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DNB identificeert de strategische risico’s van grote pensioenfondsen  

 
Het pensioenstelsel is voortdurend in beweging en met een grotere 
transitie op handen vraagt dit verandervermogen van pensioenfondsen. De 
precieze inrichting van een nieuw stelsel is nog onderhanden maar om 
oude systemen en bestuurlijke inrichting aan te passen is nu actie vereist. 
Daarom kijkt DNB naar de strategie en het verandervermogen van 
pensioenfondsen. DNB ziet voor besturen drie knelpunten die een soepele 
transitie in de weg kunnen staan. Dit zijn de complexiteit van de regeling, 
de bestuurlijke inrichting en het budget om te veranderen. Het is zaak dat 
pensioenfondsen deze drie knelpunten goed adresseren.  
 
Uit het onderzoek komt naar voren dat op de volgende drie samenhangende punten 

voor fondsen de mogelijkheid ligt om de wendbaarheid te vergroten.  
 
1. Complexiteit in de regeling  
Een belangrijk knelpunt voor een goede transitie is de complexiteit in de huidige 
pensioenregelingen. Een groot aantal pensioenfondsen voert namelijk meerdere 
pensioenregelingen en overgangsregelingen uit en dit brengt operationele 
complexiteit met zich mee. Het vraagt veel inspanning van 
pensioenuitvoeringsorganisaties (PUO’s) om deze regelingen administratief juist en 
tijdig te verwerken en vaak wordt hierbij gesteund op oudere IT architectuur en 
maatwerk. Verandering van deze operationele inrichting is niet eenvoudig en vaak 
kostbaar. Hiermee vormt het pallet aan (overgangs)regelingen en daaruit volgende 
complexiteit in de uitvoering een uitdaging voor een transitie.  

 
De reductie van de complexiteit in de pensioenregeling is echter niet eenvoudig en 
niet alleen een operationele uitdaging voor de PUO. Besturen van pensioenfondsen 
hebben hierin ook een belangrijke rol. Zo kunnen zij de sociale partners, die de 
pensioenregeling afspreken, inzicht geven in de operationele consequenties en 
kosten van de pensioenregeling. Bijvoorbeeld wat de extra kosten zijn om 
regelingen voor specifieke groepen te administreren. Er zijn fondsen die hier actief 
de dialoog over aangaan met sociale partners en precies inzichtelijk kunnen maken 
welke bepalingen in de pensioenregeling bijvoorbeeld onevenredig veel kosten in de 
uitvoering. Op deze manier willen deze fondsen inzetten op versimpeling van de 
door sociale partners overeengekomen regeling.  

 
Bij een aantal pensioenfondsen wordt werk gemaakt van dergelijke “huis-op-orde-
trajecten”. Complexe en kostbare elementen in de uitvoering worden geïdentificeerd 
en met behulp van business cases worden alternatieve en minder complexe 
inrichtingen uitgewerkt. Sociale partners zijn hier nauw bij betrokken, omdat dit 
(vaak) invloed heeft op de pensioenregeling. Soms heeft dit ook complexe 
juridische en fiscale consequenties. Wat opvalt is dat dit trajecten zijn die al snel 
twee of drie jaar duren. Daarom is het zaak om nu te starten en te voorkomen dat 
deze complexiteit mee verhuist naar een nieuw stelsel.  
 
2. Bestuurlijk context en governance  
Om de operationele uitvoering te versimpelen, is initiatief en aansturing vanuit het 

bestuur nodig. De afgelopen jaren zijn er veel veranderingen op de pensioensector 
afgekomen, met name door nieuwe wet- en regelgeving. Ondanks de onzekerheid 
over de precieze inrichting van het stelsel hebben sommige pensioenfondsen de 
afgelopen jaren toch pro-actief veranderingen doorgevoerd om de eigen 
bewegingsruimte te vergroten. Deze fondsen hebben bijvoorbeeld gewerkt aan een 
slagvaardig governancemodel, het onafhankelijk risk management versterkt of 
ingezet op versimpeling van de uitvoering. Deze pensioenfondsen zijn daarmee 
voorbij een fase van meer vrijblijvende verkenningen en hebben ingezet op het 
creëren van bewegingsruimte en het versterken van de toekomstbestendigheid. Het 
inzetten op veranderingen voor vandaag kan daarmee de transitie van morgen 
eenvoudiger maken.  
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Veranderen is naast “doen” ook een zaak van “kunnen”. Om te kunnen veranderen 

is het van belang dat de benodigde strategische kennis en ervaring met 
verandermanagement binnen het bestuur aanwezig is. Dit helpt ook om bestuurlijk 
los te komen van de soms dominerende actualiteit. Sommige pensioenfondsen 
voeren hiertoe (zelf-)evaluaties uit om te beoordelen of de diversiteit, 
teamdynamiek en benodigde strategische kennis binnen het bestuur op orde zijn en 
passen eventueel de bestuursprofielen hierop aan. Zo is er ook een pensioenfonds 
dat een expert op het vlak van IT en uitbesteding binnen het bestuur hebben 
gehaald. Andere pensioenfondsen hebben weer de bestuursondersteuning versterkt 
met strategische kennis of een bestuurscommissie speciaal voor strategische 
vraagstukken ingericht. Hiermee geven deze pensioenfondsen verandervermogen 
een plek en versterken zij de wendbaarheid van het fonds in deze onzekere periode.  
 

3. Budget om te veranderen  
Na het initiëren van veranderingen volgt tot slot het realiseren van verandering en 
dat brengt kosten met zich mee. Strategische ambities en doelen dienen omgezet 
en geconcretiseerd te worden in activiteiten. Deze realisatie van veranderplannen 
worden in veel organisaties gevat in een overzichtelijk budget. Op basis van een 
budget kan een pensioenfonds de uitvoering monitoren en in geval van afwijkingen 
kan het vervolgens effectief bijsturen. Het gebruik van jaar- of ook 
meerjarenbudgetten kan nu helpen om bijvoorbeeld grootschalige IT 
verandertrajecten uit te drukken in resources, tijd en kosten maar helpt ook om in 
geval van een stelselwijziging de transitie te beheersen. Op dit vlak zien we een 
wisselend beeld en niet alle veranderbudgetten zijn zo concreet.  
 

Hoe de veranderingen bekostigd moeten worden, verschilt per pensioenfonds. In 
sommige gevallen is er in de premie een deel gealloceerd voor verandering of 
springt een sponsor bij. Bij de meeste pensioenfondsen liggen langlopende 
afspraken over de kosten vast. Om de sociale partners bij verandering te betrekken 
is inzicht in de concrete investering in de verandering over jaren heen van belang. 
Dan kan ook bepaald worden of de beschikbare financiering afdoende is om de 
veranderambities te realiseren.  
 
Een andere belangrijk punt bij het budget om te veranderen, is de verhouding van 
het pensioenfonds met de PUO. Een pensioenfonds dat eigenaar is van een PUO 
heeft bijvoorbeeld een directere zeggenschap over de verdeling van het 

veranderbudget dan een pensioenfonds dat één van de vele klanten is bij een PUO. 
Besturen doen er goed aan te bepalen op welke manier de eigen strategische 
prioriteiten overeenkomen met de prioriteiten van de PUO en of de PUO ook de 
capaciteit heeft om invulling te geven aan de strategische speerpunten van het 
fonds.  
 
Vervolg  
DNB ziet dat een deel van de pensioenfondsen werk maakt van de versterking van 
het verandervermogen. Andere pensioenfondsen hebben nog werk te verzetten 
door bijvoorbeeld de complexiteit in regeling en uitvoering te reduceren of de 
governance in te richten op daadkrachtige en effectieve strategische 
besluitvorming. Ook met een onzekere transitie op de achtergrond kan er nu  

ingezet worden op de versterking van de weerbaarheid en wendbaarheid van een 
pensioenfonds. DNB zal blijven sturen op de toekomstgerichtheid van 
pensioenfondsen en op de verlaging van de strategische risico’s. 
 


