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Hoofdstuk 14 

Samenvatting 
 

14.1  Defined benefit is niet langer vol te houden 
 

Onderwerp (casus) van deze gevalstudie is de (on)houdbaarheid van het vigerend pensi-

oencontract in samenhang met het Financieel Toetsingskader (FTK) voor dat contract. 

Het vigerend contract is een defined benefit contract. Dat kent als motto „eens gegeven 

blijft gegeven‟. De over het verleden opgebouwde rechten (het nominale recht) zijn on-

voorwaardelijk. De vaste pensioenleeftijd is onderdeel van dat recht. Net als reeds 

bijgeschreven indexering. Daarenboven heeft de deelnemer een voorwaardelijk uitzicht 

op het loon- of prijsvast houden van dat recht en zijn pensioen uit dat recht. 

In defined benefit heeft de deelnemer daarmee een verzekering tegen de risico‟s in de 

demografie en op de financiële markten. Wanneer deze risico‟s zich manifesteren, kun-

nen wij in defined benefit daarom niet bijsturen met de nominale aanspraken: de 

opgebouwde rechten worden niet verlaagd en de pensioenleeftijd wordt niet verhoogd. 

Dat is inherent aan de verzekering. Maar de risico‟s zijn niet verzekerd binnen de groep 

verzekerden, zoals bij bijvoorbeeld een brandverzekering wel het geval is. Bij een brand-

verzekering wordt de meerderheid van de verzekerden niet door het risico getroffen en 

daarom kan dat risico binnen de groep worden verzekerd. De verzekeraar dient feitelijk 

alleen als intermediair om de groep bij elkaar te brengen. Maar in de defined benefit ver-

zekering wordt iedereen in de groep tegelijkertijd getroffen door een stijging van de 

levensverwachting, een rentedaling, een rendementsdaling of inflatie. En soms door een 

combinatie van deze risico‟s. Opvangen binnen de groep kan eigenlijk alleen door het in 

het verleden opgebouwde recht voor alle verzekerden te verlagen. „De pijn met z‟n allen 

op een faire manier samen delen.‟ Maar in defined benefit is dat recht nu juist verzekerd. 

Dat betekent dus, dat het risico moet worden verzekerd buiten de groep verzekerden. En 

dat is precies wat wij in defined benefit doen. Wij laten toekomstige opbouwers, nieuwe 

toetreders en werkgevers optreden als verzekeraar van de in het verleden opgebouwde 

rechten. De toekomstige indexering valt officieel niet onder de verzekering. Maar de 

praktijk leert dat korten op indexering zoveel weerstand oproept, dat wij indexering het 

liefst ook onder de verzekering zouden willen brengen. In defined benefit leunen wij dus 

sterk op de toekomst. Intergenerationele solidariteit en de werkgever zijn de twee pijlers 

waarop de defined benefit verzekering rust. Maar beide pijlers dreigen te bezwijken onder 

de last van het defined benefit contract.  

In essentie is de oorzaak gelegen in de structureel veranderde demografie. Het defined 

benefit contract is ontstaan in de tweede helft van de 19
de

 eeuw. De beroepsbevolking 

was toen jong en er waren weinig gepensioneerden. De kans om de pensioendatum te ha-

len was beduidend kleiner dan nu en de resterende levensduur na pensionering korter. Het 

doorschuiven van de risico‟s van langleven, rente en rendement betekende slechts een 

fractie van de benodigde premie, het risico was nauwelijks zichtbaar. Maar wat toen 

moeiteloos kon en later in de tweede helft van de 20
ste

 eeuw mede heeft geleid tot de kwa-

litatief hoge en voor alle werknemers toegankelijke pensioenkwaliteit en -zekerheid, kan 

nu niet meer. Andere tijden vragen een ander contract. Belangrijkste oorzaak is de be-

standsrijping binnen de pensioenfondsen: de verhouding gepensioneerd versus actief is 

sterk verslechterd. Achterliggende oorzaken zijn de vergrijzing, ontgroening en gestegen 
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levensverwachting. Deze ontwikkeling is structureel en onomkeerbaar. De lange periode 

tussen 1980 en 2000 van grote voorspoed in de fondsen heeft deze demografische ont-

wikkeling als het ware lang aan het zicht onttrokken gehouden, maar nu de voorspoed 

voorlopig voorbij is, wordt de veranderde demografie in volle omvang zichtbaar. De dot-

comcrisis maar meer nog de kredietcrisis werken in feite als katalysator van het 

onderliggend probleem.  

Het contract is uit balans geraakt, het „willen‟ (pensioenresultaat en zekerheid) heeft de 

grenzen van het „kunnen‟ (betaalbaarheid, solidariteit en arbeidsmarkt) overschreden. De 

te grote druk op de solidariteit van toekomstige generaties en op de betaalbaarheid (werk-

gever en arbeidsmarkt) betekenen dat wij moeten stoppen met het structureel 

doorschuiven van risico‟s. De bestaande generaties moeten de risico‟s voortaan zelf op-

vangen. Dat betekent óf minder risico nemen („linksaf‟) óf het risico meer in de 

aanspraken absorberen („rechtsaf‟). „Linksaf‟ betekent vasthouden aan de nominale ze-

kerheid en minder rendement. Ingeleverd wordt op de indexeringspotentie en dus 

resulteert een beduidend lager reëel pensioenresultaat. Dat is strijdig met de doelstelling 

van het pensioencontract, het kunnen voorzien in de kosten van levensonderhoud als het 

human capital op is, op het welvaartspeil bij pensioeningang. Het stelsel moet leiden tot 

economisch en sociaal zelfstandige ouderen. Op dat gericht zijn op nominale zekerheid is 

ook veel kritiek. Het is schijnzekerheid in reële termen en met name voor jongeren hele 

dure zekerheid. „Rechtsaf‟ betekent dat de nominale zekerheid moet worden los gelaten 

om het reële pensioenresultaat betaalbaar te kunnen blijven realiseren. In deze studie ben 

ik tot de conclusie gekomen dat wij rechtsaf moeten slaan. Defined benefit is niet vol te 

houden. De onvoorwaardelijkheid van de opgebouwde rechten en de vaste pensioenleef-

tijd moeten worden los gelaten. De opgebouwde aanspraken moeten aanpasbaar worden 

voor exogene ontwikkelingen en de pensioenleeftijd moet gaan mee bewegen met de stij-

ging van de levensverwachting. „De (nominale) zekerheid is voorbij‟. Dit een logisch op 

de ontwikkelingen en uit de kritiek volgende conclusie van de orde „mee gaan met de be-

weging‟. 

 

Dat is slecht nieuws: wij kunnen niet langer blijven doen wat wij doen en zo graag willen. 

Wij zullen het „willen‟ meer in evenwicht moeten brengen met het „kunnen‟. Het nieuws 

valt ook inderdaad slecht, de boodschap wordt aangevochten en de noodzaak en urgentie 

ontkend, het waarom niet begrepen, de oplossing vooralsnog niet geaccepteerd. Het is dus 

van belang om de argumenten voor de conclusie (het waarom) en daarmee de boodschap 

goed te onderbouwen. Pas als je weet en snapt waarom, kan begrip ontstaan voor de 

noodzakelijk te zetten stappen. In de delen I en II van deze studie is onderzoek gedaan 

naar het „waarom‟.  

Maar even zo is het van belang te laten zien wat het los laten van de onvoorwaardelijk-

heid van de aanspraken en van de vaste pensioenleeftijd betekenen. Hoe ziet een contract 

met aanpasbare aanspraken en een met de levensverwachting mee bewegende pensioen-

leeftijd er uit? Blijft er nog wel iets van zekerheid over en wat is dat dan? Het antwoord 

hierop is gegeven in deel III, waar het contractconcept van defined ambition is beschre-

ven als antwoord op de opdracht om „willen‟ en „kunnen‟ weer in balans te brengen 

vanuit de doelstelling van een inkomensgerelateerd en ten minste koopkrachtbestendig 

pensioen. Wat is het, hoe werkt het en (wat) biedt het nog (aan) zekerheid? Hoe ziet het 

contract er „voorbij de zekerheid‟ uit? 
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14.2  Ontwikkelingen en kritiek leggen onhoudbaarheid bloot 
 

In deel I is een omgevingsanalyse uitgevoerd op het vigerend contract in samenhang met 

het FTK, het object van deze gevalstudie (als beschreven in hoofdstuk 2). De exogene 

ontwikkelingen zijn in kaart gebracht en geanalyseerd voor de impact er van op het con-

tract (hoofdstuk 3). Het zelfde is gedaan voor de kritiek op het contract (hoofdstuk 4). 

De beoordeling van de (on)houdbaarheid van het contract hebben wij uitgevoerd door de 

impact van de ontwikkelingen en de kritiek te leiden langs de zogenoemde contractdi-

mensies. Wij hebben ze gedefinieerd in de Inleiding, hoofdstuk 1. Pensioenresultaat en 

zekerheid zijn de „willen‟ dimensies. Het contract moet een adequaat inkomensgerela-

teerd en ten minste koopkrachtbestendig pensioen opleveren. Dat is de doelstelling van 

pensioen. En het contract moet een zo hoog mogelijke zekerheid bieden, deelnemers en 

gepensioneerden moeten er op kunnen rekenen. Maar betaalbaarheid (niveau en beweeg-

lijkheid van de premie), solidariteit (houdbaar evenwichtig over gepensioneerden, 

huidige en toekomstige deelnemers) en arbeidsmarkt (geen verstoringen en geen belem-

meringen voor de mobiliteit) stellen grenzen aan het „willen‟. Zij zijn de „kunnen‟ 

dimensies. Goed risicomanagement (een adequaat actuarieel fundament op basis van een 

faire kostendekkende premie waarin risico‟s goed zijn ingerekend en waarin het beleg-

gingsrisico de risicodraagkracht van de belanghebbenden niet te boven gaat) en een 

adequaat ingerichte verantwoording (communicatie, medezeggenschap en governance) 

moeten de verbinding leggen tussen „willen‟ en „kunnen‟. Zij zijn de „verbinden‟ dimen-

sies.  

 

14.2.1  Beoordeling op houdbaarheid langs de contractdimensies 

 

De beoordeling is beschreven in hoofdstuk 6.  

De ontwikkelingen en de impact er van op het pensioencontract als mede de kritiek ma-

ken zichtbaar dat het niet goed gaat op de „kunnen‟ dimensies.  

 

Betaalbaarheid wordt meer en meer een knelpunt 

Door de stijgende levensverwachting wordt bij een vaste pensioenleeftijd de prijs te hoog. 

Door de voortgaande rijping en ontgroening wordt het premiestuur steeds botter, terwijl 

het beroep op het premiestuur alleen maar groter wordt door de toegenomen volatiliteit 

van de rente en beleggingsopbrengsten in samenhang met de kortetermijnsturing op 

marktwaarde uit het FTK. De economie en de arbeidsmarkt worden geschaad en werkge-

vers dreigen uit het contract te stappen. Dat laatste bedreigt de continuïteit van het stelsel. 

De prijsspiraal moet doorbroken worden en de schokbestendigheid vergroot. 

 

Solidariteit van jong naar oud onder druk  

Als gevolg van het aan defined benefit inherente doorschuiven van risico‟s naar de toe-

komst enerzijds en de verschoven demografische verhoudingen anderzijds is de 

solidariteit van jong naar oud te hoog opgelopen en staat deze daardoor onder druk. Wat 

bij de opkomst van defined benefit door de toen geldende leeftijdopbouw prima kon, kan 

nu niet meer. Het systeem van doorsneeopbouw-doorsneepremie draagt om dezelfde re-

den bij aan de druk op de solidariteit van jong naar oud. De opgelopen solidariteitsdruk 

geeft het risico dat jongeren en toekomstige generaties niet meer mee willen doen en dat 
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ondermijnt het stelsel. De overdrachtsolidariteit van jong naar oud moet worden vermin-

derd. Er moet meer evenwicht komen in de solidariteit tussen gepensioneerden, oudere 

actieven, jongeren en toekomstige generaties. In ieder geval moet het structureel door-

schuiven stoppen. Het eventueel tijdelijk mee laten delen van toekomstige generaties in 

schokken moet strak gereguleerd worden. 

 

Arbeidsmarkt wordt verstoord en mobiliteit belemmerd 

Het contract werkt verstorend op de arbeidsmarkt. Door de vaste pensioenleeftijd wordt 

human capital te vroeg afgeschreven en stijgen de arbeidskosten omdat de levensver-

wachting stijgt. En dat terwijl de arbeidsmarkt door de vergrijzing verkrapt en vraagt om 

een hogere arbeidsparticipatie juist ook van ouderen. Deze spiraal moet doorbroken wor-

den, zodat het in waarde stijgende human capital langer kan worden benut. Bovendien 

staan als gezegd de stijgende arbeidskosten de economie en internationale concurrentie-

kracht in de weg.  

De arbeidsmobiliteit neemt toe. Dat betekent dat elementen in het contract die die mobili-

teit belemmeren moeten worden opgeruimd. Dat zijn openstaande tekorten en te grote 

buffers, voorwaardelijke aanspraken die zijn gekoppeld aan voortzetting van het dienst-

verband, niet-gefinancierde overgangsrechten en de vooruitbetaalde premies in het 

systeem van doorsneeopbouw-doorsneepremie. Een oplossing moet worden gezocht om 

zzp-ers een plaats te geven in het pensioensysteem. 

 

Dit overschrijden van de grenzen van betaalbaarheid, solidariteit en arbeidsmarkt is lang 

uit zicht gebleven omdat de „verbinding‟ vanuit het risicomanagement en de verantwoor-

ding niet op orde was. 

 

Risicomanagement niet op orde 

Het contract is niet compleet, de risico‟s zijn niet goed in beeld en worden door gescho-

ven. Risico‟s zijn niet goed ingeprijsd en zijn wellicht te gemakkelijk genomen. Ook de 

risicodeling is niet geregeld, waardoor niet duidelijk is of het genomen risico spoort met 

de draagkracht van belanghebbenden. Het werken met naamloze buffers draagt hieraan 

bij en geeft bovendien politiek risico.  

Het contract gaat gebukt onder de dubbele doelstelling van én nominale zekerheid én reë-

le ambitie die wordt gelegitimeerd door „lekken‟ in het FTK. Maar nominale zekerheid is 

schijnzekerheid en dure zekerheid. En de dubbele doelstelling leidt tot suboptimaal be-

leggingsbeleid en een niet te managen beleggingsspagaat.  

Het contract behandelt alle deelnemers uniform terwijl deelnemers verschillen. Het con-

tract geeft in combinatie met de nominale zekerheid daardoor verkeerde zekerheid aan 

verkeerde mensen. Gepensioneerden hebben geen human capital meer en voelen risico‟s 

direct in hun portemonnee. Jongeren daarentegen hebben nog veel human capital en tijd 

om herstel af te wachten. Toch nemen wij in het uniforme beleggingsbeleid voor beide 

groepen hetzelfde risico. Voor gepensioneerden dus teveel en in defined benefit schuiven 

wij dat dan deels naar de toekomst. Voor jongeren nemen wij te weinig risico, waardoor 

zij rendement en dus resultaat laten liggen. Gaan wij hiermee door, dan zal de veroude-

ring van het fondsbestand leiden tot een steeds defensievere mix en wordt het contract 

voor jongeren steeds minder aantrekkelijk (vergrijzingsval). In combinatie met het sturen 



14  Samenvatting 

355 

 

op nominale zekerheid en het systeem van doorsneeopbouw-doorsneepremie doen wij 

vooral jongeren te kort. Zij krijgen te weinig resultaat voor de premie die zij inleggen.  

Er is kritiek op de subsidiërende solidariteit in het contract, omdat ook daardoor prijs en 

risico‟s niet goed zichtbaar zijn en worden doorgeschoven. Het contract „zit er vol mee‟, 

mede door het systeem van doorsneeopbouw-doorsneepremie.  

Het gebrek aan goed risicomanagement leidt tot een te hoge ambitie met een onvoldoende 

financieringsfundament en een suboptimaal beleggingsbeleid en confronteert belangheb-

benden met onaangename verrassingen. 

 

Verantwoording niet op orde 

Het contract is niet compleet en transparant. Er is veel te doen over de communicatie, 

over de medezeggenschap, over de risicobeheersing en over de governance. En het ver-

wachtingsmanagement is niet op orde. Dat ondermijnt het vertrouwen. Nu een slechte 

boodschap moet worden gebracht - minder zekerheid en langer werken en/of een lager 

pensioen - om tegemoet te komen aan knelpunten op de „kunnen‟ dimensies, moet die 

verantwoording snel op orde worden gebracht. 

 

Dit heeft geleid tot teveel „willen‟. Daarop moet worden ingeleverd om de balans te her-

stellen. 

 

Zekerheid verkeerd en niet vol te houden 

Het contract geeft verkeerde zekerheid voor verkeerde mensen. Nominale zekerheid, ter-

wijl het doel van pensioen het nastreven vraagt van een betaalbare reële ambitie. Voor 

iedereen dezelfde zekerheid, terwijl deelnemers en gepensioneerden verschillen in risico-

draagkracht. 

In defined benefit is de zekerheid vorm gegeven middels de onvoorwaardelijkheid van de 

opgebouwde rechten en de vaste pensioenleeftijd. Het is deze combinatie die door de 

exogene ontwikkelingen niet is vol te houden en veel kritiek krijgt. Defined benefit is 

vanwege de knelpunten op betaalbaarheid, solidariteit en arbeidsmarkt niet vol te houden. 

De zaak loopt vast. 

 

Te hoge verwachtingen over pensioenresultaat 

De verwachtingen zijn vanwege de ontwikkelingen en de te weinig gecommuniceerde en 

wellicht te grote risico‟s te hoog. De opgebouwde aanspraken en het in uitzicht gestelde 

pensioenresultaat zijn financieel onvoldoende geborgd. De prijs kan niet (veel) meer om-

hoog. Op het resultaat zal dus moeten worden ingeleverd, de verwachtingen moeten 

neerwaarts worden bijgesteld. Daarenboven wordt meer en meer van belang dat het pen-

sioenresultaat wordt toegesneden op individuele behoeften van deelnemers met meer en 

meer wisselende leef- en arbeidspatronen. 

 

14.2.2  Houdbaarheidscriteria 

 

Werkdefinitie houdbaarheid 

Uit de omgevingsanalyse en de beoordeling van het contract en het FTK op grond daar-

van hebben wij houdbaarheidscriteria afgeleid. Het in deel III geschetste contractconcept 

moet voldoen aan deze criteria. Als een contract aan deze criteria voldoet, kan het de 
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exogene ontwikkelingen aan en kan het de toets van de kritiek doorstaan. Het biedt een 

voldoende hoog en reëel pensioenresultaat met voldoende zekerheidsborging. Het blijft 

binnen de grenzen van betaalbaarheid, evenwichtige solidariteit en arbeidsmarkt. Het 

kent goed risicomanagement en een goede verantwoording. 

Dat wil echter nog niet automatisch zeggen dat alle belanghebbenden vinden dat al hun 

belangen goed zijn gediend. Zij zullen zich allemaal moeten kunnen vinden in een belan-

genevenwicht. Daarom is in de Inleiding, hoofdstuk 1 een als het ware overkoepelend 

basiscriterium gedefinieerd voor houdbaarheid. Een contract is alleen houdbaar als de 

belangen van alle belanghebbenden (duurzaam) evenwichtig worden gediend. Dit is con-

ditio sine qua non. De aanvullende houdbaarheidscriteria zijn beschreven in par. 6.2. 

 

14.2.3  Noodzakelijk te zetten stappen  

 

De ontwikkelingen en kritiek leren ons via de beoordeling langs de contractdimensies en 

houdbaarheidscriteria wat wij in het contract moeten veranderen omwille van de houd-

baarheid naar de toekomst toe. De volgende stappen zijn noodzakelijk om te zetten. Los 

laten om te behouden. 

(1) Laat de onvoorwaardelijkheid van de pensioenaanspraken los. 

(2) Laat de vaste pensioenleeftijd los. 

(3) Laat de nominale zekerheid los. 

(4) Verbeter het risicomanagement. 

(5) Breng meer evenwicht in de solidariteit tussen gepensioneerden, oudere actieven, jon-

gere actieven en toekomstige generaties. Het los laten van de onvoorwaardelijkheid van 

de aanspraken en de vaste pensioenleeftijd schept daarvoor ruimte. Maar wellicht is meer 

nodig door te gaan differentiëren.  

(6) Verken daarom de (on-)mogelijkheden van keuzevrijheid en differentiatie. Maar de 

verplichtstelling mag niet worden verspeeld als bindmiddel voor de maatschappelijk zo 

belangrijke brede en efficiënte pensioendekking. 

(7) Schoon het contract voor elementen die de arbeidsmobiliteit belemmeren. In het bij-

zonder moet het risico worden weg genomen dat zzp-ers geen dan wel een ontoereikende 

pensioenvoorziening zullen kunnen opbouwen. 

(8) Gezocht moet worden naar een haalbaar alternatief voor het systeem van doorsneeop-

bouw-doorsneepremie zonder de solidariteit en verplichtstelling in de waagschaal te 

stellen. Onderzocht dient te worden of het belemmeren van de arbeidsmobiliteit voor een 

deel kan worden weg genomen door zzp-ers vooralsnog te laten aansluiten op dit sys-

teem. 

(9) Verbeter het verwachtingsmanagement en stel de verwachtingen naar beneden bij. Dit 

slecht nieuws gesprek dient snel en eerlijk te worden gevoerd. 

(10) Verbeter de verantwoording. 
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14.3  Retrospectie legt voortdurende spanning bloot tussen ‘willen’ en 

‘kunnen’ 
 

14.3.1  Spanning tussen ‘willen’ en ‘kunnen’ 

 

Onder het motto „toen gekozen nu beoordeeld‟ is in deel II een rationele retrospectie uit-

gevoerd op de ontwikkeling van het pensioencontract. De voor de ontwikkeling relevante 

stappen in het contract zijn vorm gegeven als een casus die in zijn tijdgeest is geplaatst – 

omdat beslissingen in het contract zoals wij in deel I hebben geconstateerd niet los kun-

nen worden gezien van de omgeving van dat moment. Elke casus is beschreven en 

vervolgens langs de contractdimensies beoordeeld in het spanningsveld van „willen‟ en 

„kunnen‟ en beoordeeld is of er en hoe er „verbinding‟ is geweest middels het risicoma-

nagement of het daaraan juist heeft ontbroken. Die beoordeling is gedaan met de 

inzichten van nu, achteraf dus. Lessen zijn geïnventariseerd en inzicht is verkregen in 

waar en hoe in de ontwikkeling van het contract „de boot is gemist‟. Dat moet helpen om 

te begrijpen waarom het vigerend contract, waarom defined benefit niet langer houdbaar 

is.  

De retrospectie en lessen daaruit laten de voortdurende spanning zien tussen „willen‟ en 

„kunnen‟ en het ontbreken van goed risicomanagement waardoor de verbinding tussen 

beide niet goed kon worden gelegd. Enerzijds betreft het de voortdurende spanning tussen 

kwaliteit (pensioenresultaat) en betaalbaarheid. „Willen‟ en voorspoed hebben er toe ge-

leid dat het „kunnen‟ steeds weer wordt overstretcht. En te strak inregelen van „kunnen‟ 

met als gevolg een eroderend pensioenresultaat bleek ook niet houdbaar. Deelnemers en 

gepensioneerden dwingen alsnog aanpassing af van hun pensioenaanspraken. Anderzijds 

betreft het de voortdurende spanning tussen nominale zekerheid en een betaalbaar reëel 

pensioenresultaat. Zeg maar de spanning die ligt onder de dubbele doelstelling in het con-

tract en de beleggingsspagaat. Deze spanning heeft sinds in het begin de jaren ‟80 

financiering en beleggingsbeleid meer zijn toegesneden op het kunnen realiseren van een 

betaalbare reële ambitie geleid tot een dispuut tussen het pensioenveld en de toezichthou-

der die vasthield aan de wet en fondsen beoordeelde op nominale dekkingszekerheid. Dit 

dispuut heeft veel te lang geduurd. Zelfs bij de totstandkoming van het FTK is dit dispuut 

niet opgelost maar als het ware ingebouwd in het FTK door het toestaan van „lekken‟ ten 

opzichte van de vereiste nominale dekkingszekerheid waaraan de wetgever wilde vast-

houden. Daarmee is een enorme kans gemist om al veel eerder gezamenlijk te zoeken 

naar de juiste combinatie van doelstelling van het contract en een daarop passend toe-

zichtkader.  

De natuurlijke neiging om steeds weer meer te willen op pensioenresultaat en zekerheid 

dan er kan, loopt als een rode draad door de ontwikkeling van het pensioencontract. 

De spanning tussen kwaliteit en zekerheid enerzijds en solidariteit anderzijds komt pas de 

laatste jaren in beeld. Door de doorzettende vergrijzing wordt met de dotcomcrisis en 

kredietcrisis als katalysator de snel toenemende druk zichtbaar op de solidariteit van jong 

naar oud. De overgangsmaatregelen als gevolg van regelingsversobering versterken die 

druk. De grenzen van de arbeidsmarkt komen eigenlijk nu pas in beeld bij de opkomst 

van de zzp-er en het met pensioen gaan van de babyboomgeneratie die de door de ver-

grijzing verkrappende arbeidsmarkt doet gaan voelen. 
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14.3.2  Wat leert de retrospectie? 

 
De belangrijkste lessen uit de retrospectie voor de houdbaarheid van het pensioencontract 

zijn de volgende. 

 

Voldoende resultaat én betaalbaar 

Exogene ontwikkelingen doen zowel defined benefit (eindloon en middelloon) als defi-

ned contribution (inlegafhankelijke opbouw) onhoudbaar zijn. Beide contractconcepten 

kunnen de exogene ontwikkelingen niet aan. Het eerste leidt vanwege exogene ontwikke-

lingen tot problemen met de betaalbaarheid („willen‟ loopt tegen de grenzen aan van 

„kunnen‟). Werkgevers haken af. Het tweede leidt vanwege exogene ontwikkelingen tot 

problemen met het pensioendoel van economische en sociale zelfstandigheid van ouderen 

(„kunnen‟ is te strak ingericht waardoor „willen‟ te weinig kan worden gerealiseerd). 

Werknemers en gepensioneerden kloppen aan bij de werkgever om aanpassing en de 

werkgever komt aan die druk tegemoet. 

 

Kijk uit bij economische voorspoed en bij vermogensoverschotten  
Met premiekorting moet zeer terughoudend worden omgegaan. Het besef van risico en 

prijs vervaagt en de weg terug omhoog is een moeizame die doorgaans op een verkeerd 

moment aan de orde is. Maar ook met verbetering van (structurele) aanspraken uit tijde-

lijke voorspoed moet zeer terughoudend worden omgegaan. De lat wordt „gratis‟ hoger 

gelegd en de kostprijsverhoging wordt pas later zichtbaar. Het ontbreken van regels met 

betrekking tot vermogensoverschotten maakt het pensioenfonds en met name de gepensi-

oneerden kwetsbaar. Het verdient aanbeveling om bij een situatie van 

vermogensoverschot te investeren in het financieringsfundament door beleggingsrisico 

terug te nemen om de mooie vermogenspositie te beschermen, buffers op te bouwen voor 

slechtere tijden en die met duidelijke regels te beschermen en prudenter te begroten.  

 

Financieringsachterstand: niet doen dan wel snel wegwerken 

Het toestaan van financieringsachterstand (als gevolg van inhaalpremies en uitstelfinan-

ciering bij backservice en regelingsverbetering) heeft mede bijgedragen aan de brede 

pensioendekking op een hoog niveau. Het is echter geen goed risicomanagement en het is 

dan ook absoluut noodzakelijk, zodra de financiële positie in het pensioenfonds of de on-

derneming verbetert, die achterstand weg te werken. 

 

De risico’s liggen in de toekomst 
Niet de waarde van bezittingen en verplichtingen van vandaag maar juist de ontwikkeling 

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

dat telt de vraag of deze binnen afzienbare tijd zal herstellen. Goed risicomanagement 

betekent in de eerste plaats dat een pensioencontract niet „van start mag gaan‟ zonder een 

gedegen actuarieel fundament. In dat fundament is een ex-ante faire prijs bepaald voor de 

ambitie die niet alleen is gedefinieerd in doel en verwachting maar ook in onderschrij-

dingsrisico van de verwachting. Die prijs wordt mede bepaald door het beleggingsrisico 

dat de risk appetite van de belanghebbenden niet te boven gaat. Daartoe kan in een trans-

parant en compleet contract dat beleggingsrisico alleen bepaald worden als benoemd is 

hoe op risico‟s wordt gestuurd en wie welk (deel van het) risico op zijn bord krijgt. Op 
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zo‟n manier is sprake van én evenwicht in ambitie, risico en prijs én evenwicht tussen 

risicoprofiel van de beleggingsmix, sturingsregels en risk appetite van de belanghebben-

den. En beide zijn op elkaar afgestemd. De betaalbaarheidpolsstok en de risicopolsstok 

worden niet overschreden. Goed risicomanagement betekent in de tweede plaats dat met 

het instrument van de continuïteitsanalyse (continuïteitstoets) voortdurend met behulp 

van gevoeligheidsanalyses en stresstesten gespeurd wordt naar nieuwe ontwikkelingen in 

de exogene risico‟s dan wel preferenties van de belanghebbenden. En dat gemonitord 

wordt of het pensioenresultaat nog van voldoende niveau blijft. Op tijd kan dan desge-

wenst worden bijgestuurd in het contract en het actuarieel fundament en kan zonodig aan 

de CAO-tafel besloten worden tot additionele financiering. Dit bevordert dat risico‟s en 

prijs niet meer uit zicht raken, dat „willen‟ en „kunnen‟ niet uit balans raken, dat het doel 

van een inkomensgerelateerd en ten minste koopkrachtbestendig pensioen wordt gehaald 

en verrassingen en teleurstellingen achteraf worden voorkomen. 

 

Kiezen tussen óf nominale zekerheid óf een betaalbare reële ambitie 

Een duidelijke keuze moet worden gemaakt in de doelstelling van het contract. Niet meer 

én én maar óf óf. De keuze voor nominale zekerheid moet vanuit het FTK betekenen dat 

het beleggingsbeleid moet passen op die doelstelling. De „lekken‟ in het FTK moeten 

worden gedicht. Dat betekent wel dat de betaalbare reële ambitie niet kan worden gereali-

seerd. Dat verdraagt zich niet met het maatschappelijk gewenste pensioendoel. Die 

doelstelling van de betaalbare reële ambitie moet daarom mogelijk blijven en begeleid 

worden in een ander FTK dat risico nemen accepteert. In dat andere FTK wordt het toe-

zicht enerzijds ingericht op consistentie tussen ambitie, toekenningsverwachting en 

spreiding daaromheen en realisatie daarvan in een compleet contract met een kostendek-

kende premie die de ambitie kan dragen en een beleggingsrisico dat de risicopolsstok van 

de belanghebbenden kan dragen. En anderzijds stelt dat andere FTK wel een duidelijke 

grens met betrekking tot het doorschuiven van risico opdat de solidariteit van jong naar 

oud evenwichtig blijft.  

Uit de impact op het contract van de exogene ontwikkelingen en kritiek volgt dat de keu-

ze voor (aangescherpte) nominale zekerheid niet de juiste is. Garantie is niet vol te 

houden, dus probeer dat dan niet. Economische en sociale zelfstandigheid van ouderen is 

juist in een vergrijzende samenleving van groot belang. Als het managen van een inko-

mensgerelateerd pensioendoel en een ten minste koopkrachtbestendig pensioen niet 

voorop staat, komt de rekening vanzelf. 

 

14.4  Het contractconcept van defined ambition 
 

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

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

(kunnen) volgen. Het aanpasbaar zijn van de aanspraken moet voorkomen dat de premie 

en de risico‟s voor de werkgever te hoog worden, de economie en arbeidsmarkt worden 

belemmerd en de solidariteit van jong naar oud overbelast raakt. Maar evenzo moet een 

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

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

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

bijleggen. Een adequaat actuarieel fundament met een voor alle belanghebbenden 
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draagbaar evenwicht tussen ambitie, prijs, ex-ante te nemen risico en ex-post te delen 

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

In deel III is het pensioencontract doorontwikkeld vanuit deze essentie. Wij definiëren 

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

ambition (hoofdstuk 11). 

 

14.4.1  Defined ambition: de essentie van het contractconcept 

 

De kern van defined ambition (par. 11.3) is als volgt. 

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

doel met bestendige prijsindexering na pensioeningang
882

. Dat doel wordt geformuleerd 

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

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

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

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

dat aan de CAO-tafel wordt bepaald. 

(2) Net als in defined benefit wordt per dienstjaar pensioen opgebouwd met een opbouw-

percentage, een franchise en een pensioenleeftijd en als aanspraak ingekocht. Er is dus 

ook sprake van een „voorziening‟. De opgebouwde aanspraken en de pensioenleeftijd zijn 

aanpasbaar voor exogene ontwikkelingen. Er zijn dus geen onvoorwaardelijke rechten 

meer (daarom „voorziening‟ tussen „ „) en de pensioenleeftijd beweegt mee met een stij-

gende levensverwachting. 

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

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

bestuur in het beleggingsrisico kiest in afstemming enerzijds op de risk appetite van de 

belanghebbenden en anderzijds op de samenhang met de ambitie en de prijs. Ambitie en 

te betalen prijs bepalen werkgever(s) en werknemers aan de CAO-tafel. Voor het actuari-

eel fundament is de reële ambitie het vertrekpunt. Voor het daarop gerichte 

beleggingsbeleid stelt het bestuur transparant het risicoprofiel vast in overleg met de 

deelnemersraad c.q. het verantwoordingsorgaan. Dat risicoprofiel mag in combinatie met 

de vast te stellen stuurregels voor de ex-post risicodeling de risicodraagkracht (risk appe-

tite) van de onderscheiden belanghebbenden niet te boven gaan. De werkgever(s) en 

werknemers bepalen of de resulterende prijs betaalbaar is. Het beleggingsbeleid is op de-

ze manier ingekaderd.  

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

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

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

mers en gepensioneerden.
883

 De stuurregels zijn leidraden die transparant aangeven 

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

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

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

                                                
882 Loonindexering kan ook. Hier is gekozen voor prijsindexering, omdat koopkrachtbehoud het best past 

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

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

krachtbehoud. 
883 En eventueel de werkgever als deze bereid is tot een premiestuur. 



14  Samenvatting 

361 

 

bestuur afwijken maar alleen met een transparante verantwoording daarvan en met draag-

vlak van de belanghebbenden.  

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

me de loonvastambitie helder is geformuleerd in termen van toekenningsverwachting en 

onderschrijding daarvan en dat het actuarieel fundament de gecommuniceerde ambitie 

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

kende premie, de berekening van de dekkingsgraad,
884

 de toekenningsverwachting en 

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

woordingsorgaan.  

(7) In de vierde plaats komt de borging uit de monitoring en bewaking van de ambitie aan 

de CAO-tafel. Daar bewaken werkgever(s) en werknemers vanuit het gedeelde belang bij 

een goed en reëel pensioen de realisatie van de ambitie. 

 

14.4.2  Waarom en hoe sturen wij in defined ambition? 

 

De stuurregels zijn beschreven in par. 11.6. Wij sturen in defined ambition niet om reden 

van solvabiliteit. Er worden geen onvoorwaardelijke toezeggingen gedaan, dus solvabili-

teit is in het pensioenfonds geen issue meer. Toch sturen wij. Dat doen wij omwille van 

betaalbaarheid, economie en arbeidsmarkt. En wij sturen omwille van meer evenwichtige 

solidariteit. Daartoe moet het sturen het doorschuiven van risico naar de toekomst be-

grenzen. Bestaande generaties moeten niet meer te lang te veel krijgen op rekening van 

de toekomstige generaties, net zo min als gepensioneerden niet meer te lang te veel moe-

ten krijgen op rekening van jongeren. Daarnaast sturen wij om te zorgen dat de ambitie 

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

ting en de onderschrijding onder c.q. boven de targets uitkomen die zijn vast gelegd in de 

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

Een belangrijk toezichtcriterium: maak waar wat je communiceert of pas aan. Er zijn drie 

oorzaken te onderscheiden om te sturen. Omwille van transparantie en acceptatie voor de 

sturing wordt gestuurd passend bij de oorzaak. 

 

Als de levensverwachting stijgt, sturen wij door de pensioenleeftijd te verhogen. Human 

capital gaat meer renderen en wordt dan ook langer aangewend in een door de vergrijzing 

verkrappende arbeidsmarkt.  

Als de reële beleggingsopbrengsten structureel lager worden, sturen wij door de opbouw-

ambitie (het opbouwpercentage) te verlagen. Het financial capital gaat minder renderen, 

de ambitie is daarom niet vol te houden. Alleen door langer te werken, het human capital 

langer aan te wenden, kan de verlaging desgewenst ongedaan worden gemaakt.  

Wij nemen beleggingsrisico om uit het rendement betaalbaar te kunnen indexeren. Als 

dat risico optreedt, korten wij op de loonvastambitie, de indexering. Houdt het risico te 

lang aan c.q. is het optredende risico te groot, dan zakt de dekkingsgraad onder het in de 

financiële opzet vast gelegde minimum. De opgebouwde aanspraken worden verlaagd, er 

wordt negatief geïndexeerd. De boodschap is: de dekkingsgraad zakt te diep weg. Wij 

halen iets van de u al gegeven indexering terug, om te voorkomen dat generaties na u te-

                                                
884 Er is ook in defined ambition sprake van een dekkingsgraad, omdat sprake is van een ambitie die moet 

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

als quotiënt van de waarde van de beleggingen en de waarde van de reële aanspraken die niet risicovrij zijn.  
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veel aan u moeten subsidiëren. Elk fonds zal dus een minimumdekkingsgraad moeten 

vast stellen. Idealiter zal die worden bepaald door enerzijds de solidariteitsgrens die toe-

komstige generaties stellen aan het mee betalen aan tijdelijke tekorten en anderzijds het 

herstelvermogen van het fonds. Dit is weer een combinatie van de fondsdemografie en de 

herstelpotentie uit het beleggingsbeleid. Dit herstelvermogen neemt af bij oplopende ge-

middelde leeftijd in het bestand. Omdat de solidariteitsgrens niet bekend is, zal de 

wetgever vooralsnog een grens moeten stellen in de vorm van een maximale herstelter-

mijn.  

Ook de onderkant (onderdekking) en de bovenkant (vermogensoverschot) zijn opgeno-

men in de stuurregels. De stuurregels zijn leidraden, het pensioenfondsbestuur kan er van 

afwijken (discretionaire bevoegdheid) maar niet dan nadat dit naar de belanghebbenden is 

verantwoord. In de paragrafen 11.6.3-11.6.5 is een voorbeeld uitgewerkt. Daarin is zoveel 

mogelijk aansluiting gezocht bij de wijze van sturing in het vigerend contract. Het gaat 

om de verschillen tussen de concepten te duiden op het punt van de stuurregels. 

 

Differentiëren of niet? 

In het invullingsvoorbeeld (par. 11.6.3) wordt uniform gestuurd. Op die uniformiteit in 

het contract is veel kritiek (zie deel I, par. 4.5). De belanghebbenden verschillen in risi-

codraagkracht. Dat geldt met name voor deelnemers en gepensioneerden. 

Gepensioneerden hebben geen human capital meer en voelen kortingen direct in hun por-

temonnee. Deelnemers hebben nog wel human capital en tijd om herstel af te wachten. 

Dat geldt voor jongeren weer meer dan voor ouderen. De differentiatievraag staat aan de 

ene kant los van het concept van defined ambition. Het concept kan zowel zonder als met 

differentiatie worden ingevuld. Maar defined ambition laat de bestaande generaties na-

drukkelijk hun eigen risico zelf dragen. Daarom moet bij de invulling de vraag wel 

worden beantwoord. Dat geldt in elk geval de risicodeling tussen actieven en gepensio-

neerden. De evenwichtigheid van de solidariteit vraagt dat ook gepensioneerden delen in 

het risico, de verschillen in draagkracht vragen differentiatie (zie par. 11.8 voor een nade-

re bespiegeling). Daarbij gaat het om differentiatie bij het nemen van beleggingsrisico 

(ex-ante) en bij het delen van risico (ex-post).  

 

14.4.3  Zekerheidsborging in defined ambition 

 

„Eens gegeven blijft gegeven‟, het motto van defined benefit, is los gelaten. Er is geen 

garantie meer op het slechts in het uiterste geval (ultimum remedium) korten op reeds 

opgebouwde aanspraken en ook de vaste pensioenleeftijd is los gelaten. Toch kent defi-

ned ambition veel zekerheidswaarborgen. In par. 11.7.1 zijn zij uit geschreven. In par. 

11.2 zijn zij genoemd de lijst van behoud. Het betreft elementen van het vigerend con-

tract,  die wij behouden, omdat ze in het belang zijn van belanghebbenden op de „willen‟ 

dimensies, ze de randvoorwaarden vanuit de belangen op de „kunnen‟ dimensies niet 

overschrijden en er geen kritiek op is. Wij zetten ze op een rij. 

 

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

krachtbestendig.  

(2) Wij blijven sparen voor het pensioen (kapitaaldekking). 

(3) Wij blijven sparen via verplichtstelling en zorgplicht of modern paternalisme.  
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(4) Wij blijven het organiseren via de werkgever, hij blijft mee doen.  

(5) Wij blijven het pensioengeld buiten de onderneming brengen. 

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

sioneerde houden. 

(7) Wij blijven het doen in collectiviteit en solidariteit. 

(8) Wij blijven het doen met wettelijk toezicht.  

(9) Last resort is de CAO-tafel. Daar moet het gesprek worden gevoerd over de vraag of 

het pensioenresultaat té laag wordt en of uit de loonruimte extra middelen moeten worden 

vrij gemaakt dan wel dat de loonruimte daartoe wordt vergroot. De CAO-tafel heeft 

daarmee een bewakings- of achtervangfunctie en is een onmisbare schakel in de borging. 

Zonder deze extra waarborg zouden wij een belangrijke les veronachtzamen uit de retro-

spectie en lopen wij het risico dat het pensioenresultaat te lang te ver af raakt van wat wij 

omwille van economische en sociale zelfstandigheid van gepensioneerden in een vergrij-

zende samenleving acceptabel of beter gezegd wenselijk vinden. 

 

Inrichting wettelijk toezicht  

In par. 11.7.2 is een aanzet gegeven voor een op defined ambition passend toezichtkader. 

Daarin is de zekerheid achteraf uit defined benefit, ingevuld met de garantie van „eens 

gegeven blijft gegeven‟ (het ultimum remedium), vervangen door zekerheid vooraf op 

een zelf gekozen niveau. De zekerheid zit in een adequaat actuarieel fundament waarvoor 

de wetgever de richtlijnen geeft. Vooraf moet geborgd zijn dat de ambitie kan worden 

betaald (kostendekkende premie). Daartoe dient voor die ambitie niet alleen een toeken-

ningsverwachting te zijn geformuleerd maar ook een maximale onderschrijding daarvan 

waarop bij prudent ingestoken realistische aannames wordt gekoerst. Verwachting dus én 

risico. De kostendekkende premie heeft op die manier ex-ante ook het risico fair inge-

prijsd. De wetgever stelt een minimum aan de toekenningsverwachting en een maximum 

aan de onderschrijding. En hij stelt grenzen aan de parameters voor de continuïteitsanaly-

se. Verder moeten zijn vastgelegd het beleggingsrisico, de stuurregels inzake risicodeling, 

ook bij tekort en overschot en een minimumdekkingsgraad. Het risicoprofiel moet, in 

combinatie met de stuurregels de instemming hebben van de belanghebbenden voor wat 

betreft hun risicodraagkracht. De mate van zekerheid kan dus zelf, transparant voor de 

trade-off tussen ambitie, prijs en risico, worden gekozen. Hoe meer zekerheid hoe lager 

het reële pensioenresultaat.  

Op deze manier wordt, afgemeten aan het doel van een reëel pensioenresultaat, een betere 

zekerheid bereikt dan de geclausuleerde garantie op nominale zekerheid, een dure schijn-

zekerheid die om demografische redenen niet is vol te houden.  

 

14.5  Hoe houdbaar is defined ambition? 
 

De houdbaarheid van defined ambition is beoordeeld in hoofdstuk 12. 

 

14.5.1  Langs de contractdimensies en houdbaarheidscriteria 

 

Betaalbaarheid 

Het los laten van de onvoorwaardelijkheid van de opgebouwde aanspraken en het los la-

ten van de vaste pensioenleeftijd en het koppelen ervan aan de ontwikkeling van de 
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levensverwachting zijn ingrijpend maar noodzakelijk gevonden omwille van houdbaar-

heid. Het zetten van deze stappen is inderdaad een grote stap voorwaarts naar 

houdbaarheid. Ze maken het pensioen weer betaalbaar, zowel het niveau van de prijs als 

de beweeglijkheid ervan. Daardoor blijft de werkgever mee doen aan het contract en dat 

dient de continuïteit en efficiënte organisatie. En aan het houdbaarheidscriterium van 

aanpasbaarheid is voldaan. 

 

Solidariteit 

Het los laten van de onvoorwaardelijkheid van de opgebouwde aanspraken doorbreekt de 

uit het lood geraakte solidariteit. Deze stap maakt het mogelijk een nieuw evenwicht te 

vinden tussen actieven en gepensioneerden en tussen huidige en toekomstige generaties. 

Of dat evenwicht duurzaam wordt gevonden hangt vooral af van de vraag of een bevredi-

gende mate van differentiatie kan worden gevonden die past op de verschillen in 

risicodraagkracht, die haalbaar is gezien de getalsverhouding tussen gepensioneerden en 

actieven mede in het licht van instroom van nieuwe deelnemers en die voldoende solida-

riteit over laat om de verplichte deelname en verplichtstelling te kunnen blijven 

rechtvaardigen. Maar die het bovenal voor toekomstige generaties aantrekkelijk laat blij-

ven om mee te doen, zodat de continuïteit van het stelsel blijft gewaarborgd.  

 

Arbeidsmarkt 

Door de opgebouwde aanspraken voortaan te kunnen aanpassen aan de exogene ontwik-

kelingen wordt het contract schokbestendig. Dat dient de economie en de arbeidsmarkt. 

Het los laten van de vaste pensioenleeftijd maakt een einde aan het te vroeg afschrijven 

van human capital. Dat dient de door de vergrijzing verkrappende arbeidsmarkt. Voor-

waarde is wel dat werkgevers meer werk maken van flankerend ouderenbeleid. 

 

Risicomanagement 

Los laten van de garantie achteraf en van het structureel doorschuiven van risico (moge-

lijk door het los laten van de onvoorwaardelijkheid van de aanspraken) brengt het risico 

en de prijs van risico weer in beeld. Dat vereist dat het contract transparant is en compleet 

over ambitie, prijs, risico en risicodeling. Dat gebeurt in de vormgeving van een actuari-

eel fundament dat de ambitiepolsstok en de risicopolsstok niet overschrijdt. Het 

fondsbestuur kan niet met de opdracht vertrekken als de ambitie (opbouwambitie en 

loonvastambitie in termen van toekenningsverwachting én onderschrijding) niet fair ge-

prijsd is en die prijs ook wordt betaald. De door het fondsbestuur te kiezen „onbekende‟ 

in dat evenwicht is het beleggingsrisico. De risicopolsstok voor het in het beleggingsbe-

leid te nemen risico wordt bepaald door de combinatie van de stuurregels (met al dan niet 

differentiatie) en de risicodraagkracht van de belanghebbenden in samenhang met de ge-

wenste ambitie en acceptabele prijs. Ex-ante is de cirkel zo rond, ex-post moet vervolgens 

het risico worden geaccepteerd. Achtervang voor een toch te laag uitvallend reëel pensi-

oenresultaat is de CAO-tafel die dus situationeel moet inspelen op onvoorzien hoog 

oplopend exogene risico‟s. Zonder deze invulling van risicomanagement kan defined am-

bition niet worden ingevoerd en daarmee is aan de houdbaarheidscriteria actuarieel 

fundament en transparant en compleet voldaan. 

Door het los laten van de nominale zekerheid kunnen het actuarieel fundament, het be-

leggingsbeleid en de stuurregels eenduidig worden ingericht op het betaalbaar kunnen 
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realiseren van een inkomensgerelateerd en koopkrachtbestendig pensioen. Aan deze 

houdbaarheidscriteria kan worden voldaan. Er is geen beleggingsspagaat meer. 

 

Verantwoording 

Defined ambition is transparant over risico en transparant over de haalbaarheid van de 

ambitie. Transparantie en risicobeheersing zijn sterk verbeterd. Het contractconcept is 

duidelijk in wat het doet en hoe wordt geborgd dat dat zo goed mogelijk kan worden 

waargemaakt. Het doet dus ook niet meer of anders dan het zegt. Daarmee legt het een 

goed fundament voor een adequate verantwoording. 

 

Zekerheid 

Het los laten van de onvoorwaardelijkheid van de aanspraken en van de nominale zeker-

heid maakt ruimte voor de goede zekerheid (borging van een reëel pensioenresultaat) en 

maakt ruimte voor differentiatie en daarmee zekerheid die wordt toegesneden op de ver-

schillen in risicodraagkracht. De (verkeerde) garantie vervalt en veel 

zekerheidswaarborgen blijven over. De zekerheid wordt in de eerste plaats bepaald in de 

ambitie en daar dus bewust gekozen in samenhang met de prijs. In de tweede plaats wordt 

aanvullend daarop de zekerheid uiteindelijk bepaald door de exogene ontwikkelingen 

enerzijds en het risico anderzijds dat in het beleggingsbeleid wordt genomen. Dat laatste 

risico wordt door het pensioenfondsbestuur bepaald vanuit zijn verantwoordelijkheid 

voor het actuarieel fundament en met toetsing aan de risk appetite en de risicodraagkracht 

van de belanghebbenden. Ook deze zekerheid kan dus ex-ante zelf worden gestuurd. 

Daarbij is de trade-off in het complete contract tussen zekerheid, prijs en reëel pensioen-

resultaat voor alle partijen zichtbaar en kan die afweging dus bewust worden gemaakt. 

Dat biedt een betere zekerheid dan de geclausuleerde garantie op nominale zekerheid, een 

dure schijnzekerheid die om demografische redenen niet is vol te houden.  

 

Pensioenresultaat 

Betaalbaarheidsgrenzen kunnen leiden tot een lager ambitieniveau en dus resultaat. Lan-

ger werken moet dat opvangen en dat kan ook door het los laten van de vaste 

pensioenleeftijd, het stijgen van de levensverwachting en de door de vergrijzing verkrap-

pende arbeidsmarkt. Nodig is wel dat werkgevers meer werk maken van flankerend 

ouderenbeleid. De eenduidige focus op en het vertrekpunt van een inkomensgerelateerd 

en koopkrachtbestendig pensioen dat met veel zekerheidswaarborgen en goed risicoma-

nagement wordt geschraagd leidt tot een veel beter reëel pensioenresultaat dan vast 

houden aan nominale zekerheid met onvoorwaardelijke aanspraken. Het met meer keuze-

vrijheid inspelen op de individuele behoeftes van deelnemers vergroot de kwaliteit 

(houdbaarheidscriterium). 

 

De invoering van defined ambition mag niet plaatsvinden zonder slecht nieuws gesprek 

vooraf. Dat gesprek moet het hoge verwachtingspatroon waarin ondermeer nominale ze-

kerheid wordt gepercipieerd als reële zekerheid en waarin risico niet wordt gevoeld 

omdat het nooit is gecommuniceerd, tot een realistisch niveau terug brengen. 
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14.5.2  Lessen geleerd 

De twee belangrijkste lessen zijn geleerd.  

 

Zowel defined benefit als defined contribution zijn niet opgewassen tegen exogene ont-

wikkelingen. Defined ambition is een contractconcept waarin die exogene 

ontwikkelingen via de aanpasbaarheid van de opgebouwde aanspraken als het ware „naar 

binnen worden gehaald‟ en daardoor worden „gemanaged‟.  

Essentieel voor een adequaat pensioenresultaat is echter wel een serieuze invulling van de 

monitor- en achtervangfunctie van de CAO-tafel. Serieus zowel van werkgeverszijde als 

van werknemerszijde. De werkgever maakt daarin ernst van zijn belang bij een adequaat 

pensioenresultaat en laat dat dan ook aan de werknemers zien. En werknemers nemen 

daar hun eigen verantwoordelijkheid voor de pensioenkwaliteit. Zo had Van Marken het 

ook bedoeld. In defined benefit hebben zij dat ten onrechte niet hoeven doen en dat leidt 

nu tot veel onbegrip en verzet. Het belang van deze arbeidsvoorwaarde is veel te lang niet 

op waarde geschat. Werkgever(s) en werknemers samen nemen daar de verantwoorde-

lijkheid voor de gepensioneerden. Dat is met name ook in het belang van de werknemers 

omdat ook zij ooit in die fase terecht komen. 

 

Het zelf binnen de bestaande generaties moeten dragen van het risico is de beste waar-

borg voor goed risicomanagement. Transparante stuurregels over de risicodeling ex-post 

werken disciplinerend. Belanghebbenden zien hun risico en kunnen op grond daarvan 

hun grenzen aangeven ten aanzien van hun risicodraagkracht. Het pensioenfondsbestuur 

kan een risicoprofiel voor het beleggingsbeleid opstellen dat de risicopolsstok niet over-

schrijdt. Dat risicoprofiel wordt ingebracht in de samenhang tussen ambitie, prijs en 

risico. Een ambitie wordt bepaald die betaald kan worden. Door de loonvastambitie na-

drukkelijk niet alleen in een verwachting maar ook een onderschrijding te bepalen is ook 

dat risico ex-ante fair ingeprijsd in de kostendekkende premie. De monitor- en achter-

vangfunctie aan de CAO-tafel maakt het risicoframework compleet. 

 

14.5.3  Houdbaar of latent houdbaar? 

 

Met de invoering van defined ambition worden grote stappen gezet op weg naar houd-

baarheid. Vijf invullingsissues kunnen echter duurzame houdbaarheid in de weg staan.  

 

Gekozen invulling versus theorie 

In de invulling die als voorbeeld is gekozen worden nog tijdelijke tekorten doorgescho-

ven, wordt gebruik gemaakt van buffers en wordt een schok na een „getrapte‟ wachttijd 

ineens voor de volle omvang genomen. Vanuit de economische theorie (Merton-

Samuelson) is daarop kritiek.  

Volgens deze theorie worden tekorten niet meer door geschoven om geen schulden boven 

de markt te doen hangen en toekomstige generaties niet te laten opdraaien voor de tekor-

ten van de bestaande generaties. Daar staat tegenover dat het tijdelijk en begrensd 

doorschuiven van tekorten „de taart voor risico-opvang vergroot‟. Deze intergenerationele 

solidariteit heeft meerwaarde, al is de omvang daarvan ter discussie en moet die meer-

waarde nadrukkelijk opnieuw worden onderzocht. 
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Volgens genoemde theorie is het beter niet met buffers te werken, ook niet tijdelijk. Buf-

fers zijn anoniem, vertroebelen zicht op risico en geven politiek risico. Daar staat 

tegenover dat buffers een schokdempende en egaliserende werking hebben. Gedragswe-

tenschappers (bijvoorbeeld Kahneman en Tversky (1979 en 1984)) geven aan dat 

individuen graag delen en bufferen om pijn te voorkomen en niet kunnen omgaan met 

volatiliteit. In ruil daarvoor mogen anderen best meegenieten van die buffers. In een 

compleet contract kunnen buffers transparant en strak worden gereguleerd. Aan dat 

houdbaarheidscriterium kan worden voldaan.  

Volgens genoemde theorie is het beter tekorten en overschotten als consumptieschok di-

rect te nemen maar het effect wel uit te smeren over de resterende levensduur. De 

keerzijde daarvan is een elk jaar wisselende boodschap op het pensioenoverzicht. 

Het betreft hier nadrukkelijk de invulling. In het concept van defined ambition zijn al de-

ze invullingskeuzes mogelijk.  

 

Differentiatie versus solidariteit 

Duurzame houdbaarheid wordt alleen bereikt als het lukt een evenwicht te vinden tussen 

differentiatie en solidariteit zodanig dat én voldaan wordt aan de verschillen in risico-

draagkracht tussen gepensioneerden en huidige en toekomstige deelnemers én voldoende 

solidariteit overblijft om verplichte deelname en verplichtstelling te blijven rechtvaardi-

gen. Zo kan het zijn dat door de rijping de getalsverhouding tussen actieven en 

gepensioneerden zodanig scheef wordt dat de gewenste differentiatie, met name tussen 

gepensioneerden en actieven, niet meer kan worden bereikt. Zie daarover par. 11.8. 

 

Het systeem van doorsneeopbouw-doorsneepremie 

De houdbaarheid van dit systeem staat los van het concept van defined ambition. Dat 

concept lost het dan ook niet op. De kwetsbaarheid (solidariteit van oud naar jong en de 

belemmeringen voor de arbeidsmobiliteit) kan gaan leiden tot onhoudbaarheid van het 

contract. Een goede pensioenvoorziening voor zzp-ers en mogelijke aansluiting op het 

systeem van doorsneeopbouw-doorsneepremie al dan niet via het verbonden kunnen blij-

ven aan het bpf van de betreffende bedrijfstak waarin de zzp-er werkt, kan de 

mobiliteitsbelemmering (deels) opheffen. 

 

Evenwicht tussen belanghebbenden 

Het kan zijn dat een of meer belanghebbenden vind(t)(en) dat een of meer van zijn/hun 

belang(en) in defined ambition dan wel de invulling niet goed wordt/worden gediend. 

Dan is het contract niet houdbaar. Wij gaan hier op in in par. 14.6 hierna. 

 

De overgang van defined benefit naar defined ambition 

Het moeten los laten van „eens gegeven blijft gegeven‟ wordt het duidelijkst zichtbaar in 

de vraag wat te doen met de over het verleden opgebouwde aanspraken, het ultimum re-

medium en de levensverwachting. Die aanspraken mogen niet zondermeer met 

terugwerkende kracht voorwaardelijk worden. Kenmerk van defined ambition is echter 

dat over het verleden opgebouwde aanspraken aanpasbaar zijn. De redenen om over te 

gaan zijn de exogene ontwikkelingen met de demografische verschuivingen voorop, die 

de grenzen van betaalbaarheid en solidariteit overschreden doen worden bij doorgaan met 

defined benefit. Die redenen betreffen natuurlijk net zo goed, of beter gezegd, juist ook 
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de bestaande opgebouwde rechten. Die zijn in defined benefit „hard‟. Door deze echter 

niet te betrekken in de sturing zou in één klap een enorme massa overgangsrechten ont-

staan, die onvoldoende is af gefinancierd, alleen al door de stijgende levensverwachting. 

Dat is niet houdbaar. Een manier moet worden gezocht om ook deze rechten met terug-

werkende kracht alsnog aanpasbaar te mogen maken. De acceptatie daarvan door 

deelnemers en met name ook gepensioneerden is een soort lakmoesproef voor de accepta-

tie van defined ambition. 

 

14.6  Wordt duurzaam evenwicht bereikt tussen de belanghebbenden? 
 

Uiteindelijk, zo hebben wij in de werkdefinitie houdbaarheid gesteld, bepalen de belang-

hebbenden of defined ambition houdbaar is. De belangen van de belanghebbenden zijn 

beschreven in deel I, hoofdstuk 5. Het brengen van het „willen‟ bij het „kunnen‟ herstelt 

de niet meer goed gediende belangen van werkgevers (betaalbaarheid), jongeren en toe-

komstige generaties (solidariteit) en de overheid (betaalbaarheid, teveel doorschuiven 

naar toekomstige generaties en economie en arbeidsmarkt). Maar ze doen afbreuk aan de 

belangen van gepensioneerden en werknemers. Brengt het concept van defined ambition 

duurzaam evenwicht tussen de belanghebbenden en hun belangen? 

 

De invulling van het risicomanagement met een adequaat actuarieel fundament, transpa-

rant vorm gegeven en compleet inzake risico en risicodeling, het slecht nieuwsgesprek en 

temperen van de verwachtingen en het optuigen van een goede verantwoording komen 

alle belanghebbenden ten goede. Zij het dat veel slecht nieuws moet worden verwerkt en 

dat dit voor gepensioneerden en oudere werknemers achteruitgang betekent in nominale 

zekerheid en pensioenresultaat omdat goed risicomanagement minder doorschuiven bete-

kent. Maar de houdbaarheid van het stelsel wordt vergroot en dat is in ieders belang.  

Het los laten van de onvoorwaardelijkheid van de aanspraken en de vaste pensioenleeftijd 

zijn voor de overheid uit oogpunt van vergrijzing, economie en arbeidsmarkt een sterke 

verbetering. De afname van de zekerheid moet daarvoor worden geaccepteerd. Daarvoor 

krijgt de overheid terug de eenduidige focus op een reëel pensioenresultaat dat zijn be-

lang dient van economisch en sociaal zelfstandige gepensioneerden. Het ontwikkelen van 

een op contracten met reële voorwaardelijke toezeggingen passend FTK is een belangrij-

ke taak van de overheid in dit proces. 

Vooral de werkgevers en in mindere mate de jongere werknemers en toekomstige genera-

ties gaan er op vooruit door het los laten van de onvoorwaardelijkheid van de aanspraken 

en de vaste pensioenleeftijd. De wens wordt gehonoreerd om betaalbaarheid en risico‟s 

beter te beheersen. De solidariteit tussen jong en oud wordt weer meer evenwichtig. Dif-

ferentiatie kan daar aan bijdragen. Voor jongeren en toekomstige generaties is ook het los 

laten van de nominale zekerheid een plus, omdat hun aanspraken daardoor optimaler 

kunnen renderen. 

(Oudere) werknemers en gepensioneerden leveren in, zeker in hun perceptie en vanuit 

wat zij nu hebben, zowel in nominale zekerheid als in pensioenresultaat. De ontwikkelin-

gen en kritiek laten zien dat zij meer hebben gekregen dan het contract aan kan. Dat moet 

worden hersteld en mag niet opnieuw gebeuren. Zij krijgen daarvoor echter wel terug een 

betere focus op een in een FTK geborgd reëel pensioenresultaat. Dat belang is minstens 
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zo groot, al moeten zij daarvan nog wel worden overtuigd. Differentiatie kan daar aan 

bijdragen. 

 

Alles afpellend draait het willen accepteren van defined ambition door gepensioneerden 

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

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

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

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

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

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

pensioenresultaat dat na pensioeningang ten minste koopkrachtbestendig is.  

En een sleutelrol ligt bij de gepensioneerden. Zijn zij bereid verder te kijken dan hun een-

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

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

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

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

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

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

rantie gaan „afdwingen‟ door een keurmerk.  

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

houdt aan de koers van kostenbeheersing en gewenste schokbestendigheid enerzijds en 

een reëel pensioenresultaat voor economisch en sociaal zelfstandige gepensioneerden an-

derzijds. Defined ambition geeft hem beide. 

Het risicomanagement moet het vinden van een nieuwe balans in het contract tussen „wil-

len‟ en „kunnen‟ begeleiden en de deelnemer en gepensioneerde, die door de pijn heen 

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

belangen in dat contract met reële maar wel voorwaardelijke toezeggingen veilig zijn. 

 

14.7  Overheid en sociale partners zetten majeure stappen op weg naar 

houdbaarheid 
 

Deze studie betreft het tijdvak midden 19
de

 eeuw tot voorjaar 2009. Een Epiloog (hoofd-

stuk 13) is aan de studie toegevoegd omdat in 2010 zowel de Minister als de StAr 

majeure stappen zetten op weg naar houdbaarheid van het pensioencontract. Dat biedt 

tevens de mogelijkheid om te bezien of en hoe defined ambition een weg vindt in het 

pensioendebat. 

 

14.7.1  Kabinetsinzet: niet meer alleen ‘nominale zekerheid boven alles’ 

 

In par. 13.2.1.5 hebben wij de kabinetsinzet beschreven als het gaat om het toekomstbe-

stendig maken van het pensioencontract. Die kabinetsinzet is beschreven in de brief van 7 

april 2010 aan de Tweede Kamer. Het contract mag onvoorwaardelijke nominale toezeg-

gingen blijven doen. Maar die moeten dan beter worden nagekomen, de zekerheidseisen 

gaan omhoog. Bovendien moet ook in deze contracten gecommuniceerd worden over het 

reële pensioenresultaat en de risico‟s van het kunnen bieden daarvan. De Minister spreekt 

echter een duidelijke voorkeur uit voor een reëel pensioenresultaat als doel van het pensi-
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oencontract. Omdat hij zich realiseert dat dat niet lukt zonder risico, kondigt hij aan dat 

ook contracten met alleen voorwaardelijke toezeggingen maar dan wel geënt op een reële 

ambitie een plaats krijgen in de pensioenwet en een apart FTK krijgen. Tevens kondigt de 

Minister aan het mogelijk te gaan maken opgebouwde aanspraken voorwaardelijk te ma-

ken voor een verder stijgende levensverwachting, zodat de stijging van de 

levensverwachting volledig kan worden geïncorporeerd in het contract. 

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 pas over het toezicht dat daar 

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

gingsspagaat kan eindelijk worden opgelost. Daarmee speelt het Kabinet de bal nu ook 

echt terug naar sociale partners die nu kleur moeten bekennen.  

 

14.7.2  Sociale partners: premiestabilisatie en meer voorwaardelijkheid in de aan-

spraken 

 

In par. 13.2.1.6 hebben wij het AOW- en pensioenakkoord besproken dat sociale partners 

in juni 2010 met elkaar hebben gesloten. Premiestabilisatie is dringend gewenst en is het 

leidend thema van dit akkoord. Zij besluiten dat de pensioenleeftijd omhoog moet en 

voortaan moet gaan mee bewegen met de levensverwachting. Opgebouwde aanspraken 

worden eveneens voorwaardelijk voor de levensverwachting. Daarnaast besluiten zij dat 

financiële schokken voortaan in de aanspraken moeten worden opgevangen. Daartoe 

schetst de StAr in het akkoord van juni 2010 twee mogelijke routes. De eerste is de route 

van combicontracten waarin een deel van de aanspraken onvoorwaardelijk blijft. Dit deel 

zal lager zijn dan nu het geval is, de rest wordt de facto voorwaardelijk en daarmee aan-

pasbaar voor financiële schokken. Uitgezocht dient te worden wat een realist ische 

verhouding is tussen het onvoorwaardelijke en voorwaardelijke deel. De tweede is de 

route van volkomen („complete‟) flexibele (reële) contracten. Daarin komen geen on-

voorwaardelijke aanspraken meer voor en wordt de ambitie volledig gericht op een reëel 

pensioenresultaat. Contracten dus die vallen binnen het concept van defined ambition. 

Als gezegd is premiestabilisatie het vertrekpunt. Wel wordt de CAO-tafel als achtervang 

ingezet om zo nodig uit (herschikking van) loonruimte extra middelen naar het fonds te 

sturen. 

De tot op heden opgebouwde aanspraken zouden omwille van de financierbaarheid en 

solidariteit ook alsnog voorwaardelijk moeten worden voor de levensverwachting en al 

dan niet deels voor financiële schokken. De StAr vraagt aan de wetgever de mogelijkhe-

den daartoe te verkennen. Het StAr-akkoord zet een majeure stap en dwingt net als de 

Minister tot een keuze tussen onvoorwaardelijk nominaal en voorwaardelijk reëel. De 

combicontracten vallen onder het aangescherpte vigerend FTK, de volkomen flexibele 

reële contracten onder het door de Minister aangekondigde daarop toegesneden FTK. 
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14.7.3  Defined ambition speelt een rol maar ontmoet ook veel scepsis 

 

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

De evaluatie van het FTK bevestigt de „lekken‟ in het FTK. Dat leidt tot te lage zekerheid 

voor onvoorwaardelijke toezeggingen. Die zekerheid moet worden aangescherpt, maar 

dat betekent een verslechtering van het reële pensioenresultaat. De door de Minister naar 

aanleiding van de kredietcrisis ingestelde commissies Frijns en Goudswaard zijn duide-

lijk in hun keuze voor een reëel pensioenresultaat en accepteren de consequentie van 

meer voorwaardelijkheid in de aanspraken. Frijns hint daarop en Goudswaard kiest er na-

drukkelijk voor. Defined ambition noemt hij als een van de voorbeelden om aan die 

keuze „reëel en (deels) voorwaardelijk‟ invulling te geven. Ook de Minister gaat zoals wij 

hierboven zagen voor een reëel pensioenresultaat en accepteert in ruil daarvoor contrac-

ten met voorwaardelijke aanspraken. Dat betekent dat de voor defined ambition 

benodigde wettelijke ruimte er gaat komen.
885

 En dat er ook een passend toezichtkader 

voor komt.
886

 Omwille van premiestabiliteit kiest de StAr voor contracten met een grotere 

mate van voorwaardelijkheid. De route om daaraan invulling te geven die de StAr duidt 

met volkomen („complete‟) flexibele (reële) contracten is de lijn van het concept van de-

fined ambition: reëel en voorwaardelijk. En Goudswaard én de Minister én de StAr sturen 

net als in defined ambition met de pensioenleeftijd als de levensverwachting verder stijgt. 

 

Toch ontmoet defined ambition in het veld veel scepsis. 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 houdbaarheidsanalyse maar óf gezien als voor nu een brug te ver door juist bij de hui-

dige discussies over onzekerheid de stap te maken naar „volledige onzekerheid‟
887

 óf 

beoordeeld als niet nodig. Men verzet zich tegen „volledige onzekerheid‟ (dat gepercipi-

eerd wordt als „nergens meer op kunnen rekenen‟) en volledige doorvertaling van 

schommelende rendementen in de aanspraken. Men vindt de stap naar incorporeren van 

de levensverwachting en het vastleggen van een afstempelplan bij onderdekking met een 

expliciete risicotoedeling voldoende en al ver genoeg gaan. „Eens gegeven blijft gegeven‟ 

vindt men emotioneel heel belangrijk, ook al beseft men dat het in reële termen schijnze-

kerheid geeft. Men wil juist dat het vigerend FTK meer ruimte biedt voor trendmatig 

sturen en vindt verzwaring van de zekerheid niet nodig of zelfs niet wenselijk. Het herstel 

van de financiële markten en daarmee van de dekkingsgraden eerst in 2009 en opnieuw 

eind 2010 draagt aan die houding bij. Dit speelt zowel bij werkgevers als werknemers 

maar bij de laatste wel veel nadrukkelijker. Immers, zij krijgen het risico in hun aanspra-

ken. Daar komt voor werknemers bij dat zij vinden, dat de werkgevers zich onttrekken 

aan hun verantwoordelijkheid voor een goed pensioen en „wel erg gemakkelijk weg ko-

men‟. Zeker nu de financiële positie niet goed is. Zij zouden ten minste nog wel moeten 

meebetalen aan herstel daarvan, zo vindt men. 

                                                
885 Conform de brief van april 2010. Inmiddels is onduidelijk of de Minister de stap zal zetten. Het concept-

advies van de landsadvocaat inzake de juridische bezwaren tegen het „invaren‟ van de opgebouwde on-
voorwaardelijke rechten in een contract met louter voorwaardelijke aanspraken zorgt voor twijfel of de stap 

kan worden gezet. 
886 Ook dat is inmiddels, mede als gevolg van het concept-advies van de landsadvocaat, onduidelijk. 
887 Men geeft dan aan dat het wellicht anders zou zijn als vandaag gestart zou worden met een pensioensys-

teem. 
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14.7.4  Nog geen AOW- en pensioenakkoord 

 

In zijn uitwerking van het pensioenakkoord heeft de StAr inmiddels gekozen voor de rou-

te van reëel en voorwaardelijk.
888

 De route dus van defined ambition. Dat ontmoet, in lijn 

met bovenstaande, veel verzet met name bij FNV-bonden. Daarenboven vinden alle bon-

den de premiestabilisatie bij financiële schokken die is overeengekomen te ver gaan. Zij 

vinden dat werkgevers mede verantwoordelijk moeten blijven voor het opvangen van die 

financiële schokken. Werkgevers en werknemers zullen hierover opnieuw moeten gaan 

praten. Ouderenbonden verzetten zich tegen het alsnog „verweken‟ en dus voorwaardelijk 

maken van de reeds opgebouwde aanspraken. Daarnaast is de Minister met name wat be-

treft de AOW nog onvoldoende tegemoet gekomen aan de in het AOW- en 

pensioenakkoord geventileerde wensen. Ook tussen de StAr en de Minister moet nog 

verder worden gesproken.  

Voor de tweede week van mei wordt geen akkoord verwacht. 

                                                
888 Zie par. 13.3.3. 


