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Ready or not?
De pensioenwereld staat aan de vooravond van een van de grootste 

financiële operaties uit de Nederlandse geschiedenis. De in totaal 1.500 

miljard euro aan pensioengelden moet worden opgeknipt en verdeeld over 

individuele pensioenaanspraken, de ‘persoonlijke potjes’. Een immense 

opgave voor pensioenfondsen en uitvoerders. Juist omdat de volledige 

transitie al binnen vier jaar, in 2027, moet zijn afgerond. 

Voor BDO is dit gegeven aanleiding om door middel van een 

meerjarenonderzoek de vinger aan de pols te houden. ‘Hoever zijn 

pensioenfondsen met de voorbereidingen op het nieuwe stelsel? Hebben 

ze al stappen gezet? Of wordt het straks dringen om de transitie voor de 

deadline afgerond te krijgen?’ Kortom: is de pensioensector er klaar voor? 

Het antwoord op deze vraag is in die zin relevant omdat het een 

indicatie biedt van datgene wat pensioenfondsen, uitvoerders, 

deelnemers en andere stakeholders nog te wachten staat. Want juist 

omdát het zo’n omvangrijke transitie betreft, is het zaak dat de sector 

zich tijdig voorbereidt. Starten ze te laat, dan bestaat het risico dat 

te veel fondsen nog last minute moeten invaren, waardoor er als het 

ware een opstopping ontstaat van aanvragen aan bijvoorbeeld de 

pensioenuitvoeringsorganisaties (PUO’s). Hierdoor komt de haalbaarheid 

van de transitie mogelijk in gevaar. 

In deze publicatie leest u de stand van zaken. Nee, die geeft zeker geen 

100% inzicht, maar is bedoeld als een leerzame verkenning. Daar kunt u 

hopelijk uw voordeel mee doen. 

Geertje Strampel 

Lead Partner Financial Services

Ryan de Waard 

Senior Manager Financial Services

‘Een immense 
opgave voor 
pensioenfondsen 
en ‑uitvoerders’
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Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid en tot stand gekomen, maar is in algemene bewoordingen gesteld en 
bevat alleen informatie van algemene aard. De in deze publicatie opgenomen informatie kan komen uit algemeen 
verkrijgbare bronnen, zodat wij niet kunnen instaan of verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor de juistheid, 
volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie en de wijze waarop deze informatie in de publicatie is 
verwerkt. Daarbij bevat deze publicatie geen advies voor concrete situaties, zodat uitdrukkelijk wordt afgeraden om 
zonder advies van een deskundige op basis van de informatie in deze publicatie te handelen, na te laten of besluiten 
te nemen. Voor het verkrijgen van een advies dat is toegesneden op uw concrete situatie kunt u zich wenden tot 
BDO Accountants & Adviseurs of een van haar adviseurs. BDO Accountants & Adviseurs, de met haar gelieerde 
partijen en haar adviseurs aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van handelen, nalaten 
of het nemen van besluiten op basis van de informatie in deze publicatie.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of 
op enige andere wijze, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.
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BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN

‘Onderschat het niet’
Er is nog veel te doen voor pensioenfondsen voordat ze 
kunnen invaren in het nieuwe stelsel, blijkt uit dit onderzoek. 
We vatten de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek 
samen, inclusief aandachtspunten en risico’s. 

SAMENVATTING

Pensioenwet stelt dat de communicatie 
naar deelnemers transparanter en persoon-
lijker moet. Bovendien moeten fondsen 
eerlijk en helder communiceren over de 
onzekerheden. Fondsen worstelen met dit 
alles omdat ze enerzijds helder, toeganke-
lijk en transparant willen communiceren, 
terwijl de materie complex en genuanceerd 
is. Ze ervaren hierdoor problemen met de 
uitlegbaarheid, waardoor bijvoorbeeld de 
kans bestaat op een beperkt draagvlak. Dit 
kan leiden tot klachten en rechtszaken.

Onzekerheid over buffers
De dekkingsgraad van pensioenfondsen  
bevindt zich gemiddeld genomen ruim 
boven de 100%. De vraag is of dit zo blijft. 
Pensioenfondsen zullen moeten kiezen 
of ze gaan indexeren of niet. En als ze tot 
indexering overgaan – zeker nu de wetgever 

Hoe goed voorbereid zijn 
pensioenfondsen op de transitie 
naar een nieuw pensioenstelsel? 
Dat is de vraag die centraal 

staat in dit eerste onderzoek naar de 
‘readiness’ van pensioenfondsen. In grote 
lijnen kunnen we stellen dat de fondsen 
zelf aangeven goed voorbereid te zijn. 
Maar daar valt wel een kanttekening bij te 
plaatsen. Want die voorbereiding blijkt, 
wanneer we dieper ingaan op de concrete 
acties die ze al hebben ondernomen, 
toch iets minder grondig dan de 
pensioenfondsen doen voorkomen. 

Zo heeft bijvoorbeeld een kwart van 
de fondsen nog niet besloten of ze gaat 
invaren. Ook heeft ruim een kwart van de 
ondervraagden nog geen start gemaakt 
met het risico preferentieonderzoek en 
heeft ruim de helft van de fondsen in 
samenspraak met de sociale partners nog 
geen keuze gemaakt voor het type contract 
(flexibel of solidair). 

Wie krijgt wat?
Voor wat betreft de voorbereiding zien 
we dat de fondsen actief bezig zijn met 
de voorbereiding en dat het onderwerp 
overal op de bestuurstafel ligt. Maar we 
zien ook dat er in veel gevallen nog be-
langrijke keuzes gemaakt moeten worden. 
Dat is overigens niet verwonderlijk. 
Er bestaan tenslotte nog veel on-
duidelijkheden rondom de nieuwe 
Pensioenwet. Zo is de wet nog niet goed-
gekeurd en is de inkt van het rapport 
van de Commissie Parameters nog nat. 
Onzeker heden als deze hebben ervoor 
gezorgd dat de verwachte ingangsdatum 
onlangs weer een halfjaar is uitgesteld. 
De Tweede Kamer heeft eenvoudigweg 
meer tijd nodig om de wet zorgvuldig te 
kunnen behandelen. De hieruit voort-
vloeiende onzekerheden maken het voor 
fondsen ingewikkeld om nu al grote 
keuzes te maken. Bovendien zorgen 
keuzes hoe dan ook voor verdeeldheid 
omdat de belangen groot en gevarieerd 
zijn. Want wie krijgt welk deel van het 
collectief opgebouwde pensioenver-
mogen en tegen welke voorwaarden?

Communicatie blijkt worsteling
Een volgende uitdaging waar pensioen-
fondsen en  uitvoerders tegenaan lopen, 
betreft de uitlegbaarheid van de nieuwe 
regels aan de deelnemers en de risico’s 
die hiermee gepaard gaan. De nieuwe

‘Ruim een kwart van 
de ondervraagden 
heeft nog geen start 
gemaakt met het risico ‑ 
pre  fer entieonderzoek’

AANDACHTSPUNTEN 
EN RISICO’S 
De transitie naar een nieuw 

pensioenstelsel brengt verschillende 

risico’s en aandachtspunten met zich 

mee.

Risico’s en aandachtspunten  
volgens de fondsen zelf:

  evenwichtige belangenafweging en 

kwaliteit van besluitvorming;

   communicatie aan deelnemers en 

risico’s rond uitlegbaarheid;

  besluiteloze wetgever; 

   informatieverschaffing DNB;

   gevolgen stelselwijziging voor de 

deelnemers.

Daarnaast signaleert BDO  
de volgende risico’s en  
aandachtspunten:

   vertraagde invoering van de 

Pensioenwet; 

   laat invaren door een groot deel 

van de pensioenfondsen waardoor 

piekbelasting ontstaat; 

   uitgestelde acties en 

voorbereidingswerkzaamheden als 

gevolg van onzekerheden waardoor 

streefdatum (2027) van de transitie 

onder druk komt te staan; 

  overschatting van de datakwaliteit.

de regels hiervoor heeft versoepeld – 
neemt het vermogen hoogstwaarschijnlijk 
af, waardoor de financiële positie van 
fondsen er ineens, door ontwikkelingen in 
rente en beurskoersen, anders uit kan zien.

Piekbelasting
Tot slot, zo blijkt uit dit onderzoek, bestaat 
de kans op piekbelasting. Maar liefst 20% 
weet nog niet of en wanneer het invaren 
gaat plaatsvinden en 25% stelt het invaren 
uit tot 2026/2027. Dat kan betekenen dat 
een groot deel van de pensioenfondsen 
pas vlak voor de inwerkingtreding van 
de wet gaat invaren. Daardoor zal er een 
piekbelasting ontstaan bij met name de 
pensioenuitvoeringsorganisaties (PUO’s) 
en toezichthouders; de transitiedatum  
kan daardoor verder onder druk komen  
te staan.

Zeer mee eens Mee eens Niet mee eens,
niet mee oneens

Oneens Zeer mee oneens Niet van toepassing

“Ik heb vertrouwen in de wijzigingen
  naar het nieuwe stelsel” 

“De ingangsdatum van het nieuwe
  stelsel (1/1/2027) zal gehaald worden”

“Ik ben tevreden over de mate waarop
  DNB mij informeert”

“De kwaliteit van data binnen mijn
  organisatie baart mij zorgen”

“De Wet toekomst pensioenen (Wtp) komt
  mijn deelnemerspopulatie ten goede”
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74,2%

9,7%

12,9%

3,2%

Ondernemingspensioenfonds

Beroepspensioenfonds

Bedrijfstakpensioenfonds

Algemeen pensioenfonds

Multi-opf (0,0%)

‘Dit onderzoek 
vormt de 
 “nulmeting”’

OPZET  VAN HET ONDERZOEK

Open fonds

Gesloten fonds

83,9%
16,1%

 Ondernemingspensioenfonds 

 Beroepspensioenfonds

 Bedrijfstakpensioenfonds

 Algemeen pensioenfonds

 Multi-opf (0,0%)

 Open fonds

 Gesloten fonds

Het hoofdthema
De vragen uit dit eerste onderzoek – uitge-
voerd door BDO Accountants & Adviseurs 
(hierna: BDO) – hebben alle betrekking 
op het hoofdthema: de voorbereiding op 
de implementatie van de Wet toekomst 
pensioenen (Wtp) door pensioenfondsen. 
Hoe staat het met de voorbereidingen op 
deze transitie naar het nieuwe pensioen-
stelsel? Wat zien fondsen als de grootste 
uitdaging, welke keuzes zijn er dan al wel 
of niet gemaakt en wat ervaren zij als 
de belangrijkste risico’s? Deze en andere 
vragen hebben wij – via een onderzoek 
– voorgelegd aan onze relaties in de pensi-
oensector. In totaal werkten 31 pensioen-
fondsen mee aan het onderzoek. 

Meerjarenonderzoek
Dit onderzoek is het eerste in een reeks. 
Het vormt de ‘nulmeting’ die laat zien 
hoever pensioenfondsen op dit mo-
ment zijn met de voorbereidingen op de 
transitie. In de jaren die volgen, wordt 
opnieuw onderzoek uitgevoerd. 

Interviews
De resultaten voortvloeiend uit het 
onderzoek vullen we aan met diverse 
interviews met pensioenfondsen en 
pensioenuitvoerders, maar ook met 
wetenschappers. Deze gesprekken geven 
inzicht in de context achter de voorbe-
reidingen en illustreren waar de pensi-
oensector op dit moment mee bezig is 
en tegenaan loopt. Zij vormen hiermee 
een kwalitatieve verdieping op het 
onderzoek. 

Uitkomsten
Deze onderzoeksopzet geeft een 
representatief beeld van de stand van 
zaken op dit moment. Het laat zien waar 
partijen in de sector mee worstelen, 
welke uitdagingen bij hen op dit moment 
het meest leven en waar zij staan op de 
tijdlijn van de transitie.

Betreft dit een open 
of gesloten fonds?

De respondenten
De ruime meerderheid van de res-
pondenten betreft een onderne-
mingspensioenfonds (74%). Maar ook 
bedrijfstakpensioenfondsen (13%), 
beroeps- en algemeen pensioenfondsen 
(respectievelijk 10 en 3%) maken onder-
deel uit van de respondenten. 16% van 
de fondsen betreft gesloten fondsen. Dat 
wil zeggen dat er geen pensioenpremies 
meer in het fonds worden gestort en 
pensioenen alleen nog worden beheerd 
en uitgekeerd. We vroegen ook naar 
het aantal deelnemers per fonds. Een 
ruime meerderheid van de respondenten 
heeft tussen de 0 en 25.000 deelnemers 
(65%), gevolgd door fondsen die tussen 
de 100.000 en 1 miljoen deelnemers 
hebben (20%). Het belegd vermogen van 
de respondenten ligt bij het grootste deel 
van de fondsen (61%) tussen de € 500 
miljoen en € 5 miljard. 

Bij welk type fonds bent u werkzaam?

ONDERZOEK, DOELSTELLING, WERKWIJZE

‘ We volgen de fondsen 
in hun handelen 
richting transitie’
We staan aan de vooravond van de grootste pensioenhervorming ooit in de 
Nederlandse geschiedenis: de transitie naar een nieuw pensioenstelsel. Deze  
is omvangrijk, complex en vraagt veel van de pensioenfondsen. Die moeten  
belangen afwegen en strategische keuzes maken. In hoeverre zijn zij voorbereid  
op deze transitie? Deze vraag staat centraal in dit (meerjaren)onderzoek. 

NB Door afronding van de individuele 

percentages komt de totaaltelling bij een 

aantal diagrammen niet uit op 100,0%.
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0 - 500 miljoen

500 miljoen – 5 miljard

5 – 10 miljard

9,6%

61,3%

6,4%

19,5%

3,2%

10 – 50 miljard

Meer dan 50 miljard

“Programmamanager implementatie nieuwe pensioenstelsel”

“Bestuurder”

“Voorzitter uitvoerend bestuur”

“Manager Finance & Control”

“Sleutelfunctiehouder IA”

“Voorzitter en bestuurder van het fonds”

“Directeur pensioenfonds”

“Directeur pensioenbureau”

UITKOMSTEN

Voorbereiding 
op transitie 

 Welke functie bekleedt u?

Wat is de omvang van het belegd vermogen?

 0 - 500 miljoen

 500 miljoen - 5 miljard

 5 - 10 miljard

 10 - 50 miljard

 Meer dan 50 miljard

OPZET  VAN HET ONDERZOEK

0-25.000

25.000-50.000

50.000-100.000

100.000-1.000.000

>1.000.000

64,5%

9,6%

6,4%

19,5%

(0,0%)

 0 - 25.000

 25.000 - 50.000

 50.000 - 100.000

 100.000 - 1.000.000

 >1.000.000 (0,0%)

Hoeveel deelnemers 
telt het fonds?
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Pensioenfondsen zijn druk met de voorbereiding op de transitie, 
blijkt uit het onderzoek. De voorbereiding hierop is ‘top of mind’. 
Maar als we nader inzoomen op de uitkomsten blijkt dat er nog 
veel werk te verzetten valt en nog belangrijke keuzes moeten 
worden gemaakt.

De meeste fondsen (81%) hebben 
wel al een projectplanning 
opgesteld binnen het 
pensioenfonds om de transitie 

mogelijk te maken, maar tegelijkertijd 
zien we dat nog niet alle fondsen de 
pensioenuitvoeringsorganisatie (PUO) 
hebben betrokken bij de projectplannen. 
Driekwart heeft dat wel gedaan, 13% 
nog niet. Door vertraging van wet- en 
regelgeving gecombineerd met het feit 
dat veel fondsen nog belangrijke keuzes 
moeten maken, zien we het moment 
van invaren opschuiven. Dat gaat grote 

effecten hebben op de capaciteitsvraag, 
zowel bij uitvoerders, toezichthouders als 
adviseurs in de pensioensector. Kortom: 
hoe eerder fondsen starten met de 
voorbereidingen, hoe beter. 

Risicopreferentieonderzoek
Een andere uitdaging waar partijen in de 
voorbereiding mee te maken hebben, is 
de uitvoering van het risicopreferentieon-
derzoek. Pensioenfondsen zijn wettelijk 
verplicht om minimaal eens in de vijf 
jaar een risicobereidheidsonderzoek uit 
te voeren onder hun fondsdeelnemers: 
hoeveel beleggingsrisico’s willen en 
kunnen deelnemers lopen? Bovendien 
staan fondsen voor de uitdaging om de 
pensioenmaterie helder en toegankelijk 
te communiceren naar hun deelnemers 
en deze te activeren zich te verdiepen in 
de impact van de transformatie op hun 
pensioenregeling. Ook op dit onderdeel 
moeten fondsen snel in actie komen om 
op korte termijn gewogen besluiten te 
kunnen nemen. 

Projectplanning
In 2022 heeft De Nederlandsche Bank 
(DNB) de plannen van aanpak en 
mijlpalenoverzichten voor de transitie 

Is een projectplanning 
opgesteld binnen het 
pensioenfonds voor de 
transitie?

Is in (de afstemming van) dit projectplan de 
pensioen uitvoerings organisatie (PUO) betrokken?

Kunt u toelichten waarom een projectplanning niet 
van toepassing is binnen het pensioenfonds?

PUO
Een deel van de ondervraagde fondsen 
heeft de PUO nog niet betrokken bij de 
projectplannen. Afgezien van het risico 
dat de PUO, adviseurs en actuarissen 
straks te veel aanvragen tegelijk binnen-
krijgen, moeten de PUO’s voldoende tijd 
krijgen om de nieuwe regeling per fonds 
te implementeren. Ook daarvoor is het 
zinvol om snel zaken af te stemmen met 
de PUO’s en hier samenwerking mee te 
zoeken. Juist omdat samenwerking met 
de PUO leidt tot gedeeld eigenaarschap 
van het transitieproces.

  Ja

  Nee

  Weet ik niet 

  Zelfadministrerend

Ja

Nee

74,2%

9,7%

3,2%

12,9%

Weet ik niet

Zelfadministrerend 

OVERSCHATTING?

Maar liefst 84% van de ondervraagde 

pensioenfondsen zegt nu al goed tot 

zeer goed voorbereid te zijn op de 

transitie. Maar als we hier nader op 

inzoomen, lijkt dit beeld wat aan de 

optimistische kant. We zien namelijk 

ook dat een deel van de fondsen, zo’n 

10%, de PUO nog niet heeft betrokken 

bij de projectplannen. Bovendien heeft 

ruim een kwart nog geen start gemaakt 

met het risicopreferentieonderzoek. 

“ Er is nog geen duidelijkheid van de sociale partners”

“ Het fonds zal naar 
verwachting niet invaren 
en of in transitie gaan”

“ De regeling is momenteel al volledig individueel DC, 
uitsluitend in de opbouwfase. Ervan uitgaande dat sociale 
partners besluiten om ‘door te gaan’ met een flexibele 
premieovereenkomst is een transitie niet aan de orde. Wel 
wordt getracht om de planning van de werkzaamheden 
aan te sluiten op de agenda van sociale partners”

“ Het fonds zal naar 
verwachting niet 
gaan invaren en 
toewerken naar 
een CWO. De 
overige vragen zijn 
daarmee niet van 
toepassing”

“CWO voor transitie”

UITKOMSTEN

‘ Nog veel werk 
te verzetten’

 Ja

 Nee  (0,0%)

 Niet van toepassing

Ja

Nee

Niet van toepassing

80,6%

(0,0%)

19,4%

opgevraagd bij fondsen die verwachten 
in 2024 in te varen in een mogelijke 
nieuwe pensioenregeling. Wellicht heeft 
dit fondsen ertoe aangezet om met  
projectplanning aan de slag te gaan.  
Zo’n 81% is daar al aan begonnen. 
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NETSPAR

is een denktank 
en kennisnetwerk 
op het gebied van 

economische en 
sociale gevolgen 
van pensioenen, 
vergrijzing en de 

oude dag.

‘ De complexiteit van 
de nieuwe wetgeving 
is wel een issue’

Marike Knoef
algemeen directeur Netspar en hoogleraar 
empirische micro-economie aan de Universiteit Leiden

Wat vindt u van de nieuwe Pensioenwet?

‘Een verbetering. Hervorming van het huidige stelsel is echt noodzakelijk. 

Door de vergrijzing zijn pensioenbeloften vaak niet meer na te komen 

of heel duur. Het nieuwe stelsel wordt transparanter en biedt meer 

mogelijkheden tot maatwerk. Zit je als jongere nu in een pensioenfonds 

met veel oudere deelnemers, dan wordt jouw vermogen voorzichtig belegd, 

terwijl je baat hebt bij meer risico. In het nieuwe stelsel is onderscheid naar 

groepen mogelijk. Dat gaat effect hebben op de hoogte van het pensioen.’

Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten bij de transitie?

‘Afgezien van technische uitdagingen, moet de communicatie naar mijn 

mening echt beter. Er is op dit moment nog veel huiver bij burgers. Krijg 

ik straks wel genoeg? De verdeling van de pensioenpot voelt als een 

eindspel: eenmaal ingevoerd, valt er niet zoveel meer te veranderen. Dat 

baart zorgen. Veel mensen hebben daarnaast het gevoel dat hun pensioen 

onzekerder gaat worden. Terwijl eerder beloofde bedragen ook niet altijd 

meer haalbaar zijn. Jammer is dat de nieuwe pensioenregeling niet per se 

eenvoudiger wordt. Dat hoopte ik wel. Ik vind dat daaraan te weinig gewicht 

is gegeven.’

Hoe kijkt u als wetenschapper naar het gevolgde proces?

‘Vertraging is jammer, maar ik vind het goed dat er zorgvuldig naar de 

transitie wordt gekeken. Aan een wet is achteraf nog weleens wat te 

verbeteren, maar de transitie moet in één keer goed gaan. De complexiteit 

van de nieuwe wetgeving is wel een issue. Het is voor nieuwe mensen in de 

Tweede Kamer niet eenvoudig om geïnformeerde beslissingen te nemen. 

Ik zit zelf in de Commissie Parameters, wij werken aan een advies over 

het invaren aan de hand van economische scenario’s. Volop discussies. 

Waarover? Dát mag ik niet zeggen.’

Is er op weg naar het nieuwe pensioenstelsel genoeg naar 

wetenschappers geluisterd?

‘Jawel, wetenschappers zijn betrokken geweest bij de invulling van het 

pensioenakkoord. Voor de uitwerking zijn toen groepjes geformeerd, eentje 

met wetenschappers. De stuurgroep besliste natuurlijk, wetenschappers 

hakken geen knopen door. Maar we hebben wel inhoudelijke input kunnen 

geven.’

Als je iets zou mogen veranderen aan het huidige voorstel, wat zou 

dat dan zijn?

‘Er moet een oplossing komen voor de werknemers en vele zelfstandigen 

die geen pensioen opbouwen. Vooral de middeninkomens in die groep zijn 

kwetsbaar. De hogere inkomens regelen het vaak wel, de lagere inkomens 

komen een heel eind met de AOW. Uitstelgedrag is menselijk, daar kan de 

wet maar beperkt iets aan doen. Maar er speelt nog iets. Zzp’ers hebben 

behoefte aan flexibiliteit. Geld dat eenmaal in een pensioenproduct zit, krijg 

je er niet makkelijk meer uit. Ook niet als over een paar jaar bijvoorbeeld 

weer een virus opduikt en je dat geld nodig hebt om rond te komen. Maak 

je dat onder bepaalde voorwaarden toch mogelijk, dan is de drempel om 

pensioen op te bouwen minder hoog. Of een pensioen voor zzp’ers verplicht 

moet worden? Daar laat ik me niet over uit, dat is een politieke keuze.’
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Zeer goed

Goed

Matig

Slecht

Zeer slecht

12,9%

71,0%

16,1%

(0,0%)

(0,0%)

Is het fonds al gestart 
met de (voorbereiding) 
op het risico preferentie
onderzoek?

Hoe goed acht u zich voorbereid op de transitie? Beleidsdekkingsgraad naar type pensioenfonds*

Buffer
De dekkingsgraad van de ondervraagde 
pensioenfondsen bevindt zich gemiddeld 
genomen ruim boven de 100%. Ze be-
schikken, kortom, over meer vermogen dan 
financiële verplichtingen. Dat is een gun-
stige uitgangspositie, maar de vraag is of 
dit zo blijft. Pensioenfondsen moeten na-
melijk kiezen of ze gaan indexeren of niet. 
Indexatie betekent dat het pensioen wordt 
verhoogd op basis van prijsstijgingen. Dit is 
de afgelopen jaren bij de meeste fondsen 
niet gebeurd omdat de dekkingsgraad dat 
niet toeliet. Nu heeft de wetgever een 
tijdelijke versoepeling van die indexatie-
regels aangekondigd waarbij fondsen met 
een dekkingsgraad vanaf 105% ook kunnen 
indexeren mits zij gebruikmaken van het 
transitie-financieel toetsingskader (tran-
sitie-ftk). Normaal geldt een dekkingsgraad 
van 110%. Hier gaat een belangenafweging 
aan vooraf. Indexeren is nu gunstig voor 
gepensioneerden, maar niet direct voor 
jongeren die nog ver van hun pensioen 
zitten. Daarnaast moet het pensioenfonds 
ook na de transitie financieel toekomst-
bestendig zijn. Hoe dan ook, na indexering 
neemt het vermogen hoogstwaarschijnlijk 
af, waardoor de financiële positie van 
fondsen – afhankelijk van de rentestand en 
mogelijke schommelingen op de beurs – er 
in de toekomst opeens minder rooskleurig 
uit kan zien. Onzekerheden als deze maken 
het voor fondsen ingewikkeld om nu keuzes 
te maken.

Ja

Nee

Weet ik niet

71,0%

25,8%

3,2%

Risicopreferentieonderzoek
Ruim een kwart van de fondsen is nog  
niet begonnen met het verplichte  
risico preferentieonderzoek onder deel-
nemers, terwijl dit onderzoek nu –  
met de transitie naar een nieuw stelsel –  
relevanter, ingewikkelder en omvang-
rijker is dan ooit. Hier valt nog veel werk  
te verrichten door pensioenfondsen.

Voorbereiding
Fondsen vinden over het algemeen dat ze 
gedegen voorbereid zijn op de transitie. 
In totaal vindt zo’n 84% dat ze dit goed 
tot zeer goed voor elkaar hebben. Ruim 
16% acht zich matig voorbereid. Geen 
van de respondenten zegt slecht dan wel 
zeer slecht te zijn voorbereid.

‘De voorbereiding 
op de transitie is 
 “top of mind”’

UITKOMSTEN

 Ja

 Nee

 Weet ik niet

 Zeer goed

 Goed

 Matig

 Slecht (0,0%)

 Zeer slecht (0,0%)

Beleidsdekkingsgraad Q22022 naar type pensioenfonds*

* Bron: DNB “Kwartaalgegevens individuele pensioenfondsen (per 30 juni 2022)” 

2017 2018 2019 2020 2021 2022

BeroepspensioenfondsOndernemingspensioenfonds

Algemeen pensioenfondsBedrijfstakpensioenfonds

100%

110%

120%

 Ondernemingspensioenfonds

 Bedrijfstakpensioenfonds

 Beroepspensioenfonds

 Algemeen pensioenfonds

* Bron: DNB “Kwartaalgegevens individuele pensioenfondsen (per 30 juni 2022)” 

 Ondernemingspensioenfonds

 Bedrijfstakpensioenfonds

 Beroepspensioenfonds

 Algemeen pensioenfonds
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80%

120%

140%

160%

180%

200%

BeroepspensioenfondsOndernemingspensioenfonds Algemeen pensioenfondsBedrijfstakpensioenfonds
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RABOBANK 
PENSIOENFONDS

TYPE 

Ondernemings-

pensioenfonds

DEELNEMERS 

100.000 

TOTAAL BELEGD 

VERMOGEN

€ 30 miljard

Theo Camps
voorzitter Rabobank Pensioenfonds

Houdt u er nog rekening mee dat de Wtp niet of later door de Tweede en Eerste 

Kamer komt?

‘Ik houd rekening met alle scenario’s, gezien de totstandkoming van de wet. Die van de 

Wtp zoals die er nu ligt, een latere besluitvorming of een heel andere wet. Dat is niet 

comfortabel omdat je de deelnemers duidelijkheid wilt bieden als bestuurder. Daar 

zijn we voor besteld. Uitstel zou erg zijn, want we weten dat het huidige stelsel niet de 

noodzakelijke flexibiliteit en continuïteit biedt. Ik zou liever meer tijd overhouden voor 

de uitvoering. Er is nog niet besloten of en wanneer we invaren.’

Hoe ziet jullie tijdpad eruit?

‘In onze globale planning houden we rekening met ruim twee jaar transitietijd voor 

besluitvorming en implementatie. Dat is ambitieus maar haalbaar. Wil je dat goed 

laten verlopen, dan is vooral een heel goede permanente dialoog noodzakelijk tussen 

de beslisorganen in het fonds, zonder dat daarbij rolverwarring optreedt. Die zou bij de 

besluitvorming over invaren makkelijk kunnen ontstaan, want daar spelen ook sociale 

partners en uitvoeringsorganisaties een rol. De toetsing door werkgever en werknemers 

is een andere dan die door het fonds, daar moet je van tevoren wel over spreken.’

Als jullie zo laat invaren, komen jullie dan niet in het gedrang voor die 

‘flessenhals’ van de PUO’s terecht?

‘Als de PUO’s goed voorbereid zijn, moeten ze dat wel kunnen verwerken. We hebben 

echt die tijd nodig om zekerheid te hebben. Het woord “dringen” is niet zo gelukkig: we 

gaan iets doen wat nog nooit gedaan is. We kunnen niet teruggrijpen op voorbeelden 

uit het verleden. Het wordt een evolutionair proces waar we de kenmerken nog niet van 

kennen.’

U bent, naast uw werk bij het pensioenfonds, ook hoogleraar in Tilburg. Kan 

parttime besturen nog wel met zulke ingewikkelde materie? 

‘Ja, juist! Als je voor individuen in een organisatie collectief iets moet regelen en in 

hun belang moet werken, zijn vooral expertise en draagvlak van belang. De expertise 

zit bij het professionele bestuursbureau en de uitvoerende bestuurders. Maar ik denk 

dat juist parttime niet-uitvoerende bestuurders uit verschillende geledingen en met 

verschillende invalshoeken dat benodigde draagvlak genereert. Je wilt geen bestuurders 

die alles overlaten aan de specialisten.’

Het rapport van BDO constateert minder aandacht voor datakwaliteit ten 

opzichte van evenwichtige belangenafweging. Baart u dat zorgen?

‘Ik heb me erover verbaasd. Als je kijkt wat bepaalt of een transitie lukt, in een 

gedatificeerde wereld, dan spelen data een hele grote rol. Onze data zijn goed op 

orde. Een “honderdprocentwereld” bestaat natuurlijk niet, maar een wereld waarin 

je signaleert en alert reageert bestaat wél en dat wordt heel belangrijk. Tot nu toe 

kwamen de cijfers alleen op tafel als iemand pensioengerechtigd werd maar straks 

wordt dat een permanente toetsing. De spanning tussen die twee is overigens een 

mooie illustratie van de hele problematiek: we zitten in een periode waarin je én 

strategische vergezichten moet bouwen en tegelijk de dag-tot-dagpraktijk in de gaten 

moet houden.’

‘ We zijn besteld 
om deelnemers 
duidelijk  heid te 
bieden’
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‘Het risico bestaat dat 
er in 2026 en 2027 een 
piekbelasting ontstaat’

UITKOMSTEN

Invulling 
Wet toekomst 
pensioenen (Wtp)

Type contract nog onduidelijk
Verder blijkt dat het merendeel van de 
fondsen in samenspraak met sociale 
partners (circa 51%) nog geen keuze heeft 
gemaakt wat betreft het type contract. 
In het pensioenakkoord worden name-
lijk twee soorten pensioencontracten 
aangeboden: solidair en flexibel. Beide 
contracten zijn premieregelingen waarbij 
zowel werknemers als werkgevers geza-
menlijk een pensioenpremie inleggen. 
Het solidaire contract biedt echter meer 
solidariteit en het delen van risico’s, 
terwijl het flexibele contract meer 
flexibiliteit en keuzevrijheid biedt. Dat de 
contractkeuze tot dusver vaak achter-
wege blijft, heeft waarschijnlijk alles te 
maken met enerzijds de onzekerheid over 
de definitieve invulling van de Wtp en 
daarnaast het feit dat fondsen worstelen 
met de evenwichtige belangenafweging 
die wordt bemoeilijkt door de grote 
diversiteit aan deelnemers en macro-
economische ontwikkelingen. Niet voor 
niets geven fondsen in dit onderzoek 
aan dat dit op dit moment hun grootste 
uitdaging is.

DATA ZIJN ESSENTIEEL
De kwaliteit van data is niet of 

nauwelijks een punt van zorg, zo 

geven de meeste fondsen aan. Dat is 

een opvallende uitkomst omdat uit 

onderzoeken van bijvoorbeeld DNB 

blijkt dat daar nog winst te behalen 

is. Dit blijkt overigens ook uit de 

praktijkervaring van BDO.

Het venijn zit vaak in complexe 

mutaties en handmatige verwerking. 

Klantinformatie is ooit uit de 

ouderwetse kaartenbakken overgezet 

naar digitale data en daar hebben in 

de loop der jaren vele (handmatige) 

mutaties plaatsgevonden. Denk aan 

andere banen, scheidingen, overlijden, 

verhuizen en wisseling van uitvoerders 

en systemen. Daarbij bestaat de kans dat 

fouten in de data zijn geslopen die lang 

onopgemerkt zijn gebleven, waardoor 

de kwaliteit van de data mogelijk niet 

optimaal is.

We zien dat fouten in data nu vooral 

naar voren komen naar aanleiding 

van steekproeven door het fonds of 

klachten van deelnemers. Echter, actieve 

controle vanuit deelnemers vindt bijna 

niet plaats. Tegelijkertijd is het zaak dat 

de data van pensioenfondsen volledig 

en ‘up‑to‑date’ zijn aangezien het de 

data zijn die de basis vormen voor de 

verdeling van de pensioengelden over 

de persoonlijke potjes. Deze ‘potjes’ 

betreffen een kleine vier miljoen 

pensioengerechtigden, zes miljoen 

actieve deelnemers en ruim negen 

miljoen gewezen deelnemers (bron: 

DNB). Dat moet in één keer goed 

gebeuren. Er kan na de transitie namelijk 

niet meer – met terugwerkende kracht 

– een mutatie doorgevoerd worden voor 

wat betreft het startpunt van de nieuwe 

regeling.

Piekbelasting
Ruim 30% van de fondsen verwacht in 
2025 in te varen. Zo’n 19% wil dat het 
jaar daarop doen en 6,5% stelt het in-
varen uit tot 2027. Maar liefst 20% weet 
nog niet of en wanneer het invaren gaat 
plaatsvinden. Er is dus nog veel onzeker-
heid over het moment van transitie. De 
verwachting is dan ook dat het merendeel 
van de fondsen de overgang wat naar ach-
teren schuift, waardoor het risico bestaat 
dat er in 2026 en 2027 een piekbelasting 
ontstaat bij met name de PUO’s, maar 
ook bij andere pensioendienstverleners, 
fondsen en adviseurs. Daarnaast moet de 
toezichthouder de invaartrajecten nog 
beoordelen. Hierdoor dreigt het gevaar 
dat het tijdig realiseren van de transitie 
onder druk komt te staan. De uitdaging is 
dan ook om het invaren door de fondsen 
gespreid plaats te laten vinden. Het feit 
dat er nog veel onzekerheid is rond de 
wetgeving, bespoedigt het invaren niet.
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ACHMEA
PENSIOEN
SERVICES
 
TYPE
PUO (voor 25  
beroeps- en vrijwillige 
pensioenfondsen)

DEELNEMERS 
550.000 

‘ De omvangrijke 
transitie vraagt 
een militaire 
operatie’

Tom van der Spek
directeur Achmea Pensioenservices

Achmea Pensioenservices is al jaren bezig zich voor te bereiden  

op het pensioen van de toekomst. 

‘We hebben in de afgelopen jaren de nodige ervaring opgedaan met de 

implementatie en uitvoering van DC (defined contribution)-regelingen 

en de WVP (Wet verbeterde premieregeling) voor Shell, SBZ en 

Centraal Beheer APF. Dat komt ons nu goed van pas bij met name de 

flexibele regeling. Met de “solidaire” regeling moeten we nog de nodige 

stappen zetten. Maar we denken dan deels op het concept van die 

flexibele regeling te kunnen leunen. We zijn een nieuw platform aan het 

implementeren van InAdmin RiskCo, dat we in 2020 met PGB met dat 

doel hadden overgenomen. We wilden dat samen doorontwikkelen tot 

een gemeenschappelijke utility maar de tijdsdruk wordt te groot. Het 

pensioenakkoord schuift niet naar achteren, terwijl we in de planning 

uitlopen. Vasthouden aan de gezamenlijke ambitie en wederzijdse 

doelstellingen bleek binnen het resterende tijdsbestek niet haalbaar. 

Daarom gaat PGB zijn eigen weg en gaan wij alleen door met het 

ontwikkelen van dat platform.’

Er is snelheid geboden, want al over een jaar willen er 

pensioenfondsen invaren.

‘De eerste klanten, waaronder een aantal beroepspensioenfondsen, hebben 

zich al gemeld. Zij willen al in 2024 flexibel invaren. Daar is onze roadmap 

nu op gericht. We passen de DC-regeling die we al hadden aan voor het 

pensioenakkoord en ontwikkelen daarvoor het genoemde platform verder 

door. Daarnaast bereiden we ons voor op het invaren. Daar is functionaliteit 

voor nodig, maar ook de dialoog met onze klanten. Want veel klanten en 

werkgevers hebben nog geen keuze gemaakt. Iedereen leek gefocust op  

1 januari 2024 en 1 januari 2025, maar nu wetgeving naar achteren schuift, 

gaat dat eerder naar 2025 en 2026. De meeste hebben nog geen harde 

datum afgegeven, maar we zien wel dat al onze pensioenfondsklanten 

ermee bezig zijn, dit in tegenstelling tot het marktbeeld uit het 

BDO-onderzoek.’

Pensioenfondsen moeten wel degelijk rekening houden met  

de flessenhals waar het BDO-rapport voor waarschuwt. 

‘Niet iedereen kan tegelijk door een deur en dat hebben de 

pensioenfondsen ook laten weten. We willen het liefst een clustergewijze 

aanpak, wel gespreid in de tijd, van fondsen met dezelfde kenmerken zoals 

bijvoorbeeld beroepspensioenfondsen. Als je die op hetzelfde moment 

migreert, kun je vergelijkbare activiteiten bundelen. Daar moeten we 

dus afspraken over maken en dat vraagt ook een commitment van onze 

klanten, die moeten ook op tijd klaar zijn.’

Achmea Pensioenservices verwacht tijdig klaar te zijn voor  

de transitie, maar Van der Spek ziet ook risico’s. 

‘De omvangrijke transitie vraagt een militaire operatie om iedereen 

tijdig over te zetten. Daarom hebben we ook scenario’s klaarstaan als de 

haalbaarheid van onze primaire route in het gedrang komt. Ook zien we 

een risico dat klanten door de dynamiek met toezichthouders en adviseurs 

mogelijk een eigen koers willen varen die niet meer compatibel is met ons 

proces. Wij stellen haalbaarheid en uitvoerbaarheid centraal en dat vraagt 

dat alle partijen hierop meebewegen.’
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Wilt u toelichten waarom het fonds geen gebruik zal maken van het transitie
financieel toetsingskader (transitieftk) of waarom dat niet van toepassing is?

Welke keuze hebben de sociale partners gemaakt  
voor wat betreft het type contract?

Gaat het pensioenfonds gebruik maken van het 
transitiefinancieel toetsingskader (transitieftk)?

Wanneer gaat het fonds invaren?

Invaren
We zien dat een flink deel van de fondsen 
verwacht in 2025 in te varen. Een nog 
groter deel, echter, schuift het invaren op 
naar achteren. Dat brengt het risico van 
een piekbelasting in 2026 en 2027 met 
zich mee.

Contract
Ruim de helft van de fondsen heeft nog 
geen keuze gemaakt voor het type con-
tract (flexibel of solidair). De fondsen die 
dat wel hebben gedaan, kiezen vrijwel 
allemaal voor een solidair contract. Een 
mogelijke verklaring is dat de solidaire 
regeling sterk lijkt op veel van de huidige 
regelingen.

Financieel toetsingskader
Ruim een kwart van de ondervraagden 
geeft aan gebruik te willen maken van 
het transitie-financieel toetsingskader 
(transitie-ftk) om de periode tot 2027 te 
overbruggen. Daarvan mogen pensioen-
fondsen alleen gebruikmaken als invaren 
niet uitgesloten is.

Fondsen die het transitie-ftk willen 
inzetten, moeten dan wél jaarlijks een 
overbruggingsplan indienen bij De 
Nederlandsche Bank (DNB). Hierin moet 
aangetoond worden dat het fonds op 
het moment van invaren voldoende 
financiële middelen heeft om te kunnen 
invaren (invaardekkingsgraad). Is de dek-
kingsgraad op het moment van invaren 
te laag, dan moet het fonds korten op 
pensioenen.

Wanneer een pensioenfonds geen 
gebruikmaakt van het transitie-ftk moet 
deze bij een te lage dekkingsgraad een 
herstelplan opstellen om binnen tien jaar 
alsnog een voldoende dekkingsgraad te 
realiseren. 

29,0%

3,2%

51,6%

16,1%

Het fonds waar ik werkzaam ben
heeft nog geen keuze gemaakt
Ik weet niet welke keuze gemaakt wordt

Solidair contract

Flexibel contract

3,2%

32,3%

0%

10%

20%

30%

19,4%

6,5%

19,4% 19,4%

Ik verwacht dat het fonds waar
ik werkzaam ben niet gaat invaren

2024

2025
Ik weet niet wanneer
dat dit gaat gebeuren

2026

2027

Ja

Nee

Nog niet bekend

Niet van toepassing

25,8%

22,6%

32,3%

19,4%

“ De noodzaak is beperkt (vrijwel 
volledig geïndexeerd fonds)”

“ Dekkingsgraad voldoende, geen behoefte 
aan extra ruimte voor toeslagen”

“ Het fonds zal naar verwachting 
niet invaren en/of in transitie 
gaan. Daarnaast voldoende 
dekkingsgraad”

“Het fonds heeft nog geen 
definitief besluit genomen of 
gebruik gemaakt gaat worden 
van het transitie-ftk of niet”

“ In de belangenafweging hebben we ervoor 
gekozen om nu nog geen keuze voor het 
transitie-ftk te maken. Dat zal later in 2022 nog 
worden gedaan”

“ Gezien de aard van de 
uitgevoerde regeling is 
dit voor ons fonds niet 
relevant”

“ Dekkingsgraad ligt 
boven BDG”

“ Geen intentie 
tot invaren”

‘ Bij de meeste 
fondsen is de 
keuze nog niet 
gemaakt’

UITKOMSTEN

 Solidair contract

 Flexibel contract

  Het fonds waar ik werkzaam ben heeft 

nog geen keuze gemaakt

 Ik weet niet welke keuze gemaakt wordt

 2024

 2025

  2026

 2027

  Ik verwacht dat het fonds waar ik 

werkzaam ben niet gaat invaren

 Ik weet niet wanneer dit gaat gebeuren

 Ja

 Nee

  Nog niet bekend

 Niet van toepassing
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ABN AMRO 
PENSIOENFONDS
 
TYPE
Ondernemings-
pensioenfonds 

DEELNEMERS 
100.000 

TOTAAL BELEGD 
VERMOGEN
€ 28 miljard

‘ We moeten 
meer naar 
de kortere 
termijn kijken’

Marcel Verheul
voorzitter uitvoerend bestuur ABN AMRO Pensioenfonds

Gaat u ervan uit dat de Wtp tijdig door de Tweede en Eerste Kamer 

komt?

‘Ik denk van wel, en ook op hoofdlijnen zoals het nu in de wet staat. 

Maar uitstel zou voor ons als organisatie niet erg zijn, en eigenlijk voor de 

deelnemers ook niet. Veertien jaar of vijftien jaar wachten, maakt geen wereld 

van verschil. Belangrijker is dat het goed doordacht is. Het is complexe materie 

en dan gaat kwaliteit boven snelheid.’

Merken jullie veel belangstelling bij jullie deelnemers voor de nieuwe 

wet?

‘De helft van onze deelnemers zijn zogeheten slapers die inmiddels een andere 

baan hebben maar hun pensioenaanspraken liever bij ons laten omdat wij zo’n 

goede dekkingsgraad hebben. Die zijn misschien niet zo erg betrokken, maar 

we merken dat onze webinars voor de deelnemers wel zijn volgeboekt. Dat 

zegt nog niks over het draagvlak, want dat is zo’n gepolitiseerde discussie, daar 

willen we buiten blijven. Omdat wij altijd, en ook nu weer, hebben geïndexeerd 

hoeft een stelselwijziging voor onze deelnemers natuurlijk niet zo nodig. Maar 

er is niet zoiets als gemobiliseerde tegenstand. Men wacht tot duidelijk is wat 

de verandering concreet voor hen betekent.’

In hoeverre bent u door die stelselwijziging anders gaan kijken naar het 

runnen van een pensioenfonds?

‘Ten eerste: we zijn gewend om voor dertig jaar te beleggen maar nu moeten 

we ook wat meer naar de kortere termijn kijken. Je wilt niet dat bijvoorbeeld 

jaar vijf een heel slecht jaar is. Je krijgt daardoor een andere weging van 

belangen zoals koopkrachtbehoud en inflatiebescherming. Daar is het 

kortetermijnrisico bijgekomen. Daarnaast hebben we het aantal projecten 

teruggebracht omdat we ons volledig willen focussen op een zorgvuldige 

overgang.’

En wanneer zal dat zijn?

‘Wij willen graag per 1 januari 2026 het nieuwe pensioencontract uitvoeren, 

maar de sociale partners zijn het nog niet eens over de aard van het contract. 

Dat hangt samen met de moeizame cao-gesprekken. We vrezen dat het straks 

een uitruil wordt op de onderhandelingstafel. Ik roep ze steeds op om haast 

te maken bij die keuze, te onderzoeken wat ze nodig hebben om er wél uit te 

komen. Maar wij hebben geen drukmiddel. Uiteindelijk moeten ze daarin zelf 

een keuze maken en überhaupt of ze willen invaren. Terwijl we daarop wachten, 

kijken we wat we intussen al wel kunnen doen. We hebben extra medewerkers 

aangenomen om te zorgen dat we niet te afhankelijk zijn van externe partijen 

en die kunnen we ook inzetten als het onverhoopt anders loopt.’

Wat is u opgevallen aan het onderzoek van BDO?

‘Vooral die waarschuwing voor de piekbelasting bij de pensioenuitvoerders. 

Wij zijn zelfadministrerend en dus ik verwacht bij ons geen congestie, maar 

die kan bijvoorbeeld wel ontstaan bij leveranciers of bij IT-applicaties. Het is 

moeilijk om maatregelen te bedenken die je wapenen tegen piekbelasting bij 

externe partijen, maar we kunnen de sociale partners niet dwingen om een 

keuze te maken, alleen maar omdat wij bang zijn voor die piekbelasting. Dus 

daar puzzelen we nog even mee.’
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BeroepspensioenfondsOndernemingspensioenfonds

Algemeen pensioenfondsBedrijfstakpensioenfonds

2017 2018 2019 2020 2021

€ 700,-

€ 500,-

€ 300,-

€ 100,-

* Bron: DNB “Jaargegevens individuele pensioenfondsen 2021” * Bron: DNB “Jaargegevens individuele pensioenfondsen 2021” 

Gemiddelde uitvoerende kosten per deelnemer naar type pensioenfonds*

 Gemiddelde uitvoerende kosten per deelnemer 2021 naar type pensioenfonds* Wat betekent de transitie voor de verwachte 
uitvoeringskosten?

Uitvoeringskosten 
Een van de ambities van de nieuwe Pen-
sioenwet is dat er een nieuw evenwicht 
nodig is tussen ambitie, zekerheid en 
kosten en een meer koopkrachtig pen-
sioen. Des te opvallender is het dat bijna 
de helft van de fondsen verwacht dat de 
uitvoeringskosten zullen toenemen. 

Relatief hoog 
Hier blijkt dat ondernemingspensioen-
fondsen relatief hoge uitvoeringskosten 
per deelnemer hebben in vergelijking 
met andere typen pensioenfondsen. 
De vraag is nu of vooral de kleinere 
fondsen straks voor grote financiële 
uitdagingen komen te staan, mochten de 
uitvoeringskosten – zoals veel fondsen 
verwachten – niet af- maar juist toe-
nemen. Dit kan een bedreiging vormen 
voor de continuïteit van deze kleinere 
ondernemingspensioenfondsen.
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AZL 
 

TYPE
PUO (voor 45 

pensioenfondsen)

DEELNEMERS 
1,3 miljoen 

Monique Sueters
CEO pensioenuitvoerder AZL

Waar staat u als PUO in de voorbereiding op de nieuwe pensioenwet?

‘We zijn goed op stoom. Stap voor stap geven we invulling aan ons programma, van het informeren en 

begeleiden van pensioenfondsen, werkgevers en deelnemers tot het implementeren van technische, 

administratieve en organisatorische aanpassingen. Op basis van wat we nu weten, hebben we een 

productmodel ontwikkeld, een migratieplanning opgesteld en een uitgebreide risicoanalyse gemaakt. Verder 

hebben we in juli een intentieverklaring getekend met Festina Finance voor een nieuw administratiesysteem. 

Voor een succesvolle transitie is een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen superbelangrijk. Er 

moeten zóveel lijntjes bij elkaar komen.’

Houdt u rekening met verder uitstel van de Wtp?

‘Bij de keuze voor onze strategie en IT-vernieuwing hebben we rekening gehouden met verschillende 

scenario’s, inclusief verder uitstel of het niet-doorgaan van de Wtp. Of de tijdslijnen wel of niet verschuiven, 

maakt voor ons nu geen verschil. We gaan op volle kracht door met alle voorbereidingen.’

Wat zijn de grootste uitdagingen voor de transitie?

‘De transitie van aanspraken naar kapitalen is ingrijpend. Ontzettend belangrijk is dat de deelnemers worden 

meegenomen in het proces. Als zij straks meer keuzemogelijkheden krijgen bij hun pensioenopbouw, zijn 

heldere communicatie, inzicht en overzicht essentieel. Digitalisering speelt daarbij een belangrijke rol, 

evenals menselijk contact waar dat nodig is. Wij zijn nu met de fondsen de klantreizen aan het uitwerken. 

Input van deelnemers verzamelen we via het deelnemerspanel dat we een paar maanden geleden hebben 

opgezet. 

Voor een beheerste en soepele transitie naar de Wtp ligt er een strakke planning met deadlines en mijlpalen, 

waar iedereen zich aan moet houden.’

Pensioenfondsen hebben aangegeven dat ze grotendeels in 2025 willen invaren. Is dat behapbaar 

voor u als PUO?

‘Sommige fondsen zijn heel ver en willen zo gauw mogelijk over. Andere zijn nog wat terughoudender en 

wachten meer duidelijkheid over de wetgeving af. Dat is maar goed ook, want onze migratieplanning gaat uit 

van een transitie van een aantal jaar. Fondsen kunnen niet allemaal tegelijk door de hoepel springen.’

Hoe ziet u uw verantwoordelijkheid als het gaat om datakwaliteit?

‘De datakwaliteit moet op orde zijn, dat is een randvoorwaarde om succesvol te kunnen migreren en 

adequaat de berekeningen voor het invaren te kunnen maken. Deelnemers moeten krijgen waar ze recht 

op hebben. Wij kunnen onze pensioenfondsen hierbij helpen, bijvoorbeeld bij het doorlopen van het recent 

gepubliceerde Kader datakwaliteit van de Pensioenfederatie. Verder sporen we ze actief aan om die kwaliteit 

te laten onderzoeken en meerdere fondsen hebben dat inmiddels gedaan. De resultaten zien er gelukkig goed 

uit.’

Hoe kunnen andere betrokken partijen u van dienst zijn bij een beheerste transitie? 

‘De transitie heeft grote impact op alle betrokken partijen in de keten. Goede onderlinge samenwerking, 

afstemming en communicatie zijn cruciaal. Naast de partijen in de sector moet ook de overheid 

burgers meenemen en uitleggen wat er gaat veranderen. De transitie biedt ook kansen. De huidige 

pensioenregelingen zijn best complex. Dit is het moment om zaken te vereenvoudigen. Als uitvoerder kunnen 

wij inzichtelijk maken waar deelnemers en wijzelf tegenaan lopen, zodat pensioenfondsen en sociale partners 

daar hun voordeel mee kunnen doen. We moeten het écht met elkaar doen, dat staat voor mij voorop.’

‘ Er moeten 
zóveel lijntjes 
bij elkaar 
komen’
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PME
 

TYPE
Bedrijfstak-

pensioenfonds

DEELNEMERS 
600.000 

TOTAAL BELEGD 
VERMOGEN

€ 50 miljard

Eric Uijen
voorzitter bedrijfstakpensioenfonds PME

Dát de Wtp er komt, lijdt voor Uijen nauwelijks twijfel, maar 

hij hoopt ook dat de wet nog dit jaar wordt aangenomen. 

‘Minister Carola Schouten wil graag bredere steun dan alleen de 

coalitiepartijen, daarom is het goed dat er veel aandacht is voor de 

behandeling van deze wet in de Tweede Kamer. Het lijkt erop dat 

het net op tijd goedkomt.’

Nu de stelselwijziging in aantocht is, hebben pensioenfondsen 

meer ruimte om te indexeren. Ondanks dat bijna een kwart van 

het belegde vermogen is verdampt, maakt PME daar ook gebruik 

van. ‘We zijn wel voorzichtig, omdat we goed willen aankomen in 

het nieuwe stelsel en de economische onzekerheid hoog is. Je wilt 

niet een verhoging doorvoeren en een jaar later zeggen: sorry ik heb 

het verkeerd gezien en ik draai het terug.’ 

PME probeert een goed beeld te houden van de wensen 

van de ruim 600.000 deelnemers. Met grote steekproeven 

onder duizenden leden peilt het bestuur hun risicobereidheid. 

‘We krijgen ook wel een indruk van wat de mensen vinden van 

de stelselwijziging zelf. Ik denk dat veruit de meesten het niet zo 

goed weten. Dat is begrijpelijk want het blijft complex en voor de 

meesten is pensioen ook nog ver weg. Eenmaal gepensioneerd, 

willen mensen weten: wat betekent het voor mijn uitkering? Wij 

zeggen: er gebeurt niet heel veel, behalve dat we eerder in een 

situatie terechtkomen waarin we zouden kunnen verhogen. Er komt 

in het nieuwe stelsel niet meer geld bij, maar wel meer geld vrij.’

Het beeld in het onderzoek van BDO dat pensioenfondsen 

meer bezig zijn met belangenafweging dan met datakwaliteit, 

geldt ook voor PME. Voor die kwaliteit steekt Uijen zijn hand in 

het vuur. ‘Ons fonds bestaat uit fusies en overnames. We hebben 

de afgelopen vijftien jaar heel veel moeite gedaan om aan de juiste 

gegevens te komen om zeker te weten dat de administratie ook 

daadwerkelijk klopt. En onze overgang, vorig jaar naar uitvoerder 

TKP was weer zo’n waarheidsmoment. Toen zijn ze andermaal 

gecontroleerd. We hebben zelf trouwens meegeschreven aan het 

servicedocument datakwaliteit van de Pensioenfederatie.’ 

Dat zo’n twintig procent van de benaderde pensioenfondsen 

nog niet weet wanneer, en zelfs óf, ze gaan invaren, baart 

Uijen wel zorgen: ‘Je moet dat nu onderhand wel weten.’  

‘Ik vrees anders voor een ophoping op het laatste moment. Denk 

maar aan bootjes die door een sluis heen moeten, over invaren 

gesproken. Wij willen in elk geval niet de laatste zijn, maar we 

moeten nog een heleboel doen. Dus we hebben het geprikt op  

1 januari 2026, zoveel tijd hebben we wel nodig. We willen het  

graag op tijd afhebben want we willen niet in die file bij de sluis.  

We gaan ervan uit dat het nieuwe stelsel voordelen biedt waar  

we de deelnemers van willen laten profiteren.’

‘ Pensioen is voor 
de meesten heel 
ver weg’
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Er volgt nu een vijftal stellingen. Wilt u aangeven in hoeverre u het hiermee eens 
bent op een schaal van zeer mee eens tot zeer oneens?

Zeer mee eens Mee eens Niet mee eens,
niet mee oneens Oneens Zeer mee oneens Niet van toepassing

“Ik heb vertrouwen in de wijzigingen
  naar het nieuwe stelsel” 

“De ingangsdatum van het nieuwe
  stelsel (1/1/2027) zal gehaald worden”

“Ik ben tevreden over de mate waarop
  DNB mij informeert”

“De kwaliteit van data binnen mijn
  organisatie baart mij zorgen”

“De Wet toekomst pensioenen (Wtp) komt
  mijn deelnemerspopulatie ten goede”

IT-systemen
Zo’n 68% van de fondsen vertrouwt op 
de PUO om de IT-systemen zodanig in te 
richten dat de nieuwe regeling uitgevoerd 
kan worden. Iets minder dan een kwart 
heeft hier zelf al voorbereidingen voor ge-
troffen. Het beleggen van het IT-vraagstuk 
bij de PUO brengt echter als risico met 
zich mee dat een pensioenfonds hierover 
de regie verliest. Uiteindelijk is een fonds 
hiervoor zelf verantwoordelijk.

Gecontinueerd
16% van de respondenten weet nog niet 
of de relatie met de PUO wordt geconti-
nueerd. Dat betekent dat deze groep op 
dit gebied nog keuzes moet maken.
Ook hiervoor luidt het advies om die 
keuze niet te lang uit te stellen, zoals  
gezegd, brengt dit het risico met zich 
mee dat er, vanwege het opschuiven  
van het invaren, piekbelasting ontstaat 
bij de PUO’s. 

Datakwaliteit 
De meeste pensioenfondsen (81%) 
geven aan dat de kwaliteit van de data 
hen weinig tot geen zorgen baart, dit is 
opvallend omdat de praktijkervaring van 
BDO uitwijst dat hier nog in beperkte 
mate aantoonbare ‘zekerheid’ over is. Dit 
duidt mogelijk op een onderschatting.

Zijn er al voorbereidingen getroffen om ITsystemen 
in te richten of aan te passen om de Wet toekomst 
pensioenen (Wtp) te faciliteren?

 Bent u voornemens om 
ook na de hervorming 
bij de huidige PUO te 
blijven?

‘De kwaliteit van data is 
opvallend genoeg niet of nauwelijks 

een punt van zorg’

Ja, door het fonds...

Ja, door de PUO

Nee, niet nodig

Nee, maar dat zijn we
wel van plan
Weet ik niet(0,0%)

22,6%

67,7%

6,5%

3,2%

61,3%

(0,0%)

16,1%

22,6%

Ja

Nee

Weet ik niet

Niet van toepassing

  Ja

 Nee, (0,0%)

 Weet ik niet

  Niet van toepassing

  Ja, door het fonds 

waar ik werkzaam ben

  Ja, door de PUO

  Nee, niet nodig (0,0%)

  Nee, maar dat zijn we 

wel van plan

  Weet ik niet
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SPOA
 

TYPE
Beroeps pensioenfonds

DEELNEMERS
5.600 

TOTAAL BELEGD 
VERMOGEN

€ 1,7 miljard

‘ Onze 
beroeps groep 
wil vrijheid, 
zelf kiezen’

Mariëtte van de Lustgraaf
voorzitter Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers (SPOA)

SPOA is er vroeg bij. Als het even wil, gaat het apothekerspensioenfonds halverwege 

2024 over naar de nieuwe pensioenregeling. Offensiever beleggen wordt dan mogelijk, en 

dat is wat de achterban wil. ‘Onze deelnemers willen meer risico in de beleggingsportefeuille 

dan gemiddeld’, aldus voorzitter Mariëtte van de Lustgraaf, gewezen apotheker uit 

Purmerend. ‘Wij hebben door de regels in de afgelopen decennia voorzichtiger moeten 

beleggen dan onze deelnemers wensten. Mede daardoor kunnen we onze ambitie voor het 

pensioen in de huidige regeling niet halen. Vandaar de keuze om zo snel mogelijk over te 

gaan.’ Aanvankelijk mikte SPOA op begin 2024, maar die timing leek niet langer reëel toen de 

invoering van de Wtp werd uitgesteld tot halverwege volgend jaar. ‘Niet plezierig’, vindt Van 

de Lustgraaf de onzekerheid rond de ingangsdatum. ‘Alles wat je besluit, is noodgedwongen 

voorlopig. Wij hópen dat voor de Provinciale Statenverkiezingen de knoop wordt doorgehakt.’

Het mooie van een beroepspensioenfonds vindt Van de Lustgraaf dat de deelnemers 

dichtbij staan. Zij zitten ook in het bestuur van de beroepspensioenvereniging en helpen 

mee om de transitie in goede banen te leiden. ‘Toen in 2020 het pensioenakkoord er lag, 

besloten we samen op te trekken. We hebben kennissessies georganiseerd, een gezamenlijke 

website opgezet voor de deelnemers en een onafhankelijke projectmanager aangesteld.’

Dankzij de homogene achtergrond van de deelnemers komen hun wensen sterk overeen. 

Van de Lustgraaf: ‘Deze beroepsgroep wil vrijheid, zelf kiezen voor beleggingsprofielen. 

Daarom hebben wij gekozen voor de flexibele regeling. In de opbouwfase bieden we drie 

beleggingscycli, in de uitkeringsfase komt er één collectieve beleggingsmix.’ 

Wat van Van de Lustgraaf anders mag in de Wtp? Zij mist de mogelijkheid om de 

risicodelingsreserve in de uitkeringsfase anders dan alleen met premie te vullen. ‘Bij de 

aankoop van een uitkering zou je bijvoorbeeld een deel van de inkoop in een gedeelde 

reserve kunnen stoppen om toekomstige tegenvallers te kunnen dempen. Dat zou ook 

kunnen met een deel van de behaalde beleggingsrendementen in de uitkeringsfase. Zo voeg 

je wat solidariteit toe, maar alleen onder de uitkeringsgerechtigden. Dit lijkt in het huidige 

wetsvoorstel niet te mogen.’ 

Er is nog aardig wat werk te verzetten. Vorig jaar is bij SPOA een zevende bestuurslid 

toegetreden met IT en pensioenadministratie als specialismen. Dit zijn twee zaken die 

volgens voorzitter Van de Lustgraaf nog veel inspanningen vergen. ‘Het invaren zal ook bij 

SPOA veel aandacht vereisen, maar de compensatiediscussie kan soepeler gaan dan elders. 

Dat is te danken aan de onvoorwaardelijke indexatie van 1,5% die het fonds sinds jaar en dag 

doorvoert in de actieve periode tot aan pensioneren. Met deze systematiek is voorgesorteerd 

op een gelijkere opbouw over alle leeftijden heen.’ 

SPOA blijft voorlopig aan zet. De beroepspensioenvereniging ziet een overstap naar 

bijvoorbeeld een APF nog niet zitten. ‘Met alle onzekerheden is dit denk ik ook niet het 

moment om zo’n keuze te maken. Wij kunnen de transitie goed aan en kijken later verder.’ 

Het is een drukke, maar ook interessante periode, vindt Van de Lustgraaf. ‘Het leuke van deze 

situatie is dat iedereen met iets nieuws bezig is. Op zaken als rente en dekkingsgraad heb je 

als bestuurder maar beperkt invloed. Nu wordt er écht iets van ons verwacht.’
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OPVALLEND 

De onderwerpen IT en datakwaliteit 

krijgen op dit moment de minste aandacht 

van de ondervraagde pensioenfondsen. 

Zij laten de IT‑inrichting bij voorkeur 

over aan de PUO. Ook data vormen 

nauwelijks een punt van zorg, terwijl data 

de basis vormen voor herverdeling van de 

pensioengelden. Bovendien zijn het in de 

meeste gevallen de PUO’s die de data in 

handen hebben. Maar lang niet elk fonds 

heeft de PUO al bij de eigen plannen 

betrokken. 

Welke component binnen de transitie vraagt wat u 
betreft de meeste aandacht?

12,9%

80,6%

3,2%

3,2%

(0,0%)

Communicatie
aan deelnemers

Evenwichtige
besluitvorming

Datakwaliteit

IT

Anders

“ Besluiteloze wetgever”

“ Capaciteit en samenwerking 
met andere partijen”

“ Uitlegbaarheid aan zowel de actieven/
slapers als de gepensioneerden bij het 
invaren (verdeling vermogen)”

“ Laat duidelijkheid 
over de regelgeving, 
Capaciteit op de 
markt, weerstand 
pensioengerechtigden”

“ Uitlegbaarheid nieuwe stelsel + 
invaren, Complexiteit in wetgeving 
die lean and mean uitvoering en 
communicatie onmogelijk maken, tijdige 
besluitvorming door sociale partners”

“ Vertraging in de besluitvorming bij sociale partners en fondsen, vragen, 
klachten en juridische procedures n.a.v. invaren”

Aandacht
We zien dat evenwichtige besluitvorming 
op dit moment verreweg de meeste 
aandacht vraagt van pensioenfondsen. 
Ver daarna, op de tweede plaats, komt 
communicatie aan de deelnemers.

  Communicatie 

aan deelnemers

  Evenwichtige 

besluitvorming

  Datakwaliteit

  IT

  Anders (0,0%)

Wat zijn volgens u de grootste risico’s rondom de transitie?
HET NEDERLANDSE 

PENSIOENFONDS
 

TYPE
Algemeen pensioen-

fonds (met 22 aange-
sloten werkgevers in 

zeven pensioenkringen) 

DEELNEMERS 
50.000 

TOTAAL BELEGD 
VERMOGEN
ca. € 5 miljard 

Francis van Bergenhenegouwen
directeur bestuursbureau Het Nederlandse Pensioenfonds

Wat zou u anders hebben gewild aan de Wtp?

‘Ik zou één regeling willen. We maken het eindeloos ingewikkeld door twee 

regelingen te bieden. “Solidair” is een verkapte aansprakenregeling, maar dan 

versleuteld naar pensioenvermogens en “flexibel” is een premieregeling zoals 

die nu al bestaat. Het probleem is dat we het zo complex maken dat we het 

niet kunnen uitleggen aan de deelnemers.’

In hoeverre proberen jullie het uit te leggen?

‘We zijn bereikbaar voor alle deelnemers van de zeven kringen, maar er komen 

weinig telefoontjes met vragen over het nieuwe stelsel. Actief voorlichten 

heeft nu nog niet zoveel zin, want het is een proces van jaren en dan verslapt 

de aandacht. Bovendien weten we het belangrijkste nog niet, tevens het enige 

waar een individuele deelnemer in geïnteresseerd is: wat betekent het voor 

mij? Ik vind ook dat wij het als enige moeten uitleggen aan de deelnemers, 

omdat de stelselherziening ook een wens is van de sociale partners, niet van 

de pensioenfondsen. Ik vind ook dat er een goede overheidscampagne moet 

komen, net als indertijd bij de invoering van de euro.’

Zien jullie hierin ook een rol voor de sociale partners?

‘Ja, ook werkgevers hebben belang bij een goede communicatie over hun 

arbeidsvoorwaarde pensioen. Ze willen financieel fitte werknemers, dus 

zonder geldproblemen. Die moeten wel weten waar ze aan toe zijn, al zijn het 

natuurlijk niet de individuele werknemers die beslissen over het invaren en naar 

welke regeling. We moeten ons als pensioenfondsen sowieso bewust zijn dat 

werkgevers veel meer zeggenschap krijgen in het nieuwe pensioenstelsel.’

Pensioenfondsen blijken evenwichtige belangafweging belangrijker te 

vinden dan datakwaliteit, blijkt uit het BDO-onderzoek.  Baart u dat 

zorgen?

‘Ik snap wel waarom dat eerste wordt aangevinkt, want dat ligt nu bij 

alle pensioenfondsen boven op de stapel. Ook wij zijn nu bezig met 

toeslagverlening, en daarvoor moet je een evenwichtskader hebben, anders 

kun je dat besluit niet nemen. Maar datakwaliteit staat bij ons zeker op de 

agenda.’

Uit het onderzoek blijkt dat lang niet alle pensioenfondsen al weten of 

en wanneer ze invaren, hoe zit dat bij jullie?

‘Nou, dat een kwart van de pensioenfondsen dat nog niet heeft besloten, 

vind ik niet zo raar, want wij maken die keuze niet. Niet die voor “solidair” of 

“flexibel” en ook niet voor het invaren. Daar gaat de wet van uit. Daar gaan de 

sociale partners over. Onze kringen hebben allemaal de intentie om in te varen, 

en dan liefst zo snel mogelijk. Dat komt neer op 2025 en 2026. Een aantal 

werkgevers heeft de keuze gemaakt voor solidair, maar daar komen gradaties 

in, daar zijn werkgevers nog niet uit. Onze grootste zorg is overigens dat de 

pensioenuitvoeringsorganisaties (PUO’s) niet de capaciteit hebben om op het 

laatste moment alle pensioenfondsen in te varen. Ook bij de toezichthouder 

DNB ontstaat een flessenhals. Ik kan me voorstellen dat de uitwerking een paar 

jaar opschuift, omdat we nog niet alles weten als de wet aangenomen wordt.’
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In de wereld van financiële dienstverlening volgen de ontwikkelingen elkaar in hoog tempo op. 

Zodoende komt er in deze turbulente markt veel op u af. Niet alleen die nimmer aflatende stroom 

aan nieuwe wet- en regelgeving, maar ook hele nieuwe topics, nog los van de actualiteit die ons 

altijd weer inhaalt. Vooral de opkomst van technologie en digitalisering – en aanverwante risk- en 

compliancevraagstukken – heeft grote impact op elke organisatie in de financiële sector; van 

banken, verzekeraars en pensioenfondsen tot tussenpersonen, nieuwe betaaldienstverleners en 

beleggingsinstellingen. Ook politieke onzekerheid speelt een grote rol. Niet alleen globaal, maar ook op 

nationaal niveau, bijvoorbeeld rondom het nieuwe pensioenakkoord. 
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BDO is een op naam van Stichting  

BDO te Amsterdam geregistreerd merk.

In deze publicatie wordt BDO  

gebruikt ter aanduiding van de 

organisatie die onder de merknaam 

‘BDO’ actief is op het gebied van 

de professionele dienstverlening 

(accountancy, belastingadvies en 

advisory).

BDO Accountants & Adviseurs is 

een op naam van BDO Holding B.V. te 

Eindhoven geregistreerde handelsnaam 

en wordt gebruikt ter aanduiding van 

een aantal met elkaar in een groep 

verbonden rechtspersonen, die ieder 

afzonderlijk onder de merknaam ‘BDO’ 

actief zijn op een bepaald terrein 

van de professionele dienstverlening 

(accountancy, belastingadvies en 

advisory).

BDO Holding B.V. is lid van BDO 

International Ltd, een rechtspersoon 

naar Engels recht met beperkte 

aansprakelijkheid, en maakt deel uit  

van het wereldwijde netwerk van 

juridisch zelfstandige organisaties  

die onder de naam ‘BDO’ optreden.

BDO is de merknaam die wordt  

gebruikt ter aanduiding van het  

BDO-netwerk en van elk van de  

BDO Member Firms.

12/2022 – BM2237


