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Voorwoord

"Grow old along with me!
The best is yet to be,
The last of life for which the first was made."
(Robert Browning, Rabbi Ben Ezzra; geciteerd door Ross M. Skinner, 1980)

Dit onderzoek concentreert zich op het pensioenterrein. In het algemeen is dit een terrein dat
door betrokkenen in organisaties wordt ervaren als lastig, weerbarstig, esoterisch en helaas!- soms zelfs als stoffig en oninteressant. Ik kom hierop terug aan het eind van dit
voorwoord.
Terugblikkend op het afgelopen decennium valt te constateren dat ik veel heb meegemaakt.
Een intensieve kennismaking met het Human Resource- en Financiële terrein van de andere
kant van de tafel: het organisatieadviesvak. Na enkele jaren ontstond de behoefte aan een
theoretisch fundament. Het resultaat is deze studie. Het is fantastisch dat de mogelijkheid
bestaat dit in een dergelijke turbulente omgeving te realiseren. Natuurlijk heb ik daar hulp
bij gehad: van mijn klanten, collega's, Jan Telgen, Henk Vonhoff, Jan Kees Looise en
natuurlijk mijn gezin, familie en vrienden. In het kort wil ik daarover het volgende kwijt.
Als adviseur op het pensioen-, belonings- en arbeidsvoorwaardenterrein heb ik bij veel
organisaties in de keuken kunnen kijken. De adviseur van vandaag bedenkt niet alleen de
adviezen en oplossingen, hij/zij ondersteunt de organisatie ook bij de uitvoering ervan.
Hierdoor ontstaat een hechte relatie tussen 'opdrachtgever' en 'opdrachtnemer'. Een steeds
groeiende vrienden- en kennissenkring is het gevolg. Drie bedrijven waren bereid als 'casus'
voor dit onderzoek op te treden. Management en betrokken medewerkers van Coopers &
Lybrand, Ericsson Telecommunicatie en Koninklijke IBC: heel hartelijk bedankt.
Het werken met de collega's van Coopers & Lybrand is echt samenwerken. En met name
natuurlijk met mijn collega's binnen de Human Resources Advisory-groep van Coopers &
Lybrand. Zonder jullie steun zou het niet mogelijk zijn geweest om dit onderzoek te doen.
Fantastisch, dank jullie (en vooral Jorg, Liesbeth, Laurens en Marijn) wel. Xander bedankt
voor je
fiscale hulp. Marina en Saskia, fantastische editoren, met jullie hulp is het toonbaar
geworden. Hartelijk bedankt voor 'het er eventjes bij doen' van deze klus. Dit geldt trouwens
ook voor José Mol. Zij heeft mij fantastisch geholpen met de literatuurlijst. Beste Jan en
Adriaan, bedankt dat ik dit van jullie mocht doen: 'I owe you one'.
Arnold Schilder, bedankt voor je begeesterende voordracht in Evian. Het gaf mij het
steuntje dat ik nodig had en was de katalysator voor dit onderzoek.
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Afgezien van mijn privé-omstandigheden is Jan Telgen het beste wat me in die tien jaar is
overkomen. Hij heeft mij geïntroduceerd bij Coopers & Lybrand, is mijn mentor, mijn steun
en toeverlaat, mijn (lastige) promotor en bovenal een zeer gewaardeerde vriend. Jan, ik
hoop nog heel lang met je te mogen samenwerken en van je kritische geest te kunnen
genieten.
Henk Vonhoff, ook al ben je gepensioneerd, volgens mij geldt voorgaand citaat in ieder
geval voor jou! Bedankt voor je commentaar en ondersteuning.
Sonja, Karin en Esther: ik stel mijn studeerkamer weer open voor jullie. Eigenlijk is het
onverantwoord wat we hebben gedaan. Tijdens vakanties, in de weekenden en 's nachts
werken aan een proefschrift ... dan twijfelden we wel eens aan bovenstaand citaat. Wat ben
ik blij met jullie drieën. Ik zal proberen het goed te maken in de komende periode. Bedankt
voor alles.
Pa en ma, ik ben jullie heel dankbaar voor alle mogelijkheden en steun die ik van jullie heb
mogen ontvangen. Moge het bovenstaande citaat ook op jullie van toepassing zijn en ik
hoop dat we nog lang van elkaars gezelschap mogen genieten. Mijn oprechte dank.
Maar toch ook, als ik heel eerlijk ben, dit proefschrift 'hoc erat in votis' (vrij naar Horatius,
Satirae 2, 6, 1).
Gelet op het voorgaande kan pensioen niet stoffig en oninteressant zijn, er zijn te veel goede
(en jonge) mensen bij betrokken! Iedereen die ik niet heb genoemd en betrokken is geweest
bij dit onderzoek: met dank!
En voor de goede orde: het manuscript is afgesloten op 31 december 1996.

Rosmalen, maart 1997

Gijs M.M. van Bussel

Samenvatting

'As we grow old we work, produce,
and earn less, and therefore need
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a secure source of income
to see us through life'
(1994 The International Bank for Reconstruction and Development / THE WORLD BANK)

Blauwdruk voor een coherent, eigentijds pensioengebouw
Pensioen wordt actieve factor in Human Resource Management
Door een veelheid aan ontwikkelingen weten organisaties tegenwoordig niet goed wat ze
met hun pensioenregeling aan moeten. Zo voert de overheid de laatste jaren een gewijzigd
beleid ten aanzien van de sociale zekerheid en pensioen. Tegelijkertijd veranderen zowel het
pensioendenken binnen organisaties als de wensen van de deelnemers met betrekking tot
pensioenregelingen. Bovendien hebben de pensioenuitvoerders (verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen) de jacht op de klant geopend. Tel daarbij op de ondoorzichtigheid van de pensioenmaterie, de aantrekkingskracht van nieuwe, veelbelovende
producten en de agressieve benadering van de marktpartijen, en de chaos is compleet.
Overzicht en inzicht zijn geboden.
Om aan die roep te voldoen is een methodiek ontwikkeld die organisaties in staat stelt een
coherent pensioenbeleid te voeren, waarbij pensioen een belangrijke plaats vindt binnen het
Human Resource- en Financiële beleid van de organisatie.
Een coherent pensioenbeleid draagt bij aan het succes van de organisatie
Tot nu toe wordt pensioen nog veel gezien als een op zichzelf staande arbeidsvoorwaarde,
bedoeld voor de oude dag, en gebaseerd op de verzorgingsgedachte. Wijzigingen in
pensioenregelingen komen dan ook vaak als reactie hierop tot stand. Het betaalbaar houden
van de VUT of het streven naar financiële beheersbaarheid van het pensioenstelsel zijn daar
voorbeelden van. De financiële kant van de zaak is immers onderbelicht gebleven.
Een moderne opvatting is dat pensioen kan dienen als uitgesteld loon (in lijn met de fiscale
behandeling van pensioen). Logisch gevolg van deze denkwijze is dat werknemers die
eenzelfde arbeidsbeloning ontvangen ook in de pensioenpremie gelijk beloond moeten
worden. Met andere woorden, ook eenzelfde pensioenpremie beschikbaar gesteld
moeten krijgen, ongeacht hun leeftijd, doorgebrachte diensttijd of (achterliggende) carrière.
Pensioen dient echter ruimer dan sec vanuit de belonings- of verzorgingsgedachte te worden
bezien. Pensioen dient integraal te worden benaderd: pensioenbeleid moet geïntegreerd
worden in het Human Resource- en Financiële beleid. Van een passieve en dure
arbeidsvoorwaarde wordt pensioen zo een actief personeelsinstrument, dat bijdraagt aan het
succes van de organisatie. Een redenering die geheel strookt met de huidige opvattingen
over Human Resource Management.
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De metafoor van de architect
De in dit proefschrift ontwikkelde methodiek die tot een pensioengebouw leidt waarin alle
specifieke wensen van een organisatie hun plaats gevonden hebben, laat zich het best
vergelijken met het ontwerpen van een huis voor een gezin (de in het proefschrift
gehanteerde metafoor van de architect).
Allereerst gaat de architect na hoe het gezin samengesteld is, welke wensen er leven en
welke bezigheden en hobby's de bewoners van het huis uitoefenen. Deze algemene
gezinskenmerken worden onderverdeeld in 'leefsituatie' en 'financiële situatie', vergelijkbaar
met de uitgangspunten van de organisatie op het Human Resource- en Financiële terrein.
Tegenover de gezinskenmerken stelt de architect ontwerpvariabelen zoals de grootte van het
huis, het aantal verdiepingen en het aantal kamers. Deze variabelen komen overeen met de
ontwikkelde pensioenvariabelen. Dit zijn in de praktijk expliciet te maken keuzen voor
onderdelen of complete systemen zoals 'eindloonregeling', 'inhaalpremiesysteem' of
'pensioenfonds'.
Van conceptuitgangspunten tot coherente pensioenvariabelen
De ontwerpvariabelen van de architect worden vervolgens getoetst aan de leefsituatie (eisen
en wensen) en de financiële kenmerken van het gezin. Overeenkomstig de metafoor worden
in de pensioenmethodiek de situatiespecifieke pensioenvariabelen één-voor-één gewogen.
Met andere woorden, de relevantie van de variabelen wordt bepaald door de
organisatiespecifieke Human Resource- en Financiële uitgangspunten.
Door deze toetsing ontstaat een set conceptuitgangspunten, die eventueel deels nog
inconsistent kunnen zijn. De volgende stap is een integrale herwaardering van deze
conceptuitgangspunten door middel van bijvoorbeeld de visgraatanalyse en/of financiële
analyse. Op die manier worden de pensioenuitgangspunten van de organisatie expliciet en
ontstaat er een set coherente pensioenvariabelen.
'Fine-tuning'
In de laatste stap van de methodiek worden de coherente pensioenvariabelen op hoofdlijnen
uitgewerkt, waardoor een blauwdruk van een coherent pensioengebouw ontstaat. De
architect gaat ten slotte nog één keer met het gezin om de tafel om tot een definitieve
afstemming te komen. Het plan wordt integraal 'langs de uitgangspunten gehaald' en
fijngeslepen. Het pensioengebouw wordt in termen van de ontwerper gekarakteriseerd door
expliciet gemaakte keuzen ten
aanzien van de bekende drie pensioen(bouw)elementen: toezegging, financiering en
uitvoering.
Coherent pensioenbeleid
Op deze integrale wijze benaderd, is er sprake van de totstandkoming van coherent
pensioenbeleid. Uitgangspunt bij de gekozen methodiek is immers het Human Resource- en
Financiële beleid, die zijn verankerd in het organisatiebeleid. Op deze wijze draagt het
pensioenbeleid bij aan het succes van de organisatie. De organisatiespecifieke uitgangspunten op het Human Resource- en Financiële terrein worden door middel van de
methodiek geconfronteerd met de pensioenvariabelen, die hierdoor één voor één worden
gewaardeerd. Integrale herwaardering levert vervolgens de uitgangspunten op voor het
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pensioenbeleid, direct afgeleid van de uitgangspunten en door de gehanteerde methodiek
volledig geïncorporeerd in het organisatiebeleid. Op basis hiervan wordt een
pensioengebouw ontworpen dat past bij organisatie.
Praktijk
Aangezien de methodiek tevens de totstandkoming van een coherent pensioenbeleid in de
praktijk beoogt, worden de verschillende stappen vergeleken met de manier waarop in drie
praktijkgevallen - bij Coopers & Lybrand, Ericsson Telecommunicatie en Koninklijke IBC met pensioen wordt omgegaan. Per stap van de methodiek worden in de praktijk gerezen
aandachts- en/of knelpunten in kaart gebracht, en als leerpunten aan de methodiek getoetst.
De conclusie is dat de methodiek hier - door de integrale, systematische en deductieve
benadering - oplossingen biedt en aldus ook in de praktijk een coherent pensioenbeleid
waarborgt. Bovendien blijkt dat de methodiek bijdraagt aan de acceptatie van het
pensioensysteem. Als leidraad voor alle betrokkenen binnen de organisatie garandeert de
methodiek een minder esoterisch, maar juist 'organisatiegetint bouwproces'.
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1.1

Introductie in historisch perspectief
1

De pensioengeschiedenis gaat ver terug. In deze introductie wordt een zeer beknopte schets
gegeven van de hoofdlijnen waarlangs de ontwikkeling van ons pensioenstelsel zich heeft
voltrokken.
Van oudsher hebben mensen voorzieningen getroffen voor de oude dag. Soms droeg ook de
werkgever een steentje bij: zo kreeg bij de Romeinen de oudgeworden legionair een stukje
bouwgrond en ontving de Romeinse veldheer een levenslange uitkering, 'een lijfrente'. In
India en China betekende een omvangrijke kinderschaar mindere zorgen bij de oude dag. De
pensioenontwikkeling respectievelijk het sparen voor de oude dag voltrekt zich na de 16e
eeuw langs een drietal 'sporen': de voorziening in de relatie tussen werkgever en werknemer,
de staatsvoorzieningen en de in privé getroffen voorzieningen. Gelet op de doelstelling van
deze studie wordt in grote trekken de historische ontwikkeling van de eerste twee
voorzieningen geschetst. Voor een schets van de ontwikkeling van de privé-voorzieningen
wordt verwezen naar onder meer Brouwer (1993), Dietvorst (1994) en De Lange (1994).
1.1.1

De voorzieningen door de werkgever

In Nederland ontstonden kleinschalige voorzieningen in de 17e en 18e eeuw. De
gemeenschap wilde niet voor de kosten van de gildeknecht bij ziekte, dood en ouderdom
opdraaien. De baas van de gildeknecht moest erop toezien dat de knecht daarvoor
'verzekerd' was. Ook de eerste ambtenarenregelingen, ter vervanging van 'de gunsten en
privileges die in de vorm van pensioen verleend werden', ontstonden volgens Breunesse aan
2
het eind van de 18e eeuw. De militaire pensioenregeling kwam in 1814 tot stand. Daarna
volgden particuliere organisaties als de spoorwegmaatschappijen, die de eerste
ondernemingspensioenfondsen oprichtten. Als aanleiding voor deze ontwikkelingen wordt
door Breunesse de industriële revolutie gegeven: 'grootschaliger productiehuishoudingen,
het ontstaan van de bevolkingsgroep industriële arbeiders en de opkomst van het
socialisme.'
De Nederlandse industrieel Jacobus Cornelis van Marken (1845 - 1906) 'streefde naar de
sociale en maatschappelijke verbetering van de in zijn ondernemingen werkzame arbeiders'
(WP, 1962) en 'wordt beschouwd als de baanbreker in het denken over pensioenen.'
In het begin van de 20e eeuw vond een sterk progressieve ontwikkeling van het
pensioendenken plaats. In de loop van deze eeuw gingen de werkgevers en de overheid er
massaal toe over om hun werknemers en ingezetenen een geldelijke tegemoetkoming in de
verzorging van de oude dag toe te kennen. Talloze ondernemings- en bedrijfstakpensioenfondsen werden opgericht. In de bedrijfstakpensioenfondsen speelde de
solidariteit 'immer een belangrijke rol', ook tussen de verschillende aangesloten
ondernemingen. De ondernemingspensioenfondsen belegden de pensioengelden veelal in de
eigen onder- neming. Na de déconfiture van de koninklijke Hollandsche Lloyd in 1935
kwam, vertraagd door de oorlog, begin jaren vijftig de Pensioen- en spaarfondsenwet (PSW)
tot stand, die gericht is op 'het veiligstellen van de aanspraken van de door een werkgever
1
2

Met name ontleend aan Breunesse (1995).
Volgens Wessels (1988) ontstonden de eerste regelingen op grond van morele overwegingen en dienden als

ondersteuning naar behoefte (zie ook De Lange, 1994). Naar de opvatting van Bod (1979) is de eerste ambtelijke
pensioenregeling in 1802 ontstaan.
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gedane pensioentoezegging aan de werknemers'.
1.1.2

De voorzieningen door de staat
3

Ten aanzien van de staatsvoorzieningen zijn retrospectief twee stromingen te
onderscheiden. In de jaren tachtig van de 19e eeuw werden in Duitsland onder Bismarck
werknemersverzekeringen gerealiseerd die zijn gebaseerd op een verzekeringsplicht waaraan werkgevers, werknemers en eventueel de overheid bijdragen. De basis voor de
verzekering (premie en uitkeringen) is de hoogte van het verdiende inkomen. Dit type wordt
aangeduid als het 'continentale type'.
Het 'Atlantische type' is gebaseerd op de ideeën van Beveridge. Breunesse: 'Beveridge had
van de Engelse regering de opdracht gekregen een systeem van sociale zekerheid te
ontwikkelen. De hoofdpunten van het Beveridge-plan (het rapport verscheen in 1942) waren
uniforme uitkeringen op minimumniveau, een alomvattende verzekering tegen voorkomende
maatschappelijke risico's en zonder inkomenstoets. Deze verzekering zou de totale
bevolking moeten omvatten'. Het Beveridge-systeem gaat uit 'van volksverzekeringen die als
doel hebben een minimum-inkomensbescherming te bieden tegen alle risico's (...) voor alle
ingezetenen.'
1.1.3

Het Nederlandse pensioenstelsel
4

Het Nederlandse sociale stelsel is een mix van beide typen. De staatspensioenen
(ouderdomspensioen en weduwen- en wezenpensioen) komen overeen met het
gedachtengoed van Beveridge, alhoewel de inkomensafhankelijke premie niet past in dit
concept. De werknemersverzekeringen (WW en WAO) en de aanvullende pensioenen (de
pensioenen in de relatie tussen werkgever en werknemer) sluiten aan bij de ideeën van
Bismarck.
Het ouderdomspensioen van Drees - het staatspensioen (AOW) dat in 1957 wordt ingesteld
en 'krachtens welke alle ingezetenen van Nederland van 15 - 65 jaar automatisch verzekerd
zijn tegen de geldelijke gevolgen van de ouderdom' (WP, 1963) - wordt de
bodemvoorziening in het Nederlandse pensioenstelsel. Een stelsel dat past in de filosofie
van de verzorging van de wieg tot het graf, een filosofie die zo 'kenmerkend is voor de
Nederlandse verzorgingsstaat' (Verbond van Verzekeraars, jaarverslag 1994).
Heel globaal bezien, berust het Nederlandse pensioenstelsel op drie pijlers (Dietvorst,
1994):de eerste pijler wordt gevormd door het staatspensioen. De AOW vormt de bodem
voor de geldelijke oudedagsvoorziening. Voor met name de lagere inkomens is de
AOW het belangrijkste (soms zelfs het enige!) bestanddeel van het ouderdomspensioen;
het pensioen dat de werkgever toekent vormt de tweede pijler. Dit pensioen wordt
in het algemeen aangeduid met de term 'aanvullend pensioen'. In Nederland
bestaat geen pensioenplicht. Dit betekent, dat de werkgever niet verplicht is aan de
werknemer een aanvullend pensioen toe te zeggen. Onderzoek, uitgevoerd in 1985
in opdracht van de toenmalige Pensioenkamer, toont dat 17,9% van alle
3
4

Ontleend aan Breunesse (1995)
Breunesse: 'In eerste instantie richtten de socialisten zich op een staatspensioenvoorziening uitsluitend voor

werknemers. Onder druk van de Bond voor Staatspensioneering onder leiding van Van Krevelen, die een
staatspensioen voor allen wilde, ging de de SDAP overstag'
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werknemers van 25 tot 65 jaar geen aanvullende pensioenvoorziening hebben;
ten slotte vormen de in de privésfeer getroffen voorzieningen, en met name de
bekende lijfrenteverzekeringen, de derde pijler.

1.2

Maatschappelijke ontwikkelingen brengen organisaties
in een lastig parket

1.2.1

De overheid voert een ander beleid ten aanzien van pensioen

Nadat in de jaren zeventig en begin jaren tachtig nog hevige discussies zijn gevoerd over de
invoering van een pensioenplicht voor werkgevers, is daarna de discussie geconcentreerd op
met name de hoogte van de premieafdrachten aan en pensioenreserves van pensioenfondsen.
De verschuiving van een discussie over de inhoud van de pensioenregeling naar een
discussie over de financiering is met name ingegeven door de wens van de overheid om de
overheidsschuld en het financieringstekort terug te dringen.
Voorbeelden van deze ontwikkelingen in het verleden zijn de druk op de pensioenpremieafdracht aan het ABP door de toenmalige minister Ruding (de in vakkringen
veelbesproken en bediscussieerde verlaging van de ABP-premie) en de voorgestelde wet
'Heffing vermogensoverschotten pensioenfondsen'. Deze wet is begin jaren negentig - na
hernieuwd, op initiatief van voormalig minister-president Lubbers, in de belangstelling te
hebben gestaan - weer in de ijskast verdwenen. In het verlengde van deze gebeurtenissen
valt momenteel een aantal ontwikkelingen die samenhangen met de rol van de overheid als
wet- en werkgever, te constateren:de rol en omvang van de AOW als basisvoorziening neemt af;
de financiële ruimte van de overheid, ook ten aanzien van pensioen, vermindert.
Dat wil zeggen, de overheid als werkgever tracht de loonkosten te beperken door
de invoering van een goedkoper pensioensysteem en een
5
versterking van de marktwerking (bijvoorbeeld de privatisering van het Algemeen
Burgerlijk Pensioenfonds, het ABP, per 1 januari 1996);
de uitvoering van het overheidsbeleid ter zake (kosten)beheersing van het sociale
zekerheidstelsel, waaronder pensioenen, door vergroting van de marktwerking leidt tot
5

In juni 1991 werd geconstateerd dat het ABP in financiële problemen leek te geraken. Dit werd veroorzaakt doordat

de structureel benodigde premie bij het bestaande arbeidsvoorwaardenpakket beduidend boven het afgedragen
niveau lag. Als gevolg van deze financiële problemen werd de Minister van Binnenlandse Zaken (hoc tempore
mevrouw C.I. Dales) uitgenodigd door het kabinet om een analyse van het probleem te maken. De minister gaf tijdens
de kabinetsbesprekingen aan dat zij een integrale aanpak voorstond. Dit was volgens haar de enige reële kans op het
beheersbaar maken van de budgettaire gevolgen van de te voorziene premiestijging. Als gevolg hiervan stelde de
minister een commissie ABP-complex (commissie Pont) in op 13 september 1991. Uit het werk van de commissie
werd een aantal conclusies getrokken. Een van de conclusies was dat privatisering van het ABP een essentieel
onderdeel vormde van het oplossen van de problematiek. Zoals blijkt uit het volgende citaat uit ondergenoemde brief.
'Privatisering van het ABP is een essentieel onderdeel van een oplossing voor de ABP-problematiek. Privatisering
past binnen het bredere streven naar normalisering van de arbeidsverhoudingen bij de overheid en het streven naar
marktconformiteit. Privatisering van het ABP maakt een einde aan de huidige situatie van ongelijk over partijen
gespreide bevoegdheden en verantwoordelijkheden ten aanzien van begroting/jaarrekening, financiering en
aansprakenpakket. Verzelfstandiging creëert de situatie dat de bevoegdheden en verantwoordelijkheden in een hand
(die van sociale partners) komen te liggen, hetgeen de overheid een belangrijk voordeel biedt. Immers, hierdoor
kunnen de financiële gevolgen van loon- en rendementsontwikkelingen voor rekening van de sociale partners worden
gebracht. Het kostenbewustzijn van elk van de sociale partners zal hierdoor worden versterkt'. Als gevolg van deze
conclusie werd de weg naar privatisering van het ABP geopend.
(Bron: Brief van de Minister van Binnenlandse Zaken aan de minister president d.d. 1 september 1992, met kenmerk
AB92/U904)
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verdergaande deregulering (de operatie Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit).
6
Mede hierdoor staan de verplichtstelling van deelname in beroepspensioenregelingen en de
7
verplichte deelname in een bedrijfspensioen- fonds ter discussie;
de aansluiting van het overheidsbeleid bij ontwikkelingen in de maatschappij zoals:
de doorgevoerde individualisering van de AOW en de wijzigingen in de
nabestaandenwet (Anw), alsmede voorgenomen wijzigingen in de arbeidsongeschiktheidspensioenwetgeving.
1.2.2

Het pensioendenken in organisaties en van deelnemers in pensioenregelingen
verandert

De meeste pensioenregelingen in Nederland zijn van het type eindloon (Pensioenkamer
1987, Coopers & Lybrand 1994, Hay Management Consultants 1995, Verzekeringskamer
1996). Dat wil zeggen dat de pensioenuitkomst is gebaseerd op het laatstgenoten inkomen.
Onderzoeken uitgevoerd door onder andere Coopers & Lybrand tonen aan dat er een
verschuiving optreedt naar andersoortige pensioenregelingen, zoals middelloon of
8
beschikbare premiestelsels . Voorbeelden van organisaties die hun pensioenregeling
fundamenteel hebben gewijzigd zijn Rabobank (1987), Nutricia (1994), Coopers & Lybrand
(1995) en Philips (1996). Het jaartal achter de naam van de organisatie geeft aan wanneer de
wijziging van de regeling heeft plaatsgevonden. De redenen van de overgang naar andere
pensioenregelingen staan in relatie tot een aantal maatschappelijke ontwikkelingen. Deze
ontwikkelingen zijn onder andere:flexibilisering van arbeidsrelaties, arbeidstijden en arbeidsvoorwaarden. Een
voorbeeld van het laatste is bijvoorbeeld het afruilen van vrije dagen tegen meer
pensioen;
individualisering, met andere woorden de vraag naar bijvoorbeeld maatwerkpensioen in plaats van massieve collectieve systemen, die op solidariteit zijn
gebaseerd;
grotere arbeidsparticipatie van vrouwen. De introductie van het weduwnaarspensioen en de mogelijkheid om het weduwenpensioen om te zetten in andere
pensioenvormen zijn hiervan voorbeelden. In het jaar 2000 wordt de Pensioen-en
spaarfondsenwet aangepast en ontstaat de
6

Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek van een interdepartementale werkgroep heeft het kabinet

besloten de mogelijkheid tot verplichtstelling van beroepspensioenregelingen te handhaven. De voorwaarden
waaronder de verplichtstelling wordt verleend, zullen echter worden verscherpt. Dit valt te lezen in de brief van de
Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal d.d. 19 juli 1996 (kamerstuk 24036, vergaderjaar 1995-1996). De verscherping van de
verplichtstelling zou de individuele keuzevrijheid vergroten en marktconforme prikkels introduceren die gunstig kunnen
uitwerken op de kostenefficiency bij de uitvoering, productdifferentiatie en het optimaliseren van de
risico/rendementverhouding van de beleggingen.
Het gestalte geven van deze wijziging vereist een nadere technische uitwerking. Medio 1997 zal een wetsvoorstel
over deze wijziging gereed zijn.

7

Het kabinet heeft besloten de vrijstellingsrichtlijn te wijzigen (Nota Flexibilisering en verplichtstelling, d.d. 17

september 1996, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid), terwijl de verplichte aansluiting bij
bedrijfspensioenfondsen gehandhaafd blijft. Het besluit van het Bpf (id est bedrijfstakpensioenfonds) tot afwijzing
van het verzoek tot vrijstelling zal in de toekomst worden getoetst door het College van Beroep voor het bedrijfsleven.
Dit vereist een aanpassing van de Wet Bpf. Tot de inwerkingtreding van die wetswijziging blijft de kantonrechter
bevoegd.

8

Uit de 'Pensioenmonitor, stand van zaken eind 1995' van de Verzekeringskamer (1996) blijkt, dat bij

pensioenfondsen met name het aantal actieve deelnemers onder een middelloonregeling met indexatie toeneemt (de
verandering ten opzichte van verzekerde regelingen is door het ontbreken van gegevens niet bekend).
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wettelijke mogelijkheid om weduwen- pensioen te converteren;
andere samenlevingsvormen en gezinssamenstelling. Naast het weduwnaarspensioen is ook het partnerpensioen geïntroduceerd. Dat strekt zich niet alleen uit
tot niet-huwelijkse man-vrouwrelaties maar ook op man-man- en vrouwvrouwrelaties. De ongehuwde deelnemer in pensioenregelingen kan nimmer recht
doen gelden op een partnerpensioen. De conversiemogelijkheid die vanaf het jaar
2000 is opgenomen in de Pensioen-en spaarfondsenwet beperkt zich daarom niet
alleen tot het weduwenpensioen, maar is van toepassing op alle vormen van
partnerpensioen;
werkgevers en vakorganisaties gaan meer bedrijfsmatig met pensioen om. Er
wordt vanuit de organisatie kritischer gekeken naar de kosten van de uitvoering
door en de performance van de pensioenuitvoerder. Een ander voorbeeld is het
afromen door de organisatie van overschotten in de eigen pensioenfondsen
(bijvoorbeeld door tijdelijke stopzetting premiebetaling aan pensioenfonds; de
pensioenpremie 'holiday' van het KLM-pensioenfonds is hiervan een sprekend
voorbeeld).
Ten aanzien van flexibilisering en individualisering heeft de commissie Witteveen (1995)
aanbevelingen gedaan. Deze aanbevelingen zijn door het Ministerie van Financiën over9
genomen . Hierdoor heeft de overheid als wetgever de weg vrijgemaakt voor verdergaande
flexibilisering en individualisering dan tot dat moment mogelijk was.
1.2.3

Door de geschetste ontwikkelingen komen pensioenuitvoerders in beweging
10

De wetgever schrijft voor dat de uitvoerder van pensioenregelingen een pensioenfonds of
verzekeringsmaatschappij moet zijn. Door de wensen van de pensioencliënt - de organisatie,
maar ook het individu - en de terugtredende overheid, in het kader van de eerdergenoemde
ontwikkeling naar meer marktwerking door middel van onder andere deregulering leiden bij
de pensioenuitvoerders tot een herijking van hun strategie en als gevolg daarvan
reorganisaties.
Verzekeringsmaatschappijen reorganiseren en richten hun primaire proces anders in. De van
oudsher bekende structuur van het individuele (producten voor de particulier) en collectieve
bedrijf (collectieve producten voor organisaties) wordt overboord gezet. Een meer
cliëntgerichte aanpak komt hiervoor in de plaats. Als de cliënt bijvoorbeeld een combinatie
van collectief en individueel ingerichte producten wenst voor zijn werknemers, dan wordt
de cliënt door één team binnen de maatschappij bediend. Daarbij is niet alleen een
één-loketsituatie ontstaan, maar vindt ook een groot deel van
de be- en afhandeling binnen het team plaats.
Met name de kleinere pensioenfondsen hebben de bemanning noch de knowhow om
adequaat op deze ontwikkelingen in te spelen. Ook vinden organisaties dat de uitvoering
van de pensioenregeling, die alhoewel het kleinere pensioenfonds juridisch een separate
entiteit is toch vaak wordt uitgevoerd door werknemers van de organisatie, geen
kernactiviteit is. Dit leidt tot de uitbesteding ('outsourcing') van de uitvoering (administratie
en/of beleggingen) van de pensioenregeling en dus in feite het pensioenfonds. Verzekeraars
hebben uiteraard zeer veel belangstelling voor deze voor hen kernactiviteit. Een voorbeeld
9

Ten aanzien van de precieze uitwerking en 'wettelijke verankering' bestaat echter nog de nodige onduidelijkheid

(Brouwer, 1996)

10

Pensioen- en spaarfondsenwet (PSW), artikel 2
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daarvan is Coopers & Lybrand, die in 1995 de nieuwe pensioenregeling bij een verzekeraar
in plaats van bij het eigen pensioenfonds heeft ondergebracht.
Ook pensioenfondsen proberen de slag te maken naar een meer professionele organisatie. Er
vindt daarbij een verschuiving plaats van de huidige reactieve naar een meer pro-actieve
dienstverlening. Zij gaan producten aanbieden, behoeften creëren et cetera. Door wetgeving
gehinderd kunnen zij deze dienstverlening (vooralsnog) niet rechtstreeks aanbieden en
richten daarom verzekeringsmaatschappijen op. Afbeelding 1 (Coopers & Lybrand, 1994)
toont de ontwikkelingsfasen van de pensioenfondsen in de komende jaren, wat uiteindelijk naar de mening van Coopers & Lybrand - leidt tot Personal Financial planning.

Afbeelding 1: De ontwikkelingsfasen van de pensioenfondsen in de komende jaren (Coopers & Lybrand 1994)

Pensioenfondsen en verzekeraars hebben de jacht op de pensioencliënt geopend. De door
serene rust gekenmerkte - en door menigeen bezien als een stoffige - pensioenwereld is
veranderd in een dynamische en turbulente omgeving.
1.2.4

Organisaties weten niet wat ze met hun pensioenregeling moeten doen

In deze turbulente wereld zijn de meeste organisaties - als het geheel van onderneming/
werkgever en werknemers - nog op zoek naar de voor hen meest geschikte aanpak van de
pensioenregeling. De eerder aangegeven maatschappelijke ontwikkelingen leiden tot een
heroriëntatie op de eigen pensioenregeling. De veelheid aan ontwikkelingen, de ondoorzichtigheid van de pensioenmaterie, de aantrekkingskracht van de nieuwe - waar soms wel
eens een vraagteken bij gezet mag worden - veelbelovende pensioenproducten en de
agressieve marktpartijen leiden vaak tot onzekerheid, angst voor opportunisme en de waan
van de dag, het weggooien van het kind met het badwater et cetera. Organisaties staan voor
de
vraag: hoe nu verder?
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Vragen die daarbij door de organisatie worden gesteld zijn verschillend van aard, strekking
en diepgang:De beleidsvraag
'De organisatie staat voor ingrijpende veranderingen, die elkaar snel opvolgen. Dit
vraagt een:groter aanpassingsvermogen;
ruimere verantwoordelijkheid;
onafhankelijkheid van de individuele werknemer.' (Dooper, 1995).
In welke mate moet onze pensioenregeling deze ontwikkelingen ondersteunen?
De 'benchmarking'-vraag
Wat houdt onze pensioenregeling nu precies in? Hoe verhoudt zich dat tot onze
concurrenten? Moeten we naar een andere pensioenregeling om onze marktpositie te
verbeteren? Waarom gaat Philips over op een middelloonregeling en kiest Nutricia
voor een beschikbare premieregeling? Wat moeten wij doen?
De financiële vraag
De pensioenkosten vormen een substantieel deel van de arbeidskosten. De
pensioenkosten zijn moeilijk voorspelbaar gebleken in de afgelopen jaren. Kunnen
we niet een pensioenfinanciering realiseren waarvan de kosten wel beheersbaar en
budgetteerbaar zijn?
De kostenvraag
Leiden de flexibele en meer individuele pensioenregelingen nu ook tot een
kostendaling?
De Human Resource-beleidsvraag
De aard van de werkzaamheden binnen onze organisatie vraagt om flexibilisering van
de arbeidsvoorwaarden. Moet en kan binnen een dergelijk flexibel arbeidsvoorwaardengebouw een flexibele pensioenregeling een plaats krijgen? Hoe realiseer je
dat?
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1.3

Meer overzicht en inzicht noodzakelijk

1.3.1

Pensioenbeleid is niet geïntegreerd in Human Resource-beleid

1.3.1.1 Pensioen is een geïsoleerde arbeidsvoorwaarde
Pensioen is na de Tweede Wereldoorlog op grote schaal ingeburgerd geraakt in een tijd van
opkomende welvaart en de daarmee gepaard gaande verzorgingsgedachte. 'Werkgevers
beloofden een pensioen maar kwamen deze belofte niet na of zorgden niet voor een
adequate financiering. Om de wildgroei en het misbruik in te perken, heeft de overheid in
1952 de bescherming van de werknemer geregeld in de Pensioen- en spaarfondsenwet.
Hiermee werd pensioen min of meer een recht van de werknemer en een plicht voor de
werkgever. Deze gedachte is tot in de jaren zeventig versterkt in lijn met de destijds
heersende opvattingen over personeels- en sociaal beleid: meeslepend, vaag-hervormend,
normatief en warmmenselijk' (Van Bussel en Van Duren, 1990).
Daarmee is pensioen in de loop der jaren geïsoleerd komen te staan van de andere
arbeidsvoorwaarden. Pensioen dient voor de financiële verzorging van de oude dag, met
andere woorden wordt gedomineerd door de verzorgingsgedachte.
1.3.1.2 Arbeidsvoorwaarden worden ingezet om organisatiedoel te bereiken
De Jong (1987) beschrijft de 'ontwikkeling van personeelsbeheer via personeelsbeleid en
sociaal beleid naar personeelsmanagement'. Hij baseert zich daarbij op twee bronnen:
VNO/NCW (1983) en Van Dijck (1977, 1983, 1987). De factor arbeid wordt niet meer puur
beheersmatig benaderd, maar er vindt een ontwikkeling plaats naar personeelsmanagement
(Human Resource Management), waarbij door Van Dijck (1987, 105-107) de volgende
uitgangspunten worden gesteld:'het inzicht dat condities en kenmerken van personeel en organisatie op langere
termijn bepalend zijn, in negatieve of positieve zin, voor het 'succes', het voortbestaan van een organisatie;
integratie van het personeels- en organisatiebeleid in het 'algemeen beleid';
het plaatsen van personeelsmanagement in een open en dynamische, maatschappelijke context (...); De totale 'performance' en de ontwikkeling van de
onderneming hebben ook betrekking op de dimensie van vermaatschappelijking.
Een strategische blik en greep hierop vanuit personeelsmanagement is in de jaren
tachtig meer nog dan voorheen geboden (...); Een ontwikkelingsgerichte benadering die gestuurd wordt door forecasts en visies, is op het sociale gebied evenzeer geboden als op het economische en technologische;
een sturende rol van managers in het personeels- en sociaal beleid.
Deze ontwikkeling in de tijd van personeelsbeheer - via personeelszorg, personeelsbeleid en
sociaal beleid - tot Human Resource Management leidt tot een verzakelijking en integratie
van het personeels- en organisatiebeleid in het algemene beleid van de organisatie. De
heersende opvatting is dat het Human Resource-beleid een bijdrage dient te leveren aan
het succes van de organisatie.
De concretisering van het Human Resource-beleid vindt onder meer plaats door middel van
het beloningssysteem en de arbeidsvoorwaarden. Beloning en arbeidsvoorwaarden zijn
voorbeelden van wat in de literatuur personeelsinstrumenten worden genoemd. Andere
voorbeelden zijn werving & selectie en management development. De realisatie van het
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Human Resource-beleid vindt plaats door een optimale hantering en 'instelling' (toepassing)
van de personeelsinstrumenten. Deze dynamische toepassing van het PZ-instrumentarium
maakt het mogelijk dat op een adequate wijze wordt gereageerd op ontwikkelingen binnen
de organisatie en in de omgeving van de organisatie, zoals markt- en maatschappelijke
ontwikkelingen.
Een voorbeeld van de 'herinstelling' van een instrument is de variabiliteit van het salaris op
basis van prestaties. 'Prestatiebeloning lijkt daarmee een vaste plaats in het arbeidsvoorwaardenpakket te hebben verworven' (Dooper, 1995). De motivatie (Sondedeijker, 1996)
daarvan wordt enerzijds gevonden in de motivatie van de senior managers en anderzijds
gevonden in de belangen van de aandeelhouders. ' (...) vervult het beloningssysteem voor
senior managers in toenemende mate een strategische rol. Prestatiebeloning (...) vormt
steeds vaker een vast onderdeel van het arbeidsvoorwaardenpakket voor senior managers
bij grote multinationale ondernemingen.' 'Prestatiebeloning neemt (...) een steeds belangrijker plaats in als vervangend bindmiddel.'
1.3.1.3 Pensioen kan ook als personeelsinstrument worden gehanteerd
Arbeidsvoorwaarden - primaire en secundaire - worden aldus aangepast aan organisatie- en
maatschappelijke ontwikkelingen. Deze ontwikkeling valt ook bij pensioen - weliswaar heel
schoorvoetend - waar te nemen.
In haar dissertatie (1995) draagt Kraamwinkel een aantal overwegingen aan die het aanbod
van de werkgever en de vraag door de werknemer van pensioen zouden kunnen verklaren:motiveren en binden personeel;
voorkomen sociale onrust;
aantrekken betere werknemers (pensioen is aantrekkelijke
arbeidsvoorwaarde);
pensioen kan de beloningsstructuur in de organisatie versluieren en kan
gebruikt worden als verkapte beloningsverhoging.
Alle genoemde overwegingen zijn signalen dat pensioen niet door iedereen meer als een
geïsoleerde arbeidsvoorwaarde gezien wordt. Sinds de jaren tachtig vindt op ruimere schaal
de opvatting gehoor dat pensioen meer is danwel meer zou kunnen zijn voor de organisatie.
Meer dan die collectieve arbeidsvoorwaarde bedoeld voor de verzorging van de oudedag,
waarbij de solidariteit een van de basisprincipes is.
Er is een richting binnen de pensioenadvieswereld ontstaan die pensioen ziet als uitgesteld
loon en die lijnrecht staat tegenover de aanhangers van de verzorgingsgedachte. De
'beloners' zijn van mening dat werknemers die eenzelfde arbeidsbeloning ontvangen ook in
de pensioenpremie gelijk moeten worden beloond: met andere woorden, ook eenzelfde
pensioenpremie beschikbaar gesteld moeten krijgen, ongeacht hun leeftijd, doorgebrachte
diensttijd of achterliggende carrière.
Van Bussel en Telgen (1990) onderschrijven de lijn dat pensioen meer voor een organisatie
kan betekenen. Zij bezien pensioen ruimer als slechts vanuit de beloningsgedachte:'Het formuleren van pensioenbeleid binnen het financiële/sociale beleid
van de onderneming betekent een omslag in het denken bij de verantwoordelijke beleidsmakers: pensioen als passieve en dure arbeidsvoorwaarde
wordt een actief instrument. De inrichting van het instrument en de afstemming met de andere personeelsinstrumenten zal de nodige inspanningen
vergen.
Door Van Bussel en Van Duren (1990) wordt daaraan toegevoegd: 'Als een organisatie
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pensioen als personeelsinstrument wil hanteren dan dient pensioen zodanig ingericht te
worden dat het een bijdrage levert aan de effectiviteit en het succes van de organisatie.'
1.3.2

Huidige veranderingen in pensioenregelingen veelal financieel ingegeven

1.3.2.1 De onbetaalbaarheid van de VUT leidt tot veranderingen in de pensioenregeling
Veel van de wijzigingen die momenteel plaatsvinden in pensioenregelingen zijn voortgekomen uit de behoefte een oplossing te vinden voor de VUT-problematiek. De
financiering van de VUT is veelal gebaseerd op het zogeheten omslagstelsel. Dat wil zeggen
dat de actieve werknemerspopulatie net zo veel premie per jaar betaalt als nodig is voor de
VUT-uitkeringen in dat jaar van de ex-werknemers. Deze wijze van financiering wordt bij
een vergrijzing en ontgroening van de bevolking, vanwege het afnemende premiedraagvlak,
als ongewenst beschouwd in verband met het risico van onbeheersbare kostenstijgingen.
Een voorbeeld hiervan is CSM Suiker bv. De organisatie becijferde in 1995 dat bij
handhaving tot het jaar 2017 van de VUT met een VUT-leeftijd van 61 jaar de VUT-kosten
per jaar 15,1% van de loonsom zouden gaan bedragen (Dekker, 1995).
De onbetaalbaarheid van de VUT leidt bij veel organisatie tot het invoeren van flexibele
pensioenregelingen. De werkgever realiseert een kostendaling omdat de werknemer gaat
meebetalen c.q. meer dan vroeger gaat betalen in de nieuwe VUT-vervangende prepensioenregeling danwel genoegen neemt met lagere uitkeringen.
Daartegenover staat voor de werknemer het verkrijgen van meer zekerheid. De VUTregeling is door de aard van de regeling onzeker. Periodiek wordt over het voortbestaan en
de inhoud van de regeling met de werkgever onderhandeld. De prepensioenregeling heeft
het voordeel dat rechten worden opgebouwd. De voorwaardelijke VUT-regeling wordt
omgezet in een onvoorwaardelijke pensioenregeling. Een voorbeeld hiervan is de FPU11
regeling (Flexibel Pensioen en Uittreden ) van de overheid.
1.3.2.2 Organisaties streven naar financiële beheersbaarheid van de pensioenkosten
De prikkel tot verandering is primair ingegeven door het Financiële beleid, gekenmerkt door
onder meer het streven naar voorspelbaarheid, de reductie en beheersbaarheid van kosten
door de toenemende concurrentie en de druk van de aandeelhouders om te komen tot een
optimale financiële performance. Op de dag van vandaag 'riskeert elke ondernemer ernstige
moeilijkheden als hij ook maar de geringste aarzeling vertoont bij zijn inspanningen om het
onderste uit de kan te halen voor de aandeelhouders.' Hierdoor is naar de mening van Reich
(Minister van Arbeid van de Verenigde Staten, Reich 1996) de onderneming
getransformeerd in een 'agentschap alleen voor aandeelhouders'.
Een voorbeeld is Unilever. In 1996 hebben Unilever Nederland en de vakorganisaties een
akkoord bereikt over een nieuwe pensioenregeling: 'De nieuwe pensioenregeling voorziet in
de groeiende behoefte aan een betere financiële beheersbaarheid, de zekerheid van een
pensioenvoorziening op langere termijn en meer individuele keuzevrijheid voor de werknemer.
Deze aanpak van Unilever is kenmerkend en in zekere zin ook logisch. Het in het verleden
gevoerde pensioenbeleid, met name vanuit het toenmalige Human Resource-beleid
vormgegeven en derhalve niet afgestemd danwel ingebed in het Financiële beleid (laat staan
in het huidige Financiële beleid), wordt hiervoor 'gecorrigeerd'.
11

Op 3 april 1996 hebben de Minister van Binnenlandse Zaken en de centrales van overheidspersoneel een akkoord

gesloten over een nieuwe regeling voor vervroegde pensionering voor overheids- en onderwijspersoneel. De nieuwe
regeling zal van kracht worden per 1 april 1997 (TPV, augustus 1996).
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Twee andere voorbeelden waarbij organisaties streven naar financiële beheersbaarheid zijn
12
Shell en Coopers & Lybrand:Uit een door het Shell Pensioenfonds uitgevoerde 'kranenstudie' bleek dat met
name de koppeling tussen de AOW en het (aanvullende) Shell-pensioen
automatisch geldstromen uit het Shell Pensioenfonds laat lopen, indien de
overheid terugtreedt uit de sociale zekerheidsregelingen. 'Het College van
Gedelegeerden (het dagelijks bestuur van het Fonds) concludeerden op basis
hiervan dat de kwetsbaarheid ten opzicht van de AOW in de toekomst
onaanvaardbaar groot zou kunnen zijn.' Sinds 1 juli 1995 volgt de franchise in de
pensioenregeling van Shell niet langer de indexatie van de AOW-uitkering. 'Door
de ontkoppeling van de AOW heeft het Fonds de verantwoordelijkheid voor de
eerste pilaar (AOW) en de tweede pilaar (het arbeidspensioen) scherper afgebakend.';
In het kader van de harmonisatie (ultimo 1994) van de pensioenregelingen bij
Coopers & Lybrand is met name het criterium van kostenbeheersing dominant
geweest: Coopers & Lybrand 'wenst een voorspelbare en egale jaarlast (kostenbeheersing)' (zie verder hoofdstuk 8).
In de dagelijkse pensioenpraktijk blijkt dat de onvoorspelbare en onbeheersbare
pensioenlast niet overeenkomt met de huidige opvattingen over het Financiële beleid en
derhalve vaak een doorn in het oog is van menig financiële directeur.
1.3.3

Een integrale benadering van het pensioenbeleid ontbreekt

De geschetste ontwikkeling ten aanzien van de VUT is een voorbeeld van een
'monodisciplinaire' insteek: er is een financieel probleem in de VUT-sfeer, dit kan opgelost
worden door de werknemers (meer) te laten bijdragen en de rechten te verlagen. Het
geheel wordt 'verkocht' door het onzekere recht om te zetten in een zeker recht. De
aanleiding voor de overheid om de VUT-regeling te vervangen door de FPU-regeling was
dat (TPV, augustus 1996):'als gevolg van het verouderen van het personeelsbestand de kosten van de huidige
VUT-regeling aanzienlijk toenemen.'
13
'mensen wél premie betalen, maar geen zekerheid hebben dat de regeling nog bestaat
tegen de tijd dat zij er zelf gebruik van willen maken.'
'de FPU-regeling kent 'de mogelijkheid om in deeltijd uit te treden. Voor het
moment van vervroegd uittreden geldt geen vaste leeftijd. Er wordt een extra
uitkering verstrekt bij langer doorwerken, waardoor de arbeidsparticipatie van
ouderen wordt bevorderd.'
In het verleden is het pensioenbeleid dus eenzijdig ontstaan en gestuurd vanuit de destijds
heersende opvattingen over Human Resource-beleid. In Nederland is de hieruit ontstane en
14
bekende eindloonregeling nog steeds de norm , die gebaseerd is op de verzorgings12
13

Rees, C.J. van, De keuze van het Shell Pensioenfonds, TPV augustus 1996, aflevering 4.
'De nieuwe FPU-regeling voorziet in een systeem waarin men (voor een deel) zelf spaart voor de uitkering voor

vervroegd uittreden. Bij verandering van betrekking buiten de overheid wordt het gespaarde deel meegegeven.' (TPV.
augustus 1996)
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Volgens de Pensioenkaart van Nederland (1989) heeft 85% van alle deelnemers in een pensioenregeling (situatie

per 1987) een 'eindloonachtige regeling'. Op basis van cijfermateriaal uit 'Niet-financiële gegevens pensioenfondsen.
Stand van zaken Pensioenmonitor eind 1994' uitgebracht door de Verzekeringskamer (april 1995) valt af te leiden dat
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gedachte.

76,4% van de eind 1994 actieve deelnemers van de in totaal 939 fondsen een (gematigde) eindloonregeling heeft.
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De pensioenregelingen van beroepsmilitairen in Nederland zijn hiervan een sprekend
voorbeeld. In 1995 bestaan er meer dan 20 naast elkaar voorkomende zeer gedetailleerde
15
16
regelingen . De regelingen zijn buitengewoon complex en zijn het resultaat van het
Human Resource-beleid dat uitgaat van de verzorging van de wieg tot het graf (bij
overlijden op 80-jarige leeftijd wordt een krans namens defensie gelegd). Het financiële
inzicht ontbreekt nagenoeg geheel. Er is geen verzekerdenadministratie. De meeste
gegevens, pensioen betreffende, zijn opgeslagen in het personeelsdossier. Het pensioen
danwel de pensioenaanspraak wordt pas berekend, na een uitvoerige dossierreview, als de
(ex-)militair daarom vraagt. De totale pensioenverplichting was in 1995 niet bekend. Eerst
17
na een zeer uitvoerig onderzoek is, op basis van een steekproef , in 1996 een schatting
gemaakt van de totale pensioenverplichting van het Ministerie van Defensie.
Consequentie van het eenzijdig benaderen van pensioen, zoals hierboven beschreven, is dat
het pensioendenken in veel organisaties op gespannen voet staat met de huidige opvattingen
over Human Resource- en Financiële beleid:het Financiële beleid wordt gekenmerkt door kostenbesparing en -beheersing;
alle personeelsinstrumenten dienen op een zodanige manier te worden ingezet dat
daarmede het organisatiedoel en dus het succes van de organisatie wordt
bewerkstelligd.
De geschetste ontwikkelingen leiden tot de volgende conclusie:

Pensioenbeleid in organisaties ondersteunt het organisatiebeleid in
onvoldoende mate.

Een fundamenteel andere, integrale benadering van het pensioenbeleid gebaseerd op een
18
inbedding in het Human Resource- en Financiële beleid van de organisatie is (nog ) niet
totstandgekomen. Zo heeft de werkgeversorganisatie VNO-NCW in juli 1996 nog aangegeven dat in de discussie over de (betaalbaarheid) van de AOW en de door de verschillende
kabinetten naar voren gebrachte 'nieuwe pensioennorm' - in de vorm van een middelloonsysteem - ingebracht moet worden het element van het Human Resource-beleid van
15

De pensioenregeling is slechts gedeeltelijk 'verzekerd' bij het ABP (alleen het nabestaandenpensioen). Het

ouderdomspensioen bijvoorbeeld wordt vanuit de begroting van het Ministerie van Defensie gefinancierd.
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De pensioenrechten zijn onder meer afhankelijk van externe invloeden en omstandigheden zoals de

pensioenregeling van de partner, het arbeidsverleden, verblijf in het buitenland en elders opgebouwd pensioen.

17
18

3,75 km dossiers, slechts 15% van de 'slapers'dossiers geautomatiseerd toegankelijk et cetera.
Het organisatiebeleid van het Ministerie van Defensie, gelet ook op de eisen en wensen vanuit de politiek en de

maatschappij, is onder andere gericht op het verhogen van de doelmatigheid en efficiency, wat aanleiding geeft tot
kostenbesparing en -beheersing. Dit laatste betekent dat de Defensiebegroting onder druk staat. Dit is mede
aanleiding tot een herbezinning op de diensttijdeinderegelingen en de financiering ervan, zoals het pensioen en de
UKW (Uitkeringswet gewezen militairen; beroepsmilitairen kunnen op 55-jarige leeftijd uittreden - schepelingen van de
marine op 50 jaar - via de UKW. Tijdens de periode van 55 tot 65 jaar wordt het pensioen voor 50% verder
opgebouwd. De UKW is in feite een zogenoemde FLO-regeling - functioneel-leeftijdsontslagregeling - maar wordt
vaak ervaren als een soort VUT-regeling). Deze herbezinning moet leiden tot een pensioenbeleid dat aansluit bij het
organisatiebeleid van het Ministerie van Defensie, waardoor voor de organisatie een arbeidsvoorwaardelijke relatie
met de militairen wordt gecreëerd die aansluit bij hetgeen in de omgeving (met name overheid) gebruikelijk is: onder
meer de relatie pensioenpremie en uitkering, maar ook kapitaaldekking via een pensioenfonds.
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organisaties. VNO-NCW wil deze hele problematiek nader laten bestuderen als een samenhangend geheel (Volkskrant, zomer 1996).
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1.4

Hoe kan de organisatie succesvol met pensioen omgaan?

De probleemstelling en kern van dit onderzoek is dat pensioenbeleid niet is geïntegreerd in
het Human Resource- en Financiële beleid van de organisatie. In organisaties ontbreekt een
integrale benadering van pensioenbeleid.
De doelstelling van dit onderzoek is als volgt geformuleerd:

Doel is aan te geven hoe een organisatie kan omgaan met pensioen,
zodat het naar de mening van betrokkenen een bijdrage levert aan
het succes van de organisatie.

Hiertoe wordt een methodiek (afbeelding 2) ontwikkeld, die gebaseerd is op een
confrontatie van enerzijds Human Resource- en Financiële uitgangspunten van de
organisatie en anderzijds de elementen waaruit een pensioengebouw is opgebouwd. Deze
pensioenmethodiek moet een bijdrage leveren aan:de ontwikkeling van een voor de organisatie specifiek coherent pensioenbeleid,
hetgeen pensioenbeleid is dat is afgestemd op het organisatiebeleid en dat is
geïntegreerd in zowel het Human Resource- als het Financiële beleid van de
organisatie;
de totstandkoming van coherent pensioenbeleid in de praktijk.

Afbeelding 2: De totstandkoming van coherent pensioenbeleid
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De in dit onderzoek te ontwikkelen pensioenmethodiek komt tot stand door:een inventarisatie en analyse van de huidige stand van zaken omtrent:pensioen;
functionele managementgebieden Financiën en Human Resource (ook in
relatie tot pensioen);
voort te bouwen op theorieën en visies die bestaan binnen deze functionele
managementgebieden.
Het voortbouwen geschiedt enerzijds door een integratie, verdere verdieping en verrijking
van de theorieën en visies. De wijze waarop de organisatie, als entiteit en in interactie met
de omgeving, vanuit een Human Resource (hoofdstuk 5) - en Financieel (hoofdstuk 4)
gerichte invalshoek omgaat danwel kan omgaan met pensioen wordt nader uitgewerkt,
hetgeen resulteert in een visie op organisaties vanuit het Human Resource-terrein door
middel van het integrale Human Resource (HR)-model.
Met de financiële aandachtsgebieden en het integrale Human Resource-model als basis
wordt een methodiek (hoofdstuk 7) ontwikkeld om te komen tot coherent pensioenbeleid.
De methodiek wordt geïntroduceerd door middel van een metafoor (hoofdstuk 3). De
metafoor beschrijft de methodiek, die een architect hanteert om een huis voor een gezin te
ontwerpen ('metafoor van de architect'). Het gezin in de metafoor stelt de organisatie voor.
De kenmerken van de leefwijze en de financiële mogelijkheden van het gezin komen
overeen met de Human Resource (hoofdstuk 5)- respectievelijk Financiële (hoofdstuk 4)
kenmerken van de organisatie. De ontwerpvariabelen die de architect gebruikt, zijn te
vergelijken met de pensioenvariabelen die in hoofdstuk 6 worden geïntroduceerd.
Anderzijds wordt in hoofdstuk 8 door middel van drie casussen beschreven hoe in de
organisatieadviespraktijk met pensioen wordt omgegaan. In de derde casus is de
ontwikkelde methodiek (deels) in de praktijk toegepast. In hoofdstuk 9 wordt de relatie
tussen de methodiek en de praktijk nader geanalyseerd teneinde leerpunten voor de
methodiek te creëren.
De slotopmerkingen en de conclusies staan in hoofdstuk 10. De slotopmerkingen betreffen
de praktische toepasbaarheid van het theoretische model. De methodiek verreist een omgaan
met tegenstellingen als gevolg van het feit dat de belangen van alle betrokkenen bij de
organisatie deels tegengesteld kunnen en zullen zijn (Breunesse 1995, Kraamwinkel 1995).
Kort wordt daarom ingegaan op de effectiviteit van de oplossing in relatie tot de acceptatie
(haalbaarheid) en kwaliteit hiervan.
Het onderzoek zal - gelet op het voorafgaande - inventariserende, verkennende, verklarende, maar vooral beschrijvende kenmerken hebben. Tevens wordt voortgebouwd op
bestaande theorieën en visies. Het onderzoek en de daarbij gehanteerde methoden van
onderzoek zijn derhalve zowel empirisch als normatief van aard.
De kern van het onderzoek is primair de kwalitatieve ontwikkeling van coherent
pensioenbeleid. Daar waar dit mogelijk is en het toegevoegde waarde heeft, zal door middel
van praktijkillustraties een nadere toelichting worden gegeven.
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Ten aanzien van de Vervroegde UitTredingsregelingen (VUT) in organisaties kan het
volgende worden opgemerkt:de VUT fungeert in de praktijk als een prepensioenregeling;
de VUT dreigt onbetaalbaar te worden en verdwijnt óf
de VUT wordt omgebouwd tot een vroegpensioenregeling óf
de VUT wordt een integraal onderdeel van de pensioenregeling.
Gelet op deze argumenten wordt de VUT in het onderzoek betrokken.

Wanneer verder in dit onderzoek wordt
gesproken over pensioen, wordt ook VUT
bedoeld.
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1.5

Indeling proefschrift

Deel I: Achtergrondinformatie
In hoofdstuk 2 worden globaal behandeld die onderwerpen en pensioenaspecten die als
achtergrondkennis en -informatie voor dit onderzoek nuttig en wetenswaardig zijn. Onder
andere komen daarbij de volgende aspecten aan de orde:actuariële aspecten (Bowers e.a., 1986; Goovaerts e.a., 1990);
financiële aspecten (Petersen, 1990);
economische aspecten (Kraamwinkel, 1995);
fiscale aspecten (Stevens en Van Yperen, 1987; Dietvorst, 1994; Kappelle, 1994;
De Lange, 1994);
maatschappelijke aspecten (The World Bank, 1994; Kraamwinkel, 1995; Ponds,
1995);
juridische aspecten (Lutjens, 1989);
beleggings/risico-aspecten (Dert, 1995; Van Aalst, 1995);
verslag/accounting-technische aspecten (Skinner, 1980; Frielink en De Heer,
1993).
Deze opsomming is vrij willekeurig en heeft zeker niet de bedoeling volledig te zijn. Wel
geeft deze lijst aan dat pensioen zeer 'multidisciplinair' van aard is.
Door beantwoording van de volgende vragen worden de verschillende bovengenoemde
onderwerpen en pensioenaspecten in onderlinge samenhang in kaart gebracht:Hoe is pensioen in de loop der tijden totstandgekomen en wat gebeurt er nu?
Wat is de wettelijke structuur?
Uit welke elementen bestaat pensioen?
Wat kost pensioen?
Wat zijn de fiscale spelregels met betrekking tot pensioen?
Deel II: De metafoor van de architect
De methodiek van een integrale benadering van pensioenbeleid binnen een organisatie is te
vergelijken met het ontwerpen van een 'passend' huis (coherent pensioenbeleid) voor een
gezin (de organisatie). De metafoor in hoofdstuk 3 verschaft inzicht in de methodiek, die
leidt tot een blauwdruk voor het huis en de diverse aspecten en factoren die daarbij van
belang zijn, en komt één op één overeen met de wijze waarop coherent pensioenbeleid kan
worden gerealiseerd (hoofdstuk 7).
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Deel III: Het Human Resource- en financiële werkveld, ook ten aanzien van pensioen
In hoofdstuk 4 respectievelijk hoofdstuk 5 wordt de stand van zaken met betrekking tot de
inrichting, dat wil zeggen de taak- en werkvelden, van de functionele managementgebieden
Financiën en Human Resource - en deze laatste in historisch perspectief - nader beschreven.
De taak- en werkvelden worden, voorzover relevant voor pensioen, nader toegelicht. Ten
behoeve van de ontwikkeling van coherent pensioenbeleid wordt voortgebouwd op en vindt
verdere uitwerking plaats van bestaande visies en theorieën.
Kernvragen in dit deel zijn derhalve met betrekking tot de Financiële en Human
Resource-functie:hoe is desbetreffende managementfunctie van de organisatie in theorie ingericht,
met ander woorden welke hoofdgebieden, werk- en taakvelden en instrumenten
zijn te onderscheiden of voorhanden?
hoe wordt binnen de betreffende functie in de praktijk met pensioen omgegaan?
welke visies, instrumenten en/of 'hulpmiddelen' liggen daaraan ten grondslag
respectievelijk worden daarvoor ingezet?
Door middel van een integraal Human Resource-model wordt een visie op organisaties
weergegeven bezien vanuit het Human Resource Management en dat is afgestemd op het
Financiële beleid. Aan het slot van de hoofdstukken 4 en 5 zijn generieke aandachtsgebieden opgenomen die van belang zijn bij de totstandkoming van het Human Resourceen Financiële beleid.
Deel IV: De totstandkoming van coherent pensioenbeleid in theorie
In hoofdstuk 2 wordt toegelicht dat pensioengebouwen uit drie 'bouwelementen' (pensioenelementen) bestaan: de pensioenregeling, de financieringswijze en de pensioenuitvoering.
Binnen de verschillende elementen worden begrippen gehanteerd die veelomvattend en
complex zijn en waaraan impliciete keuzen ten grondslag liggen. Deze impliciete keuzen
worden in hoofdstuk 6 expliciet gemaakt en worden in deze studie aangeduid met
pensioenvariabelen. Deze pensioenvariabelen zijn te vergelijken met de ontwerpvariabelen
in de metafoor van de architect.
In hoofdstuk 7 wordt uitgewerkt op welke wijze de organisatie kan omgaan met pensioen,
hetgeen de centrale vraagstelling van dit onderzoek is. De methodiek is gebaseerd op een
confrontatie van Human Resource- en Financiële uitgangspunten met pensioenvariabelen en
leidt tot coherent pensioenbeleid.
Deel V: De totstandkoming van coherent pensioenbeleid in de organisatieadviespraktijk
In hoofdstuk 8 wordt de brug naar de praktijk geslagen door een beschrijving van een aantal
praktijkgevallen die hebben geleid tot de totstandkoming van de methodiek. De relatie
tussen de methodiek en de praktijk wordt in hoofdstuk 9 geanalyseerd. Deze analyse leidt
tot een aantal leerpunten voor de methodiek.
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Deel VI: Slotopmerkingen en conclusies
Zoals eerder opgemerkt, zullen de belangen van alle betrokkenen (deels) tegengesteld zijn.
In hoofdstuk 10 wordt daarom kort aandacht besteed aan de praktische toepasbaarheid
(effectiviteit) in termen van kwaliteit van de oplossing in combinatie met de praktische
haalbaarheid van de transfer van het ontwikkelde pensioenbeleid naar de praktijk. De
conclusies van deze studie zijn aan het slot van hoofdstuk 10 opgenomen.
De hoofdstukindeling van het boek is derhalve als volgt:
Hoofdstuk
Titel
Probleemstelling
1 De (toe)komst van coherent pensioenbeleid, de probleemstelling van dit onderzoek
Deel I
Achtergrondinformatie
2 Pensioen in retrospectie
Deel II

De metafoor
3 De metafoor van de architect

Deel III

Het Financiële en Human Resource-werkveld
4 Finance en pensioen
5 Human Resource Management en pensioen

Deel IV

De totstandkoming van coherent pensioenbeleid in theorie
6 Pensioenvariabelen als ontwerpvariabelen
7 De totstandkoming van coherent pensioenbeleid

Deel V

Deel VI
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De totstandkoming van coherent pensioenbeleid in de organisatieadviespraktijk
8 De totstandkoming van pensioenbeleid in de praktijk
Casus 1: Coopers & Lybrand
Casus 2: Ericsson Telecommunicatie
Casus 3: Koninklijke IBC
9 De methodiek in relatie tot de praktijk
Slot
10 Conclusies en slotopmerkingen

Pensioen in retrospectie

DE STRUCTUUR VAN DIT HOOFDSTUK
De ontwikkeling van pensioen tot de huidige situatie
De opkomst van de verzorgingsstaat
(Rond) pensioen verandert veel?
Pensioen, wat is dat?
De (formele) pensioenstructuur
De drie bouwelementen van het pensioengebouw: de pensioenelementen
Hoe duur is pensioen eigenlijk?
Sterftekansen en rekenrente
De kostenopslagen op het netto actuariële tarief
Kortingen op het brutotarief in de vorm van omvangs- en rentestandskorting
Winstdelingssystemen
De fiscale spelregels rond pensioen
Hoe wordt pensioen bij een werknemer belast?
Wanneer is de pensioenlast bij de werkgever aftrekbaar?
De flexibiliseringsvoorstellen van de commissie Witteveen
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2.1

De ontwikkeling van pensioen tot de huidige situatie

2.1.1

De opkomst van de verzorgingsstaat

In het Jaaroverzicht 1994 van het Verbond van verzekeraars wordt onze samenleving als
volgt geschetst: 'Onze samenleving (...) is gewend geraakt aan de verzorging van de wieg
tot het graf die zo kenmerkend is voor de Nederlandse verzorgingsstaat.'
De verzorgingsstaat bestaat echter nog niet zo lang. De familie vormde in de vorige eeuw de
sociale zekerheid van het individu. Kinderen, naast bezitsvorming en vrijgevigheid, waren
een verzekering tegen de (financiële) gevolgen van invaliditeit en een zekerstelling voor de
oude dag. Slechts een enkele uitzondering op de regel doet zich voor. Een voor- beeld
hiervan is het in 1845 opgerichte fonds van de Hollandsche IJzeren Spoorweg- maatschappij.
Dit fonds gaat door voor het oudste ondernemingspensioenfonds van Nederland.
De Vlam (1992) gaat nog verder terug in de geschiedenis: 'Van oudsher hebben mensen
voorzieningen voor hun oude dag getroffen. Uit de geschiedenis is bekend dat de Romeinen
aan hun oudgeworden legionairs een stukje bouwgrond gaven. In de Middeleeuwen hadden
de gilden hun zogenaamde gildenbussen voor uitkeringen bij ziekte en overlijden. En tegen
het einde van de negentiende eeuw ontstonden in het kader van de opkomende sociale zorg
de eerste bedrijfsregelingen, waarin patroons hun oudgeworden arbeiders een
ondersteuning bij de oude dag toezegden.'
Het in tabel 1 opgenomen overzicht, gebaseerd op Tulfer (1986), geeft een globaal beeld
van de ontwikkeling naar een meer gestructureerd pensioensysteem in de eerste helft van
deze eeuw.
De invoering van de Pensioen- en spaarfondsenwet (PSW) - de volledige inwerkingtreding
geschiedt per 1 januari 1954 - is onder andere totstandgekomen om de pensioenaanspraken
van de werknemer te beschermen tegen financiële moeilijkheden van de werkgever
(déconfiture van de Koninklijke Hollandsche Lloyd in 1935) en te bewaken dat de
werkgever zijn eenmaal gedane toezegging gestand doet.
Jaar

Gebeurtenis

1908 Koninklijk Besluit (KB)
van 31 maart 1908

1917 Coöperatief Verzekeringsfonds
1918 Algemeen Mijnwerkers Fonds van de
Steenkolenmijnen in Limburg
1919 Invaliditeitswet 1913 (IW)
Ouderdomswet 1919 (Vrijwillige Ouderdoms
Verzekering, VOV)
1923 Wet op het Levensverzekeringsbedrijf (WOL)
1929 Wijziging van artikel 6 van de WOL

1945 Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen
1945
1947 Wet buitengewoon pensioen 1940-1945
Wet buitengewoon pensioen
zeelieden-oorlogsslachtoffers
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Toelichting
Eerste wettelijke regeling, gebaseerd op artikel 1637s van het Burgerlijk
Wetboek.
Het KB stelde voorwaarden aan fondsen waaraan werknemers verplicht
deelnamen
Oprichting van fonds ten behoeve van een gedeelte van de zuivelindustrie
Oprichting
Deze invaliditeitswet voorzag in een verplichte verzekering van
ouderdoms-, weduwen- en wezen- en indvaliteitspensioen voor werknemers
beneden een bepaalde loongrens (bodemvoorziening)
In deze wet werd het toezicht geregeld op bij
levensverzekeringsmaatschappijen ondergebrachte pensioenregelingen
Door de verruiming van dit artikel werd een belemmering voor
bedrijfs(tak)pensioenfondsen weggenomen. Dit heeft geleid tot een sterke
groei van deze fondsen
Via deze wet is de eerste van overheidswege verplichtgestelde
bedrijfstakpensioenregeling een feit (Pensioenfonds voor het
bloembollenbedrijf)
De deelnemers aan het verzet en de oorlogslachtoffers konden op deze
manier aanspraak doen gelden op een pensioen

1949 Wet betreffende verplichte deelneming in een
bedrijfspensioenfonds

1952 Pensioen- en spaarfondsenwet

Deze wet geeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de
bevoegdheid om op initiatief van een representatieve vertegenwoordiging
van het georganiseerde bedrijfsleven in een bedrijfstak een verplichte
deelname van (een deel van) de bedrijfsgenoten op te leggen
De wet schrijft geen pensioenplicht voor de werkgever voor. Het staat de
werkgever vrij om de werknemer al dan niet pensioen toe te zeggen. De
Verzekeringskamer (VK) is toezichthouder.
Deze wet is een combinatie van burgerrechtelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen. Een aantal van de grondbeginselen is:- beschermen van de pensioenaanspraken van de
werknemer tegen financiële moeilijkheden van de
werkgever
- ervoor waken dat de werkgever zijn eenmaal
gedane toezegging gestand doet
- erop toezien dat de bestemming pensioen blijft
behouden (afkoopverbod)
- het stellen van voorschriften voor een verantwoorde
financiële opzet van het fonds en het beheer van de
gelden
- het regelen van een evenwichtige
vertegenwoordiging (paritair bestuur) van
werkgevers en werknemers

Tabel 1: Globaal overzicht ontwikkeling naar een meer gestructureerd pensioensysteem (naar Tulfer, 1986)
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In 1987 verschijnt er van de hand van Herman Bode een bundel opstellen over pensioen (zie
ook De Vlam 1992). Eén passage is kenmerkend en onderstreept het belang van de
beschermingsfilosofie achter de PSW: 'Toen mijn vader op 50-jarige leeftijd stierf, had hij
38 jaar bij een textielfabriek gewerkt. In opperste goedheid kende de werkgever toen aan
mijn moeder bij wijze van liefdadigheid een weduwenpensioen van zes gulden per week toe.
Daar kon je natuurlijk helemaal niet van leven. Bovendien is de uitkering later ongedaan
gemaakt.'
De (juridische) verankering van pensioen in onze maatschappij is hiermede een feit. Na de
tweede wereldoorlog gaan werkgevers er meer en meer toe over hun personeel pensioen toe
te zeggen: 'Na de oorlog werden pensioenregelingen ingericht en verder opgetuigd onder
meer als gevolg van de strakke loonpolitiek die weinig ruimte liet voor verbetering van de
primaire arbeidsvoorwaarden. Maar een pensioenregeling mocht wel, zelfs als de eigen
premie van de werknemers in het loon werd gecompenseerd.' (Breunesse, 1995).
Boekjaar
Aantal fondsen
Aantal actieve deelnemers
Aantal slapers
Aantal pensioentrekkenden
Pensioenpremie (Mƒ)
Beleggingsopbrengst (Mƒ)
Uitgaven (Mƒ)
Belegd vermogen (Mƒ)

1953
exclusief ABP
inclusief ABP
148
149
721.657
nb
307.881
nb
31.304
38.665
86
368
11
67
129
341
359
2.146

1994
exclusief ABP
inclusief ABP
1.045
1.046
3.207.643
4.183.643
4.857.654
5.445.773
1.190.973
1.680.421
9.107
14.089
9.621
23.206
10.041
20.366
294.804
480.228

Bron: Verslag van de pensioenraad over het jaar 1953
Waarvan 921 fondsen onder toezicht van de VK
Het ABP boekte in 1953 ƒ 282 miljoen aan verplichte bijdragen respectievelijk ontvangen
pensioenvergoedingen en -uitkeringen
De beleggingsopbrengsten in 1993 bedroegen Mƒ 29.865 (exclusief ABP) respectievelijk
Mƒ 42.827 (inclusief ABP). Het jaar 1994 is derhalve een relatief 'slecht beleggingsjaar'.

Tabel 2: De ontwikkeling in de tijd van het aantal pensioenfondsen en hun vermogens (op basis van gegevens van de
Verzekeringskamer)

Deze ontwikkeling komt mede tot uitdrukking in de groei van het aantal pensioenfondsen bedrijfstakfondsen en ondernemingsfondsen - en hun pensioenvermogen. De in tabel 2
opgenomen cijfers van de Verzekeringskamer tonen dit aan.
'Met het opkomen van de welvaart en daarmee de toenemende verzorgingsgedachte is
pensioen na de Tweede Wereldoorlog op grote schaal ingeburgerd geraakt. Werkgevers
beloofden een pensioen maar kwamen deze belofte niet na of zorgden niet voor een
adequate financiering. Om de wildgroei en het misbruik in te perken heeft de overheid in
1952 de bescherming van de werknemer geregeld in de Pensioen- en spaarfondsenwet.
Hiermee werd pensioen min of meer een recht van de werknemer en een plicht voor de
werkgever. Deze gedachte is tot in de jaren zeventig versterkt in lijn met de destijds
heersende opvattingen over personeels- en sociaal beleid: meeslepend, vaag-hervormend,
normatief en warmmenselijk' (Van Bussel en Van Duren, 1990).
De toenemende welvaart en het ontstaan van de verzorgingsstaat hebben geleid tot grote
fondsvorming in Nederland. 'Eind 1990 wordt het totale pensioenvermogen in de wereld
geschat op ƒ 1.700 miljard. De landen met de grootste vermogens zijn de Verenigde Staten
(meer dan de helft), Japan, de UK en op de vierde plaats Nederland met circa ƒ 350
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miljard belegd door pensioenfondsen (inclusief ABP). Daarnaast is in Nederland ruim
ƒ 150 miljard belegd door verzekeringsmaatschappijen.' (De Kreij, 1992)
Land

% bnp totaal

Nederland
UK (1987)
VS
Japan
West-Duitsland
Italië (1988)

106%
83%
60%
43%
33%
29%

%

ondergebracht
bij de
pensioenfondsen

81%
55%
46%
19%
6%
n.b.

Tabel 3: Omvang van de pensioenvermogens (bron: CPB, 1992;
ontleend aan OECD Financial Statistics part 2)
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Ultimo 1993 is in totaal ruim ƒ 700 miljard gulden belegd door de pensioenfondsen en de

levensverzekeringsmaatschappijen (Bron: Verzkerd van cijfers 1995, Verbond van Verzekeraars (1995) op basis van
cijfers van de Verzekeringskamer)
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De in de tabel 3 opgenomen cijfers (Vermogen pensioenvoorzieningen en levensverze20
keringsreserves van gezinnen in enkele industrielanden in 1989 ) onderstrepen het
sociaal/economisch en maatschappelijk belang van het pensioensysteem in Nederland.
Nederland voert de ranglijst aan, wanneer de omvang van de pensioenvermogens van de
pensioenverzekeraars in verschillende landen ultimo 1988 wordt uitgedrukt in een
percentage van het totale bruto nationale product (bnp).
21
De contractuele besparingen van gezinshuishoudens , via levensverzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen, bedragen in 1995 meer dan 86% van de totale besparingen
van gezinshuishuishoudingen en bijna 58% respectievelijk bijna 31% van de totale netto
22
respectievelijk bruto Nationale besparingen. De pensioenpremies die in Nederland worden
afgedragen aan pensioenfondsen en verzekeraars vormen een belangrijk deel (meer dan
50%) van de totale pensioenpremie (afbeelding 3).

Afbeelding 3: Pensioenpremies en uitkeringen aan en door pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen (VM) in 1993.

Pensioen is daarmee geworden tot een fenomeen dat van groot belang voor en van invloed
is op zowel het individu, de overheid en het bedrijfsleven. Kortom de gehele maatschappij.
Er is momenteel een aantal ontwikkelingen waar te nemen, die tot fundamentele wijzigingen in het pensioenstelsel en -denken (kunnen) leiden.
2.1.2

(Rond) pensioen verandert veel?

De waargenomen verschuivingen in de pensioenmarkt zijn gebaseerd op een aantal aspecten
en factoren (zie ook Coopers & Lybrand 1993):de financiering en omvang van de basisvoorziening (AOW) in ons pensioenstelsel
staat onder druk;
de financiële ruimte van de overheid neemt af;
de deelnemers in pensioenregelingen hebben individuele wensen met betrekking
tot de inrichting van hun pensioenregeling;
de solidariteit in pensioenregelingen staat onder druk;
dereguleringsmaatregelen van de overheid leiden tot meer marktwerking;
pensioenfondsen maken een professionaliseringsslag door;
werkgevers en vakbonden gaan meer bedrijfsmatig met pensioen om;
de opkomst en ondergang van de VUT;
de opkomst van het flexpensioen.
In deze subparagraaf wordt kort ingegaan op de respectievelijke factoren.

20
21

Nederland in drievoud. Een scenariostudie van de Nederlandse economie 1990 - 2015, CPB 1992.
De contractuele besparingen van gezinshuishoudingen, via levensverzekeringsmaatschappijen en

pensioenfondsen, bedragen in 1995 ƒ 47.880 miljoen; de totale besparingen van gezinshuishoudens bedragen in
1995 ƒ 55.640 miljoen; de Nationale Besparingen in 1995 bedragen ƒ 82.620 miljoen (netto) respectievelijk ƒ 156.220
miljoen (bruto); het Totaal Bruto Nationaal Looninkomen in 1995 bedraagt ƒ 277.740 miljoen; de contractuele
besparingen bedragen derhalve in 1995 bijna 31% respectievelijk 58% van de totale Bruto respectievelijk Netto
Besparingen en ruim 17% van het Totaal Bruto Nationaal Looninkomen (Bron: CBS-Nationale rekeningen 1995).

22

De bruto werkelijke pensioenpremies ten laste van werkgevers en werknemers bedragen in 1995 ƒ 20.700 miljoen

(Bron: CBS-Nationale rekeningen 1995).
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2.1.2.1 De financiering en omvang van de basisvoorziening (AOW) in ons pensioenstelsel
staat onder druk
Het Nederlandse 'pensioensysteem bestaat uit drie pijlers: het staatspensioen (AOW), de
bedrijfspensioenen (het aanvullende pensioen) en de individuele pensioen- en lijfrenteverzekeringen (Dietvorst, 1994). Door vergrijzing en ontgroening staat de eerste laag, de
basispensioenvoorziening van de staat, onder druk.

Afbeelding 4: De ontwikkeling van de verhouding ouderen/werkenden (Bron: Coopers & Lybrand, op basis van materiaal van
OESO)

Het aantal ouderen boven de 65 jaar in de totale bevolking neemt toe, de bekende
vergrijzing (zie afbeelding 4). Tegelijkertijd neemt het aantal jongeren onder de 25 jaar af
(ontgroening). Deze ontwikkeling is in tabel 4 cijfermatig onderbouwd.
MIDDENvariant
(Prognose)
Jaar
Prognose
0-19
jaar
1985
28,2%
1990
25,6%
1995
24,4%
2000
24,5%
2010
24,1%
2020
22,3%
22,2%
2050

Totaal
20-64
59,7%
61,5%
62,5%
61,9%
61,0%
59,4%
56,5%

65+
12,0%
12,8%
13,2%
13,6%
14,8%
18,4%
21,3%

Totaal
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

ANALYSE
Demograf.
>65 to.v.
druk
20-64
druk
20-64
67,3%
62,4%
60,2%
61,6%
63,7%
68,4%
77,0%

20,0%
20,8%
21,2%
21,9%
24,2%
30,9%
37,6%

Tabel 4: De opbouw van de Nederlandse bevolking (Bron: CBS, Statistisch Jaarboek 1996)
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De demografische druk is gedefinieerd als de verhouding tussen de som van het aantal
personen van 0 - 19 jaar en van 65 jaar of ouder en de personen in de zogenoemde
'productieve leeftijdsgroep' van 20 - 64 jaar. Uit de tabel, die gebaseerd is op de 'middenvariant' van het volgt dat de demografische druk met bijna 28% (18,8 procentpunten)
toeneemt over de periode 1995 - 2050 terwijl het aandeel 65+ ten opzichte van de leeftijdscategorie 20 - 64 met ruim 77% (16,4 procentpunten) toeneemt over dezelfde periode.
De AOW wordt gefinancierd uit de in het jaar door de actieve bevolking afgedragen
premies. Door de demografische ontwikkeling neemt de premiehoogte toe (afbeelding 5) als
gevolg van het afnemen van het draagvlak voor de AOW, de actieve bevolking (tabel 4 en
23
afbeelding 6). De discussie over de financiering respectievelijk de betaalbaarheid van de
AOW is dan ook in alle hevigheid losgebarsten. Dat deze discussie niet nieuw, complex en
wederkerend is en leidt tot verschillende visies, is bekend en is door Kuné (1994) in
historisch perspectief beschreven.

Afbeelding 5: De ontwikkeling van de AOW-last (Bron: Coopers & Lybrand, gebaseerd op een artikel in De Actuaris)

Maar als de AOW onder druk staat, werkt dat door in de rest van het pensioensysteem. Veel
aanvullende pensioenregelingen (de tweede laag van het pensioensysteem) kennen immers
een directe koppeling met de eerste laag (de AOW). Dat wil zeggen dat een achterblijven
van de eerste laag bij de loonontwikkeling wordt opgevangen in de aanvullende pensioenregelingen.

Afbeelding 6: De verhouding personen 65+ en de personen in de zogenaamde 'productieve' leeftijdsgroep van 20 - 64 jaar

Onderzoek van Coopers & Lybrand (1994) heeft aangetoond dat door deze koppeling, een
achterblijven van de AOW met 1% per jaar ten opzichte van de structurele
loonontwikkeling, leidt tot een extra pensioenlast bij de pensioenfondsen en pensioenverzekeraars van ƒ 40 miljard (contante waarde). Hierdoor wordt als het ware door een
omweg een deel van de AOW via de pensioenfondsen betaald door werkgevers en werknemers en ontstaat kapitaaldekking (Van Bussel en Veluwenkamp, 1996).
Ook Breunesse (1995) komt tot eenzelfde conclusie: 'Een (relatieve) verlaging van de
AOW/AWW-uitkering onder gelijktijdige compensatie door het aanvullend pensioen
resulteert in een (geleidelijke) verschuiving van het omslagstelsel naar het kapitaaldekkingsstelsel. Gesteld kan worden dat de doelstelling om de AOW-premie op een
acceptabel
niveau te houden, kan uitmonden in een hogere aanvullende pensioenpremie om de totale
pensioentoezegging op niveau te houden, respectievelijk in een lagere pensioentoezegging
indien een hogere pensioenpremie ongewenst of niet haalbaar blijkt te zijn.
De extra last voor het aanvullende pensioen (het is evident dat deze last macro-economisch
geen extra last is, de AOW-premie stijgt hierdoor immers minder hard) zal door de
pensioenfondsen en de verzekeraars door middel van extra pensioenpremie worden
gefinancierd. Deels zal deze pensioenpremie worden opgebracht door de werknemers en
23

De Vries en Dur (Verzilverend vergrijzen, 1996) rekenen voor dat de AOW ook in de toekomst betaalbaar blijft. 'In

2035 kost het 1 à 2 procent van het nationaal inkomen méér dan nu.... Dat is toch niet zo duur, als je weet dat het
aandeel ouderen verdubbelt! 'Zij signaleren dat door individualisering de aanvullende pensioenen het 'echte
probleem' vormen en stellen daarom voor, elke bejaarde 60% van het minimumloon als AOW te geven (onafhankelijk
van de samenlevingsvorm) en de franchise te verlagen onder gelijktijdige invoering van het middelloonsysteem.
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deels door de werkgevers. Aangezien de AOW-omslagpremie (nog) wordt betaald door
alleen de actieve populatie, ontstaat een herverdeling van de last. De achterliggende
redenering is dat door de verschuiving van de AOW naar pensioenpremie een deel van de
AOW-premie door het bedrijfsleven wordt betaald; aangezien pensioenlasten fiscaal
aftrekbaar zijn komt een deel van de rekening terecht bij de staat en via de belastingheffing
bij het actieve deel, maar ook bij het niet-actieve deel van de bevolking.
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2.1.2.2 De financiële ruimte van de overheid, ook ten aanzien van pensioen, neemt af
De toetredingsvoorwaarden voor de EMU vormen een belangrijke factor in het Nederlandse
begrotingsbeleid. De overheid is al jaren doende het financieringstekort terug te dringen.
Wil Nederland veilig de haven van de EMU binnenlopen, dan zal de ontwikkeling van het
financieringstekort de goede richting op moeten blijven gaan (richting 75%).
De overheid tracht de budgettaire problemen te beheersen danwel te beperken via de rol van
de wet- en de werkgever. Coopers & Lybrand signaleert in de studie 'pensioenfondsen in
beweging' (1993) de volgende (voorgenomen) wetswijzigingen:24
'beperking tot het vormen van egalisatiereserves door verzekeraars;
beperking van de fiscale aftrekbaarheid van onderhoudsvoorzieningen en
spaarvormen tot een maximum aan oudedagsvoorziening;
Het wetsvoorstel over de heffing over vermogensoverschotten ('afromen') van
pensioenfondsen is vooralsnog niet in behandeling genomen.'
De plannen van het kabinet Kok (juli 1996) behelzen een beperking van de fiscale
faciliëring van pensioensystemen. De pensioenpremie wordt volgens de plannen beperkt tot
de omvang van een premie op basis van pensioenopbouw over het gemiddelde loon dat de
deelnemer tijdens de werkzame periode heeft genoten in plaats van op basis van het laatst
genoten inkomen.
'Als werkgever tracht de overheid de loonkosten te beperken door te zoeken naar een
goedkoper pensioensysteem en een vergaande deregulering. Dit laatste wordt nagestreefd
door middel van onder andere de verzelfstandiging van het ABP en sectordiversificatie,
waarbij decentraal arbeidsvoorwaardenoverleg plaatsvindt (waarvan de pensioenregeling
25
overigens vooralsnog is uitgesloten).
Een ander voorbeeld is de wijziging in de VUT-regeling van ambtenaren in een
prepensioenregeling, die eind 1995 door Minister Dijkstal met de bonden van overheidspersoneel is afgesproken. Deze wijziging betekent een substantiële verlaging van kosten
voor de overheid.
2.1.2.3 De deelnemers in pensioenregelingen hebben individuele wensen
De pensioenregelingen in Nederland zijn met name van het type 'eindloonregeling'.
Onderzoek van de Pensioenkamer (1987) en Coopers & Lybrand (1994) hebben aangetoond
dat meer dan 75% van de deelnemers in pensioenregelingen recht heeft op een
pensioenregeling, die gebaseerd is op het laatst genoten salaris. Het onderzoek van Coopers
& Lybrand toont dat een verschuiving optreedt naar andersoortige pensioensystemen. Het
aantal gemiddelde loonsystemen (zie ook de Nota Aanvullende Pensioenen uit 1991 van de
toenmalige
staatssecretaris Ter Veld bevattende het standpunt van het kabinet Lubbers over de
aanvullende pensioenen) en het beschikbare premiesysteem ('contribution defined') nemen
in aantal toe. Zo hebben de Rabobank en Philips in 1987 respectievelijk 1996 een
pensioensysteem ingevoerd dat is gebaseerd op het gemiddelde loon dat een werknemer
heeft verdiend gedurende zijn diensttijd en is bij Nutricia (1994) en Coopers & Lybrand
(1995) het beschikbare premiesysteem geïntroduceerd.
24

De toevoeging aan deze reserves is aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting. Een beperking van de omvang

van de egalisatiereserves leidt derhalve tot hogere belastingopbrengsten.
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Na 2000 zullen binnen het ABP naar verwachting sectorale pensioenfondsen ontstaan, waardoor ook pensioen

onderwerp van onderhandeling wordt in het decentrale arbeidsvoorwaardenoverleg.
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Dat de behoefte bestaat aan flexibilisering en individualisering van de pensioenregelingen
toont een onderzoek van Coopers & Lybrand uit 1994 aan. Van de ondervraagden vond
meer dan 75% een flexibele pensioenregeling een goede arbeidsvoorwaarde en verwachtte
70% van hen dat binnen 10 jaar een dergelijke regeling zal zijn ingevoerd.
Door de invoering van op maat gesneden en flexibele pensioensystemen kan de waarde van
de regeling voor de deelnemer verhoogd worden tegen voor de werkgever gelijkblijvende
kosten. Deze argumentatie is van wezenlijke betekenis geweest bij de invoering van het
beschikbare premiesysteem bij Coopers & Lybrand, zoals tijdens overleg met de
ondernemingsraad en de besturen van de pensioenfondsen meerdere malen is gebleken.
Een flexibele pensioenregeling zal volgens het onderzoek ten minste bestaan uit de
volgende elementen:variabele pensioendatum;
deeltijdpensioen;
variabele hoogte van de uitkering;
uitruilen van ouderdoms- en nabestaandenpensioen mogelijk;
individuele bijstortingen mogelijk;
Wortel (1986) vermeldt als een van de bevindingen uit haar onderzoek: 'Door keuzevrijheid
- met of zonder overleg - zullen werknemers een betere motivatie krijgen en zal hun
productiviteit kunnen stijgen. Een betere planning wordt voor organisaties noodzakelijk en
disfunctioneren van werknemers zal verminderd kunnen worden.'
2.1.2.4 De solidariteit in pensioenregelingen neemt af
De tendens naar meer individualisering leidt tot het creëren van keuzemogelijkheden in het
pensioensysteem. Een mogelijke vervolgstap (Coopers & Lybrand, 1993) is de totstandkoming van 'Personal Financial Planning'. Uitgangspunt hierbij is dat de levenscyclus in
termen van inkomen en gezondheid de behoeften van een ieder bepaalt (afbeelding 7).

Afbeelding 7: De levenscyclus van de individuele deelnemer (Bron: Coopers & Lybrand)
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Deze tendens naar individuele en persoonlijke financiële planning leidt ertoe dat de
solidariteit in pensioenregelingen onder druk staat. De resultaten van een onderzoek van
Coopers & Lybrand (1994) onder werkgevers, werknemers en directies van pensioenfondsen - die zijn opgenomen in onderstaande tabel 5 - tonen dit aan.
Te onderscheiden groep
in pensioenregeling
Ouderen
Carrièremakers
Gehuwden
Vrouwen

Percentage respondenten dat subsidiëring
van deze groep in stand wil houden
60%
25%
20%
10%

Tabel 5: De solidariteit van pensioenregelingen staat onder druk (Bron: Coopers & Lybrand)

Veel pensioenregelingen worden in combinatie met het gehanteerde financieringssysteem
26
gekenmerkt door 'onderlinge subsidiëring' (=solidariteit ) van specifieke groepen. De
carrièremaker 'profiteert' van de solidariteit doordat een deel van zijn pensioenpremie wordt
'betaald' door de niet-carrièremakers. Uit de resultaten van het onderzoek van Coopers &
Lybrand volgt dat deze onderlinge subsidiëring door het merendeel van de ondervraagden
(directies pensioenfondsen en werknemers- en werkgeversvertegenwoordigers van pensioenfondsen) als ongewenst wordt beschouwd. Opmerkelijk is dat een meerderheid (60%)
de solidariteit met de oudere werknemer wel in stand wil houden.
De uniforme, collectieve en solidaire pensioenregelingen worden meer en meer af- en
omgebouwd tot pensioenregelingen, waarbij de nadruk ligt op de individuele zorggedachte.
Voorbeelden hiervan zijn de recent gewijzigde regelingen van Nutricia, Coopers & Lybrand
27
(zie hoofdstuk 8), de FPU regeling binnen de overheid en de voorgenomen wijzigingen
van de pensioenregelingen van de bedrijven die in de hoofdstukken 8 en 9 worden
besproken.
2.1.2.5 Deregulering door de overheid leidt tot meer marktwerking
In de eerder aangehaalde publicatie in 1993 signaleert Coopers & Lybrand de terugtrekking
van de overheid op het gebied van de sociale zekerheid: 'Daarnaast is een terugtrekkende
rol van de overheid waarneembaar waar het gaat om de langzame afbouw van het sociale
zekerheidsstelsel.'

26
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Solidariteitsaspecten binnen pensioenregelingen (Wijnen, H.J. van, 1996).
De VUT voor overheidspersoneel is per 1 april 1997 omgezet in een FPU-regeling, een prepensioneringsregeling

die deels op basis van fondsvorming (kapitaaldekking) gaat plaatsvinden.
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Ook het Verbond van Verzekeraars maakt in het Jaaroverzicht 1994 melding van de
terugtredende overheid op het gebied van:sociale zekerheid: 'Voor het verzekeringsbedrijf vormt het proces van privatisering
van ons stelsel van sociale zekerheid zowel een uitdaging als een gevaar. Het
gevaar schuilt erin dat verzekeraars niet dezelfde rol kunnen spelen als de
overheid wanneer zij sociale risico's gaan verzekeren waarvoor de overheid geen
verantwoordelijkheid meer wil dragen. Waar de sociale verzekering lang gezorgd
heeft voor een vergaande vorm van verzorging en onbe- lemmerde toegang,
kunnen particuliere verzekeraars niet in alle gevallen voldoen aan het hierdoor
ontstane verwachtingspatroon. Zij moeten binnen de grenzen blijven die de
verzekeringstechniek en bedrijfseconomische bedrijfsvoering stellen.'
personenschade. Dit betekent dat ' (...) de overheid op het terrein van de sociale
zekerheid terugtreedt. Hierdoor vermindert de bescherming van het slachtoffer
door de sociale verzekeringen. Naarmate de wettelijke uitkeringsniveaus afnemen,
blijft het slachtoffer met meer schade zitten (...).'
Voorbeelden van de herziening en de hiermede samenhangende afbouw zijn de wetten
terugdringing arbeidsongeschiktheidsvolume (TAV), terugdringing beroep op de
arbeidsongeschiktheid (TAV) - met als gevolg strengere criteria en lagere WAO uitkeringen
(het bekende WAO-gat) -, terugdringing ziekteverzuim (TZ), de nieuwe Algemene
nabestaandenwet (Anw) - waardoor minder nabestaanden recht kunnen doen gelden op een
(lagere) uitkering - en de wijzigingen in de ziektewet. Maatregelen die tot doel hebben de
verlaging van de (arbeids)kosten en kostenbeheersing.
Kostenverlaging en -beheersing wordt door het kabinet (1996) ook nagestreefd door middel
van de operatie Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit (MDW). Dit leidt tot
meer concurrentie tussen de (pensioen)aanbieders. Het Verbond van verzekeraars maakt in
het jaaroverzicht 1994 gewag van de concurrentie tussen de sociale (onder andere de
bedrijfsverenigingen) en particuliere verzekeraars: 'Werkelijke concurrentie tussen sociale
en particuliere verzekeraars, zoals beoogd in het regeerakkoord, is alleen mogelijk als zij
werken onder gelijke condities. Dat is nu niet het geval.'
28

De Minister van Financiën en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
29
hebben door middel van een brief - gedateerd 9 november 1994 - aan de koepels van
pensioenuitvoerders, de Stichting van de Arbeid en de Verzekeringskamer om een standpunt
gevraagd over de verbetering van de marktwerking op pensioengebied. Daarnaast hebben zij
advies gevraagd over de (betwiste!) terreinafbakening tussen pensioenfondsen en
verzekeraars.
Voor de verzekeraars is de fiscale uitzonderingspositie van de pensioenfondsen en de
28

In opdracht van de directie Marktwerking van het Ministerie van Economische Zaken en begeleid door het

onderzoekscentrum Financieel Economisch Beleid van de Erasmus Universiteit Rotterdam is door Eichholtz en
Koedijk (1996) van het Limburg Institute of Financial Economics de studie 'Pensioenen voor de toekomst: Naar Meer
Keuzevrijheid en Transparantie' uitgevoerd. De studie leidt onder andere tot de volgende conclusie. '
Bedrijfspensioenfondsen nemen wat betreft de totale gemiddelde pensioenlast een middenpositie in. Dit alles
betekent dat de verplichte winkelnering bij bedrijfspensioenfondsen niet onderbouwd kan worden met superieure
beleggingsresultaten: er zijn geen significante verschillen. Uiteraard spelen bij de verplichtstelling ook andere
overwegingen een rol.'

29

Verbond van Verzekeraars, Stichting Ondernemingspensioenfondsen (Opf) en de Vereniging van

Bedrijfspensioenfondsen (VB).
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30

zwaardere eisen die worden gesteld aan de solvabiliteit een doorn in het oog .
31
Zo wordt in het antwoord van het Verbond van Verzekeraars de volgende opmerking
gemaakt (uit het Jaaroverzicht 1994 Verbond van Verzekeraars): het verbond stelt dat '(...)
het voorstander is van marktwerking op pensioengebied. Dat ondernemingen, krachtens de
Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds, gedwongen zijn hun
pensioenregeling bij een bedrijfstakpensioenfonds onder te brengen, acht het Verbond niet
meer van deze tijd. Pensioenen behoren naar de mening van het Verbond te worden
geregeld in overleg tussen werkgevers en werknemers, hetzij op bedrijfstakniveau (via de
CAO's) hetzij op ondernemingsniveau. De keuze van de pensioenuitvoerder dient vervolgens
in alle vrijheid aan de werkgever te worden overgelaten.'
Dat verzekeraars en pensioenfondsen concurrenten zijn, blijkt ook uit de eind 1994
ingetrokken conceptrichtlijn van de Europese Commissie inzake beheers- en
beleggingsvrijheid voor pensioenfondsen. De verzekeraars ' (...) wezen voorts op aantasting
van het level playing field tussen levensverzekeraars en pensioenfondsen, voorzover zij
vergelijkbare producten voerden. Aan verzekeraars zijn in de EEG toezichtsrichtlijnen
beleggingsvoorschriften opgelegd. In het betrokken richtlijnvoorstel voor pensioenfondsen
was dit niet het geval.' (Jaaroverzicht 1994, Verbond van verzekeraars).
Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek van een interdepartementale werkgroep
heeft het kabinet besloten de mogelijkheid tot verplichtstelling van
beroepspensioenregelingen te handhaven. De voorwaarden waaronder de verplichtstelling
wordt verleend, zullen echter worden verscherpt. Dit valt te lezen in de brief van de
Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Voorzitter van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal d.d. 19 juli 1996 (kamerstuk 24036, vergaderjaar 1995-1996).
32
33
De verscherping van de verplichtstelling zou de individuele keuzevrijheid vergroten en
marktconforme prikkels introduceren die gunstig kunnen uitwerken op de kostenefficiency
bij de uitvoering, productdifferentiatie en het optimaliseren van de risico/rendementverhouding van de beleggingen.
Het kabinet heeft tevens besloten (september 1996) dat de verplichte aansluiting bij
bedrijfspensioenfondsen gehandhaafd blijft. Het besluit van het Bpf (dat wil zeggen
bedrijfstakpensioenfonds) tot afwijzing van het verzoek tot vrijstelling zal in de toekomst
worden getoetst door het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Dit vereist een
aanpassing van de Wet Bpf. Tot de inwerkingtreding van die wetswijziging blijft de kantonrechter bevoegd.
2.1.2.6 Pensioenfondsen worden professionele organisaties
De wensen van de pensioencliënt en de terugtredende overheid, in het kader van
kostenbesparing en beheersing door meer marktwerking en deregulering, leiden bij onder
andere de pensioenfondsen tot een herijking van hun strategie. Veel pensioenfondsen, en
met name de verplicht gestelde bedrijfs(tak)pensioenfondsen, richten verzekerings30

'Klacht bij Europese Commissie over verlplichtstelling. Generali Levensverzekering, haar Italiaanse moederbedrijf

en Brentjens Handelsonderneming hebben bij de Europese Commissie een klacht ingediend tegen de Nederlandse
Staat en het Bedrijfspensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen. De drie partijen vinden het onjuist dat de Staat
de verplichte deelneming aan bedrijfspensioenregelingen handhaaft. De verplichtstelling zou het vrije verkeer van
diensten belemmeren.' (VB contact, December 1996).

31
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'Gedwongen winkelnering bij bedrijfstakpensioenfondsen is achterhaald.'
Het kabinet heeft besloten de vrijstellingsrichtlijn te wijzigen (Nota Flexibilisering en verplichtstelling, d.d. 17

september 1996, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

33

Het gestalte geven van deze wijziging vereist een nadere technische uitwerking. Medio 1997 zal een wetsvoorstel

over deze wijziging gereed zijn.
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maatschappijen op om hun cliënten optimaal te kunnen bedienen. Daarnaast willen
pensioenfondsen meer zijn dan enkel de pensioenadministrateur en belegger van de
pensioengelden van de aangesloten onderneming(en). Met name bedrijfs(tak)pensioenfondsen, alhoewel formeel ervan gescheiden, zoeken naar expansiemogelijkheden doordat
de taakstelling en daardoor de omvang van de werkzaamheden van de sociale fondsen en
bedrijfsverenigingen afneemt. Er vindt daarbij een verschuiving plaats van de huidige
reactieve dienstverlening naar een meer pro-actieve dienstverlening (afbeelding 7), waarbij
zij producten aanbieden, behoeften creëren et cetera. Tegelijkertijd ontstaan de behoefte en
de noodzaak voor de cliënt - organisaties en deelnemers - om overzicht en inzicht te
verkrijgen in de nieuwe mogelijkheden die daardoor ontstaan.
2.1.2.7 De werkgever en vakbonden gaan meer bedrijfsmatig met pensioen om
Gelijktijdig wordt vanuit de kant van de werkgever(s) de nadruk gelegd op een verhoging
van de efficiency bij en effectiviteit van de pensioenfondsen. Hoe goedkoper de
pensioenregeling wordt uitgevoerd hoe beter. Daarbij blijft het begrip uitvoering niet
beperkt tot de uitvoeringskosten, maar wordt zeer nadrukkelijk ook de beleggingsperformance van het fonds in ogenschouw genomen.
Dat bij pensioenfondsen die gekoppeld zijn aan slechts één onderneming (de ondernemingspensioenfondsen) de afstemming tussen partijen - werkgever, deelnemer en
pensioenfonds - politiek eenvoudiger ligt, is evident. Maatregelen zoals het terug laten
vloeien van overschotten, ontstaan door te veel betaalde premies en 'uitstekende beleggingsresultaten', naar de onderneming - met name in moeilijke jaren - kunnen dan plaatsvinden.
Een voorbeeld van het terugsluizen van gelden naar de onderneming, is het afromen van de
overreserves van het pensioenfonds van Nedlloyd. Nedlloyd ontving in 1996 een bedrag van
ƒ 55 miljoen van het pensioenfonds (Volkskrant 3 februari 1996). 'We (pensioenfondsdirecteur, red) wilden zelf naar een meer marktconforme pensioenregeling'.
34
Een ander bekend voorbeeld zijn de pensioenfondsen van de KLM. Deze fondsen kenden
enkele jaren een 'pensioenpremieholiday': 'Van 1 april 1993 tot 1 januari 1995 gold voor de
KLM een "premie-holiday"'. Door de riante financiële positie van de fondsen kon gedurende
genoemde jaren het betalen van de werkgeverspensioenpremie achterwege blijven.
2.1.2.8 De opkomst en ondergang van de VUT
In de havens van Amsterdam en Rotterdam, of preciezer gezegd bij de havenbedrijven, zijn
de VUT-regelingen ontstaan. In de jaren zeventig worden daar de zogeheten non-activiteitsregelingen ingevoerd.
Rodenhuis (1982) vermeldt het volgende over het ontstaan van VUT-regelingen: 'In de
CAO-havenbedrijven is sinds 1973 een non-activiteitsregeling voor 64-jarige vaste
werknemers opgenomen, die verplichtingen voor de werkgevers oproept. In 1977 zijn op
initiatief van de overheid, die ook een deel van de kosten betaalde, een aantal experimentele
VUT-regelingen gestart. Die experimentele regelingen golden de genoemde havenbedrijven
in Rotterdam en Amsterdam, de Hoogovens, het bouwbedrijf, de metaal- industrie en het
onderwijs. De doelstelling van de overheid was de werkgelegenheid van jonge werknemers
34

De Stichting Pensioenfonds voor het Vliegend Personeel der KLM en de Stichting Algemeen Pensioenfonds der

KLM kenden een premie-holiday tot 1 januari 1995. De Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel kende een
premieholiday tot 1 april 1996: 'In het kader van de afspraken over de kortings- en overschottenregeling die in de
nieuwe pensioenregeling zijn opgenomen, is in overleg met de KLM de betaling van de pensioenpremies met ingang
van 1 april 1996 hervat.
(Bron: Jaarverslagen van de pensioenfondsen 1994 en 1995).
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te bevorderen door oudere werknemers te vervangen door jongere. Daarnaast was de
hoofddoelstelling het bevorderen van het welzijn van de oudere werknemers, waarmee
bedoeld wordt mensen die fysiek in staat worden geacht hun werkzaamheden tot de
65-jarige leeftijd uit te voeren, doch eigenlijk psychisch niet meer tegen de druk van hun
werk zijn opgewassen, eerder met pensioen te laten gaan.
In een publicatie Jong voor Oud van 1974, heeft het NKV voor het eerst op de mogelijkheid
gewezen om oudere werknemers door jongere te vervangen. De Minister van Sociale Zaken
stelde, mede naar aanleiding van dit rapport, de Commissie Externe Deskundigen in, die
een studie van het voorstel van het NKV moest maken. De Commissie bracht in 1975
rapport uit en concludeerde daarbij dat er vooralsnog geen genoegzame motieven zijn om
een positief advies te geven voor het treffen van algemene maatregelen om het mogelijk te
maken dat oudere werknemers vervroegd uit het arbeidsproces treden. De Commissie komt
tot haar negatief omdat zij van mening is dat:er ernstige twijfel bestaat over het resultaat van maatregelen in perioden van
zwakke conjunctuur, met structurele problemen in sommige bedrijfstakken;
uit voorhanden zijnde cijfers omtrent de bereidheid om vervroegd uit te treden
blijkt dat de te treffen maatregelen vermoedelijk een gering effect zullen sorteren
op de werkloosheidomvang;
wegens de hoge kosten en het ontbreken van gerichte controlemogelijkheden een
aanbeveling niet mogelijk is.
Bovendien denkt de Commissie dat een algemene regeling meer uittreders dan intreders zal
opleveren.
Uit onderzoeken die gedaan zijn, nadat ervaring met de experimentele regeling is opgedaan,
blijkt:
dat het aantal banen dat vrijkomt door vervroegd uittreden slechts voor een
beperkt deel wordt vervuld door jongere werklozen;
dat het aantal mensen dat van een VUT-regeling gebruikmaakt over het algemeen
zeer tevreden is over zijn keuze. Ook de mensen, die zijn blijven werken tot hun
65e jaar zijn vrijwel algemeen gelukkig met hun beslissing. Daaruit blijkt dat het
heel belangrijk is dat de VUT-regelingen een vrijwillig karakter houden.'
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Een groot deel van de werknemers in Nederland valt onder de werkingssfeer van een
VUT-regeling. Tabel 6 is overgenomen uit een rapport van het Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid (CAO-afspraken 1993, Reeks studie van CAO's, een uitgave van het
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, juni 1994).
Premie als %
van de
loonsom
vanaf...tot...%
0-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
9Totaal

Aantal
CAO's

4
9
6
16
9
7
5
1
2
1
60

Aantal
werknemers
(WN) in CAO
218.670
378.800
221.200
401.216
117.600
237.400
247.800
40.000
29.000
14.500
1.906.186

Percentage
WN van het
totaal aantal
WN
12.5
19.9
11.6
21.0
6.2
12.5
13.0
2.1
1.5
0.8
100

Cumulatief
percentage

11.5
31.4
43.0
64.0
70.2
82.7
95.7
97.8
99.3
100.0

Tabel 6: VUT-premie in relatie tot het aantal werknemers in de CAO's (Bron: Ministerie van SZW)

Er zijn 102 CAO's in het onderzoek betrokken. Van 7 CAO's waren de VUT-gegevens nog
niet bekend, in 60 CAO's was de VUT-premie bekend. Voor deze 60 CAO's is berekend
hoeveel CAO-werknemers het betreft en welk gedeelte van de loonsom aan VUT-premie
wordt betaald. Exacte cijfers binnen de overheid en de g&g-sector zijn niet bekend en zijn
35
derhalve niet in het overzicht opgenomen. Deze sectoren kennen wel een VUT-regeling.
Terecht kan gesteld worden dat eind jaren '70 en in de jaren tachtig de VUT-regelingen een
grote vlucht hebben genomen. De achilleshiel van de VUT is echter de financiering. De
financiering van de VUT geschiedt in het algemeen op omslagbasis. De werknemers en de
werkgever betalen de VUT-uitkeringen van de ex-werknemers die aan de VUT-regeling
deelnemen. Wanneer de verhouding VUTters : actieven toeneemt, zal de VUT-premie
stijgen.
'De VUT wordt onbetaalbaar', is nu een veelgehoorde uitspraak. Het eerdergenoemde
rapport onderschrijft de stijgende lijn van de VUT-lasten. 'De trend van stijgende
VUT-premies over de laatste jaren zet zich ook in 1993 voort. In 1992 bedroeg de totale
VUT-premie 3,3 %. 1993 laat een (voorlopige) totale VUT-premie zien van 3,6%.'
CSM Suiker bv becijferde in 1995 dat bij handhaving tot het jaar 2017 van de VUT met een
VUT-leeftijd van 61 jaar de VUT-kosten voor CSM per jaar 15,1% van de loonsom zouden
gaan bedragen (Dekker, 1995).
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Het PGGM hanteert de term OBU-regeling, hetgeen staat voor OverBruggingsUitkering.
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Ook de gemiddelde VUT-leeftijd voor de periode 1986 - 1993 is in het rapport van het
Ministerie van Sociale Zaken opgenomen (tabel 7). 'De gemiddelde structurele VUT-leeftijd
in 1993 komt evenals in 1992 uit op 60 jaar. De gemiddelde structurele leeftijd inclusief
eenmalige verlagingen is eveneens onveranderd en blijft op 59,8 jaar staan.'
VUT-leeftijd
Structureel
Structureel
inclusief eenmalig

1986
60.8
60.2

1987
60.6
60.2

1988
60.4
60.0

1989
60.3
60.0

1990
60.2
60.0

1991
59.9
59.8

1992
60.0
59.8

1993
60.0
59.8

Tabel 7: Ontwikkeling ingangsleeftijd van de VUT (Bron: Ministerie van SZW)

De VUT staat onder druk en velen menen dat zij de langste tijd heeft gehad. In het rapport
van SZW wordt hierover vermeld. 'Relatief veel uiteenlopende afspraken zijn gemaakt over
studies die onder andere ten doel hebben knelpunten in de bestaande VUT-regelingen te
onderzoeken. De studies zijn gericht op de invoering van een nieuwe VUT-regeling,
voortzetting van de bestaande regeling of inzicht te verkrijgen over verbetering van de
bestaande regelingen en de kosteneffecten. Enkele voorkomende uitgangspunten bij de
studies zijn:beheersbaarheid van de VUT-kosten;
toekomstige structuur;
deeltijd-VUT;
VUT-regeling in samenhang met ouderenbeleid;
geïntegreerde regeling/flexibele pensionering.'
In de volgende passage wordt ingegaan op de opkomst van het flexibele pensioen als
VUT-vervanger of als nieuwe geïntegreerde VUT- en pensioenregeling.
2.1.2.9 De opkomst van het flexpensioen
36
Eind jaren zeventig en begin jaren tachtig is veel gepubliceerd over flexibele pensionering.
De drang om de eerst recent ingevoerde VUT-regeling te vervangen door een flexibel
pensioensysteem is in die tijd (eerste helft tachtiger jaren) gering. Wortel (1986) geeft aan
dat 'zolang er VUT-regelingen bestaan, is flexibele pensionering - hoewel waarschijnlijk
wel realiseerbaar - niet urgent. VUT-regelingen beschouwen de centrale organisaties als
een goed alternatief dat, door de financiering met behulp van een omslag- stelsel, op dit
moment minder financiële lasten betekent. Bovendien sluit VUT beter aan bij de
AOW-regeling dan flexibele pensionering.
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Wortel (1986) geeft in de door haar geraadpleegde literatuur een overzicht. Onderstaand enkele vermeldingen

daaruit:Centraal Beheer, 'De variabele pensioenleeftijd (1973)
Onderneming 8, nr. 3 'Gedwongen pensionering met 65 jaar nu in VS afgeschaft (1979)
Actuarieel Genootschap, Flexibele pensioenleeftijd' (1983)
Belt, B. van de, 'Van VUT naar pensioen' (1985)
Seminar: Flexibele Pensionering (MSG-Seminars): 'Recent developments in Flexible Retirement Choises in the USA
(1984)
Huyskens, P. en Pot, H.G.J., Pensioen op maat (1984)
Kessel, J.G.F.M. van, 'Flexibele pensionering in Nederland (1983) en 'Individuele en flexibele pensionering' (1984)
et cetera.
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De discussie ging met name om flexibiliteit in de pensioenleeftijd. En met name om
flexibiliteit van de leeftijd naar beneden. De huidige discussie en die in de afgelopen jaren
37
richt zich op het onbetaalbaar worden van de VUT, het veilig stellen van de vervroegde
uittredingsmogelijkheid (van omslag- naar kapitaaldekking) door een extra bijdrage van de
kant van de werknemer (extra premie en verhoging van de uittredingsleeftijd) en het
'individualiseren' van de regeling (de individuele werknemer kan keuzen maken).
Veel organisaties (onder andere Akzo Nobel, Heineken, CSM, Nutricia, Unilever), maar
ook de overheid, gaan over op flexibele pensioenregelingen. Zo neemt een groot deel van de
38
ambtenaren vanaf 1 april 1997 deel aan de FPU-regeling (Flexibel Pensioen en Uittreden ).
Deze regelingen zijn vaak of VUT-vervangers zoals bij CSM het geval is (Dekker, 1995) of
flexibele pensioensystemen die zowel de 'oude' pensioenregeling als de VUT vervangen.
Voorbeelden van de laatstgenoemde transformatie zijn de nieuwe pensioenregeling van het
toenmalige Bührmann Tetterode (nu: KNP-BT), Wavin en Nutricia.
Nutricia (1994) heeft een 'modulair' pensioensysteem ingevoerd dat als volgt is
opgebouwd:Module 1. Dit is een (deels) verplichte module. Voor alle werknemers wordt 11%
van de pensioengrondslag in een 'pensioenpot' gestort. Voor dit bedrag wordt een
'kapitaal bij leven' aangekocht. Op pensioendatum moet dit kapitaal worden
omgezet in een pensioen. Het maximale salaris waarover verplicht pensioenpremie
wordt afgestort is ƒ 75.000,-. De pensioenpremie die verband houdt met het
salarisdeel boven dit bedrag kan als loon worden uitbetaald;
Verplichte module 2. Via deze module wordt het nabestaandenpensioen door
middel van een risicoverzekering afgedekt (partner-, tijdelijke partner- en
wezenpensioen);
Verplichte module 3. Het WAO-hiaat wordt door deze module afgedekt;
Module 4. Dit is de zogeheten 'vervroegde pensioneringmodule'. Nutricia stelt
jaarlijks voor iedere werknemer vanaf de leeftijd van 50 jaar een additionele
premie van 15% van het salaris beschikbaar. Met deze premie wordt een kapitaal
bij leven op 62 jaar aangekocht. Het stelt de werknemers in staat om op 62-jarige
leeftijd vervroegd met pensioen te gaan;
Module 5. De vrijwillige module. Door deze module kan de werknemer de
kapitalen bij leven ophogen, zodat de mogelijkheid ontstaat om bijvoorbeeld een
hogere uitkering aan te kopen danwel om eerder te stoppen met werken.
Coopers & Lybrand heeft in 1995 een flexibele pensioenregeling ingevoerd in de vorm van
een beschikbare premieregeling (de casus wordt uitvoerig beschreven in hoofdstuk 8).
Aanleiding was een harmonisatievraag vanuit de organisatie. Coopers & Lybrand kende
door een aantal fusies een drietal verschillende pensioenregelingen, met name van het type
eindloon. In eerste instantie gingen de gedachten uit naar een 'conventionele' harmonisatie.
Dat wil zeggen dat heel even is overwogen om één van de bestaande regelingen - namelijk
de kwalitatief beste regeling, die voor nieuwe werknemers toch al van toepassing was
verklaard - als de geharmoniseerde regeling te beschouwen. Na ampele overwegingen is
37

Werknemers betalen jarenlang VUT-premies, maar zien hun 'eigen rechten in rook opgaan' (Evers, G.H.M., Gids

voor personeelsmanagement, november 1995), vandaar dat zij bereid zijn iets extra's te betalen om daarvoor een
onzeker recht (VUT) om te ruilen voor een onvoorwaardelijk recht (pensioen). Zie ook Lutjens in TFM, 1996/4 p. 66.
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Op 3 april 1996 hebben de minister van Binnelandse Zaken en de centrales van overheidspersoneel een akkoord

gesloten over een nieuwe regeling voor vervroegde pensionering voor overheids- en onderwijspersoneel. De nieuwe
regeling zal van kracht worden per 1 april 1997 (TPV, augustus 1996).
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besloten het harmonisatieonderzoek te verbreden en te onderzoeken wat voor de organisatie
de meest passende pensioenregeling zou zijn.
De regeling gaat uit van een jaarlijks door de werkgever ter beschikking gestelde premie.
39
De werknemer beslist welk deel van deze premie wordt aangewend voor risicodekking
(nabestaandenpensioen et cetera). Het overblijvende deel wordt belegd. Periodiek ontvangt
de deelnemer een overzicht van het belegde vermogen. In afbeelding 8 is het systeem schematisch weergegeven. Deze illustratie is gebruikt in de voorlichting naar het personeel.

Afbeelding 8: Het principe van het flexpensioen van Coopers & Lybrand

Op de flexibel te kiezen pensioendatum komt het kapitaal ter beschikking van de deelnemer
voor de aankoop van pensioen. De deelnemer kan kiezen welke pensioenelementen worden
aangekocht:gelijkblijvend pensioen;
geïndexeerd pensioen;
tijdelijk hoger pensioen;
wel of geen nabestaandenpensioen;
tijdelijk 'overbruggingspensioen'.
Tijdens de opbouwperiode worden de gelden belegd. De keuzevrijheid hierin is beperkt. De
deelnemer kiest een beleggingsfonds waarop de werkgever een gegarandeerd minimum
rendement verstrekt of de gelden worden belegd in een fonds dat wordt beheerd door de
pensioenuitvoerder op basis van een beleggingsbeleid dat is bepaald door een beleggingsvereniging van de deelnemers.

39

Een enkele beperking is opgelegd door de werkgever. De deelnemer is bijvoorbeeld verplicht om een

arbeidsongeschiktheidspensioen af te sluiten op basis van de door de werkgever aangegeven voorwaarden.
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De invoering van meer flexibele pensioenregelingen laat zich onder meer (vanuit de
onderneming bezien) als volgt verklaren:Kostenreductie. Nutricia is in 1992 uit de collectieve VUT-regeling van de zuivelindustrie
gestapt en heeft de VUT-regeling in eigen beheer genomen. Nutricia kende in vergelijking
met andere bedrijven in de bedrijfstak een aanzienlijk jonger personeelsbestand. Dit
40
betekende in de ogen van het management van Nutricia een ongewenste financiële
subsidiëring door Nutricia van de rest van de bedrijfstak. In 1994 is bij de invoering van het
41
nieuwe pensioensysteem de VUT (60 jaar) en de VLO (62/63 jaar) vervangen door een
flexibele pensioenregeling vanaf 62 jaar.
Kostenbeheersing. Dit is een van de uitgangspunten geweest in het
harmonisatieproject bij Coopers & Lybrand. De eindloonregeling wordt vaak
beschouwd als een 'open-einderegeling'. De totale kosten zijn eerst bekend op de
pensioendatum en indien er sprake is van geen of slechts een beperkte clausulering
ten aanzien van indexatietoeslagen zijn de kosten van de regeling zelfs pas bekend
op de overlijdensdag van de langstlevende van het verzekerde paar (deelnemer en
latente nabestaande);
Budgetteerbaarheid. Naast het kostenelement speelt de voorspelbaarheid van de
pensioenlasten in de praktijk ook een rol. Het management van ondernemingen wordt door
de aandeelhouders meer en meer afgerekend op de financiële 'performance'. Een
onvoorspelbare pensioenlast die de neiging heeft om in economisch slecht weer voor een
42
extra last in de winst-en-verliesrekening van de organisatie te vertonen ('backservice')
wordt als ongewenst beschouwd;
Rechtvaardigheid. In veel pensioensystemen wordt de carrièremaker bevoordeeld ten opzichte van de meer 'modale' werknemer. De carrièremakers 'betalen
immers een relatief lage premie aan het begin van de loopbaan en worden
afgerekend tegen hun hoge laatstverdiende salaris. En dit voordeel wordt betaald
door werknemers met een minder dan gemiddelde carrière - veelal de mensen met
de laagste lonen: het omgekeerde "Robin Hood-effect"' (Wilke, 1996). 'Waarom
zou ik twee werknemers die eenzelfde salaris hebben ongelijk in de pensioenpremie behandelen' (Van der Wielen, president-directeur van Nutricia);
Waardeverhoging. Het introduceren van keuzen verhoogt de waarde van het
pensioensysteem zonder dat dit de regeling duurder maakt. De aantrekkelijkheid
van een belangrijk onderdeel van het secundaire arbeidsvoorwaardenpakket wordt
verhoogd. Deze keuzevrijheid heeft in het harmonisatietraject bij Coopers &
Lybrand een belangrijke rol gespeeld in de acceptatie van de nieuwe regeling door
de werknemers.
De keuzevrijheid zal naar verwachting nog verder toenemen, ook in samenhang
met andere arbeidsvoorwaarden: 'De samenhang van pensioen met andere
arbeidsvoorwaarden zal groeien doordat pensioen een geïntegreerd onderdeel
wordt van een flexibel pakket 'employee benefits'. Hierbij zal niet alleen de
ruilmogelijkheid binnen een pensioenregeling, maar ook een ruil van
arbeidsvoorwaarden voor meer pensioen een optie worden.' (Lutjens, 1996).
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Nutricia-publicatie (mei 1994): 'pensioen, sluit je ogen niet voor de toekomst'.
Vervroegd leeftijdsontslag.
In eindloonsystemen hebben salarisverhogingen 'terugwerkende' kracht in de pensioensfeer. Grote

salarisverhogingen komen door een hefboomeffect (de dienstjaren en de actuariële factor) extra hard 'aan'.
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De beschouwingen in deze paragraaf tonen aan dat de pensioenwereld aan veranderingen
onderhevig is. Voor een goed begrip van de in deze studie gehanteerde terminologie wordt
in de volgende paragrafen hierop, alsmede op de fiscale spelregels rond pensioen, een
nadere toelichting gegeven.
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2.2

Pensioen, wat is dat?

'A pension plan means any arrangement, contractual or otherwise, by which a program is established to
provide for the payment of specific amounts to employees after their retirement. In such a program eligibility
for, and the amount of, benefits must be determinable by reference to objective criteria. The making of
gratuitous payments of arbitrary amounts decided only on or after retirement does not imply the existence of a
pension plan. On the other hand, any formal arrangement for the deferred compensation of executives after
retirement should be considered to be a pension plan.'
(Ross M. Skinner, 1980; Skinner heeft dit citaat ontleend aan het CICA Handbook, paragraph 3460.02)

De drie bouwelementen van pensioengebouwen zijn het pensioensysteem (de pensioenregeling), het financieringssysteem en de uitvoerder(s). Deze drie pensioenelementen
worden later in dit hoofdstuk afzonderlijk besproken. Bij de bouw van het pensioengebouw
binnen een organisatie zijn diverse partijen betrokken. De feitelijke toezegger van het
pensioen is de werkgever. Afhankelijk van de gekozen bouwstijl zullen partijen als
werknemersorganisaties, ondernemingsraad of deelnemersvergaderingen respectievelijk
deelnemersraad of bestuur van het pensioenfonds zijn betrokken. De bouwstijl (de
combinatie van regeling, financiering en uitvoering) kan - binnen bepaalde grenzen - in
onderling overleg tussen partijen worden bepaald. Alvorens de drie bouwelementen te
bespreken, wordt allereerst de (formele) pensioenstructuur nader uiteengezet.
2.2.1

De (formele) pensioenstructuur

2.2.1.1

De drie pensioenpijlers

'Reliance on individual pillars will vary with a country's circumstances over time, but every country should
have a multipillar system.'
(uit: Averting the Old Age Crisis, 1994 The World Bank).

In het verleden werd het Nederlandse pensioengebouw vaak voorgesteld als een gelaagde
pilaar. De onderste laag is het staatspensioen (AOW). Op deze laag is het pensioen
gestapeld dat door sociale partners is afgesproken (het ondernemingspensioen). Deze
tweede laag wordt vaak het aanvullende pensioen genoemd. De door de werkgever gedane
toezegging luidt dan bijvoorbeeld:
'De deelnemer verkrijgt op pensioendatum 70% van het laatstgenoten inkomen.
Op dit bedrag wordt in mindering gebracht het bedrag dat de deelnemer
ontvangt krachtens de AOW.'
Op een dergelijke wijze geformuleerd, is het aanvullende pensioen letterlijk een aanvulling
op de AOW. Wijzigingen in de AOW hebben onmiddellijk consequenties voor de hoogte
van het pensioen van de tweede laag. De werkgever is dan direct afhankelijk van het
43
overheidsbeleid ter zake de AOW. Een structureel achterblijven van de AOW wordt dan
'opgevangen' in het pensioen van de onderneming. De derde laag wordt gevormd door privé
43

Coopers & Lybrand heeft in december 1994 berekend dat als het achterblijven van de AOW wordt opgevangen

door het ondernemingspensioen een structureel achterblijven van de AOW met 1% een extra pensioenjaarlast van
ƒ 2,8 miljard betekend (zie ook Van Bussel en Veluwenkamp, 1996).
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getroffen voorzieningen (lijfrenten).
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Organisaties gaan ertoe over de tweede laag te ontkoppelen van de eerste laag. Een
voorbeeld hiervan is Shell. De pensioenregeling van Shell volgt niet langer de indexatie van
de AOW (Van Rees, 1996). Het loskoppelen van de verschillende lagen roept een beeld op
van naast elkaar staande zuilen (Dietvorst, 1994). Naast de drie eerder genoemde
pensioenvormen is door Van Delsen (1996) een vierde zuil toegevoegd. Het inkomen dat
wordt verdiend via (partieel) doorwerken na pensionering wordt door hem als de vierde zuil
beschouwd.
Breunesse en De Kam zijn van mening dat het zuilenmodel-denken een product is van
'aanbodgericht denken'. De aanbieders van de pensioenproducten - overheid, pensioenfondsen en verzekeraars - in plaats van de consument liggen ten grondslag aan het concept.
Een meer consumentgericht concept (het 'bungalow'concept) gaat uit van een portfolio van
oudedagsvoorzieningen, waarin ook andere dan de gangbare voorzieningen zijn opgenomen.
'De maatschappelijke trends van "eigen verantwoordelijkheid" en "individuele
keuzemogelijkheden" vragen om totaaloverzicht van mogelijkheden waarmee op individueel niveau inkomen in de tijd kan worden verschoven. Middelen in de vorm van een eigen
huis en zorgverzekeringen (in natura) horen daar ook bij. Het pilarensysteem is consument
onvriendelijk, omdat het gewenste overzicht ontbreekt.'
Deze studie richt zich op de totstandkoming van coherent pensioenbeleid binnen de
organisatie: met andere woorden, de tweede laag c.q. tweede zuil van ons pensioenstelsel.
Bij de totstandkoming van pensioenregelingen is een drietal partijen betrokken: de werkgever, de werknemer en de pensioenuitvoerder. In de volgende passage wordt deze driehoeksverhouding nader toegelicht.
2.2.1.2 De drie pensioenpartijen
De wettelijke structuur omtrent de pensioentoezegging is een tripartiete figuur, bestaande uit
de arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en de werknemer, de pensioenregeling die de
aanspraak op pensioen regelt tussen pensioenuitvoerder en de werknemer en ten slotte de
financieringsovereenkomst tussen de pensioentoezegger en de pensioenuitvoerder
(afbeelding 9).

Afbeelding 9: De rechtsfiguur met betrekking tot pensioen.

In het navolgende wordt de wijze waarop de genoemde relaties tussen de partijen wordt
vormgegeven, kort toegelicht.
De arbeidsovereenkomst
De pensioentoezegger is de werkgever. De werkgever hoeft geen pensioen toe te zeggen.
Nederland kent immers geen pensioenplicht, alhoewel daar in het verleden wel over is
nagedacht en gesproken. Deze pensioentoezegging maakt deel uit van of is annex aan de
arbeidsovereenkomst die tussen de werkgever en de werknemer individueel (individuele
arbeidsovereenkomst) danwel collectief is afgesproken (collectieve arbeidsovereenkomst).
Tulfer (1986) merkt daar nog over op: 'Wanneer een collectieve arbeidsovereenkomst het
treffen van een pensioenregeling voorschrijft, werkt dit in de individuele
arbeidsovereenkomsten door, ook ten aanzien van niet-georganiseerde werknemers.'
In een aantal gevallen is de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) door de Minister van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe) algemeen verbindend verklaard. Een
dergelijke algemeen verbindend verklaarde CAO (Wet op de Collectieve
arbeidsovereenkomst) kan dwingende bepalingen omvatten omtrent de pensioenregeling.
Het betreft dan bijvoorbeeld minimumeisen die aan de pensioenregeling worden gesteld.
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Veel vaker wordt echter in dit soort situaties bij de Minister van SoZaWe gevraagd de
pensioenregeling te laten vallen onder de Wet betreffende verplichte deelneming in een
bedrijfspensioenfonds (Wet Bpf).
Een werkgever in de bedrijfstak wordt dan geacht als pensioen te hebben toegezegd de
regeling zoals die wordt uitgevoerd door het bedrijfs(tak)pensioenfonds, in de pensioenpraktijk bekend onder de naam Bpf.
De pensioenregeling
De pensioenovereenkomst tussen werkgever en werknemer is veelal geregeld in de
arbeidsovereenkomst. In deze overeenkomst wordt veelal verwezen naar een pensioenfonds
of een verzekeringsmaatschappij. De rechtsverhouding tussen de deelnemer en het
44
pensioenfonds is in de eerste plaats verzekeringsrechtelijk van aard. Het fonds verzekert
de door de werkgever toegezegde aanspraken.
De deelnemer verkrijgt jegens het fonds door zijn toetreding een recht op pensioenuitkeringen. Ingeval de werkgever het pensioen heeft verzekerd bij een verzekeraar, heeft de
(ex-)werknemer uitsluitend pensioenaanspraken jegens de verzekeraar.
De pensioenaanspraken tegenover de werkgever zijn tenietgedaan door de toetreding van de
werknemer tot het pensioenfonds of deelname aan het verzekeringscontract, behoudens een
enkele uitzondering (bijvoorbeeld wanbetaling door de werkgever of het slechts gedeeltelijk verzekeren van de toegezegde aanspraken).
Het reglement (en/of de statuten ingeval van een pensioenfonds) moet een aantal bepalingen
inhouden die betrekking hebben op de rechtspositie van de deelnemer in de regeling. Zo
kunnen (en in een aantal gevallen moeten) onder meer bepalingen worden opgenomen met
betrekking tot de aanspraken en de wijze van financieren van deze aan- spraken,
de rechten bij tussentijds ontslag (art. 8 PSW), gelijke behandeling van gepen- sioneerden
bij het verlenen van toeslagen op ingegane pensioenen (art. 8 PSW), gelijke behandeling
van slapers en gepensioneerden (art. 8 PSW), rechten van de echtgenoot bij ontbinding van
huwelijk (art. 8a PSW), regels voor deeltijdwerkers (art. 2a PSW), keuze- mogelijkheid bij
toezegging weduwen- of weduwnaarspensioen (vanaf 1 januari 2000), wettelijk recht op
waarde-overdracht (art. 32b PSW) en de gevallen waarvoor de werkgever zich de
bevoegdheid tot vermindering of beëindiging van zijn bijdrage heeft voorbehouden.
Later in dit hoofdstuk wordt ingegaan op de verschillende soorten van toezeggingen (dat wil
zeggen pensioensystemen) die in Nederland gebruikelijk zijn zoals het eindloon, middelloon en beschikbare premiesysteem. In de volgende passage wordt de relatie tussen de
pensioenuitvoerder en de werkgever, als pensioentoezegger, kort toegelicht. Daarmee is de
laatste relatie in de drie-partijenverhouding besproken.
De overeenkomst tussen werkgever en pensioenuitvoerder
Nederland kent, zoals eerder reeds opgemerkt, geen pensioenplicht. Partijen - werkgever en
werknemer - kunnen in onderling overleg bepalen hoe zij het arbeidsvoorwaardenpakket
willen vormgeven, bijvoorbeeld ten aanzien van pensioen. Indien echter door de werkgever
pensioen wordt toegezegd, is de Pensioen- en spaarfondsenwet van toepassing. De
Pensioen- en spaarfondsenwet schrijft voor dat indien een werkgever pensioen toezegt aan
de werknemer, de werkgever verplicht is de uitvoering van de toezegging over te laten aan
een aantal nader bepaalde pensioenuitvoerders.
Omdat de werkgever, als 'pensioen toezeggende partij', de uitvoering van de regeling 44

In artikel 1 lid 1 onder b en c wordt ook gesproken over (...) fonds, waarin (..) gelden worden bijeengebracht,

strekkende tot verzekering van pensioen.
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weliswaar wettelijk verplicht - overdraagt aan een derde, zullen door middel van een
overeenkomst tussen de werkgever en de pensioenuitvoerder de rechten en verplichtingen
nader worden geregeld.
Het ligt voor de hand de volgende aspecten in een overeenkomst te regelen:de acceptatie van aangemelde werknemers;
de afdracht van pensioenpremie:de hoogte van afdracht aan de uitvoerder, met andere woorden het
financieringssysteem;
het moment van premiebetaling:per jaar, kwartaal, maand;
vooraf of achteraf per periode;
rente verrekening bij te late betaling;
winstdeling;
looptijd contract en opzegtermijn van de overeenkomst.
De PSW (art. 3a) schrijft ten aanzien van de overeenkomst tussen werkgever en fonds of
verzekeraar slechts voor dat de financiering van de aanspraken schriftelijk wordt vastgelegd: 'Een werkgever komt met het aan zijn onderneming verbonden fonds danwel (...)
met de verzekeraar schriftelijk een regeling omtrent de betaling van de bijdragen overeen
(...)'.
In de volgende subparagraaf wordt ingegaan op de in Nederland gebruikelijke pensioentoezeggingen, de financiering daarvan en waar zij worden verzekerd.
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2.2.2

De drie bouwelementen van het pensioengebouw: de pensioenelementen

Het pensioengebouw bestaat uit drie bouwelementen: de pensioenregeling, de financieringswijze en de pensioenuitvoerder.
2.2.2.1 De pensioenregeling
45
De wetgever bemoeide en bemoeit zich in principe niet met de soort, hoogte en samenstelling van de pensioentoezegging. In het onderhandelingstraject tussen de werkgever en de
46
individuele werknemer respectievelijk de vakverenigingen of de ondernemingsraad wordt
de inhoud van de pensioenregeling bepaald. Wel toetst de belastingdienst of de regeling
voldoet aan de fiscale normen. Centraal daarbij staat de fiscale pensioendefinitie zoals
opgenomen in artikel 11 van de Wet op de Loonbelasting 1964 (Wet LB). De verzorging
van de oude dag en het maatschappelijk gebruikelijk zijn van een pensioen- regeling zijn
dominante fiscale criteria. In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op
de fiscale regelgeving.
47

In 1989 is door de toenmalige Pensioenkamer een rapport uitgebracht met de titel
'Pensioenkaart van Nederland'. In deze rapportage wordt verslag gedaan van de resultaten
met betrekking tot de inhoud van de pensioenregelingen van werknemers die op 31 maart
1987 één of meer aanvullende pensioenregelingen hebben. Uit de resultaten (zie tabel 8)
blijkt dat in 1987 bijna 85% van alle deelnemers een eindloonachtige regeling heeft, terwijl
in 1994 het percentage deelnemers met een eindloonachtige regeling is afgenomen tot ruim
74% ten gunste van met name de middelloonregelingen (van 10,6% tot 22,6%).
1987
Type regeling
Eindloon(achtig)
Middelloon
Vaste bedragen
Beschikbare premie en
overig
Totaal

Aantal actieve
deelnemers x 1.000
2.599
327
140
14
3.080

Percentage
van totaal
84,4%
10,6%
4,5%
0,5%

1994
Percentage
van totaal
74,1%
22,6%
1,4%
1,9%

100,0%

100,0%

' De gegevens voor wat betreft aantallen personen (...) zijn gegeven naar de stand ultimo 1994.'
De VK heeft geen gegevens voorhanden over rechtstreekse regelingen. De informatie over de
rechtstreekse regelingen is verkregen op basis van een steekproef. Derhalve zijn geen exacte aantallen
bekend.
Het aantal actieve deelnemers per ultimo 1994 in de pensioenfondsen is 4.144.195

Tabel 8: Typen basisregeling per 31 maart 1987 (Pensioenkaart van Nederland, 1989) respectievelijk per ultimo 1994
(Pensioenmonitor, stand van zaken eind 1995, VK studies, 1996)
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Alhoewel de PSW primair regels geeft ter waarborging van de toezegging, wordt ook een aantal

dwingendrechtelijke materiële bepalingen gegeven: onder andere ten aanzien van ontslagrechten.

46

Ingeval van een ondernemingspensioenfonds mist artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden toepassing.

Dat wil zeggen, de werkgever is niet verplicht de instemming van de ondernemingsraad te verkrijgen voor een
voorgenomen wijziging in de pensioenregeling.
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Adviesorgaan voor de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De in Nederland voorkomende regelingen zijn in afbeelding 10 schematisch en gerubriceerd weergegeven (naar Keesen, 1990). Er zijn twee hoofdtypen te onderscheiden:
salarisafhankelijke en overige systemen. Het eindloon- en gemiddeld-loonsysteem zijn
representanten van de rubriek salarisafhankelijke systemen. De pensioenuitkering is direct
gerelateerd aan het salaris. Het beschikbare premiesysteem en de vaste-bedragensystemen
kennen de directe koppeling met de pensioenuitkering niet. In het vaste bedragen systeem
verkrijgt de deelnemer bijvoorbeeld een x-bedrag aan pensioen voor ieder dienstjaar.
Bijvoorbeeld: een werknemer werkzaam bij een 'bitumineuze-dakbedekkingsonderneming'
met een bruto jaarloon tot ƒ 39.300 (jaar 1995) bouwt ƒ 2,71 pensioen per week op.

Afbeelding 10: De in Nederland gebruikelijke pensioensystemen (naar Keesen, 1990)

Uiteraard komen ook combinaties van regelingen voor: bijvoorbeeld eindloon tot ƒ 75.000,en daarboven middelloon. In de volgende passages wordt nader ingegaan op het eindloon-,
middelloon- en beschikbare premiesysteem.
Het eindloon- en middelloonsysteem zijn representanten van wat in de Angelsaksische
literatuur 'benefit-defined' systemen worden genoemd. Het beschikbare premiesysteem is
een 'contribution-defined' of 'money purchase' systeem.
Het eindloonsysteem
Het eindloonsysteem, in de meest zuivere vorm, is gebaseerd op laatst genoten salaris voor
pensioendatum en het aantal dienstjaren doorgebracht bij de werkgever. Een klassieke
formulering luidt als volgt: 'de werknemer verkrijgt vanaf pensioendatum een pensioen
gelijk aan het aantal dienstjaren maal 1,75% van het laatst genoten pensioengevende salaris,
onder aftrek van de aan de burgerlijke staat gerelateerde van toepassing zijnde AOW. Na
pensioeningang wordt het pensioen aangepast door het pensioengevende salaris respectievelijk de AOW aan te passen aan de algemene loonontwikkeling in de onderneming
respectievelijk de ontwikkeling in de AOW'.
Op deze wijze geformuleerd zal ieder jaar na pensioeningang de berekening van het
pensioen opnieuw moeten plaatsvinden. Ontwikkelingen, dus ook het achterblijven, in de
AOW hebben direct invloed op de hoogte van het ondernemingspensioen.
De directe koppeling tussen AOW en het ondernemingspensioen staat momenteel ter
discussie. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen de koppeling tijdens de opbouwperiode en de koppeling na pensioeningang.
Veel organisaties hebben de koppeling met de AOW na pensioeningang reeds losgelaten.
Op pensioendatum wordt het ondernemingspensioen bepaald (met andere woorden de
aanvulling op de AOW). Jaarlijks wordt dit pensioen aangepast (geïndexeerd) op basis van
bijvoorbeeld de prijsindex, waardoor een waardevast pensioen ontstaat, of de loonindex, wat
resulteert in een welvaartsvast pensioen. Ontwikkelingen in de AOW, zoals het
achterblijven bij de algemene loonindex, worden dan niet opgevangen in het ondernemingspensioen. De som van AOW en ondernemingspensioen blijft dan achter bij de loonindex.
Ook tijdens de opbouwperiode kan het ondernemingspensioen worden losgekoppeld van de
ontwikkeling in de AOW. Om dit toe te kunnen lichten, wordt allereerst het begrip
AOW-franchise toegelicht.
De AOW-franchise is als volgt gedefinieerd.
Stel N is het aantal dienstjaren bij de onderneming en de pensioenformule luidt:-
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Pensioen = N * 0,0175 * Salaris -/- N* (AOW/40)
Deze formule kan als volgt worden omgeschreven.
Pensioen = N * 0,0175 * { Salaris -/- AOW/0,70}
Pensioen = N * 0,0175 * {Salaris -/- 10/7 * AOW}
Pensioen = N * 0,0175 * {Salaris -/- franchise}

(1)
<=>
<=>
(4)

(2)
(3)

De franchise is gedefinieerd als 10/7 maal de AOW. Het is evident dat het hanteren van de
formules (1) en (4) gelijke uitkomsten oplevert. De grootheid {Salaris -/- franchise} wordt
aangeduid met het begrip pensioengrondslag. Het voordeel van formule (4), met name in het
verleden toen het automatiseringspeil nog een stuk lager lag, is dat het aantal rekenkundige
bewerkingen per individu kleiner is en derhalve een minder bewerkelijke berekening is.
Wanneer nu echter de AOW-franchise wordt vervangen door een 'pensioenfranchise' die
wel bij de start gelijk is aan de AOW-franchise maar daarna een autonome ontwikkeling
volgt (bijvoorbeeld door afspraken tussen werkgever en werknemers), is een ontkoppeling
met de AOW tijdens de opbouwperiode gerealiseerd.
Het pensioenfonds van de Rabobank heeft in 1987 deze ontkoppeling tot stand gebracht.
Ook het Shell pensioenfonds is in 1995 overgegaan tot ontkoppeling van de AOW-uitkering
48
en het ondernemingspensioen, zowel in de opbouw- als in de uitkeringsperiode. Van Rees
49
(1996): 'Vanaf die datum wordt de 0% tranche (franchise) in beginsel verhoogd met de
algemene salarisontwikkeling van de onderneming (...) Voor de gepensioneerden leidt het
achterblijven van de AOW-uitkering tot een relatieve inkomensdaling, omdat de
AOW-uitkering voortaan in beginsel buiten beschouwing blijft bij de indexatie van de
ingegane pensioenen.'

48
49
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Drs. C.J. van Rees is algemeen directeur van Shell Pensioenfondsen Beheer BV.
Sinds 1 juli 1995 volgt de franchise niet langer de indexatie van de AOW (Rees, C.J. van, TPV, 1995).

Onderstaand is in een voorbeeld (afbeelding 11) een berekening uitgewerkt van een
werknemer die op 35-jarige leeftijd in dienst treedt met een pensioengrondslag (dat wil
zeggen salaris minus franchise) van ƒ 45.000,-. Op 45-jarige leeftijd wordt de pensioengrondslag verhoogd naar ƒ 60.000,-. Het pensioen op pensioendatum bedraagt dan
ƒ 31.500,-.

Afbeelding 11: Voorbeeld eindloon op basis van 1,75%
opbouw per jaar

Naast de discussie over de (ont)koppeling van AOW en ondernemingspensioen is in
pensioenland al enige jaren de discussie over de absolute hoogte van het pensioen en de
verdeling van de pensioengelden gaande. Bij het uitgangspunt van 70% van het laatst50
genoten inkomen worden, mede vanuit de politiek gestimuleerd , vraagtekens geplaatst. De
51
discussie over de verdeling van de pensioengelden wordt ingegeven door het feit dat in
een eindloonregeling carrièremakers zouden worden gesubsidieerd door niet-carrièremakers.
Ook salarisverhogingen in de jaren vlak voor de pensioenleeftijd zijn erg duur in een
eindloonregeling. Om die reden wordt vaak een vorm van mitigatie toegepast (bijvoorbeeld
niet het laatste salaris telt, maar het gemiddelde van de laatste vijf jaren).

50

'Het kabinet vindt het wenselijk dat het middelloonsysteem een van de elementen wordt die in de pensioennorm

een plaats krijgen.' Pensioennota d.d. 19 juni 1991 van de staatssecretaris van SoZaWe.

51

Wilke (1996): 'Een eindloonsysteem bevoordeelt de werknemers die meer dan gemiddel carrière maken'. In

hoofdstuk 6 wordt hierop nader ingegaan.
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De middelloonregeling
De middelloonregeling - ook wel gemiddeld-loon- of opbouwregeling genoemd - gaat uit
van het gemiddelde salaris dat de werknemer heeft verdiend tijdens de diensttijd. Onder
verder gelijkblijvende omstandigheden is voor de werknemer uit het voorbeeld (afbeelding
11) uitgerekend wat het pensioen zou zijn indien er sprake is van een middelloonsysteem
respectievelijk een eindloonsysteem met een opbouwpercentage van 2% per dienstjaar. De
resultaten zijn opgenomen in afbeelding 12 en 13.

Afbeelding 12: Voorbeeld middelloon op basis van 2%
opbouw per jaar

Afbeelding 13: Voorbeeld eindloon op basis van 2% opbouw
per jaar

De pensioenuitkomst onder het middelloonsysteem op basis van 2% per jaar is voor de
werknemer met de in het voorbeeld geschetste 'carrière' hoger dan onder het eindloonsysteem op basis van 1,75% (afbeelding 11). Dit is uiteraard een direct gevolg van het
hogere opbouwpercentage.
Naar de situatie over 1995 zijn de baksteenindustrie, de drankenindustrie en de
meubelindustrie en meubileringsbedrijven voorbeelden waarin een middelloonsysteem
wordt gehanteerd op basis van 1,75%. De Rabobank en de Nederlandse Omroep hanteren
een opbouwpercentage van 2%. Ingeval van de Nederlandse Omroep is het totale
percentage gemaximeerd tot 70%.
Het zal duidelijk zijn dat ook in een middelloon, weliswaar in mindere mate, de
problematiek van de koppeling met de AOW speelt.
De beschikbare premieregeling
De beschikbare premieregeling is illustratief weergegeven in afbeelding 14. Jaarlijks wordt
door de werkgever en werknemer een premie beschikbaar gesteld voor de opbouw van een
pensioenkapitaal. Daarnaast kan de werknemer aanvullende stortingen doen (flexibel
bijstorten). Een derde bron voor de opbouw van pensioenkapitaal zijn de beleggingsopbrengsten op de pensioenspaargelden.

Afbeelding 14: Illustratie van een beschikbare premieregeling.

Tijdens de opbouwperiode kunnen aan het opgebouwde pensioenvermogen gelden worden
onttrokken voor bijvoorbeeld de verzekering van een kapitaal bij overlijden. Dit om te
voorkomen dat het opgebouwde pensioenvermogen onvoldoende is om bij overlijden te
voorzien in een levenslang nabestaandenpensioen. Een andere onttrekking kan zijn de
premie benodigd voor het verzekeren van een arbeidsongeschiktheidspensioen en/of het
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voortzetten van de opbouw van het pensioenvermogen bij arbeidsongeschiktheid.
Fiscaal niet geaccepteerd, maar wel tot de mogelijkheden behorend, is het onttrekken van
pensioenvermogen ter financiering van bijvoorbeeld een 'sabatical year'. Daardoor zou
onder andere de kwaliteit, de inzet en het rendement van de oudere werknemer kunnen
worden verhoogd. Dit kan ertoe leiden dat het onttrokken pensioenvermogen te zijner tijd
weer wordt aangevuld.
Het opgebouwde vermogen kan op de pensioenleeftijd - of zoveel eerder als gewenst,
financieel haalbaar en fiscaal mogelijk - worden aangewend voor de aankoop van een
pakket oudedagsvoorzieningen. Dit pakket kan naar eigen behoeften worden samengesteld:
(tijdelijk) ouderdomspensioen in combinatie met (latent) nabestaandenpensioen. Keuzen die
daarbij kunnen worden gemaakt zijn bijvoorbeeld gelijkblijvende of stijgende pen- sioenen
of tijdelijk hoger pensioen.

41

2.2.2.2 De financieringssystemen
De verplichting tot het bijeenvergaren van gelden in een pensioenfonds tijdens de opbouw
52
van de pensioenen volgt direct uit artikel 13 van de Pensioen- en spaarfondsenwet.
Hiernavolgend worden kort de in Nederland meest voorkomende financieringsystemen
besproken. In afbeelding 15 wordt hiervan een enuntiatief overzicht gegeven. In de praktijk
worden uiteraard ook hier combinaties gehanteerd.

Afbeelding 15: Overzicht van financieringssystemen

Het is niet de bedoeling de in het schema van afbeelding 15 aangegeven financieringsstelsels uitgebreid te behandelen. Er wordt volstaan met het geven van de karakteristieken
van de diverse systemen.
Omslagstelsel
Het is volgens de PSW niet toegestaan pensioenen in 'omslag' te financieren. Dit is, in de
meest rudimentaire vorm, een systeem waarin de jaarlast gelijk is aan de uitkeringen die in
het lopende jaar gedaan moeten worden (dit systeem wordt voor de AOW gebruikt). Er
wordt, anders dan bij een kapitaaldekkingsstelsel het geval is, niet 'gespaard' tijdens de
actieve periode.

52

'Dit kapitaaldekkingsstelsel biedt ongetwijfeld aan de deelnemer de grootste waarborg dat hem op zijn oude dag

pensioen zal worden uitgekeerd, overeenkomstig de daarvoor door en voor hem gestorte premiën. De
ondergetekenden hebben het daarom raadzaam geacht, dit stelsel voor de pensioenfondsen in beginsel dwingend
voor de schrijven. (M.v.T. ontwerp van wet, dat leidde tot de wet van 15 mei 1952.)'.
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Rentedekking
In geval van rentedekking wordt tijdens de actieve periode niet 'gespaard'. Op het moment
van pensioneren of het vertrek van de werknemer wordt het ter dekking van de verplichting
benodigde bedrag in één keer gereserveerd danwel aan de pensioenuitvoerder betaald. Deze
vorm van financieren treft men in de praktijk wel aan bij VUT-fondsen. Op het moment dat
de VUT voor de betrokken werknemer ingaat, wordt het ter dekking van de totale
VUT-verplichting benodigde bedrag aan het VUT-fonds overgemaakt.
De PSW staat een dergelijke vorm van financiering bij pensioenen niet toe. Uitzondering
hierop is bijvoorbeeld de toezegging (PSW art 2 lid 3a), ' (...) welke een werkgever doet bij
of na de opzegging van de dienstbetrekking en welke betreft de uitkering van pensioen
terstond na het eindigen van die dienstbetrekking'. De keuze van financieren staat dan vrij:
bijvoorbeeld via rente- of omslagdekking.
Conventionele kapitaaldekking
Pensioenfondsen zijn vrij in de keuze van het kapitaaldekkingstelsel. Verzekeringsmaatschappijen uiteraard ook. In de praktijk valt te constateren dat verzekeringsmaatschappijen in verzekerde contracten voorzover bekend alleen de conventionele kapitaaldekking aanbieden.
Het pensioenfonds ontvangt de contributie (in de vorm van bijvoorbeeld premies). Tezamen
met de beleggingsopbrengsten vormen zij de inkomsten van het fonds. De uitgaven worden
onder meer gevormd door pensioenuitkeringen en kosten. De wijze waarop het pensioenfonds haar verplichting laat zien, in de vorm van een passiefpost 'pensioenvoorziening', is
een keuze van het fondsbestuur. Deze reserveringsmethodiek hoeft dus niet overeen te
komen met de financieringsmethodiek (de wijze waarop de premies worden bepaald). Het
C&L-pensioenfonds bracht bijvoorbeeld - voor de wijziging van de pensioenregeling - 16%
van de som van de pensioengrondslagen in rekening bij de onderneming en reserveerde op
basis van 'ontslagrechten' (dat wil zeggen '4% tijdsevenredige rechten voorziening'). Bij
verzekeringscontracten is er wel en een-op-een relatie. De reserveringsmethodiek is een
directe afgeleide van het financieringssysteem.
De keuze van financieringssysteem wordt vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst
tussen onderneming en verzekeraar of pensioenfonds. De keuzen die daarbij kunnen worden
gemaakt zijn terug te voeren tot keuzen met betrekking tot:een verdeling van rechten over de dienstjaren danwel contributie over de
dienstjaren;
het moment van afdragen van de contributie die samenhangt met een pensioenverhoging (bijvoorbeeld als gevolgd van een salarisverhoging): direct betalen of
(deels) uitstellen.
Op beide keuzen wordt kort ingegaan.
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Ad (a):
Rechten of contributie over dienstjaren?
Het volgende voorbeeld (ontleend aan Van Bussel e.a., 1994) is illustratief.
Voorbeeld 1
Ter verduidelijking de volgende vergelijking. Over een periode van drie jaar wordt aan het begin van het jaar
een bedrag betaald om aan het eind van de drie jaren een bedrag van ƒ 30.000,- voor de aankoop van een auto
beschikbaar te hebben.
In dit voorbeeld is verondersteld dat de rente 5% is.
1)

f

j
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jaarlijks wordt een gelijk bedrag betaald (in pensioentermen: het premiesysteem)

j

2)

jaarlijks wordt 1/3 deel van de auto 'aangeschaft' (in pensioentermen: het koopsomsysteem)

In tabel 9 wordt het voorbeeld in cijfers weergegeven.
Jaar

Jaarlijks gelijkblijvende
premie. Betaling
begin van het jaar
1
2
3

9.063,10
9.063,10
9.063,10

Saldo eind
van het jaar

9.516,26
19.508,33
30.000,00

Jaarlijkse
koopsom voor 1/3 auto.
Betaling
begin van het jaar
8.638,38
9.070,29
9.523,81

Saldo eind
van het jaar

9.070,29
19.047,62
30.000,00

Tabel 9: Eenvoudig voorbeeld verschil premie- en koopsomsysteem

Het voorbeeld van de auto (of drie jaar lang dezelfde premie of ieder jaar zoveel betalen dat
ieder jaar een gelijk gedeelte auto wordt ingekocht) toont de keuze die ook bij pensioen
gemaakt kan worden:(1)
ieder jaar een gelijk gedeelte pensioen inkopen (koopsomsysteem). Dit leidt tot
een stijgende jaarbetaling. De inkoop op 25-jarige leeftijd van ƒ 100,- pensioen
per jaar (vanaf 65 jaar) is minder duur (de benodigde betaling kan nog 40 jaar
oprenten!) dan op 64-jarige leeftijd. De inkoop van rechten vindt gelijkmatig over
de diensttijd plaats;
(2)
ieder jaar een gelijke betaling. De betalingenstroom onder (1) wordt geëgaliseerd.
Dit heeft als consequentie dat de eerste jaarbetalingen hoger zijn dan onder (1) en
de laatste betalingen lager zijn dan de betalingen onder (1). In dit systeem
(premiesysteem) wordt de premie gelijkmatig over de dienstjaren verdeeld.

Ad (b):
Het moment van afdragen van de contributie in relatie tot
pensioenverhogingen
Bij wijzigingen in bijvoorbeeld het salaris zal in het algemeen ook het pensioen wijzigen.
Op deze wijziging wordt in conventionele systemen niet geanticipeerd. In beide systemen zowel rechten over jaren (koopsomsysteem) als premie over jaren (premiesysteem) - is dan
in het verleden 'te weinig' betaald. De keuze die dan voorligt is: alsnog met terugwerkende
kracht betalen (affinanciering) of de betaling tot aan de pensioendatum 'uitsmeren'
(inhaalfinanciering). Het affinancieringsbedrag - vaak aangeduid met 'backservice'betaling kan aanzienlijk zijn ten opzichte van de reguliere betaling. Deze onvoorspelbare backservice
is voor veel organisaties een factor die als onaangenaam wordt ervaren, omdat hierdoor het
resultaat van de onderneming vaak in ongunstige zin wordt beïnvloed.
Ook wanneer gekozen wordt voor 'uitstel'financiering is het gebruikelijk om in de
jaarrekening van de onderneming een voorziening voor de uitgestelde betaling op te nemen.
Deze post wordt in de jaarrekening aangeduid met 'voorziening backserviceverplichting'.
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Door de voorliggende keuzen zijn vier financieringssystemen te onderscheiden (tabel 10).
Affinanciering
(met terugwerkende kracht
betalen)
Premie
(betaling over de dienstjaren gelijkmatig
verdelen)
Koopsom
(rechtenopbouw over de dienstjaren
gelijkmatig verdelen)

Inhaalfinanciering
(uitsmeren, dat wil zeggen
uitstel, van de betaling)

Premiesysteem met
affinanciering

Inhaalpremiesysteem

Evenredig koopsomsysteem

'65-X'-systeem

Tabel 10: De vier basis conventionele financieringssystemen

Voor een nadere beschrijving en toelichting (ontleend aan Van Bussel e.a., 1994) van de
verschillende systemen wordt verwezen naar bijlage A.
Doorsneepremie
Wat onder doorsnee premiesysteem wordt verstaan is niet duidelijk gedefinieerd. Er zijn
twee opvattingen:in het bedrijfs(tak)pensioenfonds wordt per individu een actuariële premie of
koopsom vastgesteld op basis van een van de beschreven systemen. De som van
deze benodigde individuele contributies wordt uitgedrukt in een percentage van
bijvoorbeeld de som van de pensioengrondslagen van alle aangesloten ondernemingen. Vervolgens wordt dit percentage in rekening gebracht per aangesloten
onderneming. Deze contributie wordt aangeduid met 'dooreenpremie'. Het is
evident dat daardoor een vorm van contributiesolidariteit tussen de aangesloten
ondernemingen en/of deelnemers ontstaat;
in het eerder aangehaalde voorbeeld van het C&L-pensioenfonds wordt de
onderneming 16% van de som van de grondslagen in rekening gebracht. De som
van de actuarieel benodigde contributies verschillen in dit geval per definitie van
de in rekening gebrachte contributie.
Dynamische financiering
De laatste vorm, zoals in de vorige alinea genoemd, staat in het algemeen meer bekend als
een vorm van dynamische financiering. Door middel van dynamische financiering wordt
getracht op toekomstige ontwikkelingen te anticiperen, zoals ontwikkelingen ten aanzien
van:het bestand door middel van aannames ten aanzien van in- en uitstroom van
deelnemers aan de regeling. Wanneer géén rekening wordt gehouden met instroom
van nieuwe deelnemers wordt dit aangeduid met een 'gesloten' model; wordt wel
rekening gehouden met instroom van deelnemers, dan spreekt men over een 'open'
model;
de salarissen (incidenteel en structureel);
de AOW;
de beleggingen (beleggingsportefeuille en rendementen).
Uiteraard blijft ook hier de keuze bestaan tussen rechten (dynamisch koopsomsysteem) of
premie over de dienstjaren (dynamisch premiesysteem).
Nadeel van het dynamische financieringssysteem is dat ingeschatte ontwikkelingen per
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definitie anders zijn dan de realisatie ervan. Dit betekent dat in de meeste systemen
'regelmechanismen' zijn opgenomen om de fluctuatie in de contributie te dempen.
Het financieringsniveau in de verschillende conventionele systemen
Financieringssystemen bepalen de ('snelheid van') vermogensvorming in het pensioenfonds
of het verzekeringscontract. Het vermogensniveau ('funding level') per individu verschilt
aldus per systeem. De PSW schrijft voor dat bij beëindiging van het deelnemerschap 53
bijvoorbeeld door ontslag - het pensioenfonds een 'evenredige aanspraak ' vaststelt. Er is
één financieringsstelsel waarbij de opbouw van de evenredige aanspraken en de financiering
54
synchroon lopen , te weten het conventionele tijdsevenredig koopsomstelsel. Alle andere
financieringsstelsels lopen 'voor' danwel 'achter' ten opzichte van de tijdsevenredige
pensioenopbouw. Dit wordt geïllustreerd in afbeelding 16. In de grafiek is de wiskundige
reserve (de pensioenspaarpot) behorende bij de tijdsevenredige koopsomreserve (bij een
voor alle gelijke rekenrente zonder een specifieke hoogte van de rekenrente als uitgangspunt
55
te nemen) als norm genomen. De reserve is in de afbeelding aangegeven als de 100%-lijn .

Afbeelding 16: De financieringsgraad per individu voor de verschillende financieringsstelsels

2.2.2.3 De pensioenuitvoerders
Van de drie bouwelementen zijn de pensioenregeling en de financiering van de regeling besproken. In deze passage wordt kort ingegaan op het laatste bouwelement: de pensioenuitvoerders.
De PSW schrijft voor (artikel 2 lid 1) dat indien een werkgever pensioen toezegt aan
werknemers ('personen, verbonden aan zijn onderneming'), de werkgever verplicht is de
uitvoering van de toezegging over te laten aan een beperkte groep in de wet aangegeven
uitvoerders:bedrijfspensioenfonds (Bpf);
ondernemingspensioenfonds (Opf);
verzekeringsmaatschappij.
De wet geeft slechts in beperkte mate de mogelijkheid pensioen op te bouwen buiten de hier
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Voor de eenvoud wordt hier uitgegaan van een eindloonregeling waarbij is aangenomen dat de premievrije

ontslagaanspraak reglementair is beperkt tot een tijdsevenredige aanspraak (zie toelichting bij lid 3 van artikel 8 van
de PSW).
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Uitgaande van een beleggingsrendement van x%, een gehanteerde rekenrente van x% en een nominale

pensioentoezegging.

55

Door de gehanteerde terminologie ('100%-lijn' respectievelijk 'norm') kan een verkeerde indruk gewekt worden.

Wat hier nadrukkelijk niet wordt betoogd, is dat een wiskundige reserve op basis van een discontovoet (=rekenrente)
van 4%, zonder verder in de berekening rekening te houden met inflatie, te allen tijde voldoende zou zijn om
bijvoorbeeld een waarde- of welvaartsvast pensioen te kunnen financieren! In dit kader verwijzen wij naar een artikel,
getiteld OVER DE REKENRENTE, van Dr. A.J. Vermaat (Verzekeringsarchief, 1989), toemalig voorzitter van de nog
niet geprivatiseerde Verzekeringskamer. Hierin stelt hij dat als wordt aangenomen ' (...) dat voor de vaste nominale
rekenrente een percentage van 4% als maximum een voldoende veilige grondslag wordt geacht (uiteraard is dit strikt
genomen slechts te bezien in samenhang met andere grondslagen!) en voorts dat men (retrospectief) niet verder wil
teruggaan tot 1946, kan men het reële analogon (althans indien het gaat om waardevaste toezeggingen) op 1%
stellen. Wanneer de rekenrente betrekking zou hebben op loonvaste toezeggingen, moet men ceteris paribus de
rekenrente nog lager kiezen.' De gehanteerde 100%-lijn is, dat zal na het lezen van bovenstaand citaat wel duidelijk
zijn, een pragmatische keuze teneinde de onderlinge verhouding te visualiseren. Het zegt niets over de gewenste
hoogte van de rekenrente.
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genoemde uitvoerders. De directeur/aandeelhouder mag zijn pensioen in de eigen
vennootschap opbouwen (art. 2 lid 3), terwijl ook op toezeggingen aan werknemers die
werkzaam zijn buiten Nederland danwel op toezeggingen die de werkgever doet omtrent
een direct ingaand pensioen bij of na opzegging van het dienstverband het in de vorige
alinea gestelde niet van toepassing is.
In 1994 bestaan in Nederland 939 pensioenfondsen, waaronder 842 ondernemingspensioenfondsen, 63 verplichte bedrijfspensioenfondsen, 11 beroepspensioenfondsen en 23
overige pensioenfondsen.In 1994 is bijna 65% van het Nederlandse pensioenvermogen
57
(totaal beleggingen circa 780 miljard gulden) ondergebracht bij pensioenfondsen
(bedrijfstak-, ondernemings- en beroepspensioenfondsen). In tabel 11 is de verdeling naar
de verschillende institutionele beleggers weergegeven.
Pensioenuitvoerder
ABP
Bedrijfspensioenfondsen
Ondernemingspensioenfondsen
Beroepspensioenfondsen
Verzekeringsmaatschappijen

% Beheerd vermogen
24%
21%
17%
2%
36%

Tabel 11: De verdeling van de beleggingen (op basis van Financiële gegevens
pensioenfondsen en levensverzekeraars (VK, 1994)

De totale absolute omvang van de pensioenvermogens is enorm. Alleen al bij de 10 grootste
58
pensioenfondsen is een belegd vermogen van ƒ 348 miljard aanwezig (1994). In tabel 12
zijn de balanstotalen opgenomen van de 10 grootste pensioenfondsen in Nederland (ultimo
1994 en ultimo 1995). De PSW eist dat deze gelden op solide wijze moeten worden belegd
(art. 14). Er is geen verdere invulling gegeven aan het begrip 'solide'.
Top-10 Pensioenfondsen
Naam
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
Pensioenfonds voor de Gezondheid, Geestelijke en
Maatschappelijke Belangen (PGGM)
Stichtingen Philips Pensioenfondsen A/B
Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de
Metaalnijverheid
Stichting Shell Pensioenfonds
Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de
Bouwnijverheid
Stichting Spoorwegpensioenfonds
Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Metaalindustrie
Stichting Algemeen Pensioenfonds der KLM en
Stichting Pensioenfonds voor het Vliegend Personeel der KLM
en Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel
Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Grafische Bedrijven
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Balanstotaal
ultimo 1994
ƒ 194.044
ƒ 50.667

Bpf of
Opf
Bpf
Bpf

Balanstotaal
ultimo 1995
ƒ 202.296
ƒ 56.882

ƒ
ƒ

21.907
17.955

Opf
Bpf

ƒ 24.111
ƒ 19.716

ƒ
ƒ

16.318
14.682

Opf
Bpf

ƒ 19.486
ƒ 15.570

ƒ
ƒ
ƒ

12.253
15.465
8.571

Bpf
Bpf
Opf

ƒ 13.651
ƒ 17.146
ƒ 9.302

ƒ

7.954

Bpf

ƒ 8.980

die ' (...) houder is van aandelen, welke ten minste een tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal van de

vennootschap vertegenwoordigen (...)'.
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'Eind maart 1996 bedroeg het belegde vermogen van pensioenfondsen en de grootste zeven verzekeringsconcerns

ƒ 822 miljard' (TPV, augustus 1996; op basis van de Stcrt. 1996, 106).
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In deze studie wordt onder belegd vermogen het totaal aan activa van een fonds verstaan, met andere woorden het

balanstotaal. Wanneer de activa niet tegen marktwaarde zijn gewaardeerd, kan de werkelijke waarde van de
bezittingen hoger of lager zijn.
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Tabel 12:

De top-10 pensioenfondsen naar balanstotaal (in miljarden guldens) ultimo 1994 en 1995.

Bron: De omzetcijfers van 1995 (Het financieele dagblad)

De huidige ontwikkeling is dat het aandeel zakelijke waarden (onder andere aandelen) in de
59
portefeuilles toeneemt (onder andere ABP en PGGM). Het is bekend dat in een aantal
60
pensioenfondsen het aandeel zakelijke waarden groter is dan 50% . In tabel 13 is de
ontwikkeling in de tijd aangegeven van de verdeling van de diverse beleggingscategorieën
van de Nederlandse institutionele beleggers. Hieruit valt op te maken dat het aandeel zakelijke waarden meer dan verviervoudigd is (van 7% naar bijna 30%).
Beleggingscategorie

1960

1980

1985

1994

Aandelen
Obligaties
Onderhand. leningen
Hypotheken
Vastgoed
Overig
Totaal

3.0
29.0
49.0
12.0
4.0
3.0
100.0

2.7
7.3
59.6
14.3
8.9
7.2
100.0

5.6
12.3
60.6
7.9
10.1
3.5
100.0

21.4
24.6
34.3
9.5
8.2
2.0
100.0

Tabel 13:

De verdeling van het beheerde vermogen van Nederlandse institutionele beleggers (% van de totale activa). Bron:

Pensioenfondsen in de maalstroom (1996)/De Nederlandsche Bank

59

'Ons strategisch beleid voor de komende jaren is erop gericht om het belang in zakelijke waarden - aandelen en

onroerend goed - te verdubbelen van 20% van het vermogen eind 1995 tot 40% in het jaar 2000', volgens Neervens
(directeur ABP) tijdens de jaarvergadering (maart 1996) van de Vereniging van Bedrijfspensioenfondsen (VB).
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'Eind maart 1996 is 27% van het totale bezit (belegde vermogen pensioenfondsen en de zeven grootste

verzekeringsconcerns) belegd in obligaties en 26% in aandelen.' (TPV, augustus 1996).
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De PSW schrijft voor dat het bestuur van een ondernemingspensioenfonds (Opf) voor ten
minste de helft moet bestaan uit vertegenwoordigers van de deelnemers en voor het overige
uit vertegenwoordigers van de werkgever. Het bestuur van een bedrijfspensioenfonds (Bpf)
dient voor de helft te bestaan uit vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties in de
bedrijfstak en voor de helft uit vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties.
61
Het bestuur en dus ook de deelnemersvergadering en de deelnemersraad zijn de gesprekspartners van de werkgever(sorganisaties). Wijzigingen in het reglement moeten door het
bestuur worden goedgekeurd.
Indien de pensioenen rechtstreeks zijn verzekerd bij een verzekeringsmaatschappij, is het de
ondernemingsraad die ingevolge de Wet op de ondernemingsraden zijn instemming dient te
verlenen voor de vaststelling, wijziging of intrekking van een pensioenregeling.
In deze paragraaf 'Pensioen, wat is dat?' zijn de drie samenhangende onderdelen, de
bouwelementen, van het pensioengebouw toegelicht. De tripartiete relatie tussen werkgever, deelnemer en pensioenuitvoerder is nader beschreven. Vervolgens zijn de afzonderlijke bouwelementen uitgediept. De aandacht is daarbij uitgegaan naar systemen die in
Nederland gebruikelijk zijn. Tevens is de discussie rondom de pensioennorm aan de orde
geweest en toegelicht: wordt het middelloonsysteem de nieuwe norm ten koste van het
eindloonsysteem en zal de franchise worden losgekoppeld van de AOW?
In de volgende paragraaf wordt nader ingegaan op de kosten van pensioen. Hoe duur is
pensioen eigenlijk? Uit welke elementen bestaat een pensioenpremie? Welke winstdelingssystemen kent een verzekeraar?

61

Het bestuur is onder bepaalde voorwaarden verplicht (art. 6 PSW) een deelnemersraad in te stellen indien dat

verzocht wordt door vereniging(en) van deelnemers, gewezen deelnemers en hun 'pensioengerechtigde nagelaten
betrekkingen'.
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2.3

Hoe duur is pensioen eigenlijk?

Een indicatie voor de kosten die samenhangen met pensioen kan worden verkregen uit de
volgende vuistregel uit de pensioenpraktijk. Om ƒ 1,- ouderdomspensioen te kunnen
uitkeren vanaf de 65-jarige leeftijd is op die leeftijd binnen het pensioenfonds een
vermogen benodigd van circa ƒ 10,-. Is daarnaast ook een nabestaandenpensioen verzekerd,
dan is het benodigd vermogen circa ƒ 14,-.
De prijs van het pensioen wordt bepaald door een aantal factoren. Deze factoren vormen in
combinatie met elkaar de prijs van het pensioencontract. In afbeelding 17 zijn deze gecombineerde factoren schematisch weergegeven (ontleend aan Van Bussel e.a., 1994).

Afbeelding 17: De totstandkoming van de prijs van het pensioenproduct

De verschillende prijs bepalende factoren worden in het vervolg besproken.
2.3.1

Sterftekansen en rekenrente

De levensverwachting en het verwachte rendement vanaf de pensioendatum zijn bepalend
voor het op pensioendatum benodigde 'netto' vermogen (in de afbeelding 'netto actuariële
62
tarief' genoemd). Dit benodigde vermogen wordt aangeduid met 'doelvermogen' en is in
feite de benodigde 'wiskundige reserve' of 'pensioenvoorziening' op pensioendatum. Ook
voor de opbouw van deze voorziening wordt bij de vaststelling van de premie of koopsom
rekening gehouden met de levensverwachting: 100 personen beginnen met het betalen van
premies, terwijl slechts 80 personen de 'eindstreep' zullen halen. De premie kan daardoor
per persoon lager zijn dan wanneer geen rekening wordt gehouden met sterfte.
Het Actuarieel Genootschap stelt periodiek op basis van waarnemingen over een periode
van 5 jaar door het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) zogeheten 'sterftetafels' vast.
Deze sterftetafels zijn gebaseerd op waarnemingen onder de Gehele Bevolking Mannen
(GBM) en de Gehele Bevolking Vrouwen (GBV). De actuaris gebruikt deze aanduiding in
63
zijn rapportage onder vermelding van de waarnemingsperiode .
64
In de berekening van premies, koopsommen en wiskundige reserves speelt de 'rekenrente'
65
een grote rol. Naast bijvoorbeeld de eerdergenoemde sterftekansen hanteert de pensioenuitvoerder (verzekeraar, pensioenfonds) in de berekeningen een voorzichtig ingeschat
'verwacht rendement' op de beleggingen. De consequentie hiervan is dat de premie per
gulden ouderdomspensioen voor een 25-jarige aanzienlijk lager is dan de premie voor een
64-jarige. De premie van de 25-jarige kan immers nog, bij in leven blijven, tot de
pensioendatum aangroeien met rente. De in de berekeningen gehanteerde discontovoet
noemt men in de verzekeringswiskunde 'rekenrente'. De in de pensioenwereld meest
62
63

Met name in geval van individuele berekeningen.
Vaak ook onder vermelding van zogenoemde 'leeftijdscorrecties'. Aangezien er een stijgende trend in de

levensverwachting waarneembaar is en de sterftetabellen zijn gebaseerd op de gehele bevolking, zal de actuaris bij
pensioenproducten vaak een 'leeftijdsterugstelling' van enkele jaren hanteren. Daarmee wordt de verzekerde als het
ware 'jonger gemaakt' en dus de verwachte toekomstige levensduur groter.

64
65

De wiskundige reserve wordt in het algemeen aangeduid met VVP, de Voorziening Verzekeringsverplichting.
Het gehanteerde kansenstelsel kan bijvoorbeeld ook invalideringskansen bevatten.
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gehanteerde rekenrente is 4%. Het behaalde rendement boven 4% wordt aangeduid met
66
overrente . Hierop wordt onder 'winstdelingssystemen' teruggekomen.
In tabel 14 is een voorbeeld opgenomen waaruit het rente-effect blijkt. Voor een aantal
renteniveaus is het bedrag berekend dat eenmalig (koopsom) of jaarlijks (premie) benodigd
is (koopsom) om over 20 jaar ƒ 10.000,- te kunnen uitkeren.
Rente
Rente
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
10,0%

Eenmalig

Jaarlijks

(koopsom)

(premie)

20 jaar

(premie)
ƒ 500
ƒ 450
ƒ 403
ƒ 361
ƒ 323
ƒ 288
ƒ 256
ƒ 228
ƒ 202
ƒ 179
ƒ 159

20 jaar
ƒ 10.000
ƒ 10.000
ƒ 10.000
ƒ 10.000
ƒ 10.000
ƒ 10.000
ƒ 10.000
ƒ 10.000
ƒ 10.000
ƒ 10.000
ƒ 10.000

(koopsom)
ƒ 10.000
ƒ 8.195
ƒ 6.730
ƒ 5.537
ƒ 4.564
ƒ 3.769
ƒ 3.118
ƒ 2.584
ƒ 2.145
ƒ 1.784
ƒ 1.486

Waarde over

Tabel 14: Benodigde koopsom en premie voor de opbouw van een vermogen van ƒ 10.000,-

De rente en sterfte- en invalideringskansen vormen de elementaire grondslagen van het
netto actuariële tarief. Daarnaast zal de pensioenuitvoerder kosten in rekening brengen.
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Vaak na aftrek van beleggingskosten.

2.3.2

De kostenopslagen op het netto actuariële tarief

De pensioenuitvoerder zal een vergoeding vragen voor de kosten die hij maakt en de
winstmarge die hij wenst te realiseren. De volgende kostenfactoren worden bij pensioenproducten onderscheiden:eerste kosten, bijvoorbeeld keuringskosten en de kosten die worden gemaakt voor
de opname in het verzekerdenbestand;
(doorlopende) administratiekosten;
incasso- en excassokosten;
provisiekosten. De verzekeraar zal het intermediair een vergoeding geven voor het
aanbrengen van een nieuwe verzekering of verhoging. Er wordt onderscheid
gemaakt tussen afsluitprovisie en doorlopende provisie;
premievrijstelling bij invaliditeit. Bij (gedeeltelijke) invaliditeit wordt de
premiebetaling door de verzekeraar (pensioenfonds of verzekeringsmaatschappij)
overgenomen. Feitelijk is dit geen 'kostenpost' doch een separate verzekering;
kostenopslag voor termijnbetaling. De tarieven van de verzekeraar zijn gebaseerd
op bepaalde aannames wat betreft moment van betaling van de premie en uitbetalingsmoment. Bij afwijkende afspraken, zullen additionele kosten of kortingen
worden verstrekt;
solvabiliteitsmarge-opslag. De Verzekeringskamer eist een solvabiliteitsreserve
van de verzekeringsmaatschappij. Dit wordt doorberekend (direct of indirect) aan
de verzekerden;
winstopslag. De verzekeringsmaatschappij is in het algemeen een 'profit'organisatie en zal derhalve aan zijn aandeelhouders winst willen laten zien. Deze
winst kan op verschillende wijzen worden gerealiseerd, onder meer door een
kostenopslag maar ook door het inhouden van een deel van de beleggingsopbrengsten. Hierop wordt later teruggekomen onder 'winstdelingssystemen'.
Een pensioenfonds en een verzekeringsmaatschappij hebben niet dezelfde 'kostenposten'.
Met name ten aanzien van de winstopslag, solvabiliteitsmarge en provisiekosten treden
verschillen op. Het pensioenfonds is een 'not for profit'organisatie en streeft derhalve geen
winst na. Ook zal het pensioenfonds geen provisie kwijt zijn aan het verzekeringsintermediair, terwijl de Verzekeringskamer pensioenfondsen geen aparte solvabiliteitsreserve voorschrijft.
Het netto actuariële tarief wordt met genoemde kostenopslagen verhoogd. Hierdoor ontstaat
het brutotarief. Op dit brutotarief worden onder bepaalde omstandigheden kortingen
verleend.
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2.3.3

Kortingen op het brutotarief in de vorm van omvangs- en rentestandskorting

De kostenopslagen zijn in het algemeen bepaald op basis van een zekere omvang van het
contract, bijvoorbeeld premievolume. Kosten bestaan immers uit een vast en variabel
bestanddeel. Het is dan ook zeer gebruikelijk, althans bij verzekeringsmaatschappijen, dat
bij voldoende grote contracten omvangskorting wordt verleend.
67
Een andere korting is de (voorschot)rentestandskorting . De verzekeraar werkt met een
rekenrente van 4%. In het algemeen zal het door de verzekeraars behaalde rendement hoger
zijn dan 4%. De verzekeraars bieden dan ook de mogelijkheid om toekomstige 'overrente'
deels (vooruit) te ontvangen. Dit voorschot wordt als een korting op het brutotarief gegeven.
In tabel 15 is een voorbeeld opgenomen van een tabel die wordt toegepast bij de bepaling
van de rentestandskorting.
T-rendement

TL-korting

4% en minder
5%
8%
10%
12%
15% en meer

0%
16%
27%
36%
44%
53%

Tabel 15: De rentestandskortingstabel

Er zijn meerdere manieren waarop een verzekeraar - pensioenfonds of verzekeringsmaatschappij - de cliënt kan laten meedelen in de beleggingsopbrengsten boven de ingecalculeerde 4%. In de volgende subparagraaf worden de meestvoorkomende systemen kort
beschreven.
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Vanaf 1 januari 1995 wordt ook het rendement-"u" gepubliceerd door het CVS als nieuwe maatstaf voor

renteberekeningen. 'Dit rendement-"u" is uitgebreid getest en blijkt een betere aansluiting te geven bij de feitelijke
ontwikkeling op de kapitaalmarkt.' (Circulaire nr. LC-L 94/12 d.d. 28 november 1994, Verbond van Verzekeraars).
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2.3.4

Winstdelingssystemen

In afbeelding 18 zijn de verschillende systemen weergegeven. Het moment van uitbetalen
van de (voorschot)winst is de onderscheidende factor. Twee van de vier systemen - het
rentestandskortingsysteem en het systeem van rentestandskorting met vervolgkorting betalen de winst danwel het winstvoorschot vooraf uit.

Afbeelding 18: Overzicht van de verschillende winstdelingssytemen

Door middel van het overrente-aandeelsysteem en in het gesepareerd beleggingsdepot wordt
de overrente achteraf verrekend.
In het rentestandskortingsysteem schat de verzekeraar de toekomstige overrente over een
periode van bijvoorbeeld 10 jaar voorzichtig in en betaalt het overrentebedrag als een
korting (deels) vooraf uit. De overrentewinsten na de 10-jarige periode komen de verzekeraar ten goede. Een kwalitatief beter winstdelingssysteem is het systeem waarbij ook
winstdeling plaatsvindt over de periode na 10 jaar. Dit systeem staat bekend als het
rentestandskortingsysteem met vervolgkorting. Deze vervolgkorting wordt vanzelfsprekend
eerst na het 10e jaar uitgekeerd.
Het overrente-aandeelsysteem keert overrente achteraf uit op basis van het 'werkelijk'
behaald rendement op een fictief samengestelde beleggingsportefeuille. Het spaardeel in
iedere premie wordt bijvoorbeeld belegd beschouwd in een staatslening met een rendement
op het moment van verschuldigd zijn van de premie. De fictieve staatslening heeft een
looptijd van 10 jaar en wordt vanaf het vijfde jaar in vijf jaarlijks gelijke termijnen
'afgelost'.
De verzekeraar houdt in het gesepareerd beleggingsdepot een 'ge-earmarkte' portefeuille
voor de cliënt aan. De cliënt heeft contractueel recht op de totale beleggingsopbrengsten die
op deze portefeuille worden behaald.
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In de systemen waarbij achteraf een vorm van winstdeling plaatsvindt, zal de verzekeraar
beleggingskosten in rekening brengen. Deze kosten kunnen in rekening worden gebracht in
de vorm van het inhouden van een deel van de beleggingsopbrengsten - bijvoorbeeld 0,5%
van het belegd vermogen - of transactiekosten in combinatie met een vaste kostenvergoeding.
Dat de winstdeling een belangrijke factor in de uiteindelijke pensioenuitkomst is, kan
worden geïllustreerd aan de hand van afbeelding 19 (ontleend aan Van Bussel e.a., 1994).

Afbeelding 19: De opbouw van het pensioenvermogen

Op 45-jarige leeftijd wordt een bruto koopsom gestort van ƒ 10.000,-. De 'netto investering'
(dat wil zeggen de bruto koopsom na aftrek van kosten) levert bij in leven zijn op de
pensioendatum ƒ 43.382,- op. De ingecalculeerde rente van 4% is 32% van de totale
uitkering. De 'extra' winstdeling bedraagt ruim 41%. Het totale rente-element bedraagt 73%
van de uitkering. Het halen van de pensioenleeftijd wordt 'beloond' door een voordeel van
ruim 5% van het totale uitkeringsbedrag.
Dat het beleggingsrendement een belangrijke factor is in de uiteindelijke prijs van het
pensioencontract kan als volgt worden aangetoond. Door middel van een simulatie is voor
een bestand de invloed van het beleggingsrendement op de premie bepaald. De uitkomsten
zijn opgenomen in tabel 16 (ontleend aan Van Bussel e.a., 1994)
Rendement
pensioenfonds
6%
7%
8%
9%

Contributie als
% van de
salarissom
24.6
21.2
18.0
15.2

Procentuele verschil
per %-punt daling van
het fonds rendement
- 13.8
- 15.1
- 15.6

Tabel 16: De invloed van het beleggingsrendement op de premie

Over de gehele toekomstige periode is voor een pensioenfonds bij een verschillend aantal
rendementspercentages de benodigde pensioenpremie (contributie) bepaald die benodigd is
om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Hieruit volgt dat voor dit pensioenfonds 1%
meer rendement betekent dat de aangesloten organisatie 14 tot bijna 16 procent minder
contributie hoeft af te dragen.
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2.4

De fiscale spelregels rond pensioen

In deze paragraaf worden de hoofdlijnen van de behandeling van de pensioenregeling en
financiering daarvan in de fiscale wetgeving beschreven voor zowel de werknemer als de
onderneming. Tevens wordt kort ingegaan op de 'flexibiliserings'voorstellen van de
Werkgroep Fiscale behandeling pensioenen (Commissie-Witteveen).
2.4.1

Hoe wordt pensioen bij een werknemer belast?

Wanneer een werkgever aan een werknemer pensioen toezegt, vormt dit een beloning voor
zijn in dienstbetrekking verrichte arbeid. Immers, artikel 10 Wet op de loonbelasting 1964
(LB) bestempelt al hetgeen uit een dienstbetrekking wordt genoten tot loon.
Ook aanspraken op pensioen behoren zodoende tot het belastbare loon. Dit zou betekenen
dat in de periode tot de ingangsdatum van het pensioen de jaarlijkse toename van de
pensioenrechten in de loon- en inkomstenbelastingheffing zouden moeten worden betrokken, lang voordat pensioenuitkeringen worden genoten. De latere pensioenuitkeringen
zouden dan belastingvrij genoten worden.
Omdat dit maatschappelijk als minder gewenst wordt beschouwd, heeft de wetgever een
regeling getroffen die de belastingheffing als het ware omkeert en wel volgens de regel:
pensioenaanspraken vrij, pensioenuitkeringen belast. Vandaar dat dit ook wel de omkeerregel wordt genoemd.
Deze regel heeft als volgt in onze wetgeving gestalte gekregen. In art. 11, lid 1, sub a LB
worden aanspraken die berusten op een pensioenregeling niet tot het loon gerekend.
Dientengevolge worden de latere pensioenuitkeringen op grond van art. 10 LB als loon uit
vroegere dienstbetrekking belast.
Teneinde voor deze omkeerregel te kwalificeren dient sprake te zijn van een pensioenregeling in de zin van de wet. Wat fiscaal onder een 'pensioenregeling' of een
'VUT-regeling' wordt verstaan, kan in de artikelen 11, leden 3 tot en met 5 LB worden
gelezen:
Lid 3:
'Onder pensioenregeling wordt verstaan een regeling die uitsluitend of nagenoeg
uitsluitend:ten doel heeft de verzorging van werknemers en gewezen werknemers bij
invaliditeit en ouderdom en de verzorging van hun echtgenoten en gewezen
echtgenoten, danwel degenen met wie zij duurzaam een gezamenlijke huishouding
voeren of hebben gevoerd en met wie geen bloed- of aanverwantschap in de rechte
lijn bestaat en van hun eigen kinderen, stiefkinderen en pleegkinderen die de
leeftijd van 30 jaar nog niet hebben bereikt; en
een pensioen inhoudt dat niet uitgaat boven hetgeen naar maatschappelijke
opvattingen, mede in verband met diensttijd en genoten beloning, redelijk moet
worden geacht en waarvan een verzekeraar optreedt een natuurlijk persoon of
lichaam als omschreven in artikel 11b, eerste lid.'
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Lid 4:
'Onder regeling voor vervroegde uittreding wordt verstaan een regeling die:voorziet in periodieke uitkeringen aan werknemers of gewezen werknemers die
eindigen bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar of bij eerder overlijden,
danwel bij het ingaan van een ouderdomspensioen als bedoeld in het derde lid dat
opkomt uit dezelfde dienstbetrekking als de voorziening voor vervroegde uittreding;
en
een voorziening voor vervroegde uittreding inhoudt die niet uitgaat boven hetgeen naar
maatschappelijke opvattingen, waaronder die ter zake van diensttijd en genoten beloning,
redelijk moet worden geacht en waarvan als verzekeraar optreedt een natuurlijk persoon of
68
lichaam als omschreven in artikel 11b , eerste lid.'
Lid 5:
'Onze Minister kan, in overeenstemming met Onze Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, zo nodig onder voorwaarden, afwijkingen toestaan van het derde en het
vierde lid door bepaalde regelingen of groepen van regelingen aan te wijzen als
pensioenregeling of regeling voor vervroegde uittreding.'
Een pensioenregeling in de zin van art. 11, lid 3 LB noemt men ook wel een 'zuivere
pensioenregeling'.
Wanneer van een werknemer een bijdrage aan de pensioenpremie op zijn loon wordt
ingehouden, dan is deze eigen bijdrage ingevolge art. 11, lid 1, sub i LB fiscaal aftrekbaar
van het te belasten brutoloon. Zowel de door de werkgever als de door de werknemer
gefinancierde pensioenaanspraken zullen bij uitkering in de toekomst in de loon- en
inkomstenbelasting worden betrokken.
Wanneer een pensioenregeling niet voldoet aan de definitie van art. 11, lid 3 LB en ook niet
ingevolge het vijfde lid door Onze Minister als pensioenregeling is aangewezen (er is dan
sprake van een 'onzuivere pensioenregeling'), dan is de omkeerregel niet van toepassing. De
belastingheffing verloopt bij de werknemer dan als volgt.
De aanspraak op pensioen wordt in beginsel elk jaar volledig belast. Deze aanspraak wordt
gewaardeerd op het bedrag dat daarvoor in dat jaar aan een verzekeringsmaatschappij of
pensioenfonds ter dekking is/zou moeten worden betaald.
Voorzover een werknemer een eigen bijdrage aan de onzuivere pensioenregeling heeft
moeten leveren, komt deze ingevolge art. 13, lid 4 LB in mindering op de belaste aanspraak
met dien verstande dat deze aanspraak ten minste nihil bedraagt.
De latere pensioenuitkeringen uit voordien belaste aanspraken waren tot de invoering van de
wet Brede Herwaardering belastingvrij ingevolge art. 11, lid 1, sub g LB. In feite bleef
dientengevolge de met de premies gekweekte rente buiten de belastingheffing. Deze
bepaling is met de invoering van
het wetsvoorstel Brede Herwaardering II komen te vervallen.
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Onder meer - onder bepaalde nader gestelde voorwaarden - pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen.

De pensioenuitkeringen uit een belaste aanspraak worden tot inkomsten uit vermogen
gerekend en worden op basis van de overschotmethode op grond van art. 25, lid 1 onderdeel
g Wet op de inkomstenbelasting 1964 met inkomstenbelasting belast. Dit komt erop neer dat
de uitkeringen, indien en zover deze het totaal van de belaste aanspraken overtreffen (dit is
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in feite de gekweekte rente), met inkomstenbelasting worden belast .
De loonbelasting is een voorheffing op de inkomstenbelasting. Via art. 22 Wet op de
inkomstenbelasting 1964 (IB) wordt aansluiting gevonden op hetgeen is gesteld ten aanzien
van pensioenregelingen en -betalingen. De omkeerregel is ook hier van toepassing.
2.4.2

Wanneer is de pensioenlast van de werkgever aftrekbaar?

Na hiervoor gezien te hebben hoe pensioenaanspraken en -uitkeringen bij werknemers in de
belastingheffing worden betrokken, zal op deze plaats in algemene zin besproken worden of
en zo ja op welk moment een werkgever pensioenlasten van zijn fiscale winst kan aftrekken.
Voor de bepaling van de fiscale winst uit onderneming zijn de bepalingen van hoofdstuk II,
afdeling 2 van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (IB) van toepassing. Met name de
artikelen 7, 9 en 9a IB zijn van belang.
Deze bepalingen zijn op grond van art. 8 Vpb van overeenkomstige toepassing bij de
winstbepaling van lichamen die aan de heffing van vennootschapsbelasting onderworpen
zijn.
Artikel 7 IB luidt als volgt:
'Winst is het bedrag van de gezamenlijke voordelen die, onder welke naam en in welke vorm
ook, worden verkregen uit onderneming.'
Deze bepaling geeft een definitie van het zogeheten 'totale winst'begrip.
Belast wordt de totale winst die een onderneming vanaf haar ontstaan tot haar einde behaalt.
Het totale winstbegrip bestaat uit zowel de voor- als de nadelen die in de onderneming zijn
behaald. Pensioenlasten die op zakelijke gronden bij de ondernemingsuitoefening ontstaan,
zijn ondernemingskosten en derhalve op grond van art. 7 IB fiscaal aftrekbaar. Vervolgens
rijst de vraag in welk boekjaar deze aftrek kan worden gerealiseerd. Dit wordt bepaald door
artikel 9 IB, dat het zogenaamde 'jaarwinst'begrip omschrijft.
Artikel 9 IB luidt als volgt:
'De in een kalenderjaar genoten winst wordt bepaald volgens goedkoopmansgebruik, met
inachtneming van een bestendige gedragslijn welke onafhankelijk is van de vermoedelijke
uitkomst en welke slechts gewijzigd kan worden indien goedkoopmansgebruik dit
rechtvaardigt.'
De toedeling van de baten en lasten aan de verschillende jaren wordt derhalve bepaald aan
de hand van het goedkoopmansgebruik. Hoofdregel van goedkoopmansgebruik is het
zogenaamde realisatiebeginsel, dat wil zeggen dat aan een boekjaar slechts baten en lasten
worden toegerekend die op dat boekjaar betrekking hebben. Dus in een jaar worden slechts
pensioenlasten van de fiscale winst afgetrokken die aan dat jaar toegerekend kunnen
worden.
In eindloonregelingen is de uiteindelijke pensioenuitkering afhankelijk van het laatstgenoten
pensioengevende salaris op pensioendatum. In het verleden is een fiscaal- technisch
ingewikkelde discussie gevoerd over de fiscale behandeling van pensioenlasten (zowel
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Zie ook L.G.M. Stevens, Pensioen in de loonsfeer, hoofdstuk 3, FED Fiscale Brochures 1995 (onderdeel 3.2.4, p.
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daadwerkelijke betalingen als reserveringen op de balans van de vennootschap, dit laatste gelet op de PSW - alleen voor directeuren/grootaandeelhouders) waarbij in de berekening
rekening is gehouden met toekomstige stijgingen van het salaris.
Door rekening te houden met toekomstige wijzigingen in het salaris wordt de pensioenlast
uiteraard groter. De belastingadministratie stelde zich op het standpunt dat het deel van de
pensioenlast dat ontstaat door rekening te houden met toekomstige ontwikkeling niet in
aftrek kon worden gebracht (in fiscale termen: moest worden 'geactiveerd').
Reeds in een uitspraak van Hof Den Haag van 7 mei 1959, BNB 1960/130 werd door het
Hof beslist dat voor activering van coming-backservicebetalingen geen reden was. Het Hof
was van mening dat zulke stortingen naar hun aard niet kunnen worden beschouwd
toekomstige bedrijfslasten te betreffen, daar zij voortvloeien en een tegenprestatie zijn voor
reeds eerder door de werknemers verrichte arbeid.
De Staatssecretaris van Financiën reageerde hierop in een brief van 11 juni 1959, waarin hij
oordeelde dat het achterwege laten van de activering van een dotatie als waarvan in het
onderhavige geval sprake is, slechts dan toelaatbaar geacht kan worden, indien op de
verwerkelijking van de loonsverhogingen en daardoor van de pensioenverhogingen een
behoorlijke kans bestaat.
De vraag of activering geboden was leek definitief in het voordeel van de belastingplichtige
beslist, toen de Hoge Raad op 8 december 1971 (BNB 1972/26) in een arrest overwoog:
'(...) dat het Hof heeft geoordeeld dat bij de onderhavige pensioenregeling de werknemer
voor elk jaar dat hij in de onderneming werkzaam is geweest, niet alleen verkrijgt een recht
op toekomstig pensioen berekend naar zijn salaris op het einde van het jaar, maar tevens
een pensioenaanspraak berekend naar het bedrag waarmee de pensioengrondslag bij het
einde van de dienstbetrekking als gevolg van de
maatschappelijke ontwikkeling - welvaartstoename en/of inflatie - de bij het einde van het
desbetreffende jaar aanwezige pensioengrondslag zal overtreffen (...);
(...) dat het Hof uitgaande van dit oordeel, terecht heeft beslist, dat het niet in strijd is met
goedkoopmansgebruik om (bij) de jaarlijkse winstbepaling ook met laatstbedoelde
pensioenaanspraak rekening te houden, daar ook deze aanspraak het karakter heeft van
beloning voor in het desbetreffende jaar door de werknemer verrichte arbeidsprestatie en
dienvolgens van een bedrijfslast van dat jaar; dat hieraan (...) niet afdoet dat deze
pensioenaanspraak verband houdt met omstandigheden, die zich na het desbetreffende jaar
voordoen;'
Dit arrest van de Hoge Raad kon grote nadelige financiële gevolgen voor de overheid
hebben wanneer werkgevers en masse rekening zouden gaan houden met de gevolgen van
welvaartstoename en/of inflatie voor de hoogte van de pensioenaanspraken in een
final-pay-pensioenregeling. Analoog aan de mogelijkheid om ter zake van backserviceverplichtingen een passiefpost ten laste van de fiscale winst te vormen ingeval de financiering via inhaalpremies plaatsvindt, zou een verplichting ten laste van de fiscale winst
gevormd kunnen worden ter zake van in de toekomst nog te ontstane backservicelasten als
gevolg van een veronderstelde inflatoire en/of welvaartsvaste stijging van pensioenaanspraken.
Daar dit arrest voor de overheid ongewenste effecten teweeg zou kunnen brengen, werd in
de wet IB een nieuw artikel 9a opgenomen. Dit artikel heeft een ruimere werking dan alleen
in de pensioensfeer meegekregen. Van dit artikel zijn voor coming-backserviceverplichtingen jegens pensioenfondsen en levensverzekeraars (geen eigen beheer) met name het
eerste, derde en zesde lid van belang.
De hoofdregel van art. 9a IB vinden wij in het eerste lid, eerste en tweede volzin die als
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volgt luiden:
'Bij het bepalen van de in een kalenderjaar genoten winst blijven kosten en lasten voorzover
deze (...) verband houden met wijzigingen in de hoogte van lonen of prijzen na afloop van
het jaar, buiten aanmerking, ook al zou de omvang van deze kosten en lasten reeds bij het
einde van het jaar vaststaan. De in de vorige volzin bedoelde kosten en lasten komen in
aanmerking bij het bepalen van de winst van de op het kalenderjaar volgende jaren en wel
naar gelang de wijzigingen optreden.'
In de derde volzin wordt op de hoofdregel een uitzondering gemaakt, ingeval daadwerkelijke betaling plaatsvindt. De derde volzin van het eerste lid luidt namelijk:
' Echter vindt in geval van betaling in het kalenderjaar of een van de volgende jaren, het in
aanmerking nemen van de kosten en lasten uiterlijk plaats in het jaar van betaling.'
In het derde lid wordt aan de aftrekbaarheid in het jaar van betaling van premies en
koopsommen voor pensioenvoorzieningen aan een ondernemingspensioenfonds, een
bedrijfspensioenfonds of een professionele levensverzekeraar een aantal nadere voorwaarden gesteld.
Het derde lid luidt namelijk als volgt:
'Het bepaalde in het eerste lid met betrekking tot betalingen is voor pensioenvoorzieningen
(...) slechts van toepassing indien de betalingen plaatsvinden in de vorm van krachtens een
pensioenregeling verschuldigde premies of koopsommen aan een pensioenfonds of
verzekeringsmaatschappij; daarbij blijft het in de premies of koopsommen begrepen
bestanddeel voor toekomstige wijzigingen in de hoogte van lonen of prijzen buiten
aanmerking voorzover dit bestanddeel uitgaat boven het bedrag dat nodig is om de
opgebouwde pensioenrechten, ter zake waarvan aan het fonds of de maatschappij geen
premies of koopsommen meer moeten worden betaald, te kunnen aanpassen aan een
wijziging in de hoogte van lonen of prijzen van vier percent per jaar.'
In het vierde lid is bepaald dat de Minister van Financiën zo nodig onder door hem te stellen
voorwaarden afwijkingen van dit derde lid kan toestaan.
De discussie, die uiteindelijk heeft geleid tot dit artikel, is met name ontstaan omdat de
directeur/grootaandeelhouder - ondersteund door zijn belastingadviseur - heeft gezocht naar
de fiscale grenzen. Het 'drukken' van de winst (uitstel van belasting) in de eigen
vennootschap of het maximeren van het vermogen in de Pensioen BV zijn daarbij
dominante criteria geweest.
Het dynamische financieringssysteem egaliseert, zoals eerder in dit hoofdstuk is aangegeven,
de pensioenlast, door rekening te houden met toekomstige ontwikkelingen. Dit leidt in een
aantal gevallen tot 'voorfinanciering', hetgeen op gespannen voet kan staan met artikel 9a.
Voorzover bekend, heeft de belastingadministratie hier nog geen onderzoek naar verricht.
Tot zover de fiscale behandeling van de pensioenbetaling. In de passage over
financieringssytemen zijn ook de 'inhaal'financieringssystemen besproken. De onderneming
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stelt de betaling van de backservice uit. Om ondernemingen die wel betalen en de betaling
uitstellen fiscaal gelijk te behandelen (de uiteindelijke verplichting is immers niet anders),
wordt de onderneming de mogelijkheid geboden op de fiscale 'balans' (de aangifte voor de
vennootschapsbelasting) een backserviceverplichting te passiveren in het boekjaar waarin
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deze ontstaan op basis van een aantal voorwaarden (Arresten van de Hoge Raad d.d. 1
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In dit licht is 'backservice' een lastig begrip. Bij een inhaalpremiesysteem (zie afbeelding 16) vindt in het begin

voorfinanciering plaats. Bij een salarisverhoging die resulteert in een pensioenverhoging en dus premieverhoging
(inhaalpremiesysteem) kan de voorfinanciering groter zijn dan de uitgestelde betaling. Desalniettemin spreekt men
fiscaal over een (fiscale) 'backservice'.
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BNB 1980/333 en BNB 1992/110.
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oktober 1980 en 18 december 1991).
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Hiermede zijn de voor deze studie belangrijkste hoofdlijnen van de fiscale behandeling
van pensioen behandeld.Ten slotte wordt in de laatste subparagraaf van dit hoofdstuk de
meest recente ontwikkelingen op pensioengebied beschreven.
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2.4.3
Flexibiliseringsvoorstellen van de commissie Witteveen
74
Flexibiliseringsvoorstellen van de Werkgroep fiscale behandeling pensioenen (d.d.29
augustus 1995 en begeleidend schrijven door de staatssecretarissen van Financiën en
Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal d.d.1 september 1995)
Het rapport van de werkgroep geeft 29 concrete aanbevelingen om te komen tot een grotere
mate van flexibilisering en individualisering van aanvullende 'oudedagsvoorzieningen'.
De hoofdlijn van de aanbevelingen komt als volgt tot uitdrukking.
2.4.3.1 Opbouwpercentage per dienstjaar en 100% norm
De werkgroep is van mening dat een fiscaal acceptabel pensioen van 70% van het eindloon,
rekening houdende met de AOW-inbouw, in 35 jaar moet kunnen worden opgebouwd. Dit
resulteert in een opbouwpercentage van 2% per dienstjaar hetgeen als absoluut maximum
wordt gesteld.
De gestelde 70% norm kan worden doorbroken indien de werknemer meer dan 35
dienstjaren heeft. Over dit meerdere kan 2% per dienstjaar worden opgebouwd. Het
pensioen mag echter niet uitstijgen boven 100% van het eindloon rekening houdende met de
AOW en een eventueel overbruggingspensioen.
2.4.3.2 Pensioenrichtleeftijd
Het rapport spreekt niet meer van een pensioenleeftijd, maar van een pensioenrichtleeftijd.
De pensioenrichtleeftijd is de leeftijd waarop het pensioen volgens de pensioenregeling
moet ingaan en varieert van de 60-jarige tot de 65-jarige leeftijd.
De mogelijkheid bestaat om eerder of later met pensioen te gaan. Vervroegde pensionering
kan op zijn vroegst op de 55-jarige leeftijd plaatsvinden. Uitgestelde pensionering kan tot en
met de 70-jarige leeftijd plaatsvinden. Indien er sprake is van vervroegde pensionering dient
het tot op dat moment opgebouwde pensioen te worden verlaagd door middel van een
actuariële korting. Wordt de pensionering uitgesteld, dan kan het opgebouwde pensioen
door actuariële oprenting worden verhoogd. Bovendien kan de werknemer doorgaan met
zijn pensioenopbouw, ook na het bereiken van de pensioenrichtleeftijd, met dien verstande
dat het totale pensioen inclusief de actuariële oprenting en rekening houdend met de AOW
en een eventueel overbruggingpensioen niet hoger mag zijn dan 100% van het eindloon.
Wordt deze 100% bereikt, dan moet het pensioen ingaan. Gebeurt dit niet, dan voldoet de
regeling niet langer aan de maatschappelijke opvattingen en treedt de sanctie van artikel 11c
Wet LB in werking met als gevolg dat de gehele pensioenaanspraak wordt belast (en niet
alleen de verdere opbouw).
Uitzondering hierop vormt de situatie waarin de 100%-grens bereikt wordt maar de
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Een belangrijk deel van de fiscale regelgeving en jurisprudentie behandelt de problematiek van de

directeur/grootaandeelhouder. De behandeling van deze problematiek is bewust zo veel mogelijk buiten beschouwing
gelaten. Ook de lijfrente-aftrekmogelijkheden in de inkomstenbelasting zijn buiten beschouwing gelaten.
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pensioengerechtigde nog geen 65 jaar oud is. In dat geval mag de ingang van het pensioen
worden uitgesteld tot uiterlijk 65 jaar. Dit uitstel mag echter niet resulteren in een
overschrijding van de 100%-norm.
2.4.3.3 Pensioengevende beloning
Ten aanzien van de pensioengevende beloning merkt de werkgroep op dat ook over
variabele beloningsbestanddelen en over loon in natura pensioen kan worden opgebouwd.
Over vaste inkomensbestanddelen zoals salaris en vaste tantième en over loon in natura,
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bijvoorbeeld het voordeel van een auto van de zaak , mits deze structureel ter beschikking
staat, kan pensioen worden opgebouwd op basis van een eindloonregeling.
Pensioenopbouw over variabele inkomensbestanddelen zoals provisie, winstafhankelijke
tantième, ploegendiensttoeslagen en overwerkvergoedingen kan plaatsvinden volgens het
middelloon- danwel het beschikbare premiesysteem.
2.4.3.4 AOW-inbouw
De werkgroep is van oordeel dat voor de pensioenopbouw mag worden uitgegaan van een
AOW-inbouw op basis van een AOW-uitkering voor gehuwden exclusief partnertoeslag.
2.4.3.5 Overbruggingspensioen
Ten behoeve van werknemers die voor het bereiken van de 65-jarige leeftijd met pensioen
gaan, acht de werkgroep het toelaatbaar een tijdelijk overbruggingspensioen (TOP) op te
bouwen voor de periode van de pensioenleeftijd tot de 65-jarige leeftijd.
Het TOP dient ter overbrugging van de ingebouwde AOW en ter compensatie van het
premieverschil volksverzekeringen over de pensioenuitkeringen voor en vanaf 65-jarige
leeftijd. Het TOP mag in minimaal 10 jaar voorafgaand aan de pensioenrichtleeftijd worden
opgebouwd. Deze 10-jarige periode hoeft niet direct voorafgaand aan de pensioenrichtleefijd te liggen.
In geval van vervroegde pensionering kan het TOP ook vervroegd ingaan. Dit heeft een
actuariële korting tot gevolg omdat de uitkeringsperiode langer wordt. Is er sprake van
uitgestelde pensionering, dan kan het niet opgenomen TOP worden doorgeschoven naar de
toekomst. Is het TOP volledig opgebouwd, dan kan het worden omgezet in een levenslang
ouderdomspensioen, doch ook hier geldt de 100%-norm. Zodra de 100%-norm wordt
bereikt, dient het pensioen in te gaan.
De indexering van pensioen van niet-actieven valt niet onder de 100%-norm. Stijgt het
pensioen uit boven de 100%-norm als gevolg van indexering dan heeft dit geen fiscale
consequenties.
2.4.3.6 Overgangsrecht
De werkgroep acht een overgangstermijn van 5 jaar, waarbinnen bestaande pensioenregelingen aangepast dienen te worden aan de nieuwe voorwaarden, acceptabel. Echter
indien een individuele regeling nieuw wordt opgezet of voor het eerst wordt gewijzigd
binnen de 5-jaartermijn, dient de gehele pensioenregeling aan de nieuwe voorwaarden te
voldoen. Wijzigingen in de pensioengrondslag als gevolg van salarisstijgingen of de jaarlijkse aanpassing van de AOW-bedragen vallen hier niet onder.
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In een brief van de Staatssecretarissen van Sociale Zaken en Financiën aan de Vaste Tweede kamercommissie

voor Financiën d.d. 12 juni 1996, WDB 96/184m wordt ten aanzien van het toekennen van pensioen over de auto van
de zaak een pas op de plaats gemaakt (P&P, juni 1996, p. 44).
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2.4.3.7 Huidige stand van zaken
Het kabinet heeft op 1 september 1995 aangekondigd dat het rapport van de werkgroep als
richtsnoer kan dienen voor op basis van dit rapport aan te vatten wetgeving en andere
regelgeving in de uitvoeringssfeer. Tot op heden (februari 1997) is nog geen nadere
regelgeving bekend gemaakt. Wel zijn na aanleiding van overleg met de Vaste Commissie
voor Financiën en voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid een tweetal brieven met nadere
uitleg en opvattingen van het kabinet verschenen.
De eerste brief is van 16 januari 1996 (WDB 96/11M). Hierin zijn opvattingen uiteengezet
over vraagstukken die in het rapport van de werkgroep onduidelijk waren of helemaal niet
aan de orde waren gesteld. Onder meer is aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:de opbouw van het nabestaandenpensioen. Met betrekking tot de hoogte van het
nabestaandenpensioen is de werkgroep van oordeel dat het fiscaal toelaatbaar is uit
te gaan van 50% van het bereikbare eindloon in de functie die door de overledene
werd uitgeoefend. In de schriftelijke beantwoording van 16 januari wordt de
genoemde 50% echter in relatie gebracht met het aantal dienstjaren (dat zou zijn
gehaald als de werknemer niet zou zijn overleden);
de actuariële herrekening. Deze wordt versoepeld zolang het opbouwpercentage
niet boven de 2% van het eindloon uitkomt en het bereikbare pensioen niet meer
bedraagt dan 100% van het eindloon.
De tweede brief van het kabinet is van 12 juni 1996 (WBD 96/184M). In deze brief wordt
een aantal aanbevelingen van de werkgroep verduidelijkt. Onder meer wordt aandacht
besteed aan de volgende onderwerpen:de omzetting van VUT- naar prepensioenregelingen. In de desbetreffende
aanbeveling van de werkgroep wordt aangegeven dat bestaande VUT-regelingen
gedurende een overgangsperiode van maximaal 10 jaar kunnen worden omgezet in
een prepensioenregeling. De brief van 12 juni voegt hier echter aan toe dat ook
indien er geen VUT-regeling aanwezig is er gedurende de overgangsperiode een
prepensioenregeling in het leven mag worden geroepen;
de opbouw van een TOP-regeling. Deze opbouw wordt ook mogelijk gemaakt als
in de pensioenregeling de pensioenrichtleeftijd op 65 jaar staat maar de werknemer deze leeftijd voor eigen rekening kan vervroegen. De jongste leeftijd
waarop een volledig pensioen kan worden bereikt kan worden aangemerkt als de
feitelijke pensioenrichtleeftijd;
inkoop van dienstjaren. Bij de berekening van de pensioenopbouw kan zowel
rekening worden gehouden met de diensttijd bij de huidige werkgever, als de
diensttijd bij vorige werkgevers voorzover waarde-overdracht heeft plaatsgevonden. In gevallen van een pensioentekort is het kabinet voornemens toe te
staan dat pensioenstortingen kunnen worden gedaan binnen de ruimte van het
lijfrenteregime;
de opname van loon in natura in de pensioengrondslag. Dit wordt mogelijk
gemaakt. Ten aanzien van de auto van de zaak wordt vooralsnog echter een
voorbehoud gemaakt.
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Het ontwerp voor coherent pensioenbeleid

DE STRUCTUUR VAN DIT HOOFDSTUK
De metafoor van de architect
Het conceptueel ontwerp van een 'huis'
Het conceptueel ontwerp, de hoofdlijnen van
de methodiek
Een stapsgewijze opbouw van de methodiek
Stap 1
De ontwerpvariabelen en de
gezinskenmerken
Stap 2
Het specifiek maken van kenmerken en
ontwerpvariabelen
Stap 3
Per ontwerpvariabele vindt een kwalificatie
door de specifieke uitgangspunten
plaats
Stap 4
De gewaardeerde ontwerpvariabelen vormen de concept
ontwerpuitgangspunten
Stap 5
De ontwerpuitgangspunten zijn gebaseerd op de gezinspecifieke
uitgangspunten
Stap 6
Een blauwdruk voor het huis is gestoeld op de specifieke coherente
uitgangspunten van het gezin
Een vooruitblik op de pensioenmethodiek

'We live in a world that is becoming increasingly complex. Unfortunately, our styles of
thinking rarely match this complexity. We often end up persuading ourselves that
everything is more simple than it actually is, dealing with complexity by presuming that it
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does not really exist' (Gareth Morgan, Images of organization, 1986).
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architect
'Metaphor is often just regarded as a device for embellishing discourse, but its
significance is much greater than this. For the use of methaphor implies a way of thinking
and a way of seeing that pervade how we understand our world generally. For example,
research in a wide variety of fields has demonstrated that methaphor exerts a formative
influence on science, on our language and on how we think, as well as on how we express
ourselves on a day-to-day basis' (Morgan, 1986).

In deze studie is in hoofdstuk 7 een methodiek ontwikkeld om te komen tot coherent
pensioenbeleid. Een pensioenbeleid dat is afgestemd op het organisatiebeleid en dat is
geïntegreerd in het Human Resource- en Financiële beleid van de organisatie. De methodiek
dient te waarborgen dat het pensioenbeleid een bijdrage levert aan het succes van de
organisatie.
De methodiek van totstandkoming van coherent pensioenbeleid binnen een organisatie is te
vergelijken met het ontwerpen van een 'passend' huis (coherent pensioenbeleid) voor een
gezin (de organisatie). Deze metafoor wordt in dit hoofdstuk uitgewerkt. De metafoor
verschaft inzicht in de methodiek die leidt tot een blauwdruk voor het huis - de
materialisering van de coherente visie op een huis - en de diverse aspecten en factoren die
daarbij van belang zijn.
De metafoor is bedoeld als een kenschetsing van de pensioenmethodiek en is ook als
zodanig stapsgewijs nader uitgewerkt.
In de hoofdstukken 4, 5 en 6 worden de aspecten en factoren besproken die van belang zijn
bij de totstandkoming van coherent pensioenbeleid. In hoofdstuk 7 wordt de methodiek om
te komen tot coherent pensioenbeleid behandeld. De daar beschreven methodiek, de stappen
die daarin zijn te onderkennen alsmede de van belang zijnde aspecten en factoren komen
een-op-een overeen met die in de hier beschreven metafoor van de architect.
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3.2

Het conceptueel ontwerp van de 'huis'methodiek

Het conceptueel ontwerp
De hoofdlijnen van de methodiek

In deze paragraaf wordt het conceptueel ontwerp van de methodiek, die leidt tot een
blauwdruk voor een huis voor een gezin, in hoofdlijnen beschreven (afbeelding 20). In de
volgende paragrafen worden de verschillende stappen waaruit de methodiek bestaat, nader
toegelicht en uitgewerkt.

Afbeelding 20: Het concept van de totstandkoming van een coherent ontwerp voor een huis

Op basis van de kenmerken van het gezin worden de eisen, wensen en financiële mogelijkheden van het gezin geëxpliciteerd. De ontwerpvariabelen van de architect - zijnde de
verschillende nog nader vorm te geven onderdelen waaruit een huis kan worden opgebouwd, zoals het aantal slaapkamers en de grootte ervan - worden hiermee geconfronteerd.
Dit leidt tot een set van samenhangende uitgangspunten voor het ontwerp van een huis voor
het betreffende gezin. Op basis van deze uitgangspunten in samenhang met de kennis, de
expertise en de achtergrond ('school') van de architect komt deze tot een coherent ontwerp
voor een huis. Het van origine volledig creatieve proces wordt door de methodiek
'gestroomlijnd'. De methodiek geeft door de opzet houvast voor de kopers, verschaft de
architect de kaders en ruimte waarbinnen hij met de noodzakelijke creativiteit 'aan de slag
kan' en herbergt de noodzakelijke waarborgen voor een coherent huisontwerp.
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3.3

Een stapsgewijze opbouw van de 'huis'methodiek

Stap 1
De ontwerpvariabelen en de gezinskenmerken

De methodiek gaat uit van een confrontatie van ontwerpvariabelen met de kenmerken van
het gezin. Alvorens de ontwerpvariabelen en kenmerken naar de specifieke gezinssituatie te
vertalen vindt een inventarisatie plaats van de soort van variabelen en kenmerken
(onderwerpen) die in het algemeen kunnen voorkomen. Dit is stap 1 van de methodiek.
Kenmerken van het gezin
Aan de basis voor het ontwerp van een huis staan de gezinskenmerken. Deze gezinskenmerken hebben enerzijds betrekking op de samenstelling en leefwijze van het gezin (de
'leefsituatie'-kenmerken) en anderzijds op de financiële mogelijkheden ('financiële' kenmerken) van het gezin. Algemeen gesproken zijn dat - in een willekeurige volgorde - onderwerpen van gezinskenmerken als:'leefsituatie'
de grootte van het gezin (een-, twee- of meerpersoonshuishouden);
de samenstelling van het gezin (aantal kinderen en volwassen);
de mate van valide zijn van de diverse gezinsleden;
de gewenste privacy ten opzichte van andere gezinsleden maar ook naar
de 'buitenwereld';
de sporten die worden uitgeoefend door de gezinsleden;
de werksituatie van de gezinsleden;
de hobbies van de gezinsleden;
de verhouding wonen, werken, studeren, hobbies en buitenleven;
'financieel'
de inkomenspositie(s) van de gezinsleden;
de maximaal te besteden vaste woonlasten;
In afbeelding 21 zijn in de rijen van een matrix de genoemde algemene gezinskenmerken,
onderverdeeld naar enerzijds de 'leefsituatie' en anderzijds de 'financiële situatie',
opgenomen.
Afbeelding 21: De algemene uitgangspunten en de huis(ontwerp)variabelen

Ontwerpvariabelen
Bij het ontwerp van een huis zal een architect ook gebruikmaken van 'ontwerpvariabelen'.
Ontwerpvariabelen zijn bijvoorbeeld de inhoud van het huis, het aantal verdiepingen, het
aantal kamers per verdieping, de oppervlakte per kamer, de grootte van de ramen, de
aanwezigheid van een studeerkamer of garage danwel schuur, de positie van de badkamer
en/of
douche et cetera.
In de kolommen van de matrix staan de diverse ontwerpvariabelen - of huisvariabelen - die
een architect tot zijn beschikking heeft. Deze ontwerpvariabelen zijn gerubriceerd naar
wonen, slapen en werken/studeren. Uiteraard zijn ook andere rubrieken denkbaar, zoals:
hobby, tuin et cetera.
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Hiermee zijn de twee basiselementen van de methodiek besproken. De kenmerken en
ontwerpvariabelen zijn generiek van aard. Dat wil zeggen: zijn nog niet toegespitst op het
gezin. Maar ieder gezin en iedere bouwsituatie is anders. De architect zal daarom de
kenmerken en ontwerpvariabelen concretiseren respectievelijk aanpassen aan de specifieke
gezinssituatie. Dit wordt in de volgende paragraaf besproken.
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Stap 2
Het specifiek maken van kenmerken en ontwerpvariabelen

Alvorens een architect een huis ontwerpt zal hij zich een beeld moeten vormen over de
specifieke bewoners van het huis en de specifieke bouwomstandigheden. Met andere
woorden wat voor soort gezin komt er in het huis wonen, wat zijn de huidige gezinskenmerken en wat zijn de verwachte ontwikkelingen rond het gezin? Op wat voor perceel
komt het huis te staan? Wat zijn de bouwverordeningen? De architect zal daarbij gebruikmaken van algemene onderwerpen de gezinskenmerken betreffende, en ontwerpvariabelen
zoals in de vorige paragraaf zijn beschreven.
Met andere woorden met behulp van geïnventariseerde onderwerpen van algemene gezinskenmerken en ontwerpvariabelen worden specifieke gezinsuitgangspunten en situatiespecifieke ontwerpvariabelen geformuleerd (zie afbeelding 22).

Afbeelding 22: Gezinspecifieke uitgangspunten en situatiespecifieke ontwerpvariabelen

Door het specifiek maken van gezinskenmerken ontstaan gezinspecifieke
uitgangspunten
De specifieke situatie van het gezin wordt uitgedrukt in 'statements' of uitgangspunten, die
de specifieke gezinskenmerken weergeven, als:wij zijn een gezin bestaande uit twee volwassenen en drie schoolgaande tieners;
wij doen veel dingen samen, hetgeen prevaleert boven onze individuele privacy;
wij zijn als gezin sportief ingesteld; de sport vormt een wezenlijk onderdeel van
onze leefwereld;
onze vrienden- en kennissenkring is groot en wij hebben veel sociale contacten;
ons huis is daardoor een ontmoetingsplaats voor al onze vrienden en kennissen, we
hebben vaak logés;
onze jongste broer en pa zijn fervente knutselaars aan oude auto's, de auto vormt
voor hen de 'heilige koe';
pa werkt als vertegenwoordiger van huis uit;
ma werkt als parttime muzieklerares op een middelbare school 50 kilometer van
huis en is vanwege de lastige bereikbaarheid genoodzaakt met de auto naar school
te gaan;
dat we twee auto's hebben komt goed uit omdat er vaak voor de sportverenigingen
'gereden moet worden';
naast de schoollessen geeft ma muziekles aan huis;
het zal niet lang duren of onze oudste zus gaat studeren en het huis verlaten
(volgend studiejaar);
naar verwachting zal zij door de verbondenheid met de sportvereniging en haar
sociale contacten in de weekenden thuis komen; naar verwachting zal zij vrienden
en vriendinnen uit haar 'nieuwe' omgeving meenemen;
er is sprake van een bovenmodaal gezinsinkomen. Onze hobbies zijn ons veel geld
waard. De combinatie schoolgaande kinderen en 'dure' hobbies betekent dat de
situatie financieel bezien voor het overige modaal te noemen is.
De specifieke omstandigheden bepalen de situatiespecifieke ontwerpvariabelen.
De architect maakt tevens gebruik van ontwerpvariabelen (zijn gereedschap), zoals de
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positie van het huis op het perceel, de grootte (inhoud) van het huis, het aantal verdiepingen,
het aantal kamers, het aantal en de ligging van de slaapkamers (wat op welke verdieping) et
cetera. De specifieke situatie van de bouwomgeving zal echter in het algemeen beperkingen
aan de architect opleggen.
De perceelgrootte, de plaatselijke bouwverordening van de gemeente en de 'rooilijn' zijn
hiervan voorbeelden. De 'rooilijn' bepaalt de minimaal aan te houden afstand van openbare
weg tot aan het te bouwen huis. In de bouwverordening kan bijvoorbeeld vermeld staan
welk deel van de perceelsoppervlakte mag worden aangewend voor bebouwing en aan
welke eisen een huis moet voldoen (bijvoorbeeld alleen een plat dak). Maar ook de ligging
van het terrein kan vooraf voorwaarden stellen. Zo kan de bodemgesteldheid het niet
toelaten dat op een deel van het terrein gebouwd wordt of zal een dijkwoning de realisatie
van een bungalow op voorhand uitsluiten et cetera.
Met andere woorden er vindt een reductie plaats van de ontwerpvariabelen door 'externe'
(onder meer bouwverordening) en interne (dijkwoning versus 'normaal terrein, de keuze van
de woonwijk door het gezin) omstandigheden. Ook kan door de omstandigheden een
bepaalde instelling van de variabele worden uitgesloten (bijvoorbeeld 'grote schuur' als de
afmetingen zijn gemaximeerd in de bouwverordening).

Stap 3
Per ontwerpvariabele vindt een kwalificatie door de uitgangspunten plaats

De aan de omstandigheden aangepaste ontwerpvariabelen - die geformuleerd zijn in termen
als: wel of geen studeerkamer, de studeerkamer op de eerste verdieping, grote of kleine
schuur - worden door de architect geconfronteerd (zie afbeelding 23) met de specifieke
kenmerken van het gezin (de gezinspecifieke uitgangspunten), die weer een directe
afgeleide zijn van het soort gezin dat men is. Het is evident dat een ontwerpvariabele per
wens meer of minder van toepassing kan zijn. Een aparte studeerkamer bijvoorbeeld kan
voor sommige gezinnen geen issue of slechts onder bepaalde voorwaarden relevant zijn.

Afbeelding 23: Confrontatie van situatiespecifieke ontwerpvariabelen met de specifieke uitgangspunten van het gezin

Onderstaand is een voorbeeld opgenomen van een ontwerp- c.q. huisvariabele, de slaapkamer. Een variabele kent verschillende 'instellingen'. De keuze voor een bepaalde
instel-ling vooraf kan in verband met de specifieke situatie door de architect zijn bepaald.
Het is niet uitgesloten dat verschillend ingestelde variabelen als aparte variabelen worden
gewogen. De variabelen zijn noch 'binaire' variabelen noch, ten opzichte van elkaar, uitsluitende variabelen.
Ontwerpvariabele:
Voorbeeld van
instellingen:

Slaapkamer
Het aantal slaapkamers is gelijk aan het aantal gezinsleden min 1
Het aantal slaapkamers is gelijk aan het aantal gezinsleden
De slaapkamers bevinden zich op de begane grond

In ons voorbeeld gezin zou de 'vooraf ingestelde' ontwerpvariabele kunnen zijn: Het aantal
slaapkamers is gelijk aan het aantal gezinsleden min 1 (ouders hebben samen één slaapkamer). De kamers zijn beperkt van grootte.
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De weging vindt plaats per variabele. Dat wil zeggen iedere variabele wordt apart
gewaardeerd voor alle uitgangspunten. Pas als de variabele voor alle uitgangspunten is
gewaardeerd wordt de volgende variabele 'langs de uitgangspunten gehaald'.
Het resultaat van de weging zou dan als volgt kunnen zijn (tabel 17).
Specifieke gezin uitgangspunten

...

Wij zijn een gezin bestaande uit twee volwassenen en

Variabele x:
Het aantal
slaapkamers is het
aantal gezinsleden
min 1. De kamers
zijn beperkt van
grootte.
++

Variabele y:
Het huis kent een
aparte
logeerruimte

0

0

...

...

++

++

....

0

drie schoolgaande tieners
Wij doen veel dingen samen, hetgeen prevaleert boven
onze individuele privacy

...
Onze vrienden- en kennissenkring is groot en wij
hebben veel sociale contacten. Ons huis is daardoor
een ontmoetingsplaats voor al onze vrienden en
kennissen. We hebben vaak logés
De vader werkt als vertegenwoordiger van huis uit

?-

?-

De jongste zoon en de vader zijn fervente knutselaars

nvt

nvt

...

...

?0

-

...
?0

...
?-

aan oude auto's, de auto vormt voor hen de 'heilige koe'
...

...

Het zal niet lang duren of de oudste dochter gaat
studeren en het huis verlaten (volgend studiejaar). Naar
verwachting zal zij door de verbondenheid met de
sportvereniging en haar sociale contacten in de
weekenden thuis komen; naar verwachting zal zij
vrienden en vriendinnen uit haar 'nieuwe' omgeving
meenemen

...
Financieel is het inkomen boven modaal. Door de

...

hobbies is de financiële situatie voor het overige iets
bovenmodaal
Tabel 17: De weging van de verschillende ontwerpvariabelen

Drie schoolgaande kinderen betekent een voorkeur voor vier slaapkamers. Alle kinderen
hebben dan een aparte studeerruimte (de variabele scoort '+' op het uitgangspunt
samenstelling gezin). Het is te overwegen om het aantal slaapkamers te beperken tot 3. Eén
van de kinderen zou dan op de ouderslaapkamer een studeerhoekje kunnen krijgen (de
variabele scoort '0' op het uitgangspunt privacy). Aangezien er vaak logés zijn is het een
voordeel als de vriend of vriendin van de kinderen op de kamer van het kind kan slapen (de
variabele scoort '++' op het uitgangspunt logés). Aangezien de vader van huis uit werkt kan
de werkkamer wellicht als studeerkamer voor één van de kinderen worden gehanteerd (de
variabele scoort '?-' op het uitgangspunt van huis uit werken). De oudste dochter verlaat
binnenkort het huis, daardoor zou wellicht één kamer kunnen komen te vervallen. Dit is
echter niet raadzaam als zij naar verwachting ieder weekend thuiskomt (de variabele scoort
'0' op dit uitgangspunt). De financiële situatie is niet extravagant. Voor iedereen een aparte
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slaapkamer lijkt een luxe maar is om studieredenen raadzaam, behalve als er alternatieven
voorhanden zijn (de variabele scoort '?-').
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Stap 4
De gewaardeerde ontwerpvariabelen vormen de concept ontwerpuitgangspunten

De ontwerpvariabelen zijn apart - dus één voor één - geconfronteerd met alle geformuleerde
eisen en wensen. Op deze wijze ontstaat een systematische inkleuring en invulling van de
verschillende variabelen (afbeelding 24).
Een voorbeeld ter verduidelijking. Stel dat 'een studeerkamer is een vereiste' een ontwerpvariabele is. Wanneer bij de eisen en wensen van het gezin het 'thuis op een rustige plaats
kunnen werken', 'bezoek kunnen ontvangen in een separate ruimte om professionele
redenen' danwel 'de hobby vereist een van de rest van het huis afgescheiden ruimte' niet aan
de orde is kan het gebeuren dat de variabele 'een studeerkamer is een vereiste' een lage
waardering krijgt of het predikaat 'een "nice to have", mits de financiële ruimte dit nog
toelaat'.

Afbeelding 24: De relevantie van de verschillende ontwerpvariabelen

De invulling en inkleuring van de variabelen leidt aldus tot een totaalscore per variabele
('kolomscore'). Deze score geeft de voorkeurswaarde van de variabele aan. Een voorkeurswaarde omdat naar alle waarschijnlijkheid de variabele niet op alle uitgangspunten gelijk
scoort. Het voorbeeld uit stap 3 toont dit aan. De variabele 'Het aantal slaapkamers is het
aantal gezinsleden minus 1' scoort op een aantal uitgangspunten positief en op een enkel
uitgangspunt '?-'. Het is zeer wel denkbaar dat niet tot een totaalscore van een variabele kan
worden gekomen (de variabele scoort dan '?'). Hoe hiermee om te gaan wordt in de
volgende stap toegelicht. De ieder apart vastgestelde en van een totaalscore voorziene
variabelen vormen een set van variabelen, die de concept uitgangspunten vormen voor een
coherente visie op het huis.
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Stap 5
De ontwerpuitgangspunten zijn gebaseerd op de gezin specifieke uitgangspunten

Door de vaststelling van een voorkeursinstelling per variabele kan het voorkomen dat twee
of meer variabelen onderling niet consistente invullingen krijgen. Tevens kan het
voorkomen dat de variabele positief 'scoort' op de leefsituatie kenmerken doch negatief op
de financiële kenmerken. Deze knel- en/of vraagpunten kunnen als volgt worden geïllustreerd. Door de geschetste methodiek kan de situatie ontstaan dat de begane grond 100m2
aan vloeroppervlak moet herbergen en de eerste etage 200m2. Of dat alle kamers aan de
zuidzijde van het huis gesitueerd moeten zijn.
Indien een aantal knel- of vraagpunten ontstaat door of een '?' totaalscore van de variabele de variabele is dan als het ware 'intern inconsistent' - of een frictie met andere variabelen
('extern inconsistent') - bijvoorbeeld het verschil in vloeroppervlak - zal een hernieuwde
integrale (dat wil zeggen over alle variabelen heen) afweging moeten plaatsvinden
(afbeelding 25).

Afbeelding 25: Een integrale afweging bij knel- en/of vraagpunten.

Deze integrale afweging, waarbij onder andere door middel van een nadere (financiële)
analyse van consequenties van gemaakte keuzen en openstaande knel- en/of vraagpunten tot
een definitieve set van gezinspecifieke invullingen van variabelen wordt gekomen, kan als
volgt worden toegelicht.
Stel dat in het voorbeeld van het gezin het aantal slaapkamers is gelijk aan het aantal
gezinsleden min 1 leidt tot een '?' score. En het huis beschikt over een logeerkamer tot een
'?-' score. Een hernieuwde integrale (af)weging kan de volgende zijn.
Aangezien de dochter binnenkort het huis verlaat, ontstaat een logeerkamer die in de
weekenden wordt gebruikt door deze dochter. Ook de werkkamer van de vader kan in
noodsituaties dienst doen als logeerruimte. Omdat het samen dingen doen prevaleert boven
de privacy van de individuele gezinsleden mag dit niet problematisch zijn. Dus wordt
gekozen voor 'Het aantal slaapkamers (annex logeerkamers) van beperkte omvang is 4. Er is
geen aparte logeerruimte.'
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Stap 6
Een blauwdruk voor het huis is gestoeld op de specifieke gezinsuitgangspunten

Nadat een integrale herweging en herwaardering van de concept uitgangspunten heeft
plaatsgevonden, zal de architect op basis van de ontwikkelde coherente set van ontwerpuitgangspunten komen tot een blauwdruk van het huis (afbeelding 26).

Afbeelding 26: De blauwdruk van het huis is gestoeld op de specifieke gezinsuitgangspunten

Het proces van het komen van de coherente set van uitgangspunten tot een blauwdruk van
het huis is deels een technische uitwerking, deels een creatief proces. De methodiek draagt
ertoe bij dat algemene uitgangspunten worden afgestemd op de karakteristieken en de kenmerken van het gezin en dat de variabelen worden aangepast aan de specifieke situatie. De
confrontatie en de integrale afweging leiden tot een coherente set van uitgangspunten die
voor de architect het 'kader' vormen en het concept aangeven op basis waarvan - met de
noodzakelijke creativiteit - tot een technische uitwerking van een blauwdruk voor het huis
kan worden gekomen.
Eventueel ontstaat een laatste afweging door de blauwdruk te confronteren met de geformuleerde uitgangspunten. Hierdoor kan in overleg met het gezin tot een 'fine tuning' worden
gekomen.
De geschetste methodiek geeft geen garantie voor het eindresultaat maar wel een maximale
waarborging, aangezien de ontwerpuitgangspunten zijn verankerd in de specifieke gezinskenmerken.
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3.4

Een vooruitblik op de pensioenmethodiek

De gehanteerde methodiek in de metafoor van de architect wordt in hoofdstuk 7 consequent
gevolgd. Allereerst wordt daartoe de pensioen-ontwerpmethodiek in hoofdlijnen beschreven, zoals hiervoor is gebeurd voor het 'ontwerpproces van een huis'.
Vervolgens wordt nader ingegaan op de verschillende onderdelen van de methodiek: de
uitgangspunten van de organisatie (eisen en wensen van het gezin), de pensioenvariabelen
(de verschillende 'huisvariabelen'), de confrontatie van de uitgangspunten met de pensioenvariabelen (de afstemming van eisen, wensen en financiële mogelijkheden met de
huisvariabelen) die leiden tot een formulering van concept-pensioenuitgangspunten
(concept-huisuitgangspunten), de integrale herweging en herwaardering van de deels
inconsistente en onduidelijke concept-uitgangspunten en het daarna volgende creatieve
proces dat leidt tot een formulering van coherent pensioenbeleid (blauwdruk van het huis).
In de hoofdstukken 4 en 5 wordt tot een overzicht gekomen van de algemene uitgangspunten van de organisatie, onderverdeeld naar Human Resource (hoofdstuk 5)- en
Financiële (hoofdstuk 4) uitgangspunten. Deze uitgangspunten, in metafoortermen de
kenmerken van het gezin, zijn ingebed in het Human Resource- en Financiële beleid van de
organisatie en vormen op zichzelf een coherent samenstel van uitgangspunten. In de
hoofdstukken 4 en 5 wordt daarom nader ingegaan op de totstandkoming van het Financiële
en Human Resource-beleid in organisaties. In hoofdstuk 6 worden de pensioen- variabelen,
vergelijkbaar met de in de metafoor gehanteerde ontwerpvariabelen, nader toegelicht.
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Finance en pensioen

DE STRUCTUUR VAN DIT HOOFDSTUK
Inleiding
Het werkterrein 'Finance' binnen de organisatie
De activiteiten van de treasurer
De verslaggeving door de controller
Een toekomstbeeld van de Finance-functie
Finance en pensioenvraagstukken
De rol van de treasurer bij pensioenvraagstukken
De (verslaggevings)rol van de controller bij pensioenvraagstukken
Samenvatting
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4.1

Inleiding

In hoofdstuk 1 is geconstateerd dat pensioenbeleid niet is geïntegreerd in het Human
Resource- en Financiële beleid van de organisatie. In deze studie is onderwerp van
onderzoek de wijze waarop de organisatie kan komen tot coherent pensioenbeleid.
'Coherent pensioenbeleid is pensioenbeleid dat is afgestemd op het organisatiebeleid en
dat is geïntegreerd in het Human Rersource- en Financiële beleid van de organisatie.' Dit
vergt de volgende nadere toelichting.
76
Een organisatie formuleert beleid op verschillende managementterreinen (zie afbeelding
27), die - in interactie met elkaar en met de externe omgeving - het ondernemingsbeleid
ondersteunen. Op het Human Resource-managementterrein bijvoorbeeld worden door Van
Dijck (1987) vier samenhangende hoofdgebieden onderscheiden waarop visies en keuzen
worden verondersteld die de geformuleerde doelstelling van Human Resource Management
operationeel vormgeven. In hoofdstuk 5 wordt hier uitvoerig op teruggekomen.

Afbeelding 27: Een organisatie formuleert beleid op de verschillende managementterreinen

76

Er zijn vele manieren om een organisatie te beschrijven. Mintzberg (1979, 18-34) bijvoorbeeld beschrijft de

organisatie vanuit een vijftal basisonderdelen: Operating Core, Strategic Apex, Middle Line, Technostructure en
Support Staff. Zie ook Kremer en Telgen (1993).
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Voor dit onderzoek is echter, gelet op de aard van pensioen, de inbedding van
pensioenbeleid in het Human Resource- en Financiële beleid en met name de wijze waarop
een organisatie kan komen tot coherent pensioenbeleid door pensioen als personeelsinstrument (in samenhang met de andere personeelsinstrumenten) te hanteren dominant
onderwerp. Dat de uiteindelijke toepassing ('instelling') van het instrument verschillend kan
77
zijn bij verschillende organisatiestructuren ligt voor de hand maar valt buiten de doelstelling van dit onderzoek.
78
In dit onderzoek wordt verder niet ingegaan op het algemene organisatiebeleid en de wijze
waarop dit totstandkomt. Wel worden de Human Resource- en Financiële managementterreinen nader bezien, omdat het pensioenbeleid ingebed dient te zijn in het beleid op deze
terreinen. In hoofdstuk 5 wordt het Human Resource-terrein bestudeerd. Dit hoofdstuk richt
zich op het Financiële terrein en de wijze waarop binnen dit terrein met pensioen wordt
omgegaan.

4.2

Het werkterrein 'Finance' binnen de organisatie
79

Binnen de bedrijfseconomie wordt onderscheid gemaakt tussen financieel management en
management accounting. Dit onderscheid bestaat ook binnen organisaties. De controller is
diegene die zich bezighoudt met het financiële management van de organisatie. Dit betreft
bijvoorbeeld de jaarlijkse verslaggeving ten behoeve van (potentiële) beleggers ("financial
accounting") in de organisatie, de jaarlijkse aangifte van de vennootschapsbelasting ("tax
management") en kostprijsberekeningen ("cost accounting"). De controller staat derhalve
veel in contact met de accountant. Voorts is de controller verantwoordelijk voor het interne
informatiesysteem ("data processing"). De treasurer is diegene die zich bezighoudt met
management accounting. Hij is verantwoordelijk voor de financiële activiteiten met
betrekking tot het beheer van kasstromen ("cash management" en "credit management"), het
managen van financiële risico's ("portfolio management"), het nemen van langetermijninvesteringsbeslissingen ("capital expenditure management") alsmede het verzorgen
van de financiële planning en het aantrekken van vermogen ("financial planning and fundraising").
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Een (in Mintzberg-termen) Simple Structure, een Machine Bureaucracy, een Professional Bureaucracy, een

Divisionalized Form of een Adhocracy .
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Hierbij is een opmerking ten aanzien van organisatiebeleid op zijn plaats. 'Steeds poogt men het doel van de

organisatie te definiëren: winst, continuïteit, levensvatbaar houden. Dit is irreëel, want een organisatie heeft altijd
meer doelen, omdat een organisatie bestaat uit subsystemen en individuen en in een omgeving geplaatst is.' (In 't
Veld, 1983).
'De ondernemingsdoelstelling binnen de werkelijke organisatie is geen enkelvoudig statement op basis waarvan alle
activiteiten van de organisatie beoordeeld kunnen worden. Binnen de ondernemingsdoelstelling zijn in het algemeen
onder meer sociale-, financiële, research-, en martkdoelstellingen onderscheidbaar. In principe dienen deze
doelstellingen, die vanuit verschillende aspect- en subsystemen binnen de organisatie ontstaan, gelijkgericht te zijn.
Dit wil zeggen gericht op één uitgangspunt de overkoepelende (min of meer abstracte) ondernemingsdoelstelling (...).
In de praktijk is het vanwege de complexiteit van de samenhang tussen de diverse soorten beleid en de verschillende
belangen die binnen de organisatie aanwezig zijn, vaak zo dat er geen volledige gelijkgerichtheid bestaat tussen de
doelstellingen vanuit de verschillende aspectsystemen. Het is echter te eenvoudig geredeneerd om een dergelijke
inconsistentie aan te merken als falend ondernemingsbeleid.' '(...) is de ondernemingsdoelstelling in de praktijk een
pluriform stelsel van doelstellingen, waar inconsistenite en zelfs tijdelijk tegenstrijdigheid kunnen bestaan: dé
ondernemingsdoelstelling bestaat in de werkelijke organisatie niet.' (Puttman, 1992).
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Bouma J.L., Leerboek der bedrijfseconomie deel II.

De taken van de controller en de treasurer nemen door een veranderende economie, globalisering (zie MHP notitie 1994 'Notitie Globalisering Globaal' in het kader van het 'Clintondebat'), mobilisering, flexibilisering op allerlei terreinen en wijzigingen in fiscale en financiële regelgeving als vanzelfsprekend in complexiteit en omvang toe.
Afbeelding 28 geeft schematisch de algemene organisatiestructuur weer, waarin de nadruk
wordt gelegd op de financiële activiteiten binnen de organisatie. Uit deze afbeelding blijkt
dat binnen de organisatie de controller en de treasurer rapporteren aan de vice president of
finance.

Afbeelding 28: De hoofdgebieden binnen de Finance-functie

Het essentiële verschil tussen de functies van de treasurer en de controller laat zich het beste
uitdrukken in het wezenlijke onderscheid tussen enerzijds ontvangsten en uitgaven
(kasstromen) en anderzijds baten en lasten (waardering). Dit valt nader toe te lichten met het
volgende voorbeeld:
Een organisatie moet over vijf jaar een bedrag van ƒ 50.000,- betalen. Uitgangspunt is dat deze verplichting tot betalen is
gerelateerd aan activiteiten gedurende deze vijf jaren. De controller - en ook de accountant - stelt zich op het standpunt dat
deze last van ƒ 50.000,- moet worden toegerekend aan de jaren waarin deze lasten zijn ontstaan (het zogenaamde
'matchings-'principe). In dit voorbeeld zou dat betekenen dat aan ieder van de vijf jaren voorafgaande aan het moment van
betaling een bedrag van ƒ 10.000,- wordt 'toegerekend'. Dit komt jaarlijks tot uitdrukking in de resultaatbepaling van de
organisatie. Ieder jaar wordt ƒ 10.000,- als last (dat wil zeggen kosten) genomen, zonder dat uitgaven worden gedaan. De
'genomen lasten' komen tot uitdrukking in de "voorziening", een balanspost aan de creditzijde (ook passiefzijde genoemd). Zo
zal ultimo het eerste jaar de voorziening ƒ 10.000,-, het tweede jaar ƒ 20.000,- et cetera bedragen. In het vijfde jaar valt de
voorziening vrij door betaling van ƒ 50.000,-. In onderstaande tabel zijn de verschillende bedragen opgenomen.

Last
Voorziening
Betaling

Jaar 1
ƒ 10.000,ƒ 10.000,-

Jaar 2
ƒ 10.000,ƒ 20.000,-

Jaar 3
ƒ 10.000,ƒ 30.000,-

Jaar 4
ƒ 10.000,ƒ 40.000,-

Jaar 5
ƒ 10.000,ƒ 50.000,-

Totaal
ƒ 50.000,ƒ 50.000,-

Het voorbeeld illustreert het verschil tussen lasten en uitgaven. De jaarlijkse last bedraagt
ƒ 10.000,- gedurende vijf jaren. Gedurende deze jaren is de uitgave nihil. De controller is
verantwoordelijk dat de lasten op het juiste tijdstip worden genomen. De treasurer moet er
zorg voor dragen, dat in het vijfde jaar ƒ 50.000,- liquide in de onderneming aanwezig is.
Aan het einde van het vijfde jaar wordt een uitgave gedaan van ƒ 50.000,-. Naar analogie
kan op deze manier het verschil tussen ontvangsten en opbrengsten worden toegelicht.
In de volgende drie subparagrafen wordt nader ingegaan op de activiteiten van de treasurer,
de verslaggeving door de controller in de organisatie, alsmede wordt een beeld geschetst
van toekomstige ontwikkelingen op het 'finance'-terrein.
In het laatste deel van dit hoofdstuk worden de rol en werkzaamheden van de 'finance'functie ten aanzien van pensioen belicht.
4.2.1

De activiteiten van de treasurer

Met de balans van de organisatie als uitgangspunt geeft Gitman (1988) de belangrijkste
activiteiten van de treasurer schematisch (afbeelding 29) weer.
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Afbeelding 29: De belangrijkste activiteiten van de treasurer

De treasurer houdt zich bezig met financiële analyse en planning en bepaalt de voor de
organisatie optimale vermogensstructuur ('financial structure'), uitgaande van de gewenste
investeringen in vaste en vlottende activa ('asset structure'). Uit het balansmodel is
eenvoudig af te leiden dat het vraagstuk van de financiering feitelijk een afgeleide is van de
volgende drie vragen (Ross,Westerfield & Jaffe, 1990):Welke lange-termijninvesteringen zullen door de organisatie gedaan worden?
('Capital budgeting and capital expenditures'):
Het gaat hierbij om de invulling van de 'fixed assets', de lange-termijnkapitaalstructuur van de onderneming.
Uit welke bronnen en tegen welke voorwaarden wordt het vermogen aangetrokken, waarmee de aan deze investeringen verbonden uitgaven worden
gefinancierd?
Het betreft hier de vraag met betrekking tot het managen van de lange-termijnvermogensstructuur van de organisatie. De lange-termijnvermogensstructuur van
een organisatie vertegenwoordigt de verhouding tussen lange-termijnschulden en
het eigen vermogen.
Hoe dienen de korte termijn/ operationele cashflows gemanaged te worden?
Uitgaande en inkomende geldstromen lopen doorgaans niet synchroon en zijn in
zekere mate onzeker. Het is de taak van de treasurer zorg te dragen voor een
evenwichtige afstemming tussen de investering in 'current assets' en de
korte-termijnfinanciering door middel van 'current liabilities'. In accounting
termen wordt het gat dat bestaat tussen de 'current assets' en de 'current liabilities'
het 'net working capital' genoemd.
Bouma (1988) omschrijft de taak van de treasurer als volgt: 'Deze financieringsfunctie heeft
vooral betrekking op de wederkerige afstemming van de "timing" en de inhoud van de
financieringstransacties op de tijdruimtelijke ontwikkeling van de behoefte aan vermogen
voor de bedrijfsuitoefening ("operations").'
4.2.2

De verslaggeving door de controller

In het algemeen kan worden gesteld dat de controller en de accountant inkomsten, de
effecten van transacties en andere gebeurtenissen 'erkennen' op het moment dat die zich
voordoen (en dus niet op het moment van betaling!). In de internationale praktijk wordt dit
aangeduid met 'accrual method' (Gitman, 1988).
Financiële verslaggeving opgesteld op basis van de accrual method informeert op deze
wijze gebruikers niet alleen over transacties in het verleden welke door middel van
betalingen en ontvangsten zijn afgewikkeld. Uit de verslaggeving op accrual basis is ook op
te maken welke verplichtingen tot het doen van toekomstige betalingen de onderneming is
aangegaan, danwel uit welke bronnen ontvangsten zijn te verwachten (vorderingen) die zijn
toe te wijzen aan de periode tot het moment van de verslaggeving.
De treasurer daarentegen is meer geïnteresseerd in het gebruik van het kasstelsel: de
inkomsten en uitgaven worden 'erkend' op het moment dat zij ook daadwerkelijk plaatsvinden ('cashflow method'). Voor hem is van belang te onderkennen wanneer over geldmiddelen beschikt kan worden.
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Dit laat vervolgens weer onverlet dat de accountant en controller uit een oogpunt van
voorzichtigheid heel nauwgezet bezien of de 'erkende' inkomsten wel redelijkerwijs ook nog
als inkomsten binnen gaan komen. Bestaat hierover twijfel dan zal er een voorziening
worden getroffen. 'Inkomsten en uitgaven worden alleen dan genomen als aan toepasselijke
criteria voor de toerekening daarvan is voldaan' (Coopers & Lybrand, 1995). In dit
onderzoek wordt hierop verder niet ingegaan. Er is een aantal standaardwerken waarin
verder wordt ingegaan op waarderingsgrondslagen en
accountantscontrole (Frielink, 1985 - 1993; Schilder, 1992 en Coopers & Lybrand, 1995). In
de laatste subparagraaf wordt nader ingegaan op de verslaggeving van de pensioenlasten in
de jaarrekening.
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4.2.3

Een toekomstbeeld van de Finance-functie

De ontwikkelingen in de omgeving van de organisatie, zoals de eis van de aandeelhouders
om hogere performance en de vraag van beleggers naar betere - lees transparante - inzichten
in deze performance en verwachte toekomstige bedrijfsresultaten, vragen van de financiële
functie een bredere visie op en bijdrage aan het succes van de organisatie. 'The nature of the
external pressures now facing the industry, and the response that is needed, will require
finance functions in many companies to take on a broader and more proactive role in the
business. The focus of the finance function needs to move away from traditional processing
and reporting to supporting business decision-making proactively and managing the
financial implications of these decisions.' (Gale, 1996).
De gekozen strategie van organisaties en de te nemen 'key'-beslissingen hebben financiële
gevolgen die geanalyseerd, overwogen en gemanaged moeten worden. Dit leidt voor de
financiële functie tot 'proactive management of the financial implications of strategic
decisions'. In afbeelding 30 is een schema van Gale opgenomen dat enkele 'te managen
aspecten' in kaart brengt.

Afbeelding 30: De 'te managen' aspecten van de financiële functie in organisaties (Gale, 1996)

De voornoemde ontwikkelingen zullen volgens Gale ertoe leiden dat de financiële functie in
de toekomst meer dan tegenwoordig betrokken zal worden bij de totstandkoming van het
ondernemingsbeleid en meer geïntegreerd zal zijn met andere beleidsterreinen. In tabel 18 is
de visie van Gale op de toekomstige financiële functie weergegeven.
Scope of financial function
~ Increasing involvement in business issues
~ Increasing focus on:
- Performance management and
measurement
- The management of capital, risk and
the balance sheet
- Outsourcing some of the accounting
operations
Orientation
~ Greater co-operation/liaison with
business management
~ More value-added support
Processes
~ More active management of financial
management processes
~ Re-engineering key financial management
processes to improve efficiency and focus
on adding value
Controls
~ More explicit financial control framework
focused on the management and limitation
of risks

Organisation
~ Centralisation of accounting operations
~ Decentralisation of decision support and
value-adding analysis
~ Clearer responsibilities within finance
~ Greater customer orientation

People
~ Broader range of skills and roles
~ Greater investment in training and
development
Information systems
~ Balanced performance measurement
~ Better integration
~ Attention to product and customer
profitability
~ Modelling
Performance
~ More measurement of finance's performance
~ Increasing use of benchmarking to identify
efficiency relative to other players and to
support process improvement

Tabel 18: Toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot de Finance-functie (naar Gale)
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4.3

Finance en pensioenvraagstukken

In deze paragraaf wordt meer specifiek ingegaan op de belangrijke rol die de treasurer en de
controller toekomt bij pensioenvraagstukken. In de praktijk blijkt (Coopers & Lybrand,
80
1994) dat men zich binnen ondernemingen over het algemeen onvoldoende bewust is van
de financiële problematiek rond de pensioenregeling. De pensioenregeling wordt als een
gegeven beschouwd, de premies worden periodiek afgedragen en "that's that".
De 'financiële behandeling' van het pensioenvraagstuk in organisaties is terug te brengen tot
het hiervoor behandelde wezenlijke onderscheid tussen de functies van de treasurer en de
controller. De treasurer richt zijn activiteiten op het managen van de kasstromen die de
organisatie verlaten en binnenkomen. De controller houdt zich daarentegen met name bezig
met financieel-administratieve/accounting vraagstukken binnen de organisatie. Het gaat
hierbij met name ook om de waardering van activa en passiva alsmede de hieruit resulterende baten en lasten voor de onderneming. Het belang van het pensioenvraagstuk voor de
onderneming en de rol van beide functionarissen is schematisch weergegeven in
afbeelding 31.

Afbeelding 31: De rol van de treasurer en controller bij pensioenvraagstukken

Dit schema beoogt uit te drukken dat het vraagstuk met betrekking tot de financiering van
de pensioenregeling (het werkterrein van de treasurer) los staat van het vraagstuk van de
waardering ervan (het werkterrein van de controller). Beide rollen komen in het navolgende, separaat, aan de orde.
4.3.1
De rol van de treasurer bij pensioenvraagstukken
De onderneming heeft zich naar zijn werknemers toe verplicht, door de instelling van een
pensioenregeling (de toezegging), tot het doen van toekomstige uitkeringen na pensioendatum. Op grond van de PSW (art. 2) moet de onderneming de gedane toezegging zeker
stellen door deze onder te brengen bij een bedrijfs- of ondernemingspensioenfonds of een
(levens)verzekeringsmaatschappij. Hiertoe wordt een contract afgesloten, de financieringsovereenkomst.
Bij de totstandkoming van de financieringsovereenkomst dient de treasurer actief betrokken
te worden. In hoofdstuk 2 is reeds naar voren gekomen dat voor de financiering van een
pensioenregeling een aantal financieringssystemen in aanmerking komt (zie ook bijlage A).
De keuze voor een bepaald financieringssysteem is ondernemingsafhankelijk en
wordt allereerst bepaald door het eigen gekozen investerings- en financieringsbeleid. Op
basis hiervan kan de onderneming haar voorkeur uitspreken voor bijvoorbeeld het zo lang
mogelijk uitstellen van de premieafdracht, het naar voren halen van de premies, een egale
premie danwel een fluctuerende premie. Teneinde op een adequate manier zijn taken te
kunnen vervullen, zal de treasurer dus inspraak wensen te hebben in de aard en inhoud van
het financieringscontract.
De keuze voor een financieringssysteem wordt bijvoorbeeld ingegeven door de verwachting
van de onderneming dezelfde middelen elders beter renderend te kunnen aanwenden. Dit
80

Ten aanzien van flexibele pensionering is de inhoudelijke kennis onvoldoende en zijn de financiële consequenties

onbekend: 'Een ruime meerderheid (68%) van de personeelsmanagers geeft toe niet op de hoogte te zijn van de
mogelijkheden en de financiële consequenties van flexibele pensionering' (Gids voor personeelsmanagement
11-1993).
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betekent dat de onderneming streeft naar uitstel van de pensioenbetaling. Een dergelijk
onderneming zal derhalve kiezen voor financiering door middel van inhaalpremies of
inhaalkoopsommen ('65-x').
Andersom geredeneerd is het ook zeer goed mogelijk dat de onderneming ervoor kiest de
betaling van premies zo veel mogelijk naar voren te halen. In dat geval zal een premiesysteem met affinanciering een meer voor de hand liggende keuze zijn. De onderneming zal
deze keuze maken indien zij verwacht dat het pensioenfonds of de verzekeraar een hoger
rendement haalt uit de premies dan de onderneming zelf in staat is te behalen op haar activa.
In tabel 19 (ontleend aan Van Bussel e.a., 1994) zijn de verschillende financieringssystemen en de bijbehorende 'kasstroom'-karakteristieken weergegeven.
Naast de jaarlijkse premiebetaling is het ook mogelijk dat de onderneming zich genoodzaakt ziet om extra pensioenbetalingen te verrichten. Hierbij is te denken aan de uitbetaling
van ingegane pensioenen van ex-directeur grootaandeelhouders (ex-DGA) die nimmer zijn
verzekerd of reserveoverdrachten van werknemers die de onderneming verlaten. Afhankelijk van de vorm waarin de financieringsovereenkomst is gegoten, kunnen achterstanden
in de financiering bij reserveoverdrachten (het wettelijk benodigd vermogen is hoger dan de
door het pensioenfonds of verzekeraar uitbetaald kapitaal) worden verhaald op de onderneming.
In de praktijk blijkt menigmaal dat hetgeen is toegezegd aan de werknemers, niet geheel
overeenstemt met hetgeen is verzekerd. Een financiële tegenvaller dus voor de onderneming
en een mismatch voor de treasurer tussen inkomende en uitgaande geldstromen.
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Financieringssysteem op basis
van kapitaaldekking

Variant van het
financieringssysteem

Globale karakteristieken
(afhankelijk van
pensioenregeling,
grondslagen en
winstdeling)

Treasurer

Consequentie voor
de jaarrekening
van de onderneming.
(in geval van een
eindloonpensioen)

Controller

Inhaalpremie

- Sterk gelijkmatig
oplopende geldstroom
- Inflatiegevoelig (op
termijn merkbaar)
- Gevoelig voor
bestandswijzigingen

- Lasten gedeeltelijk naar
voren halen
- Lastenverschuiving naar
de toekomst bij
salarisverhogingen
- In veel gevallen
noodzaak tot opnemen
'backservice'

Premie met
affinanciering

- Basispremie is een zwak
gelijkmatig oplopende
geldstroom
- Additionele
jaarbetalingen bij
salarisverhogingen
- Inflatiegevoelig (direct)
- Gevoelig voor
bestandswijzigingen
- Zeer sterk gelijkmatig
oplopende geldstroom
- Inflatiegevoelig (op
termijn, progressief)
- Gevoelig voor
bestandswijzingen

- Lasten gedeeltelijk naar
voren halen
- Direct additionele lasten
nemen bij
salarisverhogingen
- Geen 'backservice'-post
in de jaarrekening

- Sterk fluctuerende
geldstromen
- Inflatiegevoelig (direct)
- Gevoelig voor
bestandswijzigingen
- Egale geldstroom
- Gevoeligheid voor
inflatie- en
bestandsontwikkeling is
beperkt (afhankelijk van
gehanteerde
vooronderstellingen)

- Direct lasten nemen.
- Geen backservice

Premie

Conventioneel

Inhaalkoopsom
('65-x')

- Zeer sterke
lastenverschuiving naar
de toekomst.
- Uit de aard van het
systeem is het opnemen
van een
'backservice'-post
noodzakelijk

Koopsom
Evenredige
koopsom

Premie

Dynamisch
Diverse
'smoothing
mechanismen

- Backservice in principe
niet van toepassing
- Uit een oogpunt van
voorzichtigheid zou een
backservice-post moeten
worden opgenomen als
de financieringsgraad
lager is dan 100%

Koopsom
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Tabel 19: Overzicht karakteristieken en consequenties voor de jaarrekening van de diverse financieringssystemen
(naar: Van Bussel, Keesen en Veluwenkamp, 1994)
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Ondernemingen hechten waarde aan een zo hoog mogelijk rendement bij pensioenfonds of
verzekeraar, in de verwachting dat dit zal leiden tot een minimalisatie van de af te dragen
81
premies. De grote vermogens - en de wijze waarop zij zijn belegd - van de pensioenfondsen staan daarom in de belangstelling. In toenemende mate wordt het management van
pensioenfondsen door de deelnemers en met name ook de aangesloten organisatie(s) beoordeeld op het behalen van rendement op de hen toevertrouwde middelen. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat in het bestuur van het pensioenfonds of de beleggingscommissie de
financiële man van de organisatie (in casu de treasurer) een belangrijke rol speelt of ten
minste zou moeten spelen. Op die manier heeft de onderneming een actieve rol in het strategisch (en soms ook tactisch of zelfs operationeel) beleggingsbeleid van het fonds.
Deze ontwikkeling heeft ertoe geleid dat met name de grotere fondsen zich hebben
aangesloten bij de stichting World Markets Company (WM). WM meet op basis van
gestandaardiseerde gegevens de beleggingsperformance van ruim 200 Nederlandse
pensioenfondsen. De resultaten van dit onderzoek worden gepubliceerd. Hierdoor ontstaat
meer inzicht in de performance van het fonds. Wel dient men bij een beoordeling van de
gepubliceerde cijfers het risicobeleid (en dus het gelopen risico) - dat niet altijd bekend is van het fonds in de vergelijking te betrekken.
De grotere aandacht voor de performance van de pensioenfondsen heeft er mede toe geleid
dat in toenemende mate pensioenfondsen streven naar een 'moderner' beleggingsbeleid (zie
hoofdstuk 2, tabel 13, de ontwikkeling in de tijd van de verdeling van de vermogens van
institutionele beleggers). Pensioenfondsen hebben van oudsher de naam een zeer behouden
beleggingsbeleid te voeren. De PSW (art. 14) schrijft ten aanzien van het beleggingsbeleid
bij pensioenfondsen voor: 'Belegging van de daartoe beschikbare gelden van een
pensioenfonds of een spaarfonds moet op solide wijze geschieden.' In de praktijk is dit
voorschrift door de Nederlandse pensioenfondsen zodanig geïnterpreteerd dat voornamelijk
in Nederlandse vastrentende waarden is belegd.
Met de opkomst van nieuwe technieken waarmee een optimale beleggingsstrategie kan
82
worden bepaald, blijken steeds meer fondsen te kiezen voor een 'moderner' beleggingsbeleid, dat wil zeggen het aandeel zakelijke waarden neemt toe. Zakelijke waarden (onder
andere aandelen, onroerend goed) hebben in de afgelopen decennia een hogere opbrengst
getoond dan vastrentende waarden (onder andere obligaties en hypotheken).
83
Een van de instrumenten die behulpzaam kunnen zijn - en ook in de praktijk worden
toegepast - bij de afweging welk beleggingsbeleid het meest past bij het fonds is Asset
84
Liability Management of Matching (ALM). Hiervan zal de treasurer kennis hebben of
moeten verkrijgen. Door middel van ALM wordt de onderlinge samenhang onderzocht tussen de pensioenverplichtingen (onder andere indexatiebeleid) van het fonds, het premiebeleid en het beleggingsbeleid.
81
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Zie hoofdstuk 2, tabellen 2 en 3.
Aangezien een meeropbrengst van structureel 1 procentpunt een aanzienlijke verlaging van de premie tot gevolg

heeft (zie hoofdstuk 2, tabel 16). In een rapport van de VBA (de Vereniging van Beleggingsanalisten) uit 1994 wordt
zelfs gesproken over een verlaging van meer dan 25% van de premie bij een structurele verhoging van de
beleggingsopbrengsten met 1 procentpunt.
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Andere instrumenten zijn bijvoorbeeld financiële derivaten. 'Financiële derivaten zijn in essentie instrumenten voor

de herallocatie van marktrisico's. De meest relevante marktrisico's voor pensioenfondsen en verzekeraars zijn
renterisico's, wisselkoersrisico's en aandelenrisico's.' 'Financiële derivaten kunnen worden ingedeeld in vier
hoofdgroepen: futures, forwards, swaps en opties.' (Dolstra, J.J.O. en Pijpers, J.R., Verzekeringskamer, 1995).
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Een beleid dat is gericht '(...) op het analyseren van beleggingsbeleid en premiebeleid van pensioenfondsen,

rekening houdend met de ontwikkeling van de verplichtingen in samenhang met economische omstandigheden.' (Dert,
C.L., 1995).
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Bij een ALM-studie wordt een beeld gevormd van de ontwikkeling van de verplichtingen
over een lange periode (over het algemeen 35 - 40 jaar). Simultaan hieraan wordt op basis
van dezelfde financieel-economische veronderstellingen de beleggingsstrategie ontworpen
die daar 'optimaal' bij aansluit. 'Er kan een dynamisch ALM-beleid bepaald worden, zodanig
dat de kosten om een gegeven pensioenreglement te financieren geminimaliseerd worden
onder de voorwaarden dat de kans op onderdekking acceptabel klein is en de
pensioenpremies van jaar op jaar voldoende stabiel zijn', Dert (1995).
Over het algemeen wordt op basis van deze studies geconcludeerd dat een uitbreiding van
de beleggingen in zakelijke waarden (aandelen en onroerend goed) gerechtvaardigd is.
Deze verschuiving gaat ten koste van de portefeuille vastrentende waarden (obligaties en
onderhandse leningen). Zakelijke waarden leveren op lange termijn naar verwachting een
relatief hoog rendement op, maar kenmerken zich op korte termijn door een hoge mate van
volatiliteit als gevolg van koersontwikkelingen. Een te grote volatiliteit in het beleggingsresultaat kan tot ongewenste onzekerheid met betrekking tot het vereiste premieniveau
leiden. Derhalve wordt het voor de organisatie optimale premieniveau mede bepaald door
de maximaal gewenste volatiliteit van de premie.
Indien een onderneming zijn pensioenregeling heeft ondergebracht bij een verzekeraar heeft
hij de mogelijkheid te kiezen voor een "separate account". De onderneming krijgt dan als
het ware een eigen 'mandje met beleggingen' binnen het geheel aan beleggingen bij de
verzekeraar toegewezen. Daarmee ontstaat een situatie vergelijkbaar met het pensioenfonds. In dit geval is echter de onderneming alleen (in samenspraak met de verzekeraar)
bevoegd en verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid. De noodzakelijke kennis van de
pensioenmaterie (pensioen-, financierings- en beleggingsbeleid) zal binnen de onderneming
aanwezig (moeten) zijn.
4.3.2

De (verslaggevings)rol van de controller bij pensioenvraagstukken

4.3.2.1 Algemeen
De rol van de controller bij pensioenvraagstukken is van een geheel andere aard. Welke
risico's bestaan er voor de onderneming uit hoofde van de pensioentoezegging en de
financieringsovereenkomst? Hoe dienen de lasten verspreid over de tijd te worden
verantwoord? Op welke wijze dienen de regelingen alsmede de bijbehorende financieringsaspecten op
grond van wet- en regelgeving te worden verantwoord in de jaarrekening?
De controller let bij de keuze voor een bepaald financieringssysteem en het sluiten van de
financieringsovereenkomst met name op de hoogte en spreiding van de pensioenlasten,
alsmede op de mate waarin de onderneming de op haar drukkende verplichtingen reeds
heeft afgefinancierd. De keuze voor een bepaald financieringssysteem brengt een bepaalde
spreiding van lasten met zich mee, waarbij het mogelijk is dat een voorziening
(pensioenvoorziening in verband met 'backservice') getroffen dient te worden in geval van
'achterlopen' van de financiering (zie tabel 19, in deze tabel zijn behalve de 'treasurer'aspecten ten aanzien van de verschillende financieringssystemen ook de 'controller'aspecten per systeem weergegeven).
Tevens zal de controller de fiscale aspecten van de pensioenregeling en het gekozen financieringssysteem in het oog willen houden (fiscale wet- en regelgeving). De mogelijkheid
van het treffen van een fiscale voorziening - in casu het creëren van een aftrekpost in de
aangifte Vpb - is besproken in hoofdstuk 2.
De beoordeling van het kostenniveau zal in het algemeen in samenspraak met de treasurer
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geschieden (als de functies al niet in de zelfde persoon zijn vertegenwoordigd). In wezen is
het afsluiten van een pensioencontract een 'gewoon' inkoopprobleem. Met andere woorden
de organisatie zoekt naar de beste prijs-prestatieverhouding. De verschillende kostenaspecten zijn behandeld in hoofdstuk 2.
4.3.2.2 Verslaggeving
De wijze waarop pensioenlasten en pensioentoezegging verantwoord dienen te worden in de
jaarrekening is mede afhankelijk van de voor de jaarrekening van toepassing zijnde wet- en
regelgeving. In Nederland zijn dit het Burgerlijk Wetboek 2, titel 9 en de Richtlijnen voor
de Jaarverslaggeving. De Nederlandse GAAP (General Accepted Accounting Principles)
wijkt echter af van de internationaal gebruikelijke richtlijnen.
Internationaal gelden vaak andere richtlijnen. In de Verenigde Staten is voor de verantwoording van pensioenlasten onder meer het Statement Financial Accounting Standards No.
87 (SFAS 87) 'Employers' accounting for pensions' voorgeschreven. In het Verenigd
Koninkrijk is dit de richtlijn SSAP 24. De voorschriften ten aanzien van de pensioentoezegging zijn in Nederland aanmerkelijk minder gedetailleerd en gecompliceerd dan
SFAS 87 en SSAP 24.
Het is voor Nederlandse ondernemingen in sommige situaties mogelijk dat zij de jaarlijkse
verslaggeving baseren op een internationale richtlijn, bijvoorbeeld:een Nederlandse onderneming met in het buitenland gevestigde dochtermaatschappijen. Voorbeeld: voor zowel de moeder- als de dochtermaatschappijen
worden de pensioenlast en -verplichting gebaseerd op SFAS 87 om daarmee de
financiële cijfers vergelijkbaar te maken;
een Nederlandse onderneming met een buitenlandse beursnotering. Voorbeeld: een
onderneming is genoteerd aan Wall Street. De Amerikaanse regelgeving ver- eist
de toepassing van SFAS 87;
een in Nederland gevestigde dochtermaatschappijen van een buitenlandse onderneming. Voorbeeld: een Nederlandse onderneming is dochter van een in het VK
gevestigde concern. Het moederbedrijf vereist toepassing van SSAP 24 in verband
met de consolidatie van de jaarrekeningen.
Met het oog op de toenemende internationalisering van zowel het bedrijfsleven als de
kapitaalmarkten en de in diverse landen zeer uiteenlopende regelgeving, is de behoefte aan
internationaal geharmoniseerde financiële informatie aanzienlijk toegenomen. In 1973 is op
deze ontwikkeling reeds geanticipeerd door de verschillende accountantsorganisaties in
Australië, Canada, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Ierland, Japan, Mexico,
Nederland en de Verenigde Staten. Dit heeft indertijd geresulteerd in de oprichting van "The
International Accounting Standards Committee (IASC)".
Het IASC is een onafhankelijk privaat orgaan, dat zich als doelstelling heeft gesteld
uniformiteit te brengen in de vaak zeer uiteenlopende accounting principles die worden
toegepast door ondernemingen en andere organisaties over de gehele wereld. Sinds 1983
zijn alle professionele accountsorganisaties die lid zijn van de International Federation of
Accountants (IFAC) lid van het IASC.
Het IASC kan naleving van de door hem uitgebrachte standaards niet afdwingen. Bij de
ontwikkeling van zijn standaards richt het IASC zich dan ook op andere regelgevende
instanties die de door hen geformuleerde regels wel kunnen afdwingen. Het IASC wordt
met name gesteund door de internationale organisatie van toezichthoudende organen op de
beurs, de IOSCO (International Organisation of Securities exchange Commissioners). Op
deze wijze hoopt het IASC te bewerkstelligen dat zijn standaards bij internationale emissies
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erkend worden als basis voor financiële verslaggeving die voldoet aan de eisen van meerdere beurzen.
Indien het IASC in zijn opzet slaagt, zal een internationaal georiënteerde onderneming in de
toekomst bij een internationale emissie kunnen volstaan met één emissieprospectus. De
opvattingen van het IASC ten aanzien van pensioenen zijn weergegeven in IAS-rule 19
'Accounting for Retirement Benefits in the Financial Statements of
Employers'. Betreffende richtlijn is in december 1993 door de Board van het IASC
goedgekeurd en is van toepassing op financiële verantwoordingen met ingang van 1 januari
1995.
Ook wordt aansluiting gezocht met de door de Europese Gemeenschap (EU) geformuleerde
richtlijnen. Vastgesteld is echter dat met name ten aanzien van veel waarderingsvoorschriften de EG-Richtlijnen (Vierde en Zevende EG-Richtlijn) nog weinig richtinggevend zijn. Op dit moment neemt de EU deel in de ontwikkeling van de IASC-standaards.
Dit zal mogelijk kunnen leiden tot herziening van de huidige EG-Richtlijnen, waarbij
aansluiting gezocht zal worden bij de internationale standaards.
De controller draagt, zoals eerder opgemerkt, zorg voor het treffen van een voorziening
(pensioenvoorziening in verband met 'backservice') in geval van 'achterlopen' van de
financiering. Dit kan geschieden conform de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving
(NL-GAAP), IAS 19 of US-GAAP (FAS 87). In Nederland is het gebruikelijk om de
achterstand af te leiden van de financieringsmethodiek. Indien op basis van de
financieringsmethodiek de pensioenen niet volledig zijn afgefinancierd, wordt bij de
onderneming een voorziening getroffen. Deze wordt vastgesteld op basis van het huidige
salaris van een deelnemer en een rendementsveronderstelling van 4% (er is dan sprake van
een nominale waarderingsmethode). Met hoeveel overreserve (direct zichtbaar, danwel via
stille reserves) er binnen een pensioenfonds aanwezig is, wordt geen rekening gehouden.
Bij toepassing van FAS 87 wordt de 'muur' tussen een onderneming en een pensioenfonds
'doorbroken'. Op basis van actuele waardering worden overreserves respectievelijk tekorten
in een pensioenfonds vastgesteld. Deze worden dan in mindering gebracht op respectievelijk opgeteld bij de backservicevoorziening. Bij de vaststelling van de backservicevoorziening conform FAS 87 wordt rekening gehouden met de toekomstige ontwikkeling
van de lonen van de deelnemers, indexaties en franchise. Daarnaast is het rendementspercentage niet 4%, maar afgeleid van het rendement dat verzekeraars voor hun cliënten
maken (in Nederland zou dat bijvoorbeeld het t-rendement kunnen zijn). In het algemeen is
dit rendement hoger dan 4%. Deze verplichting wordt de Projected Benefit Obligation (PBO)
genoemd. IAS 19 staat beide methoden toe, maar spreekt wel haar voorkeur uit voor de
PBO-methode. In onderstaand, sterk vereenvoudigd voorbeeld wordt het verschil tussen
NL-GAAP en US-GAAP nader toegelicht.

Een onderneming heeft haar pensioenregeling ondergebracht bij een pensioenfonds. De financiering geschiedt
op basis van de (65-x)-methode. Op basis van deze methode bedraagt de verplichting (100). Echter indien de
pensioenen afgefinancierd zouden zijn, zou de verplichting (125) bedragen. Op de balans is de waarde van de
beleggingen vastgesteld op 110. Op basis van de actuele beurskoersen zou de waarde 135 bedragen.
Rekeninghoudend met toekomstige loon-, prijs- en rendementsontwikkelingen (de PBO) bedraagt de
verplichting (170)

Verplichting (afgefinancierd)
Verplichting (65-x)
'Backservice'
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NL-GAAP
(125)
100
(25)

Verplichting (actueel)
Beleggingen (actueel)
'Backservice'

US-GAAP
(170)
135
(35)

In tabel 20 worden de Nederlandse van toepassing zijnde wet- en regelgeving (zie bijlage B)
vergeleken met IAS 19 en SFAS 87.

Berekeningswijze
pensioenlasten

Richtlijnen voor de
Jaarverslaggeving
Dynamisch
koopsommen

Statisch

Toekomstige
salarisveranderingen

premies
koopsommen

premies
Afhankelijk van gehanteerd
stelsel. Niet gebruikelijk

Pensioenlasten m.b.t.
verstreken
dienstjaren

Onvoorwaardelijke backservice,
voorzover niet reeds
gefinancierd, dient in de balans
te worden opgenomen.
Reeds gefinancierde
onvoorwaardelijke backservice
dient onmiddellijk ten laste van
het resultaat te worden gebracht

Tekorten/
overschotten in het
pensioenfonds

Voor tekorten in
pensioenfondsen dient door de
onderneming een voorziening te
worden gevormd

Informatie in de
toelichting

Overschotten in pensioenfondsen
mogen bij de onderneming niet
worden geactiveerd
In de toelichting van de
jaarrekening dienen de bij de
bepaling van het vermogen en
het resultaat gehanteerde
grondslagen met betrekking tot
de pensioenlasten en de
pensioenvoorzieningen te
worden uiteengezet. Aanbevolen
wordt hierbij een indicatie te
geven van de hoogte van de
gebruikte rentevoet. Aanbevolen
wordt tevens te vermelden of de
berekening van de jaarlijkse met
de pensioenaanspraken
samenhangende lasten is
gebaseerd op de statische danwel
dynamische methode

International Accounting
Standard nr. 19
Accrued benefit valuation
method (koopsommenstelsel)
---> voorkeur

Financial Accounting
Standard 87
Projected benefit valuation
methode (koopsommenstelsel)

Projected benefit valuation
method (premiestelsel)
Verplicht rekening te houden
met toekomstige
salarisveranderingen
Backservicelasten,
ervaringsaanpassingen,
aanpassingen van de
pensioenregeling en
veranderingen in actuariële
grondslagen dienen op
stystematische wijze aan de
gemiddelde resterende
arbeidsperiode te worden
toegewezen
Leiden aanpassing van de te
betalen premie en dus tot
aanpassing van de
pensioenkosten over komende
perioden

Verplicht rekening te houden
met toekomstige
salarisveranderingen
Backservicelasten,
ervaringsaanpassingen,
aanpassingen van de
pensioenregeling en
veranderingen in actuariële
grondslagen dienen op
stystematische wijze aan de
gemiddelde resterende
arbeidsperiode te worden
toegewezen
Overschotten en tekorten in het
pensioenfonds (vastgesteld op
basis van de PBO in plaats van
de waarderingsgrondslagen
van het pensioenfonds) worden
vertraagd toegerekend aan de
onderneming

Uitgebreide informatie in de
toelichting met betrekking tot
pernsioenregelingen op basis
van salaris/
diensttijdregelingen ('defined
benefit plans') wordt vereist

Uitgebreide informatie in de
toelichting met betrekking tot
pernsioenregelingen op basis
van salaris/
diensttijdregelingen ('defined
benefit plans') en de
financieringswijze wordt
vereist

Tabel 20: Vergelijking van de Nederlandse GAAP met IAS-19 en FAS87
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4.4

Samenvatting

In dit hoofdstuk is vanuit het financiële gezichtspunt van de organisatie de pensioenmaterie
nader toegelicht. De treasurer en controller hebben elk hun eigen verantwoordelijkheid. De
treasurer beziet de problematiek vooral vanuit het oogpunt van financiële planning (kasstromen) terwijl de controller zich met name richt op de verantwoording van de pensioenlast in de jaarrekening.
Organisaties hebben belang bij kostenbeheersing en -besparing. Een scherpe prijsprestatieverhouding en een voorspelbare pensioenpremie zijn gewenst. Van de pensioenverzekeraars (pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen) wordt een optimale
performance verwacht. Tegelijkertijd dient de pensioenpremie voorspelbaar te zijn, dat wil
zeggen de fluctuatie in de pensioenpremie dient beperkt te zijn.
De treasurer is binnen de organisatie verantwoordelijk voor de financiële planning en een
optimale vermogensstructuur van de organisatie. De financiering van het pensioenfonds/contract maakt hier deel van uit. Via het bestuur van het pensioenfonds of rechtstreeks - ingeval van een verzekeringscontract - zal de treasurer met het beleggingsbeleid
van het pensioenfonds/contract te maken (kunnen) krijgen. De treasurer zal zich inzicht
moeten verschaffen in de complexe pensioenmaterie: pensioenbeleid (onder andere
reglement, indexatie), financieringsbeleid (onder andere financierings- en winstdelingssytemen) en beleggingsbeleid (onder andere ALM en financiële instrumenten zoals
derivaten).
Door de verdergaande internationalisering krijgt de controller te maken met internationale
regelgeving ten aanzien van de verwerking van pensioenlasten in de jaarrekening. De
verschillen en consequenties van de (inter)nationale systemen - zoals IAS, SFAS en SSAP
24 - en de ontwikkelingen daarin zullen de nodige aandacht vragen.
Samengevat zijn de in tabel 21 opgenomen generieke financiële thema's van belang voor de
totstandkoming van coherent pensioenbeleid.
Financiële beleid en pensioen
Geldstroombeheer
Accounting principles
Inkoopmanagement
Financieel risicomanagement
Tabel 21: De belangrijkste financiële thema's in relatie tot pensioen
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Human Resource Management en pensioen

DE STRUCTUUR VAN DIT HOOFDSTUK
Inleiding
De ontwikkeling van het personele beleidsterrein binnen organisaties
De huidige opvattingen over Human Resource Management
De ontwikkeling van Human Resource Management tot de huidige situatie
De toekomstige ontwikkeling van Human Resource Management
Human Resource-beleid en personeelsinstrumenten
Het belonen van mensen in de organisatie
Beloning als personeelsinstrument
Samenhang beloning met andere personeelsinstrumenten
Beloningssystemen
De introductie van een integraal Human Resource-concept
Het integraal Human Resource-concept is gestoeld op de visies van Van Dijck
en De Jong
Human Resource-econometrics als wezenlijk onderdeel van het Human
Resource-concept
Pensioen- en Human Resource-beleid
Pensioen als personeelsinstrument
Pensioen maakt deel uit van de uitwisselingsrelatie organisatie - medewerker
Conclusie
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5.1

Inleiding

Pensioen is een dure en kostbare arbeidsvoorwaarde. In 40 jaar tijd, gedurende de 'actieve'
periode, wordt een pensioenkapitaal opgebouwd dat voorziet in een uitkering over
gemiddeld de 20 tot 25 jaren daarna. Bijna de helft van het inkomen wordt aldus als
uitgesteld loon genoten. De financiële aspecten van pensioen zijn complex en de gevolgen
van (vaak) onbewuste (verkeerde?) keuzen zijn groot (zie hoofdstuk 2 en 4). Pensioen is
ondoorzichtig, duur en de lasten zijn vaak onvoorspelbaar en daarom lastig budgetteerbaar
(Van Bussel c.s., 1994). Het is daarom niet verwonderlijk dat de financiële mensen
(treasurer en controller) in de organisatie proberen meer greep te krijgen op de
pensioenkosten.
Maar pensioen is ook een arbeidsvoorwaarde. Een beloning door de werkgever voor een
geleverde prestatie. Pensioen maakt daarom deel uit van de uitwisselingsrelatie tussen
werkgever en werknemer. Deze relatie vormt de basis van het Human Resource-beleid. 'Dit
is een relatie op basis van wederzijds geven en ontvangen, van rechten en verplichtingen.
Deze relatie is te zien als een soort basisafspraak die aan het personeelsmanagement ten
grondslag ligt.' (Veen, 1982).
In dit hoofdstuk wordt het werkveld van Human Resource (HR) Management en de
85
ontwikkeling ervan in kaart gebracht. Aangezien pensioen een vorm van beloning is,
wordt dieper ingegaan op het personeelsinstrument beloning. De inbedding van pensioen in
het Human Resource beleid vereist een theoretisch kader. Dit kader wordt gevonden en
gevormd door de introductie van het 'Integraal HR-concept'. De basis van dit concept is de
eerder genoemde uitwisselingsrelatie organisatie - medewerker. Aan het slot van dit
hoofdstuk wordt pensioen als deel van deze uitwisselingsrelatie nader beschouwd.

5.2

De ontwikkeling van het personele beleidsterrein binnen
organisaties

5.2.1

De huidige opvattingen over Human Resource Management

Zoals in afbeelding 27 schematisch is weergegeven, zijn er in organisaties diverse functies
c.q. management- of beleidsterreinen te onderscheiden. Naast het in het vorige hoofdstuk
behandelde Financiële werkterrein is het evident dat pensioen ook behoort tot het personele
werkterrein. Mensen werken en werken samen in organisaties. Het beleid dat zich richt op
deze mens wordt aangeduid met sociaal beleid en heeft zich in de loop der jaren
geëvolueerd. De evolutie van dit beleidsterrein is door velen beschreven.
De Jong (1987) beschrijft de 'ontwikkeling van personeelsbeheer via personeelsbeleid en
sociaal beleid naar personeelsmanagement'. Hij baseert zich daarbij op twee bronnen:
VNO/NCW (1983) en Van Dijck (1977, 1983, 1987). De factor arbeid wordt niet meer puur
beheersmatig benaderd maar er vindt een ontwikkeling plaats naar personeelsmanagement,
85

Fiscaal wordt pensioen behandeld als uitgesteld loon. Dat wil zeggen de pensioenpremie (=loon) is op het moment

van betalen aan het pensioenfonds of verzekeringsmaatschappij aftrekbaar (dus wordt op dat moment niet als loon
beschouwd), terwijl de pensioenuitkering fiscaal wordt beschouwd als inkomsten uit vroegere arbeid. Dit is overigens
niet in alle Europese landen het geval. Zie bijvoorbeeld Dietvorst (1994), hoofdstuk 8: Tour door Europa.
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waarbij door Van Dijck (1987) de volgende uitgangspunten worden gesteld:het inzicht dat condities en kenmerken van personeel en organisatie op langere
termijn bepalend zijn, in negatieve of positieve zin, voor het 'succes', het
voortbestaan van een organisatie;
integratie van het personeels- en organisatiebeleid in het 'algemeen beleid';
het plaatsen van personeelsmanagement in een open en dynamische,
maatschappelijke context (...). De totale 'performance' en de ontwikkeling van de
onderneming hebben ook betrekking op de dimensie van vermaatschappelijking.
Een strategische blik en greep hierop vanuit personeelsmanagement is in de jaren
tachtig meer nog dan voorheen geboden (...). Een ontwikkelingsgerichte
benadering die gestuurd wordt door forecasts en visies, is op het sociale gebied
evenzeer geboden als op het economische en technologische;
een sturende rol van managers in het personeels- en sociaal beleid.
Kouwenhoven en Van Hooft (1990) noemen als kenmerken van Human Resource
Management:geïntegreerd in het totaalbeleid;
intern en extern gericht;
personeel een belangrijke factor voor het succes van de organisatie;
sturende rol voor managers;
Hetgeen overeenkomt met de eerder genoemde visie van Van Dijck.
De Jong benoemt expliciet de interactie tussen de organisatie en de samenleving als een
belangrijk aspect van Human Resource Management. Actuele vraagstukken van
maatschappelijke aard, 'zoals werkgelegenheid, verdeling van de arbeid, arbeidsmobiliteit,
effecten van nieuwe technologieën', worden vertaald in hun consequenties voor de
organisatie. 'Daarbij zal ook vanuit de organisatie getracht dienen te worden een bijdrage
te leveren aan de maatschappelijke oplossing ervan.'
Wanneer Kouwenhoven en Van Hooft hun invalshoek beschrijven, valt echter op dat de
interactie niet expliciet naar voren komt:
'Wij zelf kijken als volgt naar de personele en sociale aspecten van het besturen van
organisaties.'
'een organisatie moet primair haar doelstellingen realiseren (...)'
'de factoren mens/arbeid/organisatie moeten substantieel en geïntegreerd, met
andere beleidsterreinen, bijdragen aan de effectiviteit en efficiency. Hiervoor is
het lijnmanagement eindverantwoordelijk waarbij dit wordt ondersteund door
vakspecialisten (...)'
'P&O-functionarissen zijn er echter niet alleen om te helpen de bedrijfsdoelstellingen te realiseren: zij dragen ook bij (...) aan het formuleren ervan. Ten
slotte (...) geven zij een aantal basiscondities aan (...)'
Dat de interactie tussen de organisatie en de samenleving essentieel is, blijkt ook uit
opmerkingen van Reich (1996), Minister van Arbeid van de Verenigde Staten, en Schrempp
(1996), topman van het Duitse concern Daimler-Benz. Reich beschrijft een aantal ontwikkelingen in de tijd ten aanzien van de relatie onderneming - omgeving, analyseert de huidige
situatie en geeft aan wat naar zijn mening de oplossing is voor het veiligstellen van de
belangen van enerzijds de onderneming en aandeelhouders en anderzijds de werknemers en
de gemeenschap.
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De ontwikkeling toont volgens Reich aan, dat de aandacht voor de relatie organisatie omgeving verandert. De ondernemer (blad Fortune, 1951) was in de jaren vijftig iemand die
de plicht had om 'industrieel staatsman' te zijn; 'iemand die verantwoording neemt voor het
welzijn van zijn werknemers, voor de gemeenschap en voor de aandeelhouders.' Op de dag
van vandaag 'riskeert elke ondernemer ernstige moeilijkheden als hij ook maar de geringste
aarzeling vertoont bij zijn inspanningen om het onderste uit de kan te halen voor de
aandeelhouders.' Hierdoor is naar de mening van Reich de onderneming getransformeerd in
een 'agentschap alleen voor aandeelhouders'.
In januari 1996 maakte Daimler-Benz bekend dat de samenwerking tussen Daimler-Benz en
de vliegtuigbouwer Fokker met onmiddellijke ingang werd beëindigd. Schrempp, de topman
van Daimler-Benz, verklaarde: ' (...) bij ons is de winst vanaf nu belangrijker dan volume'.
De Volkskrant (23 januari 1996) meldde: 'Schrempp zelf geloofde er ook een tijdje in, maar
is tot het inzicht gekomen dat Daimler-Benz de aandeelhouders nu wel voldoende heeft
getart.'
Reich geeft in zijn betoog aan dat ook al zou de klok teruggedraaid kunnen worden en het
de ondernemer zou lukken om een evenwicht te vinden tussen de belangen van aan de ene
kant aandeelhouders en aan de andere kant de werknemers en gemeenschap, het nog maar
de vraag is of het management een dergelijke macht zou moeten bekleden.
Ondernemers zullen een economische reden moeten verkrijgen om bijvoorbeeld meer
werknemers op de loonlijst te houden, ervoor te zorgen dat werknemers hun vakkundigheid
verbeteren en/of te voorkomen dat ze uit een gemeenschap vertrekken.
De oplossing zoekt Reich in het belonen van organisaties die hun sociale verantwoording
nemen. Het verlagen of zelfs afschaffen van vennootschapsbelasting behoort naar zijn
mening tot de mogelijkheden. Reich rechtvaardigt zijn oplossing mede gelet op de zich
terugtrekkende overheid ('tijdperk van minder overheid').
5.2.2

De ontwikkeling van Human Resource Management tot de huidige situatie

In Dekker c.s. (1995) wordt een overzicht gegeven waarin de ontwikkeling wordt samengevat, waarbij ook de verwachte toekomstige ontwikkeling wordt aangeroerd. Dit overzicht
is weergegeven in tabel 22.
tot begin deze eeuw

tot 1950

1950-1965

1965-1980
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Arbeider is uitsluitend productiemiddel. Industrieproletariaat. Personele zaken betreffen strikt
beheer. Is administratieve taak. Arbeider is kostenpost die winst moet opleveren. Eerste wetten
ter bescherming tegen uitbuiting.
Personeelszorg. Erkenning van menselijke behoeften werknemers, maar vooral de materiële:
loon, huisvesting, kleding, voeding (opkomst kantines), gezondheidsinvloeden (mijnen) e.d. Met
de strijd om betere materiële voorwaarden zijn vakbonden groot geworden. Patriarchale zorg tot
ver buiten natuurlijke grenzen van werk en bedrijf en van wieg tot graf met kleuterscholen,
bedrijfsgezinszorg, bedrijfswoningen, bedrijfswinkels tot en met bedrijfsrusthuizen.
Human Relations. Ontdekking dat arbeider niet puur individualistisch werkt. Effecten van de
sociale omgeving (collega's, leiding) worden ontdekt. Behoeften aan erkenning, belangstelling,
zich thuis voelen, status, worden onderkend en gehonoreerd.
Ontstaan van afzonderlijke personeelsdiensten.
Periode van uitholling van de lijn! De leidinggevende verliest zijn invloed op beloning,
arbeidsvoorwaarden, werkomstandigheden, werving van zijn mensen. Maar intussen staat zijn
stijl van leidinggeven wel ter discussie. Hij mag niet meer commanderen, maar mist
motivatie-instrumenten. Een vicieuze cirkel voor het management die in veel grote
bureaucratieën nog steeds merkbaar is.
Sociaal beleid. Motivatie, ontwikkeling, 'change', loopbaan. Van volgroeiing naar overwoekering
door democratisering (OR). Overdaad aan aandacht voor opleiding, communicatie, overleg en

medezeggenschap. Sociale wetgeving van vangnet naar complete verzorging. Human
Resource-beleid pakt het organisatiebeleid mee in zijn portefeuille. Het wordt een aparte
professie. Los van de economie.
Human Resource Management. Verzakelijking. Herintegratie met bedrijfseconomische
principes. Versobering. Kwantificering. Personeel ontwikkelen en aansturen wordt weer
onderdeel van de managementtaak. Terug naar de lijn.
Het is het effect van economische ontwikkelingen. Bezuinigingen, saneringen, wegvallen van
hele bedrijfstakken (textiel, scheepsbouw, mijnen, enz.) Tijd van boekjes als '68
bezuinigingsinstrumenten sociaal beleid' (1984).
Benen op de grond.
Waar naar toe op weg?

1980-1995

1995-2010

Tabel 22: Overzicht ontwikkelingen van Human Resource-beleid (naar Dekker c.s., 1995)

Looise (1996) karakteriseert de huidige situatie met betrekking tot Human Resource
Management als volgt: er ' (...) kan toch voorzichtig worden gesteld dat in het
personeelsbeleid of sociale beleid binnen Nederlandse bedrijven in het algemeen weinig
86
sprake is van toepassing van sociale innovatie . Steyaert (1994) spreekt in dit verband
over 'een winterslaap die wat al te lang door het personeelsmanagement is ingezet'. Dit
beeld wordt ook door uitkomsten van diverse (deel)onderzoeken bevestigd. Zo typeert
Leijten (1992) op basis van zijn onderzoek onder 58 bedrijven in de metaalwarenindustrie
het personeelsmanagement van 24% van de bedrijven als stimulerend en van 15% bedrijven
als redelijk stimulerend. Daartegenover staat dat het personeelsmanagement in 50% van de
bedrijven als remmend wordt getypeerd, terwijl bij 10% noch sprake is van stimulering
noch van remming.'
In de volgende subparagraaf wordt aandacht besteed aan de verwachte ontwikkeling van
Human Resource Management in de komende jaren.

86

Looise (1996) omschrijft sociale innovatie als: 'De bewuste introductie en toepassing binnen een rol, groep,

organisatie of maatschappelijk verband van ideeën, maatregelen of procedures met betrekking tot de inbreng van
mensen, die nieuw zijn voor de betreffende unit en die ontworpen zijn om een belangrijk voordeel op te leveren voor
het individu, de groep, de organisatie of de maatschappij.'
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5.2.3

De toekomstige ontwikkeling van Human Resource Management

De verwachte toekomstige ontwikkeling wordt door Dekker c.s. onder meer gesignaleerd
door verschuivingen die zijn opgetreden in de prioriteitsvolgorde van aandachtsgebieden bij
het Human Resource-beleid. Daarbij baseren zij zich op een enquête van de Erasmus
Universiteit Rotterdam (zie tabel 23).
Aandachtsgebieden bij Human
Resource-beleid
Overall strategisch beleid
Management development
Bedrijfscultuur
Werving en selectie
Overleg

Positie in top 15
1993
1
3
6
13
15

Hogere(+) danwel
lagere(-) ranking
1987
17
12
15
1
6

(+16)
(+ 9)
(+ 9)
(-12)
(- 9)

Tabel 23: Verschuivingen in prioriteitsvolgorde van aandachtsgebieden bij Human Resource-beleid
(naar Dekker c.s., 1995)

De door Dekker c.s. verwachte ontwikkeling is een verschuiving naar marktgericht denken.
Waarbij opgemerkt wordt dat er een verschil behoort 'te zijn tussen meebewegen met de
economische ontwikkelingen en er volledig afhankelijk van zijn. Binnen de mogelijkheden
van politieke, economische en technologische ontwikkelingen kan en heeft het sociaal beleid
nog wel degelijk de plicht op basis van eigen opvattingen een eigen koers te kiezen.'
Arbeidscontracten en met name de collectieve zullen sterk wijzigen. 'Er zullen slechts
algemene kaders overblijven, waarbinnen iedere werknemer eigen onderhandelingsvrijheid
krijgt. De werknemer zal meer voor zichzelf moeten opkomen, zich waar moeten maken,
voor eigen loopbaan verantwoordelijk worden gesteld. Het is waar dat de balans in de
relatie mens-werk verschuift van de mens naar het werk. En het is misschien ook wel juist
dat dat gebeurt, omdat tot in de jaren tachtig de mens wel wat te veel aandacht kreeg.'
Looise (1996) stelt dat in de huidige situatie het Human Resource-beleid nog altijd meer
aanpassingsbeleid is dan veranderingsbeleid. Derhalve zal het belang van innovatief Human
Resource Management moeten toenemen: 'We zouden kunnen stellen dat in het geval van
economische en technologische verandering er eerder een neiging lijkt te bestaan naar
meer beheersing van medewerkers dan van een omslag naar meer autonomie en
zelfstandigheid. Het is voor het management kennelijk erg moeilijk om zo'n omslag te maken.
Om economische en technologische vernieuwing te laten slagen is dat echter onvermijdelijk.
87
De vraag wordt dan ook des te prangender hoe die omslag wel tot stand kan komen .'
87

Looise constateert dat sociale innovatie van binnenuit dient te komen en afgestemd dient te worden op en samen

moet gaan met economische en technische innovatie. Sociale innovatie is alleen mogelijk als er voldoende
vertrouwen is tussen het management en de medewerkers. Verder stelt Looise dat de implementatie
ontwikkelingsgewijze plaats dient te vinden (terwijl er per definitie sprake is van een ontwerpkarakter omdat het om
zaken gaat die nieuw zijn voor de betrokkenen en om een sprongsgwijze verandering). Concluderend stelt hij ' dat
sociale innovatie in de praktijk niet eenvoudig is (...). De Nederlandse ervaringen wijzen erop dat invoering van sociale
innovatie (...) een tamelijk moeizaam en geleidelijk proces is, waabij stapsgewijs de nodige hindernissen moeten
worden overwonnen (...).' ' De kans op succesvolle innovatie lijkt het grootst in bedrijven die over een 'visionair'
management beschikken alsmede over medewerkers die bereid zijn verantwoordelijkheid te dragen. De eerste stap
moet echter van het management uitgaan. In ieder geval dient het management bereid te zijn de eigen positie ter
discussie te stellen en een open proces in te gaan. In de praktijk lijken slechts weinig managers daartoe ook
daadwerkelijk bereid. Degene die (...) dat echter wel zijn, weten daarmee in een aantal gevallen echter opmerkelijke
successen te boeken, met name ook op economisch en technisch gebied. Dit onderstreept dat sociale innovatie, mits
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Een samenvatting van de door Dekker c.s. genoemde
thema's voor de komende jaren' is weergeven in tabel 24.

'belangrijkste uitdagingen en

Uitdaging of thema

Karakteristieken

Vrije keuze en
eigen verantwoordelijkheid

Mensen op het uitvoerende niveau zijn over het algemeen serieuzer, slimmer
en loyaler dan verondersteld wordt. Ook hun een marge voor eigen initiatief en
beslissing geven. Deze marge geven in en rond het werk.
Daadwerkelijke effectiviteit van OR en medezeggenschapscommissies moeten
niet worden overschat. De meest directe en motiverende vorm van
medezeggenschap ligt eerst en vooral op de plaats waar het werk gedaan
wordt. Ondernemingen en werknemers willen maatwerk in arbeidsrelatie.
Individualisering van contracten en arbeidsvoorwaarden. Opkomst van het
cafetariasysteem.
Ontwikkeling richting teams, business units et cetera zet door. Minder van
bovenaf sturen. Meer uitdagen en prikkelen, inspireren en empowerment van
medewerkers.
Tweezijdig lerende organisatie. Effectief verbinden van uitgangspunten en
behoeften organisatie en werknemer. Organisatie bepaalt welke competenties gegeven de ondernemingsstrategie - verder ontwikkeld moeten worden. Deze
strategie haalbaar maken door aanwezig talent en beschikbare kwaliteiten
optimaal te benutten en de middelen te verschaffen.
Wijziging van 'groei tot het niet verder kon' resulterend in een eindfunctie in:- binnen de functie wisselende taakpakketten;
- binnen de organisatie omhoog, opzij naar andere functies
of demotie;
- buiten de organisatie als gevolg van bredere inzetbaarheid
naar lagere functies.
Kunnen omgaan met andere waarden, normen en gedrag.
Human Resource-beleid is niet delegeerbaar. De lijn beslist en voert uit.

Medezeggenschap over
eigen arbeid(svoorwaarden)

Meer leiderschap,
minder management
Gedeelde verantwoordelijkheid
voor ontwikkeling

Vele soorten mobiliteit

Multiculturele organisaties
Human Resource-beleid
is een zaak van de lijn
Aanwijsbare toegevoegde waarde
van de personeelsfunctie

Verzakelijking in de bedrijfscultuur

Wezenlijke bijdrage vanuit Human Resource-beleid aan de bepalende
factoren: opbrengsten, kostenbeheersing, kwaliteit en motivatie. Verdere
ontwikkeling en verspreiding van ken- en stuurgetallen en kwantitatieve
normen om bestaansrecht van personeelsfunctie aan te tonen.
Loyaliteit, bedrijfstrouw en plezierige samenwerking zijn noodzakelijke maar
niet voldoende voorwaarden.Toegevoegde waarde en behalen taakstellingen
zijn dominant.

Tabel 24: Belangrijkste HR-uitdagingen en thema's voor de komende jaren (naar Dekker c.s., 1995)

Van Dijck, De Jong en Dekker c.s. benadrukken het belang en daarmee de positie van
Human Resource Management, waarbij ook verdere ontwikkeling wordt nagestreefd:
'Verdere ontwikkeling en verspreiding van ken- en stuurgetallen en kwantitatieve normen
om bestaansrecht van personeelsfunctie aan te tonen.'

daaraan op systematische wijze aandacht wordt gegeven, voor economische en technische innovatie - en daarmee
ook voor de continuïteit van de hele onderneming - van groot belang kan zijn.'
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In aanvulling op genoemde uitdagingen en thema's voor de komende jaren kan allereerst de
verdere uitbouw, vormgeving en praktijktoepassing van Human Resource-econometrics
worden genoemd. Ik ga daar in paragraaf 5.5 nog uitvoerig op in.
Een tweede aanvullende toekomstige ontwikkeling heeft betrekking op de 'globalisering'.
88
Het werkterrein van bedrijven wordt steeds internationaler , en tegelijkertijd zullen
ondernemingen ook fysiek in andere landen op de wereld vestigingen krijgen. De wereld
'wordt steeds kleiner'. Belangrijke strategische beslissingen hieromtrent zullen direct van
invloed zijn op het Human Resource-beleid. Een voorbeeld ter illustratie.
De beloning van mensen in een 'globale' organisatie kan op drie verschillende wijzen
beleidsmatig worden vormgegeven:belonen naar 'line of business'. De organisatie voert een uniform beloningsbeleid
binnen één bepaalde activeit ('line of business') binnen alle vestigingen over heel
de wereld. De belangrijkste gedachte hierbij is dat werknemers binnen de activiteit
zonder veel beloningsproblemen 'over de wereld' werkzaam kunnen zijn. De
interne 'equity' wordt gedefinieerd binnen de activiteit in alle vestigingen van de
organisatie;
lokaal belonen. Hierbij staat het bekende spreekwoord "'s lands wijs, 's lands eer"
centraal. Het beloningsbeleid wordt lokaal bepaald, dat wil zeggen per vestiging of
binnen een bepaalde regio. Bekend is het beleid van een groot Zweeds bedrijf dat
het beloningsbeleid in de regio Brabant, Overijssel en de vestigingen rond Aken
(Duitsland) op elkaar heeft afgestemd binnen een bepaalde line of business.
Hierdoor ontstaat een combinatie van (a) en (b);
een globaal beloningsbeleid.
Ten slotte is het aan te bevelen de zeer specifieke Human Resource-problematiek, die
samenhangt met die werknemers/managers die over de hele wereld worden uit- en
rondgezonden, van ex-patriates en third country nationals en die (nog?) niet passen binnen
het beleid dat in de vorige alinea is gedefinieerd, als toekomstige ontwikkeling op te voeren
en aandacht voor te vragen.
De problematiek van uitzending is echter zeer ingewikkeld door de grote verschillen in
sociale en fiscale regelgeving per land en wordt adhoc danwel via een speciaal daartoe
89
ingestelde 'international benefit manager', die vaak met name fiscaal georiënteerd is,
opgelost. De praktijkervaring leert dat het 'ex-patriate'-beleid te wensen overlaat,
opportunistisch is of zelfs niet bestaat, althans niet is geëxpliciteerd en zeker niet is
geoptimaliseerd (Telgen, 1994). Het is bekend dat twee internationaal opererende
Nederlandse banken in de jaren 1994 en 1995 onderzoek hebben laten
uitvoeren naar het ex-patriate beleid. Als plan van aanpak is onder meer de opzet, zoals in
afbeelding 32 is weergegeven, onderwerp van bespreking geweest.

88

'Concerns worden internationale supertankers'. 'Volgens Robecobestuurder prof. J. van Duijn ontwikkelen

Nederlandse concerns zich steeds meer tot een soort internationaal opererende 'supertankers'.' 'Het zijn
weredklasse-concerns waar toevallig de thuishaven Nederland op de achtersteven staat. Maar dat heeft eigenlijk niet
zo veel betekenis' (Volkskrant, 31 december 1996).

89

De grote organisatieadviesbureaus kennen speciaal daartoe ingerichte 'ex-pat adviesteams' die de benefit

manager ondersteunen. Deze teams bestaan uit fiscale en sociale verzekeringsexperts. Eerst recentelijk (1995) heeft
Coopers & Lybrand de adviseurs op het gebied van Human Resource Management en ex-pats samengebracht in een
groep die zich de Human Resource Adviesgroep (HRA) noemt. Daardoor wordt de ontwikkeling onderschreven dat
het ex-pat beleid geïntegreerd dient te zijn in het Human Resource-beleid.
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Afbeelding 32: Een heroriëntatie op het ex-patriate beleid

Er bestaat een aantal typen ex-patriates, onder andere de carrière ex-patriate (noodzakelijke
stap in de carrière), de tijdelijke ex-patriate (als een incentive) en de levenslange ex-patriate
(de werknemer die over de wereldbol van vestiging naar vestiging trekt). Het betreft aldus
met name werknemers die cruciaal zijn voor het succes van de organisatie. Hieruit blijkt dat
genoemde aanvullende 'uitdaging' zich reeds in internationaal verband aan het voltrekken is.
Het is derhalve ondenkbaar dat de verantwoordelijke voor het Human Resource-beleid (ook
al kent de problematiek voor de Human Resource-manager vreemde aspecten) dit (nog) niet
tot zijn managementterrein rekent en het enkel aan de fiscale manager of adviseur overlaat.
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5.3

Human Resource-beleid en personeelsinstrumenten

Het Human Resource-beleid is een directe afgeleide van de algemene strategie van de
organisatie, beïnvloedt andere managementterreinen en op zijn beurt ook weer de algemene
strategie. Uiteraard geldt een en ander ook mutatis mutandis voor de andere managementterreinen. De algemene strategie en de afzonderlijke managementterreinen kennen een
interactie met de externe en interne omgeving die wordt gevormd door onder andere sociale,
maatschappelijke, culturele, economische en politieke ontwikkelingen. In afbeelding 33 zijn
deze relaties weergegeven. Fombrun (1984) c.s., Van Dijck (1987), De Jong (1987),
Kouwenhoven en Van Hooft (1990) maar ook Dekker (1995) c.s. onderkennen op de een of
andere wijze (gedeeltelijk) deze relaties.

Afbeelding 33: Onderlinge relaties tussen en de relatie met de omgeving van de diverse werkterreinen.

Van Dijck (1987) geeft aan dat de formulering en gemaakte keuzen ten aanzien van het
Human Resource Management visies en keuzen veronderstelt op vier samenhangende
hoofdgebieden van Human Resource Management:de invloed en zeggenschap van medewerkers;
de bewegingen (in - door - uit), de kwaliteit en het potentieel van medewerkers
(Human Resources);
criteria en vormen van stimulering en waardering;
het organiseren van werksystemen (mensen, informatie, activiteiten en technologie).
Waarbij het Human Resource-beleid afgeleid wordt uit de algemene strategie van de
organisatie en in voortdurende interactie is met de interne en externe omgeving van deze
organisatie.
De rode draad bij Dekker (1995) c.s. is het in-, door- en uitstroommodel terwijl de
verwachte toekomstige ontwikkelingen (tabel 24) aansluiten bij de door Van Dijck
genoemde hoofdgebieden. De rode draad die door Dekker wordt gehanteerd is aldus een
concretisering van één van de hoofdgebieden zoals die door Van Dijck zijn beschreven.
Deze concretisering geschiedt door middel van het aanreiken van concrete instrumenten, die
in deze studie - in navolging van hetgeen gebruikelijk is in de literatuur - worden aangeduid met personeelsinstrumenten. De personeelsinstrumenten zijn per onderdeel van het
in-, door- en uitstroommodel gegroepeerd (tabel 25). Daarmede wordt de samenhang tussen
de personeelsinstrumenten aangegeven.
Personeelsinstrumenten gegroepeerd per fase
Instroom =======>
Beloningsbeleid (aantrekken)
Personeelsplanning
Werving en selectie

Doorstroom =======>
Beloningsbeleid (werkgedrag)
Opleiding, training en management
development
Beoordeling
Loopbaanplanning en promotiebeleid

Uitstroom
Beloningsbeleid
Ontslag

Tabel 25: Personeelsinstrumenten gegroepeerd per onderdeel van het in-, door- en uitstroommodel
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Tichy (Fombrun c.s. 1984) bewerkstelligt de onderlinge samenhang (afbeelding 34) tussen
de personeelsinstrumenten door middel van de Human Resource Cycle. De Human
Resource Cycle geeft de kerngebieden (dat wil zeggen personeelsinstrumenten) weer die
door Fombrun c.s. (1984) worden gezien als essentieel voor het succes van invoering van
strategische doelstellingen.

Afbeelding 34: De Human Resource Cycle van Tichy (1984)

Tichy onderscheidt vier kerninstrumenten. Alle andere personeelsinstrumenten werken op
het functioneren van medewerkers via één of meer van deze kerninstrumenten. Kort gezegd
komt de cyclus neer op het volgende (Van Bussel en Van Duren, 1990):
om een medewerker te kunnen laten functioneren zal die medewerker voor een
functie moeten worden geselecteerd;
het functioneren dient vervolgens te worden beoordeeld. Deze beoordeling heeft
twee doelstellingen:
komen tot een beloning voor het functioneren en
het ontwikkelen (verbeteren) van het functioneren;
Met beloning wordt beoogd het functioneren te bestendigen en zo mogelijk te verbeteren.
Terwijl ontwikkeling enerzijds ten doel heeft het functioneren te verbeteren (kennis en
vaardigheden) en anderzijds de medewerker door ontwikkeling voor te bereiden op selectie
voor een andere functie.
Kouwenhoven c.s. (1990) ten slotte baseren zich op de interventiestrategie van De Jong
(1987) om de samenhang tussen het Human Resource-beleid en de personeelsinstrumenten
(ook onderling) te realiseren. De interventiestrategie gaat uit van een drieslag. Allereerst
wordt een samenvattend profiel van de organisatie gemaakt (strategische doelstelling
organisatie) op basis waarvan de uitgangspunten van het Human Resource Management
worden geformuleerd door middel van het beschrijven van het sociale contract (een soort
basisafspraak die de relatie weergeeft tussen werknemer en organisatie) en de
hoofdthema's. 'Deze hoofdthema's zijn te beschouwen als de doelstellingen van het
personeelsmanagement voor de komende periode.' Ten slotte wordt bij de realisatie van het
personeelsmanagement onderscheid gemaakt in 'aanwijzingen voor de activiteitengebieden,
werkterreinen genoemd, en aanwijzingen voor de organisatie van het personeelsmanagement.' Per werkterrein worden randvoorwaarden, strategische en inrichtingsbeslispunten bepaald. Een
voorbeeld hiervan is opgenomen in tabel 26.
Randvoorwaarden

Strategische beslispunten

Managementdevelopment

~ actieve steun topleiding
~ beschikbaarheid
managementtijd
~ belangen MD prevaleren boven
operationele eisen korte termijn

~ sleutelfuncties
~ profiel MD-kandidaat:
- qua niveau
- qua soort
- qua persoonlijke
eigenschappen
~ de invalshoek:
- individu
- structuur organisatie

Beoordeling

~ beschikbaarheid van normen

~ huidig en/of toekomstig

Inrichtingsbeslispunten
~ wijze van sturing en toepassing:
- centraal-decentraal
- informeel-formeel
- mate van openheid
~ toe te passen methoden en
technieken:
- loopbaanbewegingen en -paden
- prestaties en/of leerfuncties
~ wijze van planning:
- globaal-gedetailleerd
- korte-lange termijn
~ opbouwsysteem
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(bijvoorbeeld functieprofielen)

functioneren
~ beoordelingsaspecten
~ gericht op verbeteren
functioneren organisatie en/of
individu

~ uniformiteit
~ toe te passen methoden/
technieken
~ wijze van sturing en toepassing

Tabel 26: Voorbeeld van realisatie twee personeelsinstrumenten van Human Resource Management
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De personeelsinstrumenten of werkterreinen worden door Kouwenhoven (1990) in een
overzicht weergegeven in een bespreking hoe te komen tot een selectie van dominante
90
werkterreinen en dominante thema's (zie tabel 27).
Dominante thema's
Werkterreinen
- personeelsplanning
- werving en selectie
- functieprofielen
- opleiding
- positietoewijzing
- loopbaanontwikkeling
- management development
- ontwerpen arbeidsvoorwaarden

Dominant thema 1

Dominant thema 2

Dominant thema 3

Wat kan de bijdrage van de
werkterreinen zijn aan de
realisatie van de dominante
thema's?

- toepassen van arbeidsvoorwaaden
- personeelsadministratie
- personeelsinformatie
- personeelszorg
- interne communicatie en
voorlichting
- taakstructurering
- werkomstandigheden
- organisatie-ontwikkeling
- beleidsvorming en -inrichting
Human Resource Management
- ondernemingsraad
- vakorganisaties
Tabel 27: Hoe te komen tot een selectie van dominante werkterreinen en thema's (naar Kouwenhoven en Van Hooft)

Kouwenhoven c.s. doen 'geen poging om alle activiteiten en instrumenten van personeelsmanagement in één samenhangend model onder te brengen.'
De werkterreinen worden geclusterd afhankelijk van het personeelsthema. Een van de
voorbeelden (zie afbeelding 35) die wordt gegeven is het 'cluster van werkterreinen gericht
op "in-, door-, en uitstroom van personeel"'.

Afbeelding 35: Voorbeeld clustering van werkterreinen gericht op 'in-, door- en uitstroom' van personeel
(naar Kouwenhoven en Van Hooft)
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'... vraagstukken die in de komende jaren een belangrijke bijdrage van het personeelsmanagement vragen. Deze

vraagstukken noemen wij dominante thema's voor P&O' (Kouwenhoven c.s., 1990). De dominante thema's komen
overeen met het begrip hoofdthema's zoals door De Jong (1987) gehanteerd. Een voorbeeld ter toelichting (ontleend
aan Kouwenhoven c.s.):
Dominante thema's:
Door de snelle groei van de organisatie en het vereiste hoge kwaliteitsniveau
worden in de toekomst hogere eisen gesteld aan de leidinggevenden.
Bijdrage personeelsbeoordeling:
- individuele ontwikkeling van managers wordt besproken en begeleid
- de gewenste leiderschapsstijl wordt bevorderd
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In deze paragraaf is beschreven op welke wijze Van Dijck (visies en keuzen op de vier
samenhangende hoofdgebieden) en De Jong (Interventiestrategie) de totstandkoming van
Human Resource-beleid realiseren. Daartoe worden personeelsinstrumenten ingezet.
Fombrun c.s., Kouwenhoven en Van Hooft en Dekker c.s. geven methoden aan waardoor de
samenhang van deze personeelsinstrumenten met het generale Human Resource-beleid maar
ook tussen de personeelsinstrumenten onderling wordt gewaarborgd.
Pensioen kan worden beschouwd - Dekker c.s. (1995) - als een onderdeel van het
personeelsinstrument belonen, danwel als zelfstandig personeelsinstrument (Van Bussel en
Van Duren, 1990). Het instrument belonen wordt daarom in de volgende paragraaf nader
uitgewerkt.

5.4

Het belonen van mensen in organisaties

5.4.1

Beloning als personeelsinstrument

5.4.1.1 Wat is beloning?
De organisatiepsychologie - als jonge loot aan de tak van de sociale psychologie - rekent het
veld van beloningen tot haar onderzoeksterrein. De kern van de sociale psychologie is
immers het onderzoek naar de wijze waarop mensen elkaar beïnvloeden en wat de gevolgen
hiervan zijn.
Volgens Von Grumbkow (1982) dienen beloningen om invloed uit te oefenen. Individuen in
organisaties weten en erkennen dat mensen in organisaties wel gelijkwaardig maar niet
gelijk zijn (zie Leventhal 1976: 'verdelende rechtvaardigheid'). Deze verschillen willen ze
'gerespecteerd en erkend zien'. 'Mensen willen beter zijn dan een ander.' Een goed
beloningssysteem heeft invloed op de normen en waarden die de organisatie stelt en
schroeft deze als het ware op. Mensen zullen daarom 'trachten hun beloningen te maximaliseren.' Zij zullen proberen om een belonende situatie na te streven
op 'een zo gemakkelijk mogelijke manier (...)'. Het instandhouden en verbeteren van de
arbeidsmotivatie wordt met name bepaald door de mogelijkheid om het eigen gedrag en de
gedragsresultaten te vergelijken met anderen. Het vergelijken kan echter pas als de inkomens van medewerkers en de beoordelingen open zijn. Openheid over het persoonlijke
inkomen, de prestatiegegevens en de koppeling tussen de beloning en de prestatie bevordert
de motivatie en doet machtsverschillen afnemen. Mensen zoeken naar beloningsinformatie
'omdat ze hun status te midden van anderen willen vaststellen en omdat ze deze status willen
verbeteren door de omgeving onder controle te krijgen' .
De beloningsinformatie wordt door Von Grumbkow onderscheiden naar informatie over:het beloningsbeleid;
de concretisering in technische zin van het beloningssysteem;
de toepassing van het beloningssysteem (resultaat).
Medewerkers hechten een groot belang aan beleidsinformatie in verband met zelfevaluatie
om zo te komen tot een hogere beloning. Voor de arbeidsmotivatie is openheid van
resultaatbeloningsinformatie van directe collega's (salaris, beoordeling en promotie) van
wezenlijk belang (Von Grumbkow, 1981).
De openheid over informatie is heden in 1996 nog steeds niet groot. Wel probeert men door
middel van 'benchmarking' categoriale informatie (gemiddelden, ranges) en soms ook
resultaatinformatie te achterhalen. Gespecialiseerde bureaus voeren salary-surveys uit en
stellen deze informatie te koop.
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Von Grumbkow onderscheidt monetaire - dat wil zeggen in geld waardeerbare beloning,
zoals salarissen, pensioenvoorzieningen, collectieve verzekeringen et cetera - en nietmonetaire beloning. Onder monetaire beloning verstaat Von Grumbkow:lidmaatschapsbeloning;
positiebeloning;
prestatiebeloning.
Iedere beloning kent een controle- en statusaspect. Het controle-aspect van de beloning
brengt tot uitdrukking in hoeverre de werknemer 'controle' over zijn omgeving heeft, deze
'beheerst en er als het ware macht over heeft. Aan het statuseffect ontleent het individu het
gevoel van competentie en zelfbepaling.' In tabel 28 zijn deze drie beloningsvormen weergegeven.
Monetaire
beloningsvorm
Lidmaatschap

Positie

Prestatie

Korte omschrijving voor welke
acceptatie het individu wordt
beloond (ruiltransactie)
De werknemer wordt lid van de
organisatie en accepteert
volgzaamheid
De werknemer accepteert dat er
verschillende en dus hogere
posities zijn. Hij aanvaardt
opdrachten van hogere posities en
streeft daarnaar
De werknemer accepteert dat een
organisatie prestaties en inzet
verlangt

Controle-aspecten

Statusaspecten

bij het vaststellen van het contract
en bij de afweging van de
ondergeschiktheid
bij de vaststelling van de
functiewaarde en bij
promotiebeslissingen

identiteit als werknemer
en als organisatielid

bij de taakuitvoering en in het
beoordelingsproces

competentie als
taakuitvoerder en in
horizontale vergelijkingen

identiteit en prestige als
lid van een positie in
verticale vergelijking

Tabel 28: De drie monetaire beloningsvormen en de controle- en statusaspecten (naar Von Grumbkow, 1981).

Gelet op de doelstelling van dit onderzoek wordt niet verder ingegaan op de niet-monetaire
beloningen, ook aangeduid als psychische beloningen.
5.4.1.2 De instelling van het personeelsinstrument 'beloning' bepaalt het beloningsbeleid
Door Dekker c.s. worden de volgende motieven genoemd - door Von Grumbkow (1981)
aangeduid als de beheersdoelen van de organisatie - om te komen tot beloningsbeleid:Aansporingsdoelstelllingen
aantrekken van personeel op de arbeidsmarkt;
behouden van het personeel dat de organisatie als essentieel voor de bedrijfsuitvoering beschouwt (verhoogt effectiviteit);
motiveren en sturen van gedrag van personeel (verhoogt met name efficiëntie);
Compensatiedoelstelling
(d)
medewerkers weten vaak heel goed elkaars waarde in te schatten. Het
beloningsbeleid moet daarom datgene belonen wat wordt nagestreefd door de
organisatie en wat bijdraagt tot het succes van de organisatie. Hierdoor ontstaat
een 'rechtvaardig' beloningssysteem op basis waarvan genomen beloningsbeslissingen kunnen worden onderbouwd.
De verdere inrichting van het personeelsinstrument beloning (= beloningsbeleid) is afhankelijk van de gemaakte keuzen op de vier samenhangende gebieden van Human Resource
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Management (Van Dijck) c.q. het sociaal contract en de hoofdthema's van de organisatie.
De hoofdthema's zijn de doelstellingen van het Human Resource-beleid voor de komende
periode (De Jong).
De beloning van mensen in een organisatie is een belangrijk personeelsinstrument. Fombrun
(1984) benoemt beloning als één van de kerninstrumenten, ook Dekker (1995) besteedt aan
91
beloning veel aandacht. Daarbij wordt voor verschillende typen organisaties (up-or-out ,
92
93
in-and-out en lifetime employment ) onder meer de hoofdlijn van de inrichting van het
personeelsinstrument beloning beschreven. Tevens wordt aangegeven dat in lifetime
employment organisaties veel aandacht wordt besteed aan de pensioenopbouw.
De Jong illustreert door middel van een uitwerking van het beloningsinstrument de wijze
waarop aanwijzingen moeten worden geformuleerd voor de relevante werkterreinen (tabel
29). Zoals eerder opgemerkt, onderscheidt De Jong bij de realisatie van Human Resource
Management aanwijzingen voor de werkterreinen (randvoorwaarden, strategische en
inrichtingsbeslispunten) en voor de organisatie.

91
92

Organisaties waarin 'een medewerker ofwel promotie maakt of moet vertrekken.'
In de in-and-out organisatie zijn twee typen medewerkers te onderscheiden: de medewerker die in korte tijd veel

presteert en gemakkelijk weer uitstroomt en de medewerker die gedurende lange tijd (vaak 'voor het leven') bij de
organisatie blijft werken.

93

112

De organisatie waar (bepaalde categorieën) medewerkers voor langere tijd blijven werken.

Personeelsinstrument

Randvoorwaarden

Strategische beslispunten

Inrichtingsbeslispunten

Beloning

~ Wetgeving
~ Interne afstemming
(onderlinge verhoudingen)
~ systematisering

~ Afstemming arbeidsmarkt
~ Wijze van aansluiting op
externe omgeving
~ Verbinding tussen
primaire, secundaire en
tertiaire beloning
~ De grondslagen van de
beloningsverschillen
~ Verhouding tussen het
vaste en variabele deel
~ Mate van uniformiteit

~ Welke componenten
~ Wijze van uitkering
~ Mate van openheid
~ Aansluiting op andere
werkterreinen (beoordeling,
functiewaardering)
~ Wijze van sturing (strak,
procedureel, globaal,
richtlijnen)
~ Uitwerking
salarissysteem:
- verschillende
functieniveaus
- effect van promotie
- honoreren verschillen
binnen een functie
- doorgroeimogelijkheid
- salarisschema

Tabel 29: De inrichting van het personeelsinstrument beloning (De Jong, 1987)

De vormgeving van het personeelsinstrument beloning door Kouwenhoven (1990) gaat uit
van de zelfde opzet als De Jong hanteert. Kouwenhoven werkt de 'Beslispunten inzake
beloning' echter wat verder in detail uit.
Schlundt Bodien (Dekker c.s., 1995) is van mening dat organisaties beloningsbeleid kunnen
ontwikkelen door 'antwoorden te formuleren' op een vijftal kernvragen. Door deze kernvragen geeft Schlundt Bodien (deels) invulling aan het door Van Dijck genoemde hoofdgebied 'criteria en vormen van stimulering en waardering' en sluit zij aan bij de strategische
beslispunten van De Jong:welke positie wil de organisatie met de beloningsniveaus innemen op de
arbeidsmarkt?
welke balans wil de organisatie bereiken tussen interne en externe
rechtvaardigheid (interne en externe 'equity')?
welke uitgangspunten van personeelsmanagement hanteert de organisatie?
hoe is de samenstelling van het beloningspakket?
waarvoor wil de organisatie belonen?
5.4.1.3 De toekomstige instelling van het personeelsinstrument beloning
Schlundt Bodien (Dekker c.s., 1995) heeft de in tabel 24 opgenomen belangrijkste Human
Resource-uitdagingen en -thema's voor organisaties voor de komende jaren vertaald naar
verschuivingen in het beloningsterrein (tabel 30).
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Traditioneel
Algemeen geldig systeem:
~ algemene verhogingen voor iedereen
~ intrinsieke waarde van de functie
~ indexering van het loon voor allen
~ één systeem
Beloning als kosten:
~ kostenbeheersing
~ efficiency
~ beloning is gereglementeerd recht
Legitimering:
~ procedures en regelgeving
~ experts
~ geen afwijkingen

Nieuw
Selectief gedifferentieerd systeem:
~ toekenning van een periodieke salarisverhoging,
elk jaar opnieuw bepaald door
kwaliteit/bijdrage
~ afhankelijkheid van marktwaarde
~ differentiatie naar categorieën/onderdelen
Beloning als investering:
~ opbrengstbesturing
~ stimuleren toekomstige prestatie
~ beloning is plicht tot presteren
Legitimering:
~ harde informatie over prestatie
~ sterk sturend management
~ noodzakelijke afwijkingen

Tabel 30: De verschuivingen in het beloningsbeleid volgens Schlundt Bodien (Dekker c.s., 1995)

Deze ontwikkelingen komen overeen met de ontwikkelingen die Dooper (1995) voorziet in
de relatie tussen organisatie en werknemer:
'De organisatie staat voor ingrijpende veranderingen, die elkaar snel opvolgen. Dit vraagt
een groter aanpassingsvermogen, een ruimere verantwoordelijkheid en onafhankelijkheid
van de individuele werknemer.'
5.4.2

Samenhang beloning met andere personeelsinstrumenten

Uiteraard is de samenhang van het personeelsinstrument beloning met de andere instrumenten van belang.
Fombrun beschouwt beloning als één van de vier kerninstrumenten. De onderlinge samenhang van de instrumenten wordt door de Human Resource-Cycle kernachtig tot uitdrukking
gebracht (zie afbeelding 34).
In tegenstelling tot De Jong besteedt Kouwenhoven (1990) wel expliciet aandacht aan de
onderlinge samenhang tussen de personeelsinstrumenten. Ten aanzien van het thema
beloning clustert Kouwenhoven een aantal personeelsinstrumenten:functieprofielen;
personeelsbeoordeling;
beloningssystemen.
In afbeelding 36 is de samenhang tussen genoemde instrumenten schematisch weergegeven.
Door middel van een beschrijving van een functieprofiel - gekenmerkt door de belangrijkste
taken en bevoegdheden, functievervulling, kennis en vaardigheden - wordt via een bepaald
mechanisme de functie genormeerd (wat hoort bij het 'normaal' invullen van een dergelijke
functie), gewaardeerd en in groepen van gelijke zwaarte ingedeeld. Deze groepen corresponderen vervolgens met bepaalde schalen in het beloningsgebouw en secundaire arbeidsvoorwaarden.
De op deze manier vastgestelde functieprofielen worden ook gehanteerd bij de beoordeling
van de medewerker. Het functieprofiel beschrijft immers de 'norm' die behoort bij normaal
functioneren.
Tevens levert de beoordeling de nodige informatie voor het beloningssysteem, zoals het
toekennen van bonussen et cetera. De uiteindelijke beloning van de medewerker geschiedt
op basis van het beloningssysteem en is een afgeleide van het functieprofiel en de
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beoordeling van de realisatie van het functioneren ten opzichte van het functieprofiel.

Afbeelding 36: Samenhang tussen de personeelsinstrumenten beoordeling, functieprofiel en beloning

5.4.3

Beloningssystemen

Opportunisme in beloningsbeleid leidt in het algemeen tot onrust onder het personeel en
geeft de werkgever niet de mogelijkheid om het gedrag en de motivatie van de medewerkers
op een consistente wijze te sturen. Van oudsher is bekend dat het beloningssysteem is
gebaseerd op stukloon. Hoe meer 'stukken' worden geproduceerd des te hoger de beloning.
Hiermee is één van de belonende elementen genoemd. In de literatuur onderscheidt men van
oudsher als beloningsgronden:de geleverde prestatie;
kennis en vaardigheden, als totaal vaak met competentie aangeduid;
de functie die men uitoefent danwel bekleedt.
In de diverse beloningssystemen wordt op één of meerdere van genoemde gronden
beleidsmatig gestuurd. Dekker (1995, 85 - 117) c.s. onderscheiden vijf beloningssystemen.
In tabel 72 in bijlage C zijn deze systemen met hun karakteristieken weergegeven.
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5.5

De introductie van een integraal Human Resource-concept

Om pensioen als personeelsinstrument, ingebed in het Human Resource-beleid en
geïntegreerd met het Financiële beleid, te kunnen hanteren wordt daarom in deze studie
allereerst een integraal Human Resource-concept beschreven, dat als uitgangspunt dient
voor de totstandkoming van coherent pensioenbeleid. Dit Human Resource-concept is
gebaseerd op de visies van De Jong en Van Dijck en is aangevuld met Human Resourceeconometrics.
5.5.1

Het integraal Human Resource-concept is gestoeld op de visies van Van Dijck
en De Jong

Het integrale Human Resource-concept (afbeelding 37) is gebaseerd op de eerder in dit
hoofdstuk weergegeven hoofdlijnen van de theorieën en visies van De Jong en Van Dijck.
Hier wordt volstaan met een korte schets van de 'bekende' kernelementen van het Human
Resource-concept. In de volgende subparagraaf wordt meer uitvoerig stilgestaan bij het
'nieuw' toegevoegde element Human Resource-econometrics.

Afbeelding 37: Het integrale Human Resource-concept

Eerder in dit hoofdstuk is in afbeelding 33 de relatie tussen omgeving, de algemene strategie
van de organisatie en de afzonderlijke managementterreinen weergegeven. Het Human
Resource-beleid is afgestemd op het organisatiebeleid, de andere management- terreinen en
de omgeving. Van Dijck en De Jong onderschrijven beiden het belang van een integratie
van het personeels- en organisatiebeleid in het algemeen beleid. Waarbij het Human
Resource-beleid, volgens Van Dijck, wordt bepaald door visies en keuzen op de vier
samenhangende Human Resource-hoofdgebieden van Human Resource Management. Met
andere woorden het sociaal contract en de hoofdthema's (De Jong) worden gevormd door de
visies en keuzen die zijn gemaakt op de door Van Dijck aangegeven hoofd- gebieden. De
gemaakte beleidskeuzen worden gerealiseerd door personeelsinstrumenten. De
personeelsinstrumenten (W&S, MD, beloning et cetera) worden zodanig 'ingesteld' en op
elkaar afgestemd dat daarmee de uitvoering van het Human Resource-beleid optimaal
plaatsvindt (en dus indirect het organisatiebeleid).
5.5.2

Human Resource-econometrics als wezenlijk onderdeel van het integrale
Human Resource-concept

Alle managementterreinen beïnvloeden elkaar in meer of mindere mate. Het Financiële
terrein stelt van oudsher in de meeste praktijksituaties echter belangrijke uitgangspunten en
randvoorwaarden. Het concept is onder meer daarom aangevuld met Human
Resource-econometrics, in lijn met de visie van Van Dijck, De Jong en Dekker c.s.: 'In elke
organisatie zijn opbrengsten, kostenbeheersing, kwaliteit en motivatie bepalende factoren.
Aan alle vier kan de personeelsfunctie vanuit haar vakgebied een wenzenlijke bijdrage
leveren. De ontwikkeling in de richting van kengetallen en de daaraan ontleende
stuurgetallen en kwantitatieve normen, verschaft ook de personeelsfunctie de mogelijkheid
die bijdrage te kwantificeren en aan te tonen.' Human Resource-econometrics, bedoeld in
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de zin zoals Telgen (1994) dat heeft beschreven, is echter meer .
Human Resource-beleid ontwikkelen betekent het nemen van strategische beslissingen. Het
kwantificeren van effecten van voorgenomen beslissingen is wat anders en gaat heel wat
dieper dan het achteraf meten van opgetreden ontwikkelingen of het benchmarken van de
eigen organisatie. Daarbij moeten andere dan de tot nu toe gebruikelijke benaderingen voor
het Human Resource-veld worden aangeroepen.
Telgen (1994) maakt hier in zijn oratie melding van:'Een vrij nieuw terrein, waar de Besliskunde van grote waarde zal kunnen blijken, is het
terrein van het personeelsmanagement. Deze van oudsher niet erg kwantitatief en analytisch
georiënteerde functie van de onderneming krijgt steeds meer druk te verwerken om concreet
haar bijdragen aan het ondernemingsresultaat aan te tonen en gericht te sturen.
De meeste ondernemingen zijn al jaren in staat om de effecten van veranderingen in hun
financiële plannen te analyseren en te kwantificeren. Weinig ondernemingen zijn echter in
staat om de effecten van personele veranderingen objectief te meten. Wil men met succes de
uitdaging van de jaren negentig aangaan, dan is het noodzakelijk dat ondernemingen in staat
zijn om objectief en in harde guldens te meten wat de economische effecten van ingewikkelde
veranderingen op personeelsgebied zullen zijn.
Onder Human Resource Econometrics (Human Resource-Econometrics) worden de
activiteiten verstaan om deze uitdaging tegemoet te treden door zich te richten op de
kwantificering van de economische invloeden van de veranderingen in de personele
capaciteiten.
De recessie van de jaren negentig heeft in veel ondernemingen geleid tot acties voor
kostenbesparingen. Deze zijn door de meeste ondernemingen vertaald in personeelsreducties.
Naast eenmalige acties voor personeelsreductie krijgt de personeelsmanagementfunctie de
komende jaren te maken met structurele veranderingen, die de functie verder onder druk
gaan zetten. Denk hierbij aan de toenemende vergrijzing, de snelle technologische
ontwikkelingen en de steeds meer gespecialiseerd opgeleide medewerkers. In de komende
jaren zullen niet alleen minder mensen in het arbeidsproces intreden, maar het zal tevens
moeilijker worden de juiste mensen voor de juiste functies te vinden. Daarnaast zal men door
de toenemende individualisering van de maatschappij ook
rekening moeten gaan houden met de specifieke wensen van werknemers (flexibilisering van
de arbeidsvoorwaarden).
Veel personeelsmanagementonderwerpen lenen zich voor Human Resource-Econometrics.
Denk hierbij aan beloningsstructuren, vervroegde uittreding, werving en selectie, opleiding,
carrièreplanning en onderwerpen op het gebied van organisatie-ontwikkeling en algemene
personeelseffectiviteit.
Als voorbeeld beschouwen we de vraag wat de optimum verloopratio voor een onderneming
is. Human Resource-Econometrics benadert een dergelijke vraag analytisch. Als een
werknemer weggaat, moet een onderneming andere mensen werven en opleiden. Deze kosten
zijn meetbaar in guldens. Als er te weinig mensen vertrekken treden er verstopping
(carrièreverloop) en veroudering van het bestand op en bij snelle technologische
ontwikkelingen extra opleidings- of zelfs outplacementkosten. Ook deze kosten zijn meetbaar.
Daarnaast dient gepoogd te worden ook minder makkelijk meetbare consequenties van
verloop in het model op te nemen, zoals "welke effecten heeft een hoog of laag verloop op de
productiviteit? Op de sfeer? Hoeveel kost het om mensen te houden?" Door al deze effecten
in een model van de situatie onder te brengen worden de kosten-opbrengstenverhoudingen
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Dekker c.s vervolgen het betoog ten aanzien van de kengetallen met de opmerking dat de ontwikkeling van deze

kengetallen, stuurgetallen en kwantitatieve normen '(...) zal moeten doorzetten in alle bedrijven om het management
op alle niveaus te overtuigen van het bestaansrecht van de personeelsfunctie.' Daarmee wordt m.i. niet het juiste doel
nagestreefd. De ontwikkeling in de geschetste richting zou m.i. ertoe moeten leiden dat de personeelsfunctie een
grotere bijdrage levert aan het succes van de organisatie (in plaats van het aantonen van het nut van de
personeelsfunctie), hetgeen overeenkomt met de visie van Telgen.
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voor verschillende verloopniveaus in beeld gebracht en kan de onderneming sturend
optreden met haar personeelsbeleid.

Afbeelding 38: De kosten van personeelsverloop

Een onderneming waar het verloop groter is dan men zich tot doel heeft gesteld, kan
alternatieven onderzoeken voor het verlagen van het verloop en deze evalueren. Stel dat in
exit-interviews naar voren komt dat voor veel werknemers de verzorging van de kinderen
dwingt tot het zoeken van een deeltijdbaan, dan kan de werkgever de opbrengsten van het
verschaffen van faciliteiten als deeltijdbanen, job-sharing, thuis werken met telecommunicatie, afwegen tegen de daaraan verbonden kosten (nadelen). De kosten van het
aantrekken en trainen van nieuwe werknemers kunnen worden afgezet tegen de kosten van de
alternatieve werkvormen. Een model levert een gekwantificeerde meting van de verschillende
mogelijkheden op.
Dergelijke benaderingen verkeren in het algemeen nog in een ontwikkelingsstadium, maar de
eerste concrete resultaten worden al zichtbaar. Zo is onlangs een proefschrift verdedigd
waarin met succes een waarderingsmethode voor opleidingsbeslissingen voor het personeel
van Ahold [Sandick en Schaap-Neuteboom, 1993] werd afgeleid. Ook zijn wij bij Coopers &
Lybrand ver gevorderd met het optimaliseren van de aantallen en de duur van uitzendingen
van managers naar buitenlandse vestigingen. En, zoals ik al eerder heb aangegeven, juist in
dergelijke nieuwe uitdagingen ligt de kracht en de toekomst van de Besliskunde.'

De Human Resource-econometricsontwikkeling is een uitdaging die niet zou misstaan en
opgenomen zou moeten worden in de opsomming van de belangrijkste uitdagingen en
thema's die Dekker c.s. maken. Hiermee wordt ook vanuit het Human Resource-beleid
aandacht aan Human Resource-econometrics geschonken en blijft het niet voorbehouden
aan de 'besliskundigen'.
Human Resource-econometrics is in het integrale Human Resource-concept een wezenlijk
onderdeel geworden in de totstandkoming en de in- en uitvoering van Human Resource
Management. Alvorens verder in te gaan op de betekenis van Human Resourceeconometrics wordt het Human Resource Measurement-model van Baarda, Kouwenhoven
en Werkhoven (1994) nader toegelicht, aangezien dit model en de onderliggende visie
integraal onderdeel uitmaken van Human Resource-econometrics.
Dit Human Resource-Measurement-model gaat uit van ken- en stuurgetallen, waarbij de
kengetallen bedoeld zijn om een kwantitatief inzicht te krijgen in de huidige situatie ' (...)
en inzicht te verkrijgen in de geformuleerde dominante thema's.' (gebaseerd op De Jong,
1987). Dit wordt gerealiseerd door het verzamelen van informatie over de ' (...) diverse
personeelscategorieën, alle relevante werkterreinen van personeelsmanagement en diverse
bijdragen van de personeelsfunctie'.
De stuurgetallen hebben betrekking op de gewenste situatie (de streefsituatie). De
stuurgetallen worden daarbij gebruikt als normwaarde (de streefwaarde) en als meetinstrument om te beoordelen in hoeverre bijgestuurd (maatregelen nemen) of bijgesteld
(normwaarde bijstellen) moet worden. In afbeelding 39 is het Human Resource Measurement-model schematisch weergegeven.

Afbeelding 39: Het Human Resource Measurement-model (Baarda c.s.)

Baarda (1994) c.s.: 'Een set kengetallen wordt samengesteld die inzicht geeft in de huidige
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situatie (inventariseren). Als de desbetreffende cijfers verzameld zijn, worden er conclusies
getrokken ten aanzien van de 'toestand' van het onderzochte thema en eventueel de
historische ontwikkeling daarvan (signaleren). Dit leidt tot een scherpere formulering van
de beleidsterreinen waarop acties moeten worden ondernomen. Op basis hiervan kunnen
plannen worden opgesteld om vanuit de huidige situatie naar de streefsituatie te komen
(planning). Na het benoemen van de bijbehorende stuurgetallen worden de bereikte
resultaten gevolgd en wordt er zo nodig bijgestuurd (control).'
Op basis van de dominante thema's (De Jong 1987, en Kouwenhoven c.s. 1990) van Human
Resource Management selecteren Baarda c.s. de ken- en stuurgetallen op drie gebieden:personeelscategorieën;
personele werkterreinen;
personeelsfunctie;
Dit wordt door Baarda c.s. het Ken- en Stuurgetallenmodel voor Personeelsmanagement
(KSP-model) genoemd. In afbeelding 40 is het KSP-model weergegeven.

Afbeelding 40: Het KSP-model (Baarda c.s.)

Het Human Resource-econometrics concept gaat echter verder dan 'het meten van de
huidige situatie' of het vaststellen (benchmarken) van de gewenste situatie en is meer dan
een 'bijsturingsinstrument'. Het Human Resource-econometrics concept bestaat uit twee
hoofdelementen: beleidsanalyse en procesondersteuning:onder beleidsanalyse worden alle kwantitatieve activiteiten verstaan die de
huidige situatie op het Human Resource-terrein in kaart brengen (diagnostiek), de
totstandkoming van het beleid ondersteunen (beleidsondersteuning) en de
evaluatie van het Human Resource-beleid in kwantitatieve zin mogelijk en daardoor meetbaar maken (evaluatie). De belangrijkste activiteiten onderverdeeld naar
deze driedeling (diagnostiek, beleidsondersteuning en evaluatie) hebben betrekking op:diagnostiek (zie ook het Human Resource-measurement model van
Baarda c.s.). Het in kaart brengen van de huidige situatie:
Human Resource-specifiek. Met behulp van (een deel van) de
eerder genoemde kengetallen met betrekking tot personeelscategorieën, werkterreinen van Human Resource-management
en de personeelsfunctie zelf wordt de huidige situatie vastgelegd;
intern binnen de organisatie, dat wil zeggen de relatie met het
organisatiebeleid en andere managementterreinen, zoals het
Financiële terrein. Een voorbeeld is de ontwikkeling van de in
de balans opgenomen personeelsvoorzieningen of het niveau
van investeringen op het terrein van Human Resource ten
opzichte van de andere managementterreinen.;
ten opzichte van de omgeving van de organisatie (extern),
bijvoorbeeld de ontwikkeling van het ziekteverzuim of de
omvang van de personeelsafdeling ten opzichte van andere
organisaties (benchmarking);
beleidsondersteuning. Het kwantificeren van de effecten van voorgenomen beleidsbeslissingen. Voorbeelden zijn het bepalen van de
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kwantitatieve gevolgen op termijn van het wijzigen van het beloningssysteem of het beloningsniveau ten opzichte van de externe markt,
invoering van een ander pensioensysteem, groei- of afslankscenario's,
wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden (zie de praktijkcasus 'De fabriek'),
gevolgen van handhaven van de VUT-regeling maar zeker ook 'het
optimaliseren van de aantallen en de duur van managers naar buitenlandse vestigingen' (Telgen 1994). Het is duidelijk dat dit optimaliseren
(Jungjohann en Telgen, 1997) van een andere, hogere, moeilijkheidsgraad is dan de eerder genoemde kwantificering van effecten van voorgenomen beleidsbeslissingen;
evaluatie. De evaluatie van het gevoerde beleid en uitvoering daarvan.
Dat wil zeggen een kwantitatieve analyse van de realisatie ten opzichte
van de prognose. Dit geldt zowel voor de lange (sociaal contract) als de
korte termijn (dominante thema's):voorbeelden van 'eenvoudige' (=eerste orde) evaluaties zijn
verschillenanalyses ten aanzien van de verwachte en de gerealiseerde ontwikkeling van bijvoorbeeld loonkosten en organisatiekosten van de personeelsfunctie (onder andere werving en
selectie, opleiding, MD, bemanning);
het meetbaar maken van het effect van opleidingen en trainingen voor het personeel (de effectiviteit/het rendement van de
opleidingsgulden) is een voorbeeld van een tweede orde
evaluatie (=hogere abstractie) en dus moeilijkheidsgraad (Van
Sandick en Schaap-Neuteboom, 1993);
het is nog meer complex om door middel van een kwantitatieve
analyse danwel onderbouwing van het beleid en uitvoering van
het Human Resource-beleid het (niet of minder) succesvol zijn
van de organisatie aan te tonen (Huselid, 1995). Men zou dit
derde-orde-evaluaties kunnen noemen;
onder procesondersteuning wordt verstaan hetgeen door Baarda c.s. met
'besturing' wordt aangeduid. 'Stuurgetallen hebben bij planning en control een
essentiële functie. Zij brengen, in gekwantificeerde termen, de 'nulsituatie' in kaart
en geven met behulp van streefwaarden de richting en doelstelling van plannen
aan. Daarnaast worden stuurgetallen ook gebruikt om de resultaten van de
uitvoering te beoordelen. Stuurgetallen fungeren zo als schakel tussen plan- ning
en control. Met andere woorden: waar de planningsfase eindigt met het
samenstellen van een set stuurgetallen, vormen dezelfde stuurgetallen de basis
voor het ontwikkelen van de control.'

Kort samengevat ondersteunt Human Resource-econometrics het proces door middel van:het vaststellen van de doelstelling door het vaststellen van de streefwaarde van het
stuurgetal;
het volgen van de ontwikkeling van het stuurgetal in de tijd;
waardoor tijdige bijstelling en bijsturing kan plaatsvinden;
teneinde ook de effectiviteit en de efficiency te bewaken.
Praktijkcasus: 'De Fabriek'
De Fabriek heeft een netto-omzet van circa een half miljard gulden per jaar. De totale arbeidskosten bedragen bijna 30%
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van de omzet. De organisatie bestaat uit twee divisies plus centrale diensten, verspreid over vijf locaties. Bij De Fabriek
werken circa 1800 mensen.
De directie streeft naar beheersing van de totale arbeidskosten. Uitkomsten van CAO-onderhandelingen in voorgaande
jaren hebben niet geleid tot de verwachte stabilisatie van met name de indirecte arbeidskosten. Met name het hefboomeffect
van loonstijgingen op secundaire arbeidsvoorwaarden blijkt moeilijk voorspelbaar. Binnen de organisatie waart het 52%
spook rond. Het management is ervan overtuigd dat de 'opslag' op het bruto loon, dat wil zeggen sociale premies en allerlei
andere voorzieningen die door het bedrijf ter beschikking zijn gesteld, circa 52% is. Dit wordt als absurd hoog beschouwd:
'Normale bedrijven hebben een opslag rond de 20%, waarom wij 52%?! Wat doen we niet goed!'
De opdracht
De Fabriek verstrekt de opdracht een " Beperkt Human Resource Econometrics Model" (HRE-model) te maken. Het model
dient ter ondersteuning van het financiële en Human Resource-beleid. Het model moet eenvoudig zijn in het gebruik en ter
beschikking komen van het hoger management. Het model moet ter ondersteuning van het beleid het volgende kunnen
doen:(a) kwantificering van de personeelskosten bij veranderde parameters;
(b) bepaling van voorzieningen.
Kwantificering personeelskosten
Het model moet de personeelskosten kunnen kwantificeren. Daarbij dienen de personeelskosten per onderdeel en in hun
totaliteit inzichtelijk te zijn. Daarnaast dient er een onderscheid gemaakt te worden naar de zogenaamde "52%" en de totale
lasten. De 52% bestaan uit alle overige werkgeverslasten naast het salaris. Het model moet de invloed van veranderde
parameters op de werkgeverslasten en de nettolonen inzichtelijk maken. Deze nieuwe parameters zijn bijvoorbeeld
afkomstig uit het CAO-overleg, of ontstaan door periodieke aanpassing van sociale premies.
Bij de berekeningen wordt gebruikgemaakt van een bestand zonder ontwikkeling. Het bestand is afkomstig uit de bestaande
personeelsadministratie en wordt reeds door de divisiecontrollers gehanteerd voor periodieke verslaglegging. Het voordeel
hiervan is dat berekeningen eenvoudig geactualiseerd kunnen worden.
Bij de opzet van het model is zo veel mogelijk getracht rekening te houden met toekomstige ontwikkelingen van de lasten,
zoals bijvoorbeeld afschaffing van de franchise bij de ZFW. Deze veranderingen kunnen daarom eenvoudig in het model
worden gewijzigd. Er blijven natuurlijk altijd veranderingen die momenteel niet voorspeld kunnen worden. Daardoor blijft
tussentijds onderhoud noodzakelijk.
Bepaling voorzieningen
De Fabriek treft de volgende personele voorzieningen op de balans:(a) een VUT-voorziening;
(b) een voorziening voor individuele afvloeiingsregelingen;
(c) een voorziening voor aanvullingen op de WAO-uitkeringen.
In een eerste opzet bepaalt het model tevens deze voorzieningen. De complexiteit van het model neemt hierdoor echter
zodanig toe dat niet meer kan worden voldaan aan de gestelde uitgangspunten van hantering door directie en eenvoud in
gebruik. Voor het bepalen van voorzieningen wordt een apart model gemaakt.
Het resultaat
Het resultaat is een Human Resource Econometrics model (HRE-model) gebaseerd op individuele bruto-nettotrajecten per
werknemer van de Fabriek. Het model zal gebruikt worden voor:(a) het ondersteunen van de CAO-onderhandelingen;
(b) het opstellen van de begrotingen;
(c) het volgen van de begrotingen.
Het HRE-model wordt door het personeels- en financiële management gebruikt bij de voorbereiding van en tijdens de
CAO-onderhandelingen. Het HRE-model geeft de gevolgen weer voor zowel de werkgeverslasten als het
netto-inkomensplaatje voor werknemers bij aanpassing van arbeidsvoorwaarden.
Het Human Resource Econometrics model is qua structuur als volgt opgezet:(a) een globale beschrijving van de doelstellingen en vormgeving van het model (inleidingsmodule);
(b) een

overzicht van de berekende waarden, gecombineerd met waarden uit de bestaande situatie (outputmodule);
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(c) een overzicht van de data (gegevensmodule);
(d) een gedeelte waarin met behulp van de gegevens berekeningen worden gedaan (berekeningenmodule).

Samenvattend kan worden gesteld dat Human Resource-econometrics een bijdrage kan
leveren aan de totstandkoming van Human Resource Management door de materiële
consequenties van voorgenomen keuzen te bepalen (beleidsondersteunend) en te analyseren,
alsmede de Financiële beleidsuitgangspunten te borgen (A in afbeelding 37).
Het Human Resource-beleid wordt vormgegeven danwel gerealiseerd door de inzet
(waarom dit instrument) en instelling (wat willen we bereiken danwel wat kan de bijdrage
zijn en hoe geven we het vorm) van personeelsinstrumenten (De Jong, 1987, 132-134).
Door middel van onder meer ken- en stuurgetallen (Baarda c.s., 1994) kan Human
Resource-econometrics (B in afbeelding 37) hierbij ondersteunen.
De periodieke evaluatie van het beleid en de uitvoering daarvan bestaat uit een kwalitatief
en kwantitatief element. De materiële evaluatie van het beleid vindt plaats door gebruik te
maken van Human Resource-econometrics (C in afbeelding 37).
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5.6

Pensioen- en Human Resource-beleid

In de voorafgaande paragraaf is de ontwikkeling van het Human Resource-beleid in
historisch perspectief besproken, is aangegeven wat de verwachte toekomstige
ontwikkelingen zijn, wat personeelsinstrumenten zijn (alsmede de onderlinge samenhang)
en op welke wijze het belonen van mensen in een organisatie plaatsvindt.
Deze paragraaf beschrijft de positie van pensioen in het Human Resource-beleid. Dit vereist
een theoretisch kader. Dit kader is gevonden door allereerst aan te sluiten bij de theorieën
van Van Dijck en De Jong inzake de totstandkoming van Human Resource-beleid (via het
integraal Human Resource-concept).
Pensioen als personeelsinstrument hanteren betekent een inbedding in het Human
Resource-beleid door middel van het integraal Human Resource-concept. De basis van dit
concept is de uitwisselingsrelatie tussen organisatie en medewerker. Aan het slot van deze
paragraaf wordt daarom uitvoerig stilgestaan bij deze relatie. Het integrale Human
Resource-concept vormt een van de basiselementen van de in hoofdstuk 7 beschreven
methodiek om te komen tot coherent pensioenbeleid.
Alvorens de uitwisselingsrelatie organisatie - medewerker, waar pensioen deel van uitmaakt, nader uit te werken wordt ingegaan op de visie dat pensioen als personeelsinstrument kan worden gehanteerd.
5.6.1

Pensioen als personeelsinstrument

De pensioenpraktijk in Nederland bestaat uit aanhangers van een aantal 'scholen'. De
'verzorgingsschool' ziet pensioen als een geïsoleerde arbeidsvoorwaarde. Als dank voor de
bewezen diensten draagt de werkgever bij aan het sparen voor de oude dag. De aanhangers
van de verzorgingsgedachte beseffen dat pensioen geld kost, in die zin bestrijden ze dan ook
niet de stelling dat pensioen een vorm van beloning is. Ook het feit dat fiscaal pensioen
wordt gezien als een vorm van loon uit vorige dienstbetrekking is niet het strijdpunt. Het
verschil met bijvoorbeeld de beloningsschool zit in de gedachte dat deze school pensioen als
een directe vorm van beloning beschouwt.
Het volgende voorbeeld dient ter illustratie. De Nederlandse organisatie Nutricia heeft een
beschikbare premieregeling ingevoerd om een aantal redenen. Eén van de redenen, naast die
van doorzichtigheid en kostenbeheersing van de regeling, is dat de leiding van de
onderneming vindt dat als de onderneming twee werknemers op een moment in de tijd
beloont met een gelijk salaris deze werknemers ook eenzelfde bedrag voor pensioen
beschikbaar gesteld moeten krijgen. Eén van de financiële directeuren van de organisatie
heeft dit als volgt
verwoord: 'Werknemers die beiden met eenzelfde bedrag worden beloond, dienen naar de
mening van de leiding van de organisatie ook qua pensioengeld gelijk beloond te worden.
Het past niet in het beloningsbeleid van onze organisatie om in een dergelijke situatie
werknemers om wat voor reden dan ook - achterliggende diensttijd, carrière of leeftijd - in
de pensioensfeer anders te betalen.'
Zoals eerder beschreven, is pensioen na de Tweede Wereldoorlog langzamerhand als
arbeidsvoorwaarde ingeburgerd geraakt. In 1987 had (nog altijd!) 17,9% van alle
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werknemers tussen de 25 en 65 jaar geen aanvullende pensioenvoorziening . Dit
percentage lijkt nog verder af te nemen. Momenteel wordt in opdracht van het Ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid opnieuw de balans opgemaakt door middel van de
uitvoering van een tweede studie naar witte vlekken op pensioengebied.
Pensioen wordt door werknemers en werkgevers beschouwd als een kostbare en belangrijke
arbeidsvoorwaarde. Organisaties hebben deze arbeidsvoorwaarde - in lijn met de destijds
96
heersende opvattingen over Human Resource-beleid - vormgegeven vanuit de
verzorgings- gedachte.
Door zowel endogene als exogene ontwikkelingen - zoals beschreven in voorgaande
hoofdstukken - gedreven, vindt binnen organisaties een proces van heroriëntatie op de
pensioenregeling plaats.
De insteek is echter vaak eenzijdig van aard. De pensioenregeling is bijvoorbeeld te duur
geworden. Daarnaast bestaan er verschillende, vaak monodisciplinaire, visies op wat
pensioen zou moeten zijn. Koelman (1986) stelt 'Het pensioengeld is een kostprijscomponent voor de werkgever. Na betaling van premies en koopsommen zijn de pensioengelden economisch gezien eigendom van de gerechtigden. De pensioenregeling moet
zodanig geconstrueerd zijn, dat deze geen belemmering vormt voor de doelstellingen van
het bedrijf, maar zij moet wel afgestemd zijn op de verlangens van de werknemers.'
Op drie door Koelman genoemde aspecten zal in deze studie nader worden ingegaan:pensioen is een kostprijscomponent;
pensioen moet zodanig geconstrueerd zijn dat deze geen belemmering vormt
voor de doelstellingen van het bedrijf;
pensioen moet afgestemd zijn op de verlangens van de werknemers.
Terecht merkt Koelman op dat de organisatie een (aantal) doel(en) nastreeft. Teneinde deze
doelen te realiseren formuleert de organisatie beleid op de verschillende managementterreinen zoals het inkoop-, productie-, verkoop-, financiële en Human Resource-terrein.
Door middel van de inzet van personeelsinstrumenten wordt binnen Human Resource
Management uitvoering gegeven aan het personeelsbeleid. Andersom kunnen ontwikkelingen op deze terreinen en de interne en externe omgeving leiden tot een bijstelling van
het organisatiebeleid. In afbeelding 37 (integrale Human Resource-concept) zijn deze
relaties schematisch weergegeven.
Pensioen is een arbeidsvoorwaarde en derhalve één van de personeelsinstrumenten (of deel
ervan) binnen Human Resource Management. De keuze voor en 'instelling' van de
instrumenten wordt bepaald door het Human Resource-beleid (De Jong, 1987). Zo kennen
de instrumenten beloning en arbeidsvoorwaarden extreme instellingen als:de organisatie stelt een zak geld beschikbaar. De werknemer kan zelf bepalen wat
de aanwending van deze zak geld is, met andere woorden welk deel wordt aangewend voor sparen, risicoverzekeringen (bijvoorbeeld nabestaandenpensioen),
vertering et cetera;
de organisatie regelt tot in de kleinste details de verdeling van het geld dat
95

Pensioenkaart van Nederland, rapport uitgebracht in 1989 door de toenmalige Pensioenkamer betreffende een
onderzoek naar de inhoud van aanvullende pensioenregelingen per 31 maart 1987. Momenteel laat het Ministerie van
Sociale Zaken het onderzoek opnieuw uitvoeren. De resultaten worden in het voorjaar van 1997 verwacht.
96
'Dat de inhoud van de pensioenregelingen spoort met de ideeën die in de jaren 50 leefden over de organisatie van
de verzorgingsstaat betekent niet dat dit een volledige verklaring geeft voor de totstandkoming van de aanvullende
pensioenregelingen' (Kraamwinkel, 1995)
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beschikbaar is voor beloning en arbeidsvoorwaarden. Een voorbeeld is de overheid.
Het beloningsgebouw (BBRA) en de arbeidsvoorwaarden van amb- tenaren zijn
zeer precies - en dus uitvoerig en omvangrijk - beschreven.
Het toekennen van pensioen is geen wettelijke plicht. De onderneming heeft dus de keuze
om dit wel of niet te doen. Daarbij kan zij tevens de afweging maken aan wie ze de
toezegging doet, in welke mate (hoogte) en in welke vorm, afhankelijk van de doelen die zij
nastreeft. Aangezien de geldelijke consequenties voor de organisatie - voor zowel het
jaarresultaat als de kasstroom - en de individuele werknemer groot zijn, zal zeer
nadrukkelijk het Financiële beleid bij de besluitvorming moeten worden betrokken.
Daarmee verwordt pensioen tot een potentieel - sterk financieel gericht - personeelsinstrument binnen Human Resource Management. In deze studie wordt daarmee pensioen
niet beschouwd als onderdeel van het instrument beloning, doch als een separaat
(personeels)-instrument.
Pensioen als een personeelsinstrument hanteren betekent een zodanig omgaan met pensioen
dat daarmee een bijdrage wordt geleverd aan het realiseren van het Human Resource-beleid
en daardoor het organisatiebeleid. De visie van Koelman dat pensioen ' (...) geen
belemmering vormt voor de doelstelling van het bedrijf (...) ' sluit dan niet aan bij de
algemeen aanvaarde theorieën over Human Resource-beleid, zoals bijvoorbeeld door De
Jong en Van Dijck ontwikkeld. In de volgende subparagraaf wordt hierop nader ingegaan
(zie ook
Kraamwinkel, 1995)
5.6.2

Pensioen maakt deel uit van de uitwisselingsrelatie organisatie - medewerker

De beloning van een medewerker bestaat uit primaire (bijvoorbeeld salaris), secundaire
(bijvoorbeeld autokosten) en tertiaire (bijvoorbeeld studiereizen) elementen. De werknemer
stelt zichzelf gedurende een aantal uren per dag beschikbaar en wordt daarvoor
gecompenseerd. Deze (uitwisselings)relatie is een wezenlijk onderdeel van het Human
Resource-beleid. Pensioen als tegenprestatie maakt deel uit van de uitwisselingsrelatie. In
het navolgende wordt op de uitgangspunten van het Human Resource-beleid ingegaan en
met name ook op de relatie werknemer - werkgever.
5.6.2.1 De uitwisselingsrelatie tussen organisatie - medewerker volgens De Jong
De uitgangspunten van Human Resource Management worden door De Jong
onderscheiden in sociaal contract en hoofdthema's.
'Het sociaal contract vormt een door de organisatieconfiguratie en strategieën van actoren
historisch bepaald gegeven, dat in de tijd voor ontwikkeling vatbaar is. Hierbij gaat het om
een uitwisselingsrelatie tussen organisatie en medewerker.'
'Dit sociaal contract is gericht op de waarden en normen met betrekking tot de wederzijdse
rechten en plichten van medewerker en organisatie. Deze wederzijdse rechten en plichten
worden ook wel uitwisselingsrelatie genoemd. Er is een directe relatie te leggen tussen
organisatiecultuur en -klimaat en sociaal contract.'
'Met hoofdthema's bedoelen we de belangrijkste aandachtsgebieden waarop de organisatie
zich de komende periode voor wat het personeelsmanagement betreft wil richten. Deze
hoofdthema's zijn te beschouwen als de doelstellingen van het personeelsmanagement voor
de komende periode. In wisselwerking met de omgeving en afgestemd op ontwikkelingen in
de organisatie zullen ze regelmatig worden bijgesteld.'
Opvattingen, visies, doelstellingen en intenties die richting geven aan het denken en
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handelen bepalen de waarden in het Human Resource Management, volgens De Jong, en
'kunnen expliciet zijn en vastgelegd danwel impliciet en ongeschreven.' Dit sociaal contract
beschouwt hij als basiswaarde en wordt uitgedrukt in de eerder genoemde 'uitwisselingsrelatie organisatie - medewerker'.
'Dit is een relatie op basis van wederzijds geven en ontvangen, van rechten en
verplichtingen. Deze relatie is te zien als een soort basisafspraak die aan het personeelsmanagement ten grondslag ligt. De basisrelatie tussen organisatie en medewerker (...) is
niet los te zien van de relatie tussen de organisatie en haar omgeving. Nader
toegelicht houdt dit in dat de bijdrage van de werknemer aan de organisatie nodig is opdat
vervolgens de organisatie een bijdrage kan leveren aan de omgeving (bijvoorbeeld in de
vorm van producten of diensten). Deze bijdrage is nodig om als organisatie vanuit de
omgeving een bijdrage te ontvangen (bijvoorbeeld in de vorm van inkomen en opdrachten).
Die bijdrage is weer nodig in de uitwisselingsrelatie met de medewerker (Veen, 1982).'
5.6.2.2 De uitwisselingsrelatie organisatie - medewerker volgens Kraamwinkel
Deze uitwisselingsrelatie tussen organisatie en werknemer en de bijdrage door de
werknemer daarin met betrekking tot pensioen worden ook door Kraamwinkel (1995)
besproken. Kraamwinkel heeft gezocht naar een verklaring voor het Nederlandse pensioenstelsel. Daartoe heeft zij 'de markt' van pensioenen geanalyseerd vanuit de economische
theorieën van pensioen. De markt bestaat uit een aanbod (werkgever)- en vraagzijde
(werknemer).
De aanbodzijde van de pensioenmarkt
Voor de aanbodzijde bouwt Kraamwinkel verder op de theorieën van Lazear (1986, 1989)
en Viscusi (1985). Allereerst beschouwt zij 'de bijdrage van de werknemer'.
'Volgens de standaard neo-klassieke economische theorie zullen werkgevers werknemers
aanstellen zolang de productiviteit van een extra werknemer hoger is dan het loon dat hij
ontvangt. Zodra de extra bijdrage die een extra werknemer levert (marginaal product) niet
ten minste gelijk is aan het loon dat hij verdient, worden er geen extra werknemers meer
aangesteld. Het loon is in de evenwichtssituatie dus gelijk aan de marginale productiviteit.'
Maar waarom zouden werkgevers pensioen aanbieden en niet eenvoudigweg meer loon?
Lazear, volgens Kraamwinkel, verklaart dit vanuit de gedachte dat pensioen een
97
inspanningscontract is dat werknemers motiveert . 'In de economische theorie zijn
inspanningscontracten contracten die contractspartijen trachten te motiveren een optimale
inspanning te leveren. In inspanningscontracten zijn daarom mechanismen ingebouwd die
de contractspartijen motiveren. In de Angelsaksische literatuur worden deze mechanismen
wel incentives genoemd. Op de arbeidsmarkt worden inspanningscontracten gebruikt om
werknemers te motiveren een optimale prestatie te leveren, om zo een hoge productie te
behalen.'
Een tweede reden aan de aanbodzijde wordt aangereikt door Viscusi (1985). Het binden van
werknemers kan door middel van het aanbieden van een pensioen. Een manier volgens
Viscusi om dit te realiseren is het sanctioneren van vertrek door middel van pensioenverlies
door bijvoorbeeld het niet verkrijgen van
pensioen of niet overdraagbaar doen zijn van pensioenkapitaal.
Kraamwinkel komt voor de aanbodzijde in eerste termijn tot de volgende stelling:97

Kraamwinkel verwijst later (p. 98) in haar onderzoek naar een publicatie van Gustman, Mitchell en Steinmeier
(1994), waaruit valt op te maken dat er geen empirische gegevens zijn die ondersteunen dat werknemers inderdaad
door pensioenregelingen gemotiveerd worden.
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'Op basis van de theorie van pensioencontracten als inspanningscontracten zullen
werkgevers hun werknemers dus een pensioenregeling aanbieden om hen tot een hoge
productie te motiveren en aan het bedrijf te binden. Pensioenregelingen zullen deze doelen
slechts bereiken bij werknemers met een langlopend arbeidscontract. Werkgevers zullen
werknemers die kort in dienst (zullen) zijn uitsluiten van deelname aan pensioenregelingen.'
De vraagzijde van de pensioenmarkt
Ten aanzien van de vraagzijde wordt door Kraamwinkel uitgegaan van het streven van de
werknemer naar inkomenszekerheid over het leven conform het 'life-cycle
consumption-saving model' (Ando en Modigliani, 1953). Op basis van een aantal
afwegingen komt zij tot de conclusie dat de risicomijdende werknemer - als hij de keuze
heeft tussen sparen, een individuele verzekering of een collectieve pensioenverzekering voor een collectieve pensioenvoorziening zal kiezen 'die de vorm heeft van levenslange
periodieke uitkeringen met vaste geïndexeerde uitkeringen op niveau van het
laatstverdiende salaris tegen de laagste kosten.'
De pensioenmarkt: vraag en aanbod van pensioen
De markt (aanbod en vraag) voor pensioenen, aldus Kraamwinkel, is door de koppeling
van het pensioencontract aan het arbeidscontract verbonden met de arbeidsmarkt.
Werknemers zullen daarbij de afweging moeten maken of zij kiezen tussen 'een zeker
ouderdomspensioen en een totaal lager loon over het leven enerzijds en het zelf moeten
regelen van een onzekere oudedagsvoorziening en een totaal hoger loon over het leven
anderzijds'.
Daarbij komt nog, volgens Kraamwinkel, dat het onderzoek van Ghilarducci (1990) heeft
aangetoond dat werkgevers de ingewikkeldheid van en onduidelijkheid over pensioenen
vooral gebruiken om de loonkosten te verlagen.
De hypothesen die zij vervolgens formuleert voor de 'markt voor pensioenen' worden
empirisch (de onder a en b genoemde punten slechts deels) ondersteund:'werkgevers bieden hun werknemers een pensioenregeling aan om ze te motiveren
en aan het bedrijf te binden;
bepaalde groepen worden uitgesloten uit de pensioenregeling met behulp van
toetredingseisen;
voor de hogere functies binnen het bedrijf zal een goede pensioenregeling in het
leven worden geroepen, om vooral deze groep aan het bedrijf te binden;
werknemers zullen een pensioenregeling prefereren die met een bepaalde mate
van zekerheid levenslang periodieke uitkeringen uitkeert op het niveau van het
laatst verdiende loon tegen de laagste kosten.'
De uitwisselingsrelatie organisatie - medewerker is een moderne relationele overeenkomst
De relatie - en dus het arbeidscontract - tussen werkgever en werknemer wordt door
Kraamwinkel beschouwd als een moderne relationele overeenkomst, waarin de voortduring (en niet het ontslag) het uitgangspunt is. 'Conflicten moeten vooral harmonieus
opgelost worden en niet uitgevochten'. Door deze nadere analyse van de relatie tussen
werkgever en werknemer, die erop neerkomt dat deze relatie veel ingewikkelder is dan
Lazear veronderstelt, komt Kraamwinkel tot de conclusie:
'Als de werkgever niet of slechts met veel moeite kan vaststellen of de werknemer zo hard
mogelijk werkt, valt de bodem onder Lazears theorie weg. Het ouderdomspensioen gaat (...)
veel minder een rol spelen om werknemers te motiveren.
Dit betekent dat de werkgever andere mechanismen moet gebruiken om werknemers te
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motiveren ('incentives') dan pensioenen. Een eerste mogelijkheid is promotie. Met dit middel
kan een werkgever selectief werknemers die het goed (lijken) te doen belonen en anderen
daarmee aansporen ook hard te werken. Daarnaast zijn prestatiebeloning en beloning in
natura mogelijk, zoals statussymbolen als een auto van de zaak.'
Men kan hierbij twee kanttekeningen plaatsen. Allereerst, wil pensioen motiveren dan zou
98
pensioen een satisfier moeten zijn en géén dissatisfier (Van Bussel en Van Duren, 1990).
Een satisfier leidt tot tevredenheid als het in orde, doch niet tot ontevredenheid als het niet
in orde is. Terwijl een dissatisfier niet tot tevredenheid leidt als het in orde is, maar wel tot
ontevredenheid leidt als het niet in orde is. Het is de vraag of pensioen in het verleden zo
heeft gewerkt. Door de ondoorzichtigheid en complexiteit van pensioen (Ellwood, 1985;
Kotlikoff en Wise, 1987; Van Bussel en Van Duren, 1990; Kraamwinkel, 1995) waag ik dit
te betwijfelen.
De tweede kanttekening die gemaakt kan worden is gericht op wat Kraamwinkel in de
zijlijn opmerkt. De andere incentives die wel kunnen motiveren in plaats van pensioen zijn
volgens Kraamwinkel bijvoorbeeld het (selectief) promoveren van werknemers of het
hanteren van prestatiebeloning.
Het promoveren van werknemers is inderdaad een belangrijke gebeurtenis voor deze
werknemers. Het functioneren van mensen in organisaties is het terrein van Human
Resource-management. Dit functioneren en dus ook het promoveren, staat centraal in de
eerder in dit hoofdstuk besproken Human Resource-cycle van Tichy.
Om dit functioneren voor de organisatie te kunnen optimaliseren is een aantal
kerninstrumenten beschikbaar: selecteren, beoordelen, belonen en ontwikkelen. Het Tichy
model is een methode om het functioneren van mensen in organisaties te '(be)sturen', dat wil
zeggen dat de wijze waarop een organisatie omgaat met de eerder genoemde
kerninstrumenten, zoals beloning (en dus de keuze van wel of niet hanteren van
prestatiebeloning) bepalend is voor de effectiviteit en het succes van de organisatie. Het kan
dan niet zo zijn dat omdat pensioen niet meer motiveert, in plaats van pensioen de
werknemer dan maar wordt gepromoveerd of prestatiebeloning wordt ingevoerd.
Het hanteren en de instelling van personeelsinstrumenten moet met een doel, in onderlinge
samenhang en systematisch plaatsvinden. Dit laatste is exact de reden van dit onderzoek:
hoe met pensioen kan worden omgaan; met andere woorden hoe pensioen kan worden
ingebed in het Human Resource- en Financiële beleid van de organisatie.
Waarom bieden werkgevers in de praktijk dan wel pensioen aan? Kraamwinkel draagt de
volgende drie redenen daarvoor aan:het voorkomen van sociale onrust (De Swaan, 1989);
de mogelijkheid om met pensioenregelingen, door allerlei interne subsidiëringen
(zie hoofdstuk 2), de beloningsstructuur te versluieren en de arbeidskosten omlaag
te brengen (Ghilarducci, 1990);
het kunnen aanbieden van een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde, waardoor
'adverse selection' (Akerlof, 1970) kan worden tegengegaan. De betere werknemer
kent zijn eigen waarde (prestatie) en zal bij een onderwaardering trachten ander
werk te vinden. De betere werknemers selecteren zich zo uit de markt, waardoor
98

Herzberg (1966) onderkent satisfiers en dissatisfiers als twee categorieën van factoren als motivatoren in
werksituaties. Satisfiers worden aangemerkt als 'echte' motivatoren. Sondeijker (1996) merkt op dat 'geconcludeerd
werd dat binnen de soicaal-psychologische en de economisch-organisatorische benadering een financiële beloning
respectievelijk een motiverende werking heeft en effectief kan worden aangewend in het belang van de
aandeelhouders.'
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de slechtere overblijven et cetera.
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Daarbij komt, volgens Kraamwinkel, dat de markt voor pensioenen niet 'perfect' is. Er doen
zich verschillende problemen voor, die deels weer worden ondervangen:de werkgever krijgt bij pensioenen te maken met aanzienlijke 'opstellingskosten',
dat wil zeggen kosten voor de totstandkoming van een pensioencontract, terwijl de
werknemer te maken krijgt met 'informatiekosten'. Door de ingewikkeldheid en
onduidelijkheid moet de werknemer kosten maken om inzicht te verwerven in
hetgeen de werkgever hem aanbiedt (de 'informatie-asymmetrie' tussen werkgever
en werknemer). Gedeeltelijk (kunnen) worden deze imperfecties opgeheven door
standaardcontracten en werknemersorganisaties die wel 'de pensioenkennis'
hebben;
pensioenovereenkomsten hebben een lange looptijd, over het werkzame leven
heen. De werknemers zijn slecht op de hoogte van bestaan en inhoud. Dit leidt tot
onzekerheid bij de werknemers (het 'niet kunnen overzien'). Aangezien de PSW
toeziet op de naleving zou je mogen verwachten dat dit enige onzekerheid bij de
werknemer wegneemt;
een aantal werknemers lijdt aan 'bijziendheid'. Dat wil zeggen prefereren
consumeren nu in plaats van toekomstige consumptie:'free rider fenomeen', mensen zijn niet geneigd om zelf maatregelen te
treffen als het zonder ook goed lijkt te gaan;
'cognitieve dissonantie', het verdrukken van onwelgevallige informatie
(ouder worden) en daardoor niet bereid zijn hierop actie te ondernemen.
Deze bijziendheid wordt gedeeltelijk tegengegaan door het staatspensioen (AOW)
en de verplichtstelling in bedrijfspensioenfondsen en CAO's.
Ten slotte merkt Kraamwinkel nog op dat - alhoewel het door haar beschreven
pensioenmarktmodel niet zijn begrepen partijen die in de Nederlandse situatie zeer bepalend zijn: overheid, sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties), besturen van
pensioenfondsen en koepels van pensioenuitvoerder (Opf en VB)- het model redelijk het
Nederlandse pensioenstelsel weet te verklaren.
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5.7

Conclusie

Kraamwinkel beantwoordt het 'waarom werkgevers pensioen aanbieden' met het voorkomen
van sociale onrust, het versluieren van de beloningsstructuur en het reduceren van
personeelskosten alsmede het kunnen aanbieden van een goede arbeidsvoorwaarde. Daarmee veronderstelt zij dat door de werkgever, im- of expliciete keuzen worden gemaakt ten
aanzien van pensioen.
Dit komt overeen met de opvatting van Van Dijck die aangeeft dat ten aanzien van Human
Resource Management visies en keuzen moeten worden gemaakt - waardoor de uitgangspunten van Human Resource Management worden geëxpliciteerd - op vier samenhangende
99
hoofdgebieden. Deze visie(s) en keuzen zijn ook bepalend voor pensioen.
De Jong leidt uit het samenvattend profiel van de organisatie de uitgangspunten van Human
Resource Management af, die hij onderscheidt naar sociaal contract en hoofdthema's. Het
sociaal contract is gebaseerd op een uitwisselingsrelatie tussen organisatie en werknemer.
Kraamwinkel heeft specifiek voor pensioen deze relatie geanalyseerd, komt daarbij tot de
conclusie dat deze relatie meer complex is dan Lazear heeft verondersteld, met als gevolg
dat Lazears theorie niet meer van toepassing is en dat daarom pensioen '(...) gaat (...) veel
minder een rol spelen om werknemers te motiveren.' Ongeacht echter de complexiteit van de
uitwisselingsrelatie tussen de organisatie en de werknemer is het evident dat pensioen deel
uit maakt van de uitwisselingsrelatie tussen organisatie en werknemer.
Het bovenstaande ondersteunt de gemaakte keuze om - naast de uitgangspunten van het
Financiële beleid (hoofdstuk 4) - de uitgangspunten van het Human Resource-beleid als
uitgangspunt van pensioenbeleid te nemen. In het sociaal contract staat de
lange-termijnrelatie tussen werkgever en werknemer centraal. Ook het pensioencontract is
een relationele overeenkomst die gebaseerd is op een langdurige relatie (Kraamwinkel). In
de visie van Van Dijck worden de uitgangspunten van het Human Resource-beleid
geëxpliciteerd door middel van visie en keuzen op vier samenhangende hoofdgebieden van
Human Resource Management. Deze visie(s) en keuzen zijn van belang voor de inrichting
van het pensioengebouw.
In de totstandkoming van coherent pensioenbeleid is de explicitering van en aansluiting bij
deze visie(s) en keuzen in uitgangspunten van Human Resource-beleid noodzakelijk.
Daarmee wordt een maximale waarborging van de coherentie gerealiseerd en wordt
voorkomen dat vooraf een voor de organisatie zinloze discussie plaatsvindt of pensioen nu
wel of niet een directe vorm van beloning moet zijn. Pensioen als personeelsinstrument
betekent een zodanig hanteren van pensioen (belonend of verzorgend!) dat daarmee een
bijdrage wordt geleverd aan het realiseren van het Human
Resource-beleid en daardoor het organisatiebeleid.
99

Het volgende voorbeeld is een illustratie van de relatie tussen de hoofdgebieden die Van Dijck noemt en pensioen.
In hoofdstuk 8 (Het bouwbedrijf Koninklijke IBC) wordt deze relatie verder uitgewerkt. Pensioen speelt een rol bij de
in-, door- en uitstroom van personeel (personeelsbewegingen):(a)
Instroom. Pensioen als (aantrekkelijke?) arbeidsvoorwaarde is een voorbeeld dat
door Kraamwinkel wordt genoemd;
(b)
Uitstroom. Het is algemeen bekend dat militairen mede door de UKW, een soort VUT op 55
(marinemensen op 50!)-jarige leeftijd, amper nog uittreden na de 40-jarige leeftijd. De militair
vindt het UKW-uitzicht te verlokkelijk om nog een tweede carrière elders na te streven (wel na
55 jaar!). Tevens wekt de pensioenpromotie, de bevordering vlak voor de pensioendatum
die grote effecten heeft op onder andere de pensioenuitkering als gevolg van het eindloonsysteem, bij
Defensie als een extra stimulans om de eindstreep als militair te behalen.
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De uitgangspunten van het Human Resource- en Financiële beleid vormen het fundament
van het pensioengebouw. De uitgangspunten zijn dus een gegeven voor coherent pensioenbeleid. Om de coherentie te kunnen waarborgen is - nadat in dit hoofdstuk uitvoerig het
Human Resource-beleid, de historische en verwachte toekomstige ontwikkeling daarvan, de
personeelsinstrumenten en heel specifiek het instrument beloning in kaart zijn gebracht een integraal Human Resource-model ontwikkeld. Dit integrale Human Resource-model is
een van de basiselementen van de in de volgende hoofdstukken ontwikkelde methodiek om
coherent pensioenbeleid te kunnen realiseren.
Samengevat kan worden gesteld dat de keuzen gemaakt (op basis van het sociaal contract en
de hoofdthema's) op de hoofdgebieden, zoals door Van Dijck aangegeven, bepalend zijn
voor de inbedding van pensioen in het Human Resource-beleid (tabel 31).
Hoofdgebieden van Human Resource Management
Invloed en zeggenschap medewerkers
Bewegingen, kwaliteit en potentieel van medewerkers
Criteria en vormen van stimulering en waardering
Organiseren van werksystemen
Tabel 31: De belangrijkste Human Resource-thema's in relatie tot pensioen
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Pensioenvariabelen als ontwerpvariabelen

DE STRUCTUUR VAN DIT HOOFDSTUK
Inleiding
De pensioenvariabelen ten aanzien van toezegging, financiering en uitvoering
De pensioenvariabelen met betrekking tot de toezegging
Pseudo-variabelen met betrekking tot de toezegging
De pensioenvariabelen met betrekking tot de financiering
De pensioenvariabelen met betrekking tot de uitvoering
Overzicht van de pensioenvariabelen
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6.1

Inleiding

In hoofdstuk 2 is een overzicht gegeven van de diverse pensioensaspecten. Het Nederlandse
pensioenstelsel berust op drie pijlers: de AOW, het pensioen dat in de werkgevers werknemersrelatie totstandkomt en de in privé getroffen voorzieningen. Ieder
pensioengebouw is samengesteld uit drie 'bouwstenen' of pensioenelementen:de pensioenregeling. De pensioenregeling is daarbij de concretisering van de
pensioentoezegging door de werkgever;
de financieringswijze. De wijze van financiering van de pensioenregeling bepaalt
de mate waarin vermogensvorming plaatsvindt;
de pensioenuitvoering. De werkgever dient volgens de Pensioen- en spaarfondsenwet (PSW), als hij tenminste geen directeur-aandeelhouder is, het pensioen
van de werknemers 'te verzekeren' bij een pensioenfonds of een verzekeringsmaatschappij.
Er is in Nederland, bij wijze van spreken, niet één pensioenregeling gelijk maar, een
veelheid van verschillende financieringsystemen en een keuze tussen onderbrengen bij een
pensioenfonds of verzekeren bij een verzekeringsmaatschappij.
Ten aanzien van genoemde pensioenelementen pensioentoezegging, financiering en
uitvoering worden begrippen gehanteerd in de vorm van basissystemen, zoals 'eindloonregeling', 'inhaalpremiesysteem' of 'pensioenfonds'. Aan deze - in de pensioenwereld vrij
algemeen bekende doch in uitwerking voor de organisatie vaak niet overzienbare begrippen liggen impliciete keuzen en hun consequenties voor de organisatie ten grondslag.
Deze impliciete keuzen zijn expliciet te maken en worden in deze studie aangeduid met
'pensioenvariabelen'. In dit hoofdstuk worden de pensioenvariabelen per bouwelement
(toezegging, financiering en uitvoerder) nader uitgewerkt. Deze pensioenvariabelen zijn de
ontwerpvariabelen in de gehanteerde metafoor van hoofdstuk 3. De pensioenvariabelen zijn
voor de adviseur - als architect van het pensioengebouw - de ontwerpvariabelen voor het
pensioengebouw. In het volgende hoofdstuk wordt een methode beschreven hoe door
middel van pensioenvariabelen tot een ontwerp van een voor de organisatie passend
pensioengebouw kan worden gekomen op basis van het concept waarbij de pensioenvariabelen (ontwerpvariabelen) worden geconfronteerd met de uitgangspunten van de
organisatie (het soort gezin).
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6.2

De pensioenvariabelen inzake toezegging, financiering
en uitvoering

In de literatuur worden met betrekking tot de toezegging drie hoofdvormen of
basissystemen onderscheiden: de eindloon-, middelloon- en beschikbare premieregeling (zie
hoofdstuk 2). In de praktijk komen ook hybride vormen voor: bijvoorbeeld een
eindloonregeling tot ƒ 85.000,- en daarboven een gemiddeld-loonregeling. Ook ontstaan
'nieuwe' concepten naar aanleiding van discussies over herziening van pensioensystemen
(omzetting van VUT naar prepensioen) of Human Resource-beleid (zie hoofdstuk 7, de
'DUT- regeling' bij Coopers & Lybrand).
Begrippen zoals eind- of middelloon zijn van een hoog abstractieniveau en kunnen verder
worden 'ontleed'. Deze ontleding leidt tot de explicitering van onderliggende impliciete
keuzen, de pensioenvariabelen.
De pensioenvariabelen zijn noch 'binaire' variabelen noch, ten opzichte van elkaar,
uitsluitende variabelen. Met niet-binair wordt bedoeld dat de variabelen niet per se enkel
een 'ja of nee'-instelling kennen. Het 'ja, mits' of 'nee, onder voorwaarde dat' komt ook voor.
Dit geldt ook voor de variabelen onderling. De invulling van de variabelen kan niet onderling onafhankelijk geschieden.
De volgende variabelen, een zeker niet-limitatief aantal, kunnen ten aanzien van de
pensioenpijlers 'toezegging', 'financiering' en 'uitvoering' worden onderscheiden. Daarbij
zijn per pensioenvariabele enkele facetten ter inkleuring gegeven. Het is zeker niet de
bedoeling daarin compleet te willen zijn.
6.2.1

De pensioenvariabelen met betrekking tot de pensioentoezegging

De pensioenvariabelen ten aanzien van de pensioentoezegging zijn te rubriceren op basis
van zes hoofdkenmerken:de pensioenvormgeving;
het pensioenniveau;
het moment waarop het pensioen ingaat;
de inflatiebescherming van het pensioen;
de flexibele mogelijkheden van het pensioen;
de relatie van het pensioen tot andere uitkeringen.
Per genoemde rubriek kan een aantal pensioenvariabelen worden benoemd, die in de
volgende passages wordt beschreven.
6.2.1.1 Pensioenvormgeving
Ten aanzien van pensioenvormgeving wordt onderscheid gemaakt naar de volgende
variabelen:het pensioen is afhankelijk van het salaris. Door middel van twee pensioenvariabelen wordt deze afhankelijkheid tot uitdrukking gebracht:een salariswijziging heeft enkel effect op de toekomstige pensioenopbouw;
een salariswijziging heeft effect op de pensioenopbouw uit het verleden;
het pensioen is mede afhankelijk van het aantal dienstjaren;
de jaarlijkse opbouw van het pensioen verloopt gelijkmatig.
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De relatie tussen het pensioen en het salaris is in Nederland vanzelfsprekend (Pensioenkaart
van Nederland, 1987). De eindloonregeling wordt in de literatuur (onder andere Breunesse,
100
1995) gezien als het voorbeeld van een regeling die past in het verzorgingsconcept . Het
pensioen is gebaseerd op het laatstgenoten loon en voorziet derhalve in een voortzetting (bij
een volledig dienstverband) van de inkomenspositie van de werknemer na zijn dienstverlating. Keesen (1990) zegt hierover: 'De werknemer zal zijn levensstandaard willen
handhaven na pensionering. Het ligt dan voor de hand het jaarlijkse inkomen na
pensionering af te leiden van het jaarlijks inkomen voor pensionering'.
De eindloonregelingen zijn in het algemeen noch (of wellicht beter gezegd nog niet) flexibel
noch aan individuele wensen aan te passen. De financiering is vaak gestoeld op solidariteit.
Dat wil zeggen dat er allerlei vormen van 'subsidiëring' (zie ook hoofdstuk 2 en hetgeen is
gesteld bij de pensioenvariabele 'pensioen-inkomensratio) voorkomen, bijvoor- beeld:jonge werknemers subsidiëren oudere werknemers;
ongehuwden subsidiëren gehuwden werknemers;
werknemers die niet hun pensioenkapitaal hebben ingebracht subsidiëren
werknemers die dit wel hebben gedaan;
niet-carrièremakers subsidiëren carrièremakers;
de volgende generatie subsidieert de huidige generatie pensioentrekkers
(bijvoorbeeld omslagfinanciering bij VUT);
mannelijke werknemers subsidiëren vrouwelijke werknemers.
Het pensioen kan dus afhankelijk gesteld worden van het laatste salaris. In de praktijk
vertaalt dit zich veelal in een pensioen dat bij een volledig dienstverband 70% van het
laatstgenoten inkomen bedraagt. Door middel van de volgende twee variabelen kan de
afhankelijkheid tussen het pensioen en het salaris worden vormgegeven.
Pensioenvariabele
Voorbeeld instelling

Salariswijziging (1)
Een salariswijziging heeft effect op de toekomstige pensioenopbouw

Een salarisaanpassing leidt in het algemeen tot een aanpassing van de toekomstige
pensioenopbouw. Alle bekende systemen - eindloon, middelloon en beschikbare premie zijn hiervan voorbeelden. Tegelijkertijd rijst de vraag of een salarisverhoging ook effect
moet hebben op de pensioenopbouw in het verleden. Salariswijziging heeft effect op de
pensioenopbouw uit het verleden.
Pensioenvariabele
Voorbeeld instelling

Salariswijziging (2)
Een salariswijziging heeft effect op de pensioenopbouw uit het verleden

Een salarisverhoging leidt niet tot een bijstelling van het salaris over het verleden. De
werknemer die 10 jaar in dienst is zal bij een verhoging van het salaris van ƒ 45.000 naar
ƒ 47.000 niet vragen om een extra betaling van 10 maal 2.000 gulden in verband met in het
verleden gederfd inkomen.
In de eindloonpensioenregeling treedt dit effect wel op. Een verhoging van het inkomen tot
genoemde ƒ 47.000 betekent in de pensioensfeer dat een pensioenvermogen wordt gevormd
100

Breunesse citeert Van Wachem (1985), president-directeur van de Koninklijke Shell-groep: ' (...) na pensionering
de bereikte levensstandaard bij pensionering voort te kunnen zetten'.
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alsof de werknemer over alle dienstjaren ƒ 47.000 inkomen heeft genoten.
In het beschikbare premiestelsel of middelloonsysteem worden salarisverhogingen
(incidentele) in het algemeen niet met terugwerkende kracht vergolden in de pensioensfeer.
Toch kan ook in dit type regelingen hierop worden geanticipeerd door het pensioenniveau
of de pensioenpremie te verhogen. De in 1994 ingevoerde beschikbare premieregeling van
Nutricia is hiervan een voorbeeld. Het premiepercentage is zodanig gekozen dat, onder
bepaalde vooronderstellingen, de 'maatmens' op pensioendatum een pensioen op eindloonniveau kan aankopen. Een ander bekend voorbeeld is het geïndexeerde middelloonsysteem
op basis van 2% per dienstjaar.
In een 'contribution defined' regeling kan tevens worden geanticipeerd op de inflatie, prijscompensatie, of stijging van de welvaart (structurele verhogingen van het salaris). Bij de
bepaling van de hoogte van de beschikbare premie kan daarbij rekening zijn gehouden. In
de beschikbare premieregeling die Coopers & Lybrand in 1995 heeft ingevoerd, wordt
zowel rekening gehouden met carrière- als met inflatieontwikkeling.
Door Coopers & Lybrand is daarenboven de beschikbare premie afhankelijk gemaakt van
de leeftijd van de werknemer (zie tabel 32).
Leeftijd van ...
tot. ... jaar
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64

Percentage van het
pensioengevende deel van het
salaris (pensioengrondslag)
7.0-8.0-9.0-10.0-11.0
12.5
16.0
18.0
20.5
24.5
26.0
29.5

Tabel 32: Pensioenpremiestaffel van Coopers & Lybrand

Als motivatie geeft Coopers & Lybrand het voorkómen van een financiële lekstroom.
Daarmee wordt het volgende bedoeld. Een gelijkblijvende premie met eenzelfde
eindresultaat in termen van opgebouwd pensioenvermogen als de leeftijdsafhankelijke
premie leidt ertoe dat de premie voor jongeren hoger zal zijn dan 7% en voor ouderen lager
dan 29,5%. Dit betekent dat bij jongeren voorfinanciering plaatsvindt. Bij voortijdig vertrek
neemt de deelnemer als het ware 'te veel' pensioenvermogen mee. Dit heeft een
kostenverhogend effect (zie verder hoofdstuk 8).
Het is overigens mogelijk en in sommige pensioenregelingen gebruikelijk, om onderscheid
te maken in salarisverhogingen als gevolg van inflatie en als gevolg van carrière. Omdat het
pensioen in de toekomst genoten wordt, ligt het voor de hand het pensioen tegen
ontwaarding door inflatie te beschermen. Tijdens de actieve periode is dit eenvoudig te
realiseren door salarisverhogingen als gevolg van inflatie (bijvoorbeeld prijscompensatie)
wel en salarisverhogingen als gevolg van carrière niet een effect te laten hebben op de
pensioenopbouw uit het verleden.
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Pensioenvariabele
Voorbeeld instelling

Relatie pensioen en dienstjaren
Het pensioen is mede afhankelijk van het aantal dienstjaren

Het formularium in benefit-defined regelingen kent in het algemeen als een van de
101
factoren het aantal dienstjaren. De ter discussie staande VUT-regelingen zijn meestal
diensttijdonafhankelijk.
In een aantal gevallen komen hybride vormen voor. De basisregeling is daarbij
diensttijdafhankelijk (vanaf 65 jaar), de overbruggingsregeling kent een beperkte looptijd
(bijvoorbeeld van 60 tot 65 jaar) en is diensttijdonafhankelijk, terwijl door individuele
besparingen een aan de persoonlijke wensen tegemoetkomende uitkering kan worden
gecreëerd.
Dienstjaren dienen in dit verband ruim gezien te worden. Ook fictieve dienstjaren, ontstaan
door overdracht van het pensioen van een vorige werkgever naar de huidige pensioenregeling, dienen hierbij betrokken te worden. Het levensjarensysteem (zie hoofdstuk 2),
waarbij voor het aantal dienstjaren enkel met betrekking tot salarisverhogingen ook de jaren
vanaf 25 jaar worden meegenomen, is hiervan een sprekend voorbeeld.
Pensioenvariabele
Voorbeeld instelling

101

Jaarlijkse opbouw van het pensioen
De jaarlijkse opbouw van pensioen verloopt gelijkmatig

Het formularium is vaak: aantal dienstjaren * opbouwpercentage * pensioengrondslag
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In Nederlandse pensioenregelingen wordt veelal uitgegaan van een opbouwpercentage van
102
1,75% bij eindloonregelingen en 2% bij geïndexeerde middelloonregelingen . Bij een wat in pensioenland nog steeds wordt beschouwd als een volledig - dienstverband van 40
jaar komt daarbij het pensioenniveau uit op 70% van het laatste salaris of 80% van het
gemiddelde salaris.
In feite is de hoogte van het opbouwpercentage pas relevant als later over het
pensioenniveau gesproken wordt. Het verloop van de jaarlijkse opbouw van pensioen is hier
wel aan de orde. In genoemde voorbeelden is sprake van een vast opbouwpercentage
(1,75% respectievelijk 2%), ofwel een gelijkmatig verloop van de pensioenopbouw.
Het is denkbaar, en ook in de praktijk toegepast, om een ander verloop van de
pensioenopbouw te hanteren. Er kan bijvoorbeeld een leeftijdsprogressief of -degressief
percentage gehanteerd worden. In een praktijkgeval is door de organisatie gekozen voor een
leeftijdsprogressief percentage als middel om 'de senior, en aan de slapen grijze' consultant
aan de organisatie te binden (van 0,45% tot 3% per jaar). Het totaal bereikbare niveau bleef
70%. Het belonen van de blijver of de instromer in de organisatie is de achterliggende
beloningsfilosofie. Het is niet duidelijk of door de voorstellen van de Commissie Witteveen
een dergelijk systeem fiscaal nog is geaccepteerd. Het pensioensysteem van Nutricia,
waarbij jaarlijks een gelijk percentage van het salaris ter beschikking wordt gesteld voor
pensioen, is een voorbeeld van een degressief verlopende pensioenopbouw. Een jongere kan
immers van dat percentage van het salaris relatief veel meer pensioen kopen (en dus
opbouwen) dan een oudere.
Een laatste manier om de pensioenopbouw te verdelen over de tijd, is een manier die
103
aansluit bij de productiviteitskromme van een werknemer . De productiviteitskromme of
nutskromme van een werknemer gaat er bijvoorbeeld van uit dat bij bepaalde werknemers
in de beginjaren veel geïnvesteerd wordt in een werknemer. Het nut zal hierdoor per saldo
104
laag zijn. Rond de middelbare leeftijd is het nut van de werknemer maximaal. Daarna
heeft de werknemer moeite om de ontwikkelingen in de onderneming bij te houden, en
105
neemt het nut weer af . Het is mogelijk om een pensioenregeling te ontwerpen die bij de
vaststelling van de hoogte van de jaarlijkse pensioenopbouw aansluiting zoekt bij deze
nutskromme. Hiermee wordt bereikt, dat de arbeidsvoorwaarde pensioen aansluit bij het nut
van de werknemer, en daarmede de kosten van de werknemer eveneens de nutskromme
volgen.
In afbeelding 41 is een aantal manieren om de pensioenopbouw te verdelen schematisch
weergegeven. Daarbij is ervan uitgegaan dat de werknemer uiteindelijk eenzelfde pensioenniveau moet kunnen halen.

Afbeelding 41: Diverse manieren om de pensioenopbouw in de tijd te realiseren
102
Bijvoorbeeld de pensioenregeling van de Rabobank
103

Vergelijk het 'age-income'profiel zoals geschetst door Dr J. B. Kuné (Economische aspecten van veroudering en
pensioenvoorziening, Account Dossier nr. 2). Zie ook prof. dr L.G.M. Stevens (Een evenwichtig pensioenbeleid; niet
van latere zorg!, Contact, nummer 69, maart 1990). Zie ook Baarda c.s. (1994): 'Theoretisch veronderstelde relatie
tussen de functieverblijftijd en de 'performance' van medewerkers.'
104
Blankemeijer en Evers halen in dit verband een onderzoek aan van Gelderblom en De Koning uit 1992 waaruit
blijkt 'dat de productiviteit een parabool-relatie kent met leeftijd. Voor jongeren en ouderen is de productiviteit
betrekkelijk laag en de top ligt voor mannen bij 44 jaar, voor vrouwen bij 32 jaar.' Verder geven Blankemeijer en Evers
aan: ' (...) het corresponderende leeftijd-loonprofiel kent een kromlijnig verloop: aanvankelijk een laag loon,
vervolgens een sterke stijging (vanaf 35 jaar), een top ergens tussen de 40 en 50 jaar en daarna een lichte daling.'
105
In het age-incomeprofiel stelt Kuné dat de beloning van de werknemer in de laatste jaren zelfs hoger is dan de
productiviteit.
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6.2.1.2 Pensioenniveau
Ten aanzien van het hoofdkenmerk pensioenniveau binnen de rubriek 'toezegging' worden
de volgende (ter illustratie ingevulde) pensioenvariabelen onderkend:iedere werknemer heeft een gelijke pensioen-inkomensratio;
het pensioenniveau is 70% van het salaris;
het pensioenniveau is zodanig dat de pensioenkosten een vast percentage van de
salarissom zijn;
het pensioenniveau is zodanig dat de pensioenkosten gelijke tred houden met het rendement van de werknemer.
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Pensioenvariabele:
Voorbeeld instelling:

Pensioen-inkomensratio per werknemer
Iedere werknemer heeft een gelijke pensioen-inkomensratio

De pensioen-inkomensratio op ontslagdatum is het opgebouwde pensioenvermogen op
ontslagdatum in verhouding tot het totaal genoten inkomen tot ontslagdatum (= het tot
ontslagdatum opgerente over de diensttijd genoten inkomen). De pensioen-inkomensratio is,
aldus gedefinieerd, een maat voor de totale beloning over de werkzame periode van een
werknemer. Een pensioen-inkomensratio van 25 houdt in dat de werknemer voor iedere
gulden 'genoten' inkomen een pensioenvermogen op ontslagdatum heeft opgebouwd van 25
cent. De pensioen-inkomensratio geeft aan welk pensioenkapitaal per verdiende gulden is
opgebouwd.
In de zuivere beschikbare premieregeling is de toezegging een percentage van het jaarsalaris.
Per definitie zal daarom in een zuivere beschikbare premieregeling voor twee werknemers
met een verschillende carrière onder verder gelijkblijvende omstandigheden (onder andere
diensttijd, rendement op de beleggingen) de pensioen-inkomensratio gelijk zijn. Het
pensioenvermogen op ontslagdatum als percentage van het genoten inkomen is voor beide
werknemers gelijk. Het is derhalve triviaal dat in een beschikbare premieregeling de
verhouding van de totale beloning, gedefinieerd als het tot ontslagdatum opgerente
inkomen vermeerderd met het pensioenvermogen op ontslagdatum, van beide werknemers
gelijk is aan de verhouding van de opgerente inkomens.
Voor de andere bekende systemen, zoals de eindloon- en middelloonregelingen, is de
pensioen-inkomensratio minder voor de hand liggend. Hierna volgt een aantal voorbeelden
ter illustratie.
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Voorbeeld 2
Stel A en B beginnen op een gelijke leeftijd (25 jaar) met een gelijk inkomen van ƒ 30.000 bij een organisatie te
werken. Op pensioendatum is het inkomen van B twee keer zo groot als het inkomen van A, namelijk ƒ 120.000
tegen ƒ 60.000. Wij veronderstellen dat (scenario A):het niet-pensioengevende deel van het inkomen (= franchise) ƒ 24.000 is;
er geen inflatie is;
de rente gelijk is aan 0.
In afbeelding 42 zijn beide carrièrelijnen opgenomen.
Afbeelding 42: De carrièrelijnen van werknemer A en B

Op pensioendatum is te bepalen wat de totale inkomens van werknemer A en B zijn geweest. Werknemer A heeft
in totaal ƒ 1.800.000 verdiend (zie tabel 33).
Eindloonregeling
Middelloonregeling
Scenario A
Werknemer A
Werknemer B
Werknemer A
Werknemer B
Totaal verdiend inkomen op 65 jaar
1.800.000
3.000.000
1.800.000
3.000.000
(grondslag)
(840.000)
(2.040.000)
(840.000)
(2.040.000)
Pensioenvermogen op 65 jaar
258.405
689.080
150.736
366.074
Pensioenvermogen per eenheid
14.4 (30.8)
23.0 (33.8)
8.4 (17.9)
12.2 (17.9)
genoten inkomen (eenheid
grondslag)* 100
Tabel 33: Pensioen-inkomensratio's scenario 2

Het totale inkomen van werknemer B bedraagt ƒ 3.000.000. Vervolgens is bepaald wat het onderliggende
pensioenvermogen op ontslagdatum (in dit voorbeeld de pensioendatum) is van de pensioenrechten van de beide
werknemers. Daarna is berekend het bedrag aan opgebouwd pensioenvermogen uitgedrukt in het totale inkomen
(de pensioen-inkomensratio). Dat wil zeggen het opgebouwde pensioenvermogen per gulden verdiend inkomen.
De pensioen-grondslagratio is gedefinieerd als het opgebouwde pensioenvermogen gedeeld door de totale
grondslag (pensioengevend inkomen minus franchise). De pensioen-inkomensratio is in de tabel tussen haakjes
weergegeven.
In tabel 34 zijn de uitkomsten van een aantal berekeningen onder verschillende vooronderstellingen opgenomen. Het uitgewerkte voorbeeld komt overeen met het tweede scenario: werknemer A ontvangt op ontslagdatum (hier pensioendatum) per gulden verdiend inkomen een pensioenvermogen van 14,4 cent. Werknemer B
ontvangt 23,0 cent per gulden verdiend inkomen. De carrièremaker B ontvangt dus procentueel meer pensioengeld. De niet-carrièremaker subsidieert als het ware de carrièremaker.
Conclusie, onder verder gelijke omstandigheden geldt:
Eindloonregeling
B heeft meer totaal inkomen;
B heeft hogere pensioen-inkomensratio;
Middelloonregeling
B heeft meer totaal inkomen;
B heeft hogere pensioen-inkomensratio, doch de ratio is lager
dan ten opzichte van de eindloonregeling;
Beschikbare premieregeling
B heeft meer totaal inkomen;
A en B hebben een gelijke pensioen-inkomensratio;
De eindloonregeling beloont (=totale beloning) derhalve de carrièremaker relatief meer (inkomen en
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pensioenvermogen) dan een beschikbare premieregeling. Met zegt wel dat de carrièremaker wordt
gesubsidieerd door de niet-carrièremaker.
Bij andere economische scenario's zijn gelijksoortige berekeningen gemaakt. Daarbij is aangenomen dat de
franchise de inflatie volgt en dat het inkomen respectievelijk de pensioengrondslag naar de ontslagdatum wordt
opgerent. De uitkomsten van de berekeningen met betrekking tot de eindloonregeling en de gehanteerde
variabelen zijn opgenomen in tabel 34. Tussen haakjes is de pensioen-grondslagratio weergegeven.
Scenario (eindloonregeling)
Pensioen-inkomens(grondslag)ratio bij een salarisontwikkeling
van ... tot ...
Scenario Inflatie % Rente % Franchise 30-45.000
30-60.000
30-90.000
30-120.000 30-180.000
1
0
0
0
21,5 (21,5)
23,9(23,9)
26,9(26,9)
28,7(28,7)
30,8(30,8)
2
0
0
24.000
10,0(27,9)
14,4(30,8)
19,7 (32,9)
23,0(33,8)
26,7(34,6)
3
3
7
0
9,2(9,2)
10,6(10,6)
12,4(12,4)
13,7(13,7)
15,2(15,2)
4
3
7
24.000
4,3(13,1)
6,3(15,2)
9,1(16,8)
10,9(17,5)
13,1(18,2)
Tabel 34: Pensioen-inkomens(grondslag)ratio's ingeval van een eindloonregeling
Indien in het voorbeeld over het gehele inkomen (eerste scenario uit tabel 34) pensioen wordt gegeven - de
franchise is dan gelijk aan 0 - zijn de ratio's 23,9 voor A respectievelijk 28,7 voor B. Met andere woorden, A
krijgt naast iedere gulden aan inkomen 0,239 gulden pensioenvermogen en B ontvangt voor iedere gulden
inkomen 0,287 gulden pensioenvermogen.
Indien het pensioenvermogen wordt uitgedrukt in de pensioengrondslagsom (het pensioengevende inkomen),
blijft het beeld gelijk, maar is het procentuele verschil tussen de carrièremakers en niet-carrièremakers kleiner.
De cijfers tussen haakjes in de tabellen zijn de pensioen-grondslagsomratio's.
In tabel 35 zijn de uitkomsten met betrekking tot de 'geïndexeerde' (= jaaropbouw wordt met inflatie
gecompenseerd) middelloonregeling opgenomen. De uitkomsten van de berekeningen ter zake de eindloon- en
middelloonregeling ondersteunen de gedachte dat carrièremakers niet-carrièmakers 'subsidiëren'.
Scenario (geïndexeerde middelloonregeling) Pensioen-inkomens(grondslag)ratio
Scenario Inflatie % Rente % Franchise 30-45.000
30-60.000
30-90.000
30-120.000 30-180.000
1
0
0
0
17,9 (17,9)
17,9(17,9)
17,9(17,9)
17,9(17,9)
17,9(17,9)
2
0
0
24.000
6,5(17,9)
8,4(17,9)
10,8 (17,9)
12,2(17,9)
13,8(17,9)
3
3
7
0
7,6( 7,6)
7,9( 7,9)
8,3( 8,3)
8,5( 8,5)
8,8( 8,8)
4
3
7
24.000
2,7( 8,4)
3,7( 8,8)
5,0( 9,2)
5,8( 9,3)
6,8( 9,5)
Tabel 35: pensioen-inkomens(grondslag)ratio's ingeval van een geïndexeerde middelloonregeling

Voorbeeld 3
Dit voorbeeld nuanceert de gevonden resultaten uit voorbeeld 2. Stel werknemer A en werknemer B vangen op
een gelijke leeftijd met eenzelfde inkomen bij een organisatie aan. Het carrièpad van A en B verschilt. A maakt
in de eerste jaren van zijn dienstverband een flinke carrière. B komt later op gang. Werknemers A en B hebben
op pensioendatum een gelijk salaris. De aanname is dat er geen werknemersbijdrage in de pensioenregeling is,
alle pensioenpremie wordt betaald door de werkgever.

Afbeelding 43: de pensioen-inkomensratio van werknemer A is groter dan van werknemer B
Werknemer A en B ontvangen in een eindloonregeling een gelijke pensioenuitkering. De totale pensioenlast
106
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In termen van de actuariële opgerente waarde op pensioendatum. Wel kan door gebruik van het
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voor de werkgever over de doorgebrachte diensttijd is op pensioendatum voor werknemer A en B gelijk. Met
andere woorden, de onderliggende waarde (pensioenvermogen) van het opgebouwde pensioen is op pensioendatum voor A en B gelijk.
Op pensioendatum is de opgerente waarde van het inkomen, inclusief pensioenlast, voor B groter dan voor A om
het simpele feit dat B meer inkomen heeft genoten. Het 'verdiende' pensioenvermogen uitgedrukt in een- heden
'verdiend' inkomen, met andere woorden het opgebouwd pensioenvermogen per eenheid verdiend inkomen (de
pensioen-inkomensratio), is voor B, de vroege carrièremaker, echter kleiner dan voor A, de latere carrièremaker.
De late carrièremaker is uitgedrukt in termen van de pensioen-inkomensratio 'meer' carrière- maker dan de
vroege carrièremaker.
Stel dat de carrière van werknemer B er als volgt uitziet: ƒ 30.000 (jaar 1), ƒ 38.000 (jaar 2), ƒ 39.000 (jaar 3)
en ƒ 40.000 (jaar 4) en de carrière van werknemer A: ƒ 30.000 (jaar 1), ƒ 31.000 (jaar 2), ƒ 32.000 (jaar 3) en
ƒ 40.000 (jaar 4). In het scenario inflatie 0%, rente 0% en franchise ƒ 24.000 bedragen de ratio's voor het
eindloonsysteem 2,31 (6,65) voor werknemer B respectievelijk 2,55 (9,17) voor werknemer A en voor het
middelloonsysteem 1,84 (5,30) voor werknemer B respectievelijk 1,48 (5,30) voor werknemer A.
In het scenario inflatie 3%, rente 7% en franchise 24.000 bedragen de ratio's voor het eindloonsysteem 2,04
(5,94) voor werknemer B respectievelijk 2,26 (8,22) voor werknemer A en voor het middelloonsysteem 1,63
(4,73) voor werknemer B respectievelijk 1,31 (4,75) voor werknemer A.
Conclusie ten aanzien van het voorbeeld:
Eindloonregeling
B heeft meer totaal inkomen;
B heeft een lagere pensioen-inkomensratio;
Middelloonregeling
B heeft meer totaal inkomen;
B heeft een hogere pensioen-inkomensratio;
Beschikbare Premieregeling
B heeft meer totaal inkomen;
A en B hebben een gelijke pensioen-inkomensratio.

Op basis van de gevonden resultaten uit de voorbeelden 2 en 3 kan met betrekking tot deze
voorbeelden worden geconcludeerd dat de middelloonregeling consequent is ten aanzien
van de pariteit totaal inkomen en pensioen-inkomensratio voor twee qua carrière verschillende werknemers (onder verder gelijke omstandigheden): een groter totaal inkomen
betekent een gelijke of hogere pensioen-inkomensratio. De beschikbare premieregeling is
uit de aard der regeling 'neutraal'. Dat wil zeggen de pensioen-inkomensratio is carrièreinvariant.
Voorbeeld 4
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Indien A een partner
heeft en deze partner op basis van het reglement recht heeft op een (latent)
partnerpensioen, zal de werkgeverslast voor A hoger zijn dan voor B. De pensioen-inkomensratio zal daardoor
nog meer veranderen ten gunste van B. Anders geformuleerd: een partner verhoogt de pensioen-inkomensratio.
In de tabellen 36 en 37 zijn de resultaten opgenomen indien wordt rekening gehouden met een weduwenpensioen op basis van het opgebouwde recht en de uitgangspunten zoals zijn vermeld in voorbeeld 3.

financieringssysteem een gering verschil optreden. Daarom is verondersteld (hetgeen op basis van de PSW niet is
toegestaan) dat de financiering eerst op moment van ontslag plaatsvindt.
107
Om een ingewikkelde actuariële discussie te voorkomen, wordt het volgende verondersteld. Werknemer A krijgt in
het jaar voor pensioneren een relatie met een partner. Op basis van het reglement onstaat recht op een volledig
partnerpensioen.
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Eindloon (met WP)
Werknemer B
Werknemer A

Pensioen-inkomens (grondslag)ratio
(inflatie=0%, rente=0%)
3.78(10.90)
4.18(15.03)

Pensioen-inkomens(grondslag)ratio
(inflatie=3%, rente=7%)
3.35 (9.73)
3.70(13.47)

Tabel 36: Werknemers A en B uit voorbeeld 3 inclusief een weduwenpensioen

Geïndexeerd
middelloon
(met WP)
Werknemer B
Werknemer A

Pensioen-inkomens (grondslag)ratio
(inflatie=0%, rente=0%)
3.01( 8.69)
2.42 (8.69)

Pensioen-inkomens(grondslag)ratio
(inflatie=3%, rente=7%)
2.67(7.75)
2.14(7.79)

Tabel 37: Werknemers A en B uit voorbeeld 3 inclusief een weduwenpensioen

Indien de resultaten uit de tabellen 36 en 37 worden vergeleken met de resultaten uit voorbeeld 3 blijkt
inderdaad de aanname dat een weduwenpensioen de pensioen-inkomensratio verhoogt juist te zijn.

Voorbeeld 5
Stel werknemer A en werknemer B zijn beiden 50 jaar oud en 15 jaar bij de organisatie en hebben een gelijk
inkomen over de gehele diensttijd die zij bij de organisatie doorbrengen. Werknemer A heeft bij indiensttreding
geen pensioenvermogen 'meegebracht' en dus geen 'fictieve dienstjaren' ingekocht, werknemer B heeft dit wel
108
dat de
gedaan. In een conventionele eindloonregeling met bijbehorende financiering zal het pensioengeld
organisatie besteedt over de periode dat beide werknemers in dienst zijn aan werknemer B hoger zijn dan voor
werknemer A. De werknemer die zijn pensioengeld niet heeft ingebracht subsidieert, de werknemer die dat wel
heeft gedaan. Ofwel de inbreng van pensioenkapitaal verhoogt de pensioen-inkomensratio.

Bovenstaande voorbeelden bevestigen de eerdere conclusie ten aanzien van de pariteit
pensioen-inkomensratio en totaal inkomen. De aanwezigheid van bijvoorbeeld een
weduwenpensioen versterkt deze pariteit. Andere factoren, zoals het wel of niet hebben
overgedragen van pensioenkapitaal, zijn van invloed op de pensioen-inkomensratio, met
name in een eindloonregeling.
In de afbeeldingen 44, 45, 46 en 47 is het verloop van de pensioen-inkomensratio gedurende de opbouw weergegeven voor een aantal werknemers. In de afbeeldingen 45 en 47
wordt uitgegaan van een eindloonsysteem en aan de afbeeldingen 44 en 46 ligt een geïndexeerd middelloonsysteem ten grondslag.
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Opgerente actuariële waarde.

Afbeelding 44: Pensioen-inkomensratio middelloon

Afbeelding 45: Pensioen-inkomensratio eindloon

Afbeelding 46: Pensioen-inkomensratio middelloon

Afbeelding 47: Pensioen-inkomensratio eindloon

De werknemers zijn als volgt te karakteriseren:werknemer A is op 25-jarige leeftijd in dienst getreden. Hij maakt de volgende
(nominale) carrière: het inkomen is ƒ 30.000,- bij indiensttreding en is op de
ontslagleeftijd van 35 jaar ƒ 60.000,-;
het inkomen van werknemer B is tevens ƒ 30.000 bij indiensttreding en is ƒ 90.000
op de 35-jarige leeftijd als hij uit dienst treedt;
werknemer A1 verlaat op 65-jarige leeftijd de organisatie en heeft in zijn diensttijd
van 10 jaar een carrière gelijk aan die van A: van ƒ 30.000 tot ƒ 60.000;
werknemer B1 treedt op 55-jarige leeftijd in dienst met een inkomen van
ƒ 30.000,- en gaat met 65 jaar met pensioen met een inkomen van ƒ 90.000 en
heeft dus een qua inkomen gelijke carrière aan B;
werknemers C en D treden op 25-jarige leeftijd in dienst. Het inkomen bedraagt
dan ƒ 30.000 respectievelijk ƒ 60.000. Het inkomen op de ontslagleeftijd van 35
jaar is voor beiden ƒ 120.000;
werknemers C1 en D1 verschillen van C en D alleen op het punt van de diensttijd.
Zij treden op 55-jarige leeftijd in dienst en gaan met 65 jaar met pensioen.
In alle scenario's wordt uitgegaan van een inflatie van 3%, een rente van 7% en een
franchise van ƒ 24.000,-. Het pensioenopbouwpercentage bedraagt in zowel de eindloonregeling als in de geïndexeerde middelloonregeling 1,75%. Er wordt een weduwenpensioen
verzekerd op basis van opgebouwde rechten. De werknemer draagt niet bij in de
pensioenpremie. De actuariële factoren zijn gebaseerd op de sterftetafels van het Actuarieel
Genootschap (afgerond volgens Makeham) over de waarnemingsperiode 1985 - 1990 op
basis van een rekenrente van 4%. Er zijn geen leeftijdscorrecties toegepast. In verband met
het weduwenpensioen is een leeftijdsverschil tussen man en vrouw gehanteerd van drie jaar.
Dat wil zeggen de vrouw is verondersteld drie jaar jonger dan de man te zijn.
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De gevonden resultaten leiden tot de volgende conclusies:de pensioen-inkomensratio's van de jongere werknemers A, B, C en D zijn veel
lager dan die van de oudere werknemers A1, B1, C1 en D1, terwijl er sprake is van
een gelijk inkomensverloop. Onder verder gelijke omstandigheden verkrijgt een
oudere werknemer meer pensioenvermogen per gulden verdiend inkomen;
het verloop van de pensioen-inkomensratio's is progressief voor zowel het
middelloon- als het eindloonsysteem. In de pensioenpraktijk wordt weleens het
argument gehanteerd dat in het eindloonsysteem de carrièremakers worden
bevoordeeld in tegenstelling tot het middelloonstelsel, waar sprake zou zijn van
een 'juiste afspiegeling' van de carrière. Wat uit de voorbeelden blijkt, is dat ook
het middelloonsysteem de carrièremakers bevoordeelt, hetgeen valt op te maken
uit de divergentie van de krommen in afbeelding 44;
de convergentie van de krommen in afbeelding 46 nuanceert de voorgaande
conclusie. Bij een gelijk eindinkomen hoort een bijna gelijke pensioeninkomensratio;
voor het middelloonstelsel wordt de 'gelijke pariteit' van pensioen-inkomensratio
en het totaal verdiend inkomen bevestigd;
in het eindloonsysteem wordt een latere carrière meer beloond dan een vroege
carrière. Dit betekent dat indien het startinkomen ongelijk is en er sprake is van
een gelijk eindinkomen (onder verder gelijkblijvende omstandigheden), dit resulteert in een gelijk pensioenvermogen voor beide werknemers, maar dat de
pensioen-inkomensratio van de latere carrièremaker hoger is dan die van de vroege
carrièremaker.
De pensioen-inkomensratio is een kengetal dat aangeeft welk pensioenkapitaal is
opgebouwd naast iedere verdiende gulden. Als pensioenkapitaal wordt het totaal, uit
werkgevers- en werknemersbijdragen, opgebouwde pensioenkapitaal gehanteerd. Vanuit de
organisatie bezien kan het interessanter zijn de pensioen-inkomensratio te definiëren als het
pensioenkapitaal dat is opgebouwd uit de werkgeversbijdragen gedeeld door het totaal
verdiende inkomen. De ratio aldus gedefinieerd is dan een maat voor de beloning (loon en
pensioenkapitaal) door de werkgever van de werknemer. De ratio zou dan zo ingesteld
kunnen worden dat daarmee een aansluiting gevonden wordt bij het beloningsbeleid van de
organisatie.
Pensioenvariabele
Voorbeeld instelling

Pensioenniveau
Het pensioenniveau is 70% van het salaris

Het niveau van de pensioenregeling kan op een aantal manieren benaderd worden. De in
Nederland meest gebruikelijke manier is om het maximaal bereikbare pensioen uit te
drukken in een percentage van het salaris. Een pensioenniveau van 70% van het laatst
genoten inkomen komt het meest voor (Rapport Pensioenkamer 1987). Natuurlijk kan er
voor gekozen worden om een ander niveau te kiezen, bijvoorbeeld 60% of 80%. Gezien de
soms hoge netto pensioenuitkomsten gaan er in Nederland steeds vaker stemmen op om het
pensioenniveau te verlagen. In middelloonsystemen is het hanteren van een percentage van
2% per dienstjaar - bij 40 dienstjaren derhalve 80% van het gemiddelde inkomen - een
veelvoorkomend alternatief (Rabobank, Philips).
Pensioenvariabele
Voorbeeld instelling
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Pensioenniveau (2)
Het pensioenniveau is zodanig dat de pensioenkosten een (vast) percentage
van de salaris/pensioengrondslagsom zijn

Een ander wijze om het pensioenniveau te benaderen is vanuit de kostenkant. We hebben
dan te maken met een defined-costsysteem in plaats van een defined-benefitsysteem. Het
uiteindelijke pensioenniveau ligt dan niet vast, maar is een afgeleide van het kostenniveau.
In Nederland zijn de meeste pensioenregelingen een mengvorm. Het maximale
pensioenniveau is veelal 70% van het salaris, waarbij in de reglementen meestal een
voorbehoud gemaakt wordt. Dit voorbehoud betreft dan een al dan niet concrete
maximering van de kosten.
Pensioenvariabele
Voorbeeld instelling

Pensioenniveau (3)
Het pensioenniveau is zodanig dat de pensioenkosten gelijke tred houden
met het rendement van de werknemer

Onder de pensioenvariabele 'de jaarlijkse pensioenopbouw verloopt gelijkmatig' is een
manier aangegeven om de pensioenopbouw gelijke tred te laten houden met de 'nutskromme' van een werknemer. Naar analogie hiervan is het mogelijk om het pensioenniveau
een resultante te laten zijn van pensioengeld dat beschikbaar wordt gesteld op basis van
deze 'nutskromme'. Met andere woorden, de pensioenbijdrage houdt gelijke tred met het
'rendement' van de werknemer (afbeelding 48)

Afbeelding 48: De pensioenbijdrage houdt gelijke tred met het rendement van de werknemer

6.2.1.3 Het moment waarop het pensioen ingaat
Er wordt hier één variabele onderscheiden: de pensioenleeftijd is x jaar. Alle andere
variabelen die te maken hebben met flexibele uittreding zijn opgenomen onder het
hoofdkenmerk flexibiliseren.
Pensioenvariabele
Voorbeeld instelling

Pensioenrichtleeftijd
De pensioenrichtleeftijd is 65 jaar

Een op het eerste gezicht gebruikelijke pensioenleeftijd is 65 jaar. De meeste pensioenregelingen hanteren deze pensioenleeftijd. Indien de VUT-regelingen mede in ogenschouw
genomen worden, ontstaat een meer diffuus beeld. Het lijkt dan beter te spreken van een
pensioenrichtleeftijd. De pensioenrichtleeftijd is hier gedefinieerd als de door de onderneming gewenste leeftijd van uittreding uit het arbeidsproces. Is er een traditionele
pensioenregeling en geldt er geen VUT-regeling, dan is de pensioenrichtleeftijd 65 jaar.
Geldt er tevens een VUT vanaf 62 jaar, dan is de pensioenrichtleeftijd 62 jaar. Geldt er een
variabele pensioenleeftijd, waarbij de pensioenhoogte evenredig varieert met de pensioenleeftijd, dan kan als pensioenrichtleeftijd beschouwd worden de leeftijd waarop met een
redelijke pensioenhoogte uitgetreden kan worden, of de leeftijd waarop de meeste
werknemers proefondervindelijk pensioneren danwel de door de organisatie gewenste
uittredingsleeftijd. Zo is in de DUT-regeling van Coopers & Lybrand als uittredingsleeftijd
voor directors de leeftijd van 57 jaar in het arbeidscontract opgenomen. De FPU-regeling
van de overheid gaat uit van een pensioenrichtleeftijd van 62 jaar.
De pensioenrichtleeftijd kan sterk afhankelijk zijn van de branche of de functie. Zo kennen
verpleegkundigen een pensioenrichtleeftijd van 60 jaar, vanuit de gedachte dat het beroep
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een zodanig zware tol heeft geëist dat langer doorwerken niet verantwoord is. Militairen
kennen een functioneel leeftijdsontslag (UKW) op 55 jaar - bepaalde groepen militairen (de
schepelingen van de Marine) zelfs 50 jaar - omdat militairen vanaf die leeftijd niet meer
operationeel inzetbaarheid zouden zijn.
De laatste jaren wordt meer en meer gehoord dat de pensioenleeftijd van 65 jaar 'naar
achteren moet', mede gelet op de vergrijzing van de (beroeps)bevolking. In relatie tot de
AOW heeft Bolkestein (hoc tempore fractievoorzitter van de VVD) in 1994 als alternatief
voor de financiering van de AOW geopperd om de AOW te laten ingaan op de leeftijd van
67 jaar.
Ook het fenomeen van 'deeltijdpensioen' wordt zo nu en dan geopperd naar analogie van de
OBU-regeling van het PGGM. In de FPU-regeling van de overheid is deze mogelijkheid
reeds opgenomen per 1 april 1997: 'Deeltijduittreden is ook mogelijk. De totale FPUuitkering wordt dan naar rato berekend. Voor het deel dat men blijft werken, blijft ook de
bonus naar rato beschikbaar.' (TPV, augustus 1996).
6.2.1.4 De inflatiebescherming
Dit hoofdkenmerk wordt gevormd door twee variabelen:de bescherming tegen inflatie is ongeclausuleerd;
indexatie geschiedt uit beschikbare middelen die zijn ontstaan uit extra
beleggingsopbrengsten.
Pensioenvariabele
Voorbeeld instelling

Inflatiebescherming van het pensioen
De bescherming tegen inflatie is ongeclausuleerd

Het is gebruikelijk pensioenen tegen inflatie te beschermen, zowel voor als na ingang.
Tijdens de actieve periode vindt deze bescherming bijvoorbeeld plaats via koppeling van het
pensioen aan het salaris, door indexatie van opgebouwde rechten, of door bij de vaststelling
van de hoogte van bijvoorbeeld een beschikbare premie rekening te houden met inflatie. In
de slapersperiode en na ingang van het pensioen vindt inflatiebescherming van het pensioen
plaats door indexatie van het pensioen.
In theorie kan deze bescherming tegen inflatie ongeclausuleerd lijken. Bijvoorbeeld in een
eindloonregeling, waarbij de ingegane pensioen en slapersrechten verhoogd worden op
basis van een prijsindexcijfer, lijken de pensioenen zonder clausules beschermd te zijn tegen
inflatie. In praktijk zal echter gelden dat als de beschikbare middelen niet of niet meer
toereikend zijn, de inflatiebescherming onder druk komt te staan. Toch wordt een dergelijke
vorm van indexatie, waarbij geen expliciete voorwaarden gesteld worden aan de
inflatiebescherming, als ongeclausuleerd bestempeld. De Verzekeringskamer zal er immers
op toezien dat de financiering van een dergelijke toezegging zodanig is, dat de inflatiebescherming veilig gesteld is.
Als de inflatie niet meer is te financieren uit de opbrengsten uit de beleggingen van de
pensioengerechtigden, zal de actieve generatie moeten bijspringen. Er is dan sprake van een
zogenaamde generatiesolidariteit. Generaties, die leven in tijden van lage inflatie, zijn
solidair met generaties, die leven in tijden met hoge inflatie. De pensioenregeling van
PGGM, inclusief de financiering daarvan, kent een dergelijke generatiesolidariteit. In de
109
ABTN van PGGM wordt gesproken van de 'generatiepremie'.
109

De Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. De PSW (art. 10) vermeldt hierover: 'Overdracht of herverzekering van
het uit de aangegane verplichtingen voortspruitende risico behoeft door een pensioenfonds niet plaats te hebben
indien het fonds werkt volgens een actuariële en bedrijfstechnische nota betreffende het te voeren beleid, waarbij de
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financiële opzet en de grondslagen waarop het rust, gemotiveerd omschreven zijn.'
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Pensioenvariabele
Voorbeeld instelling

Inflatiebescherming van het pensioen (2)
De indexatie van het pensioen geschiedt uit de beschikbare middelen

Een andere manier om met inflatiebescherming om te gaan, is om deze te benaderen vanuit
de kostenkant. Dit resulteert in een indexatie uit de beschikbare middelen, veelal de
overrendementen op de liggende pensioenreserves.
De systematiek van indexatie uit beschikbare middelen is eenvoudig. De pensioenreserves
van ingegane pensioenen en slapers zijn veelal berekend tegen een rekenrente van 4%.
Indien bijvoorbeeld een rendement gemaakt wordt van 6%, dan is er een overrendement van
6% minus 4% is 2%. Actuarieel kan aangetoond worden dat dit beschikbare overrendement
precies voldoende is om de desbetreffende pensioenen met 2% te verhogen.
Hieruit is af te leiden dat indien de rendementen op de pensioengelden de rekenrente (4%)
met de inflatie overtreffen, de ingegane pensioenen op deze wijze precies tegen inflatie
beschermd kunnen worden. Anders gezegd als het rente-ecart (rendement van het
pensioenbeleggingen minus de loonstijging) groter is dan 4% kunnen de ingegane
pensioenen welvaartsvast worden geïndexeerd. Of de indexatie in de praktijk ook daadwerkelijk kan worden bekostigd uit de overrente is arbitrair. In tabel 38 is de verhouding
rendement en loonstijging van pensioenfondsen over de periode 1961 - 1988 opgenomen
(Bolhuis en Vossers, 1990). Zij komen tot de conclusie dat een 'een lagere rekenrente dan
4% noodzakelijk' lijkt. Het lijkt erop alsof pensioenen niet welvaartsvast geïndexeerd
110
kunnen worden uit de overrente .
Periode:
Gemiddeld
Rendement
Loonstijging
Verschil

1961-1970
4,9%
8,1%
-3,2%

1971-1980
7,2%
9,1%
-1,9%

1981-1988
8,5%
2,0%
6,5%

1961-1988
6,5%
6,7%
-0,2%

Tabel 38: Illustratie verhouding rendement en loonstijging van pensioenfondsen (Petersen, 1990)

6.2.1.5 De flexibele mogelijkheden van het pensioen
Met betrekking tot de flexibele mogelijkheden van een pensioenregeling dient onderscheid
gemaakte te worden naar:flexibele mogelijkheden binnen de pensioenregeling;
tijdens de opbouwperiode. De volgende variabelen worden dan
onderscheiden:tijdens de opbouwperiode wordt een nabestaandenpensioen
gedekt;
tijdens de opbouwperiode wordt het risico van arbeidsongeschiktheid gedekt;
tijdens de opbouwperiode kan zelf de pensioenleeftijd worden
gekozen;
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Zie ook Risico-Analyse en Matching bij pensioenfondsen (Van Aalst, 1995): ' (...) geen beleggingsportefeuille het
reële loongroeirisico kan verminderen' (in de gegeven context!).
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op de pensioendatum. De volgende variabelen komen voor:op de pensioendatum wordt een nabestaandenpensioen verzekerd;
op de pensioendatum kan de hoogte van het ouderdomspensioen vrij gekozen worden;
flexibele mogelijkheden in relatie tot andere arbeidsvoorwaarden.
Flexibele mogelijkheden van het pensioen binnen de pensioenregeling
Zoals hierboven genoemd kan onderscheid gemaakt worden naar flexibele mogelijkheden
tijdens de opbouwperiode en op de pensioendatum. Dit wordt tot uitdrukking gebracht in de
volgende variabelen.
Pensioenvariabele
Voorbeeld instelling

Nabestaandenpensioen
Tijdens de opbouwperiode wordt een nabestaandenpensioen verzekerd

In een traditionele pensioenregeling geldt dat bij overlijden voor de pensioendatum aan de
partner en/of kinderen een weduwen-, weduwnaars-, partner- of wezenpensioen uitgekeerd
wordt.
Door een veranderende samenleving (andere leefpatronen, tweeverdieners, andere
samenlevingsvormen, verhoogde arbeidsparticipatie van vrouwen, vergroting van het aantal
echtscheidingen, individualisering van de sociale zekerheid) is de verzorgende taak van de
pensioenregeling wat dit betreft minder actueel. Alleenstaande werknemers zullen zich
afvragen waarom de werkgever meer geld besteedt aan de collega's met een partner. Tweeverdieners vragen zich af of het geld dat besteed wordt aan hun nabestaandenpensioen niet
efficiënter besteed kan worden, aangezien hun partner financieel onafhankelijk is, en zelf
een pensioen opbouwt.
Verschillende werkgevers hebben naar aanleiding hiervan het nabestaandenpensioen
facultatief gemaakt. Zo heeft Coopers & Lybrand ervoor gekozen dat in principe voor iedere
werknemer een nabestaandenpensioen verzekerd is, tenzij de werknemer en de partner hier
expliciet en met een schriftelijke, ondertekende verklaring van afzien. Indien dit gebeurt, zal
de werknemer meer geld overhouden om een hoger of eerder ingaand pensioen te
financieren.
De wetgever heeft, mede gelet op Europese regelgeving, in de PSW een bepaling
opgenomen met de strekking dat vanaf 1 januari 2000 iedere pensioenregeling die een
nabestaandenpensioen toekent, tevens de mogelijkheid moet geven om dit nabestaandenpensioen in te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen.
Pensioenvariabele
Voorbeeld instelling

Arbeidsongeschiktheidspensioen
Tijdens de opbouwperiode wordt het risico van arbeidsongeschiktheid gedekt

Vrijwel alle pensioenregelingen kennen een voortzetting van de pensioenopbouw bij
arbeidsongeschiktheid. Veel pensioenregelingen kennen bovendien een arbeidsongeschiktheidspensioen. Dit pensioen keert bijvoorbeeld 10% van het salaris uit, en/of bijvoorbeeld
70% van het salaris boven het maximum WAO-loon, en/of bijvoorbeeld een aanvulling op
de WAO-uitkering tot 70% van het salaris.
Werkgevers kunnen ook de keuze bieden aan werknemers om dit al dan niet te doen. Indien
de werknemer ervan afziet, dan kunnen de beschikbare middelen voor een ander pensioen-
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doel benut worden.
Pensioenvariabele
Voorbeeld instelling

Invloed op moment pensioeningang tijjdens de opbouw
Tijdens de opbouwperiode kan door de werknemer zelf de pensioenleeftijd
worden gekozen

Waar vroeger de pensioenleeftijd een vast gegeven was (de 65ste verjaardag), wordt meer
en meer overgegaan op een flexibele pensioenleeftijd. In principe kan dit voor de
onderneming kostenneutraal geschieden, door een eerdere pensioendatum te koppelen aan
een lager pensioen. De werknemer kan eventueel zelf via een vrijwillige module bijsparen.
Wel dient de onderneming zich te realiseren dat juist de werknemers die weinig
toegevoegde waarde meer leveren juist lang kunnen blijven, terwijl de belangrijke mensen
voor de organisatie vroeg kunnen vertrekken. Een onderneming kan hierop inspelen door
bepaalde keuzen te stimuleren. Enerzijds kan dit via overleg met de betrokken werknemers,
waarbij ook financiële middelen ingezet kunnen worden. Zo kan gewaarborgd worden dat
ook aan de onderneming flexibiliteit geboden wordt.
Pensioenvariabele
Voorbeeld instelling

Inrichting pensioenpakket op pensioendatum
Op pensioendatum wordt een nabestaandenpensioen verzekerd

Mutatis mutandis kan hetgeen gezegd is over de dekking van een nabestaandenpensioen
tijdens de opbouwperiode vertaald worden naar het nabestaandenpensioen op de
pensioendatum.
Man
Rechten
Ouderdomspensioen
Nabestaandenpensioen
'Spaarpot' (dat wil zeggen wiskundige reserve)
Ouderdomspensioen
Nabestaandenpensioen
Totale 'spaarpot'
Rechten na conversie
Enkel ouderdomspensioen
Verhoging ten opzichte van voor conversie

ƒ

ƒ 1.000
700

vrouw

ƒ

ƒ 1.000
700

ƒ 10.250
ƒ 2.737
ƒ 12.987

ƒ 12.700
ƒ 1.029
ƒ 13.729

ƒ 1.267
26,7%

ƒ 1.081
8,1%

Tabel 39: Converteren van nabestaandenpensioen in ouderdomspensioen op pensioendatum levert voor mannen een
aanzienlijke verhoging op van het ouderdomspensioen

Indien een werknemer op dat moment af kan zien van een nabestaandenpensioen, is
daarmee een aanzienlijk hoger ouderdomspensioen te financieren. Door de verschillen in
sterftekansen tussen mannen en vrouwen zal een man hierdoor een circa 27% hoger
ouderdomspensioen kunnen behalen, terwijl een vrouw in een vergelijkbare positie
actuarieel gezien slechts recht heeft op een circa 8% hoger ouderdomspensioen (tabel 39).

154

Pensioenvariabele
Voorbeeld instelling

Inrichting pensioenpakket op pensioendatum (2)
Op pensioendatum kan de hoogte van het ouderdomspensioen vrij gekozen
worden

Binnen de pensioenregeling kan zonder extra kosten de mogelijkheid geboden worden om
het ouderdomspensioen op te nemen op een wijze die vrij te kiezen is. Daarbij dient wel
rekening gehouden te worden met de fiscale eis dat:een pensioen in principe levenslang dient uit te keren;
de hoogste pensioenuitkering afgezien van stijging door indexatie maximaal een
derde hoger mag zijn dan de laagste pensioenuitkering.
Binnen deze fiscale grenzen kan gedacht worden aan:een geïndexeerd pensioen of een gelijkblijvend, maar hoger startend pensioen
(afbeelding 49);
een gelijkblijvend pensioen of een dalend pensioen;
een in de eerste jaren hoger, en later lager pensioen (afbeelding 50).

Afbeelding 49: Illustratie van de keuze tussen een gelijkblijvend initieel hoger pensioen of een stijgend pensioen dat de eerste
jaren lager is

Afbeelding 50: Illustratie van de keuze tussen een pensioen dat de eerste vijf uitkeringsjaren hoger is en een gelijkblijvend
pensioen

Uitgangspunt bij de keuzemogelijkheden is steeds dat de waarden van de verschillende
opties op de pensioendatum aan elkaar gelijk zijn. Hierdoor leidt het bieden van keuzemogelijkheden, afgezien van voorlichtings- en administratiekosten, niet tot hogere kosten.
Flexibele mogelijkheden van het pensioen in relatie tot andere arbeidsvoorwaarden
Pensioen maakt deel uit van het totale pakket aan arbeidsvoorwaarden dat een werkgever
111
aanbiedt. De mate van 'keuzevrijheid' voor de werknemer kan daarbij sterk verschillen , in
oplopende mate van keuzemogelijkheden zijn te noemen:standaard-arbeidsvoorwaardenpakket. De werkgever stelt het arbeidsvoorwaardenpakket vast. Qua keuzenvrijheid wordt soms de mogelijkheid geboden om
bijvoorbeeld 'overgebleven' dagen, zoals niet-opgenomen ATV-dagen, in te ruilen
tegen geld;
alternatief pakketsysteem. De werknemer heeft de keuze uit een aantal vaststaande
pakketten. Door het aanbieden van een select aantal pakketten (vaak in geld
gelijkwaardige pakketten) kan de organisatie de aantrekkelijkheid, en daardoor de
waarde, van het pakket voor (groepen van) werknemers vergroten;
basispakket met aanvullende keuzen. Naast het door de organisatie bepaalde
(verplichte) pakket wordt een aantal keuzen geboden;
vrije keuze-systeem. De organisatie biedt de individuele werknemer de
mogelijkheid om op basis van een vastgesteld budget of bestedingsruimte zelf het
arbeidsvoorwaardenpakket samen te stellen. Daarmee is de vergelijking met een
111

Flexibele arbeidsvoorwaarden, Coopers & Lybrand (Actuarial, Benefits & Compensation groep), dossierreeks,
Samsom Bedrijfsinformatie 1994
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winkel van arbeidsvoorwaarden, die zijn voorzien van een prijskaartje, of een
cafetaria waarbij je met een bepaald budget je eigen menu kunt samenstellen snel
gemaakt. Dit systeem wordt daarom ook wel het 'cafetariasysteem' genoemd;
contant geld. De organisatie biedt geen arbeidsvoorwaardenpakket meer aan, enkel
een 'zak geld'. De werknemer bepaalt zelf wat hij (al dan niet) aankoopt.
In dit verband zullen wij ons beperken tot de uitruil van pensioen met andere
arbeidsvoorwaarden. Aangezien bijvoorbeeld de uitruil tussen vakantiedagen en pensioen
altijd via de rekeneenheid geld zal lopen (een vakantiedag is een bepaald bedrag waard, dat
ingezet kan worden voor pensioen), kunnen wij ons beperken tot de uitruil tussen pensioen
en geld.
Veel pensioenregelingen kennen inmiddels vrijwillige modules, waarbij de werknemer zelf
kan bijsparen om bijvoorbeeld een pensioenbreuk te helen, of een eerdere pensioendatum te
financieren. Een dergelijke module is niets anders dan een uitruil van geld naar pensioen.
Een deel van het inkomen (of de omgerekende vakantiedagen) worden ingezet voor
pensioen.
De ruil de andere kant op (pensioen inruilen voor geld) is nog wat minder algemeen
geaccepteerd. Deels vindt dit zijn oorsprong in de PSW, die zich verzet tegen afkoop van
pensioen. Pensioen inruilen voor geld is in feite afkoop van pensioen. Toch zijn er binnen
de PSW mogelijkheden om een facultatieve werknemersbijdrage te introduceren. Het afzien
van deze bijdrage is niets anders dan het ruilen van pensioen voor geld. Wellicht durven
veel ondernemingen niet aan een dergelijke ruilmogelijkheid te beginnen, uit angst voor
korte-termijndenken van de werknemer. Het schrikbeeld is dat de werknemer afziet van
pensioen in ruil voor een hoger inkomen, maar vervolgens toch op 65-jarige leeftijd alsnog
de hand op komt houden bij de werkgever.
De volgende pensioenvariabele wordt derhalve onderscheiden:
Pensioenvariabele
Voorbeeld instelling

Relatie tussen pensioen en andere arbeidsvoorwaarden
De werknemer heeft de keus tussen pensioen of andere arbeidsvoorwaarden

Het bieden van een zekere mate van keuzevrijheid binnen een arbeidsvoorwaarde is in
Nederland gebruikelijk. Voorbeelden hiervan zijn de keuze voor een hoog of een laag eigen
risico in de ziektekostenregeling, een goedkopere of juist duurdere bedrijfsauto met bijtaling,
het vrijwillig storten van extra pensioenpremie en dus minder loon et cetera.
112
In een flexibel arbeidsvoorwaardenpakket
kunnen keuzen gemaakt worden binnen en
tussen arbeidsvoorwaarden. Dit kan op verschillende manieren worden vormgegeven door
middel van bijvoorbeeld: alternatieve arbeidsvoorwaardenpakketten, een basis-arbeidsvoorwaardenpakket (minimum pakket) en vrije keuze uit de andere aangeboden
arbeidsvoorwaarden (uit een individueel budget), vrije keuze uit de aangeboden arbeidsvoorwaarden et cetera. Illustratief is het volgende voorbeeld. Een organisatie heeft als
flexibel arbeidsvoorwaardenpakket gekozen voor een basispakket met vrije keuze uit een
verzameling van diverse arbeidsvoorwaarden. Een bescheiden basispensioenregeling maakt
deel uit van het basisarbeidsvoorwaardenpakket, terwijl de werknemer kan kiezen voor een
hoger pensioen door extra stortingen uit het individuele budget.

112
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Zie 'Flexibele arbeidsvoorwaarden' (Coopers & Lybrand, 1994)

6.2.1.6 De relatie van het pensioen tot andere uitkeringen
De variabelen die de relatie tot andere uitkeringen kenmerken zijn:het ouderdomspensioen is een aanvulling op de AOW;
het nabestaandenpensioen is een aanvulling op de Anw;
het arbeidsongeschiktheidspensioen is een aanvulling op de WAO;
de uitkeringen uit de pensioenregeling zijn een aanvulling op uitkeringen uit een
Bpf.
Pensioenvariabele
Voorbeeld instelling

Relatie pensioen en AOW
Het ouderdomspensioen is een aanvulling op de AOW

Het lijkt voor de hand te liggen om het ouderdomspensioen te zien als een aanvulling op de
staatsvoorziening AOW. Het ouderdomspensioen zou dan naadloos aan moeten sluiten op
de AOW. Dit was in veel pensioenregelingen het geval. Door middel van de inbouw van de
AOW, of door het hanteren van een AOW-franchise, werd rekening gehouden met de AOW.
Veelal was vastgelegd dat indien een pensioen eenmaal ingegaan was, het aanvul- lend
pensioen niet meer aangepast werd aan wijzigingen in de AOW.
Onder invloed van de discussie over de financiering van de AOW zijn bedrijven gaan
beseffen dat een dergelijke naadloze aansluiting op de AOW grote financiële risico's met
zich meebracht. Indien de overheid besluit de AOW te verlagen, ligt bij een naadloze
aansluiting de reparatieverplichting en de rekening hiervoor direct bij de werkgevers. In
feite heeft een dergelijk proces zich de afgelopen jaren reeds voltrokken, doordat de AOW
achtergebleven is bij de ontwikkeling van de lonen, en dus in reële zin gedaald is.
Veel ondernemingen kiezen momenteel andere methoden om via een franchise in de
pensioenregeling rekening te houden met de bodemvoorziening van de staat. Enkele voorbeelden zijn:franchise gekoppeld aan het minimumloon (gezien de discussie over de hoogte van
het minimumloon lijkt dit geen verbetering);
franchise vastgesteld door de werkgever als vast bedrag (al dan niet geïndexeerd)
of jaarlijks in overleg vast te stellen;
franchise gekoppeld aan de algemene loonstijging;
franchise gekoppeld aan de stijging van de AOW (een dalende AOW heeft dan
geen effect op de aanvullende pensioenregeling).
Pensioenvariabele
Voorbeeld instelling

Relatie nabestaandenpensioen en ANW
Het nabestaandenpensioen is een aanvulling op de ANW

Het nabestaandenpensioen in de pensioenregeling wordt veelal afgeleid van het ouderdomspensioen, en wordt daarmee niet direct gezien als een aanvulling op de Anw. In sommige
pensioenregelingen wordt het nabestaandenpensioen wel als een aanvulling op de Anw
gezien, doordat de pensioenregeling een extra nabestaandenpensioen uitkeert, als de Anw
geen uitkering geeft (ANW-gatverzekering, vroeger werd dit AWW-hiatenverzekering
genoemd). Toch is de tendens dat ondernemingen de verzekering van het ANW-gat overlaten aan de werknemers en daarmee het nabestaandenpensioen niet beschouwen als een
aanvulling op de ANW.
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Pensioenvariabele
Voorbeeld instelling

Relatie arbeidsongeschiktheidspensioen en WAO
Het arbeidsongeschiktheidspensioen is een aanvulling op de WAO

Veel pensioenregelingen kennen een arbeidsongeschiktheidspensioen. Dit pensioen keert
bijvoorbeeld 10% van het salaris uit, en/of bijvoorbeeld 70% van het salaris boven het
maximum WAO-loon, en/of bijvoorbeeld een aanvulling op de WAO-uitkering tot 70% van
het salaris.
Uit bovenstaande formuleringen blijkt al dat het arbeidsongeschiktheidspensioen vaak
gezien wordt als een aanvulling op de WAO. Hier doet zich dus dezelfde situatie voor als
bij het ouderdomspensioen als aanvulling op de AOW. Toch is de discussie over de
financiële risico's die een naadloze aansluiting op de WAO met zich meebrengt nog
nauwelijks hoorbaar. Wellicht is dit het gevolg van het geringere materiële belang (dat wil
zeggen premievolume) van het arbeidsongeschiktheidspensioen ten opzichte van de rest van
de pensioenregeling.
Pensioenvariabele
Voorbeeld instelling

Relatie pensioenregeling en Bpf-uitkering
De uitkeringen uit de pensioenregeling zijn een aanvulling op uitkeringen uit
een Bpf

In veel bedrijfstakken geldt een verplichtgestelde pensioenregeling. Soms wordt het niveau
van een dergelijke Bpf-regeling niet als voldoende bestempeld door een onderneming
(bijvoorbeeld doordat een maximum salaris geldt, of een laag opbouwpercentage). De
onderneming kan dan besluiten een zogenaamde excedentregeling in te stellen als
aanvulling op het Bpf.
Ook hier geldt weer dat als de regeling naadloos aansluit op het Bpf, de onderneming dan
automatisch de rekening gepresenteerd krijgt van verslechteringen in de Bpf-regeling. Tot
nu toe zijn verslechteringen van Bpf-regelingen nauwelijks aan de orde, maar gezien de
113
discussie over de verplichtstelling van Bpf-regelingen - bijvoorbeeld een verlaging (of
invoering) van een maximum pensioengevend inkomen - is het niet ondenkbaar dat dit in de
(wat verdere) toekomst nog gaat komen.
6.2.2

Pseudo-variabelen met betrekking tot de toezegging

Een aantal variabelen lijken op het eerste gezicht pensioenvariabelen met betrekking tot de
toezegging, die echter goed beschouwd geen pensioenvariabelen in die zin zijn. Deze
'pseudo-variabelen met betrekking tot de toezegging' worden echter in discussies wel als
zodanig behandeld. Wij zullen hier kort ingaan op deze pseudo-toezeggingvariabelen.
Pensioenvariabele
Voorbeeld instelling

Lang-levenrisico
De afdekking van het lang-levenrisico geschiedt door de werkgever

Deze variabele staat los van de pensioentoezegging. Het lang-levenrisico hoort bij de pensioenuitvoerder te
liggen, en zal daar verder behandeld worden.
113

De verplichte aansluiting bij bedrijfspensioenfondsen blijft vooralsnog gehandhaafd, terwijl de vrijstellingsrichtlijn
wordt gewijzigd (Nota Flexibilisering en verplichtstelling, d.d. 17 september 1996, Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid).
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Pensioenvariabele
Voorbeeld instelling

Zekerheid van de pensioenuitkomst
De werknemer heeft zekerheid over de pensioenuitkomst

Deze pseudo-variabele wordt gevormd door c.q. samengesteld uit een aantal reeds
behandelde variabelen, zoals de relatie met andere uitkeringen, het pensioenniveau, de
indexatie en de pensioenvormgeving. Deze pseudo-variabele hoeft derhalve niet als separate variabele beschouwd te worden. Het argument van zekerheid wordt vaak gehanteerd in
114
de pensioendiscussie . Een korte toelichting is derhalve op zijn plaats.
Er is een ontwikkeling in de beloningswereld waar te nemen die overeenkomsten vertoont
met de ontwikkeling in pensioenland. Onderstaand wordt kort ingegaan op deze 'belonings'ontwikkeling. De ontwikkeling verklaart waarom in pensioenland de discussie op gang is
gekomen over de herverdeling van de risico's (dat wil zeggen minder zekerheid over de
uitkomst) in de pensioenregeling.
In toenemende mate wordt binnen organisaties in Nederland, daarbij lopen wij achter ten
opzichte van andere landen (Dekker c.s., 1995), nagedacht over de invoering van
prestatiebeloning. 'Prestatiebeloning past eigenlijk niet bij het beschermende
verzorgingsmodel waaraan we zijn gewend. Prestatiebeloning impliceert immers ook de
bereidheid bij de werknemer om risico's te nemen en de bereidheid daarvan de consequenties letterlijk voor eigen rekening te nemen. De verzorgingsstaat heeft alle risico's
verzekerd. Daaraan is ook prestatiebeloning ten onder gegaan: reserveren voor slechtere
tijden, gemiddelden hanteren om fluctuaties tegen te gaan, ontwerpen van regelingen om
terugval te vermijden. Echter, prestatiebeloning zonder risico werkt uitsluitend
kostenverhogend. Tegenover dat risico staat wel de toegenomen eigen verantwoordelijkheid voor eigen inzet en tempo, voor het aanwenden van middelen, voor organisatie en
planning enzovoort. Men (= de werknemer) wordt dus een beetje ondernemer.'
Dooper (1995) onderschrijft deze ontwikkeling. Organisaties staan voor ingrijpende
veranderingen die elkaar snel opvolgen. Dit vraagt een groter aanpassingsvermogen,
ruimere verantwoordelijkheid en onafhankelijkheid van de werknemer. Met andere woorden, verantwoordelijkheden ook 'lager' in de organisatie neerleggen en de werknemers
'afrekenen' op de resultaten. De werknemer, als 'beetje ondernemer', gaat meer risico lopen.
Wat betekent deze ontwikkeling nu voor pensioenregelingen? De eindloonregeling ('benefit
defined'-regeling) wordt in de pensioenwereld beschouwd als een representant van de
regelingen die passen in het door Dekker c.s. bedoelde 'verzorgingsmodel'. De relatieve
pensioenuitkomst is in hoge mate zeker: 70% van het laatst genoten salaris. De uiteindelijke
absolute hoogte van de pensioenuitkering hangt
nog af van ontwikkelingen van carrière, looninflatie en AOW.
De huidige discussie in pensioenland over de 'zekerheid van het pensioenrecht' is met name
terug te voeren tot een discussie over de verdeling van het risico. Waarom ligt het risico
(ontwikkelingen ten aanzien van onder andere inflatie, beleggingsrendement en AOW) in de
meeste pensioenregeling alleen bij de werkgever? De grote mate van zekerheid voor de
werknemer van het pensioenrecht en de daaruit voortkomende onzekerheid voor de
werkgever in de financiering heeft onder meer bij Coopers & Lybrand geleid tot een keuze
(door werkgever en werknemers) voor een ander pensioensysteem, waarbij, naar de
mening van de betrokkenen, een meer evenwichtige verdeling van zekerheid en (positief
en negatief) risico plaatsvindt. Dit systeem is gebaseerd op een premie die ter beschikking
114

'Onze werknemers hebben behoefte aan meer zekerheid betreffende hun pensioen en VUT', Eigen Terrein
special, voorjaar 1996, Unilever.
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wordt gesteld door de werkgever (beschikbaar premiesysteem, 'contribution defined').
De relatieve en absolute pensioenuitkomst in de beschikbare premieregeling ('contribution
defined'-regeling) is sterk afhankelijk van factoren als carrière, looninflatie, AOW en het
rendement op de beleggingen. In de beschikbare premieregeling ligt de pensioenpremie vast,
maar is de (relatieve) pensioenuitkomst onzeker. In de beschikbare premieregeling stelt de
werkgever immers een geldbedrag per jaar beschikbaar, bijvoorbeeld als percentage van de
pensioengrondslag of het salaris. De werknemer belegt deze gelden (al dan niet collectief).
Op pensioendatum wordt uit het bijeengespaarde pensioenkapitaal een pensioen aangekocht.
Het al dan niet bereiken van het gewenste inkomensniveau in de post-werk- nemersperiode
is het risico van de werknemer.
Pensioenvariabele
Voorbeeld instelling

Relatie levensstandaard voor en na pensionering
Voor de werknemer moet de levensstandaard voor en na pensionering gelijk
zijn

Deze 'variabele' is de resultante van een aantal ingestelde pensioenvariabelen zoals
bijvoorbeeld 'de pensioenuitkomst is 70%' en 'het pensioen wordt welvaartsvast gehouden'.
Pensioenvariabele
Voorbeeld instelling

Differentiëren
De regeling wordt gedifferentieerd naar de verschillende groepen in de
organisatie

Deze pseudo-variabele is geen pensioenvariabele, maar maakt deel uit van de Human
Resource-uitgangspunten.
6.2.3

De pensioenvariabelen met betrekking tot de financiering

De pensioenvariabelen ten aanzien van de financiering zijn te rubriceren op basis van twee
hoofdkenmerken:de verdeling van de risico's;
de spreiding van de financiering.
6.2.3.1 De verdeling van de risico's
De pensioenvariabelen met betrekking tot de verdeling van de risico's zijn:het financieringsrisico ligt bij de organisatie;
het verzekeringstechnisch risico ligt bij de organisatie;
het beleggingsrisico ligt bij de organisatie.
Pensioenvariabele
Voorbeeld instelling

Financieringsrisico
Het financieringsrisico ligt bij de organisatie

Onder financieringsrisico wordt verstaan het risico dat de toegezegde pensioenregeling niet
of slechts met veel pijn en moeite gefinancierd kan worden. De financieringsrisico's die de
pensioenregeling veroorzaakt, zijn primair het gevolg van de gekozen pensioenregeling. Een
70% eindloonregeling met inflatiebescherming veroorzaakt ongeacht de wijze van
financiering andere risico's dan een regeling waarbij 10% van het salaris beschikbaar gesteld
wordt.
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Het financieringsrisico kan versterkt worden door de keuze voor een werknemersbijdrage.
Indien in de werknemersbijdrage geen financieringsrisico verscholen ligt (bijvoorbeeld de
werknemersbijdrage is x% van het salaris), dan kan een dergelijke werknemersbijdrage een
hefboom- of multiplier-effect creëren op de risico's in de werkgeversbijdrage. Onderstaand
voorbeeld illustreert dit.
Voorbeeld 6
De jaarlijkse pensioenlast bedraagt f 100.000,-. De werknemersbijdrage is geregeld via een heffing van een
percentage over het salaris en bedraagt f 50.000,-. De werkgeverslast is dus f 50.000,-. Doordat de AOW daalt
(of bijvoorbeeld door de gekozen financieringsmethodiek), stijgt de pensioenlast met 25% naar f 125.000,-. De
werknemersbijdrage blijft ongewijzigd. De werkgeversbijdrage wordt derhalve f 75.000,-, een stijging met maar
liefst 50%. Indien de werknemersbijdrage gedefinieerd zou zijn als 50% van de totale pensioenlast, zou ook het
risico gelijkelijk verdeeld zijn geweest over werkgever en werknemer.

Voor veel pensioenregelingen geldt dat het financieringsrisico bij de werkgever ligt,
eventueel versterkt door de keuze voor een min of meer vaste werknemersbijdrage. Toch
kennen pensioenregelingen vaak een clausule dat indien de financiering de spuigaten
uitloopt, de werkgeversbijdrage verminderd wordt en de opbouw van rechten voor de
werknemers dan aangetast wordt. Soms is een dergelijke clausule zeer expliciet. Coopers &
Lybrand kende in de regeling van voor 1995 een clausule dat de werkgeversbijdrage nooit
meer kon bedragen dan 16% van de som van de pensioengrondslagen.
Pensioenvariabele
Voorbeeld instelling

Verzekeringstechnisch risico
Het verzekeringstechnisch risico ligt bij de organisatie

Onder het verzekeringstechnisch risico worden bijvoorbeeld verstaan:stijgende kostenopslagen bij verzekeraars;
duurdere sterftetarieven bij verzekeraars;
duurdere arbeidsongeschiktheidstarieven bij verzekeraar.
In een traditionele pensioenregeling liggen dergelijke risico's primair bij de organisatie. Via
een eventuele werknemersbijdrage kan een deel hiervan afgewenteld worden op de
werknemer, indien tenminste de juiste systematiek gekozen wordt.
In een zuivere beschikbare premieregeling ligt het verzekeringstechnische risico volledig bij
de werknemers. De werkgever stelt bijvoorbeeld 10% van het salaris beschikbaar en
stijgende verzekeringstarieven hebben hierop geen vat. Zij veroorzaken slechts lagere
pensioenen bij de werknemers. In een dergelijk regeling ligt het dan ook voor de hand de
werknemers zeer nauw te betrekken bij eventuele onderhandelingen met de pensioenuitvoerder over de verzekeringstarieven.
Pensioenvariabele
Voorbeeld instelling

Beleggingsrisico
Het beleggingsrisico ligt bij de organisatie

In een traditionele pensioenregeling, waarbij een min of meer ongeclausuleerde
inflatiebescherming geldt, ligt het beleggingsrisico volledig bij de organisatie. Een
tegenvallende rente betekent een hogere pensioenlast voor de opbouw van de pensioenen
van de actieve werknemers, en tevens is minder rentewinst beschikbaar om de inflatie-
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bescherming van de niet-actieven te financieren.
Door de inflatiebescherming afhankelijk te maken van de beschikbare middelen (in concreto
de rentewinst), wordt een deel van het beleggingsrisico verschoven naar de werknemer. Een
lagere rentewinst heeft dan minder indexatie tot gevolg. Voorts kan het risico deels
afgewenteld worden op de verzekeraar, door bijvoorbeeld te opteren voor een
rentewinstdeling op basis van rentestandskorting, in plaats van overrente achteraf.
Een andere manier om het beleggingsrisico te beperken, is via de keuze voor het
winstdelingssysteem. Binnen een gesepareerd depot kan de werkgever het gehele beleggingsrisico dragen (en daarmee de gehele verwachte opbrengst verhogen); in een systeem
van rentestandskortingen ligt vrijwel het gehele beleggingsrisico (en daarmee een groot deel
van de verwachte opbrengst) bij de verzekeraar.
In een zuivere beschikbare premieregeling kan het gehele beleggingsrisico bij de werknemers gelegd worden, door de werknemers hun beschikbare premie te laten beleggen en de
volledige rentewinst ten goede te laten komen aan de werknemers. Er is dan nog de keuze
tussen iedere werknemer individueel zijn beleggingen te laten bepalen, en dus individueel
het risico te dragen, of om de werknemers collectief te laten beleggen en daarmee collectief
het risico te dragen.
6.2.3.2 De spreiding van de financiering
Voordat verder ingegaan wordt op de spreiding van de financiering, wordt eerst het
onderscheid benadrukt tussen pensioenbetaling en pensioenlast. De pensioenbetaling is het
geld dat jaarlijks van de onderneming naar de verzekeraar of het pensioenfonds stroomt. De
pensioenlast kan uit meer aspecten bestaan dan alleen de pensioenbetaling. De onderneming
kan op de eigen balans pensioenvoorzieningen aanhouden (bijvoorbeeld in verband met
backservice of voor de directeur grootaandeelhouder). Een toe- of afname van een dergelijke voorziening veroorzaakt bij de onderneming tevens een pensioenlast of pensioenbate in
de winst-en-verliesrekening, zonder dat er sprake hoeft te zijn van een betaling (zie
hoofdstuk 2 en 4). Voor het vervolg wordt aangenomen dat het verschil tussen pensioenbetaling en pensioenlast duidelijk is.
De variabelen die worden onderscheiden ten aanzien van de spreiding van de financiering
zijn:de pensioenbetaling en de pensioenlast dienen aan elkaar gelijk te zijn;
de pensioenbetalingen dienen gelijkmatig gespreid te zijn;
de pensioenlasten dienen gelijkmatig gespreid te zijn.
Pensioenvariabele
Voorbeeld instelling

Relatie pensioenbetaling en pensioenlast
De pensioenbetaling en de pensioenlast dienen aan elkaar gelijk te zijn

Ondernemingen kunnen er voor kiezen alle pensioenlasten buiten de onderneming veilig te
stellen. Iedere last zal dan direct een betaling tot gevolg hebben. Een voordeel hiervan is dat
de financieringsgraad (dit is de mate waarin de lasten gefinancierd ofwel betaald zijn) altijd
100% is; alle lasten zijn betaald. Voordeel hiervan is dat de onderneming niet achteraf voor
verassingen komt te staan. Bijvoorbeeld bij ontslag van een werknemer is de pensioenlast
afbetaald. Het is niet nodig om bij ontslag van een werknemer een aanvullende betaling te
doen.
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Zowel bij financiering volgens tijdsevenredige koopsommen als bij financiering volgens
doorsneepremies via een bedrijfspensioenfonds geldt dat de betaling gelijk is aan de last. In
het laatste geval (doorsneepremies via een bedrijfspensioenfonds) moet dan wel duidelijk in
de financieringsovereenkomst geregeld zijn dat de onderneming niet aangesproken kan
worden voor eventuele tekorten.
Vanuit bedrijfseconomisch oogpunt kan het verstandig zijn om een ander uitgangspunt te
kiezen. Als ervan uitgegaan mag worden dat geld beter rendeert binnen de onderneming dan
daarbuiten (in dit verband bij de verzekeraar of het pensioenfonds), is het bedrijfseconomisch juist om zo veel mogelijk geld binnen de onderneming te laten. Dit geld kan
dan immers geïnvesteerd worden, en daarmee tegen de hogere ondernemingsrente renderen.
Vanuit deze gedachte dient een onderneming er juist voor te zorgen dat de pensioenbetalingen zo laag mogelijk zijn, en derhalve lager dan de pensioenlasten. Dit is te bereiken
115
in een "65-x"-systeem en afhankelijk van de situatie in een premiesysteem.
Pensioenvariabele
Voorbeeld instelling

Spreiding van pensioenlasten
De pensioenlasten dienen gelijkmatig gespreid te zijn

De pensioenbetalingen worden bepaald door het saldo van de betalingen die volgen uit het
financieringssysteem en de winstdelingen die terugontvangen worden van de verzekeraar of
het pensioenfonds.
Een gelijkmatige spreiding in de betalingen volgens het financieringssysteem is te bereiken
via een systeem van dynamische financiering, of in mindere mate via een premiesysteem of
een "65-x"-systeem. Een voordeel van een dynamisch systeem ten opzichte van de twee
andere systemen is dat bij een dynamisch systeem de spreiding gezocht wordt op een geheel
bestand van werknemers. De andere twee systemen zoeken deze spreiding op individueel
werknemersniveau. Als verwacht wordt dat het bestand wijzigt, kan hier in een individueel
systeem niet op ingespeeld worden, terwijl dat bij dynamische financiering wel kan.
Een dynamisch systeem heeft bovendien als voordeel dat tegelijkertijd rekening gehouden
kan worden met bijvoorbeeld rentewinstdeling. Dynamisch financieren werkt dus direct op
de "netto" financiering. Bij de andere twee systemen zal, om gelijkmatig gespreide
betalingen te bereiken, tevens de winstdeling geëgaliseerd moeten zijn.
Egalisering van winstdeling is moeilijk te realiseren. Uiteindelijk zal de winstdeling sterk
afhankelijk zijn van de rentestand, zowel in een systeem waarbij vooraf een rentestandskorting gegeven wordt, als bij een systeem waar de rentewinst achteraf berekend wordt.
Omdat bij een rentestandskorting de winstdeling direct afhankelijk is van de rente op het
moment van premiebetaling, en bij bijvoorbeeld een overrente-systeem de winstdeling
afhankelijk is van een gewogen gemiddelde van de rentestanden van de afgelopen jaren, zal
de winstdeling in dit laatste systeem egaler verlopen.
Pensioenvariabele
Voorbeeld instelling

Spreiding pensioenlasten
De pensioenlasten dienen gelijkmatig in de tijd gespreid te zijn

In een systeem van statische financiering is het in een eindloonregeling niet mogelijk om de
pensioenlasten gelijkmatig te spreiden. Bij een salarisverhoging zal de last over de
verstreken jaren (backservice) direct genomen moeten worden, hetzij door bij de verzeke115

De pensioenwereld verwacht dat op termijn de Verzekeringskamer het '65-x'-systeem als
kapitaaldekkingssysteem zal afwijzen.
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raar af te financieren, hetzij via het opnemen van een voorziening op de balans.
Pensioenlasten zijn slechts gelijkmatig te spreiden door:dynamisch te financieren;
via een groot pensioenfonds met doorsneepremies te werken;
de pensioentoezegging zodanig te maken dat geen ongelijkmatige last ontstaat.
Bij dynamische financiering wordt vooraf al rekening gehouden met de verwachte
ontwikkelingen met betrekking tot rente, inflatie, carrièreverloop en bestandsverloop. Door
jaarlijks deze verwachte ontwikkelingen te toetsen aan de werkelijkheid, en zo nodig bij te
stellen, kan een zeer gelijkmatig lastenverloop gecreëerd worden.
Indien de pensioenregeling ondergebracht is bij een groot pensioenfonds waar meerdere
ondernemingen aangesloten zijn (bijvoorbeeld een bedrijfspensioenfonds), en dit fonds
berekent aan de aangesloten ondernemingen een doorsneepremie, kan een gelijkmatige last
ontstaan. Door de solidariteit die tussen ondernemingen in dit systeem bestaat en door de
omvang van dergelijke pensioenfondsen, waardoor incidentele tegenvallers eenvoudig
opgevangen kunnen worden, ontstaat een gelijkmatig verloop van de doorsneepremie, en
daarmee van de pensioenlast.
Ten slotte kan de pensioentoezegging zodanig worden geformuleerd dat geen
ongelijkmatige last ontstaat. Een voorbeeld hiervan is een zuiver beschikbare premieregeling, waarin de pensioenlast precies gelijk is aan de beschikbare premie. Andere
mogelijkheden om via de toezegging de last te egaliseren zijn de middelloonregeling (geen
backservice) of gemitigeerd eindloon (vanaf een bepaalde leeftijd of boven een bepaald
niveau geen backservice).
6.2.4

De pensioenvariabelen met betrekking tot de uitvoering

De uitvoering van de pensioenregeling behelst vier aspecten (zie ook hoofdstuk 2):administreren. De administratie bestaat uit een aantal kernactiviteiten, waaronder
in- en excasso, financiële administratie (boekhouding), verzekerdenadministratie
(rechten van de verzekerden), actuariële administratie (premiestelling, vaststellen
voorzieningen) en beleggingsadministratie;
beleggen. De pensioengelden moeten worden belegd. Het beleggingsbeleid, dat is
vastgelegd, moet worden uitgevoerd (aan- en verkoop van beleggingen);
verzekeren. De pensioenuitvoerder (her)verzekert risico's. Een adequaat beleid ter
zake deze risico's moet worden gevoerd;
besturen. Het managen van de uitvoering van de genoemde activiteiten.
In tabel 40 is onder andere ten aanzien van bovengenoemde aspecten een aantal aandachts116
opgenomen die in de afweging tussen verzekeren bij een pensioenfonds en
punten
rechtstreeks verzekeren bij een verzekeringsmaatschappij een rol kunnen spelen.
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Ontleend aan een interne publicatie van Coopers & Lybrand (Vet, 1996)

Item
Flexibiliteit
Ondernemingsspecifieke
toezegging

Egalisatie premielasten

Pensioenfonds

Verzekeringsmaatschappij

Ja, mits binnen het 'raam van de
regeling' (artikel 13 WTV). Indien
bijvoorbeeld een middelloon
wordt verzekerd, mag het
pensioenfonds de deelnemer niet
in staat stellen extra geld te storten
om tot eindloonniveau bij te
verzekeren
Ja, eenvoudig.
Zowel de fiscale aftrekbaarheid
van de premie bij de werkgever
als de subjectieve vrijstelling van
het pensioenfonds (bij te grote
reserves) zijn aandachtspunten

Kan met de
verzekeringsmaatschappij worden
overeengekomen

Mogelijkheid tot vorming
voorzieningen en reserves voor
allerlei doeleinden
(afvloeiingsregelingen, VUT,
prepensioen, aandelen fluctuatie
reserve et cetera)
Profiteren van eigen hoge
beleggingsresultaten
Efficiency
Administratieve inspanning bij
kleinere (< 200 deelnemers)
pensioenfondsen van de kant van
de organisatie
Toezicht Verzekeringskamer

Ja

Betrokkenheid accountant en
actuaris
Ondersteuning bij communicatie
et cetera
Varia
Betrokkenheid werknemers

Direct

Visie buitenlandse
moederbedrijven

Ja

Dynamische financiering en
'buffervorming'/egalisatiereserves
ligt fiscaal erg lastig, dat wil
zeggen belastinginspecteurs
keuren dit in het algemeen niet
goed. Dit is noch uit de fiscale
wet- en regelgeving noch uit
fiscale jurisprudentie verklaarbaar
Niet realiseerbaar. Alhoewel ook
hier geldt dat er geen fiscale
redenen zijn waarom dit bij een
pensioenfonds wel en bij een
verzekeringsmaatschappij niet zou
kunnen
Ja, mits separate account en
kapitaalcontract

Hoog

Laag

Direct

Indirect via
verzekeringsmaatschappij
Laag

Organisatie en pensioenfonds
moeten daar zelf voor zorgdragen

Vaak onderdeel van het contract

Via bestuur,
deelnemersvergaderingen en
deelnemersraad van het
pensioenfonds
Alert. Rekenen vaak
pensioenvermogen en
-verplichting tot
ondernemingsvermogen en
-verplichting (transparant zijn van
de twee entiteiten)

Via de OR. Toezegging is zaak
van de OR (WOR art. 27) echter
de uitvoering (contract) et cetera
niet
Op afstand. Via de internationale
accounting principles wordt ook
een verzekeringscontract
beschouwd als een belegging door
de onderneming. Het geheel van
pensioenverplichtingen en
beleggingen bepaalt de
pensioenpresentatie in de boeken
van de organisatie

Tabel 40: Aandachtspunten bij de afweging tussen pensioenfonds en verzekeringsmaatschappij

De voordelen - ten aanzien van flexibiliteit in toezegging en financiering van de
toezegging - van een pensioenfonds ten opzichte van een verzekeringsmaatschappij zijn in
vergelijking tot twintig jaar geleden niet erg groot meer: verzekeringsconstructies worden
meer en meer flexibel, de winstdelingconstructies zijn geoptimaliseerd et cetera.
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Een aantal van deze aandachtspunten is eerder in dit hoofdstuk 'vertaald' in pensioenvariabelen, die zijn gerubriceerd rond 'toezegging' en 'uitvoering'. Onderstaand worden met
betrekking tot het derde en laatste thema 'uitvoering van de regeling' de volgende pensioenvariabelen onderscheiden.
Pensioenvariabele
Voorbeeld instelling

Afsplitsing pensioengelden
De pensioengelden van de organisatie zijn gesepareerd van andere
organisaties

De pensioenpremie bestaat uit een aantal elementen (zie hoofdstuk 2). De premie, na aftrek
van kosten en de premie voor het risico-element in de verzekering (kan negatief en positief
zijn), wordt belegd. Aangezien een verzekeringsmaatschappij veel contracten heeft, vindt
geen allocatie plaats van belegging en verzekeringscontract. Er is geen eigen portefeuille.
Met andere woorden, de premiën gaan 'op de grote hoop'. Wel vindt in de praktijk een
fictieve allocatie plaats. In een overrentedelend contract wordt een fictieve 'eigen' beleggingsportefeuille opgebouwd. Op basis van deze 'portefeuille op papier' vindt winstdeling
plaats.
Bij voldoende omvang van premie en beleggingen is het mogelijk om de beleggingen te
separeren van de andere contractanten. Men spreekt dan van een 'separate account'. De te
beleggen gelden worden 'gemerkt' ('earmark'). Op basis van deze portefeuille vindt
winstdeling plaats. Er is dus geen vermenging van beleggingen van andere organisaties.
Het is een misverstand te veronderstellen dat in een pensioenfonds een dergelijke
'earmarking' per definitie plaatsvindt. Een pensioenfonds kan zijn gelden beleggen in
fondsen, bijvoorbeeld een aandelen- of onroerendgoedfonds. Ook dan worden de pensioengelden gezamenlijk belegd. Het onderliggende beleggingsobject (aandeel of pand) is niet
aan te duiden. In feite is de belegging een 'aandeel' in het beleggingsfonds.
Wanneer het pensioenfonds (een deel van) de verplichtingen herverzekert zal, uiteraard
afhankelijk van de precieze constructie, ook dan sprake zijn van een opgaan in de grote
massa of een 'separate account'.
In een separate account zijn de gelden van de organisatie afgescheiden van andere
organisaties. Dit laat onverlet dat in geval van een financiële deconfiture van een verzekeringsmaatschappij het de vraag is in hoeverre gesepareerde beleggingen ook zijn veiliggesteld. In de pensioenpraktijk is met betrekking tot genoemde separate accounts een
tendens waar te nemen, mede ook naar aanleiding van de situatie rond de verzekeringsmaatschappij Vie d'Or, naar juridische constructies waarbij in een dergelijke situatie de
beleggingen zijn gesecureerd ten behoeve van de organisatie.
Pensioenvariabele
Voorbeeld instelling

Invloed op de beleggingen
De organisatie heeft invloed op de beleggingen

In een pensioenfonds wordt in het algemeen het beleggingsbeleid bepaald door het bestuur
van het fonds (bij herverzekering - vaak kleinere contracten - van de verplichtingen soms
weer niet). De werkgever zal via het paritair samengesteld bestuur medeverantwoordelijk
(willen) zijn voor het beleggingsbeleid.
De consequentie is dat met name de treasurer (of degene die de treasurertaken op zich heeft
genomen) van de organisatie zich zal dienen te verdiepen in allerlei zaken die het beleggen
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betreffen: financiële instrumenten , ALM et cetera.
Ook bij grotere verzekerde contracten (separate accounts) biedt de verzekeringsmaatschappij de mogelijkheid om samen met de verzekeringsmaatschappij het beleggingsbeleid vorm te geven (zie hoofdstuk 2).
Pensioenvariabele
Voorbeeld instelling

Betrokkenheid bij administratie
De organisatie heeft invloed op de administratie

De administratie van de kleinere en middelgrote pensioenfondsen wordt in veel gevallen
door administrateurs, die bijvoorbeeld deels in dienst zijn van de organisatie en deels bij het
pensioenfonds, verricht. Het is ook mogelijk om de administratie uit te besteden (outsourcen)
aan een administratiekantoor. Nederland kent enkele administratiekantoren die zich hebben
gespecialiseerd op het uitvoeren van pensioenadministraties en/of -beleg- gingen. Uiteraard
kunnen ook verzekeringsmaatschappijen optreden als pensioenadmi- nistrateur en/of
-belegger (bijvoorbeeld: separate accountant op basis van een kapitaal- contract).
De pensioenverzekeringscontracten worden in het algemeen geadministreerd door de
verzekeraar. De invloed van de organisatie op dit proces is zeer klein (zie ook hoofdstuk 2).
Pensioenvariabele
Voorbeeld instelling

Invloed op 'verzekeren'
De organisatie heeft invloed op het verzekeren

117

Zie 'Toezicht op het gebruik van financiële derivaten door pensioenfondsen en verzekeraars (Verzekeringskamer,
1995).
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Het verzekeringsrisico heeft te maken met de inschatting van bepaalde gebeurtenissen
(sterven, invalideren et cetera) versus de realisatie ervan. Pensioenfondsen, in ieder geval de
kleine en middelgrote, dekken in het algemeen het risico van vooroverlijden (kortlevenrisico) af. Bij de middelgrote of grotere pensioenfondsen of verzekeringscontracten
worden bijvoorbeeld 'stop loss'-verzekeringen gehanteerd om exceptionele risico's voor het
fonds of de organisatie af te dekken.
Pensioenvariabele
Voorbeeld instelling

Toezicht
De organisatie wil de betrokkenheid van werknemers bij de pensioenregeling
vergroten door middel van een fondsbestuur

De PSW schrijft voor dat indien een werkgever pensioen toezegt aan werknemers, de
werkgever verplicht is de uitvoering van de toezegging onder te brengen bij een bedrijfs- of
ondernemingspensioenfonds of een verzekeringsmaatschappij (zie hoofdstuk 2).
Indien er sprake is van een pensioenfonds, behoort het 'pensioenveld binnen de organisatie'
niet tot de 'competentie' van de ondernemingsraad (artikel 27 WOR), maar van het bestuur
van het pensioenfonds.

118

Uiteraard staat het verzekeringsrisico in verband met de beleggingen (portefeuillesamenstelling, risicoprofiel et
cetera) en de premiestelling (eisen ten aanzien van volatiliteit et cetera).
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6.3

Overzicht van de pensioenvariabelen

In dit hoofdstuk zijn onderstaande pensioenvariabelen - gerubriceerd naar de rubrieken
toezegging, financiering en uitvoering - onderscheiden.
PENSIOENTOEZEGGING
Pensioenvormgeving
Ten aanzien van pensioenvormgeving wordt onderscheid gemaakt naar de volgende
variabelen:het pensioen is afhankelijk van het salaris, waarbij de volgende variabelen worden
onderscheiden:een salariswijziging heeft enkel effect op de toekomstige pensioenopbouw;
een salariswijziging heeft effect op de pensioenopbouw uit het verleden;
het pensioen is mede afhankelijk van het aantal dienstjaren;
de jaarlijkse opbouw van het pensioen verloopt gelijkmatig.
Pensioenniveau
Ten aanzien van het hoofdkenmerk pensioenniveau binnen de rubriek 'toezegging' worden
de volgende pensioenvariabelen onderkend:iedere werknemer heeft een gelijke pensioen-inkomensratio;
het pensioenniveau is 70% van het salaris;
het pensioenniveau is zodanig dat de pensioenkosten een vast percentage van de
salarissom zijn;
het pensioenniveau is zodanig dat de pensioenkosten gelijke tred houden met het
rendement van de werknemer.
Het moment waarop het pensioen ingaat
'De pensioenrichtleeftijd is 65 jaar' is de pensioenvariabele met betrekking tot het
ingangsmoment van het pensioen.
De inflatiebescherming
Dit hoofdkenmerk wordt gevormd door twee variabelen:de bescherming tegen inflatie is ongeclausuleerd;
indexatie geschiedt uit beschikbare middelen die zijn ontstaan uit extra
beleggingsopbrengsten.
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De flexibele mogelijkheden van het pensioen
Met betrekking tot de flexibele mogelijkheden van een pensioenregeling dient onderscheid
gemaakte te worden naar:flexibele mogelijkheden binnen de pensioenregeling;
tijdens de opbouwperiode. De volgende variabelen worden dan
onderscheiden:Tijdens de opbouwperiode wordt een nabestaandenpensioen
gedekt;
Tijdens de opbouwperiode wordt het risico van
arbeidsongeschiktheid gedekt;
Tijdens de opbouwperiode kan zelf de pensioenleeftijd worden
gekozen;
op de pensioendatum. De volgende variabelen komen voor:op de pensioendatum wordt een nabestaandenpensioen
verzekerd;
op de pensioendatum kan de hoogte van het
ouderdomspensioen vrij gekozen worden;
flexibele mogelijkheden in relatie tot andere arbeidsvoorwaarden:
de werknemer heeft de keus tussen pensioen en andere arbeidsvoorwaarden.
De relatie van het pensioen tot andere uitkeringen
De variabelen die de relatie tot andere uitkeringen kenmerken zijn:het ouderdomspensioen is een aanvulling op de AOW;
het nabestaandenpensioen is een aanvulling op de Anw;
het arbeidsongeschiktheidspensioen is een aanvulling op de WAO;
de uitkeringen uit de pensioenregeling zijn een aanvulling op uitkeringen uit een
Bpf.
FINANCIERING
De verdeling van de risico's
De pensioenvariabelen met betrekking tot de verdeling van de risico's zijn:het financieringsrisico ligt bij de organisatie;
het verzekeringstechnisch risico ligt bij de organisatie;
het beleggingsrisico ligt bij de organisatie.
De spreiding van de financiering
De variabelen die worden onderscheiden ten aanzien van de spreiding van de financiering
zijn:de pensioenbetaling en de pensioenlast dienen aan elkaar gelijk te zijn;
de pensioenbetalingen dienen gelijkmatig gespreid te zijn;
de pensioenlasten dienen gelijkmatig gespreid te zijn.
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UITVOERING
Met betrekking tot de uitvoering worden de volgende variabelen onderscheiden:de pensioengelden van de organisatie zijn gesepareerd van andere organisaties;
de organisatie heeft invloed op de beleggingen;
de organisatie heeft invloed op de administratie;
de organisatie heeft invloed op het verzekeren;
de organisatie wil de betrokkenheid bij de pensioenregeling vergroten middels een
fondsbestuur.

Een methodiek voor coherent pensioenbeleid

DE STRUCTUUR VAN DIT HOOFDSTUK
Het concept van de pensioenmethodiek
Het pensioengebouw is het huis in de metafoor van de architect
De organisatie en de pensioenvariabelen zijn vergelijkbaar met het gezin en
de ontwerpvariabelen in de metafoor
De waarderings- en ontwerpsystematiek is overeenkomstig de metafoor
De pensioenmethodiek bestaat uit zes stappen
Stap 1
De basiselementen van de methodiek zijn het Human Resourceen Financiële beleid en de pensioenvariabelen
Stap 2
Interne en externe omgeving bepalen de organisatiespecifieke uitgangspunten
en de situatiespecifieke pensioenvariabelen
Stap 3
Organisatiespecifieke uitgangspunten bepalen relevantie
van de situatiespecifieke pensioenvariabelen
Stap 4
Concept-pensioenuitgangspunten zijn het resultaat van waardering
Stap 5
Een integrale herwaardering leidt tot consistente en coherente uitgangspunten
van pensioenbeleid
Stap 6
Een coherent pensioenbeleid is geïncorporeerd in het organisatiebeleid
Praktijkvoorbeelden illustreren de ontwikkeling van coherent pensioenbeleid
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7.1

Het concept van de pensioenmethodiek

De in hoofdstuk 3 gehanteerde metafoor 'verschaft inzicht in het complexe proces dat leidt
tot een blauwdruk voor het huis (...) en de diverse aspecten die daarbij van belang zijn.' De
in deze metafoor gehanteerde methodiek wordt in dit hoofdstuk voor pensioen nader uitgewerkt.
Doel van de methodiek is aan te geven hoe een organisatie kan omgaan met pensioen, zodat
het een bijdrage levert aan het succes van de organisatie. Coherent pensioenbeleid wordt
gedefinieerd als pensioenbeleid dat is ingebed in het Human Resource-beleid en dat is
afgestemd op het Financiële beleid van de organisatie. Hierdoor wordt pensioen een instrument dat een bijdrage levert aan de realisatie van de strategie, en dus het succes, van die
organisatie.
Het concept van de methodiek kan als volgt - overeenkomstig de metafoor - in hoofdlijnen
worden beschreven.
7.1.1

Het pensioengebouw is het huis in de metafoor van de architect

Coherent pensioenbeleid wordt vormgegeven in het pensioengebouw (zie afbeelding 51) dat
de organisatie wil neerzetten. Het pensioengebouw is in de beeldspraak van hoofdstuk 3 het
huis dat door de architect wordt ontworpen ('blauwdruk van het huis').

Afbeelding 51: Het concept van de totstandkoming van coherent pensioenbeleid schematisch weergegeven

7.1.2

De organisatie en de pensioenvariabelen zijn vergelijkbaar met het gezin
en de ontwerpvariabelen in de metafoor

De organisatie is vergelijkbaar met het gezin in de metafoor van de architect. Het gezin
wordt getypeerd door de 'leefsituatie'- en de financiële kenmerken. Het succes van een
organisatie wordt vormgegeven door de interactie tussen het algemeen beleid, de omgeving
en de diverse beleidsterreinen. Toegespitst op pensioen zijn het Human Resource- en
Financiële beleid van de organisatie dominant en typeren de organisatie. Pensioen is immers,
zoals in de voorgaande hoofdstukken toegelicht, een in geld waardeerbare
119
arbeidsvoorwaarde - financieel complex vanwege de lange-termijnverplichting die de
organisatie aangaat - die deel uitmaakt van de uitwisselingsrelatie tussen organisatie en
werknemer (Kraamwinkel en De Jong). De algemene Financiële (hoofdstuk 4) en Human
Resource (hoofdstuk 5) kenmerken van een organisatie stellen in termen van de metafoor
derhalve de algemene gezinskenmerken voor, die per organisatie specifiek gemaakt kunnen
worden.
De pensioenvariabelen, zoals in hoofdstuk 6 uitgewerkt, stellen de ontwerpvariabelen voor.
De situatie waarin de organisatie zich bevindt, bepaalt de 'instelling' van de pensioenvariabelen (vergelijkbaar met 'de situatiespecifieke ontwerpvariabelen' in de metafoor).
7.1.3

De waarderings- en ontwerpsystematiek is overeenkomstig de metafoor
119

Volgens de sterftetafel 1985/90 is de langstlevende man 109 jaar. Uitgaande van een start van de
pensioenopbouw vanaf de 25-jarige leeftijd is de totale looptijd van het contract 84 jaar.
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De 'ingestelde' pensioenvariabelen worden apart gewaardeerd op basis van de organisatiespecifieke Human Resource- en Financiële uitgangspunten. Deze waardering leidt tot een
set van coherente pensioenuitgangspunten op basis waarvan het pensioengebouw kan
worden ontworpen.
In de volgende paragrafen wordt de methodiek om te komen tot coherent pensioenbeleid
naar analogie van de metafoor stapsgewijs nader uitgewerkt:Stap 1 allereerst wordt kort stilgestaan bij de algemene kenmerken op het Human
Resource- en Financiële terrein die een organisatie kunnen typeren alsmede de
voorhanden zijnde algemene pensioenvariabelen. In feite zijn dit de hoofdzaken van
hetgeen in de hoofdstukken 4, 5 en 6 is uitgewerkt;
Stap 2 daarna wordt toegelicht dat de specifieke situatie ('context') van de organisatie bepaald door de historie en interne en externe omgeving - leidt tot organisatiespecifieke uitgangspunten en pensioenvariabelen;
Stap 3 vervolgens wordt uitgelegd op welke wijze per variabele de relevantie wordt
bepaald door invulling respectievelijk inkleuring door de organisatiespecifieke
uitgangspunten op het Financiële en Human Resource-terrein;
Stap 4 hierdoor ontstaat een set van nog deels inconsistente uitgangspunten, (de
concept-uitgangspunten), waarover nadere besluitvorming moet plaatsvinden;
Stap 5 de nadere besluitvorming geschiedt door middel van een integrale herweging en
herwaardering van de conceptuitgangspunten;
Stap 6 ten slotte wordt op basis van de definitieve consistente en coherente uitgangspunten
een voor de organisatie 'passend', dat wil zeggen coherent, pensioengebouw
ontworpen.
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7.2

De pensioenmethodiek bestaat uit zes stappen

Stap 1
De basiselementen van de methodiek zijn het Human Resource- en Financiële beleid
en de pensioenvariabelen

Het basisconcept van de in de metafoor gehanteerde methodiek is de confrontatie tussen de
kenmerken van het gezin en de huisvariabelen. Beide elementen, kenmerken van de
organisatie en pensioenvariabelen, liggen ook ten grondslag aan de methodiek die leidt tot
coherent pensioenbeleid; beide worden in deze paragraaf nader toegelicht.
Kenmerken van de organisatie
Het te ontwerpen huis in de metafoor moet passen bij het gezin. Deze afstemming van huis
op gezin zal afhangen van de door het gezin gestelde eisen en wensen. Van belang zijn ook
de financiële (on)mogelijkheden van het gezin. Een beperkt budget zal uiteraard een aantal
beperkingen met zich meebrengen ten aanzien van het ontwerp van het huis. De eisen,
wensen en financiële mogelijkheden van het gezin vormen voor de architect een gegeven,
zijn 'vertrekpunt' of uitgangspunten.
Naar analogie van de metafoor is het essentieel dat de methodiek voor de totstandkoming
van coherent pensioenbeleid is gebaseerd op de algemene strategie van de organisatie, die
120
bepalend is voor het Financiële en Human Resource-beleid van de organisatie. Het soort
uitgangspunten (onderwerpen) van het Human Resource- en Financiële beleid van een
organisatie is in de gehanteerde beeldspraak vergelijkbaar met het soort eisen, wensen en
financiële mogelijkheden van het gezin. Dit vormt de eerste stap in de pensioenmethodiek
(afbeelding 52).
Human Resource-uitgangspunten
In de hoofdstukken 4 en 5 is uitgebreid ingegaan op de algemene ondernemingsstrategie en
de daaraan gerelateerde uitgangspunten op genoemde beleidsterreinen. Het integrale Human
Resource-concept, zoals beschreven in hoofdstuk 5, toont de onderlinge samenhang tussen
de strategie van de organisatie, de verschillende beleidsterreinen en de omgeving.
Pensioen maakt volgens Kraamwinkel (zie hoofdstuk 5) deel uit van de uitwisselingsrelatie
tussen de organisatie en de werknemer. Zij heeft de relatie nader geanalyseerd en komt tot
de conclusie dat deze relatie meer complex is dan het klassieke arbeidscontract veronderstelt.
De relatie werkgever-werknemer wordt door haar beschouwd als een moderne relationele
overeenkomst waarin de voortduring van de relatie het uitgangspunt is.
Ook De Jong beschouwt de uitwisselingsrelatie bij de totstandkoming van Human Resource
Management. De Jong maakt ten aanzien van de uitgangspunten onderscheid tussen sociaal
contract en hoofdthema's. Het sociaal contract is gebaseerd op de eerdergenoemde
uitwisselingsrelatie, waartoe ook
pensioen behoort. De uitgangspunten van het Human Resource Management zijn derhalve
de uitgangspunten waarop het pensioenbeleid dient te zijn gestoeld.
120
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Integratie van het personeels- en organisatiebeleid in het 'algemeen beleid' (De Jong, 1987)

Afbeelding 52: De basiselementen van de pensioenmethodiek

Kraamwinkel beantwoordt, zoals in hoofdstuk 5 geconstateerd, de vraag 'waarom
werkgevers pensioen aanbieden' met het voorkomen van sociale onrust, het versluieren van
de beloningsstructuur en het reduceren van personeelskosten alsmede het kunnen aanbieden
van een goede arbeidsvoorwaarde. Daarmee veronderstelt zij dat door de werkgever,
impliciete of expliciete, keuzen worden gemaakt ten aanzien van pensioen.
Met andere woorden, met betrekking tot pensioen worden keuzen gemaakt - of zouden
gemaakt moeten worden - die aansluiten bij het type organisatie en de uitgangspunten op
onder meer het Human Resource-terrein die de organisatie hanteert. Een voorbeeld ter
verduidelijking: wat 'een goede arbeidsvoorwaarde' is, wordt bepaald door de keuzen die
zijn gemaakt ten aanzien van bijvoorbeeld het beloningsbeleid van de organisatie. Iedere
organisatie zal de kwalificatie 'goed' anders invullen. Een organisatie die 'op 50% van de
markt' wil belonen, zal dit anders invullen dan een organisatie die wil behoren tot de 10%
beste betalers in de markt (in het negentigste percentiel).
Dit komt overeen met de opvatting van Van Dijck die aangeeft dat ten aanzien van Human
Resource Management visies en keuzen moeten worden gemaakt op vier samenhangende
hoofdgebieden. Deze visie(s) en keuzen zijn ook bepalend voor pensioen en zijn in
hoofdstuk 5 samengevat in een aantal hoofdgebieden (tabel 41).
Te maken keuzen op het gebied van:
Human Resources
De invloed en zeggenschap van medewerkers
Bewegingen van personeel,
kwaliteit en potentieel van medewerkers
Criteria en vormen van stimulering en waardering
Organiseren van werksystemen
Tabel 41: De Human Resource-hoofdgebieden zijn de basis voor de
organisatiespecifieke uitgangspunten
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Financiële uitgangspunten
Pensioen is ook een in geld waardeerbare arbeidsvoorwaarde en financieel complex door de
lange looptijd van de verplichting die de organisatie aangaat. Het behoeft dan ook verder
geen betoog dat de financiële uitgangspunten van de organisatie en de financiering van de
pensioenregeling op elkaar afgestemd moeten zijn. In hoofdstuk 2 is beschreven hoe
pensioenen gefinancierd (kunnen) worden, wat de waarde van pensioen is, welke winstdelingssystemen er zijn, welke elementen een verzekeraar in de tariefstelling betrekt et
cetera.
Voorts is in hoofdstuk 4 aangegeven dat er alternatieve presentaties in de verslaglegging
van organisaties, met name internationaal (IAS, SSAP24 en FAS), worden gehanteerd.
We hebben daar gezien dat de uitgangspunten van het Financiële beleid zijn te herleiden tot
uitgangspunten op het terrein van de financial manager (treasurer) en de controller.
Deelbeleidsterreinen zijn daarbij onder andere kasstroom-, krediet-, en portfoliomanagement op het terrein van de treasurer en op terrein van de controller, onder meer
fiscaal management en financiële verantwoording en verslaglegging.
Naast de uitgangspunten van het Human Resource-beleid vormen derhalve ook de
uitgangspunten van het Financiële beleid, zoals in hoofdstuk 4 aangegeven (tabel 42), de
basis voor het pensioenbeleid.
Te maken keuzen op het gebied van
Finance
Geldstroombeheer
Accounting principles
Inkoopmanagement (pensioencontract)
Financieel risicomanagement

Tabel 42: De financiële thema's zijn de basis voor de organisatie
specifieke uitgangspunten

De pensioenvariabelen
Het 'gereedschap' van de architect in de metafoor zijn de ontwerpvariabelen zoals de grootte
van het huis, het aantal etages of het aantal kamers. De vaststelling van dit basisinstrumentarium maakt deel uit van de eerste stap uit de methodiek. Naar analogie hiervan
zijn in hoofdstuk 6 algemene pensioenvariabelen geïnventariseerd.
Deze pensioenvariabelen ontstaan uit een 'ontleding' van begrippen als eindloon of
dynamische financiering. Door middel van de pensioenvariabelen wordt gekomen tot een
explicitering van keuzen die ten grondslag liggen aan het totale pensioengebouw.
In hoofdstuk 6 zijn de pensioenvariabelen gerubriceerd naar toezegging, financiering en uitvoering. Per
rubriek zijn de variabelen geclusterd naar de hoofdkenmerken zoals in tabel 43 weergegeven.
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Pensioenvormgeving

Uitvoering
Pensioenniveau
Moment van pensioeningang
Inflatiebescherming van het pensioen
De flexibele mogelijkheden van het pensioen
De relatie van pensioen tot andere uitkeringen
Verdeling van de risico's
Financiering
Spreiding van de financiering en lastentoerekening
Beleggen
Uitvoering
Administreren
Verzekeren
Besturen
Tabel 43: De clustering van de variabelen
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Stap 2
Interne en externe omgeving bepalen de organisatiespecifieke uitgangspunten en de
situatiespecifieke pensioenvariabelen

In de metafoor is aangegeven dat de specifieke gezinssituatie en de situatie van de
bouwomgeving mede bepalend zijn voor de uiteindelijke invulling en hantering van de
uitgangspunten respectievelijk de variabelen. Bij het ontwerp van pensioenbeleid doet zich
een soortgelijke situatie voor.

Afbeelding 53: De interne en externe omgeving van een organisatie leiden tot organisatiespecifieke uitgangspunten en
situatiespecifieke pensioenvariabelen

Organisatiespecifieke uitgangspunten
De tweede stap in de totstandkoming van coherent pensioenbeleid is dan ook een
inventarisatie van de uitgangspunten van het Financiële en Human Resource-beleid van de
organisatie (zie afbeelding 53). Deze stap is met name gericht op de korte en langetermijndoelstellingen op Financiële en Human Resource-terrein, maar tevens bedoeld om
meer inzicht te verkrijgen in 'de' ondernemingsdoelstellingen (= ' (...) een pluriform stelsel
van doelstellingen, waarin inconsistentie en zelfs tijdelijk tegenstrijdigheid kunnen bestaan',
Puttman, 1992).
Iedere organisatie heeft (impliciet of expliciet) eigen, organisatiespecifieke, uitgangspunten
op het Human Resource- en Financiële terrein. Ter illustratie is in tabel 44 een voorbeeld
opgenomen van een aantal organisatiespecifieke uitgangspunten.
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Te maken keuzen op het gebied van
De invloed en
zeggenschap van
medewerkers

Praktijkvoorbeeld (sterk vereenvoudigd, slechts enkele
voorbeelden per gebied))
Medewekers dienen bereid te zijn risico's te nemen en de
consequenties voor eigen rekening te nemen

Human Resource

Bewegingen van
personeel

Kwaliteit en potentieel
van medewerkers

Wij zijn een up-or-outorganisatie (doorstroombeleid) voor
professionals en een in-and-outorganisatie voor de ondersteunende
staf.
Wij werken met 'consultants to the firm' (ex-medewerkers van
55+) als flexibele 'schil'
Als organisatie willen wij employer of choice zijn. Onze
medewerkers zijn kwalitatief hoogwaardige professionals en
worden geselecteerd via de (international) Business Schools en
universiteiten.
De 'senior professional' is een medewerker met een zeer ruime
ervaring (>15 jaar) en grote expertise
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Criteria en vormen van
stimulering en
waardering

De ondersteunende staf is 'zeer dienstbaar' ingesteld en flexibel
Wij belonen de professionals op '75% van de markt' en de
ondersteunende staf op 50% (marktconform).
De externe 'equity' is dominant.
Het beloningspakket:- is flexibel samen te stellen en onderscheid zich daardoor van
de markt
- is gebaseerd op 60% vast en 40% variabel
- eenvoudig
- makkelijk communiceerbaar
- de onderdelen werken als satisfier
Wij hanteren een prestatiebeloningssysteem

Organiseren van
werksystemen

De personeelsvoorzieningen zijn met name op de persoonlijke
ontwikkeling gericht
Wij kiezen voor de HUB-structuur als werkvorm voor onze
medewerkers (maximaal 8)
Alle bestuurlijke informatie en managementinformatie wordt rond
dit HUB-concept vormgegeven

Geldstroombeheer

Outsourcing van bedrijfsvreemde activiteiten
Door een scherp budgetteringsbeleid wensen wij verrassingen te
voorkomen (voorspelbaarheid)
De beheersing van kosten is een continu punt van aandacht

Financiën
Accounting principles

Inkoopmanagement
Financieel
risicomanagement

De company accounting principles zijn gebaseerd op de
International Accounting Standards (IAS) zoals vervaardigd door
het International Accounting Standards Committee (IASC)
Prijs/prestatieverhouding is leading; pensioenadministratie
outsourcen
De organisatie neemt slechts beheersbare en overzienbare risico's

Tabel 44: Praktijkvoorbeeld van organisatiespecifieke Human Resource- en Financiële uitgangspunten

Situatiepecifieke pensioenvariabelen
De pensioenvariabelen zijn voor de architect de 'ontwerpvariabelen' van het pensioengebouw. Door de specifieke situatie waarin de organisatie zich bevindt, zullen echter niet
alle pensioenvariabelen van toepassing (kunnen) zijn.
De organisatie waarvan het pensioen is ondergebracht bij het verplicht gestelde bedrijfs(tak)pensioenfonds zal minder vrijheidsgraden hebben dan een organisatie die niet
gebonden is aan de Wet verplichte deelname aan een bedrijfspensioenfonds (hoofdstuk 2).
Dit is een voorbeeld van een situatie waarin de externe omgeving beperkingen oplegt aan de
hoeveelheid pensioenvariabelen.
De 'interne omgeving' van de organisatie, zo blijkt in de praktijk, is echter ook relevant. De
pensioenhistorie en cultuur van een organisatie zijn daarbij dominante factoren.
Bij wijzigingen in het pensioensysteem mogen opgebouwde pensioenaanspraken niet
worden aangetast (PSW). Ook indien de organisatie door bijvoorbeeld fusies en/of overnames meerdere pensioenregelingen kent en deze wil omzetten in één van de oude
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afwijkende regeling, kan dit van invloed zijn op de keuzemogelijkheden.
De interne en externe omgeving van de organisatie zullen derhalve de vrijheid tot invullen
van een aantal van de in hoofdstuk 6 beschreven pensioenvariabelen beperken, hetgeen leidt
tot een situatiepecifieke invulling van de pensioenvariabelen.
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Stap 3
Organisatiespecifieke uitgangspunten bepalen relevantie van de situatiepecifieke
pensioenvariabelen

Inleiding
De architect zal, nu hij zicht heeft gekregen op de situatiepecifieke ontwerpvariabelen en het
soort gezin, de ontwerpvariabelen van het huis confronteren met de eisen, wensen en
Financiële uitgangspunten van dat gezin. Hierdoor vindt op systematische wijze de nagestreefde afstemming plaats. Tevens ontstaat daardoor een eerste beeld van de contouren van
het huis.
Op een vergelijkbare wijze vindt de waardering plaats van pensioenvariabelen door deze
apart - dat wil zeggen één voor één - te confronteren met de specifieke Human Resource- en
Financiële uitgangspunten van de organisatie. In de deze paragraaf wordt deze derde stap
van de methodiek, de waardering van de variabelen, beschreven.
De waardering van de pensioenvariabelen
Om een bewuste keuze te kunnen maken inzake de relevantie van de pensioenvariabelen,
zullen deze variabelen op systematische wijze moeten worden gewaardeerd op de mate
waarin de Human Resource- en Financiële uitgangspunten van de organisatie worden
ondersteund. Dit geschiedt als volgt.
De 'ingeperkte' pensioenvariabelen (A1 - An) worden ieder voor zich (Aj) geconfronteerd
(afbeelding 54) met de uitgangspunten van het specifieke organisatiebeleid (B1 - Bm) op het
Human Resource- en Financiële terrein. Per pensioenvariabele (Aj), dus één voor één, wordt
bepaald in welke mate danwel onder welke restrictie of voorwaarde de beleidsuitgangspunten (B1 - Bm) worden ondersteund. De pensioenvariabelen worden als het ware
'langs de uitgangspunten gehaald' (de verticale pijlen in afbeelding 54)

Afbeelding 54: De waardering van de pensioenvariabelen
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Met andere woorden, per pensioenvariabele wordt vastgesteld in hoeverre ieder
uitgangspunt van toepassing is, voorwaarden stelt aan de pensioenvariabele, danwel de
pensioenvariabele verwerpt. De expliciet gemaakte (vaststaande) organisatiespecifieke
uitgangspunten (B1 - Bm) bepalen de keuze voor en derhalve de relevantie van de
pensioenvariabele.
De keuze om de pensioenvariabelen 'langs de uitgangspunten te halen' is geen toevallige
keuze. Wanneer immers per uitgangspunt bezien zou worden of en in hoeverre de
pensioenvariabelen van toepassing zijn (er wordt dan in afbeelding 54 'van links naar rechts'
in plaats van 'van onder naar boven' gewerkt), ontstaat ten slotte een beeld van in welke
mate de pensioenvariabelen de (vaststaande!) uitgangspunten ondersteunen. Er zou dan
steeds bij wisselende sets van pensioenvariabelen bezien moeten worden in hoeverre een
dergelijke set 'beter' of 'slechter' dan andere sets scoort. De toevallige samenstelling van
deze sets zou dan bepalend zijn voor de uiteindelijke keuze voor één bepaalde set (namelijk
de set die het hoogst scoort) die de grondslag wordt voor het pensioenbeleid. Dit is slechts
te voorkomen door alle (!) mogelijke combinaties van pensioenvariabelen op bovenstaande
wijze te waarderen en dat is door de veelheid aan pensioenvariabelen ten enenmale
onmogelijk.
De gemaakte keuze om de pensioenvariabelen één voor één te wegen ten aanzien van de
Human Resource- en Financiële uitgangspunten ligt daarom voor de hand.
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Stap 4
Concept-pensioenuitgangspunten zijn het resultaat van waardering

De pensioenvariabelen zijn in stap 3 geconfronteerd en ingekleurd door de specifieke
Human Resource- en Financiële uitgangspunten van de organisatie. Het vaststellen van de
totaal waardering per pensioenvariabele op basis van deze inkleuring is stap 4 van de
methodiek. Met andere woorden, er dient een totaalscore per variabele te worden vastgesteld. De aldus 'totaal gewaardeerde' pensioenvariabelen zijn een set van - in meer of
mindere mate - van toepassing zijnde pensioenvariabelen. Deze set van pensioenvariabelen
vormt de concept-pensioenuitgangspunten (afbeelding 55).

Afbeelding 55: Inconsistenties binnen de pensioenvariabele

Zoals ook in de metafoor van de architect opgemerkt, zijn de huisvariabelen geen 'binaire'
variabelen Er kan zich nu het probleem voordoen dat er een zekere mate van inconsistentie
binnen de variabele optreedt, waardoor niet direct tot een totaalscore kan worden gekomen.
Dit kan als volgt worden toegelicht.
De waardering van een variabele (Aj) voor het ene uitgangspunt kan op gespannen voet
staan met een waardering van dezelfde pensioenvariabele voor een ander uitgangspunt. Met
andere woorden, de diverse uitgangspunten van Human Resource- en Financiële beleid (B1 Bm) kunnen voor eenzelfde pensioenvariabele 'anders' waarderen, waardoor per
pensioenvariabele een zekere mate van inconsistentie kan ontstaan. In de metafoor van de
architect resulteerde dit bijvoorbeeld in een totaalscore van '?' voor de variabele. Hierna is
dit als voorbeeld nader uitgewerkt.
Voorbeeld 7 'interne inconsistentie' (praktijkvoorbeeld)
De pensioenvariabele is als volgt ingesteld: "De werknemer heeft de keus tussen pensioen of andere
arbeidsvoorwaarden".
De Human Resource-uitgangspunten zijn gerubriceerd naar de vier hoofdgebieden die door Van Dijck worden
onderscheiden. Binnen het hoofdgebied 'bewegingen, kwaliteit en potentieel van medewerkers' zijn onder meer
de volgende twee uitgangspunten door de organisatie gedefinieerd:Onder instroom: 'Vers' bloed is van belang. Onze instroom is zo jong mogelijk. Wij hanteren een "make"
opleidingsbeleid
Onder uitstroommoment: 'Life-time-employment' mits goed gepresteerd wordt. De uitstroomleeftijd in de
sector is bepalend.
De waardering van de pensioenvariabele ten aanzien van het instroomuitgangspunt is positief. De inschatting is
dat jonge mensen meer 'waarde' hechten aan de vrijheid om pensioen en andere arbeidsvoorwaarden te kunnen
afruilen.
De waardering van dezelfde pensioenvariabele ten aanzien van het uitstroommoment is negatief. De beslissers
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dat bij het creëren van afruilmogelijkheden er door met name jonge mensen te
in de organisatie vrezen
weinig wordt gespaard voor de oude dag. Daardoor zou de realisatie van het uitstroommoment in het geding
kunnen komen.
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Vergelijk Kraamwinkel: 'free rider fenomeen' en 'cognitieve dissonantie'. Deze begrippen bevat zij onder de term
'bijziendheid'. Dat wil zeggen een aantal werknemers prefereert consumptie nu in plaats van toekomstige consumptie.
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De interne inconsistentie wordt dus veroorzaakt door de tegengestelde waardering van een
aantal uitgangspunten (Bi en Bj in afbeelding 56). Door de onderlinge relatie tussen deze
uitgangspunten (afbeelding 57) opnieuw te analyseren kan in een aantal gevallen tot een
opheffen van de interne inconsistentie worden gekomen.

Afbeelding 56: Inconsistentie binnen de variabele

Afbeelding 57: Herwaardering door heroverweging

De interne inconsistentie kan worden geanalyseerd door de variabele opnieuw te bezien en
te beoordelen welke uitgangspunten meer of minder zwaar wegen. Dit kan aanleiding geven
tot een bijstelling van de waardering of een herinstelling van de variabele. Een eventuele
herinstelling wordt uiteraard weer gevolgd door een herwaardering van deze variabele.
Indien in het voorbeeld in de vorige paragraaf een pensioenvariabele was: 'het pensioenniveau is 70% van het laatste inkomen' dan zou deze kunnen worden bijgesteld tot: 'het
pensioenstreefniveau is 70% van het laatste inkomen'. Daarmee wordt tegemoetgekomen
aan het uitgangspunt van financiële beheersbaarheid. Een bijstelling van de waardering of
een aanpassing van de pensioenvariabele zal echter niet altijd direct mogelijk zijn en 'het
even voor lief nemen' kan het gevolg zijn.
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Stap 5
Een integrale herwaardering leidt tot consistente en coherente uitgangspunten van
pensioenbeleid

De gehanteerde methodiek van waardering per variabele voor alle uitgangspunten heeft
verder als nadeel dat eerst nadat de (her)waardering en dientengevolge invulling en
inkleuring per pensioenvariabele heeft plaatst gevonden, de pensioenvariabelen in onderling
verband worden gebracht, waardoor inconsistenties en onvolkomenheden zichtbaar kunnen
worden tussen de variabelen. Hierop wordt in deze stap aandacht besteed.
Zoals eerder aangegeven, zijn de pensioenvariabelen onderling geen elkaar uitsluitende
variabelen. Een positieve waardering van twee verschillende variabelen betekent niet per
definitie dat beide variabelen ook gehonoreerd kunnen worden. In het volgende voorbeeld
wordt dit toegelicht.
Voorbeeld 8 (praktijkvoorbeeld): spanning tussen variabelen (externe inconsistentie)
Pensioenvariabele X: Iedere werknemer heeft een gelijke pensioen-inkomensratio.
Pensioenvariabele Y: Het pensioenniveau is 70% van het laatste inkomen.
Door de organisatie worden de variabelen positief (de eerste) tot redelijk positief (de tweede) gewaardeerd. De
eerste variabele refereert aan het 'rechtvaardigheidsgevoel' van jonge mensen. De organisatie heeft behoefte
aan jonge mensen ('vers bloed') en die zullen waarschijnlijk vooral 'voor zichzelf willen sparen'. Verder verdient
de pensioenvariabele X uit een oogpunt van financiële beheersbaarheid de voorkeur. De tweede variabele scoort
goed, omdat de organisatie streeft naar 'life-time employment' mits er goed wordt gepresteerd en daarom de
werknemers met een gelijk pensioeninkomen met pensioen wil laten gaan.
(Noot: De tweede variabele is verder ook deels 'intern inconsistent', aangezien een 70% eindloon financieel
minder goed beheersbaar is, hetgeen één van de Financiële uitgangspunten van de organisatie is).
Nadere analyse van deze tegenstrijdigheden respectievelijk onvolkomenheden tussen de
variabelen leidt onder andere tot meer inzicht, tot een bijstelling van sommige keuzen, het
maken van afwegingen en soms het 'voor lief nemen' (afbeelding 58). Dit herwaarderingsproces van de variabelen moet leiden tot een explicitering van de pensioenuitgangspunten,
zijnde de coherente pensioenvariabelen.

Afbeelding 58: Een nadere analyse van de pensioenvariabelen leidt tot pensioenuitgangspunten

Het integrale afwegingsproces is bedoeld om inconsistenties of knel- en/of aandachtspunten
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tussen de pensioenvariabelen op te heffen. In de praktijk komt hiervoor een aantal
methoden in aanmerking. Twee methoden worden hier besproken. De 'visgraatanalyse' en
de 'financiële analyse'. Door middel van deze analyses wordt op een systematische wijze
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Van Bussel en Van Duren (1990) reiken twee invalshoeken aan om tot een (verdere) creatieve afweging te komen.
Pensioen kan beschouwd worden als een onderdeel van het belonen. De Human Resource Cycle van Tichy
(hoofdstuk 5) beschouwt belonen als één van de vier kerninstrumenten rondom het thema van functioneren van
mensen in organisaties. Door pensioen te beschouwen als onderdeel van het belonen kan pensioen een plaats
krijgen c.q. ingebed worden in het beloningsbeleid van de organisatie. Door een nadere analyse van het
beloningsbeleid in samenhang met pensioen kan worden bezien op welke wijze pensioen een bijdrage kan leveren
aan het realiseren van dit beleid. Hierdoor kunnen eventuele inconsistenties of knel- en/of aandachtspunten worden
opgelost.
De andere mogelijkheid die Van Bussel en Van Duren aanreiken, is het aansluiten bij de personeelsbewegingen
binnen de organisatie. Dit sluit aan bij de visgraatanalyse.
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toegewerkt naar een set van samenhangende pensioenuitgangspunten. Met andere woorden
door een systematische en grondige analyse van de personeelsbewegingen (in - door - uit)
en het bepalen van financiële consequenties van gemaakte keuzen kunnen nog bestaande
onduidelijkheden in pensioenvariabelen verder worden gereduceerd, aangepast en bijgesteld
worden.
Visgraatanalyse
In de Human Resource-uitgangspunten zijn op het door Van Dijck aangegeven hoofdgebied
'Bewegingen van personeel, kwaliteit en potentieel van medewerkers' zogenaamde
'statements' opgenomen ten aanzien van de personeelsbewegingen (zie illustratie bij stap 2
in tabel 44 of het praktijkvoorbeeld in stap 4). Alhoewel toegespitst op de organisatie, zullen
deze statements in het algemeen van een vrij strategisch niveau zijn. Dit geldt mutatis
mutandis voor de Financiële uitgangspunten ('de organisatie streeft naar een egale
lastenontwikkeling'). Nadere systematische en grondige analyse van de personeelsbewegingen en het bepalen van financiële consequenties van gemaakte keuzen liggen dan ook
voor de hand als integrale afwegingsmethoden.

Afbeelding 59: De visgraatanalyse

Voor een analyse van de personeelsbewegingen in een onderneming kan de visgraatanalyse
worden gehanteerd. In afbeelding 59 is een praktijkvoorbeeld weergegeven van een
dergelijke analyse.
De visgraatanalyse is gebaseerd op het in kaart brengen van de personeelsbewegingen van
de diverse personeelscategorieën zoals die in een organisatie zijn te onderscheiden. Op basis
van de gewaardeerde pensioenvariabelen kan dan voor iedere personeelscategorie bepaald
worden of en hoeverre de gewenste personeelsbeweging wordt ondersteund (zie
praktijkvoorbeelden 7 en 8).
Financiële analyse
In hoofdstuk 5 is Human Resource-econometrics nader uitgewerkt als basiselement van het
Human Resource-concept. Human Resource-econometrics bestaat uit twee hoofdterreinen
waarbinnen een aantal 'rubrieken' is te onderscheiden:beleidsanalyse:diagnostiek;
beleidsondersteuning;
evaluatie;
procesondersteuning.
De hier genoemde financiële analyse is aan te duiden als beleidsanalyse gericht op
beleidsondersteuning en dient om de materialiteit van de gemaakte keuzen in kaart te
brengen. Dat wil zeggen het doorrekenen van alternatieven, het bepalen van financiële en
fiscale risico's en consequenties van voorgenomen keuzen, het vaststellen van de (financiële)
bandbreedte van uitkomsten et cetera.
Aan de hand van het volgende praktijkvoorbeeld 9 worden de visgraat- en financiële
analyse nader toegelicht. Het voorbeeld toont aan dat de confrontatie van de
pensioenvariabelen en uitgangspunten nog onvolkomenheden kan bevatten. In het voorbeeld is dat de onvolkomenheid dat bepaalde groepen personeel (in het voorbeeld de
sleutelfunctionarissen = directors) niet voldoende tot hun ('pensioen')recht komen.
Voorbeeld 9 (praktijkvoorbeeld)
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Binnen de management consultants groep van Coopers & Lybrand worden de volgende groepen (naast de
standaardcategorieën als junior consultants, consultants, senior consultants et cetera) onderscheiden.
'Gelet op het Human Resource-beleid van de organisatie is een aantal personeelscategorieën te onderscheiden,
die elk specifiek aandacht vragen bij de invulling van de componenten van Human Resource Management. Deze
personeelscategorieën zijn:ondersteunende staf, zoals secretariaat en business analisten;
instromende junior consultants/assisten in de leeftijdscategorie tot 30 jaar;
consultants die met name adviseren in 'delivery' en derhalve een andere aansturing, opleiding en
ontwikkeling vergen dan de 'gemiddelde' consultant tot nu toe (deze groep bestaat voor een groot
deel uit bovengenoemde instromende junior consultants);
(senior) consultants van 40+ die niet de gebruikelijke eindfunctie van partner of director zullen
innemen;
director, als eindfunctie met interne management- en portefeuilleverantwoordelijkheid;
consultants die 'over de grens' werken.
Per genoemde personeelscategorie dient bekeken te worden welke maatregelen ten aanzien van selectie,
beoordeling, beloning en ontwikkeling nodig zijn.'
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beschikbare premieregeling met een
Het pensioensysteem van Coopers & Lybrand is een gemodificeerde
leeftijdsafhankelijke staffel (zie hoofdstuk 6). Deze regeling is totstandgekomen door een confrontatie van
organisatiebeleidsuitgangspunten en de drie bekende pensioensystemen (eindloon-, gemiddeld-loon- en
beschikbare premieregeling). Deze methodiek is een voorloper geweest van de in deze studie gehanteerde
methodiek. In tabel 45 zijn enkele pensioen-onvolkomenheden opgenomen die betrekking hebben op de groep
directors.
Personeelscategorie
...
Director

....

Instroom
...
(Pensioen)-uitgangspunten sluiten aan bij
doelgroep:
aantrekkelijke
arbeidsvoorwaarde

Doorstroom
Uitstroom
...
...
Idem. Pensioenhiaten
Idem
kunnen worden aangevuld
door individuele
bijstortingen. Flexibele
inrichting systeem.
Mogelijkheid tot personal
financial planning past bij
'ondernemerschap'

Kanttekening:
géén mogelijkheid tot
inkopen dienstjaren
(niet marktconform).
Dit is echter inherent
aan het gekozen
systeem. Wordt 'voor
lief genomen'

Kanttekening:
Mogelijkheid tot
aanwenden
directorsbonus dient
opgenomen te worden
(naast gecreëerde
mogelijkheid tot
individueel bijsparen)

Kanttekening:
Pensioenleeftijd dient
vervroegd te worden
in verband met
'consultant to the
firm'- concept. Het
dienstverband van de
director eindigt op
57-jarige leeftijd
...

...
...
Tabel 45: Pensioenonvolkomenheden ten aanzien van de groep directors
De in het voorbeeld gemaakte kanttekeningen ten aanzien van de director hebben ertoe geleid dat voor deze
categorie een speciale aanvullende regeling is gecreëerd (Directors UitTredingsregeling, de DUT-regeling). De
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Het is geen 'zuivere' beschikbare premieregeling: een voor alle leeftijden gelijk percentage van het salaris. De
regeling kent een leeftijdsafhankelijke premie als percentage van de pensioengrondslag.
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DUT-regeling beoogt, zoals aangegeven in bovenstaande tabel, een beëindiging van het dienstverband op 57
jaar (onder andere gelet op de zwaarte van de baan). In afbeelding 60 is het DUT-principe schematisch
weergegeven.

Afbeelding 60: Het principe van de DUT-regeling
De financiering vindt plaats door middel van een gelijke bijdrage van de werknemer en de werkgever. Door
middel van onderstaande financiële analyse is de haalbaarheid van het DUT-concept bepaald. In eerste
instantie is uitgegaan van een DUT-leeftijd van 55 jaar. De uitkomsten van de berekeningen (hoogte
DUT-uitkering in relatie tot beschikbare premie) hebben ertoe geleid dat de DUT-leeftijd is opgetrokken tot 57
jaar en de premie van werkgever en werknemer is gesteld op ƒ 20.000,- ieder, hetgeen overeenkomt met 11,3%
van het jaarsalaris.
Op 38-jarige leeftijd wordt de werknemer director en ontvangt een vast inkomen van ƒ 12.629,-. De inflatie
bedraagt 3%. Het loon en de DUT-uitkering worden voor deze inflatie gecorrigeerd (= gecompenseerd). Een
drietal scenario's is als volgt gedefinieerd (tabel 46).
Scenario
(60%
inkomen)
'Pessimistisch'
'Neutraal'
'Optimistisch'

Reële rente =
Rente ecart

3%
4%
5%

rente =
discontovoet

6%
7%
8%

inflatie

3%
3%
3%

benodigde jaarpremie
bij aanvang van het directorschap op
38 jaar als percentage van het vaste
jaarinkomen
22%
19%
17%

Tabel 46: De gehanteerde scenario's ten behoeve van de bepaling van de DUT-premie
De in tabel 46 opgenomen premies zijn gebaseerd op een DUT-uitkering ter grootte van een percentage van het
laatst genoten vaste salaris op 54-jarige leeftijd. In de in tabel 47 opgenomen detailberekeningen is de
eerdergenoemde premie gearceerd.
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Optimistisch scenario:
-disconteringsvoet: 8%
-inflatie: 3%
-reële rente: 5%
Dut-uitkering als
% van het laatste
salaris
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%

Leeftijd bij aanvang opbouw

35
9%
10%
11%
12%
13%
14%
15%
16%
17%

36
9%
11%
12%
13%
14%
15%
17%
18%
19%

37
10%
12%
13%
14%
15%
17%
18%
19%
21%

38
11%
13%
14%
15%
17%
18%
20%
21%
22%

39
12%
14%
15%
17%
18%
20%
21%
23%
24%

40
13%
15%
17%
18%
20%
22%
23%
25%
27%

41
15%
17%
18%
20%
22%
24%
26%
28%
29%

42
16%
18%
20%
22%
24%
27%
29%
31%
33%

43
18%
20%
23%
25%
27%
30%
32%
34%
36%

44
20%
23%
26%
28%
31%
33%
36%
38%
41%

Tabel 47: Leeftijdsafhankelijk premiepercentage voor een DUT-uitkering als percentage van het salaris op
54-jarige leeftijd
In de discussie naar aanleiding van deze analyse die zich met name richtte op de hoogte van de uitkering in
relatie tot de beschikbare premie, is de DUT-leeftijd opgetrokken naar 57 jaar. In tabellen 48 en 49 zijn de
uitkomsten van aanvullende berekeningen opgenomen.
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Ingangsleeftijd DUT
56
63%
75%

39
40
41

58%
53%
49%

55
Start opbouw
DUT-regeling

69%
64%
58%

57
90%
83%
76%
71%

Tabel 48: Uitkering als percentage van het laatstgenoten salaris
In tabel 48 zijn de DUT-uitkeringen opgenomen als percentage van het laatstgenoten salaris. Uit deze
percentages dient nog de 'halve pensioenpremie ' te worden voldaan (geschat op 10% punten). De volgende
aannames liggen aan de berekeningen ten grondslag:Werkgever en werknemer betalen ieder 10% van het vaste inkomen als bijdrage (eerste jaar
ƒ17.500,-);
3% looninflatie tijdens opbouwperiode;
3% inflatie tijdens uitkeringsperiode;
7% discontovoet (= verondersteld rendement).
Om een indruk te geven van de gevoeligheid ten aanzien van de inflatie, zijn dezelfde berekeningen gemaakt
onder de vooronderstelling dat het vaste inkomen van ƒ 175.000,- niet wordt geïndexeerd dat wil zeggen de
looninflatie is gelijk aan 0 (tabel 49)
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45
23%
26%
29%
32%
35%
37%
40%
43%
46%

38

Ingangsleeftijd DUT
56
83%
100%

39
40
41

75%
67%
60%

55
Start opbouw
DUT-regeling

91%
82%
74%

57
123%
111%
101%
90%

Tabel 49: Uitkering als percentage van het laatstgenoten salaris
Het aantal daadwerkelijk uitgevoerde analyses is nog vele malen groter dan hier in het voorbeeld getoond. Met
name de 'zeer zwaar weer' (bijvoorbeeld de hantering van een reële rente lager dan 2%) van scenario's hadden
de aandacht van de werknemers, hetgeen niet verwonderlijk is aangezien deze scenario's voor de directors het
negatieve risico representeerden.
Tevens zijn voor de organisatie de totale financiële consequenties op termijn bepaald van zowel de
basispensioenregeling als de DUT-regeling door middel van een financieel-actuariële prognose.

Uitvoerige financiële analyses, zoals in het voorbeeld beschreven, blijken in de praktijk
cruciaal te zijn in het beslissingstraject, met name ten aanzien van de acceptatie van de
regeling door de werknemers. Ook heeft een check plaatsgevonden op de fiscale haalbaarheid. Dit heeft ertoe geleid dat de regeling is aangepast qua structuur en vormgeving.
De werkgeverspremie wordt omgezet in een uitkering bij ontslag en de werknemerspremie
wordt als aanvullende pensioenpremie in de basisregeling gestort. De materiële uitwerking
is echter gelijk gebleven.
De analyses geven inzicht in de negatieve en positieve risico's voor de werknemers en de
werkgever. Het expliciteren van deze risico's betekent een nadrukkelijk zichtbaar maken van
de onzekerheid van de uitkomst. De werknemers zijn prima in staat, zo blijkt althans in de
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praktijk , om met deze onzekerheid om te gaan.
Deze stap 5 beoogt ten eerste een verdere onderlinge samenhang tussen de pensioenvariabelen te bewerkstelligen nadat de individuele afweging van de pensioenvariabelen (één
voor één) ten opzichte van de uitgangspunten van de organisatie heeft plaatsgevonden. Er
zijn twee voorbeelden gegeven op welke wijze dit kan plaatsvinden. De visgraatmethode in
combinatie met de financiële analyse is daarbij verder uitgewerkt en met een praktijkvoorbeeld geïllustreerd. Verder moet de herwaardering van de individuele pensioenvariabelen en de integrale afweging van alle variabelen in deze stap leiden tot een
explicitering van de pensioenuitgangspunten.
124

Dit geldt overigens niet alleen voor de in het praktijkvoorbeeld genoemde directors. In de besprekingen met de
werknemers over een mogelijke invoering van een beschikbare premieregeling bij Coopers & Lybrand is met name
aandacht besteed aan de ondersteunende staf (20% van de totale werknemerspopulatie, waaronder een aanzienlijk
deel oudere werknemers). De stellige verwachting was dat vooral deze groep problemen zou hebben met de
onzekerheden die inherent zijn aan het beschikbare premiesysteem: 'de professionals zullen het wel begrijpen, maar
ik vraag me af of de ondersteunende staf dit systeem wel aankan. Zij zullen voor zekerheid kiezen.'. Een voor dit
beslissingstraject ingestelde pensioencommissie van de ondernemingsraad heeft duizenden (!) berekeningen op
individueel niveau laten maken en zelf gemaakt met behulp van voor dat doel speciaal gemaakte software. Extra
aandacht is daarbij uitgegaan naar de niet-carrièremaker en de ondersteunende staf. In de uiteindelijke
besluitvorming is niets gebleken van de verwachte 'andersgeaardheid'.
Ook bij Nutricia is een beschikbare premieregeling ingevoerd en is geen onderscheid gemaakt tussen de
'productiemedewerker op de vloer' en bijvoorbeeld het management. Een zorgvuldig en open communicatietraject is
ook hier, naar de mening van betrokkenen, een kritische succesfactor gebleken. De uitvoerige en gedegen
voorlichting is ten slotte bekroond met de P&O-Jaarprijs 1994. Vestergaard (1994): 'Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt
aan de organisatie met het beste of meest vernieuwende P&O beleid.

191

Een explicitatie van de pensioenuitgangspunten is de verwoording (de pensioenvariabelen)
en verantwoording (de methodiek) van de uitgangspunten door de organisatie van het
pensioenbeleid. Door het hanteren van een dergelijk 'statement' wordt expliciet en in
samenhang met de uitgangspunten van de organisatie - en derhalve indirect het nagestreefde
doel - vastgelegd op welke coherente wijze de organisatie met pensioen wil omgaan, zodat
een bijdrage wordt geleverd aan het realiseren van de ondernemingsdoelstellingen. In tabel
50 is een
praktijkvoorbeeld opgenomen van pensioenuitgangspunten.
Pensioenuitgangspunten
Toezegging

Gelijke pensioen-inkomensratio
Salarisverhogingen geen direct effect op verleden
Ondernemende werknemer (pensioenrisico)
Streefniveau 70% bij volledige diensttijd op basis van 1,75% per jaar
Basis pensioenleeftijd 65 jaar
Vervroegde pensioneringsregeling 62-65
De director treedt uit op 57-jarige leeftijd
Nabestaandenpensioen opgenomen in regeling
Niet onvoorwaardelijk afhankelijk van overheidsuitkeringen
Inflatierisico voor werknemer, afgekocht door werkgever
Rendementsrisico voor werknemer, afgekocht door werkgever
Lang-levenrisico voor werknemer
Geen uitruil met andere arbeidsvoorwaarden
Verplichte deelname aan regeling (verplicht sparen)

Financiering

Cashflow (pensioenpremie) = jaarlast
De uitgaven en lasten zijn goed voorspelbaar en daardoor
budgetteerbaar
Beleggingsbeleid wordt door werknemers bepaald
Inflatieontwikkeling heeft geen financiële of
jaarrekeningconsequenties over verstreken dienstjaren
Collectief belegde gelden (economies of scale)
De werknemers dragen niet bij in hun regeling (premievrij pensioen).
De directors dragen voor de vervroegde uittredingsregeling voor 50%
mee in de kosten

Uitvoering

De organisatie is verantwoordelijk op afstand
Aansluiting op personeelsinformatiesysteem
Solvabele uitvoerder
Mogelijkheid tot 'switchen' uitvoerder

Tabel 50: Praktijkillustratie van conceptpensioenuitgangspunten

Deze pensioenuitgangspunten zijn een afgeleide van de visies en keuzen die zijn gemaakt
op het Human Resource- en Financiële terrein. Hierdoor ontstaat een maximale waarborg
voor de nagestreefde coherentie.
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Stap 6
Een coherent pensioenbeleid is geïncorporeerd in het organisatiebeleid

Door het vastleggen van de ontwerpuitgangspunten - als gevolg van de confrontatie van
eisen, wensen en financiële mogelijkheden met de ontwerpvariabelen - ontstaat een
document dat voor de opdrachtgever van belang is. Dit document is een terugkoppeling van
architect naar opdrachtgever. Bij de architect van het huis zal op basis van deze
uitgangspunten een beeld van een huisontwerp ontstaan. In deze fase van uitgangspunten
naar blauwdruk van het huis spelen zowel de exacte omstandigheden als de creativiteit en
persoonlijke 'smaak' van architect en opdrachtgever een belangrijke rol. Het is dan ook
eerder een creatief proces dan een vooraf voor te schrijven procedure, waarbij soms
125
afwegingsmechanismen als AHP, MAUT et cetera kunnen worden gehanteerd.
Naar analogie hiervan vormt het document met de pensioenuitgangspunten een essentieel
onderdeel van de afstemming tussen de organisatie en de ontwerper van het pensioengebouw. Nadat hierover overeenstemming is bereikt, kan de ontwerper van het pensioengebouw op basis van deze pensioenuitgangspunten een eerste ontwerp van het pensioengebouw maken (afbeelding 61). Dit ontwerp wordt vervolgens 'langs de uitgangspunten
gehaald', waarmee een laatste waarborging en fijnafstemming wordt gerealiseerd.
T

Afbeelding 61: De totstandkoming van een coherent pensioengebouw

Het ontwerp van het pensioengebouw is de uitwerking op hoofdlijnen van de coherente
pensioenuitgangspunten. De indeling die is gehanteerd bij de categorisering van de pensioenvariabelen wordt vanzelfsprekend ook hier gebruikt: toezegging, financiering en uitvoering. Het is een consequentie van de gehanteerde methodiek waarbij de pensioenvariabelen de ontwerpvariabelen van de architect zijn die worden 'gewogen' met de
uitgangspunten van de organisatie.
In afbeelding 62 is een illustratie opgenomen van de hoofdlijnen van coherent
pensioenbeleid.

Afbeelding 62: Coherent pensioenbeleid

Het pensioengebouw wordt in termen van de ontwerper gekarakteriseerd door expliciet
gemaakte keuzen ten aanzien van de bekende drie pensioen(bouw)elementen (zie hoofdstuk
2). Daarbij is uitgegaan van kernvragen die zijn afgeleid van het Human Resource- en
Financiële beleid van de organisatie:Toezegging:
wat voor pensioen (soort, mate van flexibiliteit, positie binnen arbeidsvoorwaardenpakket et cetera),
voor wie en
hoe hoog;
Financiering:
hoe financieren (de methodiek op basis waarvan de gelden de
onderneming verlaten),
125

Analytic Hierarchy Process (AHP) en Multi Attribute Utility Theory (MAUT). Zie bijvoorbeeld Anderson, Sweeney &
Williams (1994).
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tegen welke prijs met
welk risico en met
welke fiscale en
jaarrekeningconsequenties;
Uitvoering:
waar onderbrengen (de pensioenuitvoerder) tegen
welke voorwaarden en condities en
wie zijn daar bestuurlijk bij betrokken.
De antwoorden op deze drie kernvragen (wat toezeggen, hoe financieren en waar
onderbrengen) expliciteren het coherente pensioenbeleid, omdat:het organisatiebeleid het vertrekpunt is van de methodiek;
het Financiële en Human Resource-beleid verankerd is in het organisatiebeleid en
daardoor een bijdrage levert aan het realiseren van de doelstellingen van de
organisatie en dus het succes van deze organisatie;
de - van algemene coherente concepten afgeleide - organisatiespecifieke uitgangspunten op het Human Resource- en Financiële terrein door de methodiek worden
geconfronteerd met de ontwerpvariabelen ten behoeve van het pensioengebouw;
de ontwerpvariabelen, dat wil zeggen de pensioenvariabelen, door deze
confrontatie apart, dus één voor één, door deze uitgangspunten worden
gewaardeerd;
de pensioenvariabelen na een individuele en integrale herwaardering de
uitgangspunten vormen voor het pensioenbeleid van de organisatie;
het pensioenbeleid - direct afgeleid uit de uitgangspunten, waarvan het pensioengebouw een explicitering is op hoofdlijnen - door de gehanteerde methodiek geïncorporeerd is in het organisatiebeleid.
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7.3

Praktijkvoorbeelden illustreren de ontwikkeling
van coherent pensioenbeleid

De in dit hoofdstuk beschreven methodiek om te komen tot coherent pensioenbeleid vindt
zijn oorsprong in de organisatie adviespraktijk. Begin 1993 is in opdracht van de Raad van
Bestuur van Coopers & Lybrand een inventariserend onderzoek uitgevoerd naar de
126
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pensioensituatie van de organisatie. De maatschap Coopers & Lybrand is ontstaan uit
vele kleinere maatschappen. De meest recente 'fusie' betrof het in 1991 samengaan van de
maatschappen Coopers & Lybrand Nederland en Dijker Van Dien. Op het moment dat het
onderzoek werd uitgevoerd was er sprake van drie pensioenregelingen. De Raad van
Bestuur wenste te komen tot een harmonisatie van de pensioenregelingen in het licht van
een harmonisatie van de totale beloningssystematiek (salaris en arbeidsvoorwaarden). In
hoofdstuk 8 is beschreven op welke wijze tot een strategische keuze voor een geharmoniseerde pensioenregeling is gekomen.
De tweede casus die in hoofdstuk 8 wordt besproken betreft een internationaal
telecommunicatieconcern, Ericsson Telecommunicatie BV (hierna te noemen ETM),
waarop de algemeen verbindend verklaarde CAO van de metaalindustrie van toepassing is.
De onderneming is verplicht aangesloten bij het bedrijfspensioenfonds van de metaalindustrie (Wet betreffende verplichte deelneming in bedrijfspensioenfondsen). De pensioenregeling in de metaalindustrie kent een maximum pensioengevend inkomen. Het ETM
heeft voor het inkomen boven deze maximum grens aanvullende verzekeringen afgesloten
(excedentregelingen) bij verzekeringsmaatschappijen. In 1994 is in opdracht van de directie
de pensioensituatie in kaart gebracht van deze excedentregelingen in het kader van
contractverlenging.
In 1995 is tevens de discussie binnen ETM op gang gekomen naar de wenselijkheid (en
consequenties!) van de verplicht gestelde CAO en de verplichte deelneming in het
bedrijfspensioenfonds respectievelijk de bedrijfstak-VUT-regeling (SUM). Toen eenmaal
bleek dat een ondernemings-CAO tot de mogelijkheid zou kunnen behoren, is een
onderzoek gestart naar de mogelijkheden en vormgeving van een eigen pensioen- en
VUT-regeling. In het tweede deel van hoofdstuk 8 wordt de daarbij gehanteerde methodiek
om te komen tot een keuze van het pensioensysteem nader beschreven. De methode is
gebaseerd op de ervaringen opgedaan bij Coopers & Lybrand.
Eind 1995 is, wederom in het kader van contractonderhandelingen, de pensioensituatie bij
een bouwonderneming (Koninklijke IBC) doorgelicht. De bouwonderneming is
totstandgekomen door een samengaan van drie bouwbedrijven. In de bouw geldt een
128
algemeen verbindend verklaarde CAO en is de Wet verplichte deelneming in een
bedrijfspensioenfonds van toepassing (Bedrijfspensioenfonds voor de Bouwnijverheid, het
129
Sfb). Voor het niet-bouwpersoneel (UTA -personeel en 'boven-UTA'-personeel) bestaan
drie verschillende hoofdregelingen, die alle drie gedispenseerd zijn. Dat wil zeggen dat de
pensioenen niet bij het Sfb zijn verzekerd: één regeling is ondergebracht bij een
126
Per 20 mei 1996 omgevormd tot een naamloze vennootschap: Coopers & Lybrand N.V.
127
Een historisch overzicht van de totstandkoming is te vinden in het eeuwboek van Coopers & Lybrand 1893-1993
128
Binnen de bouwnijverheid zijn verschillende CAO's van toepassing
129
Uitvoerend, Technisch en Administratief personeel
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ondernemingspensioenfonds en twee regelingen zijn ondergebracht bij (verschillende)
verzekeringsmaatschappijen. In alle regelingen geldt dat rekening moet worden gehouden
met in het verleden opgebouwde pensioenaanspraken bij het Sfb. Feitelijk kan men spreken
over 6 verschillende regelingen. Het pensioenfonds heeft het grootste deel van de
verplichtingen herverzekerd. In totaal is er voor het UTA- en 'boven-UTA'-personeel sprake
van 15 (!) verschillende 'contractnummers' bij verzekeringsmaatschappijen.
De Raad van Bestuur van de bouwonderneming heeft na de inventarisatie in overleg met de
Raad van Commissarissen besloten tot een harmonisatie van de pensioenregelingen en
arbeidsvoorwaarden. Daartoe zijn twee werkgroepen ingesteld die worden aangestuurd door
een stuurgroep bestaande uit twee leden van de RvB, de twee directeuren van de
werkmaatschappijen, de bedrijfsjuriste, de PR/communicatieman van de onderneming en
een organisatie/pensioenadviseur. In het derde deel van hoofdstuk 8 is de in de stuurgroep
gehanteerde werkwijze om te komen tot een systematische afweging van de pensioenvariabelen door een confrontatie met de ondernemingsdoelstellingen nader uitgewerkt.
In hoofdstuk 9 wordt de methodiek in relatie tot de praktijkcasussen geëvalueerd. De
evaluatie is gericht op een analyse van de verschillen tussen praktijk en methodiek en de
daaruit voortkomende gevolgen en leerpunten voor de methodiek.
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De drie praktijkcasussen

DE STRUCTUUR VAN DIT HOOFDSTUK
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De vraagstelling van de RvB
Het plan van aanpak
De tussentijdse rapportage (juni 1993)
De definitieve rapportage (oktober 1993)
De vennotenvergadering van december 1993
CASUS 2: ERICSSON TELECOMMUNICATIE BV (ETM)
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De pensioen- en VUT-regelingen binnen de Ericsson-bedrijven (1994)
De vijf pensioen- en arbeidsvoorwaardenprojecten
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CASUS 3: KONINKLIJKE IBC
Een testcase voor coherent pensioenbeleid
De Koninklijke IBC-organisatie
De pensioenregelingen binnen Koninklijke IBC, ultimo 1995
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CASUS 1: COOPERS & LYBRAND
8.1

Op weg naar coherent pensioenbeleid

In dit hoofdstuk worden drie casussen besproken. De eerste casus is de totstandkoming van
een nieuwe geharmoniseerde pensioenregeling bij Coopers & Lybrand. Deze casus
beschrijft op welke wijze tot een strategische keuze voor een nieuwe regeling is gekomen.
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Van Bussel en Marseille hebben - ondersteund door de Actuarial, Benefits &
Compensation-groep van Coopers & Lybrand - het onderzoek in opdracht van de Raad van
Bestuur uitgevoerd.
Allereerst wordt een korte beschrijving gegeven van de organisatie. Vervolgens wordt
beschreven op welke wijze tot een keuze voor een nieuwe pensioenregeling is gekomen.
Deze casus betreft de eerste fase van het onderzoek: de totstandkoming van pensioenbeleid.
De doelstelling van deze studie is aan te geven op welke wijze een organisatie kan komen
tot coherent pensioenbeleid. De tweede (overleg met ondernemingsraden en fondsbesturen)
en derde (implementatie)fase van het onderzoek bij Coopers & Lybrand worden daarom in
dit hoofdstuk niet besproken.

8.2

De organisatie Coopers & Lybrand
131

De Coopers & Lybrand -organisatie is een internationaal opererende meerdienstenorganisatie waarbij in Nederland circa 3.500 accountants, fiscalisten, juristen en
organisatieadviseurs werkzaam zijn, die worden ondersteund door een staf van circa 600
mensen (onder andere secretariaat en administratie). Wereldwijd werken circa 68.000
mensen bij Coopers & Lybrand in meer dan 120 landen.
Door fusies en samenwerkingsverbanden is in de accountantswereld eind jaren 80 en begin
jaren 90 wereldwijd een zestal mega-organisaties op het terrein van accountancy,
belastingadvies, management consultancy en legal services ontstaan (big six). Naast
Coopers & Lybrand zijn dat: KPMG, Ernst & Young, Price Waterhouse, Arthur Andersen
en Deloitte Touche Tomatsu.
Coopers & Lybrand in Nederland is totstandgekomen door een samengaan van Coopers &
Lybrand Associates (600 medewerkers) met de Dijker Van Dien-organisatie (3.000
medewerkers), een afsplitsing van de internationale Deloitte-organisatie. Op hun beurt is
Dijker Van Dien weer ontstaan uit een samengaan van organisaties als Dijker & Doornbos
en Van Dien & Co, die ook weer zijn ontstaan uit meerdere kleine organisaties. Een
historisch overzicht van de totstandkoming van de Coopers & Lybrand-organisatie in haar
huidige vorm is te vinden in het eeuwboek van Coopers & Lybrand 1893 - 1993.
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H. Marseille, registeraccountant, studeerde economie aan de Erasmus Universiteit. Doctoraal examen 1961,
accountancy-examen 1963. Marseille was Vice-voorzitter Raad voor de Jaarverslaggeving en board member IASC.
Oud-vennoot van Coopers & Lybrand en momenteel adviseur van de Raad van Bestuur op het terrein van pensioen.
Marseille schreef in 1991 in het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB) een lezenswaardig artikel
over het 'Vermogen en onvermogen van pensioenfondsen'.
131
Coopers & Lybrand is per 20 mei 1996 overgegaan van een maatschap naar een N.V.
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8.3

De pensioensituatie binnen Coopers & Lybrand in 1993

De historische ontwikkeling die heeft geleid tot de Coopers & Lybrand-organisatie in de
toenmalige vorm (1993/1994) is terug te vinden in de hoeveelheid pensioenregelingen en
-uitvoeringsinstanties. Onderstaand wordt het beeld geschetst dat na een uitvoerige
inventarisatie in 1993 naar voren is gekomen.
Er was sprake van drie pensioenuitvoerders, die de drie belangrijkste pensioenregelingen
verzekerden: Stichting Dijker-pensioenfonds (voormalige Dijker-regeling), Stichting
Coopers & Lybrand Dijker Van Dien-pensioenfonds (het 'oude' Van Dien-pensioenfonds)
en een verzekeringsmaatschappij, die de pensioenregeling uitvoerde voor 'voormalige'
Coopers & Lybrand Nederland-werknemers.
Het Coopers & Lybrand Dijker Van Dien-pensioenfonds (hierna: C&LDD) voerde de in
Nederland vrij gebruikelijke (zie Pensioenkaart van Nederland, 1987) eindloonregeling uit.
Het Dijker-pensioenfonds verzekerde een levensjarenregeling terwijl de verzekeringsmaatschappij een basisregeling in combinatie met een excedentregeling uitvoerde. De
basisregeling was een levensjarenregeling. De excedentregeling (boven een zekere
salarisgrens) was een middelloonregeling.
In tabel 51 zijn de belangrijkste kenmerken van de verschillende regelingen opgenomen. De
items die door de organisatie als knel- en aandachtspunten werden ervaren, zijn gearceerd
en vet in de tabel aangegeven.
Regelingen
Aantallen actieven
Deelnemersjaren
Pensioen per jaar
'Optrek remmen'

C&LDD

Dijker
1800

C&LNL
700

25-65
1,75% eindloon
16% van PG en buffer

25-65
1,75% eindloon
13% salaris

Dienstjaren
26.000

Levensjaren
28.000

200
30-60/65
2 tot 2.33% eindloon
Boven salarisgrens
middelloon
Levensjaren
25.000/17.000

Backservicemechanisme
Franchise (niet
pensioengevend
deel van het salaris)
Nabestaandenpensioen (>65)
Bijdragen werknemers

75%

70%

70%

Geen

Uitvoering

Eigen beheer

Arbeidsongeschiktheidspensioen
VUT

Beperkt

6% (salaris-tweemaal
franchise)
Gedelegeerd eigen
beheer via verzekeringsmaatschappij A
Volledig

5% (salaris franchise)
Polissen bij
verzekeringsmaatschappij B
Beperkt

Opgezegd

Opgezegd

Opgezegd

De regelingen zijn financieel 'beheersbaar' gemaakt door middel van een maximering van de premie
of een mitigatie van de regeling. Deze 'beheersbaarheid' werd in de organisatie aangeduid met de
term optrekremmen. De pensioenen kunnen zover als deze financiële rem toestaat, worden
'opgetrokken'.

Tabel 51: Karakteristieken van de drie bestaande pensioenregelingen
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Alle regelingen waren blijven bestaan voor de medewerkers uit de desbetreffende 'staken '.
De Van Dien & Co-pensioenregeling was door de Raad van Bestuur direct na de laatste
fusie voor nieuwe werknemers van toepassing verklaard om een aantal redenen.
De eerste reden was de numerieke meerderheid van de Van Dien-'staak'-medewerkers. Qua
arbeidsvoorwaarden (inclusief pensioen) lag het daarom naar de mening van de RvB voor
de hand aan te sluiten bij deze 'marktconforme' (de tweede reden) eindloon-pensioenregeling. Als derde reden gold dat het pensioenfonds C&LDD het 'best' gefinancierd was. In
de regeling van het Dijker-pensioenfonds en voormalig Coopers & Lybrand was sprake van
financieringsachterstanden, terwijl in het pensioenfonds van C&LDD een financiële buffer
aanwezig was.
Ook andere arbeidsvoorwaarden waren anno 1993 (deels) niet geharmoniseerd. Hierdoor
ontstond voor de medewerkers, met name die met eenzelfde functie danwel taak, een
diffuus beeld van het beloningsbeleid van de organisatie. Het feit dat sommige collega's
géén pensioenpremie betaalden werd als onrechtvaardig ervaren, zo bleek uit gesprekken
met de in de loop van 1993 gefuseerde ondernemingsraden.
Ten slotte moet nog worden opgemerkt dat de maatschap als gevolg van de fusies (dubbele
functies, verschillende locaties in één stad et cetera) in de jaren 1993 t/m 1995 doende was
met een kostenreductieprogramma.

8.4

De strategische verkenning van oplossingsrichtingen voor
de pensioenproblematiek

8.4.1

De vraagstelling van de RvB

De Raad van Bestuur (RvB) van Coopers & Lybrand streefde (begin 1993) een
harmonisatie van alle arbeidsvoorwaarden na. Uit gesprekken met de RvB bleek dat zij zich
realiseerde dat de pensioenproblematiek een belangrijke factor (voor werknemers met name
de bijdrage in de pensioenregeling) was in het totale harmonisatietraject. Gelet echter op de
133
grote financiële effecten die kunnen optreden bij wijzigingen in pensioenregelingen
wilde de RvB eerst een strategische verkenning uitvoeren naar de (on)mogelijkheden van
'een samengaan van de pensioenfondsen'.
De RvB formuleerde daarom in maart 1993 de volgende opdracht c.q. vraagstelling:'verdient een fusie tussen de fondsen aanbeveling?
zo ja, welke vorm?
134
op welke termijn kunnen wij het pensioenpercentage van 16% terugbrengen naar een
marktconformniveau.'
De randvoorwaarden die de RvB daarbij stelde waren:'de samenvoeging is minstens kostenneutraal;
de verkenning dient zich niet te beperken tot de fiscale invalshoek (dat wil zeggen
de mogelijkheden en onmogelijkheden);
het samenvoegen moet een nuttige functie hebben in het kader van de
harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden;
de conclusies/aanbevelingen mogen geen (negatief) effect hebben op het resultaat
132
De drie organisaties - Dijker, Van Dien en Coopers & Lybrand - worden aangeduid met de drie 'staken'
133

De RvB van Coopers & Lybrand bestaat naar de aard van de organisatie uit deskundigen die op de hoogte
(behoren te) zijn van het beruchte fenomeen 'backservice'.
134
Pensioenpremiepercentage.
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van 1992;
de financiële gevolgen op het resultaat van de maatschap moeten een zekere mate
van voorspelbaarheid hebben
Daarnaast zou de RvB de voor- en nadelen van eigen beheer (pensioenfonds) versus
verzekeren in kaart gebracht willen zien.'
De RvB wilde nog in het jaar 1993 de vennotenvergadering een voorstel doen ten aanzien
van de pensioenproblematiek.
8.4.2

Het plan van aanpak

Op basis van een aantal oriënterende gesprekken met individuele leden van de RvB en de
door de RvB geformuleerde vraagstelling en randvoorwaarden heeft in april 1993 een eerste
bijeenkomst met de voltallige RvB plaatsgevonden.
In deze bijeenkomst is een faseplan gepresenteerd en is nader ingegaan op de opdrachtformulering en de uitgangspunten van het project. Het plan van aanpak bestond uit drie
fasen:fase A. Deze fase had tot doel om de huidige situatie in kaart te brengen,
knelpunten te signaleren, te inventariseren welke ontwikkelingen op
pensioengebied zich voordoen en de uitgangspunten van het financiële en Human
Resource-beleid van de maatschap Coopers & Lybrand 'scherp te krijgen'. Daartoe werden de volgende stappen onderscheiden:Oriëntatie. Een inventarisatie van de huidige regelingen. Het in kaart
brengen, karakteriseren en signaleren van knelpunten met betrekking
tot:de toezegging (recht, indexatie);
135
financiering (premie, indexatie en 'potvorming ');
verzekering (pensioenuitvoerder, verzekeringscontracten)
Financiële diagnose. Het maken van een financiële analyse, in
retrospectie, van de huidige regelingen ten aanzien van:het premieniveau;
backservice;
beschikbare middelen van de maatschap (inclusief voorziening
in balans);
algemene reserves/vrije reserves van het pensioenfonds;
Financiële prognose. Het uitvoeren van een financiële prognose van de
bestaande regelingen over de komende 5 jaar ten behoeve van de
gestelde randvoorwaarde ten aanzien van 'toekomstige kostenneutraliteit';
Omgevingsverkenning. Het in kaart brengen van de kwaliteit van de
C&LDD-regeling in relatie tot de kosten in vergelijking tot de concurrentie (benchmark). Het inventariseren van de maatschappelijke tendensen en de (on)mogelijkheden ten aanzien van verzekeren;
Uitgangspunten. Het formuleren van de maatschapsuitgangspunten ten
aanzien van het financiële en Human Resource-beleid.
fase B. Het vaststellen en uitwerken van een aantal samenvoegopties. Daarbij
135

De financiële buffer in het C&LDD -pensioenfonds en de tekorten in het andere fonds respectievelijk het
pensioencontract
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werden twee aspecten onderscheiden: fusie van de fondsen en harmonisatie van de
regelingen. Per optie zou in kaart gebracht moeten worden wat de 'voors' en
'tegens' zijn (kwalitatief), welke knelpunten te signaleren zijn en wat de financiële
gevolgen, ook op termijn, zouden zijn voor de maatschap en de te onderscheiden
groepen verzekerden. Dit leidde tot de volgende opties, die nader in kaart werden
gebracht:niets doen;
onder één dak brengen (in één fonds onderbrengen);
onder één dak brengen en harmonisatie (met en zonder instandhouding
van de financiële buffer);
fase C. Het rapporteren van de bevindingen en het doen van aanbevelingen aan de
RvB ten aanzien van pensioenrechten, -financiering en -uitvoering. Het
presenteren van een plan van aanpak voor de implementatie van de aanbevelingen.
De opdrachtformulering en uitgangspunten waren niet helder genoeg geformuleerd. Met
136
name de probleemstelling was niet geheel duidelijk : 'Wat knelt het meest? Wat is nu
eigenlijk het probleem?' Daarom werd in dezelfde bijeenkomst met de RvB hierover verder
gediscussieerd.
De hulpvraag is naar aanleiding van deze discussie als volgt mondeling geherformuleerd (de
feitelijke herformulering vond plaats in een bijeenkomst van juni 1993).
'De maatschap streeft harmonisatie van alle arbeidsvoorwaarden na. Als
geharmoniseerde pensioenregeling wordt de voormalige Van Dien-regeling
(die wordt uitgevoerd door het C&LDD-pensioenfonds) als voorlopige
toekomstnorm gehanteerd.
Onderzoek hiervan de haalbaarheid in het licht van de liquiditeitspositie
(kosten), de rekenmethodiek (lasten) en de prijs/prestatieverhouding van het
product (benchmark).
Betrek in het onderzoek de mogelijkheden van flexibiliseren mede in verband
met het onder druk staan van de VUT-regeling van de maatschap.
Daarom worden de volgende uitgangspunten voor het project onderschreven
in volgorde van prioriteit.
Het project dient zo veel mogelijk kostenneutraal te zijn (nu en in de toekomst)
en is geen kostenreductieoperatie onder het mom van een harmonisatie van de
pensioenregelingen.
De maatschap wenst een voorspelbare en egale jaarlast (kostenbeheersing).
De harmonisatie heeft tevens tot doel een harmonisatie van de pensioenbijdragen (contributies) door de werknemers.
De VUT- en WAO-problematiek dienen tevens in ogenschouw te worden
genomen.
Als wensen heeft de maatschap dat de financieringsachterstand binnen 7 tot 10
jaar wordt weggewerkt en dat het doorstroombeleid van de maatschap - voor
wat het voltallige (professionals en ondersteunende diensten) personeel betreft
- in de pensioenregeling en de financiering ervan wordt terugge- vonden.'
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Citaat uit presentatie voor RvB

8.4.3

De tussentijdse rapportage (juni 1993)

Vóór deze bijeenkomst was de mondelinge herformulering van de hulpvraag met de
contactpersoon binnen de RvB nader afgestemd en aangevuld met de opmerking dat een
beschikbare premieregeling niet was uitgesloten. Deze aanvullende opmerking werd
ingegeven door het feit dat door de RvB nadrukkelijk is verzocht te bezien hoe flexibilisering in de pensioenregeling kon worden gerealiseerd. Derhalve werden alternatieven
voor de door de RvB gestelde toekomstnorm (de eindloonregeling) in kaart gebracht, waaronder de beschikbare premieregeling die als flexibel bekend stond.
De presentatie omvatte allereerst de terugkoppeling van de geherformuleerde hulpvraag en
een stand van zaken ten aanzien van fase A. In tabel 51, zoals eerder in dit hoofdstuk
gepresenteerd, zijn de belangrijkste resultaten van de bevindingen ten aanzien van de
verschillende pensioenrechtsystemen opgenomen. De toen gesignaleerde knel- en aandachtspunten zijn gearceerd en vetgedrukt weergegeven. Tevens werd de RvB op de hoogte
gebracht van de eerste resultaten van de financiële diagnose van de twee fondsen en het
verzekeringscontract. Ten aanzien van de omgevingsverkenning heeft onder meer de terugkoppeling
plaatsgevonden dat:'meer dan de helft van de pensioenregelingen in Nederland een eindloonregeling
is (1987: 75%);
een beschikbare premieregeling met name haar intrede doet bij kleinere en/of
startende ondernemingen;
eindloonregelingen maatschappelijk ter discussie staan (pensioennota 1991).'
Het laatste punt van fase A 'inventarisatie van uitgangspunten van het financiële en Human
Resource-beleid' is in de bespreking niet expliciet aan de orde gekomen anders dan door de
herformulering van de hulpvraag.
Vervolgens werden aan de RvB vijf opties en de bijbehorende keuzecriteria gepresenteerd
op basis waarvan tot een afweging van de opties kon worden gekomen. De vijf
gepresenteerde opties zijn:'niets doen;
de C&LDD (ex-Van Dien)-regeling als toekomstnorm hanteren waarbij de
maatschap jaarlijks 16% van de pensioengrondslag aan het fonds zal afdragen.
faseregeling (tot 35 jaar beschikbare premieregeling, vanaf 35 tot 55 jaar
C&LDD-regeling en daarna een flex-regeling, waarin een alternatief voor de VUT
wordt geïncorporeerd);
beschikbare premieregeling;
basisregeling met excedentregeling;'
De keuzecriteria op basis waarvan de opties zijn gewogen, waren:137
'Kostenneutraliteit (WG )
Kostenbeheersing (WG)
Rechtenneutraliteit (WN)
Diversen (WG/WN) te weten: indexatie, flexibiliteit en harmonisatie'.

137

WG= werkgever en WN= werknemer
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In tabel 52 zijn de resultaten van de weging opgenomen. Het betreft hier een samenvatting
van een gedetailleerde analyse van de vijf opties (zie bijlage D: afbeelding 92 en de
daarbijbehorende toelichting).

VENNOTEN
Kostenneutraliteit
Vrijval 'vetrand'
Kostenbeheersing
(remoptrekgarantie)
Harmonisatie
Percentage werknemers
bij wijziging betrokken
WERKNEMERS
Rechtenneutraliteit
Risico inflatie
Harmonisatie

Optie a

Optie b

Optie c

Optie d

Optie e

0

0/-

0/-

0/-

-

-

-

0/+
+

0

+
33

+
70?

+
100

+
50?

0
+

0?
+

+0+

+0+

-

+

+

+0ingecal.+
anders+

-

+

Tabel 52: Samenvatting resultaten afweging van de vijf opties

Op basis van deze weging is de RvB het volgende advies gegeven:'Beleidsmatig gaat de voorkeur uit naar de beschikbare premieregeling. Het uitgangspunt
van de werkgever ten aanzien van de kostenbeheersing, naast dat van kostenneutraliteit, is
daarbij van doorslaggevende betekenis.
Vervolgens zijn de voor- en nadelen van het beschikbare premiesysteem als volgt
gepresenteerd.
Voordelen:beheersbaar (geen open-eindregeling meer);
individueel en flexibel. Geen subsidiëring tussen groepen;
alle werknemers zelfde pensioenregeling. Invoering betekent voor alle
werknemers een verandering;
past eenvoudig in allerlei beloningsvormen;
voor actieven wellicht 'vrijval' extra reserve van 10%;
flexibele pensioenregeling als VUT-vervanger zeer goed inpasbaar;
de deelnemer bouwt een eigen inflatiereserve op;
bijsparen is mogelijk (flexibele pensionering).
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Nadelen/vragen/opmerkingen:hogere danwel lagere rechten in vergelijking met de huidige regeling
(risico-overdracht);
trendsetter (geen onbekend systeem);
hoe ex-C&L inpassen (verlaging rechten indien geen 'verleden-harmonisatie' wordt
138
toegepast )?
toekomstige pensioentrekkers kopen product bij verzekeraar?
eerste slag met OR is al gemaakt?
de overdracht van het opgebouwde pensioenkapitaal bij een beschikbare premieregeling is mogelijk. Een probleem kan hierbij de pensioenuitvoerder die het
kapitaal ontvangt zijn. Het kabinet beraadt zich momenteel op een soort 'verplichte overdracht'.
Onder voorbehoud van de definitieve rapportage sprak de RvB zich op dat moment uit voor
de beschikbare premieregeling.
8.4.4

De definitieve rapportage (oktober 1993)

De definitieve rapportage van de strategische voorverkenning vond eind oktober 1993 plaats.
Nogmaals werden daarin de uitgangspunten en wensen van de RvB bevestigd. De
toenmalige situatie ten aanzien van de inhoud van de regelingen alsmede de
daarbijbehorende knelpunten (tabel 51) en de financiële positie van de pensioenfondsen
respectievelijk het pensioencontract bij de verzekeraar werden daarbij gepresenteerd.
Nadat de keuze voor de optie van de beschikbare premieregeling nogmaals werd
herbevestigd door middel van een presentatie van een leeftijdsafhankelijke premiestaffel
139
(tabel 32), volgde een exposé ten aanzien van de consequenties van de keuze voor het
systeem.
'De overgang van de bestaande regelingen naar een beschikbare premieregeling betekent:140
kiezen voor een beschikbare premieregeling die is gestaffeld naar leeftijd ;
het invoeren van een regeling waarvan de prijs/kwaliteit verhouding
marktconform is;
het invoeren van een regeling die (nog) niet marktconform is;
nog geen harmonisatie ten aanzien van:het niet pensioengevend zijn van de 13e maand voor een van de
138

Coopers & Lybrand Associates kende een eindloonpensioenregeling met deelnemersjaren van 30 tot 65 jaar
(voor mannen) en 2% opbouw per jaar. Een veertigjarige deelnemer die zou 'overgaan' naar de nieuwe regeling zou
dan in een regeling komen die (fictief) uitgaat van 1,75% opbouw per jaar. Zonder verdere compensatie (door middel
van 'verleden harmonisatie'), betekende dit een verlaging van de rechten.
139
Inclusief motivatie
140
De staffeling van de beschikbare premie naar leeftijd is niet expliciet in presentaties opgenomen, doch deze
keuze/aanbeveling van de adviseurs van de RvB is wel mondeling aan de RvB toegelicht. De motivatie is als volgt
geweest. Een leeftijdsonafhankelijke premie leidt voor een 'maatmens'werknemer die gedurende 40 jaar in dienst van
de organisatie blijft tot het nagestreefde pensioenkapitaal op pensioendatum (onder de voorwaarde dat alle
aannames die ten grondslag liggen aan de premie ook uitkomen, hetgeen zeer onwaarschijnlijk is). Een progressieve
leeftijdsafhankelijke premie doet dat ook. Dit betekent dat de leeftijdsonafhankelijke premie in de eerste dienstjaren
'voorfinanciert'. Bij een organisatie als Coopers & Lybrand is een hoog verloop te constateren onder het personeel
tussen de 25 en 35 jaar. Een leeftijdsonafhankelijke premie zou dan betekenen dat de vertrekkende werknemers
relatief te veel pensioenkapitaal zouden meekrijgen (de 'lekstroom' genoemd). De eis van een kostenneutrale
overgang ook in de toekomst zou betekenen dat dit 'ten laste' zou komen van de blijvers. Dit werd door de adviseurs
als ongewenst beschouwd. Deze keuze/aanbeveling is door de RvB overgenomen.

205

betrokken groepen;
de premiebijdrage (contributie) door twee van de drie groepen;
een overheveling van exogene risico's en kansen naar de werknemer van onder
andere:rente;
inflatie;
sterfte;
invalidering;
het opheffen van overhevelingsaspecten tussen onder andere:jong en oud;
carrièremakers en niet-carrièremakers;
ongehuwden en gehuwden;
141
het handhaven van het ontgroeningsrisico .'
Het element van 'het opheffen van de overhevelingsaspecten' werd toegelicht door middel
van tabel 53, waarin is opgenomen het effect van de invoering van de voorgestelde
beschikbare premieregeling op de pensioenhoogte.

Ondersteunende
staf
Ondersteunende staf
met snelle carrière
Accountants en
Belastingadviseurs
die uitstromen
Overige Directen/
Potentiële vennoten
met snelle carrière

C&LDvD
nieuwe
deelnemers
(t.o.v.
'maatmens')
+

C&LDvD
bestaande
deelnemers

Dijker
bestaande
deelnemers

C&LNL
bestaande
deelnemers

Totaal
per functie

+

+

+

+

+

o

-/o/+

o/+

o/+

o/+

o/+

o/+

o/+

o/+

-/o

-

-/o

-

-

Toelichting:0 = Spaarpot beschikbare premieregeling is globaar gelijk aan voorziening in oude regeling (95-105%)
- = Spaarpot beschikbare premieregeling is kleiner dan voorziening oude regeling ( < 95%)
+ = Spaarpot beschikbare premieregeling is groter dan voorziening oude regeling ( >105%)
Een eventuele bijdrage in de pensioenpremie is buiten beschouwing gelaten
Tabel 53: Het effect van de beschikbare premieregeling op de pensioenhoogte

Voor te onderscheiden groepen binnen de maatschap werden berekeningen gemaakt om het
effect van de invoering van de beschikbare premieregeling te bepalen. Een overzicht van de
berekeningsresultaten werd gepresenteerd door middel van tabel 53. In de eerste kolom van
tabel 53 is de functiegroep vermeld. In de volgende vier kolommen is het effect op de
pensioenhoogte weergegeven voor de medewerker met de desbetreffende functie uit de
desbetreffende 'staak' . De laatste kolom bevat het totaalresultaat per functie voor bestaande
141

In de bestaande regelingen betekent een ontgroening van het actieve bestand een meer dan evenredige toename
van de pensioenkosten:(a) een 'ouder bestand' is duurder;
(b) eindloon versterkt dit effect (backservicehefboom).
Bij de voorgestelde beschikbare premieregeling betekent een ontgroening een toename van de kosten doordat bij een
hogere leeftijd een hoger percentage beschikbare premie hoort.
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en nieuwe deelnemers over alle 'staken' heen.
De tweede kolom bevat een vergelijking ten opzichte van de 'maatmens' die aan de
premiestaffel ten grondslag ligt. Deze kolom toont het bekende effect van een niet142
143
zuivere beschikbare premieregeling, waarin een eindloonregeling wordt nagestreefd .
De werknemer wiens carrière sneller gaat dan die van de maatmens zal ten opzichte van de
144
maatmens een lager eindloonpensioen kunnen aankopen .
De tweede, derde en vierde kolom vergelijken het via de beschikbare premieregeling op te
bouwen pensioenkapitaal met het pensioenvermogen uit de desbetreffende van toepassing
zijnde regeling.
Met name voor de organisatie-adviseurs en de carrièremakers bleek de beschikbare premieregeling een 'negatief effect' te hebben ten opzichte van de eindloonregeling, voor de
overige groepen ontstond een overwegend positief beeld.
De RvB zijn drie aanbevelingen gedaan:'Aanbeveling 1
Coopers & Lybrand kiest voor een beschikbare premieregeling, die 'in een ander huis'
wordt verzekerd. Hierdoor ontstaat een regeling:waarvan de kosten beheersbaar zijn;
die bijna voor alle werknemers gelijk is (geen harmonisatie van 13e maand en
contributie);
die flexibel en individueel in te richten is;
die kwalitatief goed te noemen is.
Tevens is voldaan aan de randvoorwaarde dat de regeling kostenneutraal kan worden
ingevoerd.'

Afbeelding 63: Eén van de gemaakte financiële prognoses

Voor de kostenneutraliteit, ook op termijn (35 jaar), is een actuariële- en financiële
toekomstprognose gemaakt (afbeelding 63). Op basis hiervan is de conclusie getrokken dat
de huidige en nieuwe regeling 'overall' even duur zijn en derhalve kostenneutraal kunnen
worden ingevoerd (afgezien van de premiebijdrage door de werknemers).
142

In een zuivere beschikbare premieregeling is de premie een percentage van het salaris. In de voorgestelde
regeling is de beschikbare premie een percentage van de pensioengrondslag (salaris -/- franchise)
143
De voorgestelde beschikbare premieregeling streeft een eindloonpensioen na voor de maatmens. Het is evident
dat wanneer de carrière van de medewerker afwijkt van de maatmens, het zeer onwaarschijnlijk is dat deze
medewerker een 70% eindloonpensioen kan aankopen uit het op pensioendatum beschikbaarkomende kapitaal. Een
beschikbare premieregeling beoogt dit ook niet. Het is dan ook niet juist om de regeling te beoordelen ten opzichte
van deze 'norm'. Het is uit de aard der regeling dat een 70% eindloon niet wordt behaald (afwijkingen in positieve of
negatieve zin zullen per definitie voorkomen). Wel kan natuurlijk altijd een vergelijking worden gemaakt in de zin van:
wat zou de medewerker hebben verkregen als er sprake zou zijn van een eindloonregeling en wat als de beschikbare
premieregeling van toepassing zou zijn. En voor een kwantitatieve vergelijking dienen naast de pensioenuitkomsten
ook de kosten van de regeling in de vergelijking te worden betrokken, met andere woorden de premie van het
eindloonsysteem. De beschikbare premieregeling verdeelt een gelijke hoeveelheid beschikbaar pensioengeld op een
andere wijze over de medewerkers dan de eindloonregeling.
144
Een alternatieve vergelijking is mogelijk met behulp van de pensioen-inkomensratio.
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'Aanbeveling 2
Coopers & Lybrand gaat NIET over tot harmonisatie van de volgende elementen:het niet pensioengevend zijn van de 13e maand voor een van de groepen;
de premiebijdragen door twee van de drie groepen.
TENZIJ...
voor degene waarvoor de 13e maand pensioengevend wordt en geen bijdrage meer wordt
gevraagd, een salarisdaling (danwel afruil met andere arbeidsvoorwaarden) plaatsvindt
zodanig dat de regeling kostenneutraal kan worden ingevoerd
Hierbij wordt de KANTTEKENING gemaakt dat:een salarisverlaging naar verwachting slechts tijdelijk zal zijn en
de totale premiebijdrage van de werknemers minder is dan 1% van de salarissom.
Conclusie: De harmonisatie van de 13e maand en het premievrij maken van de
pensioenregeling voor alle werknemers is niet kostenneutraal.'
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'Aanbeveling 3
Wij bevelen de RvB aan NIET te kiezen voor een flexibele pensioenregeling als vervanger
voor de VUT
Wel adviseren wij de onmiddellijke opzegging (impliciet al gebeurd) van de VUT onder het
gelijktijdig onderzoeken van de mogelijkheid van het creëren van een TIJDELIJKE
verplichte pensioenregeling op basis van een uitkering van 70% van het salaris vanaf de
62-jarige leeftijd voor de huidige groep werknemers van 52 tot 62 jaar. Deze groep
werknemers betaalt gedurende de actieve periode een bijdrage aan de regeling.
Ieder jaar kan vervolgens worden bezien in hoeverre de nieuwe generatie van 52-jarigen
gaat deelnemen.'
De eerste reden voor deze aanbeveling was dat een eerdere opbouw (bijvoorbeeld vanaf 25
jaar) kostenverhogend zou werken in verband met een mogelijk voortijdig vertrek onder het
meenemen van het pensioenkapitaal. Dit in tegenstelling tot de VUT-regeling, waarbij
voortijdig vertrek niet leidt tot overdracht van kapitaal naar een andere werkgever.
Het vervangen van de VUT door een flexibele pensioenregeling voor de periode van 62 tot
65 jaar is in feite het creëren van een pensioenregeling met een pensioenleeftijd van 62 jaar.
Gelet op de maatschappelijke discussie over het verhogen van de pensioengerechtigde
leeftijd in combinatie met het feit dat door de invoering van een flexibele pensioenregeling
een lange-termijnverplichting wordt aangegaan, was dat de tweede reden om negatief te
adviseren.
Ten slotte werd het argument aangevoerd dat de vergrijzing van de Nederlandse bevolking
en de ontgroening van de beroepsbevolking aanleiding is tot een discussie over een
verlaging van de AOW en het 'verhogen' van de pensioenleeftijd naar bijvoorbeeld 70 jaar.
'Een invoering van een pensioenregeling met een pensioenleeftijd van 62 jaar staat hier
haaks op'.
Het slot van de presentatie aan de RvB bevatte aanbevelingen voor het invoeringstraject en
elementen ten aanzien van onder meer communicatie en overleg met ondernemingsraden en
pensioenbesturen ('marsroute').
8.4.5

De vennotenvergadering van december 1993

De beslissing van de RvB werd voorgelegd aan de vennotenvergadering van december 1993.
Gelet op de - toenmalige - bestuurlijke structuur (maatschap) van Coopers & Lybrand was
dit een noodzakelijk stap in het beslissingsproces.
Op verzoek van de RvB werd met name het element van 'risico-overdracht' van werkgever
naar werknemer, als een van de meest essentiële elementen van het beschikbare
premiesysteem, nog nadrukkelijker naar voren gebracht (zie tabel 54).
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Positieve en negatieve effecten van:
Rente
Inflatie (met terugwerkende kracht)
Carrière (met terugwerkende kracht)
Sterfte
Invalidering
Ontgroening
Vergrijzing

Oude situatie
Werkgever
Werkgever
Werkgever
Werkgever
Werkgever
Werkgever
Werkgever

Nieuwe situatie
Werknemer
Werknemer
Werknemer
Werknemer
Werknemer
Werkgever
Werknemer

Tabel 54: Kostenbeheersing door verplaatsing van positieve en negatieve effecten van werkgever
naar werknemer

De RvB zag de individuele vennoten op de diverse kantoren als degenen die de beslissing
ten volle zouden moeten ondersteunen en uitdragen. Daarom werd naar de mening van de
RvB een kennisname en een goed begrip van de essentie als een cruciale factor in het
beslisproces tijdens de vennotenvergadering beschouwd.
De motivatie was dat een beschikbare regeling:voldeed aan de uitgangspunten van kostenbeheersing en harmonisatie;
aantrekkelijk was voor de werknemers (flexibel en doorzichtig);
voldeed aan de randvoorwaarde van kostenneutraliteit;
terwijl alternatieven niet voldeden aan de uitgangspunten en de randvoorwaarde (=
kostenneutrale invoering).
De vennotenvergadering ging akkoord met het besluit van de RvB om over te gaan op de
invoering van een beschikbare premieregeling.
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CASUS 2: ERICSSON TELECOMMUNICATIE (ETM)
8.5

Coherent pensioenbeleid in status nascendi

Deze casus beschrijft de pensioensituatie en de ontwikkeling daarin bij Ericsson in
Nederland en meer in het bijzonder bij Ericsson Telecommunicatie BV (ETM) in Rijen.
De casus start in het voorjaar van 1994 om ende bij het moment waarop de RvB van
Coopers & Lybrand de opdracht verstrekt voor een strategische verkenning van de
pensioenproblematiek bij Coopers & Lybrand. De pensioenproblematiek bij Ericsson is
echter, zoals zal blijken, meer complex dan bij Coopers & Lybrand. Om een aantal redenen,
die nader zullen worden toegelicht, wordt het pensioenproject bij ETM een jaar uitgesteld.
In het najaar van 1995 vindt een herstart plaats in het kader van een verkenning naar de
mogelijkheden van een eigen ondernemings-CAO.
In deze casus wordt op een meer expliciete wijze dan bij Coopers & Lybrand het geval is
geweest, aandacht besteed aan de Human Resource-aspecten bij de afweging van de keuze
voor een nieuw pensioensysteem dat 'past bij de organisatie'.

8.6

De organisatie van Ericsson in Nederland

De organisatie van Ericsson in Nederland bestaat uit drie bedrijven. In totaal werken er
ongeveer 2.000 medewerkers.
Ericsson Telecommunicatie (ETM) is het grootste bedrijf van Ericsson in Nederland. ETM
levert producten en diensten op het gebied van de telecommunicatie, met name op het
gebied van netwerken voor mobiele communicatie. ETM kent vooral een afzet aan de lokale
markt. Tevens coördineert ETM de activiteiten van Ericsson in Nederland en levert
logistieke en R&D-diensten binnen de gehele Ericsson Groep. Bij ETM zijn circa 1.270
personen werkzaam.
Naast ETM opereren in Nederland Ericsson Radio Systems B.V. (ERH), Ericsson Business
Mobile Networks (EMN), NIRA en Ericsson Data Netherlands (DSN). ERH is marktleider
op het gebied van on-site-paging en heeft ongeveer 300 medewerkers in dienst. EMN levert
met name netwerken ten behoeve van telecommunicatie. Bij EMN werken circa 300
voornamelijk jonge en hoog opgeleide medewerkers. NIRA heeft 240 medewerkers in
dienst en richt zich op de ontwikkeling, productie en verkoop van pagers en aanverwante
producten. DSN verzorgt automatiseringsactiviteiten voor Ericsson-bedrijven en heeft circa
100 werknemers in dienst.
De Ericsson-bedrijven in Nederland kennen elk een ruime mate van zelfstandigheid. Ieder
bedrijf afzonderlijk is verantwoordelijk voor het eigen resultaat en kent een eigen Financiële
en Human Resource beleid.
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8.7

De pensioen- en VUT-regelingen binnen de Ericssonbedrijven in 1994

De pensioensituatie anno 1994 bij de Ericsson-bedrijven in Nederland is schematisch weergegeven in afbeelding 64.

Afbeelding 64: De pensioensituatie bij de Ericsson-bedrijven.

De basisregeling van ETM en DSN is de pensioenregeling van het bedrijfs(tak)pensioenfonds in de Metaal- en Elektrotechnische industrie. Deze pensioenregeling kent een
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maximum pensioengevend salaris. ETM heeft, zo blijkt na een inventarisatie, drie
verschillende (vooral excedent) pensioenregelingen die 'in verschillende combinaties
kunnen voorkomen.' Deze regelingen zijn verzekerd bij verzekeraar X. De van toepassing
zijnde VUT-regeling is de in metaalindustrie verplichte regeling, die wordt uitgevoerd door
de SUM (Stichting Uittreden Metaal- en Elektrotechnische Industrie).
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ETM is gebonden aan de CAO voor de Metaal- en Elektrotechnische Industrie en de
CAO voor hoger personeel in de Metaal- en Elektrotechnische Industrie. DSN kent een
pensioen- en VUT-situatie die gelijk is aan die bij ETM. DSN is echter vrijwillig aangesloten bij het bedrijfstakpensioen- en VUT-fonds. De metaal-CAO wordt bij DSN
gevolgd in individuele arbeidsovereenkomsten.
De Ericsson-bedrijven ERH en NIRA 'volgen' de genoemde CAO's op collectieve basis. De
bedrijven zijn niet aangesloten bij het bedrijfstakpensioenfonds, hetgeen heeft geleid tot de
oprichting van een eigen pensioenfonds. Ook EMN volgt de CAO voor de Metaal- en
Elektrotechnische Industrie en heeft een pensioen- en VUT-regeling gelijk aan die van ERH.
Deze regelingen zijn verzekerd bij het pensioenfonds waarbij ook ERH en NIRA zijn
aangesloten.

8.8

De vijf pensioen- en arbeidsvoorwaardenprojecten

Vanaf 1994 zijn vijf projecten te onderscheiden. Door de autonomie van de verschillende
bedrijven verlopen deze projecten deels separaat van elkaar. In afbeelding 65 is de
ontwikkeling in de tijd weergegeven van de diverse Ericsson-projecten op pensioen- en
arbeidsvoorwaarden gebied die relevant zijn voor deze studie.

Afbeelding 65: De verschillende pensioen- en arbeidsvoorwaardenprojecten

ETM vraagt in april 1994 advies ter zake de verschillende regelingen. In het vervolg worden
de ontwikkelingen rond ETM ter zake pensioen besproken. De relaties en samen- hang met
de andere, zoals in afbeelding 65 aangegeven, projecten komen daarbij aan de orde.
145

'ETM en DSN kennen één excedentregeling (het 'boven-Bpf-gedeelte'). Deze excedentregeling is per 1 januari
1989 aangepast. Hierdoor kent de regeling twee contractnummers. Daarnaast zijn er nog twee oude regelingen, de
zogenaamde 'beamtterelingen'. Deze regelingen kennen geen nieuwe toetreders (gaat om personen die voor
01-01-1969 in dienst zijn getreden).'
146
ETM is aangesloten bij de Bedrijfsvereniging voor de Metaal- en Elektrotechnische Industrie (BV10).
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8.9

De ontwikkelingen binnen Ericsson Telecommunicatie
(ETM)

In het verleden vond bij ETM productie en verkoop plaats van telefoon en telecommunicatie-apparatuur. In de loop der tijd werd het aandeel van de productie steeds
kleiner. Thans ligt de nadruk vooral op de ontwikkeling en verkoop van producten voor de
telecommunicatie en wil ETM zich richten op de afzet van technologisch hoogwaardige
dienstverlening.
Dit heeft geleid tot ingrijpende (voorgenomen) wijzigingen met betrekking tot de
organisatiestructuur, de managementstijl, het HRM- en Financiële beleid en de positionering van ETM op de markt. Bij ETM is een nieuwe generatie medewerkers ontstaan, met
een hoog opleidingsniveau en 'behoefte aan individualisering en flexibilisering van primaire
en secundaire arbeidsvoorwaarden'.
8.9.1

Het pensioentraject binnen Ericsson Telecommunicatie, de prelude

Eind 1993 liep het verzekeringscontract met de verzekeringsmaatschappij af. Besloten werd
om het contract één jaar tijdelijk te verlengen. Ondertussen was binnen ETM een discussie
gaande over het beloningsbeleid voor het hoger personeel. Ook de excedentpensioenregeling werd hierin meegenomen.
Aan de tussenpersoon werd gevraagd de verzekeringsmaatschappij te verzoeken een nieuw
voorstel uit te brengen op basis van 'Ericsson-wensen'. Dit voorstel werd in het voorjaar van
1994 uitgebracht. De interne salaris/pensioendeskundige had echter 'geen goed gevoel' bij
het uitgebrachte voorstel en gaf een negatief advies aan de directie ten aanzien van het
uitgebrachte voorstel. Vervolgens werd door de directie van ETM besloten om af te zien
van een verdere samenwerking met de toenmalige tussenpersoon en werd een externe
onafhankelijke pensioenadviseur ingeschakeld.
In april 1994 werd de volgende opdracht door de financiële manager van ETM aan de
adviseur verstrekt:'Fase 1.
breng de situatie in kaart ten aanzien van de excedentregelingen;
beoordeel het door de verzekeraar uitgebrachte verzekeringsvoorstel;
leg door middel van interviews de strategische uitgangspunten van de
regeling vast;
Fase 2. Breng de pensioenregelingen van ETM's concurrenten in kaart en geef
tendensen aan;
Fase 3. Ontwikkel een aantal strategische opties en presenteer deze aan het
management.'
In de maanden juni en juli werd de inventarisatie uitgevoerd en vond een analyse plaats.
Tegelijkertijd werden interviews afgenomen. Het betrof interviews met vooraf bepaalde
'sleutel'functionarissen uit het lijn-, financieel en Human Resource-management, alsmede
stafvertegenwoordigers. Doel van de interviews was het bepalen van de basishouding van
de geïnterviewden ten aanzien van de volgende thema's:'zekerheid versus financiële budgetteerbaarheid;
flexibiliteit en individualisering versus solidariteit;
marktconformiteit;
pensioenuitvoering.'
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De bedoeling van de gesprekken was het inventariseren van de Human Resource- en
Financiële uitgangspunten die zijn gerelateerd aan het pensioenbeleid. De gesprekken zijn
als volgt teruggerapporteerd.
De navolgende uitgangspunten zijn de "grootste gemeenschappelijke deler" van de tijdens
de interviews geformuleerde uitgangspunten. Er wordt een verdeling gemaakt tussen HRMen Financiële uitgangspunten.
Financiële uitgangspunten:ETM vindt kostenbeheersing belangrijker dan zekerheid omtrent de hoogte van de
uitkering;
kostenbesparing is NIET de aanleiding tot wijziging van de regeling;
de prijs/kwaliteit verhouding van de regeling dient zo scherp mogelijk te zijn;
positieve en negatieve effecten inherent aan pensioenregelingen moeten meer
evenwichtig verdeeld worden tussen werkgever en werknemer;
ETM wil een administratief eenvoudige regeling hebben;
ETM streeft naar beheersing van financiële effecten van het uitstroombeleid;
HRM-uitgangspunten:"het past bij ETM om afscheid te nemen van zorg en zekerheid";
de markt eist van Ericsson, dat werknemers meer prestatiegericht gaan werken;
ETM vindt solidariteit ongewenst tussen:
carrière- en niet-carrièremakers;
gehuwden en ongehuwden;
werknemers met een salaris boven ƒ 100.000 (of Bpf-grens?) dienen de
keuzevrijheid te hebben om al dan niet aan de excedentregeling deel te nemen;
ETM wil voorzichtig beginnen met het invoeren van flexibiliteit en individualiteit
binnen de excedentregeling;
op termijn moet de gehele pensioenregeling (inclusief basisregeling) flexibel
kunnen worden ingericht;
ETM vindt dat personal financial planning niet de taak is van de werkgever;
ETM wil de pensioenen onderbrengen bij een verzekeringsmaatschappij.
In de gesprekken werd ook duidelijk dat uitwisseling van personeel tussen de
Ericsson-bedrijven problemen kon geven op het gebied van pensioen door de verschillende
pensioenregelingen (pensioenbreuk!). Tevens bleek dat binnen EMN werd gedacht over een
andere, meer flexibele pensioenregeling. Besloten werd daarom begin juni 1994 een
bijeenkomst te arrangeren waarbij de diverse bedrijven aanwezig zouden zijn. Bij dit
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overleg waren aanwezig de financiële managers van ETM en EMN, de P&O managers
van alle vier de bedrijven en de penningmeester van het pensioenfonds.
In dit 'oriënterend' gesprek werden de ontwikkelingen binnen de diverse bedrijven in kaart
gebracht (in tabel 55 worden deze trajecten kort nader toegelicht). Tevens werd bezien in
hoeverre 'economies of scale' bereikt kon worden door contracten samen te voegen zonder
de autonomie van de bedrijven aan te tasten: ' "Apart" (...) maar (inter)nationaal vindt regie
plaats; "Together" vanwege economies of scale.'
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De financiële manager van ETM is hierin de vertegenwoordiger van de 'landcoördinator'.

De verschillende 'parallele pensioentrajecten' binnen Ericsson
Nieuwe pensioenregeling EMN en heroriëntatie pensioenfonds
Tijdens deze bijeenkomst bleek dat EMN reeds in een vergevorderd stadium was met de ontwikkeling van een nieuwe
pensioenregeling (afbeelding 65: nieuwe pensioenregeling EMN). Overigens tot grote verrassing van de pensioenuitvoerder
(zie afbeelding 65: het pensioenfonds van EMN, NIRA en ERH). Deze pensioenuitvoerder was in maart 1994 een project
(zie afbeelding 65: heroriëntatie pensioenfonds) gestart teneinde te komen tot:- optimalisering van het verzekeringscontract dat per 1 januari 1995 afliep;
- aanpassing van een aantal discrimineerde bepalingen in de pensioenregeling;
- herbezinning op de pensioen- en VUT-regeling gelet op maatschappelijke ontwikkelingen zoals
flexibilisering/individualisering en de ombouw van VUT-regelingen in kapitaalgedekte VUT-regelingen.
Samenvoegen contracten
De bijeenkomst leidde tot een separaat project (zie afbeelding 65: samenvoegen pensioencontracten) met als doel:- inzicht te verkrijgen in de vigerende pensioenregelingen, de financiering ervan en waar de regelingen werden
uitgevoerd;
- inzicht te verkrijgen in de voorgenomen wijzigingen in de pensioenregelingen en de mogelijke effecten daarvan op het
financiële en Human Resource-terrein;
- (verbeter)voorstellen te formuleren met betrekking tot bovengenoemde aspecten en te bezien in hoeverre 'economies of
scale' was te bereiken zonder de autonomie van de afzonderlijke bedrijven (te veel) geweld aan te doen;
Onderstaand is de opdrachtformulering en het plan van aanpak terzake weergegeven. De opdracht is verstrekt door de
financiële directeur van ETM in overleg met de landcoördinator (de directeur van ETM) van de Ericsson-bedrijven en het
hoofd personeelszaken van ETM.
'1. You have stated that the Ericsson companies ERH (including NIRA), EMN and ETM are considering to ask
us to examine the pension schemes and the intended changes to these schemes. The objective and scope
of this assignment can be described as follows:Objective and scope
2. We will:(a) summarize the different pension schemes, both basic and excedent pension schemes, on the basis of the
following aspects:(i)
what pension entitlements are provided and to whom are they provided?
(ii) how funding takes place:- method of premium payment
- insurance tariffs (loading costs);
- termination terms (exitclausus);
- profit-sharing in the actual return of investments;
(iii) where are the pension entitlements insured?
(b) draw up the intended changes in the different pension schemes and map out their effects on the financial
and P&O matters (for example: the consequences of the mobility of personnel between the Ericsson
companies);
(c) make recommendations on the above aspects. We will also advise on the areas on which economics of
scale can be achieved with as much as possible autonomy for the different companies themselves.
We will take all necessary actions not to hinder the progress of the intended changes. Not later than 30
September 1994 we will have drawn up our report.
Intended approach and deliverables
3. The assignment can be divided into the following steps:(a) Desk research. The contents of the different pension schemes of each Ericsson company will be described,
which has not yet been done previously. We refer to the aspects mentioned in paragraph 2 (a);
(b) Interviews. Interviews will be held with all HRM and financial managers of the different Ericsson companies.
During these interviews the intended changes and the reason for making them will be discussed. Also the
possible problem areas, for example the costs of terminating the current pension contracts, will be
assessed. Next to these aspects the opinions of the managers with respect to the desired (or not) labour
mobility between the different Ericsson companies will be discussed;
(c) Identify the barriers to implement the changes and determine where economies of scale can be achieved,
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including their financial consequences;
(d) Feedback. We will provide feedback to the separate Ericsson companies on (c) above;
(e) Final meeting. We will draw up our findings and recommendations in both a written report and an oral
presentation to all Ericsson companies.'
Tabel 55: De verschillende pensioentrajecten

Op 26 september 1994 werd advies uitgebracht aan de directie van ETM ter zake de
(excedent)pensioenregelingen. De volgende onderwerpen kwamen daarbij aan de orde:'1
ETM vindt de huidige situatie ondoorzichtig;
2
De huidige regeling voldoet niet aan de door ETM gekozen uitgangspunten;
3
Een beschikbaar premiesysteem voldoet het meest aan de uitgangspunten;
4
ETM wil de huidige regeling vervangen door een beschikbaar premiesysteem;
5
Wijziging vereist een aantal acties.'
De motivatie voor een wijziging van de bestaande eindloonregeling(en) werd als volgt
gevonden. Uit de interviews waren de volgende dominante Financiële en Human
Resource-uitgangspunten gedestilleerd. ETM:148
'neemt afstand van zorg en zekerheid ten gunste van budgetteerbaarheid ;
wil een evenwichtigere verdeling van positieve en negatieve effecten tussen
werknemer en werkgever;
wil dat vervroegde uittreding financieel beheersbaar is;
wil dat pensioen een afspiegeling is van prestatie;
vindt solidariteit ongewenst tussen:carrière- en niet-carrièremakers;
gehuwden en ongehuwden;
wil voorzichtig beginnen met het invoeren van flexibiliteit en individualiteit;
wil een marktconforme regeling.'
Op basis van deze uitgangspunten werden drie alternatieven door de adviseur gewogen (zie
afbeelding 66). Op basis van deze weging werd de conclusie getrokken dat:'de huidige eindloonregeling niet voldoende aan de uitgangspunten voldoet;
het beschikbare premiesysteem het meest aan de uitgangspunten voldoet en dat
ETM wil de huidige regeling vervangen door een beschikbaar premiesysteem
onder de voorwaarde dat:de nieuwe regeling voor de 'gemiddelde' werknemer tot dezelfde
uitkomsten leidt als de oude regeling;
de nieuwe regeling naadloos aansluit op de huidige regeling door een
aantal veronderstellingen;
het premiepercentage naar leeftijd gestaffeld verloopt;
voor de actieve deelnemers in de excedentregeling de opgebouwde
rechten worden geconverteerd naar een aanvangskapitaal.'

Afbeelding 66: Weging van de alternatieven
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In december 1996 wordt door personeelszaken aangegeven dat ten aanzien van dit punt bijstelling heeft
plaatsgevonden: 'afstand van zorg en zekerheid is niet ten gunste van budgetteerbaarheid, maar past bij het nieuwe
Human Resource-beleid waarbij eigen verantwoordelijkheid en respect voor de individualiteit belangrijke
componenten zijn. Budgetteerbaarheid is een afzonderlijk, belangrijk, element.'
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Na een uitvoerige discussie en ampele overwegingen verklaarde de directie zich (nog) niet
te kunnen vinden in de conclusie van de rapportage. Men (h)erkende de uitgangspunten
maar aarzelde om de vertaalslag naar de pensioenregeling(en) te maken. 'Het is toch een
149
goede regeling, waarom zouden we die veranderen ?' Een ander argument dat werd
gehanteerd was het aspect van marktconformiteit: 'Waarom zouden we een regeling nemen
die niet marktconform is?'. Er werd door de directie besloten dat 'een wijziging van de
excedentregeling nog niet haalbaar' was in verband met een 'te grote wijziging in een te
korte tijdspanne'.
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Na afloop van deze bijeenkomst werd in overleg met de opdrachtgever besloten om de
prioriteit te leggen bij het project inzake de samenvoegingen van de contracten van de
diverse Ericsson-bedrijven en de verzekeraar te verzoeken een voorstel te doen om de vijf
verschillende pensioenregelingen zodanig te administreren dat voor de pensioencliënt een
meer over- en inzichtelijke pensioensituatie ontstaat.
Voorts werd geconstateerd dat uit de interviews naar voren was gekomen dat door
personeelszaken de bedrijfstak CAO als meer en meer beklemmend werd ervaren. 'De
nieuwe ETM-medewerker en het belonings- en arbeidsvoorwaardenpakket 'passen' niet
meer bij elkaar.' De structuur geeft te weinig mogelijkheden om het gewenste Human
Resource-beleid te kunnen uitvoeren.' Er werd besloten dit punt even te "parkeren".
8.9.2

Een 'prestudy' ter zake de pensioen- en VUT-problematiek binnen ETM

In september 1994 wordt de driehoofdige directie omgezet en aangevuld tot een
managementteam (MT). De financiële directeur en een nieuw aan te trekken directeur
Human Resource Management gaan deel uitmaken van dit MT.
In de zomer van 1995 vond een kennismakingsgesprek plaats met de nieuwe Human
Resource-manager van ETM. Daarin werden besproken de eerder aangegeven ontwikkeling
binnen ETM van productie-organisatie naar 'ontwikkeling en verkoop van producten voor de
telecommunicatie en de afzet van technologisch hoogwaardige dienstverlening.'
Met deze ontwikkeling is het aandeel hoger personeel in de totale populatie aanzienlijk
toegenomen. 'Voorts heeft deze ontwikkeling tot gevolg, dat de relatie met de Metaal- en
Elektrotechnische Industrie steeds minder intensief is geworden. De huidige arbeidsvoorwaarden en de bijdragen aan
met name de SUM zijn voor Ericsson aanleiding te overwegen om uit de huidige CAO en
andere verplicht gestelde regelingen in de Metaal- en Elektrotechnische Industrie te treden.
151

In dit kader wil ETM in het komende najaar onderzoeken :welke aspecten van belang zijn bij uittreden uit de verplicht gestelde regelingen
van de Metaal- en Elektrotechnische Industrie, welke fasering daarin is aan te
brengen en welke procedures gevolgd dienen te worden;
welke de uitgangspunten dienen te zijn op het terrein van belonings- en
arbeidsvoorwaarden;
welke de alternatieven zijn met de daarmede samenhangende financiële
consequenties.
Het uittreden uit de huidige CAO en het eventueel aansluiten bij een andere CAO c.q. het
149

Het bedrijfstakpensioenfonds was overgegaan van het eindloon-levensjarensysteem naar het
eindloon-dienstjarensysteem. De excedentregeling was nog van het type eindloon-levensjaren!
150
De financiële directeur in overleg met de landcoördinator.
151
Bij een gewijzigde werkingssfeer dient de aansluiting bij zowel de bedrijfstak-CAO als de Bedrijfsvereniging te
worden getoetst.
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opzetten van een eigen ondernemings-CAO worden gekenmerkt door het geven van
antwoorden op en het verzinnen van oplossingen voor een groot aantal vraagstukken. Deze
vraagstukken kunnen worden onderverdeeld in:vraagstukken van inhoudelijke aard. Deze kunnen worden gerubriceerd in:het huidige en toekomstige arbeidsvoorwaardenpakket;
pensioen en VUT;
functiewaarderingssystemen;
vraagstukken van procedurele aard. Deze kunnen worden gerubriceerd in:overleg met vakbonden, OR en vereniging FME;
juridische aspecten;
fiscale aspecten;
sociale verzekeringen en contacten met de bedrijfsverenigingen.'
Tijdens het gesprek werd duidelijk, dat ETM op inhoudelijke gronden (arbeidsvoorwaarden, VUT en pensioen) uit de huidige CAO wilde treden.
Daarom werd met het MT een voorstudie afgesproken met de bedoeling om voor het eind
van 1995 tot een principebesluit te komen ten aanzien van de wenselijkheid, de mogelijkheden en consequenties van de keuze voor een andere (eventuele ondernemings-) CAO (zie
afbeelding 65: heroriëntatie op de bedrijfstak-CAO).
Voor deze voorstudie werd een rapportagestructuur opgezet bestaande uit een projectgroep
en stuurgroep. De projectgroep bestond uit vertegenwoordigers van de financiële afdeling,
personeelszaken, juridische zaken en de externe adviseur. In de stuurgroep namen deel vier
MT-leden (waaronder de Financiële en Human Resource-manager) en een vertegenwoordiger van de OR (als toehoorder). De stuurgroep rapporteerde aan het
voltallige MT.
De overlegstructuur was als volgt. De project/werkgroep deed voorstellen aan de stuurgroep. Nadat de voorstellen, zo nodig bijgesteld door de werkgroep, goedgekeurd waren
door de stuurgroep, vond overleg met het MT plaats. Het MT nam de uiteindelijke
beslissingen.
De belangrijkste thema's met betrekking tot het uittreden uit de bedrijfstak-CAO betroffen
de door ETM ervaren beknelling (opgelegde beperkingen) door de algemeen verbindend
verklaarde CAO en het 'imago' van de bedrijfstak. Het imagoprobleem was een 'onderhuids'
gevoelen. De Grootmetaal bedrijfstak werd niet als de 'optimale omgeving' voor een hightech bedrijf als ETM beschouwd.
De beknelling door de CAO bleek na onderzoek niet terecht te zijn. Binnen ETM speelde
het thema van flexibiliseren. Flexibiliseren in de zin van differentiëren tussen groepen
werknemers en het maken van keuzen door werknemers in hun arbeidsvoorwaardenpakket
respectievelijk verdere individualisering. Wat bleek was dat differentiatie van arbeidsvoorwaarden al gebeurde (meer differentiatie werd voor de toekomst als 'positief gezien'), terwijl
individualisering als 'enigszins haaks op de ETM-cultuur' werd beschouwd (Bron: verslag
stuurgroepbijeenkomst november 1995).
ETM werd gezien als een 'familie' met langere dienstverbanden, waarbij wordt gestreefd
zodanige netwerken met de klant en de leveranciers op te bouwen dat de werknemer in de
loop van zijn carrière daar zijn dienstverband zou kunnen voortzetten ('employability').
Geconstateerd werd dan ook dat de ervaren 'beknelling of beperkingen' - in theorie onterecht waren: 'maar door het standpunt van vakverenigingen praktisch nauwelijks
haalbaar'. De verwachting was echter dat in de toekomst een grotere mate van differentiatie
en individualisering gewenst zou zijn. De uiteindelijke conclusie was dat ETM een eigen
ondernemings-CAO wilde, welke in hoofdlijnen vooralsnog de CAO van de Grootmetaal
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zou volgen.
'Het volgen van de CAO biedt ETM de speelruimte om arbeidsvoorwaardenbeleid te
implementeren
De werkzaamheden van ETM hebben de laatste jaren ingrijpende wijzigingen ondergaan.
Hiermee is er ook verandering opgetreden in "het soort werknemers" bij ETM. In het
algemeen kan gesteld worden dat het aantal hoger opgeleide werknemers binnen ETM in
verhouding is toegenomen en in de toekomst waarschijnlijk zal toenemen.
Tevens is er binnen ETM een tendens merkbaar tot een vraag naar meer flexibilisering in de
primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. De huidige CAO biedt hiervoor echter niet in
alle gevallen genoeg ruimte.
Uittreding is juridisch mogelijk. Het opstellen van een ondernemings-CAO is een goed
alternatief voor de huidige CAO. Langs deze weg kan ETM goed zicht houden op het
uittredingsproces. Het is handig om de ondernemings-CAO in eerste instantie inhoudelijk
overeen te laten stemmen met de huidige CAO. ETM creëert zo voor zichzelf de ruimte om
in de toekomst delen van de CAO naar eigen wens aan te passen.'

219

152

Een globale financiële analyse van de pensioen- en VUT-regelingen leverde als resultaat
op dat ETM de andere ondernemingen in het bedrijfspensioenfonds en de SUM financieel in
153
aanzienlijke mate subsidieerde . Dit werd door het managementteam als ongewenst
beschouwd. Het MT concludeerde dat een 'integratie van pensioen en VUT een voor de
hand liggende' gedachte was op basis van de volgende redenering:'de SUM is ongunstig voor ETM en haar personeel:in de huidige situatie sponsort ETM de SUM;
(...)
een geïntegreerde pensioenregeling is een goed alternatief voor ETM en haar
personeel op langere termijn:de VUT is tijdelijk;
een geïntegreerde regeling biedt een beter pensioen tegen lagere
jaarlasten;
154
155
een geïntegreerd pensioen is eenvoudiger en beter voor de werknemer;
de jaarlasten van een geïntegreerde regeling zijn lager dan de
huidige jaarlasten van pensioen en VUT;
(...)
een geïntegreerde eigen pensioenregeling biedt de werkgever meer
mogelijkheden om te sturen;
mogelijkheden om te differentiëren
een geïntegreerd pensioen kan leiden tot kostenbeheersing;
integratie met andere personeelsinstrumenten is mogelijk;'
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Met 'een geïntegreerd pensioen kan leiden tot kostenbeheersing' werd bedoeld dat
kostenbeheersing in de pensioensfeer kan worden ondersteund door de keuze voor een
pensioensysteem op basis van een beschikbare premieregeling.
De resultaten van de prestudy zijn samengevat in de rapportage (14 december 1995) 'Het
verlaten van CAO, SUM en Bpf biedt voordelen voor ETM en haar personeel' en bevat de
eerder genoemde aanbevelingen ten aanzien van de CAO en de pensioen- en
VUT-regelingen.
Op 18 december 1995 werd de rapportage besproken in het MT. Besloten werd om 'de
aanbevelingen van de werkgroep over te nemen.
Besloten is:1. ETM sluit een ondernemings-CAO af;
2. De ondernemings-CAO volgt de CAO voor de Grootmetaal;
3. ETM treedt uit de SUM;
4. Alternatieven voor de huidige pensioenregeling worden gedetailleerder uitgewerkt.
5. ETM blijft lid van de FME.
Er is een positieve attitude met betrekking tot een geïntegreerde pensioenregeling op basis
van een beschikbare premieregeling. Ten behoeve van de definitieve besluitvorming zullen
twee scenario's uitgewerkt worden:A. Een geïntegreerde pensioenregeling op basis van het beschikbare premiestelsel;
152

'Dit is ook al in een eerder stadium geconstateerd. Toen de productie van telefoontoestellen af ging nemen (1992
- 1993) en research- en developmentactiviteiten gingen toenemen, daalde de gemiddelde leeftijd sterk en werd
daarmee de sponsoring via de SUM evidenter'.
153
De pensioen- en VUT-premie op basis van het eigen personeelsbestand zou circa ƒ 4 miljoen per jaar lager zijn.
154
Een systeem waarin VUT, pensioen en extra stortingen zijn opgenomen
155
Pensioenleeftijd wordt vervroegd, dus versnelde opbouw, en het pensioen is overdraagbaar. Dit laatste is mijns
inziens echter geen juist argument. Er bestaat een wettelijke plicht tot waarde-overdracht
156
Gebaseerd op een interview met de consultant die deze presentatie heeft gegeven.
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B. Handhaving van de aansluiting bij het Bpf en een eigen vroeg-pensioenregeling.
Specifieke aandacht zal er zijn voor de financiering van de backservice.'
Het is onduidelijk op basis van welke argumenten er in deze fase een voorkeur uitgaat naar
het beschikbare premiesysteem. Uit interviews met betrokken blijkt dat deze keuze niet
157
expliciet is gemaakt .
In overleg met de financiële manager werden in de eerste 6 weken van 1996 diverse
alternatieven doorgerekend. Deze alternatieven behelsden verschillende vormen van
prepensioenregelingen op basis van op te bouwen rechten. De onbevredigende, dat wil
zeggen hoge backservicebedragen, uitkomsten van deze berekeningen werden besproken
met de stuurgroep. 'De stuurgroep heeft gekozen (12 februari 1996) voor een
ondernemings-CAO welke de Grootmetaal volgt en een geïntegreerde pensioenregeling op
basis van een beschikbaar premiesysteem.'
Eind februari 1996 wordt voorgesteld een zogenaamde 'feasibility study' te verrichten. Zoals
uit het voorstel voor een feasibility study valt op te maken, lijkt er een keuze tussen de
alternatieven te zijn gemaakt:
158
'Het (lees: dit ) document geeft een overzicht van het kader van de feasibility study. Een
en ander dient te leiden tot een voorlopig besluit van het MT tot implementatie van een
ondernemings-CAO en een geïntegreerde pensioenregeling op basis van een beschikbaar
premiestelsel. De implementatie start in principe op 1 december 1996.'
Op basis van de decemberrapportage verzocht het MT om een nadere uitwerking van de
twee scenario's. Deze uitwerking werd als bijlage bij dit voorstel voor een feasibility study
aan het MT gevoegd. Deze bijlage vormt in feite de definitieve eindrapportage van de prestudy:'De conclusie van de 'prestudy' is, dat een nadere uitwerking zinvol is van een geïntegreerde
pensioenregeling met een beschikbaar premiestelsel alsmede een ondernemings-CAO,
welke in hoofdlijnen de CAO van de Grootmetaal volgt. Aangezien de huidige SUM per 1
december 1996 afloopt, is er sprake van een zeer korte doorlooptijd van het vervolgproject.'
De motivatie
organisatie:-

159

voor deze conclusie werd gevonden in de volgende 'benefits' voor de

Benefits
'Geïntegreerde pensioenregeling:flexibilisering;
individualisering;
veilig stellen mogelijkheid VUT;
Ondernemings-CAO:mogelijkheid passend Human Resource-beleid;
eigen identiteit;
passend bij positie ETM en maatschappij-ontwikkeling;
157

In december 1996 vermeldt de interne pensioen- en salarisadviseur hierover: 'Uit eerder onderzoek (interviews) is
gebleken dat de voorkeur uitging naar een pensioensysteem op basis van beschikbare premie. Het blijkt echter op dat
moment een te ingrijpende wijziging te zijn (overgang van eindloon naar beschikbare premie). Door de gestelde
criteria (zie de diverse rapportages) blijkt, gedurende het hele proces, een beschikbaar premiesysteem toch het best
passend systeem te zijn.'
158
Hiermee werd het voorliggende document (dat wil zeggen voorstel feasibility study) bedoeld: bestaande uit
achtergrondinformatie, doelstelling et cetera.
159
Passage uit de bijlage bij het voorstel voor een feasibility study
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volgen Grootmetaal, behouden solide basis;
Bedrijfseconomisch:160
lagere kosten (ƒ 2-3 miljoen/jaar);
voorspelbare uitgaven;
161
Mogelijkheid één Ericsson Nederland-regeling op termijn'.
De keuze voor een beschikbare premieregeling is als volgt in deze bijlage verwoord.
'De huidige pensioenregelingen bij Ericsson (...) zijn eindloonsystemen. In een
eindloonsysteem wordt net als in een middelloonsysteem een pensioenrecht toegezegd. De
"benefits" zijn dus "defined". Van de toezeggingen worden vervolgens de kosten afgeleid.
De kosten zijn dus "undefined" en daarmee onzeker.
In een beschikbaar premiestelsel staan juist de premies en dus de kosten vast, bijvoorbeeld
als een percentage van het loon ("defined costs"). Van de beschikbare premies kan
vervolgens een pensioen aangekocht worden. De precieze hoogte van het pensioen dat op
pensioendatum aangekocht kan worden, is op het moment van storting van de beschikbare
premies echter onbekend.
Het is daarentegen wel mogelijk de beschikbare premies zo vast te stellen dat naar
verwachting op de pensioendatum een bepaald, gewenst pensioen aangekocht kan worden.
In onderstaande tabel (afbeelding 67) worden de belangrijkste verschillen tussen de
systemen uiteengezet:
Afbeelding 67: De afweging van de gangbare systemen

160
Pensioenkosten
161

Arbeidsvoorwaardenregeling
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Voorstel werkgroep.
162
Op basis van de geformuleerde eisen zoals flexibiliteit, passend Human Resource-beleid
en bedrijfseconomische beheersbaarheid is (...) een beschikbare premieregeling de
163
optimale oplossing. Hoewel een pensioenregeling in eigen beheer bedrijfseconomisch
164
een alternatief lijkt, biedt dit uitsluitend op zeer korte termijn een voordeel. Nadelen zijn
onder andere: sterk stijgende, niet beheersbare kosten en onvoldoende aansluiting bij de
ontwikkelingen. Daarnaast is er vooral een nadeel voor de medewerker aangezien hij geen
rechten op VUT opbouwt. Een geïntegreerde pensioenregeling kan op korte termijn worden
gerealiseerd.''
Daarnaast worden in de bijlage aspecten besproken als:mogelijkheid tot aanvullende stortingen op een inzichtelijke wijze;
het 'moderne karakter' van een beschikbare premieregeling;
de budgetteerbaarheid van een beschikbare premieregeling.
Het opgenomen schema is in de week voorafgaande aan het voorstel tot feasibility study
ontwikkeld door de adviseur in samenwerking met een lid van de projectgroep.
Het managementteam besloot op basis van het voorstel voor een feasibility study (met
bijlage) een project bestaande uit drie stappen te laten uitvoeren:Stap 1 (geplande realisatie eerste helft mei 1996) 'feasibility study'. 'De feasibility study
dient te leiden tot een voorlopig besluit van het MT tot implementatie van een
ondernemings-CAO en een geïntegreerde pensioenregeling op basis van een beschikbaar
premiestelsel. Implementatie per 1 december 1996.'
Stap 2 (begin oktober 1996) akkoord betrokken partijen. Deze stap betreft het verkrijgen
van een definitief akkoord van MT, OR en vakverenigingen.
Stap 3 (1 december 1996 - begin maart 1997) implementatie. Deze stap is de implementatie
van de resultaten uit de studie.
8.9.3

Een herstart van het pensioen- en VUT-project

8.9.3.1 Opdracht van de stuurgroep aan de werkgroep
165
De opdracht van het MT aan de stuur- en werkgroep in het kader van de feasibility study
luidde:kom met een voorstel tot een geïntegreerde pensioenregeling voor pensioen en
VUT op basis van een beschikbare premie. Mocht blijken dat deze optie niet
haalbaar is, dan overweegt het MT de huidige regelingen (SUM en
Bedrijfspensioenfonds) in eigen beheer te houden;
stel een overgangsregeling op voor huidige werknemers. In eerste instantie wordt
gedacht aan werknemers ouder dan 50 jaar.

162

Dit betreft onder andere het eerder vermelde als dominant ervaren thema voor de organisatie betreffende de eis
tot verdergeaande 'diiferentiatie tussen groepen'.

163
Het een op een overzetten van de bedrijfstak pensioen- en VUT-regeling naar een eigen fonds.
164
Eindloonregeling conform de bedrijfstakpensioenregeling.
165

In de opdrachtbevestiging van de adviseur staat vermeld dat bepaald moet worden welk pensioensysteem het
'best past' bij Ericsson. Dit suggereert dat nog geen keuze gemaakt zou zijn voor het beschikbare premiesysteem. De
werkgroep heeft echter vanaf het eerste moment alleen maar de beschikbare premieregeling uitgewerkt.
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8.9.3.2 Plan van aanpak
In het plan van aanpak werden door de werkgroep de volgende fasen onderscheiden (die
overigens parallel aan elkaar worden doorlopen):Fase 1: Nadere uitwerking van de regeling. De invulling van de
pensioenregeling vindt plaats op onder meer:te bereiken pensioenhoogte en pensioendatum;
al dan niet verplichte deelname aan de regeling;
de mogelijkheid om risicodekkingen af te sluiten;
de overgangsregeling voor de huidige medewerkers;
Fase 2: Acceptatie van de regeling. Tijdens het proces worden de OR, de
personeelsleden en het MT regelmatig gepolst over de voorlopige bevindingen van
de werkgroep. Dit gebeurt door vergaderingen met OR en MT en door het
periodiek uitbrengen van een pensioenspecial;
Fase 3: Implementatie van de regeling. In deze fase wordt bepaald:wie de pensioenuitvoerder wordt van de regeling;
op welke manier de werknemer ondersteund kan worden bij het maken
van mogelijke keuzen ten aanzien van de pensioenregeling;
op welke wijze de regeling wordt vastgelegd in een pensioenreglement.
166

In deze fase bestond de werkgroep pensioen uit twee ETM-medewerkers (P&O en de
pensioenadministrateur) ondersteund door twee adviseurs. Voor een goede afstemming
werd besloten dat de werkgroep regelmatig rapporteerde aan de stuurgroep. Bij het bereiken
van diverse mijlpalen is eerst aan de stuurgroep en vervolgens aan het voltallige MT en de
OR verslag uitgebracht. Pas na (voorlopige) instemming van beide comités werd het proces
voortgezet
8.9.3.3 Beschikbaar premiesysteem als kapstok
De werkgroep heeft een voorstel voor een geïntegreerde pensioenregeling op basis van
167
een beschikbare premieregeling nader uitgewerkt . De feitelijke verdere uitwerking van
het beschikbare premiesysteem en de keuzen (franchise loskoppelen van de AOW-ontwikkeling, mate van inspraak in de beleggingen et cetera) die daarbij nog moesten worden
gemaakt, vallen buiten het bestek van deze studie. Interessant in dit kader is nog wel de
discussie over de vaststelling van de premiestaffel en de overgangsregelingen.

166
Eind mei werd besloten de werkgroep uit te breiden met drie OR-leden.
167

Tijdens de werkzaamheden van de werkgroep in het voorjaar van 1996 vonden de onderhandelingen tussen
werkgevers en werknemers voor de nieuwe metaal-CAO plaats. Een belangrijk discussiepunt hierin was de
continuering en hoogte van de SUM-regeling. Vooruitlopend hierop en op basis van hetgeen andere bedrijven ten
aanzien van hun eigen pensioenregeling hadden afgesproken, besloot de werkgroep het MT te adviseren de staffel
van de beschikbare premie te baseren op de volgende uitgangspunten:(a) het richtpensioen voor de gemiddelde ETM-werknemer bedraagt 70% (inclusief AOW) vanaf pensioendatum 62;
(a) het moet mogelijk zijn om dezelfde risicoverzekeringen af te sluiten als in de oude situatie ten aanzien van:(i)
nabestaandenpensioen;
(ii)
excedent arbeidsongeschiktheidspensioen;
(iii)
premievrijstelling bij invaliditeit.
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8.9.3.4 Uitwerken van de premiestaffel
De werkgroep koos voor een premiepercentage, dat toeneemt met de leeftijd. Redenen
hiervoor waren:een gestaffelde premie sluit het best aan bij de huidige regeling. Hierin nemen de
168
daadwerkelijke kosten eveneens toe met de leeftijd ;
169
aan werknemers, die voor een bepaalde leeftijd uit dienst gaan, wordt niet teveel
pensioengeld "meegegeven";
werknemers, die na hun 25-ste bij ETM beginnen, blijven in de gelegenheid een
volledig pensioen op te bouwen.
Op basis van een aantal uitgangspunten werd door de werkgroep de volgende premiestaffel
ontworpen, waarmee de gemiddelde ETM-medewerker bij volledige diensttijd (inclusief
AOW) 70% van het laatstgenoten salaris vanaf 62 bereikt. De keuze van de uitgangspunten
was een belangrijk aandachtspunt. Met name de hoogte van het rendement op de spaarpot is
sterk bepalend voor de pensioenuitkomsten. De staffel (tabel 56) werd door de werkgroep
begin mei 1996 gepresenteerd aan de stuurgroep.
Leeftijd

25
26
27
28
29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-

%
pensioengrondslag
(oorspronkelijk
voorstel)
12
13
14
15
16
17
18
21
21
26
34

%
pensioengrondslag
(aangepast
voorstel)
13
14
15
16
17
18
20
22
24
26
26

Tabel 56: De voorgestelde en gewijzigde premiestaffel

Tijdens deze bijeenkomst werd duidelijk, dat de pensioenkosten voor oudere medewerkers
vanaf 50 jaar te hoog werden bevonden. Dit binnen het kader van de discussie, dat kosten en
opbrengsten voor met name oudere medewerkers bij ETM in evenwicht dienden te zijn.
Derhalve werd een aangepaste premiestaffel ontworpen met een meer egaal verloop van de
percentages. Het gevolg hiervan was, dat er in de regeling een lichte mate van "voorfinanciering" ontstond. In tabel 56 is de oorspronkelijke staffel alsmede de aangepaste staffel
opgenomen.
Eind augustus 1996 gaven stuurgroep en MT groen licht aan de nieuwe regeling en
overgangsregelingen. Tijdens een extra bijeenkomst nam de OR een positieve grondhouding
aan ten opzichte van de voorgestelde regelingen. De verdere detail- uitwerkingen en verloop
168

Het bedrijfspensioenfonds maakt gebruik van een zogenaamde doorsneepremie. Deze premie bedraagt voor
iedere deelnemer (werknemers- en werkgeverspremie) eenzelfde percentage van de pensioengrondslag (1995: 16%
van de pensioengrondslag; 40% hiervan betaalt de werknemer, 60% komt voor rekening van de werkgever). Het is
dus niet waar dat een gestaffelde premie aansluit bij de huidige situatie. Waarschijnlijk (interview met betrokkenen in
oktober 1996) is bedoeld te zeggen dat de individuele actuariële premie toeneemt met de leeftijd. Door hantering van
een naar leeftijd gestaffelde premie wordt eenzelfde effect bereikt.
169
'Ook noodzakelijk om de overbrugging van de bestaande naar een nieuwe regeling mogelijk te maken.'
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van de casus valt, zoals eerder opgemerkt, buiten het bestek van deze studie.
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CASUS 3: KONINKLIJKE IBC
8.10

Een testcase voor coherent pensioenbeleid

In deze casus wordt de totstandkoming van het pensioengebouw van Koninklijke IBC
beschreven. Het bijzondere van deze casus is dat bij Koninklijke IBC de in deze studie
beschreven methodiek om te komen tot coherent pensioenbeleid in de praktijk is toegepast.
Wij zijn bij het pensioenproject betrokken geraakt (december 1995) toen de aantredende
Raad van Bestuur een 'second opinion' vroeg ter zake een rapportage van de stuurgroep
harmonisatie pensioen waarin voorstellen werden gedaan voor harmonisatie van de
verschillende pensioenregelingen binnen de organisatie.
Allereerst wordt ingegaan op de Koninklijke IBC-organisatie en wordt in grote trekken de
recente ontwikkelingen binnen de onderneming aangegeven. De casus start met de second
opinion.

8.11

De Koninklijke IBC-organisatie
170

'Koninklijke IBC is een internationale groep van ondernemingen, die zich toelegt op
ontwikkeling en uitvoering van projecten in de woning- en utiliteitsbouw, waaronder
renovatie en onderhoud, en op fabricage van producten daarvoor.
Koninklijke IBC heeft haar werkmaatschappijen gegroepeerd naar de kernactiviteiten:
Utiliteitsbouw, Woningbouw en Vastgoedontwikkeling en naar de ondersteunende
activiteiten Handel en Industrie.
Koninklijke IBC, met haar hoofdkantoor in Best, richt zich vanuit Nederland en België op
171
de bouwmarkten in de Benelux en Noord-Frankrijk. De onderneming heeft bijna 1.900
mensen in dienst.'
In Nederland telt Koninklijke IBC 1.381 medewerkers. De in Nederland werkzame
172
173
medewerkers (1381 ) vallen onder de Bouw-CAO (764) of onder de UTA -CAO (617)
danwel volgen de UTA-CAO vrijwillig. In afbeelding 68 is een leeftijdsverdeling van het
CAO-personeel weergegeven. In bijlage E zijn twee afbeeldingen opgenomen die de
leeftijdsverdeling per desbetreffende CAO weergeeft.

Afbeelding 68: Leeftijdsopbouw totale CAO-personeel (Bouw en UTA)

Van de netto omzet in 1995 werd 39% gerealiseerd in de utiliteitsbouw, 53% in de
woningbouw en 8% in overige activiteiten.
De organisatie Koninklijke IBC bestaat per september 1996 uit twaalf Nederlandse en vier
170
Dit profiel is ontleend aan het jaarverslag 1995 van Koninklijke IBC.
171
Volgens het Personeelsjaarverslag 1.873 werknemers.
172
Deze cijfers zijn ontleend aan het Personeelsjaarverslag 1995 van Koninklijke IBC.
173

Het Uitvoerend, Technisch en Administratief personeel binnen de bouw kent een eigen CAO (UTA). Binnen deze
groep van 617 werknemers is ook een aantal 'boven-CAO-UTA' -medewerkers te onderscheiden.
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Belgische werkmaatschappijen (zie bijlage E). In 1992 heeft Koninklijke IBC twee
bedrijven overgenomen: Bouwmaatschappij Keulen en Van Hoorn Bouw- en Aannemings174
bedrijf. Enkele jaren later volgt Muwi: 'De laatste aanwinst van Koninklijke IBC was de
overname van De Rhoonse
Poort (de MUWI Bouwgroep).' Voor deze studie worden de drie 'staken' waaruit het concern
is opgebouwd, aangeduid met: IBC, Van Hoorn en Muwi.
175
Het jaar 1995 is een rampjaar voor Koninklijke IBC. 'Met name de ineenstorting van de
Belgische bouwmarkt had grote invloed op ons resultaat. De positieve ontwikkeling in
Nederland werd daardoor meer dan tenietgedaan.' Het negatieve resultaat van ƒ 19 miljoen
na belastingen spreekt boekdelen. Het eigen vermogen bedraagt ultimo 1995 ruim ƒ 58
miljoen. Het balanstotaal is iets meer dan ƒ 290 miljoen. Na een reorganisatie komt de
onderneming in het jaar 1996 weer in de zwarte cijfers.
Per 1 januari 1996 is een nieuwe Raad van Bestuur benoemd.

174
Uit het personeelsjaarverslag 1995.
175
Uit het jaarverslag 1995.
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8.12

De pensioenregelingen binnen Koninklijke IBC ultimo 1995

8.12.1

Achtergrondinformatie

In 1987 is door het Bedrijfspensioenfonds voor de Bouwnijverheid een eindloon-pensioenregeling ingevoerd (de Normregeling, ook wel aangeduid met Lapregeling; de Loon
Afhankelijke Pensioenregeling ). Tot die datum kende het fonds een diensttijd-afhankelijke
pensioenregeling (DAP). De opbouw van de eindloonregeling bij het Bpf is vanaf 1 januari
1987 of zo veel later als men in de bedrijfstak komt werken. Met andere woorden voor de
pensioenregeling heeft een salarisverhoging niet verder dan deze datum terugwerkende
kracht.
8.12.2

De regelingen per ultimo 1995

De Bouw-CAO werknemers van Koninklijke IBC zijn allemaal verzekerd bij het
Bedrijfspensioenfonds voor de Bouwnijverheid. Voor de rest van het personeel hebben de
verschillende bedrijfsonderdelen dispensatie of is verplichte deelname in het bedrijfspensioenfonds niet van toepassing.
176
Voor het niet-Bouw-CAO -personeel van IBC, Muwi en Van Hoorn bestaan zes
verschillende pensioenregelingen (in bijlage E is een overzicht van de regelingen opgenomen):IBC heeft 1 regeling waarbij rekening wordt gehouden met datgene wat is
opgebouwd in de DAP-regeling;
Muwi kent twee regelingen;
Van Hoorn heeft drie regelingen.
Alle regelingen zijn van het type eindloon.
De belangrijkste verschillen tussen de pensioenregelingen zijn:het niet-pensioengevend zijn van de tantième (dat wil zeggen in de praktijk
vergelijkbaar met de dertiende maand bij MUWI en Van Hoorn) bij IBC;
het ontbreken van indexatie van premievrije pensioenen met betrekking tot de
diensttijd tot 1 januari 987 bij Van Hoorn;
de maximalisatie van de indexatie bij MUWI tot 3%;
de hoogtes van de franchises;
de werknemersbijdrage: werknemers bij MUWI betalen een hogere premie
doordat de premievrije voet lager is.
De pensioenregeling van IBC is verzekerd bij een eigen ondernemingspensioenfonds. Het
pensioenfonds heeft een groot deel van de verplichtingen herverzekerd bij
verzekeringsmaatschappij A. De regelingen van Muwi en Van Hoorn zijn direct verzekerde
regelingen, dus zonder pensioenfonds, en zijn ondergebracht bij verzekeringsmaatschappij
B (afbeelding 69).

Afbeelding 69: De pensioensituatie bij Koninklijke IBC

176

UTA-, boven-UTA en niet-UTA -werknemers.
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In 1994 is een stuurgroep Harmonisatie Pensioenen in het leven geroepen met de opdracht
de regelingen te inventariseren en te komen met een voorstel voor harmonisatie. In
november 1995 brengt de stuurgroep een rapportage uit met daarin 'de bevindingen en
aanbevelingen met betrekking tot de harmonisatie van de pensioenregelingen van IBC,
Muwi en Van Hoorn.'
Per 1 september 1995 is de beoogde nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur in dienst
getreden. Op zijn verzoek wordt door ons een second opinion uitgevoerd. De
casusbeschrijving start vanaf dit moment.

8.13

Second opinion (november 1995)

8.13.1

Inleiding

In de rapportage van de stuurgroep werd een overzicht gegeven van 'te maken keuzen' ten
aanzien van de harmonisatie: 'Het naast elkaar laten voortbestaan van de huidige drie
pensioenregelingen is niet gewenst. Op die manier wordt geen harmonisatie van
arbeidsvoorwaarden bereikt en zal de onderlinge uitwisseling van personeel pensioenproblemen blijven opleveren. Het probleem van harmonisatie van pensioenregelingen ligt
177
echter in eerste instantie in de primaire beloningssfeer, namelijk het al of niet integreren
van de 13e maand in het pensioengevende salaris. Zodoende zullen eerst in de beloningssfeer de verschillen in de benadering van de 13e maand moeten worden gelijkgetrokken
waarna de verschillen in de pensioensfeer kunnen worden opgelost.
Een tweede beleidsbeslissing dient te worden genomen of een nieuwe geharmoniseerde
regeling bestaat uit één regeling over alle dienstjaren en een onbegrensd salaris (zoals nu
bij IBC), of dat wordt gekozen voor meerdere op elkaar aansluitende regelingen (zoals nu
bij Van Hoorn).'
8.13.2

Twee alternatieven voor harmonisatie

Er werden in de rapportage twee alternatieve harmonisatie scenario'saangereikt. De twee
scenario's zijn schematisch weergegeven in de afbeeldingen 70 en 71.

Afbeelding 70: Het harmonisatievoorstel
177

Afbeelding 71: Het alternatieve harmonisatievoorstel

Bij IBC was de 13e maand (die in feite ook geen 13e maand was, maar een tantième regeling) niet
pensioengevend.
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Het harmonisatievoorstel hield in dat de zes verschillende pensioenregelingen van de drie
bedrijven zouden worden geconverteerd naar een 'nieuwe' eindloonregeling. De
belangrijkste elementen uit de voorgestelde nieuwe regelingen zijn opgenomen in tabel 76
in bijlage E. Het alternatieve voorstel betrof een basisregeling tot ƒ 85.000,- (het maximum
pensioengevend salaris dat door het Bpf werd gehanteerd) en daarbovenop een
excedentregeling in de vorm van een beschikbare premie.
Voor het harmonisatievoorstel was een globale overgangsregeling opgesteld en waren de
eenmalige overgangskosten bepaald. Voor beide voorstellen waren de pensioenkosten voor
het komende jaar per bedrijf onder drie economische scenario's berekend. Tevens waren de
pensioenjaarkosten uitgerekend voor alle drie de bedrijven uitgaande van hetzelfde
personeelsbestand, 'met dien verstande dat iedere deelnemer drie jaar ouder is
verondersteld en (...) de verstreken dienstjaren met drie toegenomen.'
In het rapport werd tevens aandacht besteed aan de winstdelingsregelingen. Geconstateerd
werd dat de gehanteerde regelingen konden worden geoptimaliseerd: 'de overrentedeling
achteraf levert op langere termijn meer op'.
8.13.3

Resultaat van de second opinion

De second opinion (december 1995) leverde onder meer de kanttekeningen op zoals zijn
opgenomen in tabel 57.
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Thema
Uitgangspunten harmonisatie

Uitgaven (Cashflow)

Kosten
Acceptatie

Opmerkingen
De uitgangspunten van de harmonisatie zijn onduidelijk
Er is niet aangegeven op welke wijze wordt aangesloten bij het
Human Resource- en Financiële beleid van de organisatie
De kosten van de overgang (initiële kosten) zijn onvoldoende in
kaart gebracht. Een deel van de aangegeven kosten behoeven niet
noodzakelijkerwijs te worden gemaakt. De veronderstelling dat dit
door het Bpf wordt geëist is niet waar.
De initiële kosten met betrekking tot de alternatieve
geharmoniseerde regeling zijn bepaald. Gelet op het karakter van de
regeling (beschikbare premieregeling) zullen de 'spaarbankboekjes'
direct moeten worden gevuld. Dit betekent - gelet op de
winstdelingsregelingen - een aanzienlijke uitgave.
Het is niet duidelijk wat de geharmoniseerde regelingen uiteindelijk
op termijn kosten ten opzichte van de huidige situatie (duurder, even
duur, goedkoper?).
De liquiditeitseffecten door de wijziging van het
winstdelingssysteem zijn niet of onvoldoende in kaart gebracht
De effecten op de winst- en verliesregeling - en op dus het resultaat van de organisatie zijn niet of onvoldoende doordacht
Het effect op individueel niveau is niet zichtbaar gemaakt. Het is
niet duidelijk waar de 'pijnpunten' zullen ontstaan. De consequenties
van een beschikbare premieregeling zijn niet of onvoldoende in
kaart gebracht

Tabel 57: Enkele resultaten van de second opinion

De resultaten van deze review van de rapportage waren voor de per 1 januari 1996
benoemde nieuwe Raad van Bestuur aanleiding om de stuurgroep te vragen de gemaakte
kanttekeningen te bestuderen en te verwerken in een nieuwe rapportage.

8.14

Een herstart (februari 1996) van het pensioenharmonisatieproject

In de maanden februari t/m april 1996 vond een verdere inventarisatie plaats van de situatie
bij Koninklijke IBC en werd binnen de stuurgroep kennis genomen van de verschillende
voorkomende pensioensystemen in Nederland.
178

Op basis hiervan werden door de stuurgroep de volgende harmonisatiedoelstellingen
gedefinieerd:'vergroting mobiliteit tussen bedrijven (verschillende pensioenregelingen);
meer efficiency in uitvoering (bundeling contracten);
kostenbeheersing (onder andere eindloonregeling en 65-x financiering);
behalen van economies of scale (beleggingen te versnipperd, geen optimale winstdeling);
meer eigentijdse pensioenregeling' (huidige regeling te weinig flexibel en individueel; te weinig 'motivator').

178

232

Ontleend aan rapportage van stuurgroep (13 maart 1996)

Als randvoorwaarden werden geformuleerd:Aansluiten bij Financiële beleid van de organisatie:kostenneutrale harmonisatie voor de werkgever, geen kostenreductie;
voorkom pieken in de jaarlast (accounting) en de uitgaven (cashflow);
Aansluiten bij het Human Resource-beleid van de organisatie:pensioen moet onderdeel zijn van resultaatgerichte beloning;
pensioen moet passen bij flexibele beloning.
Op basis van deze doelstellingen en randvoorwaarden werd door de stuurgroep besloten om
het harmonisatiescenario 'nieuwe ongemaximeerde eindloonregeling' te laten vallen. Het
argument van kostenbeheersing was daarbij dominant.
Door de adviseur werd op verzoek van de stuurgroep de beschikbare premieregeling nader
toegelicht. De kenmerken en karakteristieken van een beschikbare premieregeling werden
vergeleken met de eindloonregeling en de middelloonregeling met voorindexatie. Dit
gebeurde onder meer door een bespreking van de karakteristieken zoals zijn opgenomen in
tabel 58.
Karakteristiek
Beheersen kosten
Keuze voor werknemers
Motiverend
Overdraagbaar
Carrièrerisico
Zekerheid over de uitkomst
Solidariteit
Verzorging/beloning
Inzichtelijkheid
Incorporatie met VUT
Bevordert arbeidsmobiliteit

Eindloon
Matig
Moeilijk te realiseren
Matig
Ja
Werkgever
Ja
Ja
Verzorging
Neen
Moeilijk
Nee

Middelloon met
voorindexatie
Goed
Moeilijk te realiseren
Matig
Ja
Werknemer
Ja
Ja
Beloning
Neen
Moeilijk
Ja

Beschikbare
premieregeling
Zeer goed
Eenvoudig te realiseren
Redelijk tot goed
Ja
Werknemer
Neen
Neen
Beloning
Ja
Eenvoudig
Ja

Tabel 58: De karakteristieken van de verschillende regelingen

Er werden vervolgens door de stuurgroep op hoofdlijnen drie - deels nieuwe - harmonisatiescenario's geformuleerd. In de afbeeldingen 72, 73 en 74 zijn deze scenario's schematisch
weergegeven.

Afbeelding 72: Harmonisatie scenario 1

Afbeelding 73: Harmonisatie scenario 2
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Afbeelding 74: Harmonisatiescenario 3

Scenario 1 is een eindloonregeling tot ƒ 85.000,- en daarboven een beschikbare premieregeling. Een werknemer met een pensioengevend salaris boven ƒ 85.000,- heeft dan 2
verschillende regelingen. Scenario 2 is een beschikbare premieregeling over het gehele
salaris. Scenario 3 heeft als basisregeling tot ƒ 85.000,- een eindloonregeling. Bij het overstijgen van de salarisgrens wordt het pensioenkapitaal van de eindloonregeling overgeheveld naar het pensioenspaarbankboekje. In dit scenario 'zit' de werknemer dus òf in de
basisregeling òf in de beschikbare premieregeling.
Aangezien de (gedeeltelijke) beschikbare premieregeling als een serieuze kandidaat werd
beschouwd, werd besloten het bedrijfspensioenfonds bij voorbaat te verzoeken dispensatie
te verlenen voor een beschikbare premieregeling. Dit verzoek werd ingediend mede gelet op
het verwachte lange besluitvormingsproces binnen het fonds.
De drie scenario's werden door de stuurgroep onderling vergeleken op een aantal aspecten. In tabel 59 is deze
waardering weergegeven.
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Huidige
regelingen

verzorging/
beloning
onderlinge
subsidiëring
zekerheid
pensioenhoogte
financieel risico
financiële
voorspelbaarheid
flexibiliteit
dispensatie
bedrijfspensioenfonds

Scenario 2
Beschikbare
premie

groot

Scenario 1
Basis +
bechikbare
premie
met name
verzorging
redelijk

klein

groot

klein

groot

redelijk

klein

groot

klein

groot
klein

redelijk
redelijk

klein
groot

redelijk tot klein
redelijk tot groot

klein
eenvoudig

redelijk
eenvoudig

groot
moeilijk

redelijk tot groot
redelijk

verzorging

beloning

Scenario 3
Basis of beschikbare premie
< 85.0000
>
85.000
verzorging
beloning

Tabel 59: Waardering van de verschillende harmonisatieopties

Daarnaast werden bij de diverse scenario's de knel- en/of aandachtspunten in kaart gebracht.
Met name de (in scenario 2 gedeeltelijke, in scenario 3 gehele) overstap naar een
beschikbare premieregeling zou behoorlijke financiële consequenties (kunnen) hebben. De
stuurgroep besefte dat als de waarde van de opgebouwde rechten zou moeten worden
ingebracht als startkapitaal in de beschikbare premieregeling, er een (financierings)tekort
zou ontstaan. Immers door de financiering door middel van het '65-x'-systeem
('achterstandstelsel) in combinatie met het TL-winstdelingssysteem was er per definitie
sprake van een behoorlijke financieringsachterstand.
Als alternatief voor een overgang 'met terugwerkende kracht' - dat wil zeggen het inbrengen
van het verleden door middel van een startkapitaal - werd daarom door de stuurgroep als
variant de overgang 'zonder terugwerkende kracht' aangedragen. Dat wil zeggen de
invoering van een beschikbare premieregeling per 1 januari 1997 waarbij het verleden
'intact blijft'. Hiermee werd bedoeld dat de beschikbare premieregeling alleen van
toepassing zou zijn op de diensttijd vanaf 1 januari 1997.
179
De stuurgroep had op dat moment de voorkeur voor een 'volledige beschikbare
premieregeling (alternatief 2), omdat:deze de meeste flexibiliteit kent;
de kostenbeheersing het beste wordt bereikt;
de harmonisatie is bereikt;
de regeling doorzichtig is (geen hybride regeling, zoals alternatief 1 en
alternatief 3).
Dit betekent dat Koninklijke IBC geen trendvolger maar trendsetter is.'
Indien 'de financiële consequenties bij overgang naar een volledige beschikbare
premieregeling (...) niet acceptabel zijn, is een alternatief:een beschikbare premieregeling alleen voor diensttijd vanaf 1 januari 997
harmonisatie met betrekking tot diensttijd voor 1 januari 1997 op basis van een
ongemaximeerde "Norm"-regeling'.
180
Het hele project tot dan toe was uitgevoerd onder de vooronderstelling
dat de andere
179
Tussentijdse rapportage aan de Raad van Commissarissen in april 1996.
180

Voor de RvB was op dat moment al duidelijk dat de arbeidsvoorwaarden van de verschillende bedrijven niet op
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arbeidsvoorwaarden (primair en secundair) van de verschillende bedrijven redelijk op 'een
lijn zaten'. Een nadere globale inventarisatie toonde echter aan dat dit geenszins het geval
was. Er werden verschillen geconstateerd ten aanzien van onder meer: de
winstdelingsregeling, de ziektekostenregeling, de aanvullende arbeidsongeschiktheidsregelingen, de 'dienst'autoregeling
en de loonstructuur.
Op basis van deze bevindingen werd besloten om de Raad van Bestuur te adviseren om
gelijktijdig een onderzoek te laten uitvoeren naar de verschillen in de beloning bij de
verschillende ondernemingen. Een daaropvolgende harmonisatie van de pensioenen en
daarna de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden werd als risicovol beschouwd. Het
zou goed denkbaar zijn dat voor de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden salarisaanpassingen nodig zouden zijn. Aangezien een salarisaanpassing ook direct consequenties
zou hebben voor de pensioenopbouw en de daarmee samenhangende lasten, zouden
onverwachte en onbedoelde financiële effecten kunnen optreden. Een tweede argument was
dat het aantal vrijheidsgraden werd verhoogd als de pensioenen en andere arbeidsvoorwaarden gelijktijdig werden geharmoniseerd. Door een vergroting van de afruilmogelijkheden (bijvoorbeeld pensioenpremie en salaris) zou de slaagkans op harmonisatie
kunnen worden verhoogd ('package deal').
De Raad van Bestuur besloot daarop tot de instelling van een nieuwe stuurgroep waarin
behalve de sectordirecteuren (woningbouw, utiliteitsbouw en vastgoed) ook de RvB zitting
nam. De nieuwe stuurgroep stelde twee werkgroepen in. De werkgroep harmonisatie
pensioenen en de werkgroep harmonisatie overige arbeidsvoorwaarden.

8.15

Een 'doorstart' (juli 1996) van het harmonisatieproject

In juli 1996 was de eerste stuurgroepvergadering. Daarin werd besloten tot een
inventarisatie van alle primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden van alle medewerkers.
Tevens werd besloten om in de zomermaanden de beleidskeuzen op het Human Resourceen Financiële Management in kaart te brengen die bepalend zouden kunnen zijn voor de
wijze van harmoniseren van de pensioenregelingen en de overige arbeidsvoorwaarden.
181
Het ging daarbij om het formuleren van antwoorden op de volgende beleidsvragen :'wat zijn de hoofdpunten van de strategie van Koninklijke IBC bv
Human Resource Management:hoe wil Koninklijke IBC bv omgaan met invloed en zeggenschap van
werknemers?
op welke wijze wil Koninklijke IBC bv de werksystemen organiseren?
hoe wil Koninklijke IBC bv bewegingen van personeel vormgeven
(doorstroom, instroom, demotie en flexibele arbeid)?
welke eisen stelt Koninklijke IBC bv aan kwaliteit en potentieel van
medewerkers?
wat zijn criteria en vormen van stimulering en waardering?
Financiële Management:welke financiële doelstellingen streeft Koninklijke IBC na?
welke keuzen met betrekking tot personele voorzieningen maakt
Koninklijke IBC bv (geldstroombeheer, accounting principles,
één lijn zaten. De verschillen werden door de RvB, staf en lokale directies echter anders beleefd.
181
'De hoofdpunten van de strategie van Koninklijke IBC waren al bekend en als zodanig ook aan het bedrijf
gepresenteerd in de bijeenkomsten met de directies op 6 decemeber 1995.' (RvB, Koninklijke IBC).
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inkoopmanagement, financieel risicomanagement)?
(...)
De antwoorden op de vragen worden toegespitst op de verschillende personeelscategorieën
die Koninklijke IBC bv heeft. Wij hebben daarbij onderscheid gemaakt in:UTA-personeel;
boven UTA-personeel;
bouwpersoneel;
key people.
De Human Resource Management-uitgangspunten en de Financiële uitgangspunten staan
niet op zichzelf, maar staan in relatie tot dat wat IBC de komende jaren wil bereiken: zowel
intern (organisatorisch) als extern (marktbenadering). Het sociale stelsel van IBC vloeit
idealiter voort uit de strategische hoofdpunten van IBC én ondersteunt deze.'
Begin september 1996 werden de eerste voorlopige uitkomsten van de inventarisatie alsmede de conceptbevindingen ten aanzien van de beleidsvragen in de stuurgroep besproken:
' De volgende strategische hoofdpunten van Koninklijke IBC bv hebben wij gedestilleerd:
intern
IBC wil één bedrijf worden: de acties 'schoon schip
maken' en 'harmonisatie van arbeidsvoorwaarden' is
in dit verband illustratief.
IBC wil een winstgevende organisatie zijn.

extern
IBC wil groeien en een speler van formaat worden op
de markt
IBC wil beursgenoteerd worden.

Dit is uiteraard voor de onderneming geen doel op zich (wel voor bijvoorbeeld de aandeelhouders). Andere wegen voor
kapitaalrealisatie zijn ook mogelijk.

Wat betreft haar Financiële beleid zijn de volgende lijnen te noemen:kostenbeheersing;
vergroten van het marktaandeel (groei);
return on investment is van belang (beursgenoteerd worden).
Gemaakte keuzen op het gebied van Financiële beleid staan in directe relatie met de
inrichting van het sociale stelsel en de arbeidsvoorwaarden. Enkele opmerkingen hier nog
over:
kostenbeheersing betekent dat:
het betalingsniveau gekoppeld wordt aan de inkomsten van het bedrijf
(belonen als beloond kan worden, kosten meer afstemmen op
opbrengsten, meer werken met prestatiebeloning en winstdeling);
een deel van het inkomen variabel wordt (voorzichtig dus met vaste
elementen);
in het arbeidsvoorwaardenpakket gewerkt wordt met prioriteitstellingen
en niet met 'open-eindezaken';
het streven naar vergroten van het marktaandeel betekent dat een eventuele
winstdeling mede gebaseerd moet zijn op winst op vermogen (niet op 'winst');
vergroten van het marktaandeel (groei) betekent dat key people daarop
afgerekend moeten worden.'
Door middel van de tabellen 61, 62, 63 en 64 werden tijdens de stuurgroep vergaderingen in
september en oktober 1996 de 'antwoorden' op de beleidsvragen van het Human Resourceen Financiële terrein besproken. Daaraan vooraf ging een toelichting zoals is opgenomen in
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tabel 60.

Toelichting op het schema met uitgangspunten van Human Resource-beleid
In het bijgaande schema staan antwoorden op vragen op het gebied van Human Resource-beleid voor Koninklijke IBC bv. Het doel
van de bespreking van dit schema is een gezamenlijk kader te ontwikkelen waarbinnen de harmonisatie van de pensioenregeling en
de overige arbeidsvoorwaarden plaatsvindt.
Bijvoorbeeld: wanneer Koninklijke IBC bv stelt dat het doorstroombeleid volgens het principe van "life-time employment, mits goede
prestaties worden geleverd" wordt vormgegeven, dan leidt dat logischerwijze tot een arbeidsvoorwaardenpakket dat breed en
compleet is en verzorgend van aard, een salarisstructuur waarbij gedurende langere tijd kleine salarisstappen gemaakt kunnen
worden, een verzorgende pensioenregeling e.d.
De volgende personeelscategorieën worden onderscheiden in het schema:UTA-personeel: al het uitvoerend, technisch en administratief personeel dat onder de UTA-CAO valt;
Boven-UTA personeel: al het personeel dat hoger wordt gehonoreerd dan de UTA-CAO;
Bouwpersoneel: al het personeel dat onder de bouw-CAO valt;
Sleutelposities: cruciale functionarissen op concernniveau, zoals de Raad van Bestuur, de sectordirecteuren, enkele
stafdirecteuren alsmede enkele functionarissen in de werkmaatschappijen. In de bedrijven bestaan daarnaast individuele
sleutelposities, die niet op concernniveau benoemd worden.
Tabel 60: Toelichting op de antwoorden op de beleidsvragen
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Uitvoerend, technisch en
administratief personeel
(UTA)

Doorstroomorientatie

Uitstroommoment
Demotie
Flexibele arbeid
Doel

Doorgroei

Bouwpersoneel

Sleutelposities

Bewegingen van personeel
Zekerheid van een baan ("life-time employment'") mits goed gepresteerd wordt

Doorstroombeleid

Instroom

Boven-UTA-personeel

Lossere verbanden dan voor overige personeelscategorieën.
Instroom op alle niveaus mogelijk, ook uitstroom mogelijk ("in
and out")
Bij niet goed presteren zoeken wij eerst naar interne oplossingen (horizontale mobiliteit), dan pas naar
In verband met vers bloed is externe oriëntatie noodzakelijk. In
externe (uitstroom). Onze organisatie kenmerkt zich dan ook door een laag verlooppercentage (4-5%)
verband met binding met de organisatie is echter ook interne
doorstroom naar de top: mix van intern en extern
'vers bloed' is van belang. Onze instroom (intern en extern) is zo jong mogelijk, wij hanteren een 'make'
Make (interne doorgroei) & buy (externe instroom). Op
opleidingsbeleid
projectmatige basis een dienstverband aangaan is mogelijk
(cruciale projecten met een beperkte looptijd)
SFB wordt gevolgd
SFB wordt gevolgd
Zakelijke banden kunnen ook na 62e levensjaar aangehouden
worden
Is mogelijk
Is mogelijk
Is mogelijk
Is mogelijk (ook in combinatie met het uitvoeren van speciale
projecten gedurende een beperkte looptijd)
Vaste contracten hebben de voorkeur omdat Koninklijke IBC bv binding zoekt met de medewerkers. Flexibele arbeidscontracten worden niet per definitie uitgesloten
Kwaliteit en potentieel van medewerkers
Gericht op aantrekken en
Voor high flyers sterk ontwikkelingsgericht,
Gericht op aantrekken en
Voor high-flyers sterk ontwikkelingsgericht, voor overige staf
vasthouden, klein deel
voor overige staf doorgroeigericht. Wij
vasthouden
doorgroeigericht, Wij hanteren hiertoe een op hoge kwaliteit
ontwikkelingsgericht
hanteren hiertoe een op hoge kwaliteit gericht
gericht MD-beleid (deels informeel)
MD-beleid (deels informeel)
Met name standfuncties. Ook Groeifuncties en standfuncties
Groeifuncties en
Groeifuncties en eindfuncties
groeifuncties voor goede
eindfuncties
vakmensen

Financiële consequenties hiervan dienen nog in kaart gebracht te worden

Tabel 61: De antwoorden op de beleidsvragen (deel 1)

Marktpositie
Beloningsniveau
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Criteria en vormen van stimulering en waardering
Uitvoerend, technisch en
Boven-UTA-personeel
Bouwpersoneel
Sleutelposities
administratief personeel (UTA)
Alle medewerkers worden boven de markt betaald (marktpositie van 75%). Dit betekent dat 75% van de organisaties waarmee wij ons refereren, minder betaalt en 25%
meer)
Vast salaris op 65%, door middel van variabele beloning (winstdeling,
Vast salaris op CAO-niveau, total
Vast salaris op 50%, door middel van winstdeling
prestatiebeloning) total cash op 75% van de referentiemarkt (voor
cash door middel van variabele
total cash op 75% van de landelijke markt

UTA-personeel de lokale markt, voor boven-UTA-personeel de landelijke
markt).
Externe en interne equity
(beloningsgelijkheid)
Beloningspakket
Vast en variabel

Karakter secundaire pakket
Solidariteit t.a.v. sociale
verzekeringen
Differentiatie
Individualisering
Prestatiebeloning

beloning (marktwaardetoeslag,
prestatiebeloning) op 75% van de
lokale markt
De primaire salarisniveaus worden gerelateerd aan de externe markt. Voor de secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden is de interne equity een dominant thema

Verhouding vast-variabel: circa
90-10%

circa

Verhouding vast-variabel: circa
90-10%

Verhouding vast-variabel: circa 70-30%
Variabel voornamelijk ingevuld met winstdeling
gebaseerd op resultaten IBC, sector en bijdrage
functionaris daaraan

In het kader van 'one firm' overwegend verzorgend van aard
In het kader van 'one-firm' en 'life-time employment' worden tertiaire arbeidsvoorwaarden als studiefonds en verzekeringen centraal aangeboden (per sector zou in strijd
zijn met 'one-firm principe').
Vanuit de werkgever is ruimte voor differentiatie naar personeelscategorieën
Bevat geen flexibele elementen ter invulling door de werknemer
Beperkte ruimte voor individuele keuzen
winstdeling
winstdeling
winstdeling?
winstdeling
aandelenoptieregeling?

Tabel 62: De antwoorden op de beleidsvragen (deel 2)
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Verhouding vast variabel:
85-15%

Uitvoerend, technisch en
administratief personeel (UTA)

Boven-UTA-personeel

Bouwpersoneel

Sleutelposities

Invloed en zeggenschap van werknemers
Redelijk
Zeer beperkt
Aanzienlijk
Organiseren van werksystemen
Gelijksoortige bedrijfsactiviteiten zijn ondergebracht in resultaatverantwoordelijke sectoren
De invloed van medewerkers is via de COR en OR geregeld. Het uitgangspunt is hierbij dat de medezeggenschap wordt betrokken bij zaken die dat in redelijkheid vragen
Beperkt

Tabel 63: De antwoorden op de beleidsvragen (deel 3)

Uitvoerend, technisch en
administratief personeel (UTA)

Boven-UTA-personeel

Bouwpersoneel

Financiële uitgangspunten

Lasten (winst -enverliesrekening)
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Accounting
De kosten moeten beheersbaar zijn. De risico's dienen derhalve beperkt en overzienbaar te zijn

Sleutelposities

Uitgaven (cashflow)

De kosten moeten over een langere periode voorspelbaar zijn (budgetteerbaar)
KIBC streeft ernaar personele balansvoorzieningen te beperken (geen boekreservers)
KIBC streeft naar een egale lastenontwikkeling, derhalve volatiliteit beperken (dat wil zeggen sterke fluctuaties voorkomen)
Treasury
De uitgaven van KIBC worden beheerst en zijn budgetteerbaar (voorspelbaar)
Personeelsvoorzieningen worden in principe afgefinancierd, doch voorfinanciering wordt zo veel mogelijk voorkomen
Inkoop
Door centrale inkoop en bundeling van activiteiten streeft KIBC economies of scale na
KIBC streeft bij het inkoopbeleid het realiseren van compensatie-orders na. Dit wordt ingevuld via preferred suppliers
Outsourcing van niet-kernactiviteiten (salarisadministratie et cetera) ondersteunt het beleid van KIBC

Tabel 64: de antwoorden op de beleidsvragen (deel 4)
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Op basis van deze uitgangspunten en naar aanleiding van informele informatie dat het
bedrijfspensioenfonds een beschikbare premieregeling niet zou willen dispenseren, werden
door de adviseur door middel van de methodiek zoals in het voorgaande hoofdstuk
besproken voor het UTA- en boven-UTA-personeel de Human Resource- en Financiële
uitgangspunten geconfronteerd met de pensioenvariabelen. De brief van de adviseur aan de
stuurgroep luidde als volgt.
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'Geachte medestuurgroepleden ,
(...)
Deze analyse is specifiek gericht op de KIBC-situatie. De eigen organisatiesituatie,
gekarakteriseerd door de Human Resource- en Financiële uitgangspunten, is
geconfronteerd met pensioen'variabelen', te beschouwen als de ontwerpvariabelen voor het
pensioengebouw. In afbeelding 1 heb ik dit afwegingsproces schematisch weergegeven.

Afbeelding 1: Schematische weergave van het afwegingsproces

De resultaten van deze afweging zijn opgenomen in bijlage I .
Noot: In deze bijlage werd de confrontatie van de 27 pensioenvariabelen met de 29
organisatiespecifieke uitgangspunten weergegeven. In bijlage E van deze studie zijn de
783 'waarderingen' opgenomen. In tabel 65 is de gepresenteerde totaalscore per
variabele, alsmede de integrale (her)waardering opgenomen
Niet gepresenteerd aan stuurgroep.

De conclusie op basis van de uitgevoerde analyse is als volgt:gemiddeld-loonsysteem op basis van 2% opbouw per dienstjaar (80% over het
gemiddelde verdiende salaris);
het niet-pensioengevende deel van het inkomen (franchise) volgt, doch
niet-automatisch, de ontwikkeling van de AOW;
het systeem geldt voor alle werknemers (uitgezonderd zij die onder de bouw-CAO
vallen), die ook een substantiële bijdrage leveren in de vorm van een werknemersbijdrage;
door middel van dynamische financiering wordt jaarlijks een 'vast' percentage van
de salarissom afgedragen. Het percentage wordt éénmaal per drie jaren bijgesteld
in overleg tussen het pensioenfonds en de organisatie;
de uitvoering geschiedt door middel van een pensioenfonds dat alles heeft
herverzekerd bij een verzekeraar. Deze verzekeraar is gekozen op basis van
'compensatie'-orders in de vorm van het kunnen leveren van een tegenprestatie;
het pensioenfonds besteedt de totale administratie, beleggingen en
(her)verzekeringen uit en wenst daarop ook geen risico te lopen.
De volgende overwegingen hebben onder meer een rol gespeeld bij de totstandkoming van
de keuze (zie ook bijlage II.):Noot: In deze bijlage vond de ultieme confrontatie plaats van het voorgestelde
'pensioengebouw' met de Human Resource- respectievelijk de Financiële uitgangspunten.
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Uit een brief van 22 september 1996 aan de stuurgroep.
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Deze confrontatie is opgenomen in tabel 66 respectievelijk tabel 67

een gemiddeld-loonsysteem op basis van 80% van het gemiddelde inkomen is
passend in een life-time-employment omgeving; Het middelloonsysteem beloont de
ontwikkelingsgang, derhalve de doorgroei, van een werknemer (pensioen is
afspiegeling van carrière) en past meer bij de beleving van jongeren dan het
eindloonsysteem (alhoewel niet zo goed als beschikbare premie!);
voor sleutelfunctionarissen, boven-UTA, zijn aanvullende afspraken redelijk
eenvoudig te realiseren (overbrengen in een beschikbare premieregeling);
inherent aan het gemiddeld-loonsysteem is een betere beheersing van de kosten
door het ontbreken van 'backservice' (niet per se goedkoper, alhoewel je wel eens
anders in de kranten leest!);
door middel van dynamische financiering (vast percentage van de desbetreffende
salarissom) kan een zeer goede beheersing van de kosten worden verkregen;
bovengenoemde dynamische financiering in combinatie met een goede redactie
van de toezegging- en financieringsovereenkomst kan het opnemen van
passiefposten (mutaties hierin verstoren vaak het resultaat van de onderneming)
op de balans voorkomen;
door het samenbundelen van de contracten en het zoeken van een partner in de
verzekeringsbranche die voor compensatie-orders kan zorgdragen, wordt
'economies of scale' gerealiseerd.
Bijkomende voordelen zijn dat een middelloonsysteem zoals hierboven gedefinieerd:meer kans van slagen heeft om gedispenseerd te worden door het
bedrijfspensioenfonds;
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aansluit bij de kabinetsvoorstellen inzake het Nederlandse pensioenstelsel;
overeenkomt met het pensioendenken bij enkele grote Nederlandse organisaties:Rabobank (gerealiseerd);
Philips (gerealiseerd);
een grote bouwonderneming en concurrent van KIBC (beperkt zich nog
tot contouren).
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De kabinetsvoorstellen gaan uit van een middelloonsysteem op basis van 1,75% in plaats van de door mij
voorgestelde 2%

244

Een voorstel zonder enig nadeel? Dat is te mooi om waar te zijn. Welnu, die nadelen zijn er
natuurlijk wel:alle werknemers krijgen een andere regeling (kan procesmatig bezien natuurlijk
ook in ons voordeel zijn!);
nog steeds zullen we dispensatie moeten verkrijgen van het bedrijfspensioenfonds,
maar ik verwacht dat dit - mede ook gelet op de maatschappelijke en politieke
discussie - niet echt problematisch zou mogen zijn;
er zullen werknemers zijn die weliswaar op conversiemoment financieel neutraal
overgaan, maar die in de oude regeling op pensioendatum toch meer gekregen
zouden hebben;
het voorstel is uit een oogpunt van kostenbeheersing niet de maximale oplossing;
dat is en blijft de beschikbare premieregeling! In dat licht bezien blijven de aan de
RvB en RvC geschetste alternatieven 2 (algehele overgang naar beschikbare
premie) en 3 (tot ƒ 85.000 Normregeling conform het bedrijfstakpensioenfonds en
voor een werknemer die door deze grens heen gaat een volledige beschikbare
premieregeling) wel degelijk aantrekkelijke alternatieven.
(...)
Ik stel daarom voor het in deze brief voorgestelde alternatief in de werkgroep te laten
inbrengen als 'extra' alternatief. Graag verneem ik uw mening hierover in de komende
vergadering.'

Nr. Pensioenvariabele
Pensioentoezegging
A Salariswijziging heeft effect op toekomstige
pensioenopbouw

B
C
D

E
F

Salariswijziging effect op pensioenopbouw uit
verleden
Pensioen is afhankelijk van het aantal
dienstjaren
De jaarlijkse opbouw verloopt gelijkmatig

Iedere werknemer heeft een gelijke
pensioen-inkomensratio
Het pensioenniveau is ... % van ... (in casu
grondslagsom)

Waardering

+
mits dynamische
financiering en
maximering

-

Integrale herwaardering
Ondersteunt "life-time employment".
Past bij ontwikkelingsconcept:
organisatie vraagt groter
aanpassingsvermogen,
verantwoordelijkheid en
onafhankelijkheid van de
werknemer. Komt overeen met eisen
ten aanzien van het beloningspakket
('eerder van alles wat dan maximaal')

+

+

+

zie A

?-

+

Past bij binding aan organisatie. Zou
strijdig kunnen zijn met
ontwikkelingsconcept ('krijg toch
altijd de vastgestelde opbouw').
Differentiatie naar
personeelscategorieën is eventueel te
realiseren.
Bij keuze middelloonsysteem wordt
tegemoet gekomen aan beide
aspecten/bezwaren

+

+

+
+

zie A en streven
naar 70%
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G

Het pensioenniveau is zo dat de kosten van
pensioen een vast % zijn ... (in casu van de
grondslagsom)

H

Het pensioenniveau is zo dat pensioenkosten
gelijke tred houden met rendement van de
werknemer
Pensioenrichtleeftijd is ... jaar (in casu 65 jaar)
De bescherming tegen inflatie is ... uit
beschikbare middelen (in casu overrente)
Verzekering NP/AOP tijdens opbouw is naar
keuze

I
J
K

L

WN kan zelf voor pensioenleeftijd kiezen

-/+

+
+
+
?+
mits AOP/PVI
verplicht

?+
CAO volgen

M

Op pensioendatum wordt NP verzekerd of kan
hoogte OP vrij gekozen worden

N

De werknemer heeft de keus tussen pensioen
en andere arbeidsvoorwaarden
O Het OP/NP/AOP is aanvulling op de
AOW/AnW/WAO
P
De uitkeringen uit de pensioenregeling zijn een
aanvulling op het Bpf
Financiering
Q Het financieringsrisico ligt bij de organisatie

?+

S
T

U
V
W
X

Pensioenrisico's liggen bij de organisatie (in
casu verzekeringstechnisch en
beleggingsrisico)
De pensioenbetalingen en de pensioenlast zijn
aan elkaar gelijk
De pensioenbetalingen dienen gelijkmatig
gespreid te zijn

Z

?
?+
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-

+

De werknemer heeft invloed op eigen
pensioengelden (beleggingsbeleid)

-

??

0
+
+
+

0
+

In verband met dispensatie: CAO en
Bpf volgen
Geen maximering inbouwen

+

Voor lief nemen. Via maximering
dynamische financiering oplossen
Zie Q

+

-

0
+

Zie A

mits dynamische
financiering

+
-

-

-

+

+

De organisatie heeft invloed op het
pensioenproces (in casu beleggen,
administratie en (her)verzekeren)

De organisatie wel geen employee
benefit adviseur worden. De
pensioenuitvoerder kan deze taak
overnemen. Dient dan wel criterium
bij 'aanbesteding' te zijn
Volgen van CAO en Bpf
doorslaggevend laten zijn.
Zie K

-

De pensioenlasten dienen gelijkmatig gespreid
te zijn
Er is een substantiële werknemersbijdrage
Er bestaat solidariteit in de WN bijdrage

Uitvoering
Y De pensioengelden van de organisatie zijn
gesepareerd van andere organisaties

Mits Bpf dan nog dispenseert

indien advisering
door externe
uitvoerder

zie A
R

Gaat voorbij aan Human Resourceuitgangspunten. Sterk financieel
gedreven. Kan via dynamische
financiering deels worden
opgevangen
Lastig te realiseren. Organisatie nog
niet aan toe. Lage prioriteit geven

+
+

Niet realiseerbaar CAO en Bpf
volgen.
Overwegen om
sleutelfunctionarissen boven
Bpf-grens toch (in overleg met Bpf)
een overstap naar een beschikbare
premie te laten maken (in overleg
tussen WG en WN)
De omvang van het
pensioenvermogen is voldoende om
te overwegen om toch te kiezen voor
'separate account'
Via separate account oplossen

+
0

+
+

AA

De organisatie is betrokken bij de uitvoering
middels een fondsbestuur

?

+

Aan te bevelen ivm
financieringsproblematiek
('smoothing' en inlopen 65-x
achterstand)

Tabel 65: de totaalscore van en een toelichting op de pensioenvariabelen
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Voorstel
HUMAN RESOURCE

Gemiddeld-loon op basis van 2% opbouw per jaar. Francise volgt onder voorwaarde(n)

UITGANGSPUNTEN (UTA en boven

AOW ontwikkeling. Geen salarisgrens voor pensioenopbouw; Sleutelfunctionarissen, mits

UTA)

boven Bpf grens, separate afspraken (beschikbare premie). Werkknemers conform Bpf
pensioenleeftijd met pensioen. Dynamische financiering (% salarissom). Pensioenfonds
met separate account bij verzekeraar

Bewegingen van personeel
In - door - uit
Doorstroom:

Zekerheid

Geeft voor de meeste werknemers goed pensioen

van een
baan("life-ti
me-employ
ment") mits
goed
gepresteerd
wordt. Dus
gericht op
binding met
organisatie
(blijvers).
Orientatie:

Bij niet
goed
presteren
zoeken wij
eerst naar
interne
oplossingen
(horizontale
mobiliteit),
dan pas naar
externe
(uitstroom).
Onze
organisatie
kenmerkt
zich dan
ook door
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Geen gouden ketens, indien toch uitstroom nodig

een laag
verloopperc
entage
(4-5%)
Instroom

'Vers bloed'

Past niet bij beleving jongeren, wel meer dan eindloon

is van
belang.
Onze
instroom
(intern en
extern) is zo
jong
mogelijk,
wij hanteren
een 'make'
opleidingsb
eleid
Uitstroom leeftijd:

Bouwsector

Pensioenleeftijd van 65 jaar sluit aan bij Bpf

dat wil
zeggen SFB
wordt
gevolgd
Demotie
Is mogelijk

Loopt in de pas met het inkomensverloop

Flexibele arbeid
Vaste
contracten
hebben de
voorkeur
omdat
KIBC
binding
zoekt met
de
medewerker
s. Flexibel
arbeidsconst
racten
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Werkt niet belemmerend voor flexibele contracten

worden niet
per definitie
uitgesloten
Kwaliteit en potentieel van medewerkers
UTA

Gericht op

Beloont doorgroei, past prima bij eindfuncties

aantrekken
en
vasthouden,
klein deel
ontwikkelin
gsgericht.
Groei- en
eindfuncties
boven UTA

High flyers

High flyers, mits sleutelfunctionaris, separate afspraak

sterk
ontwikkelin
gsgericht,
voor
overige staf
doorgroei;
KIBC
hanteert
hiertoe een
op hoge
kwaliteit
gericht
MD-beleid,
deels
informeel.
Groei- en
eindfuncties

Criteria en vormen van stimulering en waardering
Marktpositie
Alle
medewerker
s worden
boven de
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nvt

markt
betaald
(marktpositi
e van 75%,
dit betekent
dat 75% van
de
organsaties
waarmee
wij ons
refereren
minder
betaalt)
Beloningsniveau
Vast salaris

nvt

op 65%,
middels
variabele
beloning(wi
nstdeling,
prestatiebel
oning) total
cash op
75% van de
referentie
markt
(voor
UTA-person
eel de lokale
markt, voor
boven
UTA-person
eel de
landelijke
markt).
Externe en interne equity
(beloningsgelijkheid)
De primaire
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Ondersteunt interne equity, differentiatie obv totale beloning

salarisnivea
us worden
gerelateerd
aan de
externe
markt. Voor
de
secundaire
en tertiaire
arbeidsvoor
waarden is
de interne
equity
dominant
Beloningspakket
Vast en variabel

Verhouding

nvt

vast-variabe
l ca.
90-10%
(UTA) en
ca. 85-15%
(boven
UTA)
Karakter sec. pak.

In het kader

Prima regeling, zonder zorgen, voor grote groep

van
'one-firm'
overwegend
verzorgend
van aard
(eerder van
alles wat,
dan
maximaal)
Solidariteit verz.

In het kader
van
'one-firm' en
'life time
employment

252

nvt

' worden
tertiaire
arbeidsvoor
waarden
zoals
studiefonds
en
verzekering
en centraal
aangeboden
Differentiatie

Vanuit de

Onderscheid beperkt: bijzondere afspraken met sleutelfunctionarissen

werkgever
is ruimte
voor
differentiati
e naar
personeelsc
ategorieen
Individualisering

Bevat geen

Beperkte keuzes mogelijk (financiële conversie en op pensioendatum)

flexibele
elementen
ter invulling
door de
werknemer
Prestatiebeloning

Winstdeling

nvt

De invloed

Pensioen is een afspiegeling van de carriere

Invloed en zeggenschap van werknemers

van
medewerker
s is via de
COR en de
OR
geregeld;
het
uitgangspun
t hierbij is
dat
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medezeggen
schap aan
de orde is
bij zaken
die dat in
redelijkheid
vragen. De
invloed in
het licht van
arbeidsvoor
waarden en
beloning is
derhalve
beperkt
(UTA) tot
redelijk
(boven
UTA)
Pensioen is een afspiegeling van de carriere
De

Door beperkte keuze mogelijkheden niet nodig (anders uitvoerder)

werkgever
adviseert
niet over
arbeidsvoor
waarden
Organiseren van werksystemen
Gelijksoorti
ge
activiteiten
worden
ondergebrac
ht in
resultaatver
antwoordelij
ke sectoren

Tabel 66: De ultieme confrontatie van het
ontworpen pensioengebouw met de
organisatiespecifieke Human
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nvt

Resource-uitgangspunten
Voorstel adviseur:
Gemiddeld-loon op basis van 2% opbouw per jaar. Francise volgt onder voorwaarde(n)
FINANCIËLE UITGANGSPUNTEN

AOW ontwikkeling. Geen salarisgrens voor pensioenopbouw; Sleutelfunctionarissen, mits

(UTA EN BOVEN UTA)

boven Bpf grens, separate afspraken (beschikbare premie). Werkknemers conform Bpf
pensioenleeftijd met pensioen. Dynamische financiering (% salarissom). Pensioenfonds
met separate account bij verzekeraar

Accounting
Lasten (winst en verliesrekening)
De kosten

Beperkt (meer dan eindloon) risico,

moeten
beheersbaar
zijn. De
risico's
dienen
derhalve
beperkt en
overzienbaa
r te zijn
De kosten

Dynamische financiering ondersteunt dit

moeten over
een langere
periode
voorspelbaa
r zijn
(budgetteerb
aar)
KIBC

Mits goed geredigeerd zijn boekreserves (backservice) niet nodig

streeft
ernaar
personele
voorziening
en te
beperken
(geen
boekreserve
s)
KIBC
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Wordt gerealiseerd door dynamisch financiering (redactie is belangrijk)

streeft naar
een egale
lastenontwi
kkeling
derhalve
volatiliteit
beperken
(dat wil
zeggen
sterke
fluctuaties
voorkomen)

Treasury
Uitgaven (cash-flow)
De uitgaven

Dynamische financierng

van KIBC
worden
beheersd en
zijn
budgetteerb
aar
(voorspelba
ar)
Personeelsv

Dynamische financiering heeft (vaak) voorfinanciering als nadeel

oorzieninge
n worden in
principe
afgefinancie
rd doch
voorfinancie
ring wordt
zoveel als
mogelijk
voorkomen
Inkoop
Door
centrale
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Contracten combineren

inkoop en
bundeling
van
activiteiten
streeft
KIBC
economies
of scale na.
KIBC

Via vastgoed van verzekeraar

streeft bij
het
inkoopbelei
d het
realiseren
van
compensatie
orders na.
Dit wordt
ingevuld via
preferred
suppliers
Outsourcing

Pensioenfonds besteedt alles uit

van
niet-kernacti
viteiten
(salarisadmi
nistratie et
cetera)
ondersteunt
het beleid
van KIBC

Tabel 67: De ultieme confrontatie van het ontworpen pensioengebouw met de organisatiespecifieke
financiële uitgangspunten
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De stuurgroep stelde zich achter deze brief met als extra argument dat de politieke en
maatschappelijke discussie de haalbaarheid van de gepresenteerde oplossingsrichting ten
aanzien van dispensatie bij het bedrijfspensioenfonds vergrootte.
De werkgroep nam kennis van deze brief en de daarin opgenomen analyse. De eerder
uitgesproken voorkeur voor een beschikbare premieregeling werd opnieuw ter discussie
gesteld. Op basis van de afweging dat de effectiviteit van een oplossing gelijk is aan het
product van de kwaliteit en de acceptatie van die oplossing (afbeelding 75) werd gekozen
voor het middelloonsysteem.

Afbeelding 75: De effectiviteit is het product van kwaliteit en acceptatie

De overwegingen zoals opgenomen in de afbeeldingen 76 t/m 83 (ontleend aan een
presentatie binnen de werkgroep) waren daarbij doorslaggevend.
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Afbeelding 76: De kwaliteit van de eindloonregeling

Afbeelding 77: De acceptatie van de eindloonregeling

Afbeelding 78: De kwaliteit van de middelloonregeling

Afbeelding 79: De acceptatie van de middelloonregeling

Afbeelding 80: De kwaliteit van de beschikbare premieregleing

Afbeelding 81: De acceptatie van de middelloonregeling

Afbeelding 82: De waardering van de drie opties

Afbeelding 83: De aanbeveling van de werkgroep

Onmiddellijk na dit besluit is het bedrijfspensioenfonds gevraagd dispensatie te verlenen
voor een geïndexeerde middelloonregeling.
'Koninklijke IBC (KIBC) is ontstaan uit het samengaan van een drietal bouw- bedrijven. De
bouwbedrijven kennen alle drie een rijke historie. Deze historie is terug te vinden in een
diversiteit aan arbeidsvoorwaardenregelingen en dito pensioencontracten. Zo kent KIBC
voor het UTA- en boven-UTA-personeel 6 verschillende pensioenregelingen, twee
184
pensioenfondsen en twee verzekerings- maatschappijen.
Deze situatie betekent dat twee KIBC-werknemers die aan eenzelfde project werken
ongelijk worden beloond enkel om het feit dat zij een verschillende achtergrond
(lees: werkmaatschappij) hebben.
De huidige complexe en onoverzichtelijke situatie ter zake de verschillende
beloningssystemen, arbeidsvoorwaarden en pensioensystemen baart de Raad van
Bestuur grote zorgen.
Gelet op:de omvang van de organisatie;
de noodzaak om de mobiliteit van werknemers (UTA en boven UTA) tussen de
bedrijfsonderdelen op een soepele wijze te realiseren en te ondersteunen;
de dreigende onbeheersbaarheid van het totale beloningspakket
acht de Raad van Bestuur van KIBC het noodzakelijk en gewenst om over te gaan
tot een harmonisatie van het primaire beloningsgebouw, de arbeidsvoorwaarden en
de pensioenregelingen.
De Raad van Bestuur van KIBC heeft een dergelijk project opgestart en is
momenteel doende door middel van een zorgvuldig uitgezet overlegtraject met de
Ondernemingsraden en Centrale Ondernemingsraad van de onderneming dit te
realiseren.
Zoals genoemd, worden alle drie de bouwelementen: beloning, arbeidsvoorwaarden en pensioen in het harmonisatietraject betrokken. Het geharmoniseerde geheel zal door de verschillende partijen die bij het overleg zijn
betrokken op haar merites moeten worden beoordeeld. Daarbij kan het voorkomen
dat groepen werknemers op het ene bouwelement een stapje terug moeten doen
doch een voordeel bereiken op een ander element. Een geïsoleerde beoordeling op
slechts één van de elementen is daarom niet aan de orde.
Bijgaand treft u aan de contouren van een pensioenregeling die in aanmerking
komt als de geharmoniseerde regeling. Het betreft een gemiddeld-loonregeling (ook
wel opbouwregeling genoemd) op basis van een opbouwpercentage van 2% per
dienstjaar.'
185

In de vergadering van 14 november 1996 besluit
het bestuur van het bedrijfspensioenfonds in principe akkoord te gaan met het verlenen van een onvoorwaardelijke dispensatie van een geïndexeerd middelloonsysteem op basis van 2% per jaar.

184
Naast het eigen pensioenfonds is het bouw-CAO-personeel verzekerd bij het bedrijfspensioenfonds.
185
Mondelinge mededeling door werkgeversvertegenwoordiger en actuaris van het pensioenfonds.
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8.16

Slotopmerkingen

Er zijn in het verloop van het project veel analyses en berekeningen gemaakt om de effecten
voor de organisatie en de werknemers in kaart te brengen. Er wordt hier volstaan met het
tonen van enkele illustraties.
In afbeelding 84 is een illustratie opgenomen van de gepresenteerde verschillen in
pensioeneffecten tussen middelloon en eindloon.

Afbeelding 84: Illustratie van gemaakte berekeningen inzake verschil middelloon en eindloon

Ook voor het bedrijfspensioenfonds zijn voor alle werknemers individuele vooruitberekeningen (15 prognosejaren) gemaakt op basis van door het fonds aangegeven uitgangspunten
(ontwikkeling lonen, franchise et cetera).
Voor de organisatie zijn verschillende berekeningen gemaakt om de kosten van de verschillende harmonisatie-aspecten en de ontwikkeling van de totale werkgeverslast zichtbaar te
maken. In afbeelding 85 is een illustratie hiervan opgenomen.

Afbeelding 85: Illustratie van berekeningen gemaakt inzake de nieuwe pensioenlast voor de organisatie.

Ten slotte zijn in het kader van de harmonisatie van de totale arbeidsvoorwaarden (inclusief
pensioen) berekeningen gemaakt van de waarde per werknemer en de totale lasten voor de
organisatie van het 'oude' arbeidsvoorwaardenpakket, of beter gezegd de verschillende
pakketten, en het geharmoniseerde pakket.

Analyse van de methodiek in relatie tot de praktijk

9.1

Doel van de analyse

In het eerste hoofdstuk is geconstateerd dat pensioenbeleid veelal niet is geïntegreerd in het
Human Resource- en Financiële beleid van de organisatie en dat derhalve een integrale
benadering van pensioenbeleid ontbreekt.
De methodiek, zoals in hoofdstuk 7 is beschreven, leidt tot een maximale verankering van
het pensioenbeleid in het organisatiebeleid door een integrale en systematische aanpak. Dat
wil zeggen het pensioenbeleid levert een bijdrage aan de realisatie van het Human
Resource-beleid en is afgestemd op
het Financiële beleid. Door het leveren van een bijdrage aan de realisatie van het Human
Resource-beleid wordt middellijk het organisatie- beleid ondersteund, hetgeen inhoudt dat
coherent pensioenbeleid (indirect) een bijdrage levert aan het succes van de organisatie.
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Aangezien de methodiek tevens de totstandkoming van coherent pensioenbeleid in de
praktijk beoogt, wordt in dit hoofdstuk de ontwikkelde methodiek aan de hand van de
casussen uit hoofdstuk 8 aan de praktijk getoetst. Daartoe worden de verschillende stappen
van de methodiek nader beschouwd in vergelijking tot de wijze waarop in de
praktijkcasussen met pensioen is omgegaan.
Per stap van de methodiek wordt allereerst kort de waargenomen praktijk beschreven.
Vervolgens worden de aandachts- en/of knelpunten in de praktijk geïnventariseerd met het
doel om de leerpunten in kaart te brengen en te bezien hoe de methodiek hierin voorziet.
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9.2

Een stapsgewijze analyse

Stap 1
De basiselementen van de methodiek zijn het Human Resource- en Financiële beleid
en de pensioenvariabelen

Praktijk
In alle drie de casussen worden niet - althans in eerste instantie niet - de algemene Human
Resource- en Financiële thema's en kenmerken in de vorm van de in de hoofdstukken 4 en 5
gepresenteerde 'onderwerpen'-lijsten gehanteerd. In de Coopers & Lybrand-casus wordt niet
verder gekomen dan 'het in kaart brengen van de uitgangspunten van het financiële en
Human Resource-beleid' (Plan van aanpak, fase A). Daarbij wordt niet aangegeven hoe of
langs welke weg dit geïnventariseerd kan worden et cetera.
Ook in de Ericsson casus wordt niet gewerkt vanuit een generiek samenstel van Financiële
of Human Resource-kenmerken.
Bij Koninklijke IBC is - omdat er geen duidelijk, dat wil zeggen geconcretiseerd of geformuleerd, Human Resource-beleid voorhanden was - in derde instantie in het kader van het
harmonisatietraject van de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden een aanzet gemaakt
om te komen tot Human Resource-beleid, op basis van de generieke thema's en kenmerken
zoals ook in de methodiek zijn gehanteerd.
Er wordt in de casussen geen gebruikgemaakt van - in termen van de metafoor - ontwerpvariabelen maar van meer abstracte en veelomvattende opties of 'alternatieven'. De opties
zijn met name geformuleerd vanuit de 'toezeggingen'-kant bijvoorbeeld: 'eindloon', 'middelloon', 'beschikbare premieregeling' of 'basisregeling met excedentregeling'. De samenhang
met de financiering of uitvoering wordt vaak of impliciet of als een afgeleide beschouwd.
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Ontwikkelde methodiek in relatie tot de praktijk
Generieke Human Resource- en Financiële kenmerken
Aandachts- en/of knelpunten in de praktijk
In de Ericsson-casus is door de adviseur door middel van een aantal in de praktijk
186
voorkomende en belangrijke thema's getracht het personeels- en het financiële beleid ter
187
zake nader te expliciteren . Deze wijze van benadering houdt het gevaar in dat enkel, in
termen van De Jong, de dominante personeelsthema's (korte-termijndoelen) worden
besproken en dat voorbij wordt gegaan aan het sociaal contract, dat wil zeggen de
uitwisselingsrelatie, tussen organisatie en werknemers (lange-termijndoelen).
188
Het kan gebeuren dat, zoals in de Ericsson-casus het geval was , op deze wijze
geïnventariseerd een aantal uitgangspunten een 'nice to have' 'of 'wishful thinking' is van een
beperkte groep geïnterviewden in plaats van een beleidsuitgangspunt op het desbetreffende
terrein.
In de praktijk blijkt dat de uitgangspunten van het organisatiespecifieke Human Resourceen Financiële beleid afwezig, eerder impliciet dan expliciet aanwezig zijn of van een
zodanig hoog abstractie- of zelfs algemeen niveau zijn dat een nadere concretisering
noodzakelijk is.
Hoe voorziet de methodiek hierin?
Het bij de totstandkoming van pensioenbeleid involveren van de generieke kenmerken op
het Human Resource- en Financiële terrein die een organisatie kunnen typeren
(hoofdstukken 4 en 5) alsmede de voorhanden zijnde algemene pensioenvariabelen
(hoofdstuk 6), is stap 1 van de methodiek.
Een limitatieve lijst van generieke, onderling samenhangende basisthema's bij de
inventarisatie van de uitgangspunten op deze beleidsterreinen voorkomt opportunisme.
Daardoor wordt het ex-tempore formuleren van uitgangspunten vermeden en wordt het
uiteindelijke pensioenbeleid op een consistente wijze ingebed in het Human Resourcebeleid en afgestemd op het financiële beleid.
Een voorbeeld hiervan is de totstandkoming van de hoofdlijnen van het Human
186

Met ETM iseen aantal thema's door middel van een (beperkt) aantal interviews met 'sleutelfunctionarissen' (onder
andere van de afdeling P&O, financiën en juridische zaken) besproken. Deze thema's worden door de adviseur
beschouwd als dominant in de discussie rond pensioen:- zekerheid versus financiële budgetteerbaarheid;
- flexibiliteit en individualisering versus solidariteit;
- marktconformiteit;
- pensioenuitvoering (eigen polis, 'zelf beleggen', pensioenfonds et cetera);
Deze thema's op basis waarvan de adviseur in de gesprekken de uitgangspunten heeft geïnventariseerd, zijn door
hem opportunistisch bepaald. De thema's zijn gekozen op basis van één intakegesprek met de financiële
administrateur en directeur.
187
Op basis van de door de adviseur bepaalde thema's en de interviews wordt door de adviseur de grootste
gemeenschappelijke deler van de tijdens de interviews geïnventariseerde basisgedachten expliciet geformuleerd door
middel van een aantal relevante Financiële en Human Resource -uitgangspunten voor een pensioenregeling. Maar
slechts een beperkte groep medewerkers heeft in interviews vrijuit kunnen praten. In deze interviews zijn denkbeelden
geuit in de zin van 'wat zou het mooi zijn als we (of ik)...'. Daarbij is deels voorbijgegaan - ook door de adviseur - aan
de bestaande werkelijkheid (lees: cultuur).
188
De in de zomer van 1994 geïnventariseerde uitgangspunten staan deels haaks op de Ericsson-cultuur
(bijvoorbeeld: 'ETM neemt afstand van zorg en zekerheid ten gunste van budgetteerbaarheid' en 'ETM wil voorzichtig
beginnen met het invoeren van flexibiliteit en individualiteit'). Eind 1995 wordt dit treffend in een ander verband namelijk in het kader van de vorming van een eigen ondernemings-CAO - als volgt uitgedrukt: individualisering wordt
'als enigszins haaks op de ETM-cultuur' beschouwd; ETM is een familie met langere dienstverbanden.
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Resource-beleid bij Koninklijke IBC. De hoofdlijnen van het beleid zijn, naar de mening
van de stuurgroepleden, efficiënt en effectief bespreekbaar gemaakt door middel van de
thema's (in casu hoofdgebieden) zoals door Van Dijck zijn aangegeven. Door betrokkenen
zijn de thema's als verhelderend, herkenbaar en ter zake doende beoordeeld (zie tabellen 60
t/m 64).
Generieke pensioenvariabelen
Aandachts- en/of knelpunten in de praktijk
In de casussen wordt uitgegaan van alternatieven of opties in de zin van complete
pensioensystemen. De essentie en praktische uitwerking van deze complete en uitermate
complexe pensioensystemen is in het algemeen moeilijk te door- en overzien. De systemen
zijn al helemaal niet meer te beoordelen of te waarderen als de financierings- en
uitvoeringsaspecten impliciet worden 'meegewogen'. De impact van deze complete
systemen zowel als de gevolgen op korte en lange termijn op het Human Resource- en
Financiële terrein worden dan onvoldoende beschouwd.
Hoe voorziet de methodiek hierin?
De pensioenvariabelen (zie hoofdstuk 6) zijn begrensde en overzienbare - soms complexe
(bijvoorbeeld de pensioen-inkomensratio) - deelconcepten. Door deze begrenzing en het
meer overzichtelijk zijn, verschaffen de pensioenvariabelen meer inzicht en wordt de
pensioenmaterie bespreekbaarder en toegankelijker gemaakt voor niet-pensioendeskundigen.

Stap 2
Interne en externe omgeving bepalen de organisatiespecifieke uitgangspunten en
situatiepecifieke pensioenvariabelen

Praktijk
Organisatiespecifiek Human Resource- en Financieel beleid
De uitgangspunten van de organisatie op het Human Resource- en Financiële terrein zijn bij
Coopers & Lybrand summier en soms impliciet aanwezig. In de oorspronkelijke opdrachtformulering bij Coopers & Lybrand wordt als randvoorwaarde gesteld dat 'het samenvoegen een nuttige functie moet hebben in het kader van de harmonisatie van de
arbeidsvoorwaarden'. Daardoor krijgt het samenvoegen prioriteit en niet het ondersteunen
van het Human Resource-beleid. Het past dan ook in dit beeld dat het in kaart brengen van
de uitgangspunten van het financiële en Human Resource-beleid niet verder specifiek voor
189
de organisatie wordt uitgewerkt (impliciet wel aanwezig, gelet ook op de keuzen die zijn
gemaakt in de afweging van de opties) anders dan in de gehanteerde criteria:kostenneutrale overgang voor de werkgever;
kostenbeheersing voor de werkgever;
rechtenneutraliteit voor de werknemers bij overgang naar een nieuw
pensioensysteem;
diverse aspecten zoals:189

Bij de geherformuleerde hulpvraag is onder het kopje 'wensen' nog geformuleerd dat het 'doorstroombeleid' van
de organisatie in het pensioensysteem moet worden teruggevonden. (Doorstroombeleid wordt door Coopers &
Lybrand als synoniem gebruikt voor een 'up-or-out'-beleid. In de literatuur (zie hoofdstuk 5) worden verschillende
typen van doorstroombeleid onderscheiden: in-and-out, life-time employment en up-or-out).
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indexatierisico moet financieel beheersbaar zijn voor de werkgever;
flexibiliteit creëren voor werkgever en werknemer;
harmonisatie realiseren.
Bij Ericsson Telecommunicatie wordt in de 'preludefase' een aantal voor de
organisatiespecifieke en dominante thema's door middel van een (beperkt) aantal interviews
met sleutelfunctionarissen expliciet gemaakt op basis van onderwerpen die door de
adviseur als dominant in de discussie over pensioen worden beschouwd. Gerubriceerd naar
190
Human Resources en Financiën vormen deze geëxpliciteerde thema's de uitgangspunten
van het beleid op die terreinen.

190

Op basis van de door de adviseur bepaalde thema's en de interviews wordt door de adviseur de grootste
gemeenschappelijke deler van de tijdens de interviews geïnventariseerde basisgedachten expliciet geformuleerd door
middel van een aantal relevante Financiële en Human Resource-uitgangspunten voor een pensioenregeling:Financiële uitgangspunten:ETM neemt afstand van zorg en zekerheid ten gunste van budgetteerbaarheid;
ETM wil een evenwichtiger verdeling van positieve en negatieve effecten tussen werknemer en
werkgever;
ETM wil dat vervroegde uittreding financieel beheersbaar is.
HRM uitgangspunten
ETM wil dat pensioen een afspiegeling is van prestatie;
ETM vindt solidariteit ongewenst tussen carrière en niet-carrièremakers en gehuwden en ongehuwden;
ETM wil voorzichtig beginnen met het invoeren van flexibiliteit en individualiteit;
ETM wil een marktconforme regeling.
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191

In een later stadium blijkt een aantal van deze uitgangspunten zelfs 'enigszins haaks op
192
de ETM-cultuur' te staan . De keuze voor een geïntegreerde regeling op basis van
193
beschik- bare premie wordt uiteindelijk gemaakt ' (...) op basis van de geformuleerde
eisen zoals flexibiliteit, passend Human Resource-beleid en bedrijfseconomische
beheersbaarheid (...)' Hiermee wordt feitelijk verwezen (presentatie december 1995 aan de
stuurgroep) naar de mogelijkheden om te differentiëren naar personeelscategorieën
('geformuleerde eisen'), de mogelijkheden voor integratie met andere
personeelsinstrumenten ('passend Human Resource-beleid') alsmede kostenbeheersing
('bedrijfseconomische beheersbaarheid').
Bij Koninklijke IBC is in eerste instantie geen duidelijk, dat wil zeggen geconcretiseerd of
geformuleerd, Human Resource-beleid voorhanden.
Situatiepecifieke pensioenvariabelen
194
De opties die in de praktijkcasussen zijn gehanteerd zijn impliciet aangepast aan de
specifieke organisatiesituatie (Coopers & Lybrand) of de opties zijn de drie in Nederland
meest gangbare pensioensystemen (Koninklijke IBC, Ericsson).
Nadat Ericsson heeft gekozen voor een beschikbare premieregeling, wordt bij de bespreking
van de premiestaffel duidelijk dat het ouderenbeleid van Ericsson alsnog beperkingen oplegt.
De stuurgroep stelt in mei 1996 de naar leeftijd gestaffelde premietabel voor ouderen naar
beneden toe bij: 'ETM is zich bewust van de kosten en opbrengsten van ouderen. De staffel
moet daarom voor deze groep naar beneden worden bijgesteld' (vergelijk de
pensioenvariabele 'Het pensioenniveau is zodanig dat de pensioenkosten gelijke tred houden
met het rendement van de werknemer' (hoofdstuk 6).
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De in de zomer van 1994 geïnventariseerde uitgangspunten staan deels haaks op de Ericsson-cultuur
(bijvoorbeeld: 'ETM neemt afstand van zorg en zekerheid ten gunste van budgetteerbaarheid' en 'ETM wil voorzichtig
beginnen met het invoeren van flexibiliteit en individualiteit'). Eind 1995 wordt dit treffend in een ander verband namelijk in het kader van de vorming van een eigen ondernemings-CAO - als volgt uitgedrukt: individualisering wordt
'als enigszins haaks op de ETM-cultuur' beschouwd; ETM is een familie met langere dienstverbanden.
192
Er was op dat moment binnen de organisatie waarschijnlijk ook geen duidelijk Human Resource-beleid. De
organisatie was doende zich om te vormen van een productie-organisatie naar een organisatie die zich voornamelijk
richt op de ontwikkeling en verkoop voor de telecommunicatie en de afzet van technologisch hoogwaardige
dienstverlening. In dit kader vond ook de herstructurering van de top plaats en het aantrekken van een Human
Resource-manager. Hetgeen naar alle waarschijnlijkheid ook verklaart waarom er - althans niet expliciet - geen
beleidsmatige Human Resource-visie was. Eerst in mei 1996 verschijnt een Human Resource-visie van de hand van
de nieuwe Human Resource-manager van ETM een 'Beleidsnotitie Personeel & Organisatie, Periode 1996 - 2000',
zijnde 'het raamwerk voor het Human Resource-beleid van ETM op middellange termijn'.).
193
Mondeling tijdens discussies.
194
In eerste instantie zijn bij de presentatie van het plan van aanpak drie opties onderscheiden: niets doen, onder
één dak (met andere woorden één uitvoerder) respectievelijk onder één dak en harmonisatie. Gedurende het project
zijn de opties, zonder motivatie naar de RvB toe, gewijzigd in:- niets doen;
- standaard eindloonregeling;
- faseregeling;
- beschikbare premieregeling;
- basis met 'daarenboven een excedentregeling;
Het al dan niet onder één dak brengen als separate optie is komen te vervallen, terwijl harmoniseren is ingevuld met
de mogelijkheden zoals zijn genoemd onder (b) tot en met (e).
De genoemde alternatieven zijn door de adviseurs als optie aangereikt. Opmerkelijk daarbij is dat bijvoorbeeld de
gemiddeldloon regeling (middelloonregeling) niet als harmonisatieoptie is opgenomen. Blijkbaar zijn door de adviseurs
en/of organisatie impliciete keuzen gemaakt! Alternatieven zoals bijvoorbeeld een flexibele (bijvoorbeeld door
actuariële conversie) eindloonregeling in combinatie met een dynamisch financieringssysteem met een
gemaximeerde jaarpremie zijn niet expliciet aan de orde geweest.
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Bij Koninklijke IBC wordt in eerste instantie uitgegaan van twee situatiepecifieke
oplossingsrichtingen. In tweede instantie wordt dit aantal uitgebreid tot drie. Pas in derde
instantie vormen bij deze onderneming enerzijds de organisatiespecifieke Human Resourceen Financiële beleid uitgangspunten en anderzijds de situatiepecifieke pensioenvariabelen
de basiselementen van de waarderingssystematiek, geheel in overeenstemming met de in
deze studie ontwikkelde methodiek.
Ontwikkelde methodiek in relatie tot de praktijk
Organisatiespecifiek Human Resource- en Financiële beleid
Aandachts- en/of knelpunten in de praktijk
De ontwikkelde methodiek gaat uit van de uitgangspunten van het Human Resource- en
Financiële beleid van de specifieke organisatie. Bij de drie organisaties uit de praktijkcasussen blijkt dat de mate van concretisering van Financiële en Human Resource-uitgangspunten niet voldoende is of dat er amper sprake is van geëxpliciteerd danwel geconcretiseerd beleid, waardoor geen coherente criteria voor een afweging van de opties
voorhanden zijn.
Hoe voorziet de methodiek hierin?
Stap 2 in de methodiek is dan ook een logische en noodzakelijke stap om door middel van
de generieke kenmerken van organisaties te komen tot consistente, samenhangende en in
voldoende mate geconcretiseerde uitgangspunten. Hierdoor ontstaat een maximale
waarborging van het pensioenbeleid in Human Resource- en Financiële beleid, waardoor
aansluiting wordt gevonden met het totale organisatiebeleid.
Bij Koninklijke IBC is in derde instantie voor de verschillende groepen werknemers (Bouw,
UTA, Boven UTA en sleutelfunctionarissen) op basis van de hoofdgebieden (Van Dijck) en
de financiële generieke thema's een analyse gemaakt van de onderneming. Dit document
(tabellen 60 t/m 64) vormt de basis voor de harmonisatie van de primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden en het pensioenbeleid in het bijzonder.
Dit basisdocument is door betrokkenen (RvB en sectordirecteuren) ook als zodanig
geapprecieerd. Zowel de lange-termijnvisie - het sociaal contract ('life-time employment') te
beschouwen als de uitwisselingsrelatie tussen werknemer en organisatie (De Jong) - als
hoofdthema's ('flexibiliteit'), maar ook de Financiële uitgangspunten op lange en korte
termijn, zijn in dit document in onderlinge samenhang bijeengebracht.
Met name ten aanzien van Human Resource Management kan worden gesteld dat de inhoud
ervan overdraagbaar en bespreekbaar is geworden en dat daardoor het Human
195
Resource-beleid bestuurbaar
is geworden. Hetgeen volgens De Jong (1987) de cruciale
factor is om te realiseren dat Human Resource-beleid een bijdrage levert aan het succes van
de organisatie.

195

De Jong (1987) beschouwt de bestuurbaarheid van Human Resource Management als 'centraal begrip' voor het
leveren van een bijdrage door Human Resource Management aan het succes van de organisatie: 'Een organisatie is
in onze opvattingen succesvol als zij weet wat zij wil en dat ook kan realiseren. Anders gezegd een organisatie is
succesvol als zij effectief is in het bereiken van wat zij nastreeft (...). Bestuurbaarheid wordt daarbij als een centraal
begrip beschouwd. Beheersbaarheid, controleerbaarheid en leefbaarheid zijn belangrijke randvoorwaarden bij
bestuurbaarheid.'
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Situatiepecifieke pensioenvariabelen
Aandachts- en/of knelpunten in de praktijk
De opmerkingen zoals geplaatst onder 'generieke' pensioenvariabelen gelden ook hier. De
opties of scenario's zijn complexe en veelomvattende begrippen. Er vindt - door de adviseur
- een (impliciete) voorselectie ten aanzien van de opties plaats. De betrokkenen in de
organisatie zullen niet (kunnen) begrijpen waarom bepaalde opties wel en andere opties niet
196
'mee mogen doen' in de afweging . Het bij Koninklijke IBC inruilen van een optie voor
twee nieuwe opties is lastig uit te leggen en neigt in de ogen van betrokken naar een vorm
197
van mysticisme of tovenarij .
Hoe voorziet de methodiek hierin?
De opsplitsing van complexe totaal-pensioensystemen in kleinere meer overzichtelijke
concepten in de vorm van pensioenvariabelen maakt pensioen meer bespreekbaar en
inzichtelijk (Koninklijke IBC). Daarnaast is er het voordeel, zoals het Ericsson voorbeeld
aantoont, dat de situatiepecifieke instelling van de pensioenvariabelen (pensioenkosten
houden gelijke tred met het rendement van de werknemer) voorkomt dat achteraf correcties
of bijstellingen moeten plaatsvinden (zie premiestaffel bij Ericsson). Ook wordt ten aanzien
van volledigheid, doordat de situatiepecifieke pensioenvariabelen het pensioenveld voor de
organisatie afdekken, een maximale waarborging gecreëerd (zie het 'inruilen' van een optie
voor twee andere opties bij Koninklijke IBC).

Stap 3
Organisatiespecifieke uitgangspunten bepalen relevantie van de situatiepecifieke
pensioenvariabelen

Praktijk
In de praktijk worden de stappen 3, 4 , 5 en vaak ook 6 van de methodiek in één keer
genomen. Bij Coopers & Lybrand worden de vijf opties (in de vorm van een totaalpensioensystemen) gewogen met behulp van de gedefinieerde keuzecriteria (beleidsuitgangspunten).
In het 'preludetraject' (periode tot september 1994) bij Ericsson worden, door middel van
een confrontatie van naar pensioen vertaalde uitgangspunten met de in Nederland gangbare
systemen, deze pensioensystemen gewaardeerd voor de organisatie. Deze analyse wordt
door de directie niet overgenomen. De directie kan zich niet herkennen in het voorstel. In
een later stadium (december 1995/januari 1996) wordt in een bijlage een overzicht gegeven
van de kenmerken van de in Nederland gangbare pensioensystemen. Daarbij worden onder
meer de volgende 'kenmerken' gehanteerd: kostenbeheersing, keuzen voor de werknemer,
motiverend, overdraagbaar, verzorgend/belonend et cetera.
Ook bij Koninklijke IBC vindt een 'waardering' van deze alternatieven plaats, in eerste
instantie op basis van een beperkt aantal 'uitgangspunten' en een aantal situatiepecifieke
alternatieven ('second opinion'-fase), het aantal wordt op een later moment nog verder
uitgebreid tot drie - deels situatiepecifieke - alternatieven.
Ontwikkelde methodiek in relatie tot de praktijk
196

'Toen ik vorige week die en die sprak zei hij dat we ook eens moesten kijken naar het gemiddeld-loonsysteem!'
(en dat terwijl de opbouwregeling een van de opties was!)
197
'Hoeveel konijnen zitten er nog in die hoed?'
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Aandachts- en/of knelpunten in de praktijk
Wat bij Coopers & Lybrand opvalt in de waarderingstabel (tabel 52), is dat de opties amper
worden onderscheiden door middel van de gekozen criteria, met uitzondering ten aanzien
van het criterium van kostenbeheersing. Door de fusie-omstandigheden waren de thema's
kostenbeheersing, kostenreductie en budgetteerbaarheid dominante bestuurlijke items. Dit
blijkt ook uit de redactie van de door de RvB geformuleerde eerste hulpvraag: ' (...) op
welke termijn pensioenpercentage van 16% terugbrengen naar marktconformniveau'. Het
is in dit licht bezien dan ook verklaarbaar dat het criterium van kostenbeheersing bepalend
is geweest voor de keuze van de optie: 'Beleidsmatig gaat de voorkeur uit naar de
beschikbare premieregeling. Het uitgangspunt van de werkgever ten aanzien van de
kostenbeheersing, naast dat van kostenneutraliteit, is daarbij van doorslaggevende
betekenis.
Ook bij Ericsson wordt in eerste instantie (afbeelding 86) een vorm van waardering
toegepast.

Afbeelding 86: De waardering van de systemen voor de organisatie uitgangspunten

De uitgangspunten zijn echter 'uit het verband gerukt' en worden daarom niet (h)erkend door
de directie van Ericsson. De samenhang met het beleid en met name het Human
Resource-beleid, ontbreekt.
De 'waardering' is echter vaak - zoals bij Ericsson in tweede instantie - meer een universele
typering op basis van een aantal kenmerken (afbeelding 67) dan een feitelijke waardering
ten behoeve van de organisatie.
Dat is verklaarbaar omdat in de praktijkcasussen een 'prototyping' aanpak wordt gehanteerd.
We 'bedenken' - op basis van ervaring, inzicht, specifieke situatie et cetera en uiteraard met
de beste bedoelingen - meteen bij het begin een aantal modellen (dat wil zeggen pensioensystemen) die naar onze stellige verwachting zullen 'passen' bij de organisatie.

verzorging/beloning
onderlinge subsidiëring
zekerheid pensioenhoogte
financiële risico
financiële voorspelbaarheid
flexibiliteit
dispensatie bedrijfspensioenfonds

Optie 1
Basis + beschikbare premie
met name verzorging
redelijk
redelijk
redelijk
redelijk
redelijk
eenvoudig

Optie 2
Beschikbare premie
beloning
klein
klein
klein
groot
groot
moeilijk

Tabel 68: Registratie van aanwezigheid van kenmerken in plaats van waardering voor de organisatie
(ontleend aan KIBC-casus)
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Deze systemen worden vervolgens met een aantal van tevoren gedefinieerde kenmerken (zie
tabel 68: verzorging/beloning, financieel risico, financiële voorspelbaarheid, et cetera)
198
geconfronteerd . Per systeem wordt de aan- respectievelijk afwezigheid van het kenmerk
geregistreerd. Er vindt per optie door het registreren van het al dan niet of deels hebben van
een kenmerk nog geen waardering plaats voor de organisatie van het scenario voor dat
kenmerk.
Hoe voorziet de methodiek hierin?
De uitgangspunten van de organisatie zijn de waardebepalende kenmerken. Ondersteunt de
te waarderen grootheid het uitgangspunt dan leidt dit tot een positieve score. Zoals eerder
opgemerkt, heeft het echter de voorkeur om niet met opties te werken maar met de meer
overzichtelijke pensioenvariabelen. Immers het oorspronkelijke bezwaar is nog steeds
199
valide: de opties zijn te veelomvattend. Dit blijkt ook in de Ericsson-casus het geval te
zijn. Het verschaffen van inzicht in de verschillende systemen en het tegelijkertijd vragen
om een keuze voor een van de systemen op basis van 'nieuwe' uitgangspunten is een te grote
200
stap .
De 'waardering' van de opties is aldus een subjectief en niet-consistent proces. Er wordt
geprobeerd om 'alles in één keer' te doen: de essentie van de optie begrijpen, het ex-tempore
vaststellen van kenmerken die de organisatie typeren, het 'objectief' waarderen van de optie
et cetera.
Wordt in de praktijkcasussen gewerkt met een 'prototyping'-aanpak, de in deze studie
ontwikkelde methodiek is daarentegen van opzet en in essentie een deductieve methode. Het
is van tevoren niet duidelijk wat het pensioengebouw gaat worden. Systematisch wordt, stap
voor stap, het pensioengebouw ontworpen. Te beginnen bij uitgangspunten en
ontwerpvariabelen. In de onderhavige stap wordt per ontwerpvariabele een waardering voor
de organisatiespecifieke uitgangspunten uitgesproken.
Een positieve waardering van de variabele voor een uitgangspunt kwalificeert de variabele
voor dit uitgangspunt en geeft aan dat de (instelling van de) variabele het beleid ondersteunt. Hierdoor ontstaat een onmiddellijke waardering van de variabele voor het beleid van
de organisatie. De problematiek, zoals in de voorgaande alinea's besproken, wordt door de
opzet - dat wil zeggen uitgangspunten en consistent systematische (i.e. coherente en
deductieve) opbouw - van de methodiek voorkomen.
De waardering bij Koninklijke IBC van situatiepecifieke pensioenvariabelen, zoals daar in
derde instantie is toegepast, geschiedt conform de methode. De waardering is niet eenvoudig. De 27 pensioenvariabelen moeten gewaardeerd worden voor 29 uitgangspunten
198

Bij Ericsson (project najaar 1995) en Koninklijke IBC (post-second opinion fase) in tweede instantie. In eerste
instantie (second opninion) is bij Koninklijke IBC geconstateerd dat er geen inventarisatie van uitgangspunten had
plaatsgevonden.
199
Daardoor ontstaat geen duidelijk beslissingsmoment. De directie wijst in het najaar van 1994 de conclusie af. Een
beschikbare premieregeling is niet aan de orde. Ook in het vervolgtraject is het besluitvormingsproces en met name
de motivatie daarvan niet bepaald helder. Het eind 1995 genomen besluit van het MT om als een van de twee
alternatieven 'Een geïntegreerde pensioenregeling op basis van het beschikbare premiestelsel' is dan ook niet goed
verklaarbaar. Ook achteraf niet door de direct betrokkenen (naar aanleiding van interviews in oktober 1996). Wel
wordt opgemerkt (interne pensioen/salarisadviseur) dat het 'voorwerk' is verricht in de preludeperiode (september
1994): 'Als er vanaf dat moment nog gepraat werd over een nieuwe regeling , dan automatisch ook over een regeling
gebaseerd op beschikbare premie.'
200
Ericsson blijft tot het laatste moment op zoek naar mogelijkheden om maar niet te hoeven veranderen. In januari
1996 worden nog diverse berekeningen gemaakt om te onderzoeken of een vroeg-pensioenregeling op basis van
eindloon mogelijk zou kunnen zijn ('past bij wat we nu hebben!'). Deze berekeningen leiden echter tot een zodanig
grote backservice dat de financiële manager besluit niet verder te willen gaan met deze optie. Een citaat (oktober
1996 !) van een medewerker van P&O: "als die backservice er niet was geweest hadden , we nu een geïntegreerde
regeling op basis van een rechtensysteem."
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(783 waarderingen!). Dit is erg veel (monniken)werk maar heeft als voordeel dat een
duidelijk
beeld ontstaat van de 'interne inconsistentie' per pensioenvariabele.
Het inzicht in de waardering door de organisatiespecifieke uitgangspunten en de inconsistenties die daarbij ontstaan, ontbreekt of wordt niet expliciet gemaakt in de praktijkcasussen, waardoor geen bewuste besluitvorming op de inconsistenties mogelijk is. De
communicatie over het hoe en waarom met de 'beslissers in de organisatie' en de
werknemers wordt daardoor onhelder en dus bemoeilijkt (de Ericsson-organisatie blijft tot
het laatste moment 'zoekende').

Stap 4
Concept-pensioenuitgangspunten zijn het resultaat van waardering

Praktijk
In alle beschreven praktijkcasussen (uitgezonderd in derde instantie Koninklijke IBC) wordt
niet gewerkt met pensioenvariabelen maar met scenario's of opties. De totaalscore of
waardering per optie ontbreekt.
Ontwikkelde methodiek in relatie tot de praktijk
Aandachts- en/of knelpunten in de praktijk
Vaak wordt door 'de oogharen heen gekeken' om tot een (subjectieve) keuze te komen en
vindt verantwoording achteraf plaats:bij Koninklijke IBC wordt halverwege het traject de voorkeur uitgesproken voor
een 'volledig beschikbare premieregeling (...), omdat deze de meeste flexibiliteit
kent, de kostenbeheersing het beste wordt bereikt en de harmonisatie is bereikt.'
'beleidsmatig gaat de voorkeur uit naar de beschikbare premieregeling. Het
uitgangspunt van de werkgever ten aanzien van de kostenbeheersing, naast dat
van kostenneutraliteit, is daarbij van doorslaggevende betekenis.' (Coopers &
Lybrand). Vervolgens zijn de voor- en nadelen van het beschikbare premiesysteem
nader toegelicht (zie voor- en nadelen onder tabel 52). De meeste voor- en nadelen
maken echter geen deel uit van de wegingscriteria?
De door betrokkenen ex-tempore gekozen kenmerken typeren de prototype-opties. Hierdoor
ontstaat een 'voortschrijdend inzicht'. Het kan daardoor gebeuren dat een totaalsysteem moet
worden 'ingeruild' voor een ander systeem (zie Koninklijke IBC). Hierdoor wordt het gehele
proces voor betrokkenen bemoeilijkt en 'glibberig' gemaakt (in de zin van geen vat op
kunnen krijgen), met als gevolg dat de onzekerheid wordt vergroot: 'wat is dit een lastige en
complexe materie!'
De in de praktijkcasussen beschreven wijze van waarderen respectievelijk typeren van de
opties is een vrij subjectief proces. Afhankelijk van de voorkeuren van de 'lezer' van het
'registratieschema' kan tot een conclusie worden gekomen welk systeem het 'best
passende(?)' systeem voor de organisatie is. Door deze werkwijze is er sprake van een
middellijke waardering van het prototype.
In geval er een 'afwijzing' van alle opties plaatsvindt, wil dit niet zeggen dat er geen passend
pensioensysteem is, maar enkel dat de bedachte prototypen niet voldoen! Hier wreekt zich
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de keuze voor het hanteren van subjectief gekozen 'kant-en-klare' opties (pensioensystemen)
in stap 3. De gang van zaken bij Koninklijke IBC is hiervan een sprekend voorbeeld. In
eerste instantie wordt voortgeborduurd op het beschikbare premiesysteem als het gevoelsmatig - best bij de organisatie passende pensioensysteem. Zonder de uitgevoerde
interventie zou dit ook de definitieve conclusie zijn geworden. Na een zorgvuldige
inventarisatie en analyse van de organisatiespecifieke uitgangspunten en hantering van de
methodiek blijkt echter dat het middelloonsysteem nauw(er) aansluit bij de 'eisen en
wensen' van de organisatie.
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Hoe voorziet de methodiek hierin?
In het geval van Koninklijke IBC vindt een totaalscore plaats, nadat in redelijk korte tijd de
interne inconsistenties zijn opgelost. De coherentie van de uitgangspunten, met name de
coherentie binnen het beleidsterrein, is hier mede debet aan. De 'spanning' ontstaat met
name tussen uitgangspunten van enerzijds het Human Resource-terrein en anderzijds het
Financiële terrein. Deze natuurlijke spanning tussen beide terreinen wordt opgelost doordat
wordt uitgegaan van een dominantie van het Human Resource-terrein onder de voorwaarde
dat aan de Financiële uitgangspunten zo veel mogelijk wordt voldaan. Dit leidt in een enkel
geval tot een totaalwaardering zoals 'positief, mits dynamische financiering'. In een paar
gevallen blijft de interne inconsistentie bestaan (totaalscore '?') en wordt aangehouden tot de
volgende stap van de methodiek (ter vergelijking: in de prototyping-aanpak worden
complete opties, dat wil zeggen pensioensystemen, terzijde geschoven).
De totaalwaardering van de variabelen leidt tot (h)erkenning bij de betrokkenen. De
totaalwaardering per variabele is eenvoudig bespreekbaar en bediscussieerbaar door de
beperkte omvattendheid ervan.

Stap 5
Een integrale herwaardering leidt tot consistente en coherente uitgangspunten van
pensioenbeleid

Praktijk
Enkel in de Koninklijke IBC-casus vindt een herwaardering van de pensioenvariabelen
plaats. In onderstaande tabel 69 is een deel van deze herwaardering weergegeven.
Nr. Pensioenvariabele
Pensioentoezegging
A Salariswijziging heeft effect op toekomstige
pensioenopbouw

B
C
D

Salariswijziging effect op pensioenopbouw
uit verleden
Pensioen is afhankelijk van het aantal
dienstjaren
De jaarlijkse opbouw verloopt gelijkmatig

Waardering

+
mits dynamische
financiering en
maximering

-

Integrale herwaardering
Ondersteunt "life-time employment".
Past bij ontwikkelingsconcept:
organisatie vraagt groter
aanpassingsvermogen,
verantwoordelijkheid en
onafhankelijkheid van de
werknemer. Komt overeen met eisen
ten aanzien van het beloningspakket
('eerder van alles wat, dan
maximaal')

+

+

zie A

?-

+

Past bij binding aan organisatie. Zou
strijdig kunnen zijn met
ontwikkelingsconcept ('krijg toch
altijd de vastgestelde opbouw').
Differentiatie naar
personeelscategorieën is eventueel te
realiseren.
Bij keuze middelloonsysteem wordt
tegemoetgekomen aan beide
aspecten/bezwaren
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+

Tabel 69: Een deel van de herwaardering van de pensioenvariabelen bij Koninklijke IBC

De positief ge(her)waardeerde pensioenvariabelen zijn niet expliciet gepresenteerd als de
coherente uitgangspunten van het pensioenbeleid op basis waarvan bij Koninklijke IBC tot
een ontwerp van het pensioengebouw is gekomen. Wel vormen zij de basis voor de laatste
stap in de methodiek.
In alle casussen zijn uitgebreide financiële berekeningen gemaakt. Bij Coopers & Lybrand
en in mindere mate bij Koninklijke IBC zijn de (toekomstige) personeelsbewegingen binnen
de organisatie een belangrijk gespreksonderwerp geweest. Bij Coopers & Lybrand heeft dit
geleid tot een bijstelling van de pensioenregeling voor een specifieke groep werknemers
(ontwerp van de DUT-regeling).
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Ontwikkelde methodiek in relatie tot de praktijk
Aandachts- en/of knelpunten in de praktijk
Zowel bij Ericsson als bij Koninklijke IBC is veel tijd gemoeid met het (opnieuw)
bediscussiëren van de opties. Het inbrengen van subjectieve meningen als 'mijn gevoel geeft
aan dat (...) ' of 'maar in die andere optie sluit dat en dat beter aan bij ons Human
Resource-beleid' komt meerdere malen voor, evenzo 'ik overzie nog niet alles, dus ik kan
nog niet beslissen'.
Zo is bijvoorbeeld het waarom van de keuze voor een beschikbare premieregeling bij
Ericsson niet duidelijk 'te verantwoorden':het is opmerkelijk en laat zich niet goed verklaren waarom in het vervolgtraject
vanaf medio 1995 niet een herbevestiging of herdefiniëring van de uitgangspunten
en criteria plaatsvindt, terwijl het MT toch deels uit nieuwe leden bestaat.
Waarschijnlijk is in september 1994 toch onbewust een keuze gemaakt voor het
beschikbare premiesysteem (aarzeling bij directie voor 'te' grote stap);
de reconstructie van de gang van zaken in de eerste twee maanden van 1996 toont
dat de verantwoording voor het beschikbare premiesysteem door middel van de
tabel uit afbeelding 67 eerst achteraf is gemaakt nadat de (voorlopige) 'keuze' was
gemaakt;
ETM besluit vooralsnog de Metaal CAO te volgen. De daarbij gehanteerde Human
Resource-argumenten zouden ook ten grondslag moeten liggen aan de
pensioenregeling. De 'keuze' voor een beschikbare premieregeling ligt dan niet
onmiddellijk voor de hand;
Voor het besluitvormingsproces binnen de organisatie is - in verband met de besturing van
de organisatie, alsmede de verantwoording van de te maken keuzen (bij Koninklijke IBC
onder meer naar RvB en RvC) - inzicht in de financiële en materiële consequenties van de
keuzen onontbeerlijk. 'Eerst zeker weten; bij twijfel ... niet doen' is in de dagelijkse praktijk
eerder regel dan uitzondering.
Hoe voorziet de methodiek hierin?
Een discussie over de inconsistentie tussen de pensioenvariabelen en de noodzakelijke
besluitvorming daarover is de ultieme waarborging voor de coherentie van de pensioenvariabelen. De definitieve verankering van de uitgangspunten in het Human Resourcebeleid en de afstemming met het Financiële beleid vindt dan plaats. De alsdan ontstane set
van uitgangspunten vormt het kader waarbinnen en de hoofdlijnen waarlangs het
pensioengebouw wordt ontworpen.
De uitgangspunten vormen tevens de verantwoording naar de organisatie en de omgeving.
In tabel 70 zijn de pensioenuitgangspunten opgenomen die impliciet bij Koninklijke IBC ten
grondslag liggen aan het ontwerp. In een later stadium is deze set van uitgangspunten alsnog
in de werkgroep ingebracht als 'verantwoordingsdocument'.
De financiële analyse in de meest ruime zin van het woord - dat wil zeggen voor de
organisatie cashflow-, jaarrekening- en fiscale consequenties en voor de individuele werknemer de materiële wijzigingen op het moment van overgang naar een nieuw systeem alsmede de toekomstige gevolgen onder bepaalde economische vooronderstellingen van
voorgenomen keuzen - en de visgraatanalyse (personeelsbewegingen en carrièreverloop)
maken in deze stap deel uit van de methodiek en zijn bij Koninklijke IBC essentieel voor de
definitieve besluitvorming gebleken.
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De coherente pensioenuitgangspunten
Pensioentoezegging
A
Salariswijziging heeft effect op
toekomstige pensioenopbouw.
Ondersteunt "life-time employment".
Past bij ontwikkelingsconcept:
organisatie vraagt groter
aanpassingsvermogen,
verantwoordelijkheid en
onafhankelijkheid van de werknemer.
Komt overeen met eisen ten aanzien
van het beloningspakket ('eerder van
alles wat, dan maximaal')
B
Salariswijziging heeft geen effect op
pensioenopbouw uit verleden
C
Pensioen is afhankelijk van het aantal
dienstjaren
D
De jaarlijkse opbouw verloopt
gelijkmatig. Past bij binding aan
organisatie. Zou strijdig kunnen zijn met
ontwikkelingsconcept ('krijg toch altijd de
vastgestelde opbouw'). Differentiatie
naar personeelscategorieën is eventueel
te realiseren.
Bij keuze middelloonsysteem wordt
tegemoetgekomen aan beide
aspecten/bezwaren
E
Iedere werknemer heeft een gelijke
pensioen-inkomensratio
F
We streven naar een pensioenniveau
van 70% van het laatste salaris
H
De pensioenkosten zouden gelijke tred
moeten houden met het rendement van
de werknemer. Dit is echter vooralsnog
niet te realiseren.
I
Pensioenrichtleeftijd is 65 jaar
J
De bescherming tegen inflatie is uit de
beschikbare middelen (mits Bpf
dispenseert)
K
Verzekering NP/AOP tijdens opbouw is
naar keuze. De organisatie wil geen
employee-benefitadviseur worden. De
pensioenuitvoerder kan deze taak
overnemen. Dient dan wel criterium bij
'aanbesteding' te zijn
L
WN kan zelf voor pensioenleeftijd kiezen
(financiële consequenties zijn voor de
werknemer). Vooralsnog wordt de CAO
en het Bpf gevolgd
M
Op pensioendatum wordt NP verzekerd
of kan hoogte OP vrij gekozen worden.
De advisering hieromtrent geschiedt
door de externe uitvoerder
N
De werknemer heeft geen keus tussen
pensioen en andere
arbeidsvoorwaarden
O
Het OP/NP/AOP is aanvulling op de
AOW/AnW/WAO. Hierbij wordt de CAO
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en het Bpf gevolgd
De regeling bestaat uit één regeling
(geen excedent deel).
Financiering
Q
Het financieringsrisico ligt bij de
organisatie. Door middel van
dynamische financiering vindt smoothing
en maximering van de jaarpremie plaats.
R
Pensioenrisico's liggen tot op zekere
hoogte bij de organisatie (in casu
verzekeringstechnisch en
beleggingsrisico)
S
De pensioenbetalingen en de
pensioenlast zijn aan elkaar gelijk
T
De pensioenbetalingen dienen
gelijkmatig gespreid te zijn
U
De pensioenlasten dienen gelijkmatig
gespreid te zijn
V
Er is een substantiële
werknemersbijdrage.
W
Er bestaat solidariteit in de WN -bijdrage
X
De werknemer heeft geen invloed op
eigen pensioengelden
(beleggingsbeleid).
Sleutelfunctionarissen boven Bpf-grens
kunnen in overleg met de werkgever en
Bpf een overstap naar een beschikbare
premie maken
Uitvoering
Y
De pensioengelden van de organisatie
zijn gesepareerd van andere
organisaties door middel van een
separate account
Z
De organisatie heeft invloed op het
pensioenproces (in casu beleggen,
administratie en (her)verzekeren) via het
separate account
AA De organisatie is betrokken bij de
uitvoering via een fondsbestuur in
verband met financieringsproblematiek
('smoothing' en inlopen 65-x
achterstand)
P

De aangepaste pensioenvariabelen
hebben hun oorspronkelijke codering
in de vorm van een hoofdletter
behouden. Aangezien sommige
variabelen zijn vervallen, wordt af en
toe een hoofdletter 'overgeslagen'

Tabel 70: Het in een later stadium van het harmonisatieproject ingebrachte 'verantwoordingsdocument' bij Koninklijke IBC
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Stap 6
Een coherent pensioenbeleid is geïncorporeerd in het organisatiebeleid

Praktijk
Bij Koninklijke IBC wordt op basis van de pensioenuitgangspunten een pensioengebouw
ontworpen. Het ontworpen pensioengebouw wordt nogmaals getoetst aan de pensioenuitgangspunten.
In een later stadium wordt in de werkgroep tot een definitieve keuze gekomen op basis van
een afweging tussen de kwaliteit en de acceptatie van de voorgestelde regeling in relatie tot
de eerder beschouwde opties.
Ontwikkelde methodiek in relatie tot de praktijk
Aandachts- en/of knelpunten
Voor de ontwikkeling van een 'geharmoniseerd' pensioensysteem is bij Coopers & Lybrand
gebruikgemaakt van een methode waarbij een aantal opties zijn gewogen met keuze- criteria.
De gehanteerde criteria zijn voornamelijk gebaseerd op het Financiële beleid en gericht op
de haalbaarheid van een wijziging in het pensioensysteem. Het Human Resource-beleid
heeft amper een rol van betekenis gespeeld. Het sociaal contract en de dominante thema's
(De Jong) of de keuzen op de vier hoofdgebieden (Van Dijck) van Human Resource
Management zijn niet expliciet gemaakt. Verder zijn de gehanteerde criteria in onvoldoende
mate onderscheidend geweest.
Dat het financiële criterium van kostenbeheersing overheersend is geweest, kan verklaard
worden door de fusieproblemen die de organisatie op dat moment had. Het individuele en
flexibele karakter van het systeem heeft de RvB aangesproken: 'past bij onze mensen'. Ook
werd als voordeel aangemerkt het feit dat alle werknemers naar een ander systeem zouden
moeten overgaan.
Beide argumenten (criteria) zijn echter argumenten die bezien moeten worden in het licht
van de haalbaarheid van een oplossing (het harmonisatiecriterium), eerder dan dat door een
keuze voor het pensioensysteem het Human Resource-beleid wordt ondersteund
201
(bijvoorbeeld het criterium flexibiliteit ).

201

Het criterium flexibiliteit is onvoldoende ingevuld. Het is met name ingevuld als flexibel voor de werknemer. De
flexibiliteit voor de organisatie is onduidelijk (gebleven). Tegelijkertijd met dit project is een project flexibilisering
opgestart. Dit project is voortijdig opgeschort (prioriteitstelling).
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Ook bij Ericsson is niet duidelijk of er een verankering in het Human Resource-beleid heeft
202
plaatsgevonden. Het laat zich niet goed verklaren waarom in het traject na de zomer van
1995 geen (her)definiëring of (her)bevestiging van de beleidsuitgangspunten en/of criteria
plaatsvindt.
Bij Koninklijke IBC wordt de analyse (dat wil zeggen confrontatie, (her)waardering en
ontwerp) onderschreven door de stuurgroep en werkgroep. Hetgeen leidt tot een keuze voor
het geïndexeerde middelloonsysteem op basis van 2% ten gunste van de eerdere voorkeur,
het beschikbare premiesysteem. Gelet op de voorgeschiedenis bleek een ultieme vergelijking met de eerder gepresenteerde opties noodzakelijk.
De inbedding in het Human Resource- en Financiële beleid van de organisatie is in confesso
door de betrokkenen bij Koninklijke IBC.
Hoe voorziet de methodiek hierin?
In deze laatste fase in de methodiek wordt de set van coherente pensioenuitgangspunten als
vertrekpunt gehanteerd. Deze uitgangspunten zijn verankerd in het Human Resource- en
Financiële beleid van de organisatie. De uitgangspunten vormen het kader waarbinnen en
dragen de basisbouwelementen aan waarmee tot een coherent pensioengebouw kan worden
gekomen.
Bij Koninklijke IBC blijkt de methodiek ook ten aanzien van deze laatste stap te werken.
Het ontwerp van een pensioengebouw is in deze fase een deels creatief proces dat wordt
gedomineerd en 'geleid' door de set aan coherente pensioenuitgangspunten. Een laatste
'check' vindt plaats door het ontworpen pensioengebouw voor Koninklijke IBC te
confronteren met de coherente, en door betrokkenen als zodanig erkende, uitgangspunten.

202

De volgende vier factoren kunnen daarbij van invloed zijn geweest:De financiële drijfveer. Het financiële voordeel om uit de SUM te treden, is dominant. Het uittreden zelf is
belangrijker dan de keuze voor het nieuwe systeem;
Persoonlijke voorkeur beslissers. De MT-leden die wel directielid zijn geweest, hebben wel de afweging
meegemaakt in september 1994. Persoonlijk ('voor ons kan zo'n systeem wel, maar voor ons personeel ook?'
spreekt het systeem hen wel aan. Dit geldt ook voor de nieuwe Human Resource-manager, afkomstig uit de
organisatie-advieswereld en gewend aan een dergelijk systeem. De betrokken werkgroepleden zijn allen
persoonlijk een sterke voorstander van het beschikbare premiesysteem. Wellicht dat in september 1994 toch
reeds impliciet en onbewust een keuze is gemaakt: 'Als er vanaf dat moment nog gepraat werd over een nieuwe
regeling, dan automatisch ook over een regeling gebaseerd op beschikbare premie.' (Interne
pensioen/salarisadviseur, december 1996);
Compensatie. De organisatie stelt een deel van het voordeel ter beschikking van de werknemers voor een
verbetering van de pensioenregeling. Het te behalen pensioenresultaat in het beschikbare premiesysteem, onder
als redelijk ervaren economische omstandigheden, wordt hoger dan in het oude systeem. Dit vergroot uiteraard de
aantrekkelijkheid van het systeem en kan als compensatie worden beschouwd voor het nadeel van de
'onzekerheid' van de pensioenuitkomst;
Doorzichtigheid. De communicatie over een beschikbare premieregeling is relatief eenvoudig. Het hanteren van
criteria - als kostenbeheersing, budgetteerbaarheid, flexibeliteit, individualiteit (wie wil dat eigenlijk niet) - maakt
'nee zeggen' wel erg lastig. Terwijl verwerven van inzicht in complexe begrippen als middelloon- of
eindloonsysteem moeite en dus tijd kost die de manager niet heeft;
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Conclusies en slotopmerkingen

10.1

Conclusie

10.1.1

In de praktijk ontbreekt een integrale benadering van pensioenbeleid

De tot voor kort in de (pensioen)praktijk gehanteerde aanpak geeft meestal geen waarborg
voor een inbedding van het pensioenbeleid in het Human Resource-beleid en een
afstemming met het Financiële beleid:de uitgangspunten op korte en lange termijn van de organisatie op het Human
Resource- en Financiële terrein zijn noch in algemene zin noch in organisatiespecifieke zin op een coherente wijze geïnvolveerd;
de in de praktijk gehanteerde aanpak is vaak een 'prototyping'-aanpak. Dat wil
zeggen, complete pensioensystemen (de prototypes) worden 'getypeerd'. Op basis
van deze typering door middel van een aantal vaak ex-tempore gekozen
kenmerken vindt een afwegingsproces plaats;
de wijze waarop dit afwegingsproces verloopt, is onduidelijk: vaak niet
systematisch of gestructureerd. In een enkel geval vindt een vorm van waardering
voor een paar 'willekeurig en toevallig' gekozen dominante organisatie thema's
plaats;
de prototypes worden afhankelijk van de typering en de subjectieve waardering
verworpen of aanvaard. Aangezien de kenmerken die voor de typering worden
gehanteerd niet samenhangend en in het organisatie beleid zijn verankerd, kan dit
leiden tot een verkeerde keuze;
de initiële keuze van de set van prototypes en een eventuele extra of vervangende
toevoeging is een zekere zin een esoterisch proces. De betrokkenen binnen de
organisatie accepteren de prototypes (opties) min of meer gelaten op gezag van de
deskundige;
in een aantal gevallen worden argumenten achteraf aangedragen om de keuze voor
een systeem te rechtvaardigen en te verantwoorden;
er vindt in het algemeen geen definitieve integrale verificatie plaats van het ontworpen pensioengebouw met de pensioen- en/of organisatie uitgangspunten plaats;
een gestructureerde vastlegging van de pensioenuitgangspunten, anders dan de
argumenten achteraf, vindt niet plaats. De visie, de verankering in het organisatiebeleid en de inhoud van het pensioenbeleid is daardoor niet goed overdraagbaar
aan en bespreekbaar met de diverse betrokkenen.
In de praktijk wordt vaak een 'prototyping' aanpak gehanteerd die opportunisme in de hand
werkt, waardoor de totstandkoming van pensioenbeleid in organisaties in het algemeen een
langdurig, inert en complex proces is. Door deze aanpak verkrijgt het (inductieve) proces
esoterische trekjes. Een integrale benadering van pensioenbeleid ontbreekt: van een
integratie van het pensioenbeleid in het Human Resource- en Financiële beleid van de
organisatie is amper sprake.
De conclusie met betrekking tot de praktijkcasussen sluit aan bij de probleemstelling zoals
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in hoofdstuk 1 is weergegeven: binnen organisaties ontbreekt een integrale benadering van
pensioenbeleid.
10.1.2

De methodiek waarborgt coherent pensioenbeleid

De doelstelling van dit onderzoek was daarom als volgt:-

Doel is aan te geven hoe een organisatie kan omgaan met pensioen,
zodat het naar de mening van betrokkenen een bijdrage levert aan
het succes van de organisatie.

Om dit doel te verwezenlijken, is een methodiek ontwikkeld die door middel van een
consistente, stelselmatig deductieve aanpak een bijdrage levert aan de ontwikkeling van een
voor de organisatiespecifiek coherent pensioenbeleid en de totstandkoming daarvan in de
praktijk. De ontwikkelde constructieve en deductieve methode bestaat uit zes stappen:Stap 1 allereerst wordt kennisgenomen van de algemene theoretische en praktische
concepten en kenmerken op het Human Resource- en Financiële terrein die een
organisatie kunnen typeren alsmede de voorhanden zijnde algemene
pensioenvariabelen;
Hiermede wordt een aansluiting gevonden bij de theorie en de praktijk. Het
fundament van pensioenbeleid wordt daarmede verbreed van het terrein van de
pensioendeskundige naar het organisatiebeleid en de interactie tussen dit organisatiebeleid, de omgeving en de specifieke Human Resource- en Financiële
beleidsterreinen. Door de introductie van overzienbare deelsystemen in de vorm
van pensioenvariabelen worden de als complex ervaren pensioensystemen aan de
praktijk geproportioneerd.
Stap 2 daarna worden de generieke uitgangspunten en pensioenvariabelen toegespitst op de
specifieke situatie ('context') van de organisatie - bepaald door de historie en interne
en externe omgeving - door middel van de formulering van organisatiespecifieke
uitgangspunten en pensioenvariabelen.
Het toespitsen van de generieke uitgangspunten en pensioenvariabelen op de
organisatie voorkomt het ex-tempore kiezen van kenmerken of typeringen en
prototypes en waarborgt (in termen van volledig, juist en betrouwbaar) op fundamentele wijze de verankering in het Human Resource- en Financiële beleid van
de organisatie.
Stap 3 per variabele wordt vervolgens de relevantie bepaald door middel van invulling
respectievelijk inkleuring door de organisatiespecifieke uitgangspunten op het
financiële en Human Resource-terrein.
Het systematisch waarderen van de aparte pensioenvariabelen voor de
organisatiespecifieke uitgangspunten leidt tot objectieve - weliswaar deels nog
inconsistente - conceptpensioenuitgangspunten. De kwaliteit van deze 'conceptontwerpvariabelen' is door de onmiddellijke waardering voor de Human
Resource- en Financiële uitgangspunten verzekerd.
Stap 4 als gevolg van stap 3 ontstaat een set van nog deels inconsistente uitgangspunten
(de conceptuitgangspunten). Deze inconsistentie wordt deels opgelost door de aan
de waardering ten grondslag liggende uitgangspunten in onderlinge samenhang te
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Stap 5

Stap 6

bezien.
De totaalwaardering vindt plaats door de organisatiespecifieke uitgangspunten
opnieuw te bezien in onderlinge relatie. Daarmee wordt een maximale borging in
het organisatiebeleid gerealiseerd.
een laatste integrale herweging en herwaardering van de conceptuitgangspunten
vindt in deze voorlaatste stap plaats.
Door deze integrale afweging wordt een synthese in de vorm van coherente
pensioenuitgangspunten bereikt van de pensioenvariabelen en de organisatiespecifieke uitgangspunten. De coherente pensioenuitgangspunten vormen de
basisuitgangspunten en het ontwikkelingskader voor het ontwerp van het pensioengebouw. Door de pensioenuitgangspunten wordt het pensioenbeleid overdraagbaar en bespreekbaar. De pensioenuitgangspunten vormen de verantwoording van het pensioenbeleid door de organisatie aan betrokkenen.
op basis van de definitieve uitgangspunten wordt ten slotte een voor de organisatie
'passend', dat wil zeggen coherent, pensioengebouw ontworpen.
Deze laatste stap leidt tot een pensioengebouw dat is ontworpen op basis van
coherente en in het organisatiebeleid verankerde uitgangspunten. Een laatste
verificatie vindt plaats door het complete pensioengebouw te toetsen aan deze
uitgangspunten.

285

10.2

Slotopmerkingen

De effectiviteit van een oplossing wordt niet alleen bepaald door de kwaliteit van de
oplossing. De effectiviteit wordt mede bepaald door de acceptatie ervan. Bij 100% kwaliteit
en 0% acceptatie zal de effectiviteit van de oplossing niet groot zijn. Evenzo zal een
kwalitatief slechte oplossing door de organisatie verworpen worden ook al is de acceptatiekans groot.
De effectiviteit van een oplossing is derhalve de resultante van enerzijds de acceptatie van
de oplossing en anderzijds de kwaliteit ervan. In afbeelding 87 is dit schematisch
weergegeven.

Afbeelding 87: De effectiviteit van een oplossing is gelijk aan de kwaliteit maal de acceptatie

De ontwikkelde methodiek is met name gericht op de waarborging en vergroting van de
kwaliteit van de oplossing, maar draagt zeker ook een aantal elementen in zich die de
acceptatiekans zullen vergroten. Door de inbedding in het Human Resource-beleid wordt
aangesloten bij de cultuur van de organisatie. Het draagvlak binnen de organisatie wordt
door deze inbedding vergroot, terwijl ook de vertrekpunten - in casu de coherente pensioenuitgangspunten -, de inhoud en het hoe en waarom (met andere woorden de verantwoording) van het pensioengebouw overdraagbaar en bespreekbaar worden.
De in de praktijk gehanteerde werkwijze van een opportunistische inventarisatie van
uitgangspunten, het adhoc definiëren van opties, de confrontatie van uitgangspunten en
opties en het doen van een voorstel voor een nieuw pensioensysteem brengt het management, zoals blijkt uit de praktijkcasussen, in een oncomfortabele positite. Voor de meeste
managementteamleden is het een eerste kennismaking met het item pensioen, tenminste als
management-item. Het verschaffen van inzicht in de verschillende systemen en het
tegelijkertijd vragen om een keuze voor een van de systemen op basis van uitgangspunten
203
die men voor het eerst hoort is een te grote stap . De pogingen om alles 'in een keer' te
behandelen zijn daarom in de praktijk slecht deels succesvol gebleken (inbreng nieuwe
opties, herstart van het project et cetera).
De verklaring waarom de directie van Ericsson in september 1994 aarzelde om tot een
definitieve keuze te komen (los nog van het kwalitatieve element), moet onder meer worden
gezocht in het feit dat:de organisatie in een turbulente fase verkeerde waarin de omslag werd gemaakt
van productie-organisatie naar
een organisatie die zich richt op de ontwikkeling en verkoop van
telecommunicatieproducten en hoogwaardige technologische dienst- verlening. Het
204
managementteam veranderde in deze tijd van opzet en samenstelling (timing);
de afdeling P&O onvoldoende verankering kende in de directie. In de loop van
1995 is daarom ook een professionele Human Resource-manager, die ook lid werd
van het managementteam, aangetrokken (draagvlak);
203

'Wijziging van de excedentregeling was toen nog niet haalbaar; te grote wijziging in een te korte tijdspanne.'
(interne pensioen/salarisadviseur, december 1996)
204
De leiding van de organisatie kwam in handen van een managementteam (voorheen een driehoofdige directie).
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205

het project niet was opgezet conform de 'normale' procedures binnen de organisatie
(cultuur);
206
de noodzaak tot verandering niet (of slechts ten dele ) werd onderkend. Er was geen
interne noch externe prikkel voldoende voelbaar/zichtbaar aanwezig. De pensioenen werden
enkel door de financiële manager en administrateur in de organisatie als een (potentieel)
probleem ervaren (draagvlak, drijfveer);
Het 'maalteken' in afbeelding 87 geeft aan dat het besluitvormingsproces en de
communicatie mede het uiteindelijke succes van het project bepalen. De discussie die in het
voorjaar van 1996 heeft plaatsgevonden rond de nieuwe gemiddeld-loon pensioenregeling
bij Philips, is daarvan een sprekend voorbeeld. Ook in de implementatiefase speelt
communicatie een belangrijke rol. Zo 'heeft Philips de grootste voorlichtingscampagne op
het gebied van pensioenen op touw gezet die ooit in Nederland is gehouden.' 'Ruim 650
mensen zijn inmiddels opgeleid voor de voorlichtingscampagne', 'Maandag begint een reeks
van 400 informatiebijeenkomsten.' (Eindhovens Dagblad, november 1996).
Samenvattend kan worden gesteld dat de effectiviteit van het pensioensysteem van een
organisatie wordt bepaald door de kwaliteit en acceptatie van het systeem en het
besluitvormings- en communicatieproces dat daarbij wordt gehanteerd. De integrale,
systematische, deductieve en constructieve aanpak van de in deze studie ontwikkelde
methodiek is met name gericht op de waarborging van een maximale kwaliteit, doch vormt
tevens een leidraad voor betrokkenen in de organisatie, waardoor het proces minder
esoterisch en terecht meer een proces van en voor de organisatie wordt.

205

In een paar maanden tijd is met en bij een beperkt aantal medewerkers een beeld gevormd van de contouren
van een nieuw excedentpensioensysteem
206
De problematiek van de subsidiëring door Ericsson van de andere bedrijven via de SUM was al vroegtijdig
gesignaleerd.
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Bijlage: Financieringssystemen
Integraal ontleend aan: Bussel, G.M.M. van, Keesen, L.H.M. en Veluwenkamp, G.,
Handboek Treasury, juli 1994

A.1

Inleiding

Indien een werkgever pensioen toezegt aan werknemers is het van groot belang dat er op het
juiste moment voldoende middelen in de onderneming zijn om het toegezegde recht op
pensioen te kunnen financieren. Om een juiste uitspraak te kunnen doen over de financiële
consequenties van een bepaalde pensioentoezegging worden in deze paragraaf de
veelvoorkomende financieringssystemen en met name de daarbij gehanteerde financieringsmethode behandeld.
De financieringssystemen vallen uiteen in drie hoofdgroepen:omslagdekking;
rentedekking;
kapitaaldekking.
Het verschil tussen de drie systemen komt met name tot uiting in de mate van fondsvorming.
Hierna zullen de verschillende systemen afzonderlijk worden behandeld. Doordat
kapitaaldekking voor dekking van pensioenaanspraken wettelijk is voorgeschreven in de
Pensioen- en spaarfondsenwet (artikel 13), zijn er in de loop der jaren verschillende vormen
van financieringssystemen op basis van kapitaaldekking ontstaan. Daarom zal de meeste
aandacht worden besteed aan de diverse vormen van de financieringssystemen op basis van
kapitaaldekking.

A.2

Omslagdekking

Bij deze vorm van financiering wordt in een bepaald jaar een schatting gemaakt van de
hoogte van het bedrag dat nodig is om de uitkeringen in dat jaar te financieren. Dit bedrag
wordt verdeeld (omgeslagen) over de premiebetalende deelnemers. Ieder jaar zijn de
premieopbrengsten dus toereikend om de uitkeringen te kunnen verrichten. Fondsvorming
vindt in principe niet plaats. Hooguit kan een kleine reserve gevormd worden om grote
schommelingen op te vangen. Bij deze vorm van financiering is er een grote mate van
solidariteit; de actieve generatie betaalt voor de post-actieve generatie. Een nadeel van dit
systeem is dat de hoogte van de premie sterk afhankelijk is van de verhouding tussen de
uitkeringsgerechtigden en de premie betalenden.
Een bekend voorbeeld van financiering volgens omslag is de AOW. Bij het totstandkomen
van de AOW in 1954 is gekozen voor omslagdekking op basis van het SER-advies. Een van
de argumenten hiervoor was dat er te grote vermogens gevormd zouden worden indien er
fondsvorming plaats zou vinden. Een ander argument was dat er direct kon worden
begonnen met het verrichten van de uitkeringen. Door demografische verschuivingen in de
bevolking (vergrijzing) en derhalve door een afname van het draagvlak (de actieve
beroepsbevolking) - hetgeen leidt tot een opwaartse druk op de AOW-premie - zal de AOW
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in de komende decennia onder druk komen te staan. De aanvullende pensioenen, bestaande
uit enerzijds de pensioenen die worden verkregen in een arbeidsrelatie en anderzijds de
pensioenen die door het individu vaak in de vorm van een lijfrente worden opgebouwd,
nemen in kwantiteit en kwaliteit toe, hetgeen niet uitsluit dat de staat op termijn zal
terugtreden op het terrein van het staatspensioen (AOW).

A.3

Rentedekking

Het rentedekkingssysteem is een tussenvorm tussen het systeem van omslagdekking en dat
van kapitaaldekking. Rentedekking houdt in dat bij het ingaan van een pensioen een
eenmalig bedrag (koopsom) wordt gestort bij een pensioenuitvoerder voor de financiering
van de toekomstige pensioenuitkeringen. De toekomstige uitkeringen (lijfrenten) worden
dus op moment van ingang afgedekt. De totale koopsom voor alle nieuw ontstane
uitkeringsgerechtigden in enig jaar wordt omgeslagen over premiebetalende deelnemers.
Evenals omslagdekking is het rentedekkingsysteem gevoelig voor de verhouding tussen de
actieven en de gepensioneerden. Het systeem van rentedekking wordt wel eens toegepast
voor de financiering van toeslagen op ingegane pensioenen of voor de financiering van
VUT-uitkeringen.
In tegenstelling tot omslagdekking is er bij rentedekking structureel sprake van
fondsvorming. In het fonds dient steeds een voorziening aanwezig te zijn, die voldoende is
om de reeds ingegane uitkeringen in de toekomst te kunnen blijven betalen, zonder dat
hiervoor premiebetaling noodzakelijk is. Een deel van de benodigde financiële middelen
word dus verkregen uit de rente-opbrengsten uit de beleggingen van het fonds. Voor alle
niet-ingegane uitkeringen vindt in principe geen fondsvorming plaats.

A.4

Kapitaaldekking

A.4.1

Inleiding

De derde vorm van financiering is kapitaaldekking. Bij kapitaaldekking kan het best
gedacht worden aan "sparen". Tijdens de actieve periode worden de te betalen contributies
in een fonds gestort. Samen met het te behalen rendement op dit fonds wordt zo een kapitaal
gespaard dat op de pensioendatum toereikend moet zijn om de toekomstige uitkeringen te
kunnen verrichten. Het deel van de benodigde financiële middelen dat door
rente-opbrengsten uit de beleggingen wordt verkregen, is bij een
kapitaaldekkingstelsel dus groter dan bij het rentedekkingsstelsel. In dit systeem is de
actieve generatie in principe bezig om het eigen pensioen te financieren.
Het kapitaaldekkingsysteem is globaal in twee categorieën onder te verdelen. Aan de ene
kant zijn er de conventionele of statische stelsels en anderzijds de dynamische stelsels. De
conventionele financieringssystemen zijn retrospectieve systemen. Dit betekent dat bij de
toepassing van dit financieringssysteem alleen de ontwikkelingen tot dat moment in
beschouwing worden genomen. Er wordt een vrijwel vaste rekenrente gehanteerd en er
wordt in nominale bedragen gedacht. Bij het dynamische systeem wordt daarentegen
rekening gehouden met toekomstige grootheden betreffende loon-, rendement- en
bestandsontwikkeling. Allereerst komen de verschillende conventionele systemen aan de
orde. Daarna wordt kort aandacht besteed aan dynamische financiering.
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A.4.2

Conventionele financiering

Bij de uiteenzetting van de verschillende systemen moet steeds bedacht worden dat de
conventionele financieringssystemen in wezen een individuele benadering kennen. Per
persoon worden steeds de kosten in een bepaald jaar vastgesteld. Dit wil niet zeggen dat de
bijdrage voor die persoon hier gelijk aan moet zijn. In fondsen met veel deelnemers wordt
veelal een doorsneepremie in rekening gebracht. De som van de individueel benodigde
bedragen worden dan omgeslagen over allen die premie betalen.
De totale pensioenlast van een onderneming wordt bepaald door de pensioencontributie en
de verandering in eventuele pensioenposten op de balans van de onderneming. In praktijk
wordt, afhankelijk van de pensioentoezegging en het financieringssysteem, een zogenaamde
backservice-voorziening op de balans opgenomen. In het schema in tabel 19 (hoofdstuk 4)
is de relatie tussen backservice en het financieringssysteem op basis van kapitaaldekking
reeds aangegeven. Een financieringssysteem is omschreven als het geheel van regels
(methode), grondslagen en vorm van resultaatdeling dat als basis dient voor de bepaling van
de jaarlijkse pensioenpremie of contributie.
Onderstaand zal met name aandacht worden besteed aan de diverse regels die een
financieringssysteem uniek maken. Er moet echter bedacht worden dat naast de regels ook
de (actuariële) grondslagen en resultaatdeling van belang zijn voor de keuze van een
financieringssysteem (zie hoofdstuk 2).
Voor de duidelijkheid zal eerst een aantal begrippen besproken worden.
In vooruitzicht gestelde pensioen:
Het gefinancierde pensioen:
Het tijdsevenredige pensioen:

De jaarlijkse contributie:

De jaarlijkse inkoop:

Het pensioen waar men na pensionering jaarlijks recht op heeft op
basis van de huidige uitgangspunten;
Het deel van het in uitzicht gestelde pensioen dat op basis van
betalingen in het verleden reeds ingekocht is;
Het deel van het in uitzicht gestelde pensioen dat betrekking heeft
op de verstreken diensttijd. Dit wordt ook wel het 'backservicepensioen' genoemd. Niet te verwarren met het in jaarrekeningen
gehanteerde begrip backservice; het bedrag in de jaarrekening dat de
achterstand in de financiering weergeeft;
Het bedrag dat in enig jaar verschuldigd is volgens het gehanteerde
financieringssysteem. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van
de actuariële grondslagen;
Het deel van het in uitzicht gestelde pensioen dat ingekocht wordt in
het lopende jaar door de betaling van de jaarlijkse contributie
(bijvoorbeeld door een premie of een koopsom).

Bij de keuze van een kapitaaldekkingsysteem kunnen verschillende criteria in beschouwing
worden genomen. De meest bekende vormen van kapitaaldekking zijn de afgeleiden van
twee beslispunten:jaarlijkse premiebetalingen of jaarlijkse koopsomstortingen;
tijdstip van het betalen van de lasten als gevolg van een pensioenverhoging.
Er moet een keuze gemaakt worden tussen jaarlijkse premiebetalingen of jaarlijkse
koopsomstortingen. Bij een premiesysteem zal direct bij aanvang een jaarlijkse premie
wordt bepaald op basis van het in uitzicht gestelde pensioen. In het koopsomsysteem wordt
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jaarlijks een stukje pensioen ingekocht door middel van een betaling die overeenkomt met
het voor de pensioeninkoop van het lopende jaar benodigde bedrag (= koopsom). Bij een in
uitzicht gesteld pensioen dat geen wijzigingen ondergaat, zal bij het premiesysteem de
jaarlijkse contributie (= premie) gelijk blijven, terwijl bij het koopsomsysteem de jaarlijkse
inkoop van het pensioenbedrag gelijk zal zijn doch de jaarlijkse betaling (= koopsom) zal
toenemen.
Voorbeeld 10
Ter verduidelijking de volgende vergelijking. Over een periode van drie jaar wordt aan het begin van het jaar een bedrag
betaald om aan het eind van de drie jaren een bedrag van ƒ 30.000,- voor de aankoop van een auto beschikbaar te hebben. In
dit voorbeeld is verondersteld dat de rente 5% is.
Twee systemen voor de financiering zijn mogelijk:(a)

jaarlijks wordt een gelijk bedrag betaald.Dit is in pensioentermen het premiesysteem;

(b)

jaarlijks wordt eenderde deel van de auto 'aangeschaft'. Dit is in pensioentermen het koopsomsysteem.

In tabel 71 wordt het voorbeeld in cijfers weergegeven.

Jaar

1
2
3

Jaarlijks
gelijkblijvende
premie. Betaling
begin van het jaar
9.063,10
9.063,10
9.063,10

Saldo eind
van het jaar

9.516,26
19.508,33
30.000,00

Jaarlijkse
koopsom voor 1/3
auto. Betaling
begin van het jaar
8.638,38
9.070,29
9.523,81

Saldo eind
van het jaar

9.070,29
19.047,62
30.000,00

Tabel 71: Eenvoudig voorbeeld verschil premie- en koopsomsysteem

Vervolgens zijn er verschillende mogelijkheden met betrekking tot het tijdstip waarop de
lasten als gevolg van een pensioenverhoging betaald worden. Enerzijds kunnen deze betalingen of contributies gedaan worden op het moment van het ontstaan van deze verhoging.
Aan de andere kant is het mogelijk om deze extra contributies uit te smeren over de jaren
die nog resteren tot aan de pensioendatum. In het eerste geval wordt gesproken over
affinanciering en in het tweede geval over inhaalfinanciering.
De mogelijke beslispunten op deze twee onderdelen leiden tot vier financieringssystemen.
De systemen die in het vervolg van deze subparagraaf behandeld worden zijn als volgt
schematisch weer te geven:

Premie
Koopsom

Affinanciering
premiesysteem met affinanciering
evenredige-koopsomsysteem

Inhaalfinanciering
inhaalpremiesysteem
"65 min x"-systeem

Inhaalpremiesysteem
Bij dit systeem wordt een premie betaald op het moment dat een pensioentoezegging is
gedaan, afhankelijk van leeftijd, duur tot de pensioendatum en hoogte van de toezegging.
Als het in uitzicht gestelde pensioen vanaf de toetredingsdatum tot de pensioendatum niet
meer wijzigt, zal de totale premie constant blijven. Een belangrijk aspect van dit financieringssysteem is dat er bij constant blijvende pensioentoezeggingen gedurende de gehele
periode van premiebetaling sprake is van voorfinanciering. Dit wil zeggen dat het
gefinancierde pensioen hoger is dan het tijdsevenredige pensioen.
Een tussentijdse verhoging van het pensioen is te beschouwen als een nieuwe aanvullende
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pensioentoezegging ter grootte van de pensioenverhoging. Voor deze verhoging zal een
nieuwe gelijkblijvende premie worden bepaald, die opgeteld wordt bij de oude premie. De
totale premie is dan vanaf dat moment de som van twee "gelijkblijvende" premies. Dit
proces herhaalt zich bij iedere pensioenverhoging. Op het moment van de pensioenverhoging zal de totale premie dus een sprong maken. De pensioenverhoging die plaatsvindt kan echter voor een deel gebaseerd zijn op de achterliggende dienstjaren, hetgeen het
geval is in een eindloonpensioensysteem. Voor dit deel van de pensioenverhoging ontstaat
een financieringsachterstand ('backservice'), die in de toekomst ingelopen zal worden. De
verhoging van de premie bevat dus een component die betrekking heeft op de achterliggende dienstjaren. Dit deel van de premie wordt de inhaalpremie genoemd.
Premiesysteem met affinanciering
Dit systeem is bij een gelijkblijvende pensioentoezegging identiek aan het hiervoor behandelde premiesysteem. Op het moment echter dat er een verhoging van het in uitzicht
gestelde pensioen plaatsvindt, treden er verschillen op. De pensioenverhoging die
betrekking heeft op de verstreken diensttijd (backservice) wordt in dit systeem eenmalig
door middel van een koopsom afgefinancierd. De te betalen premie heeft altijd alleen
betrekking op de toekomstige dienstjaren. In de premie zal dus nooit een backserviceelement voorkomen. Een nadeel van dit systeem is dat er zich sterk wisselende jaarlijkse
contributies kunnen voordoen bij pensioenverhogingen. Samen met het feit dat er altijd
sprake is van voorfinanciering, is dit systeem weinig populair.
Evenredige-koopsomsysteem
Bij het evenredige-koopsomsysteem wordt jaarlijks een in te kopen bedrag bepaald gelijk
aan het verschil tussen het tijdsevenredige pensioen aan het eind van het jaar en het in
voorgaande jaren reeds gefinancierde pensioen. Voor dit in te kopen bedrag wordt een
koopsom berekend. Net als bij het premiesysteem met affinanciering geldt hier dat de
backservice altijd volledig is afgefinancierd. Zodoende vertoont ook dit systeem (grote)
sprongen in de jaarlijkse contributies bij pensioenverhogingen. Aangezien bij dit systeem
het tijdsevenredige pensioen altijd precies gefinancierd is en er geen contributies naar de
toekomst verschoven worden, spreekt men ook wel van de "liquidatiemethode". In een
conjunctuurgevoelige bedrijfstak is dit systeem aan te bevelen. In tijden van neergang wordt
men bij het eventuele ontslag van medewerkers niet met affinancieringscontributies
geconfronteerd. Anderzijds verlaat op ieder moment niet meer kapitaal de onderneming dan
noodzakelijk is.
"65 min x"- systeem
Als laatste systeem wordt het "65 min x"-systeem behandeld. Dit systeem, ook wel
stortingskoopsomsysteem genoemd, wordt gekenmerkt door koopsombetaling en inhaalfinanciering. Het systeem heeft als eigenschap dat de contributies het sterkst naar de
toekomst worden geschoven. Bij dit systeem worden de jaarlijks in te kopen bedragen
gelijkmatig verdeeld over de tijd tot aan de pensioendatum. Dit verklaart ook de naam van
het systeem. De tijd die ligt tussen de pensioendatum (65 jaar) en de huidige datum (x jaar)
is namelijk de periode "65 min x". Het in te kopen pensioen in enig jaar wordt vastgesteld
door het in uitzicht gestelde pensioen, verminderd met het in voorgaande jaren reeds
gefinancierde pensioen, uit te smeren over de periode "65 min x". Indien er geen
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verhogingen van het in uitzicht gestelde pensioen plaatsvinden is dit systeem derhalve
identiek aan het evenredige-koopsomsysteem. Een voordeel van dit systeem is het vooruitschuiven van de contributies naar de toekomst bij het ontstaan van verhogingen. Een nadeel
van dit systeem is dat er na een verhoging gedurende de hele periode tot aan de pensioendatum sprake is van een financieringsachterstand. Het gefinancierde pensioen is in praktijk
altijd lager dan het tijdsevenredige pensioen. Met name bij ontslag van een deelnemer kan
dit voor extra contributies zorgen.
Vergelijking verschillende systemen
Om de verschillen tussen de diverse financieringssystemen te illustreren, zal gebruikgemaakt worden van twee voorbeelden. Het eerste voorbeeld (voorbeeld 11) betreft een
pensioentoezegging die constant blijft vanaf het moment van toetreding tot de pensioendatum. Dit voorbeeld is met name bedoeld om de verschillen tussen het premiesysteem en
het
koopsomsysteem weer te geven. In het tweede voorbeeld (voorbeeld 12) wordt rekening
gehouden met stijgingen van de pensioenrechten als gevolg van een salarisstijging. Dit
voorbeeld heeft als doel om affinanciering en inhaalfinanciering met elkaar te vergelijken.
Voorbeeld 11
Een man komt op 35 jarige leeftijd in dienst bij een bedrijf met een eigen ondernemingspensioenfonds. Op basis van zijn
salaris en zijn te bereiken diensttijd wordt hem een jaarlijks ouderdomspensioen toegezegd van ƒ 30.000,-, ingaande op zijn
65e verjaardag. De toezegging wijzigt niet meer.

Afbeelding 88: Premie versus koopsom
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In afbeelding 88 zijn de jaarlijkse contributies voor de man uit voorbeeld x2 in het
premiesysteem vergeleken met die in het koopsomsysteem. Omdat er geen pensioenverhogingen plaatsvinden, is er geen verschil tussen de twee premiesystemen. Ook de twee
koopsomsystemen geven in dit voorbeeld identieke uitkomsten. Uit de grafiek blijkt dat bij
het premiesysteem de jaarlijkse contributies gelijk blijven. Bij het koopsomsysteem is er
sprake van een stijgende jaarlijkse contributie.
Voorbeeld 12
Een man komt op 25 jarige leeftijd in dienst bij een bedrijf. Hem wordt een jaarlijks ouderdomspensioen toegezegd van

ƒ 60.000,-. Op de leeftijd van 40 jaar maakt de man een promotie. Door zijn hogere salaris wordt de pensioentoezegging op
basis van alle dienstjaren (eindloon) verhoogd tot ƒ 70.000,-. Hierna wijzigt de toezegging niet meer.

Afbeelding 89: Premiesysteem met affinanciering versus inhaalpremiesysteem.

In afbeelding 89 zijn de gevolgen voor de jaarlijkse contributies in de beide premiesystemen gegeven bij pensioenverhoging zoals die optreedt in voorbeeld 12. Hier is de grote
sprong in de jaarlijkse contributie duidelijk zichtbaar bij het affinancieringssysteem. Ook is
af te lezen dat na de pensioenverhoging de premie in het inhaalpremiesysteem hoger is dan
bij het premiesysteem met affinanciering. Het verschil is de inhaalpremie die betrekking
heeft op de achterliggende dienstjaren.
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Afbeelding 90: Evenredigekoopsom versus '65 min x"-koopsom.

In afbeelding 90 zijn de gevolgen voor de jaarlijkse contributies in de beide koopsomsystemen gegeven in de situatie van voorbeeld 12. De grafiek toont een soortgelijk beeld
voor de koopsomsystemen als voor de premiesystemen in afbeelding 89. Ook hier is het
backservice-element in de koopsom na de verhoging te zien.
A.4.3

Dynamische financiering

Het nadeel van alle coventionele financieringssystemen is dat deze systemen niet inspelen
op toekomstige ontwikkelingen. Bij het dynamisch financieringssysteem wordt via
vooronderstellingen getracht zodanig rekening te houden met toekomstige ontwikkelingen
dat een evenwichtige, lees egale en dus voorspelbare en budgetteerbare, pensioenlast
ontstaat.
Bij het dynamisch financieringssysteem is het gebruikelijk met verwachtingen omtrent
onder andere de volgende onzekerheden rekening te houden:ontwikkeling van de omvang van het deelnemersbestand;
ontwikkeling van de leeftijdsopbouw van het deelnemersbestand;
salarisontwikkeling als gevolg van algemene loonrondes;
salarisontwikkeling als gevolg van carrière;
ontwikkeling van de AOW.;
ontwikkeling van het rendement op de belegde gelden.
Voorspellingen omtrent genoemde ontwikkelingen zijn uiteraard moeilijk te doen. Daarom
worden de voorspellingen veelal geobjectiveerd. Een veel gebruikte methode is om uit te
gaan van de huidige situatie, waarna in de prognose in een aantal jaren toegegroeid wordt
naar meerjarige gemiddelden uit het verleden.
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Het dynamisch financieringssysteem wordt momenteel toegepast bij grote pensioenfondsen,
zoals PGGM (Pensioenfonds voor de Gezonheid, Geestelijke en Maatschappelijke belangen), PTT en Rabobank, en vindt steeds meer opgang bij middelgrote pensioenfondsen.
DYNAMISCH FINANCIERINGSSYSTEEM BIJ PGGM
Bij PGGM is er sprake van een geclausuleerde welvaartsvaste pensioentoezegging. Bij de vaststelling van de jaarlijkse
contributie wordt uitgegaan van een prognosemodel. De bepalende factoren in de prognose zijn de bestandsontwikkeling van
het fonds en de loon- en rendementsontwikkeling. Bij de prognose worden, uitgaande van de vooronderstellingen, de te
verwachten uitkeringen in de komende 35 jaar berekend. Hierbij wordt opgeteld de waarde na 35 jaar van de dan
opgebouwde pensioenen. Het resultaat van de optelling zijn de toekomstige pensioenlasten. Hierop wordt het huidige
vermogen van het fonds in mindering gebracht. Hiermede is berekend welk bedrag van de toekomstige pensioenlasten niet
gedekt is door het huidige vermogen. Dit bedrag dient gedekt te worden door toekomstige contributies. Derhalve wordt,
opnieuw uitgaande van dezelfde vooronderstellingen, berekend hoeveel de komende 35 jaar de salarissen bedragen waarover
pensioenpremie betaald wordt. Door het bedrag dat gedekt dient te worden door contributies te delen door de toekomstige
salarissen, ontstaat de toekomstige contributie als percentage van het salaris.
Als de werkelijke bestands-, loon- en rendementsontwikkeling niet afwijkt van de geprognotiseerde ontwikkeling, zal het
contributiepercentage in de komende 35 jaar niet wijzigen. In werkelijkheid zullen de ontwikkelingen wèl afwijken van de
verwachting. Hierdoor ontstaan theoretisch winsten of verliezen. Door deze resultaten direct ten gunste of ten laste van het
aanwezige vermogen te brengen en de bovengenoemde berekening jaarlijks te herhalen, worden winsten of verliezen in 35
jaar uitgesmeerd in de vorm van contributieverhogingen of -verlagingen. Bovendien worden door de jaarlijkse herhaling van
de prognoseberekening de verwachtingen omtrent de toekomstige ontwikkelingen geleidelijk aangepast aan structurele en
incidentele veranderingen.
Bij PGGM wordt vervolgens een zodanige demping toegepast, dat de contributie in procenten van het salaris niet meer dan 1%-punt afwijkt
van de contributie van het voorgaande jaar.
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A.5 Samenvatting
In bijlage A zijn de verschillende financieringssystemen voor pensioenregelingen behandeld. In afbeelding 91 zijn de verschillende systemen schematisch weergegeven (zie ook
hoofdstuk 2).

Afbeelding 91: Schematische weergave financieringsystemen.

Door wettelijke bepalingen komen omslag- en rentedekking bij pensioenregelingen niet
voor. De financieringssystemen die uitgaan van kapitaaldekking zijn primair onder te verdelen in dynamisch en conventionele systemen.
Bij de dynamische systemen wordt rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen. Bij
de conventionele systemen is dit niet het geval. De conventionele systemen zijn weer onder
te verdelen in premie- en koopsomsystemen. Bij premiesystemen wordt de financiering ten
opzichte van de koopsomsystemen in de tijd naar voren gehaald.
Bij zowel de premie- als de koopsomsystemen kan er onderscheid gemaakt worden in de
wijze van financiering van pensioenverhogingen die (mede) betrekking hebben op het
verleden. Als pensioenverhogingen op basis van verleden diensttijd direct afgefinancierd
wordt, is er sprake van een premiesysteem met affinanciering of een evenredigekoopsomsysteem. Indien pensioenverhogingen op basis van verleden diensttijd in de tijd tot
aan de pensioendatum gefinancierd worden, spreken wij van een inhaalpremie-systeem of
een "65 min x"-koopsomsysteem.
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Tabel 19 in hoofdstuk 4 geeft een globaal overzicht van de karakteristieken van de diverse
varianten van de financieringssystemen op basis van kapitaaldekking. Deze karakteristieken
kunnen de onderneming, in casu de treasurer en/of controller, ondersteunen bij het maken
van een keuze uit de verschillende financieringssystemen. Tevens dient de treasurer en/of
controller te beseffen dat ook in de pensioenregeling en de financieringsovereenkomst
tussen onderneming en pensioenuitvoerder financiële risico's zitten besloten. Door middel
van een kwalitatieve risico-analyse kan de treasurer en/of controller deze risico's in kaart
brengen en desgewenst aan laten sluiten bij het door de onderneming gewenste risicoprofiel.
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Bijlage: Richtlijnen voor de jaarverslaggeving

Integraal ontleend aan: Richtlijnen voor de jaarverslaggeving vanaf 1990.

2.53.3 Pensioenvoorzieningen
Inleiding
2.53.300
(...) Er wordt al geruime tijd aan een herziening van de paragraaf gewerkt.
207
Hierbij wordt uiteraard aandacht gegeven aan zowel de commentaren die de RJ in de
loop van de jaren op deze paragraaf heeft ontvangen als aan nieuw ontwikkelingen.
De RJ heeft nog onvoldoende tijd kunnen besteden om de noodzakelijk diepgaande
discussies af te ronden.
Wel is de RJ reeds tot het oordeel gekomen dat de alinea's 311 en 318 in essentie in
stand dienen te blijven.
Begripsbepaling
(...)
304 ' (...) De financiering van de bij een levensverzekeringsmaatschappij,
ondernemingspensioenfonds of bedrijfspensioenfonds ondergebrachte verplichtingen dient
hier te lande volgens het kapitaaldekkingsstelsel te geschieden: toepassing van het
omslagstelsels voor de hier aan de orde zijnde pensioenregelingen niet toegestaan. Hierbij
zij opgemerkt dat in het kapitaaldekkingsstelsel wel elementen van het omslagstelsel
kunnen voorkomen.'
(...)
Verwerking in de jaarrekening
306 Pensioenlasten kunnen evenals andere voorzieningen in beginsel op tweeërlei wijze
in de balans en winst- en verliesrekening verwerkt worden:volgens de statische methode;
volgens de dynamische methode.
(...)
Bij beide methoden dient de waardering conform hoofdstuk 1.03 Prijsgrondslagen,
tegen contante waarde plaats te vinden.
Bij toepassing van de statische methode dienen de met de opgebouwde
pensioenaanspraken samenhangende lasten ongeacht de financiering te worden
toegerekend aan de jaren waarin de arbeidsprestaties, waarop deze aanspraken zijn
gebaseerd, hebben plaatsgevonden. Dit kan betekenen dat de verwerking van de lasten in
de winst- en verliesrekening niet parallel
loopt met de betaling van premies en koopsommen, voortvloeiende uit de
financieringsregeling.
307

Bij een lastenverdeling volgens de dynamische methode (vergelijkbaar met het als
207
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financieringsstelsel aangeduide egalisatiestelsel) wordt beoogd voor een collectiviteit van
werknemers de lasten van de pensioenregeling over de jaren heen een gelijkmatige
ontwikkeling te doen vertonen, bijvoorbeeld in verhouding tot de loonsom. Bij de bepaling
van het percentage van de loonsom voor de jaarlijks te treffen voorziening (doorsneepremie
of dooreenpremie) wordt rekening gehouden met verwachte ontwikkelingen in
personeelsverloop, leeftijdsopbouw, loonvoet, persoonlijke carrière, rentevoet,
pensioenniveau enzovoort.
Bij toepassing van de dynamische methode voor de verwerking van de lasten van
pensioenpremies in de winst- en verliesrekening kan eveneens tijdsverschil optreden met de
betalingen van de premies.
308 Voorzover de op voorgaande jaren betrekking hebbende pensioenaanspraken
voornamelijk uit hoofde van de in alinea 302 vermelde backservice nog niet zijn
gefinancierd, ontstaat het probleem van de waardering van deze rechten in de balans.
309 Bedoelde aanspraken kunnen, afhankelijk van de in de pensioenregeling c.q.
pensioenovereenkomst gekozen formulering van de rechten, worden onderscheiden in:onvoorwaardelijke aanspraken;
voorwaardelijke aanspraken.
310 Worden op grond van doorlopen diensttijd aanspraken verworven op een evenredig
deel van het eindpensioen, onafhankelijk van tussentijdse beëindiging van het dienstverband,
dan worden die aanspraken als onvoorwaardelijk beschouwd.
311 Onvoorwaardelijke aanspraken dienen, voorzover niet reeds gefinancierd, in de
balans te worden opgenomen. Deze schuld representeert de nog te betalen inhaalpremies
of koopsommen. De waardering van deze schuld dient te geschieden naar actuariële
grondslagen.
Dit houdt in dat:levens- en sterftekansen in aanmerking worden genomen en
gedisconteerd wordt tegen ten hoogste de verwachte rentestand
gedurende de looptijd van de verplichting.
(...)
317 Met in de toekomst nog toe te kennen periodieke en eventuele functionele
loonsverhogingen kan rekening worden gehouden, voorzover - gezien de aard van de
bestaande pensioenregeling (eindloonsysteem) - terugwerkende kracht zullen hebben voor
de op de balansdatum rees verstreken dienstjaren. Uitsluitend bij toepassing van de
dynamische methode (zie alinea 307) geldt dat met redelijkerwijze in de toekomst te
verwachten algemene loonsverhogingen rekening mag worden gehouden, in zoverre
daardoor een aanvaardbare verdeling van lasten over de jaren worden verkregen.
318 Voor eventuele tekorten in een ondernemingspensioenfonds waarvoor de
rechtspersoon in rechte kan worden aangesproken, dienen in de balans van de
rechtspersoon voorzieningen te worden getroffen. Bij eventuele achterstand in de
financiering kunnen overschotten van het aan de rechtspersoon verbonden
ondernemingspensioenfonds in aanmerking worden genomen, mits en voorzover
redelijkerwijs te verwachten is, dat deze tot een lastenverlichting voor de rechtspersoon
zullen leiden.
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319 Voor de toekomst van alinea 318 worden tekorten of overschotten in het
ondernemingspensioenfonds bepaald met inachtneming van de:a. zichtbare vrije reserves;
b. reserves, aanwezig in:- de actuele waarde van de bestaande beleggingen (voorzover afwijkend
van de boekwaarde);
- de gekapitaliseerde waarde van de overrente van de bestaande beleggingen
(voorzover niet reeds begrepen in de actuele waarde).
Van overrente is sprake indien de gemiddeld te kweken rente op de beleggingen hoger is
dan de (reken)rente, die wordt gehanteerd voor de berekening van de contante waarde van
de verplichtingen (wiskundige of premiereserve).
320 Indien een rechtspersoon voor de uitvoering van de pensioenregeling is aangesloten
bij een bedrijfspensioenfonds en de aanspraken van de werknemers in die bedrijfstak niet
volledig zijn gefinancierd in het bedrijfspensioenfonds, houdt dit in dat de gezamenlijk bij
het bedrijfspensioenfonds aangeslotenen nog stortingen moeten verrichten die in het
verleden zijn ontstaan.
Aanbevolen wordt dat de rechtspersoon wat zijn aandeel in het tekort betreft, voorzieningen
in de balans treft. Indien deze aanbeveling niet wordt opgevolgd, zie het gestelde in alinea
324.
321 Indien de rechtspersoon dispensatie heeft van aansluiting bij
bedrijfspensioenfonds, dient te worden gehandeld overeenkomstig voorgaande alinea.
Aanvullende informatie, rubricering
(...)
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2.53.4 Vervroegde uittreding van personeel en andere non-activiteitsregelingen.
2.53.401
Kenmerken van regelingen voor het uittreden van personeel enige jaren
voordat de pensioengerechtigde leeftijd is bereikt (hierna: VUT-regelingen) zijn in het
algemeen:- vrijheid van het personeelslid om al dan niet van de regeling gebruik te maken;
- een tijdelijke uitkering die afhankelijk is van het laatstverdiende salaris en die
loopt tot aan de pensioendatum
- een zeker verband met de reeds verstreken diensttijd van het personeelslid;
- beperkt looptijd van de regeling.
Andere non-activiteitsregelingen hebben in het algemeen een soortgelijk karakter. Zie ook
alinea 410.
(...)
404 Voor de beoordeling of er aanleiding is een voorziening te vormen, geldt het gestelde
in alinea 105 van dit hoofdstuk en in alinea 102 van hoofdstuk 2.51 Verplichtingen
algemeen.
405 De algemene regels als bedoeld in alinea 404 impliceren het volgende.
Een voorziening dient te worden getroffen voor verplichtingen uit hoofde van
VUT-regelingen jegens
a. de personeelsleden die reeds hebben geopteerd voor gebruikmaking van de regeling;
b. personeelsleden die onder de bestaande regeling kunnen opteren voor vervroegde
uittreding, maar dat nog niet hebben gedaan;
c. de persoonsleden die nog niet kunnen opteren, maar dat tijdens de looptijd van de
bestaande regeling in de toekomst wel kunnen doen.
Hoewel toepassing van de algemene regels (al. 404) met zich brengen kan dat ook voor de
personeelsleden die eerst bij verlenging van de looptijd van de regeling kunnen opteren, een
voorziening moet worden getroffen, wordt het toelaatbaar geacht het treffen van een
voorziening voor deze categorie achterwege te laten.
406

Elementen voor de berekening van het bedrag van de VUT-voorziening zijn:
- de personeelsleden op wie de regeling van toepassing is of kan worden;
- de geschatte kans dat voor gebruikmaking van de regeling wordt geopteerd;
- de leeftijden, de salarissen en de levenskansen van de in de berekening
betrokken personeelsleden;
- de hoogte van de VUT-uitkeringen;
- de bijkomende lasten die op de rechtspersoon (blijven) drukken (bijvoorbeeld
bijdragen van doorgaande pensioenopbouw);
- overheidssubsidies en personeelsbijdragen;
- de geschatte kans dat de regeling zal worden verlengd;
- de rentevoet gebruikt voor de berekening van de contante waarde.
Uit een en ander blijkt dat de VUT-voorziening overeenkomsten vertoont met de
pensioenvoorziening behandeld in paragraaf 3 van dit hoofdstuk, zij het dat de in principe
beperkte looptijd van VUT-regelingen een wezenlijk verschil inhoudt.
Voorzover de voorziening betrekking heeft op uitkeringen die binnen een beperkt aantal
jaren zullen plaatsvinden (bijvoorbeeld vijf jaren), is het om praktische redenen toelaatbaar
de sterftekansen en rentefactoren buiten beschouwing te laten.
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Met inachtneming van dit verschil wordt aanbevolen de richtlijnen van paragraaf 3 van dit
hoofdstuk overeenkomstig op de VUT-voorziening toe te passen.
407 Ingeval de VUT-regeling bedrijfstakgewijs door een bedrijfsvereniging wordt
uitgevoerd en de voorziening in de balans van het door de bedrijfsvereniging beheerde
fonds lager is dan uit de stellige uitspraak in alinea 405 - mede gelet op alinea 406 voortvloeit, dient de deelnemende rechtspersoon een voorziening te vormen voor zijn
aandeel in het tekort, danwel mededeling in de toelichting te doen van het bedrag van
zijn aandeel in het tekort.
Aanbevolen wordt bedoelde voorziening te treffen.
408 Het komt voor dat ingevolgde een CAO of een andere overeenkomst een zekere
fractie van de loonsom voor VUT-uitkeringen moet worden bestemd en dat de aldus
bestemde bedragen aan de VUT-voorziening worden toegevoegd. In dit geval vindt de
vorming van de voorziening plaats volgens de dynamische methode (zie de al. 110, 111 en
113 van dit hoofdstuk).
409 De wijze van berekening van de voorziening bedoeld in alinea 405 en de
categorieën waarop de voorziening betrekking heeft, dienen in de toelichting te worden
uiteengezet.
410 Voor de verplichtingen uit hoofde van andere non-activiteitsregelingen dan
VUT-regelingen gelden de bepalingen van deze paragraaf op overeenkomstige wijze.
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Bijlage: Overzicht beloningssystemen

In tabel 72 is een overzicht opgenomen van de verschillende beloningssytemen en
beloningsgronden (naar Dekkers c.s. 1995).
Het betreft de volgende beloningssystemen:functiewaardering;
prestatiebeloning;
skill-based pay;
senioriteitssysteem;
flexibele beloning.
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Beloningssysteem
Functiewaardering

Karakteristiek
Functiezwaarte is in de
beloningsgrondslag dominant

'Belonende' elementen
- Kennis en kunde
- Zelfstandigheid
- Verantwoordelijkheid
- Inconveniënten

Opmerkingen
De weegfactor van het belonende
element bepaalt de zwaarte ervan op
het totaal.
In alle systemen worden kennis en
kunde het 'zwaarst gewogen'.

Kanttekeningen
Aantal voordelen:
objectief, dwingt tot
organisatie-analyse, functies kunnen
worden vergeleken et cetera.
Echter ook veel nadelen:
inflexibel, niet bestand tegen
uitzonderingen, black box, werkt
verambtelijking in de hand et cetera.
Komt relatief nog veel voor.
Men zoekt nieuwe benaderingen die
het systeem toegankelijker maken

Prestatiebeloning

Skill based pay

Vooral de 'output' is van invloed op de
beloning

Kennis en vaardigheden staan voorop

- door werkgever
nagestreefde output

- inzetbaarheid binnen
organisatie

Prestatiebeloning stuurt het
arbeidsgedrag van medewerkers:- efficiënter werken
- medeverantwoordelijkheid
voor succes (risico) met
consequenties!
- beloont verschillen (mensen
zijn gelijkwaardig niet gelijk!)
- ook kwalitatieve prestaties
belonen: veranderingen,
innovaties et cetera)

Er zijn nogal wat systemen
voorhanden. Van zeer eenvoudige
(stukloon) tot zeer complexe (equipe
autonome).
Veelvoorkomende systeem is het
bonussysteem.

Beloningsverschillen brengen dynamiek Niet voor iedere organisatie geschikt:
in de organisatie
medewerkers moeten
(mede)zeggenschap hebben over
onder andere criteria, werkt goed in
kleine organisaties, open stijl van
leidinggeven noodzakelijk, differentiatie
naar functieniveau
De medewerker wordt beloond voor wat
Resulteert in vergroting van de
hij kan. Toekennen extra beloning is
mobiliteit van de werknemer door
dan verder niet mogelijk
vebreden kennis (meerdere
kennisgebieden) en verwerven extra
vaardigheden (op 'hoger' niveau)
Credo:
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Komt t.o.v. het buitenland nog erg
weinig voor. Staat sterk in de
belangstelling.

' If you learn more,
you earn more'

Senioriteitssysteem

Flexibele beloning

Ervaring en loyaliteit zijn belangrijk

Individuele keuzevrijheid binnen het
totale beloningspakket is uitgangspunt

- anciënniteit en leeftijd

- afhankelijk van de doelen van
de werkgever. Deze doelen
worden vertaald in onder andere
de randvoorwaarden en
de samenstelling van de
verplichte en niet-verplichte
arbeidsvoorwaarden.

Er kan snel en flexibel worden
ingespeeld op de marktontwikkelingen
Uitgangspunt is het principe dat in het
algemeen geldt dat meer dienstjaren
ook betekent een toename in kennis
en ervaring met betrekking tot het
bedrijf

Voor de werkgever gelijkkostende
pakketten kunnen voor de werknemer
toch verschillend zijn in persoonlijke
waardering en dus waardevoller zijn.
Een voorbeeld is de extra vrije dag. De
meeste werknemers waarderen dat,
terwijl de ander bij het idee eraan
guwelt

Functie en prestatie worden te weinig
'meegewogen'.
Het is noodzakelijk
personeelscategorieën te
onderscheiden, omdat de toename in
kennis en ervaring zich niet voor iedere
categorie in gelijke mate voordoet. Zo
zal voor een routinefunctie een
twintigjarig dienstverband een andere
ontwikkeling van kennis en ervaring
inhouden dan voor een medewerker in
het middenkader
Een aantal nadelen doet zich voor:- administratief lastig;
- automatisering is vaak nog een
probleem
Het komen tot de keuze van welke
arbeidsvoorwaarden wel en niet in het
flexibele systeem moeten worden
betrokken is een lastig proces. Met
name ten aanzien van de
pensioenregeling doen zich heftige
discussies voor

De discussie is fundamenteel van aard. Is pensioen een zodanig onderdeel van de beloning dat er sprake is van een personeelsinstrument (beloningsgedachte) of is pensioen een geïsoleerde arbeidsvoorwaarde ten behoeve
van de verzoring voor de oude dag (verzorgingsgedachte)?

Tabel 72: Beloningssystemen en beloningsgronden (naar Dekker c.s.,1995)
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Bijlage: Achtergrondinformatie C&L-casus

Ontleend aan: Coopers & Lybrand Summary of the 1995 Annual report (June 1996)
'This year's annual report is unusual in a special respect. Not only does it look back at the
results achieved by Coopers & Lybrand as a partnership in 1995, but it also describes our
expectations as regards the future development of Coopers & Lybrand N.V. as a public
limited company. Having launched a study during the course of 1995 which was aimed at
identifying the ideal legal status for Coopers & Lybrand, we decided at the beginning of
1996 to adopt the status of a public limited company under the law of the Netherlands.
Coopers & Lybrand N.V. was formally incorporated on May 20, 1996, and this event was,
we felt, significant enough for us to postpone the publication of our annual report until after
this date. The change in our legal status is not only intended to reflect our responsibility as
entrepreneurs, but is also the logical consequence of the firm's evolution into a close-knit,
multi-service provider comprising accountants, tax consultants, management consultants
and other professionals.
(...)
Having begun at the end of 1994, the economic recovery burgeoned into full bloom in 1995.
Both domestic and international companies benefited greatly from the efforts of cost
reduction and reorganisation which have taken place throughout the Dutch private sector in
recent years. This applies equally to Coopers & Lybrand, which has realised improved
results thanks to lower costs, enhanced quality of service and development of new products.
Having gone through a slump in the previous year, revenues expanded again in 1995. There
were also higher profits as compared with the year before.
The Board of Management expects, in line with our strategic plan 1996 to 2000, a further
expansion of Coopers & Lybrand N.V.'
Enkele kerncijfers betreffende de organisatie Coopers & Lybrand over het jaar 1995 zijn
opgenomen in tabel 73.
Revenues
(x ƒ 1.000.000)
Business Assurance
Tax Consulting
Management Consulting
Total

412.7
168.2
96.8
677.7

Average revenues by
staff member (x
ƒ 1.000)
187
243
271
n.a.

Workforce

2.202
691
357
3.250

Tabel 73: Enkele kerncijfers betreffende Coopers & Lybrand (1995)
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In onderstaande tabel zijn de kenmerken van de 'oude' pensioenregelingen van Coopers & Lybrand opgenomen.
C&L Dvd
Toetredingsleeftijd

25 jaar

Dijker-Groep

C&L NL

werknemers die vóór 1 januari 1990 de 25-jarige leeftijd

30 jaar (het contract zal per 1-1-1995 worden opgezegd.

hebben bereikt en een dienstbetrekking van meer dan 50%

Werknemers die nu 25 jaar of ouder zijn, maar pas 30 jaar

hadden.

worden na 1

januari 1995, nemen deel aan C&L DvD)

Na 1 januari 1990: geen nieuwe deelnemers

Pensioenleeftijd
Aanspraken

Pensioengrondslag

65 jaar

65 jaar (enkele vrouwen nog 60 jaar)

65 jaar (vrouwen tot voor kort 60 jaar)

- ouderdomspensioen

- ouderdomspensioen

- ouderdomspensioen

- arbeidsongeschikheidspensioen

- (bijzonder) nabestaandenpensioen

- (bijzonder) weduwenpensioen

- (bijzonder) nabestaandenpensioen

- wezenpensioen

- aanvullend tijdelijk weduwenpensioen

- wezenpensioen

- tijdelijk nabestaandenpensioen

- wezenpensioen

vaststelling jaarlijks per 1 september

vaststelling per opname in de regeling, doch niet voor

vaststelling jaarlijks op 1 juli:

1 januari 1973 en vervolgens per datum van wijziging.

PGA = PG tot ƒ 53.000/59.000 on/gehuwden
PGB = PG -/- PGA (excedent)

Pensioengevend salaris

Franchise

13.96 x maandsalaris vastgesteld per 1 januari of per latere

13.96 x maandsalaris verminderd met de per 1-1-1990

datum. Voor WAO-ers en VUTters het laatst vastgestelde

ingebouwde gratificatie. Max. ƒ 120.384 (n.v.t. voor

salaris gewijzigd met de alg. salariswijzigingen bij de

deelnemers die na 1-1-1992 de grens hebben

werkgever

overschreden); per 1-1-1992 vervalt deze vermindering

vaststelling jaarlijks per 1 september

gelijk aan het wettelijk minimum jaarloon inclusief

(on)gehuwden: 10/7 * AOW-(on)gehuwden (excl.

107/70 * AOW-uitkering voor gehuwden per 1 juli excl.

vakantiegeld (1993: ƒ 28.035,-)

vakantiegeld en structurele delen) (ƒ 17.403,-respectievelijk
ƒ 24.663,-); Vrouwen "zijn" "ongehuwd"

vakantiegeld en structurele delen (ƒ 26.390,-)

Ouderdomspensioen
Arbeidsongeschiktheidspensioen

12,96 x vast maandsalaris

1,75% per dienstjaar van de laatstelijk vastgestelde

levensjarenregeling tot maximum (1.,5%)

2% (mannen) en 21/3 % (vrouwen) per dienstjaar,

pensioengrondslag

dienstjarenregeling boven maximum (1,75%)

levensjaren PGA / opbouw PGB

gelijk aan de uitkering door de herverzekeraar: aanvulling op

voortzetting pensioenopbouw bij volledige

premievrijstelling

de maximale WAO-uitkering (vastgesteld per 1 januari) tot

arbeidsongeschiktheid

80% van het laatst verdiend salaris

Nabestaandenpensioen
Tijdelijk nabestaandenpensioen/
aanvullend tijdelijk weduwenpensioen

75% van het te bereiken ouderdomspensioen

70% van het te bereiken ouderdomspensioen

70% van het te bereiken ouderdomspensioen

25% van het ouderdomspensioen, uit te keren tot 65-jarige

30% van het te bereiken ouderdomspensioen, uit te keren

is gelijk aan de tijdelijke uitkering volgens de AWW. op

leeftijd van de nabestaande

tot de 65-jarige leeftijd van de nabestaande

moment van ingang weduwenpensioen bij het vervallen van

Bijzonder nabestaandenpensioen/
Bijzonder weduwenpensioen

premievrije nabestaandenpensioen bij echtscheiding ter

analoog

analoog

tot 21 jaar (27 jaar bij studie)

tot 21 jaar (27 jaar bij studie) 17p% van het te bereiken

tot 21 jaar (27 jaar bij studie) 20% van het

20% van het nabestaandenpensioen

ouderdomspensioen

weduwenpensioen

(a) wettige echtgeno(o)t(e) of partner (= minimaal zes

(a) analoog aan C&L DvD

(a) huwelijk na ontslag geeft geen recht op een

de AWW-uitkering

grootte van de "ontslagaanspraken" op datum van
echtscheiding. Dit pensioen wordt in mindering gebracht op
het reguliere nabestaandenpensioen

Wezenpensioen
Bijzonderheden m.b.t. het
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nabestaandenpensioen

maanden samenwonend + in het bezit van een notarieel

(b) korting indien nabestaande meer dan tien jaar jonger is:

weduwenpensioen

samenlevingscontract of minimaal vijf jaar samenwonend)

2p% x (leeftijdsverschil -/- 10). Het leeftijdsverschil wordt

(b) korting indien vrouw meer dan tien jaar jonger is: 2% x

(b) indien de partner meer dan tien jaar jonger is een korting:

normaal afgerond. Deze korting is niet van toepassing voor

(leeftijdsverschil -/- 10)

30 / (20+lft.verschil)

het tijdelijk nabestaandenpensioen.

(c) voor werknemers die nog niet deelnemen:

(c) voor werknemers jonger dan 25 jaar gelden dezelfde

(c) huwelijk/samenwonen na 65 jaar geeft geen recht op een

mannen: dezelfde rechten

rechten

nabestaanden-/wezenpensioen voor de uit deze relatie

ongehuwde vrouwen: recht op wezenpensioen

geboren kinderen

Arbeidsongeschiktheidsstaffel:
meetellende diensttijd

Vrijwillig bijverzekeren

> 80%

: 100 %

65%-80%

:72.5%

55%-65%

: 60.0%

45%-55%

: 50.0%

35%-45%

:40.0%

25%-35%

: 30.0%

15%-25%

: 20.0%

OP: aanvulling tot 70%

OP: aanvulling met maximaal het "kortingsbedrag"

WP/WnP,WzP: afgeleid van OP
contributie = koopsom of gelijkblijvende jaarpremie

Vrijwillige voortzetting

voorzetting van OP, WP/WnP, WzP of AOP na beëindiging

aanvulling van het niet-premievrije deel

deelnemersschap. Aanvragen voor einde deelnemersschap

Opschorting/vervroeging van het
ouderdomspensioen

actuariële conversie. Vervroeging na ontslag of tot maximaal

bij uitdiensttreding binnen vijf jaar voor pensioendatum, er

55 jaar op voorwaarde dat de dienstbetrekking ten minste

vindt actuariële conversie plaats van de premievrij e rechten

tien jaar voor ontslag heeft geduurd.

Indexatie

toeslagen worden door het bestuur vastgesteld. De

hoogte wordt in overleg met de maatschap vastgesteld,

algemene salarisontwikkeling in de onderneming wordt in de

afhankelijk van de hoogte van de dotatie door de

beschouwing betrokken

maatschap. Vanaf 1-1-1989 is de indexatie gelijk aan die
van C&L DvD

Financiering

doorsneepremiesysteem: 16% van de pensioengrondslag.

"(65-x)"-systeem

"(65-x)"-systeem / "(60-x)"-systeem

Premie herverzekering arbeidsongeschiktheidspensioen

Eigen bijdrage: 6% van het salaris minus tweemaal de

Eigen bijdrage:

betaalt de werkgever. Indien de vrije reserve meer bedraagt

franchise. De kosten van regeling minus de eigen bijdrage

5% van de pensioengrondslag (voor alle deelnemers geldt:

dan 10% van de premiereserve: korting op de contributie

worden gedragen door de maatschap (maximaal 13% van

franchise o.b.v. de AOW-uitkering voor gehuwden)

de salarissom van de deelnemers)

Beperkingen

(a) indien de vrije reserves ontoereikend zijn zal er gekort

Indien de kosten het maximum overschreiden en de

worden m.b.t. de indexatie en backserviceverhoging

Stichting heeft geen middelen, dan worden de nog niet

(b) invloed van wijzigingen in de sociale verzekeringen is

opgebouwde aanspraken verminderd. Een verhoging van de

beperkt

eigen bijdrage is in overleg met de deelnemers ook
toegestaan

Ontslagaanspraken
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(a) korter dan 1 jaar: restitutie van de eigen bijdrage

(a) korter dan 1 jaar: restitutie van de eigen bijdrage

(a) korter dan 1 jaar: restitutie van de eigen bijdrage

(b) tijdsevenredige aanspraken m.b.t.: OP, WP/WnP (geen

(b) tijdsevenredige aanspraken;

(b) premievrije rechten o.b.v. de betaalde premies

tijdelijk WP/WnP) en WzP
(c) de pensioenen worden geïndexeerd
(d) de pensioenaanspraken zijn overdraagbaar

Overeenkomsten die kunnen worden
gesloten:

(a) bijzondere pensioenaanspraken voor buiten Nederland
gedetacheerde werknemers
(b) bijzondere pensioenaanspraken voor groepsgewijze
toegetreden deelnemers

Herverzekeringsovereenkomst
Overgangsbepalingen

arbeidsongeschiktheidspensioen
dit reglement is van toepassing voor:
- actieve deelnemers
- WAO/VUTters waarvoor de diensttijd doortelt
Voor gepensioneerden en gewezen deelnemers (per
31-12-1992) geldt de oude indexatieregeling: het bestuur
stelt de hoogte vast, het geschoonde prijsindexcijfer voor de
gezinsconsumptie wordt in de beschouwing betrokken

Tabel 74: Karakteristieken 'oude' regelingen.
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(c) de pensioenen worden geïndexeerd

De verschillende opties, zoals gepresenteerd in hoofdstuk 8, zijn voor de verschillende betrokken partijen 'gewogen/gewaardeerd'.
In afbeelding 92 is het resultaat van de weging opgenomen.

Afbeelding 92: Een meer gedetailleerde analyse van de vijf opties die zijn gepresenteerd aan de RvB in de vergadering van juni 1993
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Toelichting op afbeelding 92
1)

-

=

kosten reeds gedeeltelijk doorgevoerde harmonisatie

2)

-

=

geen harmonisatie rechten, geen harmonisatie indexatie en geen flexibiliteit
indexatiebeleid is afhankelijk van besluit RvB

3)

4)

5)
6)

-

=

-

=

geen harmonisatierechten (levensjaren, beperkt pensioen boven maximum)

-

=

13%-rem

-

=

geen indexatiebeleid bij ex-C&L NL

-

=

geen harmonisatie rechten (min of meer middelloon voor hoger gesalarieerden)

-

=

indexatiebeleid is afhankelijk van besluit RvB

-

=

geen indexatie

-

=

uitbetaling door C&LDvD

8)

+

=

financiering door middel van een doorsneepremie

9)

Uit een onderzoek moet blijken in hoeverre er sprake is van rechtenneutraliteit. Punten van overweging:

10)

11)
12)

+

=

hogere franchise ex-Dijker

-

=

achterbalkon ex-Dijker

+/-

=

pensioen boven de salarisgrens

+/-

=

2% / 2 1/3% opbouw per jaar bij ex-C&LNL

-

=

achterbalkon ex-C&LNL

-

=

AO ex-Dijker is beter

+

=

indexatiebeleid onafhankelijk van besluit RvB

0/-

=

indexatie afhankelijk van "10% vetrand"-discussie (zie "OPMERKINGEN")

-

=

relatie rijping/indexatie en 16%

+

=

voor ex-C&L NL vindt een updating van de pensioenregeling plaats door invoering van een indexatieregeling

-

=

regeling is ondoorzichtig

-

=

"10% vetrand"-discussie (zie "OPMERKINGEN")

+

=

meer beheersing door de invoering van een "beschikbare premie"-regeling voor een grote groep werknemers

(oudere mensen zijn duurder open einde)
13)

+/-

=

ondoorzichtige regeling

14)

+

=

harmonisatie

+

=

flexibilisering

0

=

voor werknemers > 35 jaar: regeling is analoog aan de Van Dien-regeling (zie 9)

+/-

=

voor werknemers < 35 jaar: afhankelijk van carrière, inflatie en rendement

0/+

=

kostenbesparing bij verjonging. Wellicht "vrijval" 10%

+

=

premie is gelijk aan een percentage van de pensioengrondslag

17)

+

=

premie is gelijk aan een percentage van de pensioengrondslag

18)

+

=

op alle aspecten een verbetering

19)

+/-

=

hoogte van het pensioen is afhankelijk van carrière, inflatie en rendement

20)

-

=

subsidiëring door jongeren valt weg

0

=

volledige overrente boven 4%

15)

16)

21)

22)

23)
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+

=

reserve kan worden meegenomen

0/-

=

"10% vetrand-discussie" (zie "OPMERKINGEN")

-

=

Harmonisatie kost geld ("over de toppen"). Met name C&LNL is duurder

+/0

=

Kostenbeheersing: financiering door maatschap door middel van een doorsneepremie

-

=

kosten beheersing onder de salarisgrens

+

=

kosten beheersing boven de salarisgrens

+

=

indien de financiering van de basisregeling geschiedt door middel van een doorsneepremie

+

=

premie excedentregeling is gelijk aan een percentage van de pensioengrondslag

0

=

tot de salarisgrens is de hoogte van het pensioen analoog aan de huidige Van Dien-regeling

+/-

=

boven de salarisgrens is de hoogte van het pensioen afhankelijk van inflatie, carrière en rendement

24)

+/-

=

tot de salarisgrens zie 9)

+/-

=

boven de salarisgrens is de hoogte van het pensioen afhankelijk van inflatie, carrière en rendement

25)

+

=

op alle aspecten een verbetering

26)

0/-

=

+

=

+

=

voor ex-C&L NL vindt een updating van de pensioenregeling plaats door invoering van een indexatieregeling

+

=

flexibilisering en harmonisering

27)

flexibilisering en harmonisering

Opmerkingen
-"10% vetrand"-discussie: voor ex-Van Dien is een vrije reserve aanwezig ter grootte van 10% van de wiskundige reserve. De andere fondsen hebben deze "vetrand" niet.
Dit kan leiden tot de volgende discussie:a) het wel inbrengen van een 10%-vrije reserve, die ruimte geeft voor indexatie;
b) het niet inbrengen van een 10%-vrije reserve: indexatiebeleid kan hierdoor in gevaar komen.
-gedeeltelijk reeds gedane harmonisatie: kosten

ƒ 2,2 miljoen + toekomstige lasten + kosten C&LNL

-regelmechanisme is komen te vervallen
-contributie laten vervallen betekent individuele salarisaanpassing met consequenties voor de pensioenopbouw en loon sociale verzekering
-bij toepassing van optie vier wordt de financieringsachterstand "hard" gemaakt.
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Bijlage: Achtergrondinformatie Koninklijke IBC-casus
Ontleend aan het jaarverslag 1995 van Koninklijke IBC
'Profiel
Koninklijke IBC is een internationale groep van ondernemingen die zich toelegt op
ontwikkeling en uitvoering van projecten in de woning- en utiliteitsbouw, waaronder
renovatie en onderhoud, en op fabricage van producten daarvoor.
Koninklijke IBC heeft haar werkmaatschappijen gegroepeerd naar de kernactiviteiten:
Utiliteitsbouw, Woningbouw en Vastgoedontwikkeling en naar de ondersteunende
activiteiten Handel en Industrie.
Koninklijke IBC, met haar hoofdkantoor in Best, richt zich vanuit Nederland en België op
de bouwmarkten in de Benelux en Noord-Frankrijk. De onderneming heeft bijna 1.900
mensen in dienst.
Koninklijke IBC streeft naar rendabele groei, zowel autonoom als door acquisitie van bij de
groep passende bedrijven. Kenmerkend voor het concern en al zijn onderdelen zijn grote
aandacht voor mensen, kwaliteit en innovatie.
Missie
Koninklijke IBC wil een leidende bouwonderneming worden in de markten waarop zij actief
is.
Koninklijke IBC wil meerwaarde creëren voor haar opdrachtgevers, medewerkers en
aandeelhouders door een professionele, innovatieve en betrouwbare partner te zijn in het
gehele bouwproces.
Koninlijke IBC wil een klantgerichte, lerende organisatie zijn, die tijdig en adequaat
inspeelt op de verwachtingen van opdrachtgevers en op ontwikkelingen in haar markten.
Koninklijke IBC wil samen met opdrachtgevers oplossingen ontwikkelen voor het gehele
bouwproces: van planvorming tot en met ontwikkeling van financieringsvoorstellen, van
realisatie tot en met beheer en onderhoud.'
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In september 1996 heeft Koninklijke IBC twaalf Nederlandse en vier Belgische
werkmaatschappijen (zie tabel 75).
Nederland
IBC Vastgoed
IBC Muwi
IBC Nedu
IBC Bouwgroep
IBC Bouwservice
IBC Van Hoorn
IBC Keulen
IBC Klomp & Volkersz
IBC Betonbouw
IBC Staalbouw
IBC Timmerfabriek
IBC Best Materieel

België
IBC Brussel
IBC De Coene Construct
IBC Ibem
IBC Icasa

Tabel 75: De Koninklijke IBC-ondernemingen in Nederland en België

De leeftijdsopbouw van de Nederlandse organisatie is weergegeven in de afbeeldingen 93
en 94.

Afbeelding 93: Personeelsopbouw (1995) CAO-UTA

Afbeelding 94: Personeelsopbouw (1995) CAO-Bouw
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In tabel 76 is de voorgestelde geharmoniseerde pensioenregeling op basis van een
eindloonsysteem opgenomen (second-opinionfase, november 1995)
Item
Regeling

Pensioengevend salaris
Pensioendatum
...
Pensioengrondslag
Franchise

Grootte ouderdomspensioen
...
Financiering
Deelnemersbijdrage
Toeslagenbeleid

Voorstel
Eindsalarissysteem; het aantal pensioenjaren is gelijk aan het aantal
(fictieve) dienstjaren vermeerderd met de bij waardeoverdracht ingebrachte
dienstjaren
12,96 maal het vaste maandsalaris (ongemaximeerd)
Eerste dag van de maand waarin de deelnemer 65 wordt
Vaststelling per 1 januari: pensioengevend salaris minus franchise
Overeenkomstig het Bpf: 20/7 maal de AOW-uitkering voor gehuwden per
januari van het desbetreffende jaar inclusief structurele delen, maar
exclusief de vakantietoeslag (1995: ƒ 31.028,-)
Het ouderdomspensioen bedraagt per dienstjaar (max.) 1,75% van de
laatste pensioengrondslag, vermeerderd met 8% vakantietoeslag
Koopsommen volgens het '65-x'-systeem (inhaalkoopsommen).
Risicodekking door middel van periodieke risicopremie
Conform de Bpf regeling maar dan zonder maximering van het
pensioengevend salaris (1995: 7,5% * (salaris - ƒ 39.618,-))
Streven naar indexering op basis van waardevastheid, zo veel mogelijk
overeenkomstig Bpf

Tabel 76: De voorgestelde geharmoniseerde pensioenregeling in de second-opinionfase (november 1995)
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In de tabellen 77 en 78 zijn de karakteristieken van de 'oude' regelingen opgenomen (tabel 77: toezegging; tabel 78: financiering en uitvoering)
De toezegging ('oude' regelingen)
Kenmerk

Inwerkingtreding
Deelnemers

Salaris

Normregeling

IBC
1. IBC

Van Hoorn
1. Diensttijd voor '87
2. Norm
3. Excedent
1. IBC
1. Diensttijd voor '87
1 januari 1987
1 januari 1987
1 januari 1987
werknemers behorende tot werknemers behorende tot werknemers die reeds per
UTA-personeel of
UTA-personeel of
1-1-1987 deelnamen aan
boven-UTA- personeel
boven-UTA-personeel
de regeling
vast loon excl.
12 x maandsalaris
13 x maandsalaris +
vakantietoeslag
vakantietoeslag
max. ƒ 85.000,Naar boven afgerond op
ƒ 500,-.
na 55 jaar: o.b.v. loontrend na 55 jaar o.b.v. loontrend
maximaal 3%

Aantal actieve deelnemers
(aantal met salaris boven
excedent)
Franchise
10/7 AOW gehuwd (ouder
dan 65) incl. structurele
delen, excl. vakantiegeld
(voor-Oortse bedragen)

MUWI
1. Norm
2. MUWI
3. Excedent
1 januari 1987
werknemers behorende tot
UTA-personeel of
boven-UTA-personeel
13 x vaste-periodesalaris
Vanaf 55 jaar stijgt het
salaris minimaal met de
Bpf-stijging. Indien de
stijging meer bedraagt, is
het meerdere alleen
pensioengevend voor de
toekomstige diensttijd

289 (61)

61(15)

156 (29)

10/7 AOW gehuwd (ouder
dan 65) incl. structurele
delen, excl. vakantiegeld
(voor-Oortse bedragen)

10/7 AOW gehuwd (ouder Max. pensioengevend
salaris van het Bpf
dan 65) excl. structurele
delen, excl. vakantiegeld
(voor-Oortse bedragen)
Naar beneden afgerond op
ƒ 100,-

10/7 AOW (on)gehuwd
(ouder dan 65) incl.
structurele delen, incl.
vakantiegeld
(voor-Oortse bedragen)
Naar beneden afgerond op
ƒ 100,ƒ 33.100,- (gehuwd)
ƒ 23.100,- (ongehuwd)
salaris -/- franchise.
Gemiddelde over de
laatste vijf jaar

Hoogte franchise 1995

ƒ 31.028,-

ƒ 31.028,-

ƒ 24.600,-

ƒ 85.000,-

Pensioengrondslag (PG)

salaris -/- franchise

salaris -/- franchise

salaris -/- franchise

salaris -/- franchise
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2. MUWI
1 januari 1987
werknemers behorende tot
UTA-personeel of
boven-UTA-personeel
13 x maandsalaris +
vakantietoeslag

Leeftijd toetreding
Pensioendatum
Ouderdomspensioen(OP)
- pensioensysteem

- maximum dienstjaren
- minimum PG
- minimum pensioen
- mitigatie
Weduwenpensioen (WP)
Partnerpensioen
Tijdelijk extra
nabestaandenpensioen
Wezenpensioen

Voorportaalregeling
Voortzetting
pensioenopbouw tijdens
arbeidsongeschiktheid

22 jaar
65 jaar

22 jaar
65 jaar

PG x N x 1,75% x 1,08
N = diensttijd vanaf
01-01-1987

n.v.t. (voorheen 25 jaar)
65 jaar

22 jaar
65 jaar

25 jaar
65 jaar

PG x N x 1,75% x 1,08
PG x N x 1,75% -/N = diensttijd
OP (DAP)
Diensttijd vóór 01-01-1987 N = diensttijd voor 1987
is omgerekend i.v.m.
DAP-regeling

PG x N x 1,75% x 1,08
N = diensttijd vanaf
01-01-1987

40 jaar
ƒ 7.840,door minimum PG
op basis van salaris
70% OP
conform WP
10% OP

40 jaar
ƒ 7.840,door minimum PG
op basis van salaris
70% OP
conform WP
10% OP

aantal jaren voor 1987

40 jaar

PG x N x 1,75%
-/- OP (Norm)
N = diensttijd.
Diensttijd vóór 01-01-1987
is omgerekend i.v.m.
DAP-regeling
40 jaar

op basis van salaris
70% OP
geen
geen

op basis van salaris
70% OP
geen

op basis van PG
70 %OP
geen
AWW-Hiatenpensioen

16% OP
tot 18 jaar of 27 jaar

16% OP
tot 18 jaar of

14% OP
tot 18 jaar of 27 jaar

14% OP
tot 18 of 27 jaar

23,3% OP
tot 18 jaar of 27 jaar

ja
3 klassen

ja
3 klassen

n.v.t.

ja
3 klassen

nee
Pensioen bevroren op
basis van salaris bij
intreding
arbeidsongeschiktheid
Met prijsindexcijfer
Maximaal 3%

27 jaar

Indexatie van pensioenen Voorzover middelen het
Conform Bpf voorzover de Geen
toelaten volgens loontrend middelen het toelaten
(samengestelde wijziging
garantielonen volgens
CAO voor het Bouwbedrijf)

Geen

Tabel 77: De 'toezegging' in de oude regelingen.

De uitvoering en financiering van de 'oude regelingen'
Kenmerk
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IBC
1. IBC

Van Hoorn
1. Diensttijd voor '87
2. Norm

MUWI
1. Norm
2. MUWI

Geharmoniseerde regeling
(conceptvoorstel)

Wijze van financieren

Winstdelingssysteem
Werknemersbijdrage
Pensioenuitvoerder

65-x/inhaalkoopsommen
Risicodekking d.m.v.
periodieke risicopremie
Overrente
7,5% x (salaris - ƒ 39.618,-)
AEGON (via pensioenfonds
van Heesewijk)

3. Excedent
inhaalpremie

TL/TL+V
7,5% x (salaris - ƒ 39.618,-)
Nationale-Nederlanden

inhaalpremie

TL/TL+V
7,5 % (salaris - ƒ 33.100,-)
(= PG gehuwden)
Nationale-Nederlanden

65-x/inhaalkoopsommen
Risicodekking d.m.v.
periodieke risicopremie
Overrente
7,5% x (salaris - ƒ 39.618,-)
Onbekend

Tabel 78: Uitvoering en financiering van de 'oude' regelingen.

In de Normregeling wordt voor de werknemersbijdrage verwezen naar de Bpf-regeling. Deze regeling maakt onderscheid tussen UTA-personeel
(7,5%) en overig personeel (5,0%). In bovenstaand schema wordt voor alle regelingen geen onderscheid gemaakt tussen UTA- en overig personeel en
geldt voor Muwi een andere bijdragefranchise.
Vanaf 1 januari 1996 geldt dat voor de werknemers die deelnemen aan het Bedrijfspensioenfonds voor de Bouwnijverheid (bij KIBC alleen het
CAO-bouwpersoneel), de pensioenbijdrage is verhoogd naar 8,5%. Aangezien KIBC dit reglement wil volgen is de pensioenbijdrage van het overige
personeel (onder andere UTA) ook opgetrokken naar het niveau van 8,5%.
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In onderstaande tabel 79 is de waardering van de 27 pensioenvariabelen met de 29 organisatiespecifieke uitgangspunten opgenomen.
++

ondersteunt zeer

Een +, 0 of - voorafgaand door een vraagteken

PENSIOENTOEZEGGING

+

ondersteunt

geeft aan dat zonder verdere maatregelen de waardering volgt

Salariswijziging

Salariswijziging

Pensioen is

0

neutraal

zoals die is opgenomen achter het vraagteken; danwel niet geheel

heeft effect

effect op

mede afhankelijk

-

afwijzing

de waardering is te bepalen, maar neigt naar het teken zoals is

op toekomstige

pensioenopbouw

van het aantal

--

sterke afwijzing

aangegeven

pensioenopbouw

uit verleden

dienstjaren

nvt

niet van toepassing
A

B

C

UTA en boven-UTA
HUMAN RESOURCE-UITGANGSPUNTEN
Bewegingen van personeel
In - door - uit
1

Doorstroom:
Orientatie:

Zekerheid van een baan ("life-time employment") mits er goed gepresteerd wordt. Dus gericht op binding met organisatie (blijvers).
Bij niet goed presteren zoeken wij eerst naar interne oplossingen (horizontale mobiliteit), dan pas naar externe (uitstroom).

+

?+

+

nvt

-

nvt

Onze organisatie kenmerkt zich dan ook door een laag verlooppercentage (4-5%)
Instroom:

'Vers bloed' is van belang. Onze instroom (intern en extern) is zo jong mogelijk, wij hanteren een 'make' opleidingsbeleid

+

nvt

nvt

Uitstroom leeftijd:

Bouwsector dat wil zeggen SFB wordt gevolgd

nvt

nvt

nvt

Is mogelijk

++

?-

?-

Vaste contracten hebben de voorkeur, omdat KIBC binding zoekt met de medewerkers. Flexibele arbeidscontracten worden niet per definitie uitgesloten

nvt

nvt

nvt

UTA

Gericht op aantrekken en vasthouden, klein deel ontwikkelingsgericht. Groei- en eindfuncties

++

+

++

boven-UTA

High flyers sterk ontwikkelingsgericht, voor overige staf doorgroei; KIBC hanteert hiertoe een op hoge kwaliteit gericht MD-beleid, deels informeel

++

nvt

+

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

+

-

?+

nvt

nvt

nvt

Demotie
2
Flexibele arbeid
3
Kwaliteit en potentieel van medewerkers
4

Groei- en eindfuncties
Criteria en vormen van stimulering en waardering
Marktpositie
5

Alle medewerkers worden boven de markt betaald (marktpositie van 75%, dit betekent dat 75% van de organsaties waarmee wij ons refereren minder
betaalt)
Beloningsniveau

6

Vast salaris op 65%, door middel van variabele beloning(winstdeling, prestatiebeloning) total cash op 75% van de referentiemarkt
(voor UTA-personeel de lokale markt, voor boven- UTA-personeel de landelijke markt)
Externe en interne equity
(beloningsgelijkheid)

7

De primaire salarisniveaus worden gerelateerd aan de externe markt. Voor de secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden is de interne equity dominant
Beloningspakket

8

Vast en variabel
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Verhouding vast-variabel ca. 90-10% (UTA) en ca. 85-15% (boven -UTA)

Karakter sec. pak.

In het kader van 'one-firm' overwegend verzorgend van aard (eerder van alles wat, dan maximaal)

++

?0

?+

Solidariteit verz.

In het kader van 'one-firm' en 'life- time employment' worden tertiaire arbeidsvoorwaarden zoals studiefonds en verzekeringen centraal aangeboden

nvt

nvt

nvt

Differentiatie

Vanuit de werkgever is ruimte voor differentiatie naar personeelscategorieën

0

?-

?-

Individualisering

Bevat geen flexibele elementen ter invulling door de werknemer

0

0

0

Prestatiebeloning

Winstdeling

nvt

nvt

nvt

Invloed en zeggenschap van werknemers
9

De invloed van medewerkers is via de COR en de OR geregeld; het uitgangspunt hierbij is dat medezeggenschap aan de orde is bij zaken
die dat in redelijkheid vragen. De invloed in het licht van arbeidsvoorwaarden en beloning is derhalve beperkt (UTA) tot redelijk (boven-UTA)

+

?-

0

De werkgever adviseert niet over arbeidsvoorwaarden

nvt

nvt

nvt

Gelijksoortige activiteiten worden ondergebracht in resultaatverantwoordelijke sectoren

nvt

nvt

nvt

Organiseren van werksystemen
10
FINANCIËLE UITGANGSPUNTEN
Accounting
Lasten (winst-en-verliesrekening)
11

De kosten moeten beheersbaar zijn. De risico's dienen derhalve beperkt en overzienbaar te zijn

?-

--

?-

De kosten moeten over een langere periode voorspelbaar zijn (budgetteerbaar)

?-

?- -

?-

KIBC streeft ernaar personele voorzieningen te beperken (geen boekreserves)

0

?-

?-

KIBC streeft naar een egale lastenontwikkeling derhalve volatiliteit beperken (dat wil zeggen sterke fluctuaties voorkomen)

?-

?-

?-

Treasury
Uitgaven (cashflow)
12

De uitgaven van KIBC worden beheerst en zijn budgetteerbaar (voorspelbaar)

?-

?-

?-

Personeelsvoorzieningen worden in principe afgefinancierd ,doch voorfinanciering wordt zo veel als mogelijk voorkomen

?-

?-

?-

Inkoop
13

Door centrale inkoop en bundeling van activiteiten streeft KIBC economies of scale na

nvt

nvt

nvt

KIBC streeft bij het inkoopbeleid het realiseren van compensatie-orders na. Dit wordt ingevuld via preferred suppliers

nvt

nvt

nvt

Outsourcing van niet-kernactiviteiten

nvt

nvt

nvt

+

-

(salarisadministratie et cetera) ondersteunt het beleid van KIBC

mits dynamische
financiering en
maximering
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+
zie A

TOEZEGGING (VERVOLG)
De jaarlijkse

Iedere werknemer

Het pensioenniveau

Het pensioenniveau

Het pensioenniveau

Pensioenricht-

De bescherming

Verzekering

WN kan zelf

Op pensioendatum

pensioenopbouw

heeft een gelijke

is ...% van...

is zo dat de kosten

is zo dat pensioen-

leeftijd is ... jaar

tegen inflatie is...

NP/AOP

voor pensioen-

wordt NP verzekerd

heeft de keus

verloopt

pensioen-inkomens- (i.c. 70% v.h. salaris)

van pensioen

kosten gelijke tred

(i.c. 65 jaar)

uit beschikbare

tijdens opbouw

leeftijd kiezen

of kan hoogte OP

tussen pensioen en

gelijkmatig

ratio

een vast % zijn ...

houden met rende-

middelen (i.c. over-

is naar eigen keuze

vrij gekozen worden

andere arbeids-

(i.c. grondslagsom)

ment van de WN

rente)

D

1

E

F

G

H

I

De werknemer

voorwaarden
J

K

L

M

N

?+

nvt

?+

?-

?+

?+

?+

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

?+

nvt

nvt

0

++

?0

+

+

0

0

?+

+

+

+

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

++

nvt

nvt

-

nvt

--

2

0

++

?-

+

++

0

0

+

nvt

?+

?+

3

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

+

nvt

+

+

nvt

?+

4

0

?0

+

?-

+

++

nvt

+

?0

?+

?+

?-

?0

+

+

++

0

nvt

nvt

0

?+

?+

5

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

6

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

7

0

?-

?+

?-

?-

+

?0

?-

?-

0

?0

8

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

+

nvt

nvt

nvt

0

?-

++

--

?-

0

+

?-

?0

0

--

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

?-

0

?-

+

0

?0

0

nvt

+

nvt

+

0

0

+

0

0

+

0

-

?-

nvt

--
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nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

9
0

?-

+

nvt

?0

+

nvt

+

nvt

nvt

+

nvt

?-

+

-

-

?-

nvt

--

-

-

--

10

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

11

?-

+

?-

+

++

0

++

?0

0

?0

?0

?-

+

?-

+

?-

0

0

?0

0

?0

?-

?-

++

?-

+

?0

0

0

?0

0

?0

?0

?-

+

?-

+

?0

0

0

?0

0

?0

?0

?-

+

?-

+

?-

0

0

?0

0

?0

?-

?-

+

?-

?-

?0

0

0

?0

0

nvt

?0

12

13

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

?-

+

+

-/+

+

+

+

?+

?+

?+

-

zie A en

mits AOP/PVI

CAO volgen

indien advisering

streven naar 70%

verplicht

door externe
uitvoerder
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TOEZEGGING (VERVOLG)

FINANCIERING

Het OP/NP/AOP is De uitkeringen uit

Het financierings-

Pensioenrisico's

De pensioenbeta-

aanvulling op de

risico ligt bij de

liggen bij de orga-

organisatie

nisatie (i.c.

de pensioen-

AOW/AnW/WAO regeling zijn een

UITVOERING
De pensioenbeta-

De pensioenlasten

Er is een subst.

Er bestaat

De WN heeft

De pensioengelden

De organisatie

De organisatie

ling en de pensioen lingen dienen

dienen gelijkmatig

werknemers-

solidariteit

invloed op eigen

van de organisatie

heeft invloed op

is betrokken bij

last zijn aan elkaar

gelijkmatig

gespreid te zijn

bijdrage

in de WN bijdrage

pensioengelden

zijn gesepareerd

pensioenproces

de uitvoering

gelijk

gespreid te zijn

verzeke-

1

aanvulling op het

ringstechnisch en

Bpf

beleggingsrisico)

O

P

Q

(beleggingsbeleid)

R

S

T

U

V

W

van andere

(i.c. beleggen, adm.

door middel van

organisaties

en (her)verzekeren)

een fondsbestuur

X

Y

Z

AA

?+

nvt

+

?+

nvt

nvt

nvt

+

?+

-

nvt

?+

+

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

0

-

nvt

nvt

nvt

?+

?-

?+

0

-

-

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

2

?-

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

3

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

4

?+

nvt

nvt

?-

nvt

nvt

nvt
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Summary

'As we grow old we work, produce,
and earn less, and therefore need
a secure source of income
to see us through life'
(1994 The International Bank for Reconstruction and Development / THE WORLD BANK)

BLUEPRINT FOR A COHERENT MODERN PENSION SYSTEM
Pension is becoming an active factor in Human Resource Management
Owing to the plethora of developments involving pensions, organisations nowadays find it
increasingly difficult to know what to do with their pension schemes. In the past few years,
the Government has changed its policy with respect to social security and pensions. At the
same time, the pension policies of organisations and the expectations of pension scheme
participants have changed. In addition, insurance companies and pension funds have
concentrated their marketing efforts on the customer. Add to all this the non-transparency of
pension issues, the introduction of attractive new products, aggressive marketing and the
chaos is complete. Accordingly, a clear view of and insight into the situation is imperative.
In order to achieve this, a methodology has been developed which enables organisations to
pursue a coherent pension policy whereby pensions can play an important role within the
Human Resource and Financial policies of an organisation.
A coherent pension policy contributes towards the success of an organisation
To date, pensions have been viewed as a separate term of employment, intended for old age
and based on a philosophy of welfare protection. Changes in pension schemes often arise as
a response to this basic philosophy. Moves to keep early retirement affordable and to
establish strong financial controls within the pension system illustrate this. The financial
aspects of pensions have been somewhat neglected in the past. A modern view is that a
pension can serve as deferred remuneration (which is in line with the tax treatment of
pensions). This view leads to the logical conclusion that employees receiving the same
remuneration should also be treated equally in terms of pensions. In other words, the same
pension premia should be made available to such employees irrespective of their age,
number of years in service or (previous) career.
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This modern view is too limited. Pensions should now be viewed in the broader perspective
of remuneration or of welfare protection. An integrated approach to pensions should be
adopted. Pension policy should be integrated with both the Human Resource policy and the
Financial policy of an organisation. In this way, pension provision is transformed from a
passive and expensive employment benefit into an active human resource tool that
contributes to the success of an organisation. This reasoning is in line with current views on
effective Human Resource management.
The metaphor of the architect
The methodology developed in this thesis which results in a pension system meeting all the
specific objectives of the organisation can best be compared to the design of a family house
("the metaphor of the architect", as used in this thesis).
As a first step, the architect investigates the composition of the family and the wishes,
activities and hobbies of the house occupants. These general characteristics of the family
can be divided into 'living concerns' and 'financial concerns', comparable to the policies of
an organisation in the fields of Human Resource and Finance.
The architect applies design variables such as the size of the house, the number of floors, the
number of rooms, etc. to these family characteristics. These variables correspond with the
pension variables developed, namely the choices which must, in practice, be specified for
parts of pension systems or for entire pension systems such as the 'final pay system', the
'level premium system' or the 'pension fund'.
From draft assumptions to coherent pension variables
The architect's design variables are subsequently tested against the living concerns of the
family, their requirements and wishes and their financial concerns. Applying the metaphor,
each pension variable specific to a situation is separately tested in the pension methodology.
In other words, their relevance is determined by reference to the assumptions underlying the
Human Resource and Financial policies in a specific organisation.
This testing yields a set of draft assumption results, which may, in parts, be inconsistent. As
a next step, a comprehensive re-evaluation of the draft assumptions is undertaken using, for
example, cause and effect analysis and/or financial analysis. In this way, pension
assumptions
are specified for the organisation and a set of coherent pension variables is developed.
"Fine tuning"
In the last step of the methodology, the coherent pension variables are developed into a
structured framework, yielding a coherent pension system blueprint. The architect consults
with the family one last time in order to arrive at a final plan. The blueprint is compared
with the underlying assumptions and is fine tuned. The pension system is, in designer's
terms, shaped by the choices made with respect to the three, well known, aspects of pension
construction: pension promises/rights, funding and administration.
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Coherent pension policy
Using this integrated approach, a coherent pension policy will be developed. After all, the
starting point used for the methodology is taken from the Financial and Human Resource
policies embedded in the overall organisation policy. In this way, the pension policy
contributes to the success of the organisation. Through the use of this methodology, the
underlying assumptions in Human Resource policy and Financial policy which are specific
to the organisation are set against the pension variables which are, thereby, valued one by
one. Such integrated valuations result in the use of underlying assumptions for pension
policy which are derived from the underlying assumptions used for setting Human Resource
and Financial policy within the organisation. The pension policy is now fully incorporated
into the management policy as a result of the methodology applied. On this basis, a pension
system is designed which is suited to the organisation.
In Practice
Since the methodology is aimed at deriving, in practice, a coherent pension policy, the
various steps can be compared with the way three companies - Coopers & Lybrand,
Ericsson Telecommunications and Koninklijke IBC - deal with pensions. For each step
taken in this methodology, specific points for attention and/or bottlenecks are tested for the
purpose of identifying learning points. The conclusion is that, due to the comprehensive,
systematic and deductive nature of the approach adopted, the methodology offers solutions
and safeguards the existence, in practice, of a coherent pension policy. In addition, it would
appear that the methodology contributes towards acceptance of the pension system. The
methodology also guides the individuals involved within the organisation by making the
'building process' less esoteric and by justifiably converting it into an organisation oriented
building process.
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