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Redactioneel

Onzekerheid troef, ook deze herfst 
en winter
Toen er begin juni een pensioenakkoord 
was bereikt tussen werkgevers, 
werknemers en de overheid dachten 
we dat het eerstvolgende nummer van 
Pensioen volledig zou gaan over dit 
pensioenakkoord. Dat gaat echter niet 
gebeuren, want inmiddels is duidelijk 
dat zeer veel zaken nog verder moeten 
worden uitgewerkt voordat we daar op een 
zinvolle manier over kunnen berichten. In 
plaats van het volledige magazine aan het 
pensioenakkoord te besteden, beperken 
we ons dus tot een artikel specifiek over 
dit onderwerp en een artikel dat ingaat op 
mogelijke compensatiemaatregelen voor 
de deelnemers. In één van de volgende 
nummers van Pensioen – als de betrokken 
partijen meer details hebben geregeld 
– zullen we verder ingaan op het nieuwe 
pensioenstelsel.

Ook deze herfst en winter worden dus 
weer gekenmerkt door grote onzekerheid 
op pensioengebied. Enerzijds is iedereen 
in afwachting van de precieze invulling 
van het pensioenakkoord en anderzijds 
is iedereen bezig met de mogelijkheid dat 
een aantal grote pensioenfondsen eind 
van dit jaar rechten en aanspraken zal 
moeten korten, omdat de dekkingsgraad 
langer dan vijf jaar lager is dan het vereiste 
minimum. Mogelijk wordt de grens om 
over te gaan tot korten als onderdeel van 
het pensioenakkoord verlaagd van de 
minimaal vereiste dekkingsgraad (over het 
algemeen rond 104%) naar de nominale 
dekkingsgraad (100%), maar voor een aantal 

fondsen zal deze versoepeling vermoedelijk 
niet voldoende blijken. Hierbij moet je 
ook kijken naar de uitkomsten van de 
Commissie Parameters, die aangeeft dat in 
de prognoses moet worden gerekend met 
lagere verwachte rendementen. Daarnaast 
blijven de rentestanden laag en gelet op de 
signalen die de nationale banken afgeven, 
ligt het niet in de lijn der verwachtingen dat 
de rente op korte termijn zal stijgen. Dit 
alles zal een hoop rumoer geven. Gelet op 
de grote aantallen deelnemers die mogelijk 
met deze kortingen te maken krijgen, zal ook 
de politiek zich hierover uitspreken. Op het 
moment van schrijven van dit redactioneel 
lijkt dit alles te leiden tot een noodwet die 
moet voorkomen dat de pensioenen in de 
aanloop naar een nieuw pensioenstelsel 
moeten worden gekort.

In dit nummer vindt u als gezegd naast 
het artikel over het pensioenakkoord 
een bijdrage over mogelijkheden om 
het opbouwtekort dat zal ontstaan 
te compenseren. Ook gaan we onder 
andere in op de btw-ontwikkelingen voor 
pensioenfondsen en op het managen van 
risico’s door bestuurders. Natuurlijk kunt u 
ook in deze editie weer een interview lezen, 
en wel met Sikko van Katwijk van Kasbank, 
over de overname van de Kasbank.

Wij denken dat we met dit palet aan 
artikelen weer een mooi nummer voor u 
hebben samengesteld en wensen u daar 
veel leesplezier mee.

Reacties: pensioen@deloitte.nl
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‘Wij nemen steeds 
meer de rol als partner 
in governance’

Hoewel KAS BANK in zijn langjarige 
geschiedenis diverse keren van gedaante 
is verwisseld, bleef de wezenlijke aard van 
de custodian sinds 1806 onveranderd. 
Zelfstandigheid was altijd de kern. Tot 
januari dit jaar, toen het bedrijf opging in het 
Franse CACEIS, een van Europa’s grootste 
beleggingsfondsenadministrateurs en 
dochter van wereldspeler Crédit Agricole. 
De samenwerking vergroot de financiële 
slagkracht en versterkt de op Europese 
expansie geënte strategie. Tegelijkertijd groeit 
CACEIS in zijn rol als governancepartner voor 
pensioenfondsen en werkt de onderneming 
aan diverse tech-toepassingen die klanten 
helpt complexe data inzichtelijk te maken. In 
gesprek met CEO Sikko van Katwijk. 
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Na 213 jaar rijke historie je 
zelfstandigheid opgeven, dat doet 
een gereputeerde onderneming niet 
zomaar. Waarom deze overname?

Je zegt niet op een maandagmorgen: 
we gaan de tent verkopen. Signalen uit 
de omgeving vroegen echter om een 
aanpassing van onze strategie. In deze 
branche gaat het om groot geld, miljarden, 
en de basis is vertrouwen en zekerheid. Dat 
betekent dat je als custodian, als bewaarder 
van waardevolle portefeuilles, de financiële 
slagkracht moet hebben voor een mogelijke 
herstelbetaling. 

Ik kom zelf uit de internationale wereld van 
custody en heb altijd contact gehouden 
met mogelijk interessante partijen voor 

een samenwerking in de toekomst. Na 
consultatie met alle stakeholders – klanten, 
medewerkers, toezichthouders, enzovoort 
– ontstond er een lijst, met bovenaan 
CACEIS. In oktober 2018 vond het eerste 
verkennende gesprek plaats en in januari 
zijn we tot een deal gekomen. Een goede 
match, blijkt ook uit de snelheid van het 
proces. En een financiële versterking, dankzij 
de grote balance sheet van CACEIS. Crédit 
Agricole is een mondiale top-tien-bank met 
meer dan 100 miljard aan eigen vermogen. 

Wat wordt de rol binnen de groep?

De ambitie om een leidende Europese 
pensioenspeler te worden, zetten we 
door, maar nu als onderdeel van CACEIS. 
CACEIS streeft naar een grotere exposure 

op pensioengebied en was in Nederland 
nog ondervertegenwoordigd. Wij op onze 
beurt waren buiten Nederland alleen actief 
in Engeland en Duitsland, terwijl CACEIS 
aanwezig is in alle grote Europese markten. 
Amsterdam wordt het nieuwe center of 
excellence for pensions voor heel Europa. 

Wat doet een custodian precies?

Wij zijn de hoeder van de waarde van de 
beleggingen van de klant, waar deze 
ook in belegt. Wij maken dus niet het 
rendement, wij administreren het. We 
noemen onszelf een wholesale agent; 
onze klanten zijn institutionele beleggers 
zoals pensioenfondsen, verzekeraars, 
wealth managers, vermogensbeheerders, 
private banks, family offices en charities. 
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alternatieve beleggingen betrof waar we 
de specialistische kennis niet voor in huis 
hadden. Nu, als onderdeel van een grote 
Europese speler, kunnen wij onze klanten 
op veel meer gebieden ondersteunen. We 
kunnen ze een geïntegreerd overzicht van 
hun complete portefeuille bieden.

Ben je door balans te brengen in de 
beleggingsomgeving eigenlijk niet een 
soort partner in governance?

Ja, je levert countervailing power. De klant 
neemt zijn eigen beleggingsbeslissingen, 
maar als pensioenbestuurder moet je wel 
kunnen aantonen dat wat je in gang hebt 
gezet ook oplevert wat je ervan verwacht. 
Die check doe je niet zelf. En dat vraag je 
ook niet aan je belegger, die betaald wordt 
voor waardevermeerdering. Je vraagt ook 
niet aan Sven Kramer zijn eigen rondetijden 
te melden, dan wordt hij vermoedelijk een 
stuk sneller. De custodian stelt de waarde 
vast, extern en onafhankelijk. Daar zit onze 
toegevoegde waarde. Wij nemen ook steeds 
meer die rol als partner in governance.

Vandaar ook de inzet van robotica?

Robotica helpt bij het creëren van overzicht. 
Pensioenfondsen hebben miljarden, 

Ze beheren een heel groot vermogen 
waar ze meestal niet zelf eigenaar van 
zijn. Als custodian neem je dat vermogen 
in bewaring, maar dat is nadrukkelijk iets 
anders dan vermogensbeheer. Wij hebben 
ook geen beleggingsvisie, hoe opmerkelijk 
dat ook mag klinken voor een organisatie die 
de waarde van beleggingen van minuut tot 
minuut monitort. 

Vroeger, in de rol van kluismeester, 
bewaarde je het vermogen in de vorm van 
papier of goudstaven in een kluis. Onze 
rol ontwikkelt zich de laatste decennia, 
maar het spel is in essentie hetzelfde 
gebleven. We verzorgen nog steeds het 
administratieve beheer van beleggingen. 
Alles wat na een beleggingsbeslissing van 
de klant gebeurt, is het werk dat wij als 
custodian doen. 

Klanten beleggen wereldwijd en behalve in 
aandelen en obligaties ook in hypotheken, 
private equity, real estate en infrastructuur. 
Hierdoor is het bijhouden van de waarde 
uiterst complex geworden. Je moet op 
al die gebieden expertise hebben, van 
alle markten thuis zijn. Ook in dit opzicht 
hebben we sinds de overname een 
sprong voorwaarts gemaakt. Voorheen 
moesten we soms ‘nee’ verkopen als het 

Wij zijn de hoeder 
van de waarde van 
de beleggingen van 
de klant, waar deze 
ook in belegt. Wij 
maken dus niet 
het rendement, wij 
administreren het 

Pensioen  | ‘Wij nemen steeds meer de rol als partner in governance’



 – 8 –

overal ter wereld belegd. Zo’n portefeuille 
bevat talloze bewegende componenten, 
aangesloten op externe bronnen: 
prijzen, beurzen, tijdzones, enzovoort. 
Een complex en dynamisch geheel van 
informatiestromen, die allemaal kloppend 
gekoppeld moeten worden. Met veel 
verbindingen tussen processtappen die 
voor de klant niet zichtbaar zijn, maar voor 
de waardebepaling cruciaal zijn. Dat lukt niet 
zonder robotica. Althans, niet zonder in te 
boeten op kwaliteit en efficiency. Beleggen 
is data. We noemen onszelf dan ook een 
databedrijf.

Zijn datastromen wereldwijd wel van 
dezelfde kwaliteit?

In sommige markten heb je nog een kluis, 
of moet je bijvoorbeeld aantonen wie je 
bent via een notariële akte; wat in sommige 
gevallen wel vijf maanden kan duren. 
Daarom hebben we overal ter wereld 
contracten met subcustodians, die dit werk 
lokaal voor ons doen. Het resultaat is dat we 
wereldwijd alles kunnen afdekken voor onze 
klanten. CACEIS heeft bovendien kantoren in 
Hongkong en Toronto, zodat we 24/7 onze 
administratie kunnen doen. Wij noemen dat 
follow the sun. Voor een beursgenoteerd 
Nederlands beleggingsfonds bijvoorbeeld 
moet je ervoor zorgen dat je je voor 8.30 uur 

aanmeldt bij de beurs met je openingskoers. 
Wij moeten dus vóór dat tijdstip klaar zijn 
met ons werk voor deze klant. Vroeger stond 
je om halfvier op en ging je aan de slag. Nu 
krijgen we ’s ochtends de vereiste gegevens 
uit Hongkong binnen.

De Nederlandse pensioenmarkt 
verandert, consolideert. Wat betekent 
dit voor CACEIS?

Verandering is een feit en aanpassing 
is noodzakelijk. Zoals wijzelf met de 
overname ook doen. De vraag die we 
bij marktveranderingen stellen is: wat is 
onze toegevoegde waarde voor klanten? 
Onze service is fors verbreed, ook al zijn 
er nominaal veel minder pensioenfondsen 
in de markt. Een voorbeeld is de nieuwe 
IORP 2-richtlijn. Pensioenfondsen moeten 
gaan rapporteren over ‘non-financial risks’, 
iets waar ze geen ervaring mee hebben. 
Als custodian worden wij al jaren door de 
toezichthouder bevraagd over non-financial 
risks. Met de komst van deze richtlijn 
kunnen we klanten direct ondersteunen met 
geïntegreerde risicorapportages.

In Europa wordt het Nederlands 
pensioenstelsel echt als maatgevend gezien. 
Dat merk ik als ik in Groot-Brittannië of 
Duitsland gesprekken voer; iedereen kijkt 
naar Nederland. 

Het resultaat is dat 
we wereldwijd alles 
kunnen afdekken 
voor onze klanten. 
CACEIS heeft 
bovendien kantoren 
in Hongkong en 
Toronto, zodat 
we 24/7 onze 
administratie 
kunnen doen
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En toch hoor je overal geklaag.

Dat is ook wel terecht. Ik kan een kop 
koffie betalen via mijn mobiele telefoon. 
Technologie maakt mogelijk dat ik altijd 
en overal alle benodigde info over mijn 
privésituatie kan inzien. Behalve over mijn 
pensioen. Als je 30 jaar bent en je spaart 
een paar jaar voor je pensioen, heb je geen 
inzage in het proces waar je aan meedoet. Je 
kunt niet zien hoeveel jouw pensioen waard 
is, laat staan hoeveel het over 20 jaar waard 
zal zijn. Hier kunnen stappen worden gezet.

Daarom zijn wij intensief bezig met 
een blockchain-toepassing voor 
beleggingsfondsen. Nieuwe technologie 
gaat bijdragen aan meer inzicht en meer 
vertrouwen; dat is onze visie. Wij verzamelen 
al lange tijd informatie, waardoor wij, 
naar mijn idee, hierin iets kunnen 
betekenen. Vrij bepalend voor ons succes 
in de pensioensector is bijvoorbeeld het 
dashboard dat we bestuurders bieden, 
waarmee zij alle relevante informatie en 
grafieken in één scherm bij elkaar zien. 
Instant organisatorisch overzicht, simpel 
en effectief; ze hoeven geen stapels papier 
meer door te worstelen. Het vereenvoudigt 
het bestuurlijk proces en past bij onze focus 
op client empowerment.

‘Data is macht’, heet het in de 
21ste eeuw.

Ja, maar pas op: in onze branche is dat snel 
een overstatement. Wij zijn een huis dat 
vertrouwen genereert, dat opereert op basis 
van betrouwbaarheid. Datagebruik moet 
daaraan dienend zijn en er zijn grenzen aan 
wat je ermee kunt. Gezien de gevoeligheden 
die er liggen, is voorzichtigheid in het 
ontsluiten van data geboden.

Ten slotte: moeten uw klanten nu Frans 
gaan praten? 

Haha, nee hoor. Wij doen nog steeds wat 
we deden, en blijven dat doen op de wijze 
waarop we dat altijd hebben gedaan: dicht 
bij de klant. Dat klinkt als brochuretaal, maar 
dat is ook de kracht van een coöperatie. 
Met Amsterdam als centrum voor alle 
pensioendiensten in Europa geven we 
nieuwe invulling aan onze eigen Europese 
ambities. Onze dienstverlening blijft 
evenwel lokaal, gebaseerd op kennis van 
hier – zoals KAS BANK opereerde – alleen 
nu met internationale ondersteuning. Dat is 
een verrijking.

Nieuwe technologie 
gaat bijdragen aan 
meer inzicht en 
meer vertrouwen; 
dat is onze visie. 
Wij verzamelen al 
lange tijd informatie, 
waardoor wij, naar 
mijn idee, hierin iets 
kunnen betekenen
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Eindelijk een principeakkoord, 
maar wat gebeurt er met de 
doorsneepremie?
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De leeftijdsonafhankelijke premie is 
ook in het nieuwe pensioenstelsel het 
uitgangspunt. Voor jongere en oudere 
deelnemers blijft de gelijkheid in de 
(procentuele) hoogte van de premie in 
stand. De verandering treedt op bij de 
hoogte van de opbouw van het pensioen. 
Deelnemers krijgen een opbouw die 
past bij de betaalde premie. Jongere 
deelnemers gaan voor dezelfde premie 
dus meer pensioen opbouwen dan oudere 
deelnemers. Oudere deelnemers gaan op 
hun beurt minder pensioen opbouwen voor 
dezelfde premie. Het in totaal opgebouwde 
pensioen zal, indien de deelnemer vanaf 
aanvang en het gehele werkende leven 
in dezelfde pensioenregeling blijft, gelijk 
zijn aan het opgebouwde pensioen in 
de huidige situatie. De toedeling van de 
pensioenopbouw komt meer overeen met 
de daadwerkelijke waarde van de ingelegde 
premie op dat moment.

Afschaffing doorsneesystematiek, 
wijziging van de systematiek
Op dit moment vindt de opbouw van 
pensioen veelal1 plaats op basis van een 
doorsneepremie, de doorsneesystematiek. 
Dat houdt in dat een vast percentage van 
de pensioengrondslag (jaarsalaris minus 
de franchise) aan pensioenpremie wordt 
betaald voor de opbouw van pensioen. De 
hoogte van deze premie is onafhankelijk 
van de leeftijd van de deelnemer. Jaarlijks 
bouwt de deelnemer een percentage van 
de pensioengrondslag op aan pensioen. 
Het opbouwpercentage is eveneens 
leeftijdsonafhankelijk en dus voor alle 
deelnemers gelijk.

Voor eenzelfde premie bouwen jongere 
en oudere deelnemers2 dus dezelfde 
pensioenaanspraak op. De premie van 
een jongere deelnemer kan echter langer 
renderen dan de premie van een oudere 
deelnemer. Op dit moment wordt de jaarlijks 
op te bouwen pensioenaanspraak van de 

oudere deelnemer (voor wie in verhouding 
tot de op te bouwen pensioenaanspraak 
te weinig premie wordt ingelegd) deels 
gefinancierd door de premie van de jongere 
deelnemer (voor wie in verhouding tot 
de op te bouwen pensioenaanspraak 
te veel premie wordt ingelegd). Dit 
systeem werkt, als de deelnemers hun 
hele leven pensioen blijven opbouwen 
in dezelfde pensioenregeling en ook de 
overige factoren3 constant blijven. De 
te veel betaalde premie in de ‘jongere’ 
jaren wordt namelijk gecompenseerd 
door het tekort aan betaalde premie in 
de ‘oudere’ jaren. Tegenwoordig nemen 
lang niet alle deelnemers hun hele leven 
deel in dezelfde pensioenregeling, door 
wijziging van werkgever en/of bedrijfstak. 
Ook worden steeds meer deelnemers 
zzp’er4. De deelnemer wordt dan niet meer 
gecompenseerd voor de te veel ingelegde 
premie aan het begin van de carrière. De 
vernieuwing van het pensioenstelsel tracht 
onder andere dit patroon te doorbreken.

Na ruim tien jaar ligt er een principeakkoord voor vernieuwing van 
het pensioenstelsel. Hierdoor zal elke pensioenregeling in Nederland 
aangepast moeten worden en moeten werknemers worden 
gecompenseerd. Het principeakkoord bestaat uit algemene afspraken, 
waarvan de praktische invulling op diverse onderdelen nog onduidelijk 
is. Een stuurgroep, bestaande uit het kabinet, werkgevers- en 
werknemersorganisaties en adviserende leden, moet in de komende 
maanden de plannen uitwerken. Medio 2020 wordt een eerste notitie 
met hoofdlijnen van het vernieuwde pensioenstelsel verwacht. Daarop 
vooruitlopend gaan we in dit artikel in op de mogelijke (gevolgen van 
de) afschaffing van de doorsneepremie.

1. ZVerplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen zijn nu verplicht de doorsneesystematiek te hanteren.
2. De term jongere deelnemers ziet op deelnemers jonger dan 45 jaar. De term oudere deelnemers ziet op deelnemers ouder vanaf 45 jaar.
3. Zoals bijvoorbeeld de rente, het deelnemersbestand, de pensioengrondslag.
4. Zelfstandige zonder personeel.
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In figuur 1 is zichtbaar gemaakt wat het effect is van het afschaffen van de 
doorsneesystematiek op de premie en de opbouw.

Het effect op de opbouw van het pensioen ten opzichte van het huidige stelsel is in figuur 2 
zichtbaar gemaakt.

Om de voorgestelde wijzigingen te kunnen realiseren is een aanpassing van het fiscaal kader 
voor pensioenopbouw noodzakelijk. Immers, het huidige fiscaal kader is voornamelijk gericht 
op de hoogte van de opbouw en niet op de hoogte van de premie5. Naar verwachting zal 
het nieuwe fiscale kader een premiegericht kader worden en zal dat gaan gelden voor alle 
pensioenregelingen en pensioencontracten. Het wettelijk vastleggen van een gemaximeerde 
leeftijdsonafhankelijke premie is hierbij het uitgangspunt.

Wijziging fiscaal kader heeft ook gevolgen voor pensioenregeling op basis van 
individuele premie
Een wijziging van het fiscaal kader heeft echter ook gevolgen voor pensioenregelingen 
waarbij géén sprake is van opbouw op basis van een doorsneesystematiek maar op basis van 
een individuele (en dus leeftijdsafhankelijke) pensioenpremie. Wij staan stil bij de mogelijke 
effecten in geval van een middelloonregeling (uitkeringsovereenkomst) en een beschikbare 
premieregeling (premieovereenkomst).

De pensioenopbouw bij een uitkeringsovereenkomst ziet er op dit moment als volgt uit: de 
premie is leeftijdsafhankelijk, voor een jongere deelnemer wordt minder premie betaald 
dan voor een oudere deelnemer. De opbouw (vast percentage van de pensioengrondslag) is 
echter leeftijdsonafhankelijk en dus voor hen beiden procentueel gelijk. Door de verwachte 
wijziging van het fiscaal kader zal de huidige situatie bij de uitkeringsovereenkomst als het 
ware omdraaien. De premie wordt leeftijdsonafhankelijk, dus jongere en oudere deelnemers 

Naar verwachting zal 
het nieuwe fiscale kader 
een premiegericht 
kader worden en zal dat 
gaan gelden voor alle 
pensioenregelingen en 
pensioencontracten

5. Ook bij de beschikbare premieregelingen wordt de premie-inleg gebaseerd op een maximering van de hoogte van de opbouw, namelijk die van een 
middelloonregeling.

Figuur 1 – Effect vervallen doorsneesystematiek

Het huidige stelsel Het nieuwe stelsel

Leeftijd Leeftijd
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Opbouw

Figuur 2 – Wijziging in de opbouw ten opzichte van het huidige stelsel
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gaan evenveel premie betalen, en de pensioenopbouw wordt leeftijdsafhankelijk. 
Dit betekent dus dat jongere deelnemers per jaar een hoger percentage van hun 
pensioengrondslag aan pensioen gaan opbouwen dan oudere deelnemers.

Bij een premieovereenkomst wordt de premie van een deelnemer ingelegd in een persoonlijk 
pensioenkapitaal waarmee op de pensioendatum een levenslange pensioenuitkering moet 
worden aangekocht. Er is dus in tegenstelling tot een uitkeringsovereenkomst geen sprake 
van opbouw van een pensioenaanspraak, maar van opbouw van een pensioenkapitaal. De 
premie van een deelnemer wordt bepaald aan de hand van een leeftijdsafhankelijke staffel. 
Naarmate de deelnemer ouder wordt, wordt het premiepercentage hoger. Op die manier 
wordt er rekening gehouden met de rendeerperiode van de ingelegde premie.

Bij de verwachte verandering van het fiscaal kader zal de premie echter leeftijdsonafhankelijk 
worden. Alle deelnemers gaan evenveel premie inleggen, ongeacht hun leeftijd. Bij de 
beschikbare premieregeling staat daar, anders dan bij een middelloonregeling, geen 
aangepaste pensioenopbouw tegenover. Naar verwachting zal de hoogte van de vlakke 
premie fiscaal dusdanig worden bepaald, dat er theoretisch gezien geen verschil is tussen het 
pensioenkapitaal dat de deelnemer zal opbouwen in de oude regeling en de regeling na de 
vernieuwde wetgeving.

Gevolgen voor werknemers en werkgevers
De aanpassing van de pensioenregelingen heeft gevolgen voor diverse belanghebbenden 
in het pensioenlandschap. In dit deel gaan wij in op de gevolgen voor de werknemers en 
de werkgevers.

Werknemers
Voor de werknemers kunnen de veranderingen grote gevolgen hebben. Jongere 
deelnemers die deelnemen in een uitkeringsovereenkomst gaan een hoger pensioen 
opbouwen dan voorheen. Oudere deelnemers gaan een lager pensioen opbouwen. Bij 
premieovereenkomsten geldt dat jongere deelnemers meer premie gaan inleggen in hun 

Wijzigingen in de 
pensioenregeling 
zijn in de meeste 
situaties afhankelijk 
van de instemming/
medewerking van 
individuele deelnemers, 
ondernemingsraad en 
vakbonden
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Figuur 3 – Effect voor uitkeringsovereenkomst met individuele premie
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krijgen daarvoor geen compensatie. Een 
goed werkgever dient zich ervan bewust 
te zijn welke invloed dit kan hebben. Het 
compensatievraagstuk biedt de werkgever 
dan ook een kans om het volledige 
arbeidsvoorwaardenpakket te herzien en op 
die manier zijn positie op de arbeidsmarkt 
te verstevigen.

Tijdslijn
Op dit moment worden de concepten uit 
het pensioenakkoord nog uitgewerkt tot 
concrete afspraken. Deze concretisering van 
het pensioenakkoord zal naar verwachting 
begin 2021 voltooid zijn. De verwachting 
op dit moment is dat de nieuwe wetgeving 
per 1 januari 2022 in werking zal treden. 
Vóór 2022 zal de werkgever dus aan de 
slag moeten met de pensioenregeling, de 
overgangsmaatregelen en de compensatie.
Grote vraagstukken die bij alle 
belanghebbenden leven, gaan over 
de wijze waarop de overgang naar het 
nieuwe stelsel zal plaatsvinden, het effect 
op de premiekosten en de verwachte 
compensatiemaatregelen. Op dit moment 
is het pensioenakkoord niet concreet 
genoeg om harde uitspraken te doen over 
de gevolgen van de aanpassing van de 
wetgeving op het gebied van compensatie 
en overgangsmaatregelen.

Arlette Hazelebach
Benefits & Pension Advisory
Ahazelebach@deloitte.nl

situaties afhankelijk van de instemming/
medewerking van individuele deelnemers, 
ondernemingsraad en/of vakbonden. 
De werkgever zal zelf actie moeten 
ondernemen zodra de concrete invulling 
van de nieuwe wetgeving bekend is. De 
vertegenwoordiging van de werknemers 
kan op dat moment in onderhandeling 
treden over mogelijke compensatie van 
de deelnemers.

Compensatie
Omdat veel deelnemers er qua 
pensioenopbouw (nu of in de toekomst) 
op achteruitgaan bij de nieuwe 
wetgeving, gaan we alvast in op eventuele 
compensatiemaatregelen.
Pensioenfondsen hoeven door een wijziging 
in de wetgeving minder buffers aan te 
houden en krijgen daardoor financiële 
ruimte (afhankelijk van hun huidige 
financiële positie) om oudere deelnemers 
te compenseren. Voor verzekeraars en 
pensioenuitvoerders van beschikbare 
premieregelingen geldt dit niet, waardoor zij 
geen extra ruimte hebben om deelnemers 
te compenseren. Naast oudere deelnemers 
kunnen ook jongere deelnemers erop 
achteruitgaan, omdat zij toekomstige 
opbouw verliezen. De vraag is nu wie er 
moet worden gecompenseerd en wie de 
rekening gaat betalen.

Er wordt bijvoorbeeld gesproken over 
een kostenneutrale oplossing, waarbij 
de werkgever het laagst mogelijke 
premiecohort aanbiedt en daarbovenop 
de werknemers die erop achteruitgaan 
in salaris compenseert. Dit is ongunstig 
voor de jongere werknemers, aangezien zij 
daardoor (zeker naarmate zij ouder worden) 
veel minder pensioen opbouwen, ten gunste 
van het pensioen van oudere deelnemers. 
Daarnaast zijn de oudere werknemers in het 
verleden waarschijnlijk al gecompenseerd 
voor diverse wijzigingen in het fiscale kader. 
Bovendien roept dit de vraag op naar de 
positie van toekomstige werknemers. 
Zij bouwen veel minder pensioen op en 

pensioenkapitaal dan voorheen en oudere 
deelnemers juist minder. Voor oudere 
deelnemers betekent dit dat zij minder 
pensioen(kapitaal) gaan opbouwen dan 
aanvankelijk de bedoeling was. Dit roept 
direct twee vragen op: hoe worden de 
overgangsmaatregelen vormgegeven 
en hoe worden de oudere deelnemers 
voor dit verlies gecompenseerd? Op 
de overgangsmaatregelen zullen we 
moeten wachten tot de uitwerking van het 
pensioenakkoord. Op de compensatie van 
de oudere deelnemers gaan we later in dit 
artikel verder in.

Werkgevers
Werkgevers die niet verplicht deelnemen 
in een bedrijfstakpensioenfonds en 
die op basis van individuele premies 
een uitkeringsovereenkomst of 
premieovereenkomst voor het personeel 
hebben afgesloten, zullen ook te maken 
krijgen met wijziging van de pensioenpremie 
voor hun huidige werknemersbestand. 
De impact is sterk afhankelijk van de 
opbouw van de werknemerspopulatie. 
Een werkgever met een evenwichtige 
werknemerspopulatie zal naar verwachting 
weinig verandering in de premiekosten 
merken. Een werkgever met een jonge 
werknemerspopulatie zal door de invoering 
van een vlakke premie aanzienlijk meer 
pensioenpremie moeten gaan afdragen dan 
op dit moment het geval is. De vraag is waar 
werkgevers het budget voor de verhoogde 
premie vandaan gaan halen. Een werkgever 
met een oude werknemerspopulatie zal 
juist dalende premie-uitgaven zien, maar 
moet mogelijk de werknemers compenseren 
voor het verlies aan pensioen(opbouw). 
Werkgevers moeten een nieuw beleid 
kiezen: willen ze de nieuwe regeling 
kostenneutraal of benefitneutraal inrichten?

Voor werkgevers is het ook belangrijk te 
weten dat zij hun pensioenregeling zullen 
moeten aanpassen aan het fiscaal kader, 
ongeacht de huidige vorm van de regeling. 
Dergelijke wijzigingen zijn in de meeste 
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Btw-vrijstelling voor collectief 
vermogensbeheer
Naar aanleiding van een arrest van de 
Hoge Raad in 2016 over de btw-vrijstelling 
voor collectief vermogensbeheer bij 
pensioenfondsen hebben wij in 2017 in 
Pensioen 2017/1 een bijdrage geschreven 
over de gevolgen van dit arrest voor de 
praktijk. Deze uitspraak van de Hoge Raad 
volgde op een aantal arresten van het Hof 
van Justitie van de Europese Unie (hierna: 
HvJ EU). Nu, bijna drie jaar na dit arrest, blijkt 
nog altijd onduidelijkheid te bestaan over de 
toepassing van de btw-vrijstelling.

Hoe zat het ook alweer?
In het arrest oordeelde de Hoge Raad 
dat aan de volgende voorwaarden moet 
worden voldaan om de btw-vrijstelling voor 
het beheer van een collectief vermogen te 
kunnen toepassen:
a. Het pensioenfonds wordt gefinancierd 

door de deelnemers.
b. Het pensioenfonds belegt 

overeenkomstig het beginsel van 
risicospreiding.

c. Het beleggingsrisico wordt gedragen 
door de deelnemers.

d. Het pensioenfonds staat onder 
bijzonder overheidstoezicht.

De Hoge Raad kwam tot het oordeel dat 
het beleggingsrisico onvoldoende door 
de deelnemers werd gedragen en dat de 
btw-vrijstelling daarom niet van toepassing 
was in dit specifieke geval. Elementen die 
de Hoge Raad in dit oordeel meenam, 
waren dat (i) de hoogte van het pensioen 
in beginsel niet afhing van de resultaten 
van de beleggingen van het pensioenfonds, 
(ii) meevallende beleggingsresultaten 
ten goede kwamen aan het collectief en 
(iii) tegenvallende beleggingsresultaten 
geen directe impact hadden op de 
pensioenaanspraken/-uitkeringen.

Mede doordat pensioenregelingen 
vaak alleen op hoofdlijnen met 
elkaar overeenkomen, is nog steeds 
onduidelijk hoe dit arrest moet worden 
toegepast. Hierbij kan gedacht worden 
aan situaties waarbij daadwerkelijk 
afstempeling/toeslagverlening heeft 
plaatsgevonden of aan deelnemers in 
beroepspensioenfondsen. Het is dus nog 
steeds onduidelijk waar het omslagpunt 
ligt van onvoldoende naar voldoende 
beleggingsrisico.

De Belastingdienst is 
erg terughoudend met 
het goedkeuren van 
toepassing van de btw-
vrijstelling voor collectief 
vermogensbeheer bij 
pensioenfondsen
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Ontwikkeling in de btw voor 
pensioenfondsen – meer dan collectief 
vermogensbeheer
Voor pensioenfondsen blijft de btw een punt van aandacht, omdat ze de aan 
hen in rekening gebrachte btw maar in beperkte mate van de Belastingdienst 
kunnen terugvorderen. De afgelopen jaren is op btw-gebied de meeste 
aandacht uitgegaan naar de toepassing van de btw-vrijstelling voor collectief 
vermogensbeheer. In de praktijk zien we dat btw ook op andere vlakken, 
zoals transitiekosten, relevant is. In deze bijdrage geven wij een overzicht van 
een aantal recente ontwikkelingen op deze gebieden.
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Ten aanzien van diensten door een fiduciair 
beheerder merken we op dat mogelijk een 
andere btw-vrijstelling van toepassing kan 
zijn dan de btw-vrijstelling voor collectief 
vermogensbeheer. Deze vrijstelling zou dan 
kunnen worden toegepast ongeacht de 
pensioenregelingen van het pensioenfonds. 
Deze vraag is onderdeel van een lopende 
procedure bij de Nederlandse rechtbank. 
Wij verwachten begin 2020 een uitspraak 
van de rechtbank op dit punt.

Reacties vanuit de politiek
Zoals eerder aangegeven, kunnen 
pensioenfondsen de btw op kosten slechts 
ten dele in vooraftrek brengen (afhankelijk 
van de situatie tussen de 10% en 40%). 
Het niet toepassen van de btw-vrijstelling 
zorgt dan ook voor een additionele btw-
druk voor de Nederlandse pensioensector. 
Nederlandse politici hebben hierover 
diverse malen vragen gesteld aan de 
Staatssecretaris van Financiën, waarbij zij 
stelden dat de Nederlandse uitleg resulteert 
in een ongelijk speelveld (unlevel playing field) 
met lidstaten waar de btw-vrijstelling wel 
ruim wordt toegepast.

In de visie van de staatssecretaris 
past de Nederlandse interpretatie 
binnen de Europese regels3. Verder 
heeft de staatssecretaris recentelijk 
aangegeven dat ook in het geval 
van beroepspensioenfondsen het 
beleggingsrisico niet per definitie bij de 
beroepsbeoefenaren ligt4. Het blijft naar 
onze mening nog wel onduidelijk wie dan 
wel het beleggingsrisico loopt.

Interpretatie door de Belastingdienst
In de praktijk zien wij dat de Belastingdienst 
erg terughoudend is met het goedkeuren 
van de toepassing van de btw-vrijstelling 
voor collectief vermogensbeheer bij 
pensioenfondsen. Samengevat is de 
Belastingdienst van mening dat alleen 
in geval van een zuivere beschikbare 
premieregeling sprake is van een collectief 
vermogen. Daarbij neemt de Belastingdienst 
in voorkomende gevallen het standpunt in 
dat bij een pensioenfonds dat meerdere 
regelingen uitvoert, waarvan slechts een 
deel kwalificeert voor de btw-vrijstelling, 
in het geheel geen btw-vrijstelling kan 
worden toegepast indien contractueel geen 
splitsing is gemaakt in de dienstverlening 
per pensioenregeling. Momenteel is 
er een zaak aanhangig bij het HvJ EU1 
waarin de vraag is voorgelegd of een 
dergelijke contractuele splitsing nodig is 
voor het (gedeeltelijk) toepassen van de 
vermogensbeheervrijstelling.

In de praktijk zien we dat de Belastingdienst 
naast de collectiviteit, ook de invulling van 
de term ‘beheer’ ter discussie stelt. Om 
de btw-vrijstelling te kunnen toepassen, 
moet sprake zijn van (i) het beheer van (ii) 
een collectief vermogen. Deze discussie 
heeft met name betrekking op andere 
diensten dan vermogensbeheer, zoals 
bestuursondersteuning, diensten door 
actuarissen of pensioenuitvoerders en 
fiduciair vermogensbeheer. Hoewel de 
jurisprudentie van het HvJ EU een vrij 
ruime uitleg van het begrip beheer lijkt 
voor te schrijven, is deze vraag in het kader 
van pensioenfondsen in de Nederlandse 
jurisprudentie nog maar beperkt aan 
bod geweest2. 

1. Blackrock Investment Management (UK) C-231/19.
2. In de uit Nederland afkomstige zaak HvJ EU 9 december 2015 (Fiscale eenheid X), C-595/13 heeft het HvJ EU dit toegelicht. 
3. In een overlegorgaan van vertegenwoordigers van de lidstaten van de Europese Unie (btw-comité) heeft de Nederlandse uitleg van de btw-vrijstelling 

voor collectief vermogensbeheer op de agenda gestaan. In dit kader heeft ook de Europese Commissie haar visie gedeeld. In de stukken die in dit 
kader zijn gepubliceerd, is niet expliciet aangegeven dat de Nederlandse uitleg onjuist is, maar wel dat de beoordeling of sprake is van voldoende 
beleggingsrisico moet worden beoordeeld aan de hand van de specifieke elementen van de pensioenregeling.

4. Brief Staatssecretaris van Financiën 17 september 2019 (fiscale moties en toezeggingen) met kenmerk 2019-000151791, p. 2-3.
5. Zie onder andere de uitspraak in Rechtbank Noord-Holland 28 februari 2019, AWB-16_1628, ECLI:NL:RBNHO:2019:1720.
6. Kamerstukken II 2018-2019, 21501-07, nr. 1617, p. 26.

In het geval van 
een transitie is het 
belangrijk voorafgaand 
de btw-aspecten te 
laten beoordelen, om 
onnodige btw-kosten 
te voorkomen
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Afsluiting
In deze bijdrage hebben wij een aantal 
ontwikkelingen behandeld die voor veel 
pensioenfondsen relevant zijn. Het is 
de verwachting dat er op het gebied 
van de btw-vrijstelling voor collectief 
vermogensbeheer de komende jaren 
nog veel zal veranderen. Daarnaast 
verwachten wij duidelijkheid te krijgen 
over de vraag of fiduciair beheer btw-
vrijgesteld kan plaatsvinden, ongeacht de 
pensioenregelingen die het pensioenfonds 
uitvoert. Naast btw-vrijstellingen is het 
btw-aftrekrecht een onderwerp waar 
pensioenfondsen naar kunnen kijken om de 
btw-kosten te verlagen. Op de korte termijn 
lijkt dit de meest voor de hand liggende 
manier, omdat pas over een aantal jaren 
duidelijk zal zijn hoe de btw-vrijstellingen 
moeten worden toegepast.

Elwin Makkus
Indirect tax
emakkus@deloitte.nl

Tim Jansen
Indirect tax
tjansen@deloitte.nl

Wat gebeurt er nog meer in de 
pensioensector?
Ook op andere vlakken zien wij een 
toenemende aandacht voor fiscaliteit 
bij pensioenfondsen. Een tweetal 
ontwikkelingen willen we hier graag noemen.

Fiscaal verantwoord beleggen
Pensioenfondsen zijn reeds geruime tijd 
bezig met de invulling van maatschappelijk 
verantwoord beleggen. In de voorbije jaren 
zien we dat de fiscaliteit daarin ook een 
prominentere rol krijgt. Steeds vaker zien 
we dat pensioenfondsen fiscale principes 
of een fiscaal beleid vaststellen waarin 
wordt vastgelegd hoe het pensioenfonds 
binnen de beleggingsportefeuille wil 
omgaan met fiscaliteit. Dit past naar onze 
mening binnen de algemene tendens van 
groeiende aandacht voor deelname aan 
fiscale structuren.

Transitiekosten
Als gevolg van de toenemende regeldruk is 
al jaren sprake van een consolidatie binnen 
de Nederlandse pensioenmarkt. Kleinere 
pensioenfondsen kiezen ervoor om de 
uitvoering van hun pensioenen over te 
dragen aan andere partijen, bijvoorbeeld 
een verzekeraar, algemeen pensioenfonds of 
bedrijfstakpensioenfonds. Bij een dergelijke 
transitie komen vaak veel kosten kijken, waar 
btw op drukt. Hierdoor is het van belang 
om te beoordelen of deze btw voor aftrek 
in aanmerking komt bij het pensioenfonds 
dan wel de werkgever. Als hierover geen 
duidelijke afspraken zijn gemaakt, volgt uit 
de jurisprudentie dat het pensioenfonds 
geen recht heeft op volledige aftrek, terwijl 
de werkgever mogelijk wel de btw volledig 
in aftrek had kunnen brengen7. Het is dus 
van belang om voordat een transitie in 
gang wordt gezet de btw-aspecten te laten 
beoordelen, om onnodige btw-kosten 
te voorkomen.

Toekomst
In de markt bestaat behoefte aan verdere 
duiding van de voorwaarde van het 
beleggingsrisico. In dit kader lopen er 
inmiddels procedures bij de Nederlandse 
rechter en wordt momenteel een aantal 
procedures opgestart5. Op dit moment is 
het niet duidelijk of de betrokken rechters 
prejudiciële vragen zullen stellen aan het 
HvJ EU.

De totstandkoming van het 
pensioenakkoord kan mogelijk een rol 
spelen in het btw-dossier. Hierin is de 
overkoepelende tendens dat meer risico’s 
bij de deelnemers terechtkomen. Dit strekt 
zich naar onze mening ook uit tot het door 
de Hoge Raad benoemde beleggingsrisico 
en zou tot toepassing van de btw-vrijstelling 
moeten leiden. Deze vraag is op de dag van 
het pensioenakkoord in juni van dit jaar 
ook voorgelegd aan de Staatssecretaris van 
Financiën. Hij heeft hier zelf echter geen 
uitspraak over gedaan en deze beoordeling 
bij de Belastingdienst neergelegd6. 

Alternatief om de btw-druk te verminderen
Naast toepassing van de btw-vrijstelling 
zijn er ook andere manieren om de btw-
druk voor pensioenfondsen te beperken. 
Een alternatief waar wij ook in onze vorige 
bijdrage aandacht aan hebben besteed, is 
het btw-aftrekrecht. Het voordeel hiervan 
is dat hierover wel op kortere termijn 
duidelijkheid kan worden verkregen van 
de Belastingdienst. Daarnaast kan het 
btw-aftrekrecht op meer kosten worden 
toegepast dan alleen de kosten waar de 
discussie over toepassing van een btw-
vrijstelling op ziet. Pensioenfondsen zouden 
hier naar onze mening ook naar moeten 
kijken, naast de eventuele toepassing van 
btw-vrijstellingen.
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7. Zie Hoge Raad 29 september 2017, nr. 15/04099, ECLI:NL:HR:2017:2461 en de verwijzingsuitspraak Hof Den Bosch 28 februari 2019, nr. 17/00708, 
ECLI:NL:GHSHE:2019:726 (cassatie ingesteld).
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Compensatiemaatregelen 
bij nieuw pensioenstelsel
Het Nederlandse pensioenstelsel gaat op de schop. 
Elders in dit magazine is al in grote lijnen uiteengezet hoe 
dit gaat gebeuren en hoe de aanzienlijke veranderingen 
zullen leiden tot een opbouwtekort voor iedereen die ten 
tijde van de transitie al enig pensioen heeft opgebouwd 
en nog niet is gepensioneerd. Hier gaan we in op de 
compensatiemogelijkheden voor dat opbouwtekort.
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Het is de vraag of afdoende 
compensatie mogelijk is binnen de 
pensioenregeling. Hierna volgen 
daarom enkele aandachtspunten voor 
werkgevers die de compensatie ook 
vorm willen of moeten geven buiten de 
pensioenregeling, maar binnen hun totale 
arbeidsvoorwaardenpakket.

Zet in op arbeidsvoorwaarden in 
brede zin
Hoewel werknemers van middelbare 
leeftijd het grootste nadeel van de 
pensioentransitie ondervinden, 
moeten werkgevers ervoor waken 
compensatiemaatregelen in te voeren die 
uitsluitend openstaan voor deze groep 
werknemers. Dit zou immers verboden 
leeftijdsdiscriminatie kunnen opleveren. 
Het is namelijk zeer de vraag of de 
impact(verdeling) van het pensioenakkoord 
voldoende objectieve rechtvaardiging is 
voor dergelijke discriminatoire maatregelen 
buiten de pensioenregeling. Dit staat 
er echter niet aan in de weg dat met 
compensatiemaatregelen aansluiting 
wordt gezocht bij behoeften die vooral 
onder werknemers van middelbare 
leeftijd bestaan.

Bij het nemen van compensatiemaatregelen 
kan de werkgever terugvallen op een 
van de belangrijkste doelstellingen van 
het pensioenakkoord: het bieden van 
maatwerk voor de individuele werknemer. 
Het blijkt dat met name werknemers 
van middelbare leeftijd veel waarde 
hechten aan maatwerk in de vorm van 
flexibiliteit en een goede werk-privébalans. 
Zo valt te denken aan verruiming van 
de thuiswerkmogelijkheden of een 

De noodzaak van compensatie
Belangrijk onderwerp in het debat over 
het pensioenakkoord is de vraag of en 
hoe dit opbouwtekort – binnen dan wel 
buiten de pensioenregeling – zal worden 
gecompenseerd. Het pensioenakkoord zelf 
biedt al een gedeeltelijke compensatie in 
de vorm van (1) een persoonlijker pensioen, 
(2) minder nadeel van een baanwissel of 
periode als zzp’er (vooral relevant voor 
jongeren), (3) een minder snel stijgende 
AOW-leeftijd en (4) (afhankelijk van het type 
pensioenregeling) een kleinere kans op 
korting en een grotere kans op indexering 
(vooral relevant voor ouderen).

De voorgaande maatregelen nemen echter 
niet weg dat naar verwachting aanvullende 
compensatie nodig zal zijn, ook op het 
niveau van de individuele werkgever. Dat 
was in het verleden ook het geval bij andere 
wetswijzigingen die nadelig uitpakten voor 
de deelnemers. Denk aan de beperking 
van vroegpensioenmogelijkheden en de 
maximering van het pensioengevend 
salaris op € 100.000. De verwachting 
dat zal moeten worden gecompenseerd 
lijkt ook gerechtvaardigd, omdat voor 
de pensioentransitie (i.e. de wijziging 
van de pensioenovereenkomst) de 
medewerking van individuele werknemers, 
ondernemingsraad en vakbonden nodig 
is. Die partijen zullen dus moeten worden 
overtuigd van de voordelen van de 
pensioentransitie en waar nodig moet de 
werkgever de nadelen van de transitie voor 
zijn werknemers verzachten door die – in 
ieder geval deels – te compenseren.

De verwachting dat 
zal moeten worden 
gecompenseerd lijkt ook 
gerechtvaardigd, omdat 
voor wijziging van de 
pensioenovereenkomst 
de medewerking van 
individuele werknemers, 
ondernemingsraad en 
vakbonden nodig is
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versoepeling van werktijden-, sabbatical- of 
verlofregelingen of zelfs de invoering van 
een flexibel arbeidsvoorwaardenbudget, 
juist omdat deze maatregelen en de 
pensioentransitie uiteindelijk hetzelfde doel 
dienen: het bieden van maatwerk. Omdat 
dergelijke flexibele arbeidsvoorwaarden 
bovendien openstaan voor iedereen, 
kunnen zij ook een goede organisatiebrede 
compensatie vormen voor het nadeel dat 
de gehele werknemerspopulatie ondervindt 
als de pensioentransitie bijvoorbeeld 
leidt tot een algemene versobering van 
de pensioenregeling.

Conclusie
Conclusie is dan ook dat, hoewel er 
over de precieze implementatie van het 
pensioen¬akkoord nog veel onduidelijkheid 
bestaat, werkgevers de pensioentransitie 
zeker scherp op het netvlies zullen 
moeten houden de komende tijd. Het 
pensioenakkoord maakt het immers 
zeer waarschijnlijk dat op relatief korte 
termijn – ook buiten de pensioenregeling – 
compensatiemaatregelen moeten worden 
genomen. Werkgevers doen er daarom 
goed aan de komende jaren al rekening te 
houden met die te verwachten maatregelen 
in hun HR-budgetten en -beleid. Werkgevers 
moeten er ook op bedacht zijn dat de 
pensioentransitie onderwerp van gesprek 
zal zijn met de ondernemingsraad en 
de vakbond.

Stella Evers
Deloitte Legal, Employment,  
Benefits & Pensions
stevers@deloitte.nl

Het blijkt dat met 
name werknemers van 
middelbare leeftijd veel 
waarde hechten aan 
maatwerk in de vorm 
van flexibiliteit en een 
goede werk-privébalans
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Risicomanagement 
verhoogt de druk op het 
pensioenfondsbestuur
‘De bestuurlijke agenda van pensioenfondsbestuurders 
wordt gedomineerd door risicomanagement’, is een 
veelgehoorde uitspraak onder beleidsbepalers. De zorg 
dat de dominantie van dit onderwerp verder toeneemt, 
is groot. Is deze zorg terecht of kunnen pensioenfondsen 
maatregelen nemen om effectiever naar risico’s te kijken 
en de bestuurlijke druk te verminderen?
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Ook kan worden gesteld dat als gevolg 
van vaak technologische ontwikkelingen 
beleidsbepalers worden geconfronteerd 
met ‘nieuwe’ risico’s op het gebied van 
datamanagement, IT, uitbesteding en cyber. 
Ondanks dat deze relatief nieuwe risico’s op 
één hand te tellen zijn, geven bestuurders 
aan dat veel bestuurlijke aandacht uitgaat 
naar het vaststellen en meetbaar maken van 
deze risico’s.

In het rijtje oorzaken van de toegenomen 
bestuurlijke druk staan op nummer 
drie de strategische risico’s waarbij het 
handelingsperspectief van het fonds 
beperkt lijkt te zijn. Voorbeelden hiervan 
zijn risico’s rond maatschappelijk draagvlak, 
pensioenbewustzijn en veranderingen 
binnen het pensioensysteem. Ondanks 
het beperkte handelingsperspectief, geven 
beleidsbepalers aan dat deze onderwerpen 
en de daarmee samenhangende risico’s 
constant prominent op de bestuursagenda 
staan. Dit kan worden opgelost door van 
tevoren te bepalen wanneer deze risico’s 
moeten worden geagendeerd, en deze 
strategische risico’s dus te laten rusten 
totdat die situaties zich voordoen.

Vertrouwen
De sleutel om de bestuurlijke druk 
rond risicomanagement substantieel te 
verlagen is gelegen in het oplossen van 
de laatste twee genoemde oorzaken. 
Het gaat hier om het neerzetten van een 
risicomanagementsysteem en -governance 
die door het bestuur als toereikend wordt 
ervaren. Het gaat dus om vertrouwen in het 
eigen systeem.

Oorzaken
Om de vraag naar mogelijke maatregelen 
te kunnen beantwoorden is het belangrijk 
te weten waarom de bestuurlijke druk bij 
het managen van risico’s toeneemt. Uit 
onderzoek van Deloitte blijken vijf oorzaken 
het meest relevant:
1. aangescherpte eisen vanuit wet- en 

regelgeving en een meer kritische 
houding van de toezichthouder;

2. het risico-universum breidt uit 
met ‘nieuwe’ risico’s als gevolg van 
(technologische) ontwikkelingen;

3. onduidelijkheid hoe om te gaan met 
strategische risico’s waarbij een 
handelingsperspectief voor het fonds 
lijkt te ontbreken;

4. situationeel (door)ontwikkelde 
governance;

5. ontbreken van integraal en 
bestuurlijk relevant perspectief 
rondom risico’s, gecombineerd met 
onvoldoende vertrouwen in het eigen 
risicomanagementsysteem.

Het is interessant vast te stellen dat 
beleidsbepalers niet alleen oorzaken 
benoemen die ontstaan in de omgeving 
waarin het fonds acteert en waar zij weinig 
directe invloed op kunnen uitoefenen, maar 
ook drie oorzaken waar het pensioenfonds 
wel degelijk invloed op heeft.

Terecht kan worden gesteld dat De 
Nederlandsche Bank (DNB) een steeds 
hogere volwassenheid van integraal 
risicomanagement afdwingt binnen 
pensioenfondsen. Dit vraagt om – in 
ieder geval op korte termijn – extra 
bestuurlijke aandacht.

Ondanks het beperkte 
handelingsperspectief, 
geven beleidsbepalers 
aan dat deze 
onderwerpen 
en de daarmee 
samenhangende risico’s 
constant prominent 
op de bestuursagenda 
staan
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Dit betekent het herijken van de bestaande 
(en vaak situationeel doorontwikkelde) 
governance, waarbij het vertrouwen groeit 
dat alle operationele risico’s voldoende zijn 
belegd en pas op de bestuurlijke agenda 
komen wanneer deze niet vallen binnen de 
toleranties van de risicobereidheid van het 
fonds. Integraliteit en bestuurlijke relevantie 
moeten hierbij als uitgangspunt dienen.
Daarnaast moet er vertrouwen bestaan 
in het eigen risicomanagementsysteem, 
de kaders waarbinnen risico’s worden 
gemanaged. Er moet niet alleen vertrouwen 
zijn in de kaders binnen het fonds, 
maar ook in die van externe relaties die 
bestuursondersteuning bieden.

Samengevat
De bestuurlijke druk op bestuurders rond 
het managen van risico’s neemt toe. Het 
bestuur heeft een belangrijke sleutel in 
handen om deze toename tot een minimum 
te beperken. Uiteindelijk gaat het om het 
vertrouwen in de eigen governance en in 
het risicomanagementsysteem. Als dat 
vertrouwen er is, kan de bestuurlijke agenda 
weer worden bepaald door integrale en 
bestuurlijk relevante thema’s.

Evert van der Steen
Risk Advisory
evandersteen@deloitte.nl

Het gaat hier om het 
neerzetten van een  
risicomanagement- 
systeem en -governance 
die door het bestuur 
als toereikend wordt 
ervaren
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Koolmees verlaagt (tijdelijk) de 
vereiste dekkingsgraad en stelt 
uitwerking pensioenakkoord veilig
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Pensioenfondsen hoeven in het jaar 2020 geen kortingen door te voeren als 
hun (actuele) dekkingsgraad op 31 december van dit jaar 90% of hoger is (in 
plaats van 100%). Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
kondigt deze maatregel aan in een brief die hij op 19 november jl. naar de 
Tweede Kamer stuurde. Volgens de minister is er op dit moment sprake van 
een ‘uitzonderlijke economische situatie’ die uitstel van de kortingen op de 
pensioenen rechtvaardigt.

De kortingen van pensioenen van zo’n 
tien miljoen Nederlanders worden 
voor een jaar opgeschort. Dat is 

de boodschap van de brief van minister 
Koolmees. Door de lage marktrente zijn veel 
pensioenfondsen in een financiële positie 
geraakt waarbij de (actuele) dekkingsgraad 
onder het minimaal vereist eigen vermogen 
(MVEV) van circa 104,3% is gekomen. Omdat 
deze pensioenfondsen ondanks het korte 
termijn herstelplan voor het vijfde jaar op 
rij een dekkingsgraad lager dan het MVEV 
hebben, werd verwacht dat zij per 1 januari 
2020 de pensioenen zouden moeten 
verlagen. Dat zal nu dus niet gebeuren.

Dalende rente en dekkingsgraden
De houdbaarheid van het huidige 
pensioenstelsel is al decennialang een 
belangrijk onderwerp van gesprek in 
Nederland. In juni jl. is het principeakkoord 
vernieuwing pensioenstelsel gesloten, 
waarin de spreekwoordelijke piketpaaltjes 
zijn gezet voor een toekomstbestendig 
pensioenstelsel. De doelstelling van de 
partijen is om in 2020 in zogenoemde 
stuur- en werkgroepen de afspraken 
uit te werken, waarna de nieuwe regels 
per 2022 zullen ingaan. Onderdeel van 
de besprekingen is de financiële situatie 
van de pensioenfondsen in Nederland. 
Vooruitlopend op de nieuwe regels 
gaf minister Koolmees het afgelopen 
voorjaar al aan dat de pensioenfondsen 
(voorlopig) de pensioenen niet hoefden 
te verlagen als de dekkingsgraad van hun 

fondsen minimaal 100% bedraagt in plaats 
van de oorspronkelijke 104,3%. Na die 
bekendmaking daalde de rente de afgelopen 
maanden dusdanig, dat de dekkingsgraad 
van veel pensioenfondsen alsnog onder de 
100% kwam.

Meeste kortingen voorlopig van de baan
De sociale partners, maar ook een 
aantal pensioenfondsen, hebben in de 
afgelopen maand meerdere (brand)brieven 
geschreven aan de minister. Hun boodschap 
was dat het alsnog ‘onverwachts’ moeten 
verlagen van de pensioenen de afspraken in 
het pensioenakkoord ondermijnt.

Volgens minister Koolmees is er op dit 
moment sprake van een ‘uitzonderlijke 
economische situatie’ die uitstel van de 
kortingen op de pensioenen rechtvaardigt. 
Hierdoor hoeven pensioenfondsen in het 
jaar 2020 geen kortingen door te voeren 
als hun (actuele) dekkingsgraad op 31 
december van dit jaar 90% of hoger is (in 
plaats van 100%). 

Zoals het er eind oktober van dit jaar uitzag, 
moeten met de nieuwe maatregel in 2020 
nog ongeveer vier fondsen wel korten. Die 
korting treft dan zo’n 600.000 deelnemers. 
Zonder maatregel zouden dertig fondsen 
met in totaal 9,8 miljoen deelnemers 
hebben moeten korten. De maatregel 
heeft volgens de minister als doel rust en 
stabiliteit te creëren bij de uitwerking van 
het pensioenakkoord.

Stabiliseren opbouw en premie
Een ander onderdeel van de brief 
van minister Koolmees is dat de 
pensioenfondsen de mogelijkheid krijgen 
om volgend jaar de premie en opbouw 
zo veel mogelijk stabiel te houden. 
Zonder deze maatregel werd verwacht 
dat de pensioenfondsen in 2020 hun 
opbouw zouden moeten verlagen of de 
pensioenpremie verhogen. Het stabiel 
houden van de premie en opbouw 
hindert helaas wel het herstel van de 
dekkingsgraden. Het is uiteindelijk aan 
de fondsbesturen om een afweging te 
maken, benadrukt de minister. Er komen 
geen voorschriften voor bijvoorbeeld 
het premiebeleid.

Tot slot
Minister Koolmees creëert met deze brief 
rust, om de verdere uitwerking van het 
pensioenakkoord in 2020 mogelijk te maken. 
Maar of de situatie volgend jaar heel anders 
zal zijn? Deze maatregel is met name gunstig 
voor de oudere generatie en niet voor de 
jongere generatie. Een echte oplossing lijkt 
nog ver weg.

Richard van Marwijk
Deloitte Benefits & Pension Advisory
rvanmarwijk@deloitte.nl

1. De dekkingsgraad geeft aan in hoeverre een pensioenfonds nu en in de toekomst de pensioenen kan uitbetalen.
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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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