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In deze Special stippen wij enkele van 

de belangrijkste ontwikkelingen in de 

Nederlandse pensioen(fonds)sector 

aan, die wij het afgelopen jaar hebben 

gezien en kijken wij kort vooruit naar wat 

wij in 2020 kunnen verwachten. 

Ontwikkelingen in 2019 
In 2019 waren er verschillende belangrijke trends en 

ontwikkelingen op pensioenfondsgebied: 

1. NIEUW PENSIOENAKKOORD 

Begin 2019 leek het wantrouwen tussen sociale partners, 

kabinet en pensioenuitvoerders te groot voor een akkoord over 

de noodzakelijke aanpassingen van het pensioenstelsel. Het is 

gebleken dat er veel kan veranderen in korte tijd. In juni 2019 

kwamen de sociale partners en overheid tot overeenstemming 

over een pensioenakkoord dat bestond uit: 

 Vertraging van het tempo waarmee in de toekomst de 

AOW-leeftijd wordt verhoogd. 

 Speciale maatregelen voor zware beroepen, waaronder 

een fiscaal begrensd vroegpensioen. 

 Meer keuzevrijheden. Eventueel wordt het mogelijk een 

deel van het pensioen als bedrag ineens te ontvangen. 

 Er komen twee contractvormen, binnen één fiscaal kader: 

1. Individuele potjes in de opbouwfase en een 

collectieve uitkeringsfase, óf 

2. Directe omzetting van de premie in pensioen op basis 

van de actuele rente en de individuele leeftijd. 

 Installatie van een stuurgroep die zich verder buigt over de 

inrichting van een nieuw pensioenstelsel. Dat bevat de 

volgende belangrijke elementen (bij contractvorm 2): 

- Opbouw van eigen pensioenvermogen dat past bij de 

ingelegde – leeftijdsonafhankelijke - premie. Feitelijk 

is dit de afschaffing van het doorsneepremiesysteem.  

- De mogelijkheid om voor de deelnemers risicovollere 

pensioencontracten te sluiten: waar eerder kan 

worden geïndexeerd, maar ook eerder gekort. Per 

saldo zouden die kunnen leiden tot gemiddeld hogere 

pensioenuitkomsten. 

Op 19 december heeft Koolmees de Tweede Kamer over de 

voortgang van de stuurgroep geïnformeerd. Waar de 

stuurgroep uiteindelijk mee zal komen is onzeker. Wel wordt 

uitsluitsel verwacht over de compensatie voor afschaffing van 

de doorsneepremie en rekenregels voor het omzetten van 

opgebouwde pensioenen naar de nieuwe contracten. Er zal 

daarvoor fiscale ruimte worden gecreëerd en ook zullen 

richtlijnen voor een evenwichtige overstap worden opgesteld.  

2. LAGE DEKKINGSGRADEN 

In 2019 zagen wij met betrekking tot de financiële positie van 

pensioenfondsen twee belangrijke ontwikkelingen: 

 De rentestand was nog nooit zo laag. Het laagste punt 

werd bereikt in augustus 2019; 

 Het jaarrendement in 2019 was één van de hoogste ooit; 

zowel op aandelen- als op obligatiebeleggingen.  

Door de sterk gedaalde rente steeg de prijs van pensioen. Per 

saldo kan met het veel hogere pensioenvermogen minder 

pensioen worden toegezegd.   

Elk pensioenfonds heeft zijn eigen beleid omtrent de mate van 

renteafdekking. Pensioenfondsen met een grote mate van 

renteafdekking kunnen een stijging van de dekkingsgraad 

rapporteren over 2019, maar van de grootste pensioenfondsen 

is de dekkingsgraad nauwelijks hoger of lager dan een jaar 

geleden. 

3. VERMOGENSBEHEER 

Op het gebied van vermogensbeheer zien wij een aantal 

belangrijke ontwikkelingen: 

 Wij zien dat pensioenfondsbesturen meer aandacht krijgen 

voor duurzame beleggingen. 

 Vermogensbeheerders zijn erg actief met de ontwikkeling 

van vermogensbeheer dat bijdraagt aan een duurzame 

wereld. Denk hierbij aan: 

- De introductie van beleggingsfondsen, waarbinnen de 

nadruk ligt op duurzaam beleggen. 

- Benchmarks voor duurzame beleggingen worden 

ontwikkeld, waardoor producten aan een objectieve 

duurzame maatstaf kunnen worden gespiegeld. 

 Passief beleggen – ook wel indexbeleggen genoemd - 

neemt nog steeds toe in populariteit, mede door de druk 

op kosten. Ook voor passief beleggen zijn duurzame 

alternatieven beschikbaar. 

 De druk om de kosten van vermogensbeheer laag te 

houden was in 2019 onverminderd hoog en heeft in een 

aantal gevallen tot een daadwerkelijke daling van het 

kostenniveau geleid. 
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Voor pensioenfondsbestuurders is het een ingewikkelde puzzel 

om grip te houden op deze ontwikkelingen. De vraag is of alle 

geboden alternatieven doen wat zij beloven en of er geen 

nieuwe risico’s ontstaan. Indexbeleggen bijvoorbeeld kent ook 

nadelen, die wel moeten worden afgewogen tegen de lage 

kosten. 

Bij de in 2020 te verwachten ontwikkelingen komen wij op deze 

onderwerpen nader terug. 

4. STEEDS MINDER PENSIOENFONDSEN, GEMIDDELD 
WEL GROTER  

De consolidatie in de sector ging ook dit jaar door. Het aantal 

bij DNB onder toezicht staande pensioenfondsen is tussen Q3 

2018 en Q3 2019 gedaald van 240 naar 226. Het tempo van 

consolidatie lijkt wel te zijn afgenomen.  

Gemeten naar het totaal belegd vermogen constateren wij een 

forse toename in 2019 als gevolg van de eerdergenoemde 

financiële ontwikkelingen, zodat eind 2019 dit vermogen wordt 

geschat op circa euro 1.500 miljard Euro (bron: DNB).  

5. DEELNEMERSCOMMUNICATIE  

De kwaliteit van de diverse systemen waarmee aan 

deelnemers informatie wordt verstrekt en waarmee zij in het 

maken van keuzes worden ondersteund, neemt nog steeds 

toe. MijnPensioenoverzicht.nl wordt steeds beter gevonden. Op 

deze website werken alle pensioenuitvoerders samen om 

toekomstige gepensioneerden een totaaloverzicht te geven 

van hun te verwachten pensioen. 

Ook de kwaliteit van de communicatiesystemen van de grote 

pensioenfondsen neemt nog steeds toe. Voor veel werknemers 

blijven deze systemen nog wel te ingewikkeld om hun 

pensioenaanspraken goed te begrijpen. Wij zien op dit gebied 

nog veel ruimte voor verbetering. 

De hoogte van het besteedbaar inkomen van een deelnemer 

wordt niet alleen bepaald door de hoogte van de uitkering, 

maar ook door de inflatie. Daarnaast wordt de deelnemer er 

steeds meer van bewust (gemaakt) dat zijn uitkering niet zeker 

is. Er is sprake van een verwachting, die ook kan tegen- of 

meevallen. Dat geldt bij pensioenfondsen, maar ook bij 

pensioenen op basis van (lifecycle) beleggingen en zelfs bij 

verzekerde pensioenen.  

Vanaf 2019 zijn pensioenuitvoerders verplicht om in hun 

communicatie over het te bereiken pensioen de Uniforme 

Rekenmethodiek (URM) toe te passen. Dit vloeit voort uit de 

Wet pensioencommunicatie die sinds 2015 van kracht is. De 

rekenmethode verschaft deelnemers inzicht in de koopkracht 

en risico’s die samenhangen met hun pensioenopbouw. 

De uitkomsten worden van de URM-berekeningen worden nu 

zelfs opgenomen in www.mijnpensioenoverzicht.nl. 

  

 

6. IORP II MAAKT RISICOMANAGEMENT COMPLETER 

In 2019 is – op basis van de IORP II-richtlijn die reeds eerder 

van toepassing was – de nieuwe lokale pensioenwetgeving 

hierover van kracht geworden.  

In deze Europese richtlijn is vermeld dat het stellen van 

kwantitatieve vereisten niet afdoende is, maar dat ook een 

doeltreffend governancesysteem essentieel is. Bij de vertaling 

van deze Europese richtlijn in lokale – ook Nederlandse - 

pensioenwetgeving is onder andere vastgelegd dat 

pensioenfondsen verplicht drie sleutelfuncties moeten 

invoeren, te weten: 

1. De actuariële functie 

2. De risicomanagementfunctie 

3. De internal audit functie 

In termen van risicomanagement wordt het idee breed 

gedragen dat de eerste twee sleutelfuncties nadrukkelijk tot de 

2e lijn behoren en de derde tot de 3e lijn. 

Wij zien dat veelal de actuariële functie en de functie van 

certificerend actuaris worden gecombineerd.  

Tot sleutelfunctiehouder risicomanagement en internal audit 

zijn meestal bestuursleden benoemd. Overigens wel na enige 

discussie over de onafhankelijke plaats ten opzichte van het 

bestuur als geheel. Wij zien dat menig pensioenfonds nog 

worstelt met de exacte positionering van deze 

sleutelfunctionarissen ten opzichte van de 

uitvoeringsorganisaties (administrateur, vermogensbeheerder). 

Dat laatste geldt ook voor de invulling van de internal audit 

functie. Het gaat hierbij om vragen zoals: ‘wat is de 

taakverdeling?’ en ‘wie is aan wie op welk moment 

verantwoording verschuldigd?’. Wij zijn van mening dat 

tweedelijnsfunctionarissen uiteindelijk kunnen bijdragen aan 

zowel de effectiviteit van de uitvoering als de kwaliteit van het 

(operationeel) risicomanagement. In 2020 zal er meer 

duidelijkheid hierover ontstaan. 

Vooruitzichten in 2020 
Wij verwachten dat een aantal ontwikkelingen zich ook in 2020 

zal voortzetten. Wij delen graag enkele vooruitzichten met u die 

in 2020 worden verwacht.  

1. EVENWICHTE BELANGENAFWEGING 

Bij de ontwikkeling van het pensioenakkoord heeft het Centraal 

Planbureau (CPB) veel aandacht gegeven aan de mate waarin 

aanpassing van het pensioenstelsel zorgt voor de herverdeling 

van pensioenmiddelen per deelnemerscategorie, leeftijd en 

geslacht. Hiervoor heeft het CPB modellen ontwikkeld die de 

effecten van herverdeling zichtbaar hebben gemaakt. Recenter 

zien wij dat ook DNB bij belangrijke gebeurtenissen binnen een 

pensioenfonds (liquidatie, collectieve waardeoverdrachten, 

etc.) meer aandacht vraagt voor dit aspect van de 

pensioenuitvoering. Wij verwachten dat in 2020 en daarna, de 

https://statistiek.dnb.nl/downloads/index.aspx#/details/onder-toezicht-staande-pensioenfondsen-kwartaal/dataset/7e334bfb-2cd8-416d-b44f-7831d11d5487/resource/5d058366-20fd-40a5-b444-4367d778064c
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kwantitatieve onderbouwing van evenwichtige 

belangenafweging een steeds belangrijkere rol gaat spelen. 

2. ECONOMISCHE MODELLEN 

In de hedendaagse maatschappij spelen economische of 

econometrische modellen een steeds grotere rol. Ook bij het 

besturen van pensioenfondsen is dit het geval. Denk aan de 

systemen waarmee waardering plaats vindt, waarmee Asset 

Liability Management wordt ondersteund, maar ook voor de 

haalbaarheidstoets, herstelplannen, etc.  

De huidige stand van de techniek maakt steeds meer mogelijk. 

In deze tijd is het niet meer denkbaar dat besluiten worden 

genomen zonder optimaal gebruik te maken van de 

beschikbare date en de technieken om die te analyseren. Hier 

staat tegenover dat ontwikkeling, onderhoud en gebruik van 

deze systemen veel tijd, mankracht en energie kost. 

Bij het uitbreiden van de modellen en systemen mag wat ons 

betreft wat vaker de extra toegevoegde waarde worden 

afgewogen tegen de extra inspanning. Daarnaast mogen de 

uitkomsten van deze modellen niet worden overschat.  

Verder blijft heldere communicatie van de adviezen gebaseerd 

op deze modellen van cruciaal belang. Een goed gebruik van 

modellen, die zorgen voor adequate vergelijking van 

beleidsalternatieven, zien wij als een groot goed. 

Toch vrezen wij dat het gebruik van ingewikkelde en vaak niet 

begrepen modellen en hun uitkomsten in 2020 een nog 

belangrijkere rol gaan spelen. Bijvoorbeeld als keuzes moeten 

worden gemaakt in het kader van de nieuwe wet- en 

regelgeving voor de nadere uitwerking van het 

pensioenakkoord of bij een collectieve waardeoverdracht. 

Milliman kan u overigens prima ondersteunen bij het gebruik, of 

de validatie van systemen waar gebruik van gemaakt wordt.  

3. NOG MINDER PENSIOENFONDSEN EN UITVOERDERS  

In het kader van het pensioenakkoord studeren zowel 

pensioenadministratie-kantoren als pensioenfondsen 

momenteel welke aanpassingen in de systemen nodig zijn om 

beide toekomstige contractsvormen te kunnen uitvoeren.  

De grote pensioenuitvoerders willen – om een lager 

kostenniveau te bereiken – hun administraties steeds meer 

vereenvoudigen en harmoniseren. Voor kleine 

pensioenfondsen wordt het hierdoor steeds moeilijker om de 

uitvoering van hun pensioenregeling extern te laten uitvoeren. 

Een belangrijk element bij de keuze van een nieuwe uitvoerder 

is de toekomstbestendigheid van de uitvoeringsorganisatie 

inclusief het pensioenadministratiesysteem dat door deze 

organisatie wordt gehanteerd.  

Ook de optie om aan te sluiten bij een groter geheel is, 

gegeven deze ontwikkelingen, komt steeds nadrukkelijker aan 

de orde. De consolidatie in de pensioensector lijkt dan ook nog 

steeds niet te zijn voltooid. Dat geldt niet alleen voor 

pensioenfondsen maar ook voor uitvoerders.  

Wij verwachten dat ook in 2020 de APF-en hun groei zullen 

voortzetten. Wij verwachten dit jaar hierover regelmatig te 

publiceren om het inzicht te vergroten bij het vergelijken van 

deze APF-en. 

4. AANDACHT VOOR DUURZAAM BELEGGEN BLIJFT 

In 2019 is wettelijk vastgelegd dat er meer aandacht moet 

komen voor duurzaam beleggen. De markt heeft hierop 

gereageerd. Wij verwachten dat de aandacht hiervoor in 2020 

verder zal toenemen en mogelijk ook zal leiden tot 

daadwerkelijke aanpassing van beleid. Elk pensioenfonds 

bepaalt welke duurzaamheidscriteria focus zullen krijgen, en 

waar draagvlak voor bestaat bij de belanghebbenden.  

Het opzetten van een blijvende en adequate monitoring op de 

effecten van eventuele beleidskeuzes en overige risico’s vergt 

nog de nodige aandacht. Vooral omdat er nog niet veel 

ervaring is op het gebied van monitoring van duurzaamheids-

effecten. Wat is bijvoorbeeld het effect van duurzaamheid op 

het rendement? Hoe worden de risico’s van niet-duurzaam 

beleggen ingeschat? En waarom is de uitvoering van het 

gekozen beleggingsbeleid daadwerkelijk duurzaam? Zijn de 

kosten gelijk of nemen deze juist toe? Ook op operationeel 

niveau zal duurzaam beleggen dus een belangrijk thema 

worden.  

5. UITWERKING PENSIOENAKKOORD  

In 2019 is het pensioenakkoord afgesloten. De ‘duivel’ zit 

echter in de details. In 2020 verwachten wij meer helderheid 

over de uitwerking van dit akkoord, zodat pensioenfonds-

bestuurders en hun uitvoerders hiermee aan de slag kunnen. 

De stuurgroep die de uitwerking van het pensioenakkoord 

verzorgt, heeft vooral onderwerpen op de agenda staan op het 

gebied van rekenregels bij omzetting van opgebouwde 

pensioenen naar de nieuwe contracten, wet- en regelgeving en 

compensatie. Voor de uitwerking zijn wij vooral benieuwd naar 

de wijze waarop de fiscale kaders voor het nieuwe 

pensioenstelsel zullen uitpakken, omdat wij daarvan de meeste 

impact verwachten. 
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