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Redactioneel
Variabel pensioen komt langzaam
op gang
Aarzelend beginnen deelnemers van
Nederlandse beschikbare premieregelingen
gebruik te maken van de mogelijkheid
om te kiezen voor een variabel pensioen.
Binnenkort bestaat deze mogelijkheid
een jaar, maar zowel de aanbieders van
pensioenen als hun klanten zijn nog
terughoudend, meldt het Financieele Dagblad.

Al meer dan een miljoen werknemers
in Nederland heeft een beschikbare
premieregeling. Dit is een trend die
naar verwachting de komende jaren zal
doorzetten, waardoor deze groep zal blijven
toenemen. De komende jaren zal het aantal
mensen dat staat voor de keuze ‘vast’ of
‘variabel’ dan ook snel toenemen. Een aantal
commerciële partijen biedt inmiddels deze
variant aan.

pensioenstelsel bij een hogere marktrente
zich in een betere uitgangspositie bevindt
om te transformeren, waardoor het
een breder draagvlak krijgt onder alle
belanghebbenden.

Variabel pensioen, dat stijgt en daalt met de
markt en de rente, zou de oplossing moeten
zijn voor de snel groeiende groep mensen
met een premieregeling. Zij moesten
voorheen op hun pensioendatum een
pensioenuitkering aankopen met een vast
bedrag voor de rest van hun leven tegen
de marktrente. Door de lage rente viel de
pensioenuitkering steeds lager uit.
VVD-kamerlid Lodders en staatssecretaris
Klijnsma van Sociale Zaken introduceerden
vorig jaar de Wet verbeterde premieregeling,
die het variabel pensioen mogelijk heeft
gemaakt. Daarbij wordt de uitkering niet in
één keer, maar jaarlijks aangekocht. Met de
rest van het opgebouwde pensioenkapitaal
wordt doorbelegd. Gepensioneerden
hebben daardoor minder last van de lage
rente en kunnen mogelijk in de toekomst
profiteren van een rentestijging of
beleggingswinsten en daardoor een hogere
uitkering krijgen. Maar zij lopen ook het
risico dat hun pensioen minder wordt als
het tegenvalt.

Het variabel pensioen is een belangrijke
stap naar de modernisering van de
beschikbare premieregeling. Een succesvol
variabel pensioen kan ook helpen in de
discussie over de modernisering van
ons pensioenstelsel. Wordt de huidige
verplichtstelling getransformeerd in een
algemene pensioenplicht, wat wordt de rol
van de bedrijfstakpensioenfondsen, hoe
gaan we in de toekomst om met solidariteit
en collectiviteit? Dat zijn belangrijke vragen
waar we, op weg naar een toekomstig
pensioenstelsel, een antwoord op moeten
formuleren. Maar voor het zo ver is, gaat
de pensioenleeftijd van de Nederlandse
pensioenregeling alvast verder omhoog naar
68 jaar en geeft de stijgende marktrente het
stelsel wat meer lucht. Sommigen zijn bang
dat de stijgende rente de druk van de ketel
haalt om de noodzakelijke veranderingen
door te voeren. Daar zouden we tegenover
kunnen zetten, dat het Nederlandse

Reacties: pensioen@deloitte.nl

We blijven de ontwikkelingen met veel
interesse volgen.
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Ralph’s Column
Accounting, pensioencontracten
en de kunst van het overdrijven

H

et is af en toe prettig om de complexe
werkelijkheid te vereenvoudigen.
Modelbouwers doen niet anders.
Maar in de vereenvoudiging kun je ook
overdrijven, alsof een bepaald gevolg
maar een (enkelvoudige) oorzaak kent.
Dat schoot mij te binnen toen ik het
Financieele Dagblad van 4 juli 2017 las.
Daarin werd Hans Hoogervorst geïnterviewd
in zijn hoedanigheid van voorzitter
van de organisatie die internationale
boekhoudregels opstelt (IASB). Tegenover
de door Hoogervorst geprezen recent
uitgebrachte standaarden brachten de
interviewers een bezwaar in. Ik citeer:
‘Een andere klacht luidt dat de IASB soms
standaarden uitvaardigt die niet alleen
de jaarrekening veranderen, maar ook
maatschappelijke invloed hebben. Een
voorbeeld is IAS 19, die een paar jaar
geleden is ingevoerd. Bedrijven moesten
hun pensioenverplichtingen op de balans
zetten en schrokken zo van de financiële
last die zichtbaar werd, dat ze besloten hun
pensioenregeling te versoberen. Hoogervorst
voelt zich daar niet schuldig aan. “Het echte
verhaal is dat die bedrijven voorheen niet
goed wisten wat ze aan het doen waren.
Ze hadden met hun pensioenregeling een
soort derivaat uitgeschreven waarvan ze de
toekomstige kosten niet goed kenden. De
standaard heeft alleen zichtbaar gemaakt
wat er al was.”’

Wat mij betreft, is dit een gesprek uit
een parallel universum, waarin zowel de
interviewers als Hoogervorst een eigen
werkelijkheid scheppen. Wie zich verdiept
in de Nederlandse pensioensituatie ziet
dat de eerste versobering al in gang werd
gezet toen de in Nederland gebruikelijke
eindloonregelingen onmiddellijk moesten
worden afgefinancierd, dus inclusief
toegekende backservice. Dit luidde
net na de eeuwwisseling de massale
overgang in naar middelloonregelingen.
Veel professionele dienstverleners met
jonge hoogopgeleide werknemers gingen
rond dezelfde tijd over naar individuele
pensioenregelingen die werknemers
meer keuzemogelijkheden gaven in het
beleggingsbeleid (cafetariamodel), maar
die uiteraard ook tot gevolg hadden dat
risico’s op deze groep werden afgewenteld.
Deze ontwikkelingen hebben werkelijk niets
met accountingregels van doen. Uiteraard
werd een aantal jaren later de gang van
defined benefit naar defined contribution
versterkt ingezet, maar om nu te zeggen
dat dat kwam omdat werkgevers schrokken
van de financiële last die plots zichtbaar
werd, is schromelijk overdreven. Je hoeft
geen raketgeleerde te zijn om te bedenken
dat een door werkgevers gegarandeerd
pensioen veel financieringsrisico’s met zich
meebrengt, risico’s die natuurlijk volop
zichtbaar werden tijdens de economische
crisis. Voor dit inzicht had de pensioensector

bepaald niet IAS 19 nodig. Op basis van de
vele reglementswijzigingen die ik heb mogen
volgen, kan ik maar tot een conclusie komen.
Er is in de loop van de tijd een disbalans
opgetreden tussen de risico’s die een
werkgever wenst te lopen bij het aanbieden
van arbeidsvoorwaarden en de risico’s die
inherent zijn aan een toegezegd pensioen.
Werkgevers willen gerust meebetalen
aan pensioen, maar willen ook dat de last
voorspelbaar is. Ook onder de Nederlandse
pensioenregels (die het IAS 19-bezwaar
niet kennen) merk ik dat dit ‘ de-risk’-beleid
onverminderd doorgaat.
Overdrijven is ook een kunst, die zowel de
interviewer als Hoogervorst uitstekend
blijken te beheersen; alleen jammer dat
dit soort simplificaties een eigen leven
gaat leiden.

Ralph ter Hoeven
Audit
rterhoeven@deloitte.nl
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Stichting Pensioenfonds
Wolters Kluwer Nederland
‘Wij bewandelen de moeilijke
weg van de eenvoud’
Terwijl consolidatie, stelselherziening, persoonlijke
pensioenpotjes en het afschaffen van de
doorsneepremie de toon zetten in pensioenland,
zit Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer
Nederland (SPWKN) nog altijd stevig in het zadel.
Hoe overleeft het fonds in deze turbulente wereld?
Bevlogenheid, bestuurlijke kwaliteit en persoonlijke
deelnemerscommunicatie spelen een belangrijke
rol. Maar ook de realisatie van een ambitieniveau
door pragmatische en kostenoverwegingen in
balans te houden, betoogt directeur André Keur.
Plus een dosis gezond verstand en eigenzinnigheid
in de omgang met de voortdurend toenemende
regeldruk. ‘Je moet de ruimte krijgen om te zeggen:
we begrijpen het, maar we doen het toch net
even anders’.

6

Pensioen | Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland

7

Pensioen | Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland

Hoe staat SPWKN er financieel voor?
“In verhouding tot andere fondsen doen
we het redelijk; we zitten eind juli 2017 op
een feitelijke dekkingsgraad van afgerond
112%. Dat klinkt goed, maar kan beter. Wat
we willen is dat onze deelnemers met hun
pensioenuitkering hetzelfde aantal ‘Albert
Heijn-karretjes’ kunnen blijven vullen. Onze
ambitie is volledige toeslagverlening, en
dat is pas mogelijk bij een dekkingsgraad
van 122%. Of we daarnaartoe gaan? Wie
zal het zeggen, want je weet niet wat er op
de financiële markten gebeurt en wat de
rekenrente gaat doen. En, of er zo meteen
een pil wordt uitgevonden waardoor
iedereen plots vijf jaar ouder wordt. Fijn
voor de mensen, maar dan valt die ambitie
wel volledig in het water. In de tien jaar
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dat ik hier nu als directeur mag werken,
hebben we een kleine 20% dekkingsgraad
aan onze broek gekregen als gevolg van de
almaar gestegen levensverwachting. Die
rekenrente kun je desgewenst nog afdekken,
maar aan een stijgende levensverwachting
doe je in de praktijk weinig of het kost je de
wereld. Als je niet aan de verwachtingen
van de deelnemer kunt voldoen, is iedereen
zwaar teleurgesteld. In Nederland hebben
mensen, ondanks de sterk verbeterde
pensioencommunicatie de laatste jaren,
toch nog steeds te veel het gevoel een
garantie op hun pensioen te hebben. Op
het moment dat er aan die verwachting
wordt getornd en je door zo’n pil 25%
moet inleveren, staat de zaak echt in
brand. Erg dankbaar is dat niet voor
pensioenfondsen: als het goed gaat,

‘De pensioenwereld
biedt naar mijn
idee onvoldoende
gezond en
gefundeerd
tegenwicht tegen
de toenemende
regeldruk’
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is dat een vanzelfsprekendheid en als het
slecht gaat, ben je al snel een amateur. Maar
we klagen niet, hoor. Integendeel, we zijn
trots op onze prestaties. Financieel gaat het
aardig en we krijgen goede rapportcijfers uit
onze stakeholdersonderzoeken.”
Vanwaar die hoge scores?
“De redelijke dekkingsgraad, het niet
hoeven korten en het intensieve contact
dat we al jarenlang met onze deelnemers
onderhouden, draagt daar zeker aan bij. We
zitten in hetzelfde pand als de werkgever.
Men kan ons informeel aanspreken en dat
gebeurt vaak. Dan kletsen we terplekke bij of
maken een afspraak. Dat woord ‘kletsen’ is
erg belangrijk voor ons. Toen ik hier begon,
werd pensioen nog niet altijd echt belangrijk
gevonden, meer iets van ‘het zal wel goed
zijn’. Dat was niet iets fondsspecifiek, dat
was eigenlijk nog overal zo. De bomen leken
tot in de hemel te groeien en indexatie was
iets vanzelfsprekends.
Fors inzetten op persoonlijk contact met
deelnemers is onze insteek. We willen de
mensen graag zien: wanneer ze als nieuwe
medewerker binnenkomen, wanneer
ze vertrekken, met pensioen gaan, op
pensioenspreekuren – waar en wanneer
dan ook. Als ze 45 jaar worden bijvoorbeeld
krijgen ze een verjaardagskaart met de
boodschap: ‘Je wordt al een beetje grijs,
wordt het geen tijd dat…’ Daar krijgen we

50% respons op. De klantwaardering is er
dus. Wij zitten hier uiteindelijk maar voor
één ding en dat is de deelnemer. SPWKN
telt circa 7.500 participanten, zoals we de
deelnemers betitelen. Je zou het klanten
kunnen noemen, maar iemand is pas klant
als hij zichzelf als zodanig heeft bestempeld.
En hier is toch sprake van een verplichtte
winkelnering. De omvang en samenstelling
van ons participantenbestand weerspiegelt
goed wat er de laatste decennia in de
uitgeefbranche gebeurd is. Je ziet dat
aan de bestandsopbouw van het fonds:
2.600 gepensioneerden, 4.500 gewezen
deelnemers en ‘slechts’ 800 actieven.”
Ooit gedacht aan liquideren?
“Ja, natuurlijk. Al voor mijn komst tien
jaar geleden als directeur, toen ik nog
bestuurslid was, werd er nagedacht over
het bestaansrecht van het fonds. De laatste
jaren is dat geïntensiveerd en eigenlijk een
continu proces. Ik durf rustig te beweren
dat dit fonds stevig in het zadel zit. Iets
wat van alle kanten wordt bevestigd: de
accountant, de certificerend actuaris, de
visitatiecommissie enzovoort. Dat heeft
vooral te maken met de kwaliteit van het
bestuur en het pensioenbureau en de
bevlogenheid waarmee wij ons werk doen.
‘Liebe zum Beruf’ zoals de Duitsers dat zo
mooi noemen.

‘Mocht in 2020
het nieuwe
pensioencontract
richting DC gaan,
of mochten de
sociale partners
naar individuele
pensioenpotjes
willen, dan krijg je
een heel andere
regeling, met
een heel andere
pensioenuitvoering
en beheersing’
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Hou het simpel, is een ander adagium
binnen deze pensioenfondsmuren.
Adviseurs, de toezichthouder en de
wetgever doen voortdurend hun best
pensioen moeilijk te maken. Maar hoe
moeilijker je iets maakt, hoe moeilijker jij je
product bij de deelnemer voor het voetlicht
krijgt. Waar gaat het bij pensioen om: dat
je mensen hun pensioentoezegging geeft
op het moment dat ze het verwachten.
Pensioen is niets meer dan uitgesteld
salaris. De door de werkgever en werknemer
ingelegde premie komt in een potje, wij
bewaken dat en leggen daar door het
goed te beleggen een bepaalde ambitie in.
Wanneer mensen met pensioen gaan, is het
geld voor hen – of voor de achterblijvers, als
ze overlijden. Dat is het hele spel. Ik heb een
spreuk in mijn kamer hangen waar ik graag
naar verwijs als het een te ingewikkelde kant
dreigt op te gaan: ‘De dingen simpel houden
is vrij moeilijk. De dingen moeilijk maken is
daarentegen vrij simpel’. Wij bewandelen
hier graag de moeilijke weg van de eenvoud.”
Wat betreft die ambitie: gaat SPWKN
voor een zeven of een tien?
“Iedereen wil uiteraard een tien, maar op
het moment dat je voor het hoogst haalbare
gaat, betaal je de hoofdprijs. De vraag die we
ons telkens stellen is of de marginale kosten
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opwegen tegen de marginale opbrengsten.
Onze uitvoeringskosten lagen in 2016 net
onder de 100 euro per participant per
jaar. Daarmee zitten we bij de top tien à
vijftien procent van in omvang vergelijkbare
fondsen. Bij die lage uitvoeringskosten
bieden we een prima servicelevel. Maar
het is echt allemaal geen tien hoor –
bewust niet. En dat is in het belang van
de deelnemer. Een mooi voorbeeld is
hoe wij onze communicatietools inzetten.
Tools die ons niet de kop kosten, die je
vanuit klantperspectief het liefst ‘met de
ellebogen’ kunt bedienen, binnen een
kwartier te begrijpen zijn en waar iets van
een cyclus – een soort pensioen-APK – in zit.
Deelnemers willen het goed snappen, maar
voor de meesten is dat echt niet tot op het
allerdiepste niveau.
We zijn als fonds eerlijk gezegd wat minder
geïnteresseerd in alle achterliggende
psychologische processen van de
deelnemer. Het gaat ons erom dat we
bereiken wat we willen, namelijk dat
onze deelnemers in staat zijn een goede
persoonlijke financiële planning op te
stellen met als startpunt een goed inzicht
in hun pensioensituatie. Wanneer de
verwachtingen van de deelnemers over hun
pensioen realistisch zijn, kunnen ze zo nodig
nog tijdig financiële maatregelen nemen.”

Zijn de deelnemers gebaat bij nog meer
wetten en regels, denkt u?
“Ik vind het uitstekend dat er instanties
zijn die daar voortdurend goed over
nadenken en voorschriften uitvaardigen.
Veel pensioenzaken gaan immers het
gezonde verstand te boven en een goede
risicobeheersing voor pensioenfondsen
is key, je werkt immers met het geld van
anderen. De eerste reactie op de stijgende
regeldruk is vaak dat je van alles moet en
je autonomie daarom zo nu en dan in het
geding lijkt te komen. Maar zonder die
regels en een goed functionerend toezicht
op de naleving daarvan waren wij als fonds
echt niet zover gekomen als nu. Prima dat
er instanties zijn die je verder opjutten
het goed te doen en daar verantwoording
over af te leggen. Anderzijds zie ook ik
dat het aantal bepalingen en checklists
uit de hand dreigt te lopen, met alle
daarbij behorende kostenconsequenties
voor pensioenfondsen. We moeten niet
doorschieten en ervoor waken het kind niet
met het badwater weg te gooien. Ook hier
gaat het weer om het vinden van de juiste
balans. Ik kan je een handboek ‘Hoe word
ik een topbestuurder’ geven, maar het is de
vraag of je succes oogst met een karrevracht
aan do’s and don’ts. Zoiets vraagt ook eigen
inzicht, eigen sturing. De pensioenwereld
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biedt naar mijn idee onvoldoende
gezond en gefundeerd tegenwicht tegen
de toenemende regeldruk. Begrijpelijk
misschien: op het moment dat je kritiek uit,
sta je in de spotlights. Ook hier is de dialoog
binnen de sector, met de politiek en met de
toezichthouder van cruciaal belang. Als je
een goede relatie wilt, moet je voortdurend
met elkaar in gesprek. Moet je de ruimte
hebben om te zeggen: ik begrijp je, maar
toch willen we het graag net iets anders
doen omdat de toegevoegde waarde er niet
meer is of niet opweegt tegen de kosten.”
Dat kan de toezichthouder alleen maar
toejuichen, toch? Zij wil primair het
zelfkritische vermogen en de proactieve
attitude van financiële instanties stimuleren.
“Zeker, maar het gaat eigenlijk niet eens
zozeer om de toezichthouder. Het is aan ons
om onze eigen missie, visie en doelstellingen
te realiseren en aan niemand anders. Het
gaat erom dat je als fonds terdege beseft
dat je met het geld van anderen werkt, dat
vertrouwen iets breekbaars is en dat je
je organisatie aantoonbaar op orde moet
hebben. Onze stelling is dat je dat niet redt
met enkel en alleen regels en checklists.
Natuurlijk heb je er een aantal nodig,
maar belangrijker is dat je je werk met een

bepaalde bevlogenheid doet om uiteindelijk
het vertrouwen van de deelnemer te
verdienen. Dat is de uitdaging.”
Helpen die checklists en veranderingen,
of vormen ze een obstakel?
“Begrijp me goed: toezicht en regelgeving
zijn prima, zonder wrijving geen glans. Maar
je moet daar samen in alle redelijkheid
over kunnen praten en dat is niet altijd
het geval. Zo hebben wij sinds tien
jaar een visitatiecommissie, een intern
toezichtsorgaan dat je – toen nog eens
per drie jaar – inschakelt, dat je de maat
neemt en adviezen geeft. Na de eerste
visitatieronde voelde dat gelijk al wat raar
aan. Eens in de drie jaar vonden we al
te weinig om überhaupt een relatie tot
stand te kunnen brengen. We hebben de
visitatiefrequentie op eigen initiatief gelijk
al opgekrikt naar een jaarlijkse, waarbij
we elkaar tussentijds vaak ook nog een
of twee keer treffen – dit om te kunnen
klankborden over zaken die er spelen.
Zaken als de inrichting van het generieke
risicomanagement, het bestuursmodel of
de toekomst van het fonds. Wat het intern
toezicht betreft, bewegen wij ons dus al een
aantal jaren richting een semipermanent
iets tussen een visitatiecommissie en

een raad van toezicht. En dat bevalt
prima. Inmiddels ziet de wetgever de
visitatiecommissie graag vervangen worden
door een raad van toezicht. Dan denken wij:
onze aanpak is daar eigenlijk al helemaal
op geënt, zij het dat dat laatste stapje niet
geformaliseerd is. Nu komt er een nieuwe
verzamelwet pensioenen die fondsen met
een beheerd vermogen van meer dan een
miljard verplicht een raad van toezicht aan
te stellen. Daarmee krijg je in één keer
een orgaan erbij dat zeggenschap heeft,
dat graag bij bestuursvergaderingen,
commissievergaderingen en themadagen
aanwezig wil zijn. Dat kost veel extra tijd en
geld en voegt wat ons betreft weinig extra’s
toe. En alles wat je aan dit soort verplichte
zaken uitgeeft, gaat niet naar de deelnemer.”
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Hoe lastig is het voor een
pensioenfonds om je kostenniveau te
handhaven in deze tijd?
“Dat is bijna ondoenlijk. Ons fonds is een
zelfadministrerend fonds. Wij hebben de
laatste jaren gestaag gewerkt aan een
efficiënte pensioenadministratie en afscheid
genomen van bijna alle uitzonderingen
in de regeling. Daarbij hebben we de
kosten ondanks de toegenomen regeldruk
minimaal weten te houden. Qua efficiency is
er in onze pensioenuitvoering eigenlijk niets
meer te winnen. Maar als de regeldruk en
de kwaliteitseisen blijven toenemen en je
compliant wilt zijn en blijven, gaat je dat toch
het nodige kosten. De governancekosten –
denk aan de verplichte aanstelling van een
raad van toezicht – en de kosten van het
inhuren van extra externe expertise en het
verder inregelen van informatiesystemen
12

zullen alleen maar toenemen. Mogelijkheden
om aan de uitvoeringskant nog besparingen
te vinden zijn er eigenlijk niet meer. De
totale vermogensbeheerkosten van het
fonds bedroegen vorig jaar 0,46% van het
gemiddeld belegd vermogen. Ook daarmee
scoren we in de benchmarks goed, maar
wellicht valt daar nog iets aan besparingen
te vinden. Intensiever samenwerken met
andere fondsen is een andere mogelijkheid.
In de praktijk valt dat tot nu toe tegen, maar
wellicht moeten we daar met z’n allen toch
nog wat meer ons best doen.”
Kan het bestuur van SPWKN de
groeiende deskundigheidseisen
bijbenen?
“Onze bestuurders zijn uitstekend
gekwalificeerd, besteden veel tijd aan hun
bestuurswerk en bezetten stuk voor stuk

sterke posities binnen Wolters Kluwer.
Ze vinden SPWKN een interessante
organisatie en zien dat er op basis van
gelijkwaardigheid veel bereikt wordt.
Maar als de deskundigheidslat hoger en
hoger komt te liggen, zijn we genoodzaakt
stapsgewijs meer externe expertise in te
huren. Overigens doen we al zaken met
prima adviseurs, waaronder een externe
risicomanager en een compliance-adviseur
van Deloitte. Van de compliance-kant krijgen
wij ieder kwartaal een overzicht van wat
wijzigt aan wet- en regelgeving. Gevolgd
door een gesprek over hoe we die wetgeving
moeten duiden en welke maatregelen
passend zijn. Nogmaals, ik vind het goed
dat alle pensioenfondsen door hetzelfde
poortje moeten. Dat houdt je scherp. Voor
jezelf moet je echter de grens zien te vinden
tussen goed genoeg en perfect. We hoeven
niet zo nodig de laatste twee of drie procent

Pensioen | Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland

van ieder probleem op te lossen. Natuurlijk
behoor je als fonds 100% compliant te zijn,
daar zijn geen gradaties in. Maar streven
naar perfectie brengt je niet altijd dichter
bij je doel, het is alleen maar heel duur. Mits
verantwoord, doen we de dingen hier liever
ongeveer goed dan precies verkeerd.”
Hoe ziet u de toekomst van SPWKN?
“Dat is een goede vraag waar niet
alleen wij, maar eigenlijk ieder
ondernemingspensioenfonds mee worstelt.
Het afgelopen halfjaar is door het bestuur
samen met onze adviserend actuaris
Sprenkels & Verschuren een hernieuwde
studie naar de toekomst van het fonds
uitgevoerd. In die studie zijn vanuit een
SWOT-analyse scenario’s in kaart gebracht
die het bestaansrecht van het fonds
in een ander daglicht zouden kunnen
plaatsen. Dat scenario-denken is vanuit
een viertal dimensies aangevlogen: het
pensioenfonds, de pensioenovereenkomst,
de uitvoeringsovereenkomst en het
pensioenreglement. De risico’s en
consequenties van de op deze manier
gebundelde scenario’s zijn in kaart gebracht

en onderzocht is welke mitigerende
maatregelen zouden kunnen worden
genomen. Als de maatregelen niet tot
het gewenste effect leiden, wordt het
bestaansrecht van het fonds ingeperkt.
In die situatie kunnen we namelijk niet
meer voldoen aan het uitgangspunt
‘SPWKN is het beste alternatief in het
belang van de participanten’ en zullen
we de pensioenaanspraken en -rechten
overdragen naar een alternatieve
pensioenuitvoerder. Alle alternatieve
pensioenuitvoerders zijn in kaart gebracht
en de voor- en nadelen ten opzichte van de
huidige setting zijn beoordeeld op basis van
een aantal selectiecriteria.

richting DC gaan, of mochten de sociale
partners naar individuele pensioenpotjes
willen, dan krijg je een heel andere regeling,
met een heel andere pensioenuitvoering
en beheersing. Met 800 actieven in je
bestand moet je dan wellicht denken aan
gehele of gedeeltelijke outsourcing. Maar
let wel, een weg terug is er niet. Het moet
dus een weloverwogen en goed getimed
bestuursbesluit zijn. Er staat hier 1,1 miljard
en we willen dat dat uiteindelijk goed bij
onze deelnemers komt. Dat stelt ons voor
een grote verantwoordelijkheid.”

Vooralsnog luidt de conclusie dat het
pensioenfonds stevig in het zadel zit en er
op dit moment geen beter alternatief is. Dit
vanuit het oogpunt van pensioenresultaat,
servicelevel, risicohouding van alle
stakeholders, kosten en risicobeheersing.
SPWKN heeft een mooie regeling: een
DB-middelloonregeling met een maximale
fiscale opbouw van 1,875% bij een
pensioenrichtleeftijd van 67 jaar. Mocht
in 2020 het nieuwe pensioencontract
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Beschikbare premieregelingen:
keuzes voor werkgever
en werknemers
Het pensioenlandschap wijzigde de afgelopen
jaren vaak en ingrijpend. Verlagingen van de fiscaal
toegestane opbouwpercentages, een fiscaal
maximaal pensioengevend loon van € 100.000 en
verhoging van de pensioenrichtleeftijd hadden
grote invloed op veel pensioenregelingen. Ook
bij beschikbare premieregelingen, vaak gezien als
eenvoudig en onderhoudsarm voor werkgevers,
is een aantal zaken gewijzigd. In dit artikel gaan
wij in op de pensioenrichtleeftijd van 68 jaar, de
recente wijzigingen in life cycles van beschikbare
premieregelingen en het doorbeleggen na
pensioendatum.
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Pensioenrichtleeftijd 68 jaar
Door de wijziging van de Pensioenwet in
2012 is de pensioenrichtleeftijd gekoppeld
aan de levensverwachting. Op 31 oktober
2016 maakte het CBS een nieuwe raming
van de levensverwachting bekend. Op
basis van de nieuwe raming stijgt op 1
januari 2018 de pensioenrichtleeftijd
van 67 naar 68 jaar. In maart 2017 heeft
de Belastingdienst de bijbehorende
voorlopige beschikbare premiestaffels
bekendgemaakt. De fiscaal maximale
premiepercentages voor pensioenleeftijd 68
jaar dalen gemiddeld met circa 5% voor alle
leeftijdscohorten ten opzichte van de fiscaal
maximale staffel voor pensioenleeftijd
67 jaar, wat een verlagend effect op de
pensioenpremies zal hebben, afhankelijk
van de keuze van de werkgever. Door de
nieuwe pensioenrichtleeftijd zullen de
risicopremies voor nabestaandenpensioen
en arbeidsongeschiktheid echter stijgen.
Het netto-effect van deze twee gevolgen
voor een werkgever is afhankelijk van het
deelnemersbestand en de pensioenregeling.
Door bovenstaande wijziging dienen
veel werkgevers de pensioenregeling
per 1 januari 2018 aan te passen. Als
een werkgever zijn regeling niet aanpast,
kan deze fiscaal bovenmatig worden.
Dit kan leiden tot een grote, eenmalige
belastingheffing en revisierente voor de
werknemer (en soms ook de werkgever).
Van de uitvoerders hebben voornamelijk
de premiepensioeninstellingen (PPI’s) hun
standaardaanpak voor het wijzigen van de
pensioenregeling reeds gecommuniceerd. Er
zijn grofweg twee mogelijkheden:
1. De pensioenrichtleeftijd wordt
aangepast van 67 naar 68 jaar,
de beschikbare premiestaffel als
percentage van de fiscaal maximale
staffel blijft gelijk. Het fiscale regime (de
rekenrente die ten grondslag ligt aan de
staffel) blijft gelijk.
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2. De pensioenrichtleeftijd wordt
aangepast van 67 naar 68 jaar, de
premiepercentages blijven gelijk, het
fiscaal regime wijzigt (de rekenrente die
ten grondslag ligt aan de staffel daalt,
voor zover mogelijk).
Ter illustratie: een werkgever biedt
een pensioenregeling op basis van de
2017-staffels. De staffel is 100% van
staffel-2 (ouderdomspensioen en uitgesteld
partnerpensioen) op basis van 3%
rekenrente. Het premiepercentage voor
een medewerker van 60 jaar oud bedraagt
28% van de pensioengrondslag. In geval 1
wordt het nieuwe premiepercentage 26,4%
van de pensioengrondslag. In geval 2 blijft
het premiepercentage 28%, maar wordt
de rekenrente die ten grondslag ligt aan de
staffel verlaagd naar 2,5%.
Beide mogelijkheden hebben een
belangrijk nadeel voor de werknemer. In
geval 1 is dit de lagere pensioenpremie
die wordt ingelegd. Het uiteindelijke
pensioen zal hierdoor lager uitvallen. In
geval 2 staat de werkgever onzekerheid
toe met betrekking tot de fluctuaties
van de marktrente. Immers, wanneer
deze rente stijgt, zal de Belastingdienst
niet langer een marktrentestaffel op
basis van 2,5% toestaan. De staffel zal
dan alsnog aangepast moeten worden.
Binnen pensioenregelingen die voorheen
gebaseerd waren op een 4% staffel, maar
wijzigen naar een fiscaal regime met een
rekenrente van 3% of lager, zal bij een
waardeoverdracht of op pensioendatum
getoetst moeten worden of het pensioen
niet fiscaal bovenmatig is. Is dat wel het
geval, dan vervalt het bovenmatige deel in
veel gevallen aan de uitvoerder. Overigens
stellen uitvoerders meestal voor het
bovenmatige deel te laten vervallen aan de
werkgever. Dit kan ongewenste gevolgen
hebben voor werkgevers die rapporteren
onder IFRS. Omdat dit de kwalificatie van de
pensioenregeling kan beïnvloeden.

Een groot voordeel
van deze ‘nieuwe
generatie DC producten’ is dat
er meer variatie
mogelijk is
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Bovengenoemde event-toets is van
toepassing voor staffels met een rekenrente
van 3% of lager. Wanneer de werkgever
nu reeds een 3% staffel heeft, lijkt het
aanpassen van het fiscaal regime van
mogelijkheid 2 geen groot nadeel voor de
werknemer. De impact van de wijzigingen
voor zowel werknemer als werkgever
lijkt hierdoor bij mogelijkheid 2 in veel
gevallen beperkt, aangezien de event-toets
al uitgevoerd moest worden. Het is nog
onduidelijk of uitvoerders het gespaarde
kapitaal onder een ander fiscaal regime
separaat administreren. Wanneer dit niet
gebeurt, kan de event-toets niet goed
plaatsvinden en eventueel nadelig uitpakken
voor de werknemer.
Het is fiscaal gezien mogelijk om, ondanks de
stijging van de fiscale pensioenrichtleeftijd,
een staffel op basis van pensioenrichtleeftijd
67 jaar aan te bieden. Deze staffel zal
dan lagere percentages kennen dan een
staffel op basis van pensioenrichtleeftijd
68 jaar, vergelijkbaar met het verschil
in opbouwpercentages tussen 67 en
68 jaar voor een middelloonregeling in
2018. Deze opbouwpercentages voor het
ouderdomspensioen bedragen 1,875% bij
pensioenrichtleeftijd 68 jaar en 1,76% bij
pensioenrichtleeftijd 67 jaar als tevens een
nabestaandenpensioen ter grootte van
70% van het ouderdomspensioen wordt
aangeboden.
Bij de aanstaande wijzigingen in een
pensioenregeling dient de werkgever nog
met twee zaken rekening te houden. Ten
eerste brengen sommige uitvoerders
van beschikbare premieregelingen
kosten in rekening voor het wijzigen van
de pensioenregeling. Ten tweede heeft
de werkgever instemming nodig van de
ondernemingsraad, waarna akkoord van
de werknemers voor de wijziging van de

pensioenregeling ook noodzakelijk is, zelfs
als deze wijziging gedreven wordt door
fiscale wijzigingen. Wanneer binnen een
onderneming geen ondernemingsraad
actief is, moet nog steeds de instemming
worden gevraagd aan de individuele
deelnemers. Mogelijk is er geen instemming
vereist wanneer de pensioenregeling
wordt uitgevoerd door een Algemeen
Pensioenfonds. De wijzigingen in een
beschikbare premieregeling uitgevoerd
door een bedrijfstakpensioenfonds worden
bepaald door de sociale partners.
Nieuwe mogelijkheden in life cycles
Het pensioenkapitaal binnen beschikbare
premieregelingen wordt (bijna) altijd belegd
volgens het life cycle-principe. Naarmate de
werknemer ouder wordt, neemt de allocatie
naar risicovolle beleggingen af. Het idee
hierachter is dat schokken op de aandelenen obligatiemarkt vlak voor pensioen
daardoor minder invloed hebben op de
hoogte van het uiteindelijke pensioen.

De potentie van
het doorbeleggen
na pensioendatum
is groot, maar de
precieze strategieën
van uitvoerders zijn
nog niet bekend

Bij veel uitvoerders kan de werknemer
afwijken van de standaard life cycle door
meer risico (offensief) of minder risico
(defensief) te nemen. In de praktijk blijkt dat
zeer weinig werknemers een keuze maken
voor een ander profiel. De beleggingsmix in
deze life cycles hangt alleen af van de keuze
van de werknemer voor het profiel (neutraal,
offensief en defensief) en het aantal jaren
tot de pensioendatum.
Een aantal uitvoerders heeft de manier van
life cycle-beleggen veranderd. Hierbij worden
in de bepaling van de beleggingsmix ook het
gewenste pensioeninkomen en de behaalde
beleggingsrendementen en daarmee
het huidige kapitaal meegenomen. Het
voordeel hiervan is dat de beleggingsmix
beter aansluit bij de actuele situatie en de
wensen van de deelnemer. Na bijvoorbeeld
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een echtscheiding, wanneer de helft van
het kapitaal naar de ex-partner gaat, kan de
werknemer ervoor kiezen minder of juist
meer risico te nemen. Hij is nu weliswaar
afhankelijker van het resterende kapitaal,
maar het ten doel gestelde pensioen is
verder uit zicht geraakt.
Een groot voordeel van deze ‘nieuwe
generatie DC-producten’ is dat er veel meer
variatie mogelijk is dan wanneer slechts
drie risiconiveaus worden gehanteerd. Zo
bieden uitvoerders life cycles aan die langer
vasthouden aan zakelijke waarden en
pas na de pensioendatum beginnen met
afbouwen. Deze nieuwe life cycle-producten
geven de deelnemers meer mogelijkheid te
kiezen voor ofwel meer risico en dus een
hoger verwacht rendement, ofwel meer
zekerheid maar een naar verwachting
lager rendement. Hier is geen verplichte
actie nodig voor werkgevers, maar zij
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kunnen hun werknemers wel stimuleren
om zich te verdiepen in het pensioen en de
mogelijkheden, zodat de werknemers een
bewustere keuze kunnen maken.
Doorbeleggen na pensioendatum
Naast de algemene wijzigingen in de
life cycle heeft ook het ‘doorbeleggen
na pensioendatum’ invloed op de
beleggingsmix. Het ‘doorbeleggen na
pensioendatum’, door de wetgever ‘variabel
pensioen’ genoemd, is een onderdeel van
de Wet verbeterde premieregeling die per
1 september 2016 in werking is getreden.
Met het variabel pensioen vervalt de
verplichting op pensioendatum het
gespaarde kapitaal uit een beschikbare
premieregeling volledig om te zetten in een
levenslang pensioen. De medewerker heeft
de keuze het pensioen (gedeeltelijk) door te
beleggen met als doel meer rendement en
dus een hoger pensioen te halen.

Een werkgever heeft
de instemming van
de OR nodig om de
pensioenregeling te
wijzigen
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Bij een APF is het doorbeleggen door de
collectieve beleggingsmix standaard. Bij
andere uitvoerders blijft de standaard dat
de life cycle aansluit op een regeling waar
het volledige kapitaal op de pensioendatum
wordt omgezet in een levenslange uitkering.
Diverse onderzoeken hebben aangetoond
dat de potentiële meerwaarde van een
variabel pensioen gemiddeld 10 tot 15%
extra pensioen kan bedragen.
Door de zorgplicht van uitvoerders
(voornamelijk verzekeraars) kunnen
zij het variabele pensioen nog niet tot
standaardkeuze maken. Veel uitvoerders
hebben nog geen concrete afbouwstrategie
gepubliceerd. De afbouwstrategie bepaalt
op welke leeftijd welk percentage van het
kapitaal geconsumeerd kan worden door
de deelnemer. Er zijn in grote lijnen twee
mogelijkheden:
1. de uitkering op een hoger niveau starten
dan bij een levenslange uitkering en
speculeren op voldoende rendement,
zodat de uitkering niet of slechts beperkt
hoeft te dalen; of
2. de uitkering op een lager niveau starten
dan bij een levenslange uitkering en het
behaalde rendement inzetten voor een
eventuele waarde- of welvaartsvaste
uitkering.

Conclusie
De wijzigingen in de life cycles en het
doorbeleggen na pensioendatum zijn
voor de werknemer belangrijker dan voor
de werkgever. De werknemer zal immers
de keuze moeten maken of hij wel of niet
wil doorbeleggen en of hij zijn life cycle wil
aanpassen naar meer of minder risicovol.
Bij de wijziging van de pensioenleeftijd als
gevolg van de pensioenrichtleeftijd naar
68 jaar is de werkgever wel nadrukkelijk
aan zet. Hij zal zeer waarschijnlijk zijn
pensioenregeling moeten wijzigen
en heeft hiervoor instemming van de
ondernemingsraad nodig, waarna akkoord
van de deelnemers noodzakelijk is.

Pieter Platteel
Benefits & Pension Advisory
pplatteel@deloitte.nl
Sebastiaan de Leeuw den Bouter
Benefits & Pension Advisory
sdeleeuwdenbouter@deloitte.nl

Medewerkers die nu (bijna) met pensioen
gaan, hebben veelal vroeger in toegezegd
pensioenregelingen deelgenomen. Het
beschikbare premiedeel beslaat daardoor
maar een gedeelte van het totale pensioen.
Het lijkt in die gevallen logisch om dit
beschikbare premiedeel risicovoller door te
beleggen (hoog beginnen), omdat anders
de relatieve winst (ten opzichte van het
totaal) naar verwachting beperkt is, waarbij
het relatief beperkte verlies voor deze
medewerkers doorslaggevend kan zijn.
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Bemiddeling
Ombudsman
Pensioenen niet
altijd succesvol
In het voorjaar van 2017 heeft drs. Piet
Keizer in zijn functie als Ombudsman
Pensioenen het Jaarverslag 2016
uitgebracht. Als Ombudsman Pensioenen
is de heer Keizer actief als onafhankelijk
bemiddelaar in klachten en geschillen. De
ombudsman kan vanuit zijn onafhankelijke
positie door het geven van tekst en uitleg
of het toelichten van een standpunt van
een pensioenuitvoerder zowel klager
als pensioenuitvoerder van dienst zijn.
We zien dat veranderingen in wet- en
regelgeving resulteren in klachten bij
de ombudsman. In dit artikel worden
de hoogtepunten van het afgelopen
jaar besproken.
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Formele Adviezen
Als een klacht niet via bemiddeling is op te
lossen, kan de ombudsman op grond van
het Reglement Ombudsman Pensioenen
een Formeel Advies uitbrengen aan een
betrokken pensioenuitvoerder. Een Formeel
Advies van de ombudsman is niet bindend,
maar wordt doorgaans wel gevolgd.
In zowel 2015 als 2016 heeft de
ombudsman een Formeel Advies
uitgebracht ter zake van de premievrije
voortzetting van pensioenopbouw wegens
arbeidsongeschiktheid. Het Advies van
2015 bleek van dusdanig belang, dat
het de aanleiding vormde voor een
bedrijfstakbrede aanbeveling van de
ombudsman.
22

Premievrije voortzetting wegens
arbeidsongeschiktheid
In het geschil van 2015 was de klager sinds
augustus 2007 tot de pensioendatum van 1
januari 2014 volledig arbeidsongeschikt. Na
augustus 2007 bleef de klager deelnemer
van het fonds op grond van premievrije
voortzetting wegens arbeidsongeschiktheid.
Het fonds heeft meerdere keren, via de
Uniforme Pensioenoverzichten van 2008
tot en met 2010, de toekenningsbrief
en antwoorden op expliciete vragen
over het voorwaardelijke pensioen, een
voorwaardelijk pensioen aan de klager
toegezegd. Het fonds trok met het
schrijven van 28 januari 2014 echter het
recht op een voorwaardelijk pensioen
in. Als gevolg hiervan werd het recht op

Op grond van de
Regeling SUWI was de
pensioenuitvoerder
immers verplicht niet
eerder dan per 1
januari 2011 premievrije
voortzetting toe te
kennen
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ouderdomspensioen lager dan in eerste
instantie eind 2013 in een toekenningsbrief
was vermeld.
De ombudsman heeft het fonds op de tekst
van het Sociaal Akkoord tussen regering en
sociale partners gewezen, waaruit bleek dat
het niet gaat om werknemerschap, maar
om deelnemerschap tot de pensioendatum
om in aanmerking te komen voor een
voorwaardelijk pensioen. Naar aanleiding
van het geschil heeft de ombudsman een
Formeel Advies uitgebracht:
‘Op grond van het doel en de strekking van
het voorwaardelijke pensioen, zoals tot uiting
gebracht in de wettelijk voorgeschreven
voorwaardelijkheidsverklaring, heeft
de ombudsman geconstateerd dat niet

uitsluitend werkzame deelnemers, maar alle
deelnemers die aan de voorwaarden voldoen
in aanmerking komen voor een voorwaardelijk
pensioen. Het pensioenreglement van het
fonds is naar het oordeel van de ombudsman
niet voldoende duidelijk en wijkt bovendien
af van de wettelijk voorgeschreven
voorwaardelijkheidsverklaring. In de wettelijke,
maar ook in vrijwillige communicatie van het
fonds aan klager heeft het fonds herhaaldelijk
en expliciet aangegeven dat klager in
aanmerking komt voor het voorwaardelijke
pensioen. Klager mocht hier als deelnemer op
vertrouwen (‘contra proferentem’).’

Onder invloed
van rente kan de
toekomstige waarde
van aanspraken op een
ouderdomspensioen
vanaf 67 jaar boven de
afkoopgrens komen
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In 2016 gaf de pensioenuitvoerder aan het
Formele Advies niet te volgen. Het bestuur
van de verantwoordelijke pensioenkoepel
heeft op verzoek van de ombudsman
geprobeerd de pensioenuitvoerder op
andere gedachten te brengen, maar die
poging bleef zonder resultaat.
Vorig jaar kreeg de ombudsman wederom
een klacht binnen betreffende premievrije
voortzetting van pensioen wegens
arbeidsongeschiktheid. De klager werd
in 2006 volledig arbeidsongeschikt, maar
ontdekte pas bij zijn pensionering in 2013
dat de opbouw vanaf de laatste dag van het
arbeidscontract (2006) was beëindigd. Het
Formele Advies van de ombudsman in april
2016 luidde:
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‘Ik adviseer het fonds klager alsnog
coulancehalve premievrije pensioenopbouw toe
te kennen per 10 maart 2006, doch – gezien
artikel 37 PW – dwingend per 1 januari 2009.’
Na het Advies was de pensioenuitvoerder
alsnog niet bereid de klager premievrije
voortzetting wegens arbeidsongeschiktheid
per 1 januari 2009 toe te kennen. Op
grond van de Regeling SUWI was de
pensioenuitvoerder immers verplicht
niet eerder dan per 1 januari 2011
premievrije voortzetting toe te kennen.
De ombudsman heeft verder niets kunnen
betekenen voor de klager, aangezien er
enig juridisch draagvlak moet zijn, wil
hij zijn werkzaamheden naar behoren
kunnen uitvoeren.

Een Formeel Advies van
de ombudsman is niet
bindend, maar wordt
doorgaans wel gevolgd
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Versnelde verhoging AOW-gerechtigde
leeftijd
In 2013 besloot de regering de AOWgerechtigde leeftijd versneld te verhogen
tot 67 jaar in 2021. Het gevolg hiervan is dat
sommige ouderen na hun 65ste verjaardag
met een ‘AOW-gat’ geconfronteerd werden
of gaan worden. Dit zijn ouderen die
in de afgelopen jaren met functioneel
leeftijdsontslag of prepensioen zijn gegaan
of een stamrecht- of lijfrente-uitkering
genieten tot hun 65ste. Hierdoor komen
ouderen de laatste twee jaren tot hun 67ste
geheel of grotendeels zonder inkomen
te zitten.
De ombudsman ziet weinig of geen
mogelijkheden voor pensioenuitvoerders.
Met een redelijke pensioenvoorziening
zou het pensioen eerder kunnen ingaan,
waarmee de periode tot de AOW-uitkering
kan worden overbrugd. Nadelen hiervan zijn
dat het pensioen levenslang behoorlijk lager
is en dat deze oplossing niet mogelijk is voor
mensen die weinig of geen pensioen hebben
opgebouwd.
Afkoop klein pensioen
De Pensioenwet geeft een eenzijdig recht
aan pensioenuitvoerders om pensioenen
die per jaar niet meer bedragen dan €
465,94 (bedrag 2016) ongevraagd af te
kopen. Deelnemers kunnen om afkoop
van een klein pensioen vragen, maar niet
afdwingen. De wettelijke afkoopgrens
wordt getoetst aan de hoogte van het
pensioen op de pensioenrichtleeftijd.
Redelijk onopgemerkt hebben de meeste
pensioenfondsen in 2014 of 2015 de
reglementaire pensioenrichtleeftijd
verhoogd van 65 naar 67 jaar. Onder invloed
van rente kan de toekomstige waarde van
aanspraken op een ouderdomspensioen
vanaf 67 jaar boven de afkoopgrens komen.

De pensioenuitvoerder mag derhalve
het pensioen niet afkopen, omdat het
ouderdomspensioen op de reglementaire
pensioenleeftijd van 67 jaar boven de
afkoopgrens ligt.
De ombudsman heeft in dit geval niet
kunnen bemiddelen vanwege de wettelijke
afkoopgrens. Wel is het zeker een
ontwikkeling waarmee rekening gehouden
moet worden.
Overdracht en bewaring van
pensioendossiers
De ombudsman doet een dringend
beroep op de pensioenuitvoerders om
pensioendossiers zo volledig mogelijk over
te dragen en om de dossiers zeer lange tijd
te bewaren. De wettelijke bewaartermijn van
zeven jaar is volgens hem eigenlijk te kort.
Een fout bij een overdracht kan bijvoorbeeld
pas na twintig of dertig jaar aan het licht
komen. Na verloop van tijd is het vaak niet
meer duidelijk wat er met een pensioen
is gebeurd. Het komt nu regelmatig voor
dat een pensioenuitvoerder niet kan
aantonen of een pensioen in het verleden is
afgekocht, waaronder ook afkoop door een
waardeoverdracht.

Floris Hupkes
Global Employer Services
FHupkes@deloitte.nl
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Employee benefits en pensioen
Tijden veranderen en zo ook de manier waarop we leven en werken. Hoe
bewegen arbeidsvoorwaarden zoals het pensioen hierin mee? Medewerkers
hebben behoefte aan keuzevrijheid in hun benefitspakket. Wat betekent dit voor
de werkgever? Deloitte Benefits & Pension Advisory adviseert ondernemingen
over ontwerp, inhoud, financiering en uitvoering van employee benefits en pensioenen.
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