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Redactioneel
Het coronavirus heeft een grote invloed op 
de financiële situatie van de Nederlandse 
pensioenfondsen. De AEX-index beleefde 
op 12 maart 2020 met 10,75% de 
grootste daling op één dag sinds 2008 en 
tegelijkertijd ging de rente hard omlaag. 
De dekkingsgraad van pensioenfondsen 
is hierdoor hard geraakt. Voor het eerst 
rekenen sommige pensioenfondsen met een 
rekenrente van bijna nul. Vorig jaar dachten 
veel pensioenfondsen dat met de extreem 
lage rente van circa 1% de bodem was 
bereikt. Het is nog te vroeg om te bepalen 
wat dit alles betekent voor het korten van de 
aanspraken. Het is te hopen dat de situatie 
voor de pensioenfondsen de komende 
kwartalen weer wat verbetert.

Het coronavirus kan ook gevolgen 
hebben voor de risico’s op overlijden en 
arbeidsongeschiktheid. Het is goed om 
als werkgever na te gaan of verzekeringen 
tot uitkering overgaan als medewerkers 
overlijden of arbeidsongeschikt raken als 
gevolg van besmetting met het coronavirus 
en zij hebben gereisd naar een gebied 
met reisbeperkingen. De huidige situatie 
onderstreept dat het huidige pensioenstelsel 
kraakt en piept. De noodzaak om te komen 
tot een nieuw pensioenstelsel wordt 
almaar groter.

De financiële situatie van de 
pensioenfondsen maakt dat zij kritisch 
kijken naar de uitvoeringskosten. Het artikel 
‘Operatie vereenvoudiging pensioenregeling’ 
laat zien dat door vereenvoudiging van 
de pensioenregelingen kan worden 
bespaard op de administratiekosten. 
Het geeft een mooi voorbeeld van hoe 
complexiteitsreductie kan worden 
bereikt met volledige instemming van de 
stakeholders en met minimale impact voor 
de deelnemers.  

Zo kunnen pensioenfondsen ideaal 
voorsorteren op de implementatie van 
het nieuwe pensioenstelsel en op verdere 
digitalisering van het pensioenfonds. 
Dit sluit aan bij de oproep van minister 
Koolmees in het kader van de Evaluatie Wet 
pensioencommunicatie. Hij roept de sector 
en de toezichthouder op de kwaliteit van 
de pensioenadministraties te verbeteren 
en onderstreept dat de complexiteit van 
de bestaande pensioenadministraties en 
de risico’s op fouten die daarmee gepaard 
gaan de sector ertoe noodzaken over te 
stappen naar een nieuw, eenvoudiger en 
transparanter pensioenstelsel.

Veel pensioenfondsen zijn bezig 
met de actiepunten uit de Europese 
Pensioenfondsenrichtlijn IORP II. In 
ons interview gaat Kor Bosscher (Chief 
Finance Risk – CFRO) van Triodos Asset 
Management in op ESG en groen beleggen. 
Twee onderwerpen die als onderdeel van 
IORP II in de schijnwerpers staan. Dit geldt 
ook in hoge mate voor de gevolgen van 
de privacyregelgeving. Sinds de invoering 
van IORP II hebben pensioenfondsen 
sleutelfuncties moeten inrichten. Denk aan 
de risicobeheerfunctie, de actuariële functie 
en de interne auditfunctie. In 2020 is het tijd 
geworden voor het privacy re-assessment, 
waarmee pensioenfondsen vanuit de AVG 
worden verplicht om na te denken over 
privacyrisico’s en deze risico’s te verkleinen.

Door al deze ontwikkelingen gaat ons 
pensioenstelsel een betekenisvolle tijd 
tegemoet die we met veel interesse zullen 
blijven volgen.

Reacties: pensioen@deloitte.nl
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Een eerlijker, duurzamer en menselijker wereld. Dat is de stip die Triodos 
Investment Management al bij de oprichting aan de horizon heeft gezet voor 
zichzelf. Op weg ernaartoe brengt zij beleggers die hun geld willen inzetten 

voor blijvende positieve verandering samen met innovatieve ondernemers en 
duurzame bedrijven die deze verandering feitelijk bewerkstelligen. Hoewel 

duurzaam beleggen sinds een aantal jaren een enorme toename in populariteit 
kent, komen verkeerde voorstellingen en verwachtingen nog geregeld voor. Want 
zijn beleggingen met een ideëel motief niet extra risicovol en leveren ze wel het 
gewenste rendement? Volgens Kor Bosscher, Managing Director Risk & Finance 
bij Triodos IM, zijn dit vooroordelen die geen stand houden. Sterker nog: een 

recent uitgevoerd onderzoek toont aan dat beleggers met de impactfondsen van 
Triodos IM de risico-rendementskarakteristieken van hun portefeuille verbeteren. 
“Wat we in ons hart al wisten, kunnen we nu ook onderbouwen”, aldus Bosscher. 

“Een significant verbeterd risico-rendementsprofiel gaat samen met positieve 
verandering.” Als dat geen goed nieuws is voor pensioenfondsen.

1
'Verduurzamen is 

geen bijzaak'
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geringe volatiliteit. De conclusie luidt dan ook 
dat deze fondsen waarde kunnen toevoegen 
aan een goed gespreide portefeuille, zelfs 
nog zonder de bijbehorende positieve 
impact in ogenschouw te nemen.

Is dat geen bescheiden claim?

Wellicht wel, maar sec vanuit risk-return 
bekeken is dat de boodschap. De drie 
fondsen laten een gunstige risico-
rendementsverhouding zien. En dan komt 
die andere dimensie daar nog bij: hun 
impact, hun positieve effect op de wereld. 
Vanuit mijn achtergrond bij pensioenfondsen 
en verzekeraars was ik gewend puur te 
kijken vanuit risk-return, dat wil zeggen zo 
weinig mogelijk risico en zoveel mogelijk 
rendement. Triodos IM kijkt daar anders 
naar: vanuit de driehoek impact-risk-return. 
Dat is een fundamenteel verschil, niet alleen 
in woord maar ook in afweging en in een 
andere portefeuilleopbouw. Maar omdat we 
snappen dat risk-return voor beleggende 
partijen zo enorm belangrijk is, zeggen 
we: kijk, in jullie wereld werkt dit dus ook. 
Vervolgens willen we deze partijen van harte 
uitnodigen om verder te kijken naar wat je 
aan impact kunt bereiken. Het is niet een 
kleine switch die je dan in je portefeuille 
maakt. Hoe mooi is het om door een 
impactfonds op te nemen in je portefeuille, 
met een zelfde risico een vergelijkbaar of 

Tegen welke vooroordelen jegens 
duurzame beleggingen loopt u aan  
bij prospects?

Een duurzame belegging zal wel duur zijn 
of weinig rendement maken. Dat krijgen 
we geregeld vanuit de markt te horen. 
Een aantal van onze fondsen is gericht op 
inclusieve financiering in emerging markets. 
Pensioenfondsen en institutionele beleggers 
zien dat soms meteen als risicovol en 
willen daar geen positie in hebben, zonder 
dat echt te kunnen onderbouwen. En 
dat terwijl wij juist denken dat je je risico-
rendementsverhouding zelfs nog verbetert 
met deze fondsen – juist vanwege die 
maatschappelijke impact, juist omdat je in 
emerging markets zit. Maar het is lastig de 
bestaande scepsis te ontzenuwen. Daarom 
besloten we onze visie eens door een 
onafhankelijke derde te laten evalueren. Hoe 
kun je vanuit de efficiënte portfoliogedachte 
je curve verbeteren door toevoeging van 
onze producten en tegelijk nog die impact 
op de wereld maken? Hiervoor lieten we 
drie van onze impactfondsen, namelijk het 
Triodos Microfinance Fund, het Triodos 
Renewables Europe Fund en het Triodos 
Groenfonds, onderzoeken door Ortec 
Finance. Wat bleek: vergeleken met aandelen 
en vastrentende producten realiseerden 
onze fondsen op middellange en langere 
termijn een relatief stabiel rendement bij een 

Waar is die gunstige risico-
rendementsverhouding aan te danken?

Twee factoren spelen een rol. Ten eerste 
de lage correlatie met rentemarkten en 
aandelenbeurzen, waardoor deze fondsen 
relatief onafhankelijk of zelfs tegengesteld 
zijn van schommelingen in rente en koersen. 
Ten tweede een lage volatiliteit. 

hoger rendement te behalen en impact 
te realiseren, dan wel met een zelfde 
rendement het risico te verlagen.

Hoe mooi is het om 
door een impactfonds 
op te nemen in je 
portefeuille, met 
een zelfde risico een 
vergelijkbaar of hoger 
rendement te behalen 
en impact te realiseren, 
dan wel met een zelfde 
rendement het risico  
te verlagen
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Neem onze investeringen in 
microkredietinstellingen – instellingen 
die kleine leningen verstrekken aan 
kleine ondernemers, die bijvoorbeeld als 
kleermaker werken.  Deze activiteit reageert 
niet op de mondiale conjuncturele of 
financiële bewegingen. De wereldeconomie 
heeft er nauwelijks invloed op. De 
gehanteerde rentes zijn ook niet gekoppeld 
aan de kapitaalmarkten zoals wij die hier 
kennen. Dus als de beurzen instorten, 
gaan deze zzp’ers gewoon door met hun 
naaimachine. Hierdoor heb je te maken 
met een heel andere dynamiek. Bij 
microkredieten denkt men overigens snel 
aan heel hoog risico en leningen die niet 
worden terugbetaald. Maar juist hier ligt het 
percentage terugbetalingen erg hoog. Dat 
werkt positief door op onze fondsen.

In feite werk je onder de grote financiële 
golfbewegingen door.

Juist, en daarom is het jammer dat 
institutionele beleggers huiverig zijn 
voor opkomende markten. Ze vinden 
ze te risicovol. Maar als je naar de 
portefeuillekarakteristieken kijkt, wordt 
dat niet bevestigd. En als je dan bedenkt 

wat voor impact je in die gebieden kunt 
maken. Zo veel mensen daar die nog geen 
bankrekening hebben, die verstoken zijn van 
basisvoorzieningen, die nog op houtskool 
stoken. Wij kunnen hier in het Westen 
enorm ons best doen met CO2, maar 
dáár valt natuurlijk veel meer ecologische 
en sociale winst te behalen. Dat wordt te 
weinig meegewogen. In die optiek is het 
echt zonde dat een groot gedeelte van de 
pensioenwereld emerging markets links  
laat liggen.

Er wordt toch wel in opkomende 
markten geïnvesteerd?

Hooguit voor een klein percentage. De 
angst regeert; pensioenfondsen zijn 
huiverig voor onbekende aspecten en 
om negatief in de krant te komen. Het is 
wel algemeen geaccepteerd dat je niet 
in wapens en tabak moet gaan zitten. Ze 
onderschrijven eveneens de ESG-doelen 
– Environmental, Social & Governance; 
ook zo’n mondiale standaard waar je niet 
omheen kunt – en wegen factoren als 
energieverbruik, klimaat, beschikbaarheid 
van grondstoffen, gezondheid, veiligheid 

en goed ondernemingsbestuur keurig 
mee bij de samenstelling van hun 
portefeuille. Ze begrijpen ook dat ze als 
grote aandeelhouder in multinationals 
hun stem moeten laten horen. Maar daar 
stopt het doorgaans. Het overwegende 
idee in de markt is: duurzaamheid kost 
geld, straks zit je vast in bedrijven die 
vanwege allerlei transitierisico’s niets meer 
waard zijn. Dan kijk je dus puur vanuit een 
defensieve houding en waardebehoud 
naar duurzaamheid. Oftewel vanuit het 
perspectief van ‘duurzaamheidsrisico’s’. Maar 
je kunt het ook omdraaien en investeren in 
die bedrijven die een positieve verandering 
bewerkstelligen en daarmee de duurzame 
transitie juist versnellen. Dan kun je als 
investeerder veel ten goede bereiken, zowel 
qua impact als qua waarde. En je risk-return 
kan het probleem niet meer zijn. Die helpt 
je juist, zo blijkt nu. Dat is precies hoe wij 
ernaar kijken. Wij stellen de vraag: gegeven 
het feit dat er een energievraag is, waar wil 
je dan wél in investeren? Vervolgens hebben 
wij een mening over hoe je dat moet invullen, 
zodanig dat je risk-returnperspectief daar op 
z’n minst niet onder lijdt.
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wat ze er feitelijk mee doen… Aan ons de 
uitdaging om voor echte inhoud te zorgen, 
om de geloofwaardigen van de window 
dressers te scheiden. Maar hoe toon je 
aan dat je met jouw fondsen verbetering 
brengt in de lokale leefomstandigheden 
in Afrika, Zuid-Amerika en Azië? Dat je de 
maatschappelijke participatie verhoogt? Die 
componenten zijn best moeilijk te meten. 
Wat dat betreft is CO2 een fijne maatstaf, 
maar natuurlijk niet de enige. Hoewel wellicht 
iets minder concreet, is de gerealiseerde 
impact in inclusive finance ook heel goed  
te meten.

Millennials hebben het begrip ‘purpose’ 
hoog in het vaandel en laten zich niet 
snel misleiden door etalagegedrag.  
Stemt dat niet tot optimisme?

Ik vind millennials een heel interessante 
groep. Zij zijn betrokken en maken zich druk 
om hun toekomstige leefwereld. In termen 
van keuzevrijheid zijn zij veel verder en zullen 
zij ook veel meer zelf moeten regelen voor 
de toekomst. Pensioenfondsen maken de 
keuzes waarin wordt belegd; daar heb jij als 
deelnemer niets over te zeggen. Je kunt ook 
niet stemmen met je voeten door te zeggen: 
dan ga ik hier weg. Je zit er doorgaans aan 
vast en je hebt nul keuzevrijheid. Millennials 
pikken dat niet. Bovendien gaat het hele 
pensioenstelsel naar individueel en moeten 
deelnemers steeds meer hun eigen 
pensioen gaan verzorgen.  

Duurzaamheid was een aantal jaren 
terug nog een exotisch begrip. Je was 
een roepende in de woestijn, een 
alternatieveling. Maar de cultuur 
kantelt. Heeft Triodos IM de wind mee?

Zeker, en daar zijn we blij mee. We hoeven 
steeds minder te vechten tegen de reserves 
die er onder beleggers bestaan en hoe 
meer instellingen duurzaamheid hanteren 
hoe meer positieve impact er wordt 
gerealiseerd. Anderzijds wordt het daardoor 
ook wel diffuser, zeker voor consumenten 
en financiële instellingen. Want, wat is nou 
écht duurzaam? Wat maakt nou écht het 
onderscheid? Beursgenoteerde bedrijven 
hebben de MSCI-duurzaamheidsindex. 
Mooi, denk je dan. Maar als je met onze 
normen gaat kijken naar het type bedrijven 
dat daarin zit, dan schrik je je rot. De 
aardolie-industrie is bijvoorbeeld sterk 
vertegenwoordigd, zij het met de minst 
‘slechte’ bedrijven. Alsof je daar zo blij mee 
moet zijn.

Moet je als duurzaamheidsbank niet 
enorm strijden tegen ‘greenwashing’? 
Organisaties moeten iets laten zien 
op het vlak van sustainability om 
salonfähig te zijn. Dat hoeft echter niet 
altijd substantie te bevatten.

Dat geldt zelfs voor gerenommeerde 
multinationals. Ze schreeuwen van de daken 
dat ze gaan verduurzamen en maken daar 
miljoenen voor vrij, maar als je dan nagaat 

Dit is nu de generatie die echt zelf wil kiezen. 
Een generatie met een purpose bovendien.

De vraag alleen is: zijn pensioenfondsen 
daar voldoende mee bezig?

Met BeFrank hebben wij een 
duurzame lifecycle. De klanten van zo’n 
premiepensioeninstelling vinden dat oprecht 
heel mooi, maar er zit wel meer werk aan. 
‘Het is toch wat duurder; willen we dit wel?’ 
Wij volgen ook geen benchmark. Wij zijn 
onze eigen benchmark. Niettemin zijn er 
bedrijven en werknemers die zeggen: en 
toch willen wij die duurzame lifecycle van 
Triodos IM hebben. 

Ik vind millennials 
een heel interessante 
groep. Zij zijn betrokken 
en maken zich druk 
om hun toekomstige 
leefwereld. In termen 
van keuzevrijheid zijn 
zij veel verder en zullen 
zij ook veel meer zelf 
moeten regelen voor de 
toekomst
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Dat geeft mij het signaal: het komt eraan. 
En die mensen snappen ook veel beter dat 
het niet alleen risk-return is, maar dat er 
positieve impact achter moet zitten. We 
zien wel vooruitgang. Er wordt geen enkel 
fonds meer gelanceerd zonder de termen 
‘sustainability’ of ‘impact’. Anders gaat het 
niet vliegen. De grootste hobbel is volgens 
mij duidelijk te maken welke filosofie daar 
nou achter zit. Dat het dus niet gaat om 
uitsluiting van bedrijven of industrieën, maar 
om jezelf de primaire vraag te stellen: welke 
transitie vind ik belangrijk en waarop wil ik 
dan inzetten.

Er bestaan meerdere 
oplossingsrichtingen als het gaat 
over landbouwverduurzaming en de 
wereldvoedselvoorziening. De een 
zoekt het in veganisme, de ander in 
genetische manipulatie, weer een 
ander in kringloopveeteelt. Moet je 
als investment manager of bank geen 
politiek inhoudelijke keuzes maken in 
de bepaling van je doelen?

Visies verschillen, dat is niet te vermijden. 
Daarom moet je heel goed weten waar je 
wat van vindt. Wij hebben heel duidelijk 
een keuze gemaakt: Food & Agri, Inclusive 
Finance en Energy & Climate, daar vinden 
wij wat van. Op deze gebieden kunnen we 
echt onze zienswijze en beoogde aanpak 
uitdragen. Je moet daar zelf focus in hebben. 

Vervolgens moet je jezelf nog plaatsen: waar 
kan ik de meeste waarde toevoegen?

Allereerst in termen van impact, maar ook: 
ben ik nog nodig? Triodos Bank was een 
van de eerste partijen die windmolens 
financierde. Inmiddels staan de financiers 
rijen dik klaar voor het financieren van 
windparken. Dat wordt echt als mainstream 
gezien. Tegelijk zien we dat we op andere 
gebieden van de energietransitie nu 
harder nodig zijn, en dat onze euro op die 
gebieden meer impact oplevert. Dat kan tot 
interessante keuzes leiden. Soms ook tot 
beslissingen die eigenlijk een no-brainer zijn.
In Afrika zijn veel mensen nog afhankelijk van 
een dieselgeneratortje om elektriciteit op 
te wekken. Dat kost ze 200 dollar aan diesel 
per gezin per jaar, en dat is relatief veel. Maar 
daarnaast is het slecht voor het milieu en de 
gezondheid. Triodos IM is samen met een 
mobiele provider een programma gestart 
waarbij je voor 200 dollar een zonnepaneel 
kunt installeren. Via je mobiele telefoon kun 
je je lening aflossen, en dan is-ie van jou. 
Het voordeel is duidelijk: het CO2-probleem 
van die dieselgenerator ben je kwijt, én je 
betaalt geen 200 dollar per jaar meer, maar 
eenmalig. Het inkomen gaat dus drastisch 
omhoog – over impact gesproken. Het hoeft 
allemaal niet groots en meeslepend te zijn 
om zeer tastbare resultaten te behalen. Wij 
fungeren vaak in de rol van aanjager, totdat 
het mainstream is geworden en andere 

partijen het overnemen. Ja, je moet dus als 
bank of investment manager fundamenteel 
hebben nagedacht over welke gebieden je 
wilt bestrijken en wat je vindt dat er moet 
gebeuren. Vervolgens is het een kwestie van: 
put your money where your mouth is. Want: 
How we invest defines the world we want to 
live in.

Wat is uw boodschap richting 
pensioenfondsen?

Ontwikkel je visie en maak je keuze. Denk 
vanuit de impact en waardegroei die je wilt 
realiseren en zie duurzaamheid niet als 
een negatief risico vanuit waardebehoud. 
Veel bedrijven zijn voor een deel duurzaam 
bezig, maar zitten voor een nog veel groter 
deel in bijvoorbeeld olie. Dan doe je je 
positieve impact geheel teniet. Je kunt 
het niet meer maken om te investeren in 
zaken die schadelijk zijn voor de planeet. 
Beleggers hebben nu eenmaal die 
verantwoordelijkheid, gezien het enorme 
vermogen dat ze beheren. Wat heb je 
aan een koppeling met ESG-richtlijnen als 
je blijft denken als een traditionele risk-
returngerichte assetmanager? Bij Triodos IM 
beginnen we aan de andere kant: welke reële 
verbeteringen willen we teweegbrengen? 
Dat is een eerste stap. En het komt niet goed 
tenzij die eerste stap goed is. Verduurzamen 
is geen bijzaak.
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Overnames, fusies, wijzigende fiscale kaders: ieder pensioenfonds weet dat dit tot 
veel verschillende pensioenregelingen en pensioensoorten kan leiden. Het komt 
voor: zes verschillende pensioenregelingen, twee complexe overgangsregelingen, 

honderden uitzonderingen, tienduizenden (gewezen) deelnemers en 
gepensioneerden – en die moeten allemaal naar één pensioenregeling met 
minimale uitzonderingen. Met een juiste aanpak, een sterke toewijding en 
betrokkenheid is dit doel te realiseren. En zelfs binnen één jaar. Het nieuwe 

pensioenstelsel is daarbovenop nog een extra uitdaging voor de uitvoering van 
een pensioenregeling.

2
Operatie 

vereenvoudiging 
pensioenregeling
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Voorbeeld
Tijdens het vereenvoudigingstraject 
werd de pensioenopbouw van de 
arbeidsongeschikte deelnemers in lijn 
gebracht met de wettelijke en fiscale 
kaders. Voor deze verandering werd een 
complex maatwerkplan opgesteld waar ook 
de Belastingdienst bij betrokken was. De 
betreffende arbeidsongeschikte deelnemers 
werden allemaal persoonlijk uitgebreid 
geïnformeerd over de veranderingen, 
waarbij zij ook de mogelijkheid kregen om 
een individueel financieel inzichtgesprek met 
een onafhankelijk adviseur aan te gaan.

Maatwerk
Het uitgangspunt van het fondsbestuur was 
te zorgen voor een toekomstbestendige 
pensioenregeling, waarbij optimaal 
gebruik zou worden gemaakt van het 
nieuwe administratiesysteem. Om dit 
einddoel te bereiken werden zo min 
mogelijk veranderingen voor deelnemers 
doorgevoerd, enkel minimale, noodzakelijke 
‘chirurgische’ aanpassingen.  

Elke pensioenregeling, elke pensioensoort 
en de exacte uitvoering hiervan in de 
administratie moesten tot in detail worden 
doorgenomen, voordat de verandering kon 
plaatsvinden. Alleen op deze manier konden 
risico’s in de toekomst worden voorkomen. 
Door de diepte in te gaan werden zowel 
fiscale, actuariële als administratieve 
knelpunten opgelost.

Nauwe samenwerking
De verandering kon alleen plaatsvinden met 
brede steun. Daarom waren het bestuur 
en de uitvoerder maximaal betrokken. Zij 
moesten oude gewoontes en ingesleten 
processen willen veranderen.

Naast de steun van het fondsbestuur en 
de pensioenuitvoerder was samenwerking 
met andere partijen essentieel om het 
vereenvoudigingstraject te laten slagen. 
Waar nodig werden daarom werkgevers, 
vakbonden, vertegenwoordigers 
van oud-medewerkers en het 
verantwoordingsorgaan vroeg in het proces 
geïnformeerd en betrokken. Zo bleef 
het gehele omzettingsproces open en 
transparant. Ook de Belastingdienst en De 
Nederlandsche Bank moesten op de hoogte 
zijn en het project steunen.

Door samen (het pensioenfonds, de 
uitvoerder en de adviseur) aan de tekentafel 
te zitten en de (on)mogelijkheden van 
iedere noodzakelijke verandering direct 
met elkaar te bespreken werd een enorme 
efficiencyslag gemaakt. Voor de verschillende 
deeltrajecten werden de juiste specialisten 
bij elkaar gezet: juristen, actuarissen, 
communicatie-experts, fiscalisten en  
IT-specialisten.

Flexibilisering
Een belangrijk voordeel voor de 
deelnemer is dat de nieuwe regeling meer 
keuzemogelijkheden biedt, zodat beter kan 
worden aangesloten bij de persoonlijke 
situatie: het pensioen mag eerder of later 
ingaan dan pensioendatum en er kan 
gevarieerd worden in de hoogte van 
het pensioen.

Elke 
pensioenregeling, 
elke pensioensoort 
en de exacte 
uitvoering hiervan 
in de administratie 
moesten tot in 
detail worden 
doorgenomen, 
voordat de 
verandering kon 
plaatsvinden
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Door chirurgische 
aanpassingen is een 
solide systeem 
ontstaan dat 
makkelijk kan 
meebewegen met 
wijzigingen in  
de markt

Klaar voor de toekomst
Het pensioenfonds maakt met de nieuwe 
pensioenregeling optimaal gebruik van de 
mogelijkheden en flexibiliteit van het nieuwe 
administratiesysteem. Dit resulteerde naast 
een verbeterde efficiency in een betere 
werkgever- en deelnemerbeleving door 
maatwerkcommunicatie en  
financiële planners.

Door chirurgische aanpassingen is een 
solide systeem ontstaan dat makkelijk kan 
meebewegen met wijzigingen in de markt. 
Dat is essentieel voor eventuele carve-outs 
of een volledige verkoop, maar minstens 
zo belangrijk voor de implementatie 
van het nieuwe pensioenstelsel. De 
verdere digitalisering van het fonds, die 
onherroepelijk gaat komen, kan straks goed 
en snel worden ingezet. Link naar  
artikel pensioenstelsel.

Arjan van Dijk
Benefits & Pension Advisory
Arjvandijk@deloitte.nl

Tessa Parlevliet
Benefits & Pension Advisory
tparlevliet@deloitte.nl
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In de pensioenmarkt is er veel te doen geweest over de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG). Nu de eerste fase van compliance is afgerond, 
is het tijd voor het privacy re-assessment. Het belang hiervan wordt onder 
meer benadrukt in de nieuwe Gedragslijn Verwerking Persoonsgegevens 
Pensioenfondsen (Gedragslijn) van de Pensioenfederatie en haar leden, 

die op 1 januari 2020 in werking is getreden.

3
Nieuwe Gedragslijn 
verplicht fondsen 

tot jaarlijks privacy 
assessment
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Persoonsgegevens en pensioenfondsen
Bescherming van persoonsgegevens 
is een belangrijk onderwerp voor 
pensioenfondsen. Een pensioenfonds is 
immers verantwoordelijk voor een grote 
hoeveelheid (gevoelige) persoonsgegevens, 
die bovendien voor lange periodes 
worden bewaard. Daarnaast zien we dat 
pensioenfondsen voor de uitvoering 
van deze bedrijfsprocessen in steeds 
grotere mate voorzieningen van externe 
IT-leveranciers gebruiken. Vaak besteden 
zij ook de pensioenadministratie uit 
aan pensioenuitvoeringsorganisaties. 
Deze uitbesteding brengt aanvullende 
beveiligings- en privacyrisico’s met 
zich mee.

Zijn assessment en acties voldoende?
Vanaf 25 mei 2018 moeten pensioenfondsen 
voldoen aan de AVG. Veel pensioenfondsen 
zijn rond deze periode gestart met de 
eerste fase van de gegevensbescherming-
compliance. Vaak werd gestart met een 
assessment en zijn er naar aanleiding 
van de resultaten verschillende acties 
opgepakt. Bijvoorbeeld een vernieuwde 
privacyverklaring, een nieuw gevuld register 
van verwerkingsactiviteiten en aangepaste 
verwerkersovereenkomsten.  
Maar is dit eenmalige proces genoeg om 
aantoonbaar compliant te zijn? Nee! Drie 
redenen waarom een privacy re-assessment 
in 2020 een goed idee is.

Reden 1: voldoen aan de AVG is een 
doorlopend proces
Eenmaal geïmplementeerd moeten de 
documenten en procedures periodiek 
geëvalueerd worden. Denk hierbij aan 
inhoudelijke vragen als: zijn wij nog steeds 
aan het verwerken wat wij zeggen dat we 
aan het verwerken zijn of moeten we de 
privacyverklaring updaten?  

En meer operationeel: worden de 
procedures wel gevolgd of is hier een 
verbeterslag te maken?

Organisaties hebben 
ruim anderhalf jaar 
gekregen om zich 
klaar te maken  
voor de AVG. Nu 
gaat de Autoriteit 
Persoonsgegevens 
controleren of hier 
daadwerkelijk iets 
mee gedaan is

Sleutelfuncties pensioenfondsen
Per 13 januari 2019 hebben 
pensioenfondsen sleutelfuncties 
moeten inrichten naar aanleiding 
van de Pensioenfondsenrichtlijn 
(IORP II). Die sleutelfuncties zijn 
vergelijkbaar met die in het Three 
Lines of Defense-model en moeten 
dienen als ondersteuning van het 
bestuur en als maatregel om een 
gezonde en prudente bedrijfsvoering 
te garanderen.

De sleutelfunctie ‘risicomanagement’ 
omvat mede het beheer van 
operationele, niet-financiële risico’s. 
Hoewel daarbij misschien niet 
altijd direct wordt gedacht aan 
persoonsgegevens, is dit wel van 
essentieel belang. In het bijzonder 
geldt dit in de situatie dat een 
pensioenfonds heeft besloten 
geen (vrijwillige) functionaris  
voor gegevensbescherming aan 
te stellen. 
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Reden 2: de toezichthouder gaat zich 
richten op handhaving
Organisaties hebben ruim anderhalf 
jaar gekregen om zich klaar te maken 
voor de AVG. Nu gaat de Autoriteit 
Persoonsgegevens (AP) controleren of hier 
daadwerkelijk iets mee gedaan is. Dat de 
AP begonnen is met actieve handhaving is 
bijvoorbeeld te zien aan de recent opgelegde 
boete van ruim een € 0,5 miljoen aan 
een sportbond vanwege de verkoop van 
persoonsgegevens.

Reden 3: er komt een verplichte 
jaarlijkse controle
De Pensioenfederatie heeft samen met 
haar leden de Gedragslijn opgesteld. De 
Gedragslijn beschrijft hoe de pensioensector 
persoonsgegevens verwerkt. Per januari 
2020 moeten de pensioenfondsen ieder jaar 
vaststellen dat de Gedragslijn is nageleefd en 
de naleving moet getoetst worden door een 
onafhankelijke (derde) partij. De Gedragslijn 
is bindend voor alle leden.

Hulp bij het privacy re-assessment
Een uitgebreid assessment is vaak te 
grootschalig. Deloitte heeft gecombineerde 
juridische en operationele kennis van privacy 
en pensioenwetgeving én ervaring in  
de pensioensector.  

Op basis daarvan hebben we een 
quick scan ontwikkeld, waarmee we 
u kunnen helpen om op efficiënte en 
effectieve wijze te achterhalen hoe 
AVG-compliant uw pensioenfonds en 
pensioenuitvoeringsorganisatie zijn 
en wat u kunt verbeteren om aan de 
privacyregelgeving te voldoen.

Anastasiya Milshina
Deloitte Legal
amilshina@deloitte.nl

Maria van Duijvenbode
Deloitte Legal
mvanduijvenbode@deloitte.nl

Uitbesteding aan 
pensioenuitvoeringsorganisaties
Uitbesteding bij pensioenfondsen is 
bepaald geen sinecure. Financieel-
rechtelijke toezichtsregels eisen 
dat bij uitbesteding sprake is 
van een beheerste uitbesteding 
van het pensioenfonds aan de 
pensioenuitvoeringsorganisatie. 
Het pensioenfonds hoort ‘in 
control’ te zijn. Een beheerste en 
integere bedrijfsvoering betekent 
dat een pensioenfonds niet alleen 
verantwoordelijk is voor het resultaat, 
maar ook voor het proces. 

Dat de deelnemersadministratie 
is uitbesteed aan gespecialiseerde 
pensioenuitvoeringsorganisaties, 
ontslaat het pensioenfonds niet van 
zijn verantwoordelijkheid om aan de 
AVG te voldoen. De pensioenfondsen 
blijven verwerkingsverantwoordelijke 
en aansprakelijk. Dit betekent dat ook 
de pensioenuitvoeringsorganisaties 
moeten worden meegenomen in het 
privacy re-assessment. 

Dat de deelnemersadministratie is uitbesteed aan 
gespecialiseerde pensioenuitvoeringsorganisaties, ontslaat het 
pensioenfonds niet van zijn verantwoordelijkheid om aan de 
AVG te doenpensioenuitvoeringsorganisaties, ontslaat het 
pensioenfonds niet van zijn verantwoordelijkheid om aan de 
AVG te voldoen
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Het Pensioenakkoord van juni 2019 bevat een aantal maatregelen die erop zijn 
gericht ‘mensen op “gezonde” wijze hun pensioen te laten halen; degene die 

dit niet kunnen halen, moeten meer keuzemogelijkheden hebben om eerder te 
stoppen met werken’. Twee van de maatregelen zijn de zogeheten RVU-vrijstelling 

en de uitbreiding verlofsparen.

4
De eerste 

maatregelen 
uit het 

pensioenakkoord
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Versoepeling RVU-heffing
Momenteel is er in beginsel sprake van 
een fiscale boeteheffing wanneer een 
uitkering wordt gedaan die ervoor zorgt dat 
de werknemer vervroegd kan uittreden. 
Deze boeteheffing bestaat uit een pseudo-
eindheffing van 52% die wordt gedragen 
door de werkgever. Deze fiscale regel wordt 
onder bepaalde voorwaarden versoepeld 
tussen 1 januari 2021 en 31 december 2025. 
Deze voorwaarden zijn als volgt:
 • De uitkering start drie jaar of minder vóór 
de pensioendatum van de medewerker.

 • De uitkering mag maximaal drie jaar duren.
 • De uitkering mag niet boven het 
drempelbedrag van € 21.200 bruto per  
jaar uitkomen.

Uitbetaling boven dat drempelbedrag wordt 
wél bij de werkgever belast met een pseudo-
eindheffing van 52%. De hoogte van het 
drempelbedrag is gelijkgesteld aan het AOW-
bedrag voor een alleenstaande.

In de memorie van toelichting is aangegeven 
dat de vrijgestelde RVU kan worden 
aangewend voor de aankoop van een 
tijdelijke oudedagsvoorziening die door 
een fonds of verzekeraar wordt uitgevoerd. 
Het is nog niet duidelijk hoe deze faciliteit, 
die sterk lijkt op de stamrechtvrijstelling, 
wordt ingevoerd. Als het uit te keren 
bedrag voor 31 december 2025 bij een 
fonds of verzekeraar is gestort, geldt de 
gedeeltelijke vrijstelling van de RVU-heffing 
ook nog voor de uitloopjaren tot en met 
31 december 2028. Wanneer het bedrag 
voor de uittredingsregeling niet vooraf is 
gestort, wordt daarom de mogelijkheid tot 
het gebruik van deze fiscale tegemoetkoming 
niet optimaal benut. Het wetsvoorstel om dit 
mogelijk te maken wordt naar verwachting 
in april ingediend bij de Tweede Kamer. 

Daarna volgt de parlementaire behandeling; 
vermoedelijk wordt de wet na de zomer 
aangenomen. Dat betekent dat werkgevers 
die op 1 januari 2021 – of kort daarna – van 
deze faciliteit gebruiken willen maken, snel 
aan de slag moeten zullen gaan om een 
regeling uit te werken. 

Uitgangspunt van de van RVU-heffing 
vrijgestelde vertrekregeling uit het 
Pensioenakkoord is dubbele vrijwilligheid. 
Dat wil zeggen dat werkgevers en 
werknemers vrij zijn in hun keuze om van de 
mogelijkheid gebruik te maken. De regeling 
kan op individuele basis worden ingezet 
bij een ontslagsituatie van een oudere 
werknemer. Daarnaast kunnen ook in cao’s 
nadere afspraken over een meer algemene 
inzet van de regeling worden gemaakt. In het 
pensioenakkoord is ervan uitgegaan dat als 
deze faciliteit wordt gebruikt, de werkgever 
het voor de RVU vrijgestelde deel voor zijn 
rekening neemt en dat de financiering uit 
de algemene beschikbare loonruimte zal 
moeten komen.

Daarnaast wordt er in het pensioenakkoord 
van uitgegaan dat de werknemer ook een 
bijdrage levert aan het eerder stoppen met 
werken door bijvoorbeeld een deel van het 
pensioen te vervroegen. Het is nog niet 
duidelijk hoe de samenloop met de WW-
uitkering wordt geregeld

De vakbonden hebben aangegeven dat 
zij de invoering van regelingen die aan de 
RVU-vrijstelling voldoen – al dan niet in 
combinatie met generatiepactregelingen en 
andere vakbondsvoorstellen op het gebied 
van duurzame inzetbaarheid – tijdens de 
komende cao- onderhandelingen op tafel 
zullen leggen.  

De FNV geeft in haar 
arbeidsvoorwaardennota voor 2020 onder 
andere aan:
 • te streven naar regelingen die zijn 
gebaseerd op de maximale RVU-vrijstelling 
en dat die regelingen het mogelijk moeten 
maken dat werknemers die dat nodig 
hebben vanaf 1 januari 2021 drie jaar 
voor de AOW-gerechtigde datum kunnen 
stoppen met werken;

 • in geval van zwaar werk in te zetten op 
een kortere voltijdsnorm (met behoud van 
salaris en afspraken over de herbezetting);

 • duidelijke afspraken te willen maken over 
overwerk en compensatie in tijd;

 • verder in te zetten op 
generatiepactregelingen.

Op grond van deze 
beide accountancy- 
standaarden ligt het 
voor de hand, dat 
een werkgever die 
een regeling 
introduceert om tot 
honderd weken te 
verlofsparen en deze 
regeling zelf uitvoert, 
hiervoor een 
voorziening op de 
balans opneemt
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Uitbreiding fiscaal verlofsparen
Op dit moment kunnen medewerkers 
tot vijftig weken fiscaal gefaciliteerd 
vakantie- en compensatieverlof opsparen, 
als de werkgever dit mogelijk maakt. 
In het wetsvoorstel is opgenomen dat 
de mogelijkheid tot fiscaal gefaciliteerd 
verlofsparen zoals bedoeld in artikel 11 
Wet op de loonbelasting 1964 wordt 
verruimd tot honderd weken. Dit fiscaal 
verlof kan gebruikt worden voor vervroegde 
pensionering, maar ook voor bijvoorbeeld 
zorg- of sabbaticalverlof. Medewerkers zijn 
overigens wel verplicht hun wettelijke verlof 
daadwerkelijk te gebruiken. Op fulltimebasis 
zijn er twintig wettelijke verlofdagen per jaar. 
De wettelijke verlofdagen vervallen als ze niet 
worden opgenomen binnen zes maanden na 
het kalenderjaar waarin zij zijn opgebouwd.

Er ontstaan door deze maatregelen 
mogelijkheden om werknemers eerder 
volledig of gedeeltelijk met pensioen te 
laten gaan. Bij het fiscaal verlofsparen 
kunnen deze verlofdagen gebruikt worden 
voor vervroegde pensionering. Daarnaast 
kunnen de dagen ingezet worden om het 
arbeidsvoorwaardenpakket te verbeteren. 
In het wetsvoorstel is niet specifiek 
opgenomen dat verlofsparen met het 
oogmerk om eerder te stoppen met werken 
niet kwalificeert als RVU. In het huidige 
standpuntenbeleid van de Belastingdienst 
wordt het toekennen van extra verlof met als 
doel eerder te stoppen met werken als RVU 
beschouwd en getroffen met een eindheffing 
van 52%. Het is niet duidelijk of verlofsparen 
als middel om eerder te stoppen met werken 
kan worden ingezet zonder te kwalificeren 
als RVU. 

Inherent aan het mogelijk maken 
dat werknemers tot honderd weken 
verlofsparen, is dat werkgevers tot honderd 
weken verlof moeten uitbetalen.  

De werkgever moet echter wel voldoende 
liquide middelen hebben om tot een 
dergelijke uitbetaling over te gaan.  
Zeker in het geval van werkgevers met 
relatief veel werknemers zal dit niet 
eenvoudig zijn. Op het moment dat er 
onvoldoende liquide middelen aanwezig zijn, 
kunnen de door werknemers opgebouwde 
vakantiedagen niet worden uitbetaald. Het 
wetsvoorstel voorziet niet in maatregelen die 
werknemers ten tijde van het verlofsparen 
beschermen tegen insolvabiliteit van  
hun werkgever.

Nederlandse werkgevers stellen hun 
jaarrekening bijna altijd op conform de 
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 
of de International Financial Reporting 
Standards. Op grond van deze beide 
accountancystandaarden ligt het voor de 
hand, dat een werkgever die een regeling 
introduceert om tot honderd weken te 
verlofsparen en deze regeling zelf uitvoert, 
hiervoor een voorziening op de  
balans opneemt.

Roderik van Sluis
Global Employer Services
rvansluis@deloitte.nl

Uitgangspunt van de 
van RVU-heffing 
vrijgestelde 
vertrekregeling uit het 
pensioenakkoord is 
dubbele vrijwilligheid
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5
Het 

Pensioenakkoord 
– de belangrijkste 
ontwikkelingen 
voor u op een rij

In juni 2019 hebben de sociale 
partners een principeakkoord 
bereikt over de toekomst 
van het pensioenstelsel. 
Sinds dit voorjaar is een 
stuurgroep bezig met de 
verdere uitwerking van dat 
principeakkoord. Hoewel de 
details nog niet vastliggen, 
is een ding zeker: het 
pensioenakkoord zal een 
significante impact hebben op 
werkgevers, werknemers 
en pensioenfondsen.

Benieuwd wat voor u relevant is? Volg dan de 
belangrijkste ontwikkelingen op onze online tijdlijn. 
Scan de QR-code, bekijk de mijlpalen en blijf op de 
hoogte met onze updates.

www.deloitte.nl/pensioenakkoord

Tessa Parlevliet
Benefits & Pension Advisory
tparlevliet@deloitte.nl

Richard van Marwijk
Benefits & Pension Advisory
rvanmarwijk@deloitte.nl
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Eind januari hebben minister Koolmees (SZW) en staatssecretaris Van Ark 
een conceptjaarplanning voor 2020 naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze 

conceptjaarplanning staan acties die in 2020 op de agenda staan en zullen worden 
gedeeld met de Tweede Kamer.

6
Evaluatie Wet 

pensioencommunicatie 
en verbetering 

pensioenadministraties
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Onderwerp Wanneer

1 Aanbiedingsbrief evaluatierapport Wet pensioencommunicatie Q1

2 Brief inzake kwaliteit pensioenadministraties, inclusief reactie 
op de motie Omtzigt over rechtszekerheid/afdwingbare rechten 
pensioeninformatie

Q1

3 Aanbiedingsbrief onderzoeksrapport over onderzoek naar de 
uitvoeringskosten van het nieuwe pensioenstelsel

Q1

4 Brief inzake monitoringsrapport diversiteit pensioenfondsen Q1

5 Follow-up van de evaluatie Wet verbeterde premieregeling Q2

6 Analyse/onderzoek structureel lage rente Q2

7 Brief over nabestaandenpensioen Q2

8 Regeling duurzame inzetbaarheid Q2

9 Hoofdlijnennotitie uitwerking pensioenakkoord Q2

10 Wetsvoorstel aanpassing een-op-een koppeling AOW-leeftijd aan 
levensverwachting

Q2

11 Reactie motie Palland (zieke zelfstandigen en AOW-leeftijd) Q2

12 Resultaten evaluatie werken na AOW en kabinetsreactie Q2

13 Stand van zaken verschillende dossiers inzake Leven Lang 
Ontwikkelen

Q3

14 Wetsvoorstel Bedrag ineens, RVU en verlofsparen Q3

15 RIVM-onderzoek AOW Brief Q3

16 Levensverwachting en AOW-leeftijd Q4

17 Jaarlijkse monitor AOW-leeftijd Q4

De jaarplanning
In het onderstaande overzicht staan de 
acties die betrekking hebben op pensioen 
en duurzame inzetbaarheid. In tegenstelling 
tot de planning van 2019 staat het nieuwe 
pensioenstelsel nu wel in de jaarplanning.

Aanbiedingsbrief evaluatierapport 
Wet pensioencommunicatie
Op 31 januari 2020 stuurde minister 
Koolmees een tweetal brieven aan de 
Tweede Kamer.De belangrijkste conclusie 
uit de evaluatie  Wet pensioencommunicatie 
is dat het niet langer nodig is om 
pensioenuitvoerders wettelijk voor te 
schrijven welke standaardmodellen voor 
de Pensioen 1-2-3 en het UPO moeten 
worden gebruikt. Ook een verstevigde UPO 
die deelnemers afdwingbare rechten geeft, 
is volgens Koolmees geen oplossing voor 
fouten in de aanspraken of de uitvoering van 
de pensioenregeling.

In de eerste brief gaat Koolmees in 
op de vraag of de huidige wet- en 
regelgeving bijdraagt aan een goede 
informatievoorziening die de deelnemer 
niet alleen een gevoel van zekerheid biedt, 
maar ook bijdraagt aan het voorkomen van 
teleurstellingen. Hij wil ook weten hoe de 
informatievoorziening verbeterd  
kan worden.

Volgens de minister is het belangrijkste doel 
van pensioeninformatie steeds geweest 
dat de deelnemer kan nagaan of er bij 
pensionering voldoende inkomen zal zijn 
voor behoud van de levensstandaard. 
Hij geeft daarbij aan dat de verstrekte 
pensioeninformatie de deelnemer 
handelingsperspectief moet bieden. 

Om deze doelstellingen te bevorderen 
waren bij de invoering van de wet 
vier1beleidsdoelstellingen geformuleerd en 
werden zes beleidsinstrumenten ingevoerd. 
De deelnemer:
1. weet hoeveel pensioen hij kan 

verwachten;
2. kan nagaan of dat voldoende is;
3. is zich bewust van de risico’s van zijn of 

haar pensioen; en
4. krijgt inzicht in de keuzemogelijkheden.

Uit de evaluatie blijkt dat ongeveer de helft 
van de deelnemers zegt te weten wanneer zij 
met pensioen kunnen gaan en hoeveel geld 
zij ongeveer kunnen verwachten.

Ongeveer een derde van de 
deelnemers geeft expliciet aan dit niet 
te weten. Het pensioenregister www.
mijnpensioenoverzicht.nl wordt als het 
meest nuttig gezien door de deelnemer.

Pensioenuitvoerders mogen de jaarlijkse verplichte informatie 
aanbieden in een vrije, zelf te bepalen vorm, als die beter 
aansluit op de kenmerken en behoeften van hun doelgroep
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Het UPO draagt in mindere mate bij aan het 
bereiken van de gestelde beleidsdoelen en 
het Pensioen 1-2-3 doet dit nagenoeg niet. 

De pensioenuitvoerders geven aan zich 
te kunnen vinden in de vier genoemde 
beleidsdoelen, maar vinden de eigen, 
bovenwettelijke bronnen, zoals de 
MijnOmgeving van de pensioenfondsen, 
effectiever en doeltreffender dan de 
wettelijke instrumenten.

Minister Koolmees geeft in de brief 
vervolgens aan niets te willen veranderen 
aan de inhoud van de verplicht te 
verschaffen informatie. Het blijft verplicht 
om jaarlijks een pensioenoverzicht aan te 
maken met de huidige verplichte inhoud. 
De verplichte informatieverschaffing over 
het ouderdoms-, nabestaanden- en/of 
arbeidsongeschiktheidspensioen blijft 
hetzelfde. Hij wil de pensioenuitvoerders 
echter wel de ruimte geven zelf te bepalen 
hoe zij informatie verschaffen. De minister 
verwacht dat pensioenuitvoerders daardoor 
effectiever worden in de manier waarop ze 
deelnemers informeren. 

Het is daarom niet langer nodig om 
pensioenuitvoerders wettelijk voor te 
schrijven de standaardmodellen voor de 
Pensioen 1-2-3 en het UPO te gebruiken. 
Pensioenuitvoerders mogen de jaarlijkse 
verplichte informatie aanbieden in een vrije, 
zelf te bepalen vorm, als die beter aansluit 
op de kenmerken en behoeften van 
hun doelgroep.

Kwaliteit pensioenadministraties
De tweede brief gaat dieper in op de 
kwaliteit van pensioenadministraties bij 
pensioenuitvoerders. Minister Koolmees 
heeft dit gedaan naar aanleiding van een 
verzoek van 50plus en berichtgeving door 
Nieuwsuur. Minister Koolmees benadrukt 

in zijn brief nogmaals dat het op orde zijn 
van pensioenadministraties en de juiste 
informatievoorziening aan deelnemers 
belangrijke onderwerpen zijn. 

Door de pensioensector zijn al diverse 
initiatieven in gang gezet. Toch blijft 
volgens de minister aandacht voor 
deze onderwerpen van belang en is er 
ruimte voor verbetering. Hij geeft daarbij 
aan dat incidenten helaas voorkomen 
en aangegrepen moeten worden om 
de pensioenadministratie constant te 
verbeteren. 

De overstap naar een nieuw pensioenstelsel 
is volgens de minister een kans om de 
pensioenadministraties zo nodig op 
orde te brengen en de kwaliteit ervan 
te verbeteren.Bij de inrichting van 
het nieuwe stelsel zal nadrukkelijk en 
zorgvuldig moeten worden gekeken naar 
de gevolgen voor de uitvoerbaarheid. 
De uitvoering van de pensioenregeling 
wordt belegd bij pensioenuitvoerders 
(pensioenfondsen, verzekeraars 
en premiepensioeninstellingen). 
Zij zijn verantwoordelijk voor de 
implementatie van de pensioenregeling in 
administratiesystemen, al dan niet belegd 
bij pensioenuitvoeringsorganisaties. 
ICT-systemen verschillen in 1) de mate 

waarin handmatige handelingen nodig 
zijn (dataverwerking), 2) de mate waarin 
uitkomsten reconstrueerbaar zijn door 
adequate vastlegging van gegevens en 
rekenregels volgend uit de pensioenregeling 
(datakwaliteit) en 3) de mate waarin 
systemen wijzigingen volgend uit de 
pensioenregeling of wetgeving kunnen 
opvangen (wendbaarheid van het systeem).

De impact voor de individuele 
deelnemer kan aanzienlijk zijn als de 
pensioenadministratie niet op orde is en als 
incidenten niet tijdig worden gesignaleerd. 
De minister onderstreept het belang 
van adequate pensioenadministraties. 
Werkgevers en werknemers sluiten immers 
een pensioenregeling af en beleggen de 
uitvoering daarvan bij pensioenuitvoerders 
om na pensionering het pensioen te 
realiseren dat is toegezegd. De kwaliteit van 
pensioenadministraties mag daaraan geen 
afbreuk doen.

Hoe om te gaan met risico’s?
Het is volgens minister Koolmees belangrijk 
dat pensioenuitvoerders onderzoeken 
welke risico’s zich bevinden in de eigen 
pensioenadministraties en welke 
maatregelen noodzakelijk zijn om deze 
risico’s te controleren. 

1. Pensioenregeling 
& wetgeving

4. Pensioenopbouw 
-uitkering en -informatie

2. Premie & 
gegevens

3. Uitvoering via 
administratiesysteem
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Het is volgens de minister van belang dat 
pensioenuitvoerders de oorzaken van de 
fouten wegnemen en de gevolgen daarvan 
beheersen. De oplossing moet volgens 
minister Koolmees niet worden gezocht 
in een UPO die deelnemers afdwingbare 
rechten geeft, zoals verzocht door Pieter 
Omtzigt in diverse moties. De minister acht 
het niet wenselijk dat als een deelnemer 
bij een pensioenfonds volgens het UPO 
meer zou hebben opgebouwd dan waar hij 
volgens de pensioenregeling recht op heeft, 
hij op basis daarvan een afdwingbaar recht 
kan opeisen. Dit zou ten koste gaan van de 
overige deelnemers in het pensioenfonds. 
Anderzijds hoeft een pensioenfonds ook 
geen voordeel te hebben van te weinig 
uitgekeerd pensioen. 

Minister Koolmees geeft in zijn brief een 
aantal oplossingsrichtingen aan die hij met 
de sector heeft afgestemd:
1. Pensioenuitvoerders rekenen, op eerste 

verzoek van de deelnemer, gewezen 
deelnemer of pensioengerechtigde, 
volledig en verifieerbaar voor hoe de 
berekening van bedragen tot stand is 
gekomen. Voor degene die behoefte 
heeft aan deze extra, vaak technische 
informatie, staat de pensioenuitvoerder 
klaar. Als de komende jaren blijkt dat dit 
onvoldoende gebeurt, wil hij bezien of 
nadere wetgeving nodig is.

2. Pensioenuitvoerders die dit nog niet 
hebben, stellen een terugvorderings-/
correctiebeleid op, dat rekening 
houdt met de belangen van getroffen 
pensioengerechtigden. Dit beleid 
is redelijk in verhouding tot de 
pensioenregeling en billijk gegeven 
de omstandigheden van het geval. 
Pensioenuitvoerders maken dat beleid 
openbaar, zodat dit beleid hen bindt.

3. Pensioenuitvoerders die dit nog 
niet hebben, stellen een interne 
klachtenprocedure (IKP) op die 
recht doet aan het belang van de 
klager. Dit betekent dat elke IKP 
uitgaat van wat redelijk en billijk is 
tegenover de individuele deelnemer of 
pensioengerechtigde. Dit individuele 
belang moet het niet zonder meer 
afleggen tegen het collectieve belang. 
Pensioenuitvoerders zorgen ervoor dat 
hun klachtenprocedure goed vindbaar is 
en ze geven een goed vindbare verwijzing 
naar de Ombudsman Pensioenen.

Naar een eenvoudiger pensioenstelsel
De minister sluit zijn brief af met de 
constatering dat hij verwacht dat met de 
inzet van de sector en de toezichthouder de 
pensioenadministraties een kwaliteitsslag 
zullen maken. Hij onderstreept dat 
de complexiteit van de bestaande 
pensioenadministraties en de risico’s op 
fouten die daarmee gepaard gaan,  
het belang aangeven om over te gaan  
naar een nieuw, eenvoudiger en 
transparanter pensioenstelsel.

Roderik van Sluis
Global Employer Services
rvansluis@deloitte.nl

Het is volgens  
de minister van 
belang dat 
pensioenuitvoerders 
de oorzaken van de 
fouten wegnemen en 
de gevolgen daarvan 
beheersen
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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.

www.deloitte.nl/pensioen
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