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1. Een houdbaar pensioencontract is aanpasbaar aan de ontwikkelingen in de demografie, 

economie, maatschappij en op de arbeidsmarkt. Onvoorwaardelijke rechten passen daar niet 

in. 

 

2. De steeds groter wordende massa onvoorwaardelijke rechten is een bedreiging voor de 

solidariteit tussen jong en oud en daarmee voor de continuïteit van het pensioenstelsel.  

 

3. Solidariteit en evenwichtige belangenbehartiging, de continuïteit van het pensioenstelsel en 

het nastreven van een reëel pensioenresultaat omwille van economische en sociale 

zelfstandigheid van ouderen zijn voldoende rechtvaardigingsgrond voor het zogenoemde 

‘invaren’ en daarmee alsnog voorwaardelijk maken van de bestaande pensioenrechten. 

 

4. Pensioenfondsbesturen zouden contracten met onvoorwaardelijke rechten niet in beheer 

moeten willen nemen. Zo’n opdracht is niet waar te maken. 

 

5. ‘Geen garantie’ betekent niet ‘u kunt nergens op rekenen’. 

 

6. Bij eenzelfde beleggingsbeleid geven het huidige contract en defined ambition evenveel 

zekerheid; in beide gevallen kan alleen extra premie (= de toekomst) de zekerheid vergroten.  

 

7. Als wij in het huidige contract ook bij lage dekkingsgraden het beleggings- en 

matchingsrisico open laten staan, is het de facto defined ambition. Laten wij dat dan ook 

eerlijk zeggen. 

 

8. Het vastleggen van de reële ambitie in verwachting en risico en het daarop prudent 

afstemmen van de kostendekkende premie zijn nodig en voldoende als invulling van 

kapitaaldekking en daarmee de basis voor de gewenste zekerheid en voor het vertrouwen. 

 

9. Voorspoed geeft het grootste houdbaarheidsrisico voor het contract. Voorspoed 

overschreeuwt het ‘kunnen’. Goed risicomanagement begint daarom bij het omzetten van 

voorspoed in versterking van het actuarieel fundament. 

 

10. Buffers zijn onmisbaar voor een stabiel pensioenresultaat en daarmee voor het vertrouwen 

in het pensioenstelsel. De wetgever dient het vormen er van aan te bevelen. De bescherming 

ervan dient in het complete contract transparant te zijn geregeld. 

 

11. Herstelplannen hebben geen zin. De financiële markten (rente, beurskoersen, 

waarderingen en kredietwaardigheid) maken of breken het herstel. Het botte premiestuur 

draagt daaraan niets bij. Afstempelen is de enige remedie als het te lang duurt. Een bepaling 

in de wet over die termijn ter bescherming van jongere en toekomstige deelnemers volstaat. 

 

12. Soms stelt ‘kunnen’ grenzen aan ‘willen’. Dat doet pijn. Het accepteren daarvan is een 

kunst. 

 



13. Pensioen is geen vakantiegeld. Net als het salaris is pensioen bedoeld om te voorzien in de 

kosten van levensonderhoud. Daaronder vallen ook de kosten van zorg. 

 

14. Het uitspreken en vastleggen van een ambitie is een belangrijke stap naar realisatie er van. 

Dit proefschrift is daarvan een voorbeeld. 
 

15. Liefde is……….je partner onvoorwaardelijk steunen bij het schrijven van een 

proefschrift. 
 


