de levensverwachting. 

o Het gemiddeld aantal pensioenjaren voor de generaties die tussen 2000 en 

2009 65 zijn geworden, is het referentiekader voor de toekomstige uitke-

ringsperiode.  

o De AOW-leeftijd wordt periodiek, op vooraf vastgelegde peildata, aange-

past aan de verandering in de macro gemiddelde resterende 

levensverwachting op 65 jaar ten opzichte van de referentieperiode 2000-

2009. 

o Een aanpassing van de leeftijd wordt 10 jaar van te voren aangekondigd en 

vindt om de 5 jaar plaats. De aanpassing bedraagt per keer niet meer dan 1 

jaar. Dat impliceert dat de eerste aanpassing plaatsvindt in 2020 en dat de 

AOW-leeftijd dan naar 66 jaar gaat. In 2015 wordt dan bezien of wordt 

aangekondigd dat de leeftijd in 2025 naar 67 gaat. Dit hangt van de verde-

re ontwikkeling van de levensverwachting af. 

 De premies voor het aanvullend pensioen worden gestabiliseerd. 

o De levensverwachting wordt geïncorporeerd in het pensioencontract zodat 

de prijs niet meer stijgt als gevolg van langer leven. Dat gebeurt voor alle 

pensioenopbouw vanaf ingang van het akkoord.
844

 Dat betekent dat vanaf 

die datum opgebouwd pensioen ook met terugwerkende kracht wordt aan-

gepast als de levensverwachting verder stijgt. De pensioenopbouw wordt 

dus voorwaardelijk voor de levensverwachting. De wet moet daarvoor 

worden aangepast. Het incorporeren vindt premieneutraal plaats conform 

                                                
841 StAr (2010a). 
842 Besloten miniconferentie 14 mei 2009. 
843 Zie deel II, par. 8.5. 
844 Bij het sluiten van het akkoord was dat nog voorzien per 1-1-2011, nu per 1-1-2012.  
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de werkelijke lasten in het betreffende pensioenfonds. Er moet volledige 

individuele flexibiliteit zijn rond de pensioenrekenleeftijd. 

o Financiële schokken worden voortaan opgevangen in de aanspraken en 

niet meer in de premie. Wel kan aan de CAO-tafel worden besloten tot het 

ter beschikking stellen van extra middelen aan het fonds. 

 Het pensioencontract wordt transparant en compleet zodat voor de deelnemer de 

verwachtingen en risico‟s goed inzichtelijk zijn. 

 De bestaande opgebouwde aanspraken zijn onvoldoende gefinancierd. Dat geldt 

zeker ten aanzien van de levensverwachting. Omwille van de solidariteit tussen 

jong en oud zullen ook de bestaande opgebouwde aanspraken betrokken moeten 

worden in het schokbestendig maken van het pensioencontract voor langer leven 

en ontwikkelingen op de financiële markten. Bezien moet nog worden hoe. 

 Een oproep aan het Kabinet om de afspraken in dit akkoord onverkort over te ne-

men en daartoe de pensioenwet, het FTK als ook het Witteveenkader zodanig aan 

te passen dat de afspraken kunnen worden geaccommodeerd. 

 Het werken met profielen voor bestuursleden. Die moeten bijdragen aan de ver-

groting van de deskundigheid en de diversiteit in besturen van pensioenfondsen. 

Voor de (overige) maatregelen op grond van de aanbevelingen van de commissie 

Frijns verlaat de StAr zich in eerste instantie op de pensioenkoepels. 

 Er komt een beleidsagenda om de arbeidsmarktpositie van oudere werknemers te 

verbeteren, opdat de maatregelen in dit akkoord ook daadwerkelijk kunnen wor-

den opgevolgd doordat de arbeidsmarkt het langer werken opvangt. 

De methode van incorporeren van de levensverwachting, de vraag hoe de financiële 

schokken het beste zijn op te vangen in de aanspraken en of daarbij nog wel of niet meer 

een deel van de aanspraken onvoorwaardelijk moet c.q. kan blijven
845

 en de vraag hoe de 

over het verleden reeds opgebouwde aanspraken moeten worden ingebracht in het nieuwe 

schokbestendige contract zijn nog onderwerp van nader overleg in de StAr. In het voor-

jaar van 2011 wil de StAr daarover rapporteren. Ook wil de StAr dan met de Minister 

overeenstemming bereiken over de benodigde wetaanpassingen en een passend FTK.  

 

Commentaar 

De StAr volgt in grote lijnen de aanbevelingen van de commissie Goudswaard. De analy-

se van de commissie wordt door de StAr onderschreven. Met dit akkoord zet de StAr een 

bijzondere en grote stap in de ontwikkeling van het contract. Het akkoord betekent dat de 

StAr breekt met zijn eigen al sinds het midden van de vorige eeuw geldende lijn van de-

fined benefit, waarin de aanspraken onvoorwaardelijk zijn en de pensioenleeftijd vast is 

en beide dus niet als stuurmiddel worden ingezet.
846

  

De werkgevers zijn blij met het akkoord. De betaalbaarheidrisico‟s (stijgende premie en 

het risico van forse inhaalpremies of stortingen) zijn voor steeds meer werkgevers de 

laatste jaren reden om risico‟s meer door te gaan schuiven naar werknemers, bijvoorbeeld 

                                                
845 De StAr stelt hierbij hardop de vraag of ook elementen van individuele keuzemogelijkheden (naar beleg-

gingsprofiel) zijn in te bouwen zodat het dragen van het beleggingsrisico voor deelnemers ook gepaard kan 

gaan met meer invloed op de mate waarin men risico wil lopen. 
846 Ook nog bij de onderhandelingen tussen de StAr en de overheid over het FTK is, zoals wij zagen in deel 

II, par. 9.2.1.4, deze contractlijn het uitgangspunt geweest. 
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in collective defined contribution contracten.
847

 En critici wijzen op het grote risico dat 

werkgevers het pensioensysteem zullen verlaten als aan het doorschuiven van risico‟s via 

de premie niet een halt wordt toe geroepen.
848

 Dat zou het draagvlak voor de sterkmakers 

van het contract, te weten collectiviteit, solidariteit en verplichtstelling, ernstig ondergra-

ven en daarmee de continuïteit van het stelsel in de waagschaal stellen. En dat moeten wij 

niet hebben. Ook Goudswaard trekt daar een duidelijke streep.
849

  

De werknemers en hun achterbannen hebben grote moeite met het akkoord. Zij leveren in 

omdat langer moet worden gewerkt en omdat zij meer risico in hun aanspraken moeten 

accepteren. Dat is logisch gezien hun belangen.
850851

 Maar om de analyse van Gouds-

waard kunnen zij niet heen. Gedwongen door de exogene ontwikkelingen en dan met 

name de verschuivingen in de demografie hebben zij het akkoord gesloten. De bepaling 

dat de CAO-tafel kan besluiten tot beschikbaar stellen van extra middelen en dus een ach-

tervangfunctie heeft ter bewaking van een goed pensioenresultaat is voor hen van groot 

belang. Met die bepaling moeten werkgevers laten zien dat zij serieus zijn in het uitspre-

ken en nastreven van een reële pensioenambitie op adequaat niveau. Het onverkort 

overnemen door de overheid van de akkoordafspraken, met name ten aanzien van de 

AOW en het Witteveenkader, is voor de werknemers van groot belang en dat overnemen 

is daarom een belangrijke ontbindende voorwaarde van hun kant. Omdat de werkgevers 

belang hechten dat het akkoord ook daadwerkelijk navolging krijgt, treden zij gezamen-

lijk met de werknemers op om het overnemen van het akkoord bij de overheid te 

bepleiten. Werkgevers moeten leveren op de beleidsagenda voor de arbeidsmarktpositie 

van ouderen, ook dat is een ontbindende voorwaarde. 

Op zich is het opmerkelijk dat de StAr in zijn akkoord de AOW betrekt. Immers, in de 

verantwoordelijkheidsverdeling gaat de StAr niet over de AOW. Aan de andere kant is 

het ook weer niet zo gek. Beide pijlers horen nadrukkelijk bij elkaar, zoals in het Pensi-

oenconvenant is uitgesproken. 

Het akkoord brengt wat de Minister in zijn brief van 7 april als inzet heeft geformuleerd. 

De toekomstbestendigheid wordt sterk vergroot. Kijkend naar de inventarisatie van de 

belangen van de belanghebbenden, in casu de belangen van de overheid (deel I, par. 5.7), 

zou het Kabinet de afspraken kunnen overnemen. Werkgevers en werknemers hebben 

elkaar gevonden in een door de overheid gewenste richting, met name ook op het punt 

van de verhoging van de arbeidsparticipatie van ouderen, een zo belangrijke wens van de 

overheid. Maar het gaat de overheid wellicht nog niet hard genoeg en/of levert voor het 

overheidsbudget te weinig op. 

Als al gezegd, de StAr beraadt zich nog nader op de vraag of meer sturen op aanspraken 

betekent minder onvoorwaardelijkheid of dat dat moet betekenen volledige voorwaarde-

lijkheid in een compleet reëel contract (a la defined ambition dus).
852

  

 

                                                
847 Zie ook Tamerus (2007) en deel I, par. 5.3 en 5.5. 
848 Zie deel I, par. 4.4.4. 
849 Zie par. 13.2.1.4. 
850 Zie deel I, par. 5.3. 
851 Ook gepensioneerden zullen grote moeite hebben met het akkoord. De zekerheid wordt door hen als nog 

belangrijker gevoeld dan hoe werknemers die voelen (zie deel I, par. 5.2). 
852 De StAr schrijft: een zg. „combicontract‟ met een schil met een lagere opbouw met een grote mate van 

(nominale) zekerheid en een tweede volledig resultaatafhankelijke schil (winstdeling) en het volkomen 

(„complete‟) flexibele (reële) contract. 
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Deels of volledig, alleen voor de toekomst of ook met terugwerkende kracht, de onvoor-

waardelijkheid van de pensioenaanspraken is volop ter discussie. 

(einde commentaar) 

 

13.2.2  Beoordeling langs de dimensies 

 

De casus is een „kunnen‟ casus. Dat geldt ook van de voorafgaande stappen, de commis-

sies Don, Frijns en Goudswaard alsmede de Kabinetsinzet. Daarnaast is met name Frijns 

sterk gericht op de „verbinding‟. De beoordeling kent veel overeenkomsten met de houd-

baarheidsbeoordeling van defined ambition.
853

 Dat komt omdat de stappen en het 

akkoord qua analyse aansluiten bij de omgevingsanalyse uit deze studie en de oplossin-

gen gaan in dezelfde richting als defined ambition. Goudswaard noemt defined ambition 

als een mogelijkheid en het akkoord noemt de volledig flexibele reële contracten als een 

van de twee nader te verkennen oplossingsrichtingen. 

 

Wij beoordelen het akkoord eerst langs de ‘kunnen’ dimensies. 

 

Betaalbaarheid 

 De prijsspiraal als gevolg van de almaar stijgende levensverwachting wordt door-

broken. 

 Het probleem van de (procyclische) schokken in de premie is opgelost door het 

(meer) aanpasbaar maken van de aanspraken. De mate van opgelost zijn hangt 

overigens nog wel af van de contractinvulling die de StAr gaat kiezen. 

 

Solidariteit 

 Door het uitschakelen van het premiestuur als automatisme in het pensioenfonds 

wordt de druk op de solidariteit van jong naar oud fors minder. 

 Het daadwerkelijk betrekken van de over het verleden opgebouwde aanspraken in 

het (meer) aanpasbaar maken van de aanspraken draagt sterk bij aan de verminde-

ring van die druk. Een nieuw evenwicht van verdeling van de risico‟s kan worden 

bepaald tussen gepensioneerden, huidige en toekomstige deelnemers zonder de 

„blokkade‟ van almaar aangroeiende onvoorwaardelijke rechten. 

 

Arbeidsmarkt 

 Door het koppelen van de AOW- en pensioenleeftijd aan de levensverwachting 

wordt de spiraal van het steeds „vroeger‟ afschrijven van juist „langer renderend‟ 

human capital doorbroken. 

 Het beleidsplan ter bevordering van de arbeidsmarktpositie van oudere werkne-

mers draagt daar nadrukkelijk aan bij. 

                                                
853 Zie deel III, par. 12.1. 
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En hoe ‘scoort’ het akkoord op de ‘verbinden’ dimensies? 

 

Risicomanagement 

 De StAr verplicht zich in het akkoord tot het kostendekkend zijn van de premie. 

Dat moet waarborgen dat niet teveel wordt beloofd, waardoor later alsnog een 

premierekening moet worden voldaan.  

 Contracten zullen voortaan compleet en expliciet zijn ten aanzien van en transpa-

rant over de risico‟s en de risicodeling. Via een voorzet van de pensioenkoepels 

zullen de aanbevelingen van de commissie Frijns over risicomanagement en risi-

cobeheer hun weg vinden in de pensioencontracten. 

 Als de StAr ook de zogenoemde combicontracten aanbeveelt met een strenger 

FTK is het risicomanagement in zake de zekerheid verbeterd. Maar zowel Frijns 

als de mede op grond van de kritiek (deel I, par. 4.3) opgestelde bevindingen uit 

deze studie goed lezend is dat geen goed risicomanagement voor een reëel pensi-

oenresultaat. 

 

Verantwoording 

 Door de kostendekkende premie maar meer nog de openheid over de risico‟s en 

risicodeling wordt het verwachtingsmanagement sterk verbeterd. 

 De invoering van profielen zal bijdragen aan meer deskundigheid en meer diversi-

teit in de pensioenfondsbesturen. 

 De aanbevelingen ter zake van de commissie Frijns volgend zal de governance 

(monitoring van het beleggingsbeleid met name) sterk worden verbeterd. 

 

Wat betekent dit voor de ‘willen’ dimensies? 

 

Zekerheid 

 Het offer wordt gebracht op de zekerheid. Zo zal dat worden gevoeld. De garantie 

wordt beduidend minder of verdwijnt helemaal. Bij de beoordeling van defined 

ambition in deel III (par. 12.1.2) hebben wij vast gesteld dat die garantie in de op-

tiek van een reëel pensioenresultaat maar schijnzekerheid geeft en dat de 

deelnemer beter af is met een reëel compleet contract met een duidelijk en op zijn 

risicodraagkracht afgestemd beleggingsrisico. 

 Het wordt zo gevoeld maar is in reële termen dus niet juist. Bij een zelfde beleg-

gingsrisico en een zelfde premie is de (on-)zekerheid in reële termen in het 

vigerend contract en in contracten met voorwaardelijke reële toezeggingen even 

groot.  

 Een speciaal op contracten met voorwaardelijke toezeggingen afgestemd FTK zal 

afdoende zekerheidswaarborgen geven. De eis daarin van een kostendekkende 

premie waarin het beleggingsrisico adequaat is ingeprijsd, zal leiden tot een haal-

bare ambitie en ook dat vergroot het gevoel van zekerheid. Extra van belang is de 

achtervangfunctie aan de CAO-tafel, mits deze van beide kanten serieus wordt in-

gevuld. 

 Als de StAr kiest voor contracten met het behouden van deels onvoorwaardelijke 

aanspraken, dan wordt voor dat deel door het strengere FTK de zekerheid ver-

groot. Dat is wellicht voor de deelnemer geruststellend maar het is wel nominale 
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zekerheid en gaat daarnaast ten koste van het niveau, omdat voor die zekerheid in 

het strengere FTK meer moet worden betaald. 

 

Pensioenresultaat 

 Als de StAr een contractinvulling kiest op basis van alleen voorwaardelijke toe-

zeggingen (het volledig flexibele reële contract), dan kan de juiste kwaliteit van 

een reëel pensioenresultaat optimaal worden nagestreefd. Dat wordt mede be-

werkstelligd doordat nominale stuurregels een op de reële ambitie ingericht 

beleggingsbeleid niet meer in de weg zitten.  

 Als de StAr kiest voor contracten met het behouden van deels onvoorwaardelijke 

aanspraken, dan zal een strenger nominaal FTK leiden tot een minder pensioenre-

sultaat. Lager omdat de hogere prijs ten koste zal gaan van het ambitieniveau en 

minder reëel door (deels) de nominale focus. 

 De StAr handhaaft collectiviteit, solidariteit en verplichtstelling als basis en de 

werkgevers blijven in het stelsel mee doen. Dat betekent dat een goed pensioenre-

sultaat zonder selectievoorwaarden breed toegankelijk blijft. 

 

Het akkoord brengt een sterke verbetering op de „kunnen‟ dimensies betaalbaarheid, soli-

dariteit en arbeidsmarkt. De aandacht voor expliciet en compleet maken en voor 

verbetering van deskundigheid en diversiteit brengen verbetering op de „verbinding‟ di-

mensies risicomanagement en verantwoording. Ingeleverd wordt op de (nominale 

zekerheid) van het pensioenresultaat. Een betaalbaar reëel pensioenresultaat waarop de 

financiële opzet eenduidig en volledig wordt gericht en dat qua realisatie wordt bewaakt 

aan de CAO-tafel komt daarvoor in de plaats. Dat past beter op de doelstelling van het 

pensioen. 

 

13.3  Defined ambition in het pensioendebat 
 

13.3.1  Defined ambition speelt een rol 

 

Sinds de eerste publicatie in 2009 speelt defined ambition een rol in het pensioendebat. 

De commissie Goudswaard noemt defined ambition als een voorbeeld van hoe voorwaar-

delijk maken van de aanspraken en koppelen van de pensioenleeftijd aan de 

levensverwachting kunnen bijdragen aan het herstellen van een gezond evenwicht tussen 

ambitie, zekerheid en prijs.
854

 De commissie Frijns hint naar defined ambition-achtige 

contracten in het aangeven van een alternatief voor het huidige “tamelijk diffuse” – (ein-

de citaat) contract.
855

 De Minister kondigt in zijn brief van april 2010 aan dat hij een FTK 

zal ontwerpen voor contracten met reële voorwaardelijke toezeggingen, omdat hij een 

reëel pensioenresultaat de maat der dingen acht en onderschrijft dat een reëel pensioenre-

sultaat alleen betaalbaar kan worden gerealiseerd door het nemen van beleggingsrisico.
856

 

De StAr geeft in zijn AOW- en pensioenakkoord aan dat naast het voorwaardelijk zijn 

van opgebouwde aanspraken voor de levensverwachting bij de uitwerking twee con-

tractmodellen voor liggen, het combicontract en het “volkomen („complete‟) flexibele 

                                                
854 Commissie Goudswaard (2010, 70 en 71). 
855 Commissie Frijns (2010, 27). 
856 MinSZW (2010a, 6 en 11-12). 
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(reële) contract” – (einde citaat).
857

 Dat laatste is een contractmodel volgens het concept 

van defined ambition.  

 

13.3.2  Veel scepsis bij bestuurders en hun achterbannen 

 

Ondanks dat heeft defined ambition veel vragen opgeroepen en bij bestuurders als ook bij 

hun achterbannen een negatieve bijklank gekregen. Het betreft dan met name de moeite 

met het (geheel) los laten van de onvoorwaardelijkheid van de aanspraken. De overstap 

naar een contract met alleen „zachte rechten‟ wordt wel begrepen als lijn vanuit de houd-

baarheidsanalyse maar óf gezien als voor nu een brug te ver door juist bij de huidige 

discussies over onzekerheid de stap te maken naar „volledige onzekerheid‟
858

 óf beoor-

deeld als niet nodig. In het laatste geval vindt men de stap naar incorporeren van de 

levensverwachting en het vast leggen van een afstempelplan bij onderdekking met een 

expliciete risicotoedeling voldoende. Daarnaast wil men graag dat het FTK meer ruimte 

biedt voor trendmatig sturen en vindt men verzwaring van de zekerheid niet nodig of 

zelfs niet wenselijk. Het herstel van de financiële markten en daarmee van de dekkings-

graden eerst in 2009 en opnieuw eind 2010 draagt aan die houding bij. Dit speelt zowel 

bij werkgevers als werknemers maar bij de laatsten wel veel nadrukkelijker. Immers, zij 

krijgen het risico in hun aanspraken.  

Dat hebben zij nu ook, afgemeten aan een reëel pensioenresultaat. Maar ten eerste is men 

zich dat niet bewust en ten tweede voelt het wegvallen van de „harde‟ nominale bodem, 

ook al biedt die in reële termen schijnzekerheid, als een groot verlies. Daar komt voor 

werknemers bij dat zij vinden, dat de werkgevers zich onttrekken aan hun verantwoorde-

lijkheid voor een goed pensioen en „wel erg gemakkelijk weg komen‟. Zeker nu de 

financiële positie niet goed is. Zij zouden ten minste nog wel moeten meebetalen aan her-

stel daarvan, zo vindt men. 

Sterk wordt gehecht, ook in kringen van werkgevers, aan het bieden en hebben van ze-

kerheid. Daarom doen in de discussie zogenoemde combicontracten de ronde. Dat zijn 

contracten waarin de nominale zekerheid blijft maar wel wordt verlaagd, de eerste route 

in het StAr-akkoord. In deze contracten wordt het midden gezocht tussen het vergroten 

van de schokbestendigheid door een deel van de aanspraken „zacht‟ (voorwaardelijk) te 

maken en het handhaven van nominale zekerheid door het resterende deel „hard‟ te laten 

blijven (onvoorwaardelijk).
859

 Een van de genoemde varianten is Noordman (2010a en b). 

Daarin wordt een variant beschreven die tegemoet komt aan de behoefte om meer zeker-

heid te bieden naarmate de deelnemer ouder wordt.  

 

De wens om toch zekerheid te bieden komt overigens tegemoet aan de wensen van deel-

nemers die in elk onderzoek aangeven zekerheid heel belangrijk te vinden en daarvoor 

desnoods meer te willen betalen. Dat geldt ook voor jongeren.
860

 In zijn enquête heeft 

DNB
861

 aan werknemers een stelling voorgelegd over de voorkeur voor een reële ambitie 

                                                
857 StAr (2010a, 6). 
858 Men geeft dan aan dat het wellicht anders zou zijn als vandaag gestart zou worden met een pensioensys-

teem. 
859 Zie ook commissie Goudswaard (2010), StAr (2010a) en Boeijen, e.a. (2010b). 
860 Zie bijvoorbeeld DNB (2010b), Staring (2010) en PFZW (2011). 
861 DNB (2010b, 7). 
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(defined ambition) versus een nominale uitkering. De uitkomsten zijn verdeeld: 28 pro-

cent streeft graag een reële ambitie na ook als de uitkering dan onzeker is, 29 procent wil 

liever de nominale garantie en 28 procent maakt het niet uit, 15 procent weet het niet. 

DNB tekent daarbij aan dat bekend is dat mensen aan geldillusie lijden, waardoor nomi-

nale garanties als reële garanties worden gepercipieerd. Verder valt op dat de voorkeur 

voor een reële ambitie sterk toeneemt met de leeftijd. Binnen de groep 65-plussers geeft 

een meer dan twee keer zo grote groep de voorkeur aan een onzekere reële ambitie boven 

een nominale garantie. DNB geeft als mogelijke verklaring dat gepensioneerden zich de 

gevolgen van het achterblijven van koopkracht veel bewuster zijn dan jongeren.
862

 In die-

zelfde enquête is ook aan deelnemers gevraagd naar het zekerheidsniveau in een 

combicontract.
863

 De uitkomst betekent dat zo‟n contract wel moet leiden tot nagenoeg 

hetzelfde opbouwniveau als het vigerend contract. Met andere woorden, er is nauwelijks 

ruimte voor een voorwaardelijk deel. Daaraan tegemoet komen betekent dus dat de nood-

zakelijke mate van aanpasbaarheid niet wordt gerealiseerd. Aan de 

houdbaarheidsopdracht kan langs die weg dan niet worden voldaan. Dat brengt de patstel-

ling dan weer op tafel: wat wij omwille van houdbaarheid („kunnen‟) moeten doen 

(voorwaardelijk maken van de aanspraken) „willen‟ wij niet. En wat wij „willen‟ „kan‟ als 

gevolg van de demografische verschuivingen niet meer. 

 

Veel zal gaan afhangen van de daadwerkelijke inhoud van het aangescherpte FTK voor 

de contracten met de nominale onvoorwaardelijke aanspraken. Als die scherpte er de ko-

mende maanden af wordt gehaald, al dan niet door de politiek, dan verwacht ik dat de 

stap naar defined ambition contracten niet wordt gemaakt en dat daarmee de dubbele 

doelstelling in het contract en dus ook de beleggingsspagaat blijven gehandhaafd. Ook 

komt dan de door Jansweijer geschetste dreiging dichterbij, dat de nog sterk aangroeiende 

massa onvoorwaardelijke aanspraken de solidariteit zal doen spaak lopen en gepensio-

neerden zal doen verarmen in reële termen, omdat het alternatief van nóg meer sparen 

niet realistisch is.
864

  

Houdt de Minister echter voet bij stuk, dan verwacht ik dat de stap wel wordt gemaakt, 

omdat het prohibitief zijn van nominale zekerheid dan duidelijk aan het licht komt via 

een sterk moeten inleveren op indexeringskwaliteit. De zekerheid komt dan niet meer uit 

de schijnzekerheid van de nominale garantie maar uit de keuzes in het beleggingsrisico in 

combinatie met een op de reële ambitie toegesneden kostendekkende premie. 

 

13.3.3  Waarom garantie echt niet langer kan en ook niet nodig is 

 

De uitwerking van het pensioenakkoord uit juni 2010 is op het moment van schrijven nog 

niet rond.
865

 In de uitwerkingsfase heeft de StAr de conclusie getrokken dat de route van 

de combicontracten geen begaanbare route is en dat het voor de continuïteit van het stel-

sel (betaalbaarheid en solidariteit) noodzakelijk is de onvoorwaardelijkheid helemaal los 

                                                
862 Wellicht speelt hier ook parten dat de impact van middelloon op het inflatierisico lang niet altijd helder 

is voor deelnemers.  
863 DNB (2010b, 6). 
864 Zie deel I, par. 4.6. 
865 Deze paragraaf is geschreven eind april 2011, vlak voor het naar de drukker gaan van dit boek. Als 

vroegste datum voor het alsnog bereiken van een uitwerkingsakkoord wordt nu genoemd de tweede week 

van mei. 
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te laten. Defined ambition dus. Dit heeft met name bij enkele FNV-bonden geleid tot ver-

zet tegen het pensioenakkoord.
866

 Daarmee dringt zich nóg nadrukkelijker de vraag op 

„waarom dan toch dat geheel los laten van de onvoorwaardelijkheid zo noodzakelijk is‟. 

Aanvullend op de analyses en argumenten uit deel I en deel II gaan wij op die vraag hier 

nader in. 

 

Garanties moeten worden betaald uit solidariteit en/of uit de financiële markten.
867

  

 

Premiestuur niet meer toereikend; doorschuiven op rekening van de solidariteit 

heeft grens bereikt 

Het geven van garanties via onvoorwaardelijke rechten impliceert, voor zover die garan-

ties niet zijn verzekerd c.q. afgedekt op de financiële markten, solidariteit. Schokken op 

de financiële markten moeten worden opgevangen in premie of in aanpassing van nieuwe 

rechten. Premiebetalers, toekomstige generaties en werkgevers zijn zo dus solidair met de 

eigenaren van de onvoorwaardelijke rechten. De demografische verschuivingen implice-

ren een snel toenemende rijping van de pensioenfondsen. De massa onvoorwaardelijke 

rechten groeit snel en tegelijkertijd neemt door de ontgroening en het langzaam maar ze-

ker met pensioen gaan van de babyboomers het premiedraagvlak verder af. Dit is 

beschreven en geduid in par. 3.1.2. In par. 4.2.2 is beschreven dat een van de kritiekpun-

ten op defined benefit de geringe schokbestendigheid is. Ondanks het sturen op 

indexering komen schokken teveel in de premie en dus arbeidskosten terecht. De doorzet-

tende rijping in de fondsen vergroot dit probleem meer en meer. Met name OESO en 

CPB vragen aandacht voor dit aan defined benefit (lees garantie over het verleden) inhe-

rente probleem en pleiten voor het vergroten van de opvangmogelijkheden in de 

aanspraken. Ook Goudswaard (2010) komt tot deze conclusie. Bovenberg (2004, 2010) 

vraagt in het bijzonder aandacht voor de solidariteit van jong naar oud, omdat jongeren 

veel bijdragen aan de inhaalpremies op de onvoorwaardelijke rechten van de oudere ac-

tieven en de gepensioneerden. De druk op jongeren en toekomstige generaties wordt te 

groot. Critici als Bovenberg (2004, 2005) waarschuwen voor het risico dat jongeren niet 

meer mee willen doen, een belangrijk continuïteitsrisico voor het stelsel als geheel. En 

ten slotte wordt het premie- en bijstortrisico voor werkgevers te groot. Zij dreigen uit het 

stelsel te stappen en ook dat geeft een continuïteitsrisico.
868

 

 

Voor een relatief groen fonds als PFZW geldt op dit moment dat het repareren van 1%-

punt dekkingsgraad binnen 1 jaar tijd ruim 3%-punt extra premie kost. Dat zou dan bete-

kenen dat de premiekosten met ongeveer 20% toenemen. Het gaat daarbij om een bedrag 

van ongeveer 1 miljard euro. Figuur 13.4 toont dat het benodigde premiepercentage de 

komende jaren nog gaat stijgen.  
 

                                                
866 Daarnaast betreft het verzet de overeengekomen premiestabiliteit, ook bij financiële schokken. De af-

spraak om aan de CAO-tafel te bepalen of en in hoeverre nog met premie wordt bijgesprongen vindt men 
onvoldoende. De werkgever moet financieel mede verantwoordelijk blijven bij financiële schokken.  
867 Over opvangen van verdere stijgingen in de levensverwachting in de regeling en niet langer in de premie 

lijkt wel overeenstemming te bestaan. Het gaat daarom in deze paragraaf alleen over het opvangen van fi-

nanciële schokken. 
868 Zie par. 4.4.4. 
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Figuur 13.4 Benodigde extra premie (uitgedrukt als %-punt van de totale loonsom) om de dekkings-

graad binnen één jaar met 1%-punt te laten stijgen; ontwikkeling van 2011 tot 2030. 
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Bron: PFZW/PGGM 

 

Bovenstaande analyse toont aan dat het premiestuur ongeschikt is om schokken op te 

vangen: de impact op de arbeidskosten (voor PFZW zijn dat zorgkosten) is te hoog en de 

solidariteit verdraagt te grote inzet van dit stuurmiddel niet langer. Hetzelfde geldt voor 

andere vormen om meer risico‟s bij jongeren te leggen, bijvoorbeeld door leeftijdsafhan-

kelijk indexeren. En dan is PFZW nog een relatief groen fonds. Figuur 3.4 in par. 3.1.2 

indiceert de verdere afname van het premiestuur voor het gemiddelde van de Nederlandse 

pensioenfondsen. De wens van de vakbonden om werkgevers via het premiestuur mee te 

laten blijven betalen aan het opvangen van financiële schokken is de facto een symboli-

sche, die tot uitdrukking brengt dat de werkgever mede-verantwoordelijk blijft. Niet 

meer, maar ook niet minder dan dat.
869

 

Jansweijer (1996) heeft al nadrukkelijk gewezen op de bedreiging voor de continuïteit 

van het stelsel die uit gaat van de onvoorwaardelijkheid van de aanspraken. De continuï-

teit kan alleen in stand blijven als de solidariteit (lees: het verdelen van pijn bij schokken) 

evenwichtig blijft en dat lukt niet als een steeds grotere groep zich aan dat delen onttrekt. 

En mocht de landsadvocaat gelijk hebben dat het alsnog „verweken‟ van de reeds opge-

bouwde onvoorwaardelijke rechten en het „invaren‟ ervan in een contract met alleen 

voorwaardelijke toezeggingen – de noodzakelijke stap die de StAr (2010a) en Gouds-

waard (2010) zien om de solidariteit en dus het stelsel overeind te houden – juridisch niet 

haalbaar is, dan kan de situatie ontstaan dat de reeds opgebouwde onvoorwaardelijke 

rechten de toekomst van het stelsel gijzelen. Deze rechten zullen dan moeten worden af-

gezonderd en volledig risicovrij moeten worden belegd om te kunnen „doen wat wij 

zeggen‟, te weten de aanspraken garanderen. Bij oplopende inflatie eroderen deze aan-

spraken dan snel en de politiek zal de roep van gepensioneerden om maatregelen naar alle 

                                                
869 Deze rol vervult in het concept van defined ambition de achtervangfunctie van de CAO-tafel. Zie par. 

11.3. 
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waarschijnlijkheid honoreren met een claim bij de deelnemers aan het nieuwe voorwaar-

delijke contract. De onvoorwaardelijkheid moet (deels) worden los gelaten.  

Voor dat deel dat eventueel onvoorwaardelijk blijft, geldt nog steeds dat dat uit solidari-

teit en/of markt moet worden betaald. Het premiestuur is/wordt zo bot, dat dat ook voor 

een aanzienlijk kleiner deel onvoorwaardelijke aanspraken geen uitkomst meer biedt. 

Daar komt bij dat vanuit „doen wat je zegt‟ onvoorwaardelijk ook wel echt onvoorwaar-

delijk moet zijn. Mede bezien in het licht van internationale conventies (Solvency II) is 

het in mijn ogen terecht dat de Minister in zijn brief van april 2010
870

 aankondigt, dat de 

zekerheid van onvoorwaardelijke aanspraken aanscherping behoeft. Voor onvoorwaarde-

lijk moet nog meer worden betaald en/of minder risico worden genomen. Bij een 

doorzettende rijping in de fondsen neemt de resultaat/kostenefficiency van onvoorwaar-

delijke aanspraken steeds verder af (vergrijzingsval). Nominale zekerheid wordt duurder 

en duurder, of anders gezegd leidt tot een lager en lager (reëel) pensioenresultaat. Vooral 

voor jongeren is dit extreem inefficiënt.
871

 Dat pleit er voor om de onvoorwaardelijkheid 

helemaal los te laten. 

 

De markt biedt geen uitkomst voor een reëel pensioenresultaat 

Een reëel pensioenresultaat is op de markt niet af te dekken. De markt voor indexleningen 

en indexlinked bonds is daartoe veel te beperkt. Bovendien geven die geen hedge tegen 

Nederlandse prijsinflatie en ook niet tegen looninflatie. Dat impliceert dat beleggingsrisi-

co, als de solidariteit dat niet meer opvangt en de onvoorwaardelijke aanspraken niet 

voorwaardelijk mogen worden, moet worden terug gebracht in combinatie met afdekken 

van de rente onder de verplichtingen in de nominale markt. Dat is het idee achter de zo-

genoemde combicontracten. In zo‟n contract wordt het opbouwpercentage verlaagd. Dat 

geeft een lager nominaal pensioen. Het overblijvende stukje opbouw wordt vertaald in 

voorwaardelijke aanspraken. Deze fungeren als extra buffer voor de lagere onvoorwaar-

delijke aanspraken. De vraag is dan hoe de verhouding tussen deze twee 

„compartimenten‟ moet zijn om dan ook inderdaad te kunnen „doen wat wij zeggen‟ of te 

wel de onvoorwaardelijke aanspraken ook inderdaad onvoorwaardelijk te laten zijn.
872

 In 

Boeijen e.a. (2010b) is een uit dat oogpunt zuivere vorm uitgewerkt die daarmee een in-

dicatie geeft van genoemde verhouding. Daarin worden de onvoorwaardelijke 

toezeggingen op de actuele marktrente ingekocht en wordt volledig nominaal matchend 

belegd. Dat leidt er toe dat bij de aanname van een minimale rente van 1,7%
873

 slechts 

jaarlijks 1,2% (iets meer dan de helft van de huidige opbouw) onvoorwaardelijk (en dus 

nominaal) kan worden opgebouwd. De rente is lang niet altijd op zijn laagste stand. Dat 

betekent dat in de meeste jaren (veel) premie overblijft. Die wordt aangewend voor een 

jaarlijks wisselende opbouw in de vorm van voorwaardelijke aanspraken. Het totale pen-

sioen, dat dan, als optelsom van „hard‟ en „zacht‟, „zacht‟ is, komt beduidend lager uit 

dan in het huidige contract door de investering in een hogere zekerstelling. De zekerheid 

in termen van het reële totaalresultaat pakt nauwelijks anders uit als de beleggingsmix 

over de som van beide compartimenten niet verandert.  

 

                                                
870 MinSZW (2010a). 
871 Zie met name par. 4.3. 
872 Noordman (2010a en b) hanteert een verdeling in opbouwjaren in plaats van in opbouwpercentage. 
873 Het 1%-percentiel. Het kan dus nog lager zijn en dan is de gekozen insteek achteraf toch nog te positief. 
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Dit „zuivere combicontract‟ kan worden benaderd door een nominaal contract als ge-

schetst in Boeijen e.a. (2011). In dat contract zijn de premie en de pensioenopbouw gelijk 

aan die in het huidige contract, maar is het beleggingsbeleid aangepast aan de conclusies 

uit de Nota Evaluatie FTK.
874

 In par. 13.2.1.2 hebben wij al gezien dat de combinatie van 

lagere pensioenwetparameters (rendementsaannames) zoals die gaan gelden vanaf 2012 

en van de aanscherping van met name de buffereisen dwingt tot defensief nominaal be-

leggen. Om te kunnen „doen wat wij zeggen‟ worden alle verplichtingen, zijnde 

onvoorwaardelijk, nominaal matchend belegd. Voor een surplus boven de voorziening 

wordt risicovol belegd (70% zakelijke waarden / 30% vastrentende waarden) omwille van 

een toch nog reëel pensioenresultaat. Dit contract/beleggingsbeleid wordt afgezet tegen 

enerzijds het huidige (onhoudbare) contract waarin een forse mismatch wordt gehanteerd 

omwille van de reële ambitie terwijl tegelijkertijd de nominale randvoorwaarden uit de 

wet worden gehanteerd conform het vigerend FTK en tegen anderzijds een invulling van 

defined ambition die dicht aanligt tegen de invulling van het huidige contract. Premie en 

beleggingsbeleid
875

 zijn in het huidige en reële contract hetzelfde. Gestuurd wordt met 

een dekkingsgraadstaffel. In beide contracten is de staffel doorgetrokken naar afstempe-

len c.q. negatief indexeren. In defined ambition wordt echter gestuurd op de reële 

dekkingsgraad die wordt bepaald op een reële rentetermijnstructuur. Er wordt geen sur-

plus uitgedeeld anders dan aan reparatie van onderweg gekorte indexering. 
 

In tabel 13.1.a gaat het om een deelnemer die 25 jaar heeft opgebouwd in het huidige 

contract en altijd de volledige indexering heeft gekregen. Na die 25 jaar treedt de con-

tractwijziging op en gaan de resultaten tot aan pensioeningang (periode van 15 jaar) uit 

elkaar lopen. Voor wat betreft het reële contract: de in de eerste 25 jaar opgebouwde 

rechten worden 'ingevaren' in het reële contract. De overgang van huidig naar nominaal 

kent geen „invaar‟-problematiek. In tabel 13.1.b gaat het voor elk contract om een fonds 

dat start met een reële dekkingsgraad van 80% en 15 jaar doorontwikkelt. De einddek-

kingsgraad is een momentopname aan het eind van de horizon in een daarna verder 

doorlopend fonds.  
 

Tabel 13.1.a Pensioenresultaat bij pensioeningang (in ‘loonreële’ euro’s; een volledig geïndexeerd 

pensioen correspondeert met een bedrag van € 16.400) 

 

  huidig contract nominaal contract reëel contract 

0% percentiel   9.537 11.171 7.754 

1% percentiel   11.871 12.211 11.005 

5% percentiel   13.490 13.082 13.394 

mediaan   16.400 15.252 16.400 

95% percentiel   16.859 16.554 16.946 

 

                                                
874 MinSZW (2010b). 
875 Zie box 13.1 
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Tabel 13.1.b Reële einddekkingsgraad na 15 jaar (startdekkingsgraad = 80% reëel) 

 

  huidig contract nominaal contract reëel contract 

0% percentiel   50% 42% 63% 

1% percentiel   59% 56% 65% 

5% percentiel   68% 63% 70% 

mediaan   107% 87% 105% 

95% percentiel   199% 120% 199% 

 

Bron: PFZW/PGGM 

 

Tabel 13.1 laat de resultaten zien voor de drie contracten: het pensioenresultaat op pensi-

oenleeftijd in deel a en de reële dekkingsgraad aan het einde van de beleidshorizon in 

deel b. Die laatste is van belang uit oogpunt van continuïteit en solidariteit naar toekom-

stige generaties. Evenwicht moet gelden tussen enerzijds een zo hoog mogelijk reëel 

pensioenresultaat voor bestaande generaties en anderzijds het reëel pensioenuitzicht van 

toekomstige generaties. Het eerste mag niet ten koste gaan van het laatste. In feite de eni-

ge reden waarom moet worden gestuurd in een contract.
876

 

 

Reëel versus huidig 

Het huidige contract en het reële, volgens de denklijnen van defined ambition vormgege-

ven, contract scoren op de mediaan en het 5% en 95% percentiel nagenoeg gelijk. Dat is 

niet verwonderlijk, aangezien zowel de premie als het beleggingsbeleid hetzelfde zijn. 

Bovendien wordt langs een vergelijkbaar mechanisme, een dekkingsgraadafhankelijke 

beleidsstaffel, gestuurd. In de staarten (1% en 0% percentiel) geeft het huidige contract 

juist een hoger reëel pensioenresultaat. Maar dat gaat ten koste van een lagere dekkings-

graad. In het reële contract wordt gestuurd op de reële dekkingsgraad. In de staarten 

wordt daardoor harder/eerder ingegrepen, dat wil zeggen minder geïndexeerd (= uitge-

deeld). De dekkingsgraad (en dus de toekomstige deelnemer) wordt beter beschermd. 

Hierbij dient dus wel bedacht te worden dat de vormgeving van het beleggingsbeleid in 

het huidige contract onhoudbaar is. Het beleggingsbeleid in het huidige contract is im-

mers ingevuld vanuit de gedachte dat de reële ambitie voorop staat. Daarmee is het 

huidige contract in feite ook een „zacht‟ contract: de kans op afstempelen is niet nul, zo-

als wij in tabel 13.3 hierna kunnen zien. Afgemeten aan de intentie van de 

onvoorwaardelijkheid van de aanspraken wordt in het huidige contract dus niet „gedaan 

wat wordt gezegd‟.  

 

Reëel versus nominaal 

In het nominale contract wordt wel „gedaan wat wordt gezegd‟ door de beleggingen af te 

stemmen op de verplichtingen. Het nominale contract scoort op de mediaan en het 5% en 

95% percentiel slechter dan de beide andere contracten door het verlies aan rendement. 

Dat gaat enerzijds ten koste van het pensioenresultaat van de zittende deelnemers en an-

derzijds van de einddekkingsgraad en dus het pensioenresultaat van toekomstige 

deelnemers. De cijfers laten zien dat het inflatierisico zwaarder weegt dan het markt-

                                                
876 Zie par. 11.6. 
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risico. In de staarten zien wij het tegengestelde effect. Nu geeft het nominale contract het 

hoogste pensioenresultaat. In de staarten „wint‟ het marktrisico het van het inflatierisico. 

Wel is, net als bij de vergelijking reëel versus huidig, de einddekkingsgraad in het nomi-

nale contract lager. Wij zien opnieuw dat in het reële contract harder/eerder wordt 

gestuurd. 

 

In de tabellen 13.2.a en 13.2.b laten wij de uitkomsten zien voor een deelnemer die vanaf 

indiensttreding opbouwt in de onderscheiden contracten. De resultaten lopen nu dus 40 

jaar uiteen in plaats van 15 jaar.  

 
Tabel 13.2.a Pensioenresultaat bij pensioeningang na 40 jaar opbouw in de onderscheiden contracten 

(in ‘loonreële’ euro’s; een volledig geïndexeerd pensioen correspondeert met een bedrag van € 

16.400) 
 

  huidig contract nominaal contract reëel contract 

0% percentiel   8.491 8.080 6.357 

1% percentiel   10.833 9.603 10.665 

5% percentiel   12.797 11.068 13.343 

mediaan   16.400 14.593 16.400 

95% percentiel   18.469 17.820 18.821 

 
 

Tabel 13.2.b Reële einddekkingsgraad na 40 jaar (startdekkingsgraad = 80%) 

 

  huidig contract nominaal contract reëel contract 

0% percentiel   52% 45% 63% 

1% percentiel   65% 56% 66% 

5% percentiel   75% 65% 72% 

mediaan   166% 92% 166% 

95% percentiel   564% 149% 565% 

 
Bron: PFZW/PGGM 

 

Het pensioenresultaat voor het nominale contract is nu alleen nog in het 0% percentiel 

beter dan in het reële contract, dus pas bij de meest extreme resultaten.
877

 Het huidige 

contract scoort ook dan echter beter.  

 

De tabellen 13.3.a en 13.3.b tonen de uitruil tussen nominale zekerheid enerzijds en in-

dexeringspotentieel anderzijds. Dat is precies de keuze die in de huidige discussie 

voorligt. 

 

                                                
877 De dekkingsgraden in het huidige en reële contract lopen hoog op, omdat nooit meer dan volledige in-

dexering wordt gegeven inclusief reparatie van gemiste indexering. Er wordt bij een overschot niet 

uitgedeeld. Ook wordt geen risico terug genomen bij een overschot. 
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Tabel 13.3.a Afstempelkansen. Kansverdeling van cumulatieve afstempelpercentages (gedurende 15 

jaar). 

 

  huidig contract nominaal contract reëel contract 

0%   81% 99% 80% 

0% - 10%   13% 1%  10% 

> 10%   6% 0% 10% 

 

 

Tabel 13.3.b Indexeringspotentieel. Kansverdeling van het aantal jaren (van de 15) waarin niet volle-

dig geïndexeerd wordt. 
 

  huidig contract nominaal contract reëel contract 

0 = altijd volledig   9% 1% 13% 

1 - 5   48% 15% 49% 

6 - 10   27% 28% 28% 

11 - 15   16% 56% 10% 

 

Bron: PFZW/PGGM 

 

Het nominale contract biedt een afstempelkans van nagenoeg nihil, maar geeft ook het 

grootste indexeringsverlies. Daar staat weer tegenover dat in de staarten het huidige con-

tract en meer nog het reële contract de grootste kortingspercentages kennen. Het bewust 

genomen marktrisico doet in de diepe staarten „erg veel pijn‟. Dát zijn dan de scenario‟s 

waarvoor de CAO-achtervang is bedoeld. In die situaties zal aan de CAO-tafel moeten 

worden bezien of extra middelen de korting kunnen voorkomen of ten minste beperken. 

 

Vergelijking met uitkomsten bij anderen 

Een belangrijke kanttekening is op zijn plaats. Bij het beoordelen van de uitkomsten in de 

tabellen en bij het daarop beoordelen van de contracten  is van belang dat de uitkomsten 

niet alleen bepaald worden door met name de keuzes in het beleggingsbeleid en de vorm-

geving van de stuurregels inzake het opvangen van financiële schokken maar ook door de 

aannames en modellering van de economische scenarioset. Zo wordt het omslagpunt aan 

de onderkant (nominaal geeft een beter pensioenresultaat dan reëel) sterk bepaald door de 

modellering van het marktrisico en het inflatierisico. Bijvoorbeeld: als het inflatierisico 

lager/stabieler wordt ingeschat dan in dit voorbeeld, dan komt het omslagpunt bij een ho-

ger percentiel te liggen. Zie bijvoorbeeld Mehlkopf e.a. (2011) waar het inflatierisico 

beperkt wordt ondersteld, een minder risicovolle beleggingsmix wordt gehanteerd en een 

surplus vanaf een zekere grens wel wordt uitgedeeld. Deze drie factoren samen leiden tot 

een gunstiger performance van het nominale contract ten opzichte van het reële contract. 

 

Conclusie  

Het vasthouden aan de onvoorwaardelijkheid van de aanspraken leidt tot een duidelijk 

ongunstig reëel perspectief voor de deelnemer en de gepensioneerde
878

, als ook voor de 

                                                
878 Het beeld is voor de ontwikkeling van het pensioenresultaat na pensioeningang niet anders. 
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toekomstige deelnemer. Garantie wordt duur betaald, zoals al aannemelijk gemaakt en 

door critici benadrukt (hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4). Wél is sprake van een trade-off: in 

de extreme scenario‟s scoort het nominale contract beter, maar die betere score gaat deels 

ten koste van het resultaat voor toekomstige generaties.  

Daarnaast blijft het maar de vraag of de garantie in het nominale contract er in de staarten 

überhaupt wel is en of dus niet het nominale contract daardoor te positief scoort. Verze-

keraars zijn een aantal jaren geleden met gegarandeerde rentecontracten gestopt. 

Staatsobligaties hebben sinds „Griekenland‟ hun onschuld verloren. En hoe groot is de 

markt voor langlopende leningen nu echt? En hoe solide zijn al onze swap- en swaptions-

constructies? Zoals in par. 14.1 hierna wordt beschreven, treft het risico van de financiële 

markten „de hele wereld‟. Dus hoe stevig is de dekking op deze „polissen‟? Wij lopen het 

risico dat het najagen van garantie ons brengt naar een steeds duurder c.q. lager pensioen 

om er daarna achter te komen dat de garantie ook nog eens niet bestaat. 

 

Is het loslaten van de garantie echt zo eng? 

De kritiek van de FNV-bonden richt zich ook op het aanscherpen van de zekerheidseisen 

als voorzien in de brief van de Minister van april 2010 op grond van de evaluatie van het 

FTK. „Onvoorwaardelijk zeggen‟ betekent volgens de Minister ook „onvoorwaardelijk 

doen‟. Daarin staat hij niet alleen, de internationale context vraagt dat ook. De bonden 

vinden de zekerheid in het huidige pensioencontract genoeg. Beredeneerd vanuit de 

strengere toezichteisen komt die zekerheid de facto uit op zo‟n 90%. Dat lijkt daarom 

meer op een „zachte‟ interpretatie van het huidige contract dan op de „harde‟ interpretatie. 

Dus de vraag is nog maar of de stap naar loslaten van de onvoorwaardelijke rechten 

daadwerkelijk „het einde van de zekerheid‟ betekent zoals de vakbonden vrezen. 

 

Zo beschouwd kent het huidige contract dus ook nominale onzekerheid. Wij zagen dat al 

in tabel 13.3.a. In tabel 13.4 zetten wij het huidige contract nogmaals af tegen een reëel 

contract, volgens de lijnen van defined ambition. In deze analyse zijn wij uitgegaan van 

een voorzichtiger beleggingsbeleid
879

 om de kans op afstempelen te verkleinen. Wij zien 

hier wat wij inmiddels al weten: de overstap op defined ambition impliceert niet per se 

dat er, ten opzichte van het huidige pensioencontract, moet worden ingeboet op de nomi-

nale zekerheid.  
 

                                                
879 Een beleggingsmix van 50% zakelijke waarden / 50% vastrentende waarden in plaats van 70 / 30 in de 

tabellen 13.1-13.3. 



Defined ambition 

348 

 

Tabel 13.4 Zekerheid en indexering: het huidige contract versus een defined ambition contract 

 
 

start bij 125% nominaal (= 88% reëel) 

 

Huidig Reële staffels  

Kans op volledige indexering 66,7% 76,8% 

Kans op indexeringskorting 29,6% 19,5% 

Kans op afstempelen 3,7% 3,7% 

Kans op afstempelpercentage 0%-1% 0,4% 0,4% 

Kans op afstempelpercentage 1%-4% 1,2% 1,0% 

Kans op afstempelpercentage 4%-10% 1,2% 1,4% 

Kans op afstempelpercentage >10% 0,9% 0,9% 

 
 

 Gemiddeld afstempelpercentage 6,8% 6,8% 

 
 

 

 
  

 

start bij 105% nominaal (= 74% reëel) 

 

Huidig Reële staffels  

Kans op volledige indexering 49,6% 59,0% 

Kans op indexeringskorting 41,9% 33,5% 

Kans op afstempelen 8,5% 7,5% 

Kans op afstempelpercentage 0%-1% 0,7% 0,8% 

Kans op afstempelpercentage 1%-4% 2,3% 2,0% 

Kans op afstempelpercentage 4%-10% 3,1% 2,7% 

Kans op afstempelpercentage >10% 2,4% 2,0% 

   Gemiddeld afstempelpercentage 7,4% 7,3% 

 
  

 
Bron: PFZW/PGGM 

 

Conclusie  

De facto is er in het huidige contract geen sprake van 100% nominale zekerheid. De ze-

kerheid is zelfs kleiner dan de veronderstelde 97,5%: hij bedraagt ongeveer 90%. Dat wil 

zeggen: bij een 50/50-mix en een dekkingsgraad van 125% nominaal is de kans ongeveer 

10% dat binnen 1 jaar de dekkingsgraad daalt tot onder de 100%. En er is wel degelijk 

een kans op afstempelen aanwezig: over een periode van 15 jaar bedraagt deze 3,7%.
880

 

Dit is de kans om in die 15 jaar onder een nominale dekkingsgraad van 105% te geraken 

                                                
880 De afstempelkansen in dit voorbeeld liggen beduidend lager dan in tabel 13.3. Dat komt enerzijds door 
een voorzichtigere beleggingsmix en een wat hogere startdekkingsgraad en anderzijds doordat een andere 

scenarioset is gehanteerd. In deze set is gebruik gemaakt van een positievere economische toekomst (hoger 

verwacht rendement) ingerekend. Voor het doel van deze tabel, de vergelijking tussen de beide contracten, 

is dat niet relevant. Het toont wel eens te meer hoe voorzichtig wij moeten zijn als het om het beoordelen 

gaat op basis van cijfers. 
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en niet binnen 3 jaar weer op 105% of hoger te zitten.  Startend vanuit een dekkingsgraad 

van 105% bedraagt diezelfde afstempelkans in het huidige contract 8,5%.  

Het volgens defined ambition vormgegeven contract geeft bij dezelfde startdekkingsgraad 

en dezelfde beleggingsmix en dezelfde premie dezelfde nominale zekerheid. Dus als wij 

niet de conclusie trekken dat het geven van een garantie zou moeten betekenen dat het 

beleggingsrisico aanmerkelijk teruggenomen moet worden („doen wat je zegt‟), dan is het 

loslaten van die garantie geen grote stap. Tabel 13.4 toont dat. 

Als wij wél willen handelen volgens de lijn „doen wat je zegt‟, dan laten de tabellen 13.1 

t/m 13.3 zien dat wij met loslaten van de onvoorwaardelijke toezegging beter af zijn. Be-

halve in de extreme scenario‟s. Daar wordt zichtbaar dat het echt gaat om de keuze tussen 

óf nominale zekerheid óf inflatiebestendigheid, die tot uitdrukking moet komen in het 

beleggingsbeleid. 
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Box 13.1 Aannames en veronderstellingen bij de tabellen 13.1 t/m 13.3
881

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
881 In tabel 13.4 wordt gewerkt met een andere beleggingsmix (de mix die doorgaans wordt opgevoerd als 

standaardbeleggingsmix bij discussies over buffers en zekerheid: 50% zakelijke waarden en 50% vastren-

tende waarden; geen liabilityhedge) en een andere startdekkingsgraad (het doorgaans genoemde gemiddeld 

vereist vermogen in die discussies: 125% nominaal). 

 Alle contracten hebben dezelfde vaste premie, berekend op basis van de verwachte 

structurele reële rente. De dimensie prijs is in de vergelijking tussen de contracten dus 

geen onderscheidend criterium. 

 Alle contracten kennen een complete, dekkingsgraadafhankelijke, indexeringsstaffel, 

zoals fondsen als ABP en PFZW die momenteel ook kennen. In het huidige en nomi-

nale contract wordt getoetst op basis van een nominale marktwaardedekkingsgraad; in 

het reële contract wordt getoetst op basis van een prijsreële marktwaardedekkings-

graad.  

 Wij kijken op een beleidshorizon van 15 jaar.  

 Wij werken met een set van 1000 mogelijke toekomstscenario‟s.  

 De nominale startdekkingsgraad bedraagt steeds 120%. Dat komt overeen met een 

(prijs)reële dekkingsgraad van 80%. 

 Wij beschouwen een relatief jong pensioenfonds. De verhouding in voorziening tussen 

actieven en gepensioneerden bedraagt bij aanvang 16 om 84. Na 15 jaar bedraagt deze 

37 om 63. 

 De beleggingsmix behorende bij de reële ambitie bestaat grofweg uit 70% zakelijke 

waarden en 30% vastrentende waarden. Deze beleggingsmix is gekalibreerd op het 

huidige pensioencontract en kent dientengevolge een deels nominale insteek, inclusief 

gedeeltelijke liabilityhedge. Omwille van de vergelijkbaarheid hanteren wij in het reë-

le pensioencontract dezelfde beleggingsmix als in het huidige pensioencontract. De 

beleggingsmix in het huidige en reële contract zijn constant en dus niet afhankelijk 

van de hoogte van de dekkingsgraad. In het nominale contract worden de onvoorwaar-

delijke aanspraken nominaal matchend belegd en het surplus in de verhouding 70/30. 

 Wij gaan er in elk van de pensioencontracten van uit dat de bij aanvang reeds opge-

bouwde rechten hetzelfde worden behandeld als de nieuw op te bouwen rechten. Voor 

het reële contract betekent dat, dat wij de oude rechten dus hebben „ingevaren‟ in het 

reële contract. 

 Bij het berekenen van het pensioenresultaat gaan wij in de tabellen 13.1 en 13.3 uit 

van een deelnemer die al 25 jaar volledig pensioen heeft opgebouwd en de komende 

15 jaar pensioen opbouwt volgens de vergeleken contracten. Die deelnemer verdient 

30.000 euro per jaar. Het resultaat, de uitkering die de deelnemer van het fonds ont-

vangt, is steeds teruggeschaald naar bedragen van nu. Een volledig geïndexeerd 

pensioen is voor deze deelnemer gelijk aan € 16.400. 


