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Het toezicht van DNB op de liquidatie van 

uw Pensioenfonds

U hebt ons laten weten dat u uw pensioenfonds wilt opheffen. Tijdens het gehele 
liquidatieproces blijft uw pensioenfonds onder het toezicht van DNB staan.  
Ook blijven de eisen uit de Pensioenwet onverkort voor u gelden. 

Het liquideren van een pensioenfonds is een ingewikkeld proces dat u stap voor stap 
moet doorlopen. Dit vereist dat er tot en met de laatste stap evenwichtige bestuurs-
besluiten worden genomen.

In deze brochure vindt u de informatie die u nodig hebt om het liquidatieproces 
zorg vuldig en adequaat uit te voeren. Deze brochure en de bijbehorende bijlagen 
zijn als download op de website van DNB geplaatst. Als u vragen hebt dan bespreken 
wij die graag met u. Neem daarvoor telefonisch contact op met één van de contact-
personen.

De brochure is opgebouwd rond de stappen die DNB van u verwacht in verband met 
de liquidatie. Per stap geven wij aan welke informatie wij van u willen ontvangen. Het 
gaat om de volgende stappen:

Stap 1 : Opstellen plan van aanpak
Stap 2 : Indienen periodieke rapportages
Stap 3 : Melden collectieve waardeoverdracht
Stap 4 : Afwikkelen liquidatie

In deze brochure zijn een aantal bijlagen opgenomen. Deze kunnen u ondersteunen 
bij de behandeling van de verschillende stappen.
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Stap 1: Opstellen plan van aanpak

Als het bestuur van een pensioenfonds het besluit heeft genomen om het fonds op te 
heffen, moeten er veel zaken geregeld en gedaan worden. Dit zijn per definitie geen 
routinematige processen. DNB vindt het  belangrijk dat dit proces zorgvuldig wordt 
uitgevoerd en dat het bestuur een plan van aanpak voor de liquidatie opstelt.

Wat moet er in een plan van aanpak staan?
1. Alle door het fonds te nemen stappen, besluiten en afspraken in verband met de 

liquidatie.
2. Een realistisch tijdschema. 
3. De (mogelijke) risico’s die gedurende het liquidatieproces worden gelopen.  

In ieder geval valt daar het beleggingsbeleid onder. Vanwege de voorgenomen 
liquidatie is de tijdshorizon van uw pensioenfonds immers beperkt.

4. Hoe u de continuïteit van het bestuur garandeert. DNB vindt het belangrijk dat 
het voltallige bestuur tot het einde van de liquidatie verantwoordelijk blijft voor 
de afwikkeling van de liquidatie.

In bijlage 1 treft u een voorbeeld aan van een plan van aanpak.

Hoe en wanneer stuurt u het plan van aanpak aan DNB?
Wij verwachten dat u het plan van aanpak  binnen drie maanden nadat u de liquidatie 
aan ons hebt gemeld aan ons toestuurt.

 



6

Stap 2: Indienen periodieke rapportages

Gedurende het liquidatietraject blijft het fonds onder toezicht van DNB staan.  
Dat betekent onder andere dat u verplicht blijft om de geldende rapportages tijdig 
in te dienen.

Voor u als ‘pensioenfonds in liquidatie’ komt daar nog een rapportage bij:  
de rapportage ‘pensioenfondsen in liquidatie’ die in e-line is opgenomen.

Hoe en wanneer stuurt u deze rapportage in?
Naast de voor u geldende rapportages moet u de e-line rapportage ‘pensioenfondsen 
in liquidatie’ binnen 6 weken na afloop van elk kwartaal indienen. In de begeleidende 
brief bij deze brochure staat vanaf welk kwartaal wij de rapportage verwachten.

Ontheffing rapportageverplichting
Na de collectieve waardeoverdracht kan een pensioenfonds in liquidatie ontheffing 
krijgen voor het indienen van de jaarstaten en/of de kwartaalstaten als het voldoet 
aan de eisen die zijn opgenomen in de Beleidsregel ontheffingen Pensioenwet en 
Wet verplichte beroepspensioenregeling. 
In het kort komt het er op neer dat een fonds in liquidatie ontheffing krijgt als:
• er geen technische voorziening meer op de balans staat vanaf de 1e dag van de 

verslagperiode;
• er gedurende de hele verslagperiode niet meer middelen in het fonds zijn dan 

nodig voor de operationele afwikkeling van de liquidatie.

U moet deze ontheffing aanvragen bij DNB:
• voor het indienen van de jaarstaten: uiterlijk 15 mei volgend op het jaar waarop de 

staten betrekking hebben;
• voor het indienen van de kwartaalstaten: uiterlijk de laatste dag van het betref-

fende kalenderkwartaal.
Let op dat, als u ontheffing hebt gekregen voor het indienen van de jaarstaten (uit de  
e-line), u dan wel vóór 1 juli de jaarrekening en het jaarverslag indient.

Als u ook ontheffing wilt hebben van de maandelijkse dekkingsgraadrapportage 
dan kunt u bij ons een verzoek (eventueel per e-mail) indienen. Wij zullen dan de  
maandrapportage stoppen.
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Stap 3: Melden collectieve waardeoverdracht

U hebt ons laten weten dat u uw pensioenfonds wilt opheffen. Inmiddels hebt u als 
bestuur het besluit daartoe genomen.
Verreweg de belangrijkste stap van het hele proces is de besluitvorming en uitvoering 
van de in het pensioenfonds ondergebrachte pensioenaanspraken en -rechten.
Op grond van artikel 84 van de Pensioenwet bent u verplicht deze aanspraken en 
rechten door middel van een collectieve waardeoverdracht onder te brengen bij een 
andere pensioenuitvoerder. 

Uiterlijk drie maanden voor de overdracht moet u het voornemen (tot collectieve 
waardeoverdracht) aan ons melden.

Bij de melding van de collectieve waardeoverdracht verwachten wij dat u de volgende 
documenten en informatie gelijktijdig meestuurt:
• de uitkomsten van het self-assessment in geval van overdracht tussen pensioen-

fondsen onderling (zie bijlage 2);
• een afschrift van de notulen van de bestuursvergadering waarin het (voor-

genomen) besluit tot liquidatie overeenkomstig de statuten is genomen;
• het oordeel van het verantwoordingsorgaan, dan wel het advies van het belang-

hebbendenorgaan over het besluit tot liquidatie;
• het advies van de deelnemersraad of de deelnemersvergadering over het besluit 

tot liquidatie, indien aanwezig;
• de statutaire naam van de pensioenuitvoerder waaraan de verplichtingen worden 

overgedragen;
• de (concept) overeenkomst tot collectieve waardeoverdracht tussen de ont vangende 

en overdragende pensioenuitvoerder inclusief de vrijwaringsverklaring van de 
ontvangende pensioenuitvoerder jegens het overdragende pensioenfonds;

• de beoogde datum van uitvoering van de collectieve waardeoverdracht;
• het aantal deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden van wie de 

aanspraken en rechten worden overgedragen;
• de omvang van de over te dragen verplichtingen, vergezeld van een toelichting op 

de wijze waarop deze is vastgesteld;
• een toelichting op de manier waarop is voldaan aan het vereiste van collectieve 

actuariële gelijkwaardigheid (art 84, tweede lid, sub b Pw);
• een verkorte vermogensopstelling m.b.t. de financierbaarheid van deze collectieve 

overdracht;
• de gevolgen van de overdracht voor de financiële opzet van het ontvangende 

pensioenfonds (in beginsel aan te leveren door het ontvangende pensioenfonds). 
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Daarnaast worden wij graag geïnformeerd of er na de collectieve waardeoverdracht 
een overschot in het fonds achterblijft, wat de voorgenomen besteding van dit over-
schot is en hoe deze besteding zich verhoudt tot de statuten van het fonds.

Wanneer wij niet tijdig over alle gevraagde informatie beschikken of als de informatie 
daar aanleiding toe geeft, kan DNB de waardeoverdracht verbieden.

In bijlage 2 is de informatie op onze website over collectieve waardeoverdrachten 
opgenomen.

Transitie van beleggingen en verplichtingen
Met betrekking tot de transitie van de beleggingen is het van belang dat er goede 
afspraken gemaakt worden over de wijze van overdracht van de middelen.

Als een koopsom moet worden betaald, is het van belang dat de beleggingen tijdig 
verkocht worden. Let er op dat uw fonds renterisico loopt als de definitieve koopsom 
nog berekend moet worden op een rentetermijnstructuur in de toekomst.
Als de beleggingen (of een deel daarvan) overgedragen wordt, moet u goede afspra-
ken maken over de wijze en de datum waarop de over te dragen portefeuille wordt 
vastgesteld en hoe de waardering wordt bepaald.

Met betrekking tot de verplichtingen is het van belang dat alle pensioenaanspraken 
en -rechten juist zijn berekend, dat alle mutaties tot de overdrachtsdatum (of een 
afgesproken datum) zijn verwerkt en dat alle aanspraken worden overgedragen.

Het kan verstandig zijn om de transitie (van zowel de pensioenverplichtingen als ook 
het vermogen) door een onafhankelijke audit te laten valideren.

 



9

Proces Collectieve waardeoverdracht (CWO) van DNB
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Stap 4: Afwikkelen liquidatie

Voordat DNB het toezicht op uw pensioenfonds beëindigt, willen wij zekerheid  
hebben dat alle pensioenaanspraken en -rechten en alle middelen van het fonds 
zijn overgedragen en dat alle in verband met de waardeoverdracht en liquidatie  
benodigde formaliteiten en acties zijn uitgevoerd.
Een belangrijk onderdeel daarbij is de bestemming van het eventuele liquidatiesaldo. 

DNB wil daartoe het volgende van u ontvangen:
• een uiteenzetting van de manier waarop de verplichtingen van het fonds zijn 

afgewikkeld;
• de wijze waarop de belanghebbenden zijn geïnformeerd over de overdracht van 

de pensioenaanspraken;
• een uiteenzetting van de door de overnemende pensioenuitvoerder te verstrekken 

informatie;
• de laatste versie van de statuten en het (de) pensioenreglement(en);
• het finale bestuursverslag inclusief accountantsrapport over de liquidatie van het 

fonds;
• het adres waar het archief van de stichting zal worden opgeslagen;
• de afwikkeling van het liquidatiesaldo. 

Als alles is afgewikkeld en DNB alle nodige informatie heeft ontvangen, ontvangt u 
van DNB een brief waarin zij aangeeft dat het toezicht is beëindigd. 

Liquidatieverslag
Het liquidatieverslag (finale bestuursverslag) moet bestaan uit:
• het verslag van het bestuur, waaruit blijkt op welke wijze het liquidatietraject is 

verlopen, welke bestuursactiviteiten hebben plaatsgevonden en welke besluiten 
zijn genomen;

• een financiële verantwoording waaruit blijkt dat alle activiteiten zijn afgerond. 
Dit kan blijken uit een slotbalans van 0 met een afdoende toelichting van de 
betreffende posten uit de balans en verlies- en winstrekening;

• en moet aansluiten op de financiële verantwoording van de laatst gerapporteerde 
cijfers.

Uiteraard moet het verslag zijn gecontroleerd door een accountant en voorzien zijn 
van de nodige handtekeningen.

Afwikkelen liquidatiesaldo
Het is belangrijk dat het liquidatiesaldo wordt aangewend in overeenstemming met 
uw statuten, dat het niet in strijd is met wet en regelgeving en dat de aanwending 
evenwichtig is.
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Overig

Verplichtingen uit Pensioenwet blijven van toepassing
Voor een pensioenfonds in liquidatie gelden de eisen uit de Pensioenwet onverkort. 
Dit betekent ondermeer dat een fonds invulling moet blijven geven aan de Code 
pensioenfondsen en zich moet aanpassen aan nieuwe wetgeving.

Kamer van Koophandel
Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat uitschrijving van de Stichting uit het register 
bij de Kamer van Koophandel pas kan plaatsvinden als u van DNB een brief heeft 
ontvangen dat het toezicht op uw pensioenfonds is beëindigd. Als de liquidatiepro-
cedure op 1 januari van enig jaar nog niet is afgerond, is uw fonds over het desbetref-
fende jaar nog een bijdrage verschuldigd in de kosten van DNB.

Gesprek
In deze brochure hebt u gelezen dat het bestuur een groot aantal zaken moeten 
regelen. Als een en ander voor u niet duidelijk is of indien er voor uw fonds bijzon-
derheden spelen, dan bespreken wij die graag met u. Benader hiervoor één van de 
contactpersonen.
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Bijlage 1: Voorbeeld plan van aanpak 

Hieronder vindt u een voorbeeld van een plan van aanpak.
 

Stap Planning 
afwikkeling

1 Bestuursbesluit voornemen tot liquidatie d.d.

2 Aanpassing statuten en reglementen nodig?

3 Indien nodig een gesprek op korte termijn met DNB afspreken

4 Opstellen liquidatie plan van aanpak met risicoparagraaf

5 Continuïteit bestuur waarborgen

6 Naleving uitvoeringsovereenkomst

7 Gevolgen voor beleggingsbeleid in kaart brengen/implementeren

8 Betrokkenheid governance organen  
(conform code pensioenfondsen) 

9 Beslisproces keuze overnemende partij (Hoeveel offertes?  
Welke criteria?)

10 Communicatie met deelnemers (taak fondsbestuur)

11 Bij DNB een voorstel tot collectieve waardeoverdracht indienen; 
heldere argumentatie/verantwoording erbij

12 Aanwending liquidatieoverschot; feitelijke uitwerking van voorstel 
dat al onder punt 11 moet zijn opgenomen

13 Overwegen aanvraag ontheffing indiening kwartaal- en/of 
jaarstaten

14 Verantwoording afleggen door middel van jaarrekening/jaarverslag

15 Formele afsluiting proces op basis van het finale bestuursverslag

16 Archivering/naam bewaarder archief?
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Bijlage 2: Factsheet en Q&A’s Collectieve 

waardeoverdracht 

Hieronder vindt u onverkort de informatie m.b.t. collectieve waardeoverdrachten 
die op de DNB-website staat (www.dnb.nl, onder Toezicht, Open Boek Toezicht).

Factsheet Collectieve waardeoverdracht tussen 
pensioenfondsen

Inhoud
• Self-assessment betrokken pensioenfondsen bij voorgenomen waardeoverdracht
• De melding van een voornemen tot collectieve waardeoverdracht
• Besluit van DNB over de voorgenomen collectieve waardeoverdracht; bezwaar en 

beroep
• Verzoek tot intrekking van het verbod

In deze factsheet leest u een toelichting op het proces rondom de melding van een 
voornemen tot collectieve waardeoverdracht. Voor de goede orde merkt DNB op dat 
deze factsheet een nadere toelichting geeft op het bestaande beleid en geen nieuw 
beleid bevat.

Bij een voornemen tot collectieve waardeoverdracht zijn drie stappen nodig.

1. Een self-assessment door de fondsen;
2. De melding van het voornemen bij DNB;
3. Het besluit van DNB.

Self-assessment betrokken pensioenfondsen bij voorgenomen waardeoverdracht
De bij een collectieve waardeoverdracht betrokken fondsbesturen moeten – voordat zij 
het voornemen tot waardeoverdracht melden aan DNB – door een self-assessment vast-
stellen in hoeverre de belangen van de bij hun pensioenfonds betrokken (gewezen) 
deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers op evenwichtige wijze zijn afgewogen. 
In de Q&A ‘CWO fondsen’ vindt u uitgangspunten op basis waarvan DNB beoordeelt 
of sprake is van evenwichtige belangenafweging. Die uitgangspunten moeten worden 
gebruikt bij het self-assessment. Fondsen dienen aan te geven op welke wijze voldaan 
wordt aan de uitgangspunten. Het is fondsen toegestaan af te wijken van de uitgangs-
punten, echter dan moet dat goed onderbouwd en beargumenteerd zijn (comply or 
explain). 
Het overzicht van de uitgangspunten is niet limitatief. In individuele gevallen kunnen 
ook andere feiten en omstandigheden van belang zijn in het kader van genoemde 
belangenafweging. 
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Zodra de betrokken twee fondsbesturen beide afzonderlijk hebben vastgesteld dat 
een evenwichtige afweging van de belangen zoals hiervoor genoemd heeft plaats-
gevonden, informeren zij DNB, tegelijkertijd met de melding van het voornemen 
tot waardeoverdracht, over de uitkomst van het self-assessment. Overigens zullen 
betrokken pensioenfondsen altijd moeten voldoen aan de in Q&A ‘CWO fondsen’ 
genoemde uitgangspunten voor een beheerste bedrijfsvoering in de aanloop- en de 
transitieperiode.

De melding van een voornemen tot collectieve waardeoverdracht
Uiterlijk 3 maanden voor de beoogde datum van de overdracht meldt het overdra-
gende pensioenfonds het voornemen bij DNB, waarbij de fondsen DNB over de 
uitkomst van het self-assessment informeren. Dit geeft DNB de gelegenheid de waar-
deoverdracht te beoordelen en om eventueel een verbod tot waardeoverdracht op te 
kunnen leggen. Voor haar beoordeling wil DNB verder kunnen beschikken over de 
volgende informatie:
• de statutaire naam van het pensioenfonds waaraan de verplichtingen worden 

overgedragen;
• de beoogde datum van uitvoering van de collectieve waardeoverdracht;
• het aantal deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden van wie de 

aanspraken en rechten worden overgedragen;
• de omvang van de over te dragen verplichtingen, vergezeld van een toelichting op 

de wijze waarop deze is vastgesteld;
• een toelichting op de manier waarop is voldaan aan het vereiste van collectieve 

actuariële gelijkwaardigheid (art. 76, vierde lid, art 83, tweede lid, sub b of art 84, 
tweede lid, sub b Pw);

• de omvang van de eventueel over te dragen reserves;
• de gevolgen van de overdracht voor de financiële opzet van het overdragende 

pensioenfonds;
• de gevolgen van de overdracht voor de financiële opzet van het ontvangende 

pensioenfonds (in beginsel aan te leveren door het ontvangende pensioenfonds);
• de (concept) overeenkomst tot collectieve waardeoverdracht tussen ontvangend 

en overdragend pensioenfonds inclusief de vrijwaringsverklaring van het ontvan-
gende pensioenfonds jegens het overdragende pensioenfonds.

Indien de collectieve waardeoverdracht plaatsvindt op basis van artikel 83 Pw, dan 
heeft DNB ook de volgende gegevens nodig:
• de (concept) uitvoeringsovereenkomst met het ontvangende pensioenfonds of de 

(concept) verplichtstellingsbeschikking;
• de wijze waarop is of wordt voldaan aan het vereiste dat deelnemers, gewezen 

deelnemers, gewezen partners en pensioengerechtigden de gelegenheid krijgen 
hun bezwaren tegen overdracht van hun individuele aanspraken/rechten kenbaar 
te maken.
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Indien DNB de melding te laat ontvangt of wanneer DNB niet tijdig over alle 
 gevraagde informatie kan beschikken zal dit voor DNB aanleiding zijn om de waarde-
overdracht te verbieden.

Besluit van DNB over de voorgenomen collectieve waardeoverdracht; bezwaar 
en beroep 
DNB zal na ontvangst van alle benodigde gegevens toetsen of er aanleiding is tot het 
opleggen van een verbod tot waardeoverdracht. Een verbod geldt voor onbepaalde tijd. 
DNB stelt zowel het overdragende als het ontvangende pensioenfonds op de hoogte 
van haar bevindingen. Indien DNB besluit een verbod op te leggen, dan wordt dit in 
het besluit gemotiveerd. Zowel het overdragende pensioenfonds als het ontvangende 
pensioenfonds kunnen bezwaar tegen het verbod maken en eventueel beroep instellen 
bij de bestuursrechter.

Verzoek tot intrekking van het verbod
DNB zal een opgelegd verbod alleen in heroverweging nemen indien het over-
dragende fonds verzoekt tot intrekking van het verbod. Een verzoek tot intrekking 
heeft alleen kans van slagen als afdoende gemotiveerd wordt dat de omstandigheden 
die ten grondslag lagen aan het verbod zijn gewijzigd.

Q&A’s 

In onderstaande Q&A’s wordt duidelijk gemaakt welke elementen een rol spelen 
bij de melding van een voorgenomen collectieve waardeoverdracht. Tevens wordt 
ingegaan op de risicobeheersing van het proces van collectieve waardeoverdracht.

Vraag 1 - Welke uitgangspunten hanteert DNB bij de beoordeling van een voor-
nemen tot collectieve waardeoverdracht tussen pensioenfondsen?
Antwoord - Bij de beoordeling van een collectieve waardeoverdracht kijkt DNB in de 
eerste plaats naar de belangen van de bij beide pensioenfondsen betrokken (gewezen) 
deelnemers en pensioengerechtigden. Zij mogen geen nadeel van de waardeover-
dracht ondervinden. Om de belangen van deze betrokkenen te borgen, toetst DNB 
een collectieve waardeoverdracht in ieder geval aan de hand van de hierna vermelde 
vier uitgangspunten. DNB verwacht van pensioenfondsen dat zij bij de melding van 
het voornemen tot collectieve waardeoverdracht aangeven hoe zij voldoen aan deze 
uitgangspunten. Afwijking van de uitgangspunten is mogelijk. Een fonds dat hier-
voor kiest dient te beargumenteren waarom het afwijkt (comply or explain). De vier 
uitgangspunten zijn:
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1. De overdrachtswaarde omvat een toereikende vergoeding voor de over te dragen 
pensioenverplichtingen.

2. De overdrachtswaarde omvat een toereikende vergoeding voor de inkoop in het 
eigen vermogen.

3. Een daling van de gemiddelde uitvoeringskosten of de gemiddelde leeftijd van 
het deelnemersbestand van het ontvangende pensioenfonds als gevolg van de aan-
sluiting van nieuwe deelnemers leidt niet tot een korting op de overdrachtswaarde.

4. Het overdragende fonds rekent het aanwezige eigen vermogen naar evenredigheid 
toe aan de belanghebbenden, die bij het pensioenfonds betrokken blijven en de bij 
de collectieve waardeoverdracht betrokken belanghebbenden.

Voor de goede orde merkt DNB op dat deze Q&A een nadere toelichting op het  
bestaande beleid geeft en geen nieuw beleid bevat.

Uitgangspunt 1: De overdrachtswaarde omvat een toereikende vergoeding voor de 
over te dragen pensioenverplichtingen. 
De pensioenverplichtingen worden bij de vaststelling van de overdrachtswaarde  
gewaardeerd tegen de marktwaarde waartegen zij daarna uit hoofde van artikel 126 Pw op 
de balans van het ontvangende fonds moeten worden opgenomen. Het ontvangende 
pensioenfonds zou anders verlies op de transactie lijden. Dat is niet in het belang van 
de reeds bij het ontvangende pensioenfonds betrokken (gewezen) deelnemers en  
gepensioneerden. Daarom wordt de contante waarde van de over te dragen pensioen-
verplichtingen als volgt bepaald:
• door te waarderen tegen de grondslagen inzake overlijden, arbeidsongeschiktheid 

en levensverwachting van het ontvangende fonds waarbij rekening wordt gehouden 
met eventuele verschillen in ervaringssterfte;

• aan de hand van de rentetermijnstructuur op de overdrachtsdatum;
• inclusief de opslag die nodig is voor de toekomstige uitvoeringskosten van het 

ontvangende pensioenfonds.

Uitgangspunt 2: De overdrachtswaarde omvat een toereikende vergoeding voor de 
inkoop in het eigen vermogen. 
Het eigen vermogen van het ontvangende fonds, dat eerst alleen beschikbaar was voor 
afdekking van risico’s die bestaande belanghebbenden lopen, is na de waardeover-
dracht ook beschikbaar voor de nieuw toegetreden belanghebbenden. Zonder een  
bufferopslag in de overdrachtswaarde op te nemen, zouden de bestaande belang-
hebbenden van het ontvangende fonds worden benadeeld. Ter voorkoming daarvan 
wordt de bufferopslag als onderdeel van de overdrachtswaarde zodanig vastgesteld 
dat de waardeoverdracht geen negatieve financiële gevolgen voor het ontvangende 
pensioen fonds heeft. Bij een verschil tussen de financiële posities van beide fondsen 
kan voorafgaand aan de waardeoverdracht op twee manieren een adequate buffer-
opslag gerealiseerd worden:
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• het overdragende pensioenfonds verhoogt de pensioenaanspraken en -rechten 
met een toeslag of verlaagt met een korting, en/of;

• de bij het overdragende fonds betrokken werkgever(s) betalen een extra bijdrage.

Het korten van pensioenaanspraken en -rechten is overigens alleen toegestaan indien 
en voor zover het overdragende pensioenfonds in een situatie van dekkingstekort 
verkeert (artikel 134, eerste lid sub a Pw) en aan de overige voor korten geldende eisen 
wordt voldaan.

Uitgangspunt 3: Een daling van de gemiddelde uitvoeringskosten of de gemid-
delde leeftijd van het deelnemersbestand van het ontvangende pensioenfonds 
als gevolg van de aansluiting van nieuwe deelnemers leidt niet tot een korting op 
de overdrachtswaarde. 
De aansluiting van een nieuwe groep deelnemers bij het ontvangende pensioenfonds 
kan er onder meer toe leiden dat de gemiddelde leeftijd van het deelnemersbestand 
en de gemiddelde uitvoeringskosten dalen. Hierdoor zou het percentage van de 
(doorsnee)premie voor de inkoop van toekomstige pensioenopbouw van alle deel-
nemers mogelijk verlaagd kunnen worden.

Een eventueel voordeel voor het ontvangende pensioenfonds in verband met de 
aansluiting van de nieuwe groep deelnemers kan niet leiden tot een korting op de 
overdrachtswaarde voor het overdragende fonds. De aansluiting van de nieuwe groep 
deelnemers bij het ontvangende pensioenfonds voor toekomstige pensioenopbouw 
en de collectieve waardeoverdracht van bestaande pensioenaanspraken en -rechten 
zijn namelijk twee afzonderlijke overeenkomsten met verschillende groepen van  
belanghebbenden.

Het is evenmin mogelijk om de overdrachtswaarde te verlagen en dit te compenseren 
door de nieuw aangesloten werkgever(s) voor de inkoop van toekomstige pensioen-
opbouw een hogere premie in rekening te brengen dan de reeds aangesloten werkgevers.

Uitgangspunt 4: De overdrachtswaarde wordt zodanig bepaald dat het over-
dragende fonds het aanwezige eigen vermogen naar evenredigheid toerekent aan 
de belanghebbenden die bij het pensioenfonds betrokken blijven en de bij de 
collectieve waardeoverdracht betrokken belanghebbenden. 
Het aanwezige eigen vermogen van het overdragende pensioenfonds is beschik-
baar voor afdekking van risico’s die alle bij het pensioenfonds betrokken (gewezen) 
deelnemers en gepensioneerden lopen. De aanwezige buffers kunnen niet worden 
toegeschreven aan een bepaalde groep. Daarom wordt deze buffer bij een waarde-
overdracht naar evenredigheid toegerekend aan de belanghebbenden die bij het 
 pensioenfonds betrokken blijven en de bij de collectieve waardeoverdracht betrok-
ken belanghebbenden. De collectieve waardeoverdracht zal daardoor in beginsel 
geen consequenties hebben voor de dekkingsgraad van het overdragende fonds.
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Vraag 2 - Welke maatregelen in het kader van risicobeheersing met betrekking 
tot een voorgenomen collectieve waardeoverdracht dient een pensioenfonds te 
nemen?
Antwoord - Gedurende de aanloopperiode en de transitieperiode dien het fonds aan-
dacht aan de volgende zes punten te schenken. 
Met de aanloopperiode bedoelt DNB de periode tot aan de datum van de brief 
waarin DNB aangeeft geen gebruik te maken van de bevoegdheid om een verbod 
tot waardeoverdracht op te leggen. Gedurende deze periode dienen beide fondsen 
te handelen vanuit het belang van hun eigen (gewezen) deelnemers en pensioen-
gerechtigden. 
Met de transitieperiode bedoelt DNB de periode die volgt op de aanloopperiode en 
die loopt tot aan de overdrachtsdatum. In deze periode is de waardeoverdracht in 
beginsel onherroepelijk en dienen de fondsen te handelen vanuit het gezamenlijk 
belang.

1. In de aanloopperiode maken beide fondsen afspraken over de verdeling van de 
kosten voor de transitie, waarbij ook rekening gehouden wordt met de situatie 
dat de waardeoverdracht uiteindelijk niet tot stand komt. De afspraken worden 
vastgelegd in de overeenkomst tot collectieve waardeoverdracht.

2. In de aanloopperiode loopt het bestuur van het overdragende pensioenfonds niet 
vooruit op de waardeoverdracht door het beleggingsbeleid aan te passen aan dat 
van het ontvangende fonds. Dit betekent dat het overdragende fonds gebonden is 
aan haar eigen beleggingsbeleid. Aanpassingen in de beleggingsportefeuille blijven 
mogelijk binnen de kaders van het eigen beleggingsbeleid.

3. In de aanloopperiode worden geen risico’s verplaatst van het overdragende 
pensioen fonds naar het ontvangende pensioenfonds. Hiermee wordt voorkomen 
dat er financiële afhankelijkheden ontstaan tussen beide fondsen, nog voordat de 
waardeoverdracht onherroepelijk is. Het bieden van risicodekking in de aanloop-
periode staat bovendien op gespannen voet met het verbod op nevenactiviteiten 
(artikel 116 Pensioenwet).

4. Gedurende de transitieperiode kunnen beide fondsen wel risico’s delen.  
Daartoe dienen de fondsen vooraf duidelijke afspraken te maken over verdeling van  
(balans)risico’s en de beheersing daarvan. Deze afspraken worden schriftelijk vast-
gelegd.

5. Het ontvangende pensioenfonds is zich bewust van de risico’s die voortvloeien 
uit de vrijwaringsverklaring en neemt zo nodig passende maatregelen om deze 
risico’s te mitigeren.

6. Het ontvangende fonds analyseert tijdig wat de impact is van de collectieve 
waarde overdracht op het beleggingsbeleid en de financiële opzet van het fonds. 
Het fonds neemt zo nodig passende maatregelen om ook na de waardeoverdracht 
een passend beleggingsbeleid en sluitende financiële opzet te hebben.
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Bijlage 3: artikel 84 van de Pensioenwet
Verplichting tot collectieve waardeoverdracht bij 
liquidatie van de pensioenuitvoerder 

1. De pensioenuitvoerder is verplicht tot waardeoverdracht aan een andere pensioen-
uitvoerder bij liquidatie van de eerstgenoemde pensioenuitvoerder.

2. In geval van een waardeoverdracht als bedoeld in het eerste lid gelden de volgende 
voorwaarden: 
a. het voornemen tot waardeoverdracht aan een pensioenuitvoerder wordt door 

de overdragende pensioenuitvoerder uiterlijk drie maanden voor de beoogde 
datum van waardeoverdracht schriftelijk gemeld aan de toezichthouder en de 
toezichthouder heeft binnen die periode geen verbod tot waardeoverdracht 
opgelegd; 

b. de overdrachtswaarde wordt zodanig door de overdragende pensioenuitvoerder 
vastgesteld dat de voor mannen en vrouwen te verwerven pensioenrechten 
gelijk zijn, waarbij aan het vereiste van collectieve actuariële gelijkwaardigheid 
op basis van dezelfde grondslagen wordt voldaan. 

3. Het tweede lid, onderdeel b, is met betrekking tot: 
a. uitkeringsovereenkomsten van toepassing op pensioenaanspraken die vanaf 

1 januari 2002 zijn opgebouwd; 
b. premieovereenkomsten en kapitaalovereenkomsten van toepassing op pensioen-

aanspraken die vanaf 1 januari 2005 zijn opgebouwd. 

4. Op pensioenaanspraken die voor de in het derde lid genoemde data zijn opge-
bouwd is de eis van individuele actuariële gelijkwaardigheid, bedoeld in artikel 71, 
vierde lid, van toepassing tenzij in de pensioenovereenkomst is overeengekomen 
dat de voorwaarden, bedoeld in het tweede lid, onderdeel b, van toepassing zijn. 

5. Voorzover het bij de toepassing van het eerste lid pensioenaanspraken betreft die 
als gevolg van een premievrije voortzetting van die pensioenaanspraken worden 
opgebouwd is onderdeel b van het tweede lid van toepassing indien het recht op 
die premievrije voortzetting is ontstaan op of na 1 januari 2002. 

6. Elk beding strijdig met dit artikel is nietig.
 
7. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld 

aan het vaststellen van de overdrachtswaarde. 
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