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Voorwoord

Voor u ligt de Agenda 2020 van de 
Pensioenfederatie: ons kompas voor komend 
jaar. Hierin kunt u lezen hoe we -vanuit een 
weloverwogen prioritering- inspelen op de 
vele uitdagingen waar de sector voor staat: de 
invulling van een nieuw pensioencontract, de 
lage rente, veranderingen op de arbeidsmarkt, 
nieuwe wet- en regelgeving en internationale 
ontwikkelingen – om er maar een aantal te 
noemen.

In de loop van het jaar kunnen prioriteiten 
veranderen, nieuwe thema’s opduiken en 
kunnen andere thema’s eerder dan voorzien 
uit de agenda worden geschrapt (al is dat 
laatste maar zelden het geval). Ook daar zijn 
we als Pensioenfederatie goed op voorbereid. 
We weten immers dat in onzekere tijden 
als deze flexibiliteit en verandervermogen 
minstens even belangrijk zijn als onze 
vakinhoudelijke expertise. Dat vergt ook van 
ons een andere manier van denken en doen.

Bij veel thema’s in deze agenda staan we als 
sector zelf aan het roer om ze tot een succes 
te maken. Denk aan deelnemersvertrouwen, 
pensioencommunicatie, zelfregulering en 
innovatie. Het is aan ons om op dat soort 
thema’s nog beter aan te sluiten bij de 
behoefte van onze deelnemers. Bij andere 
dossiers, zoals het nieuwe pensioencontract, 
zitten andere partijen meer direct aan het 
stuur, maar is de expertise die we - samen met 

onze leden - leveren onontbeerlijk om tot een 
goed resultaat te komen.

Als vertegenwoordiger van de pensioensector 
zien we het als onze primaire taak om de 
belangen van onze leden en hun deelnemers 
op de juiste manier te behartigen en op het 
juiste moment voor het voetlicht te brengen. 
Bijvoorbeeld in de (Europese) lobby of in 
gesprekken met toezichthouders. Maar ook 
door de sector te faciliteren in de visievorming 
voor de komende jaren. Juist omdat we in zo 
een dynamisch speelveld actief zijn, moeten 
we vandaag nadenken over de wereld van 
morgen én onze relevantie daarin. En door 
onze leden te ontzorgen, door kennis met 
elkaar te delen, servicedocumenten te maken 
en netwerkbijeenkomsten te organiseren.

Dat doen we ook in 2020 met de volle energie 
en kunde die u van ons mag verwachten. Niet 
enkel binnen het bestuur en bureau, maar 
juist ook samen met onze leden en diverse 
stakeholders. Met verenigde krachten sta je 
immers sterker in dat wat je bindt.

Samen met u werken we er elke dag aan 
dat Nederland ook in 2020 weer wordt 
uitgeroepen tot land met het beste 
pensioenstelsel van de wereld.

Shaktie Rambaran Mishre,
Bestuursvoorzitter
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1. Pensioensector:
kansen en uitdaging

Op alle fronten is de wereld om ons heen in beweging. We 
zien dynamiek op de financiële markten, veranderingen op de 
arbeidsmarkt, de opmaat naar Tweede Kamer verkiezingen 
in 2021, de start van een nieuwe Europese Commissie, de 
ontwikkelingen van het ECB beleid, de Brexit en spanningen op 
het internationale speelveld (handelsoorlogen). Ontwikkelingen 
die dichtbij of verder weg, direct of indirect, ook van invloed zijn 
op Nederlandse pensioenen. Zo’n roerige omgeving geeft de 
pensioensector veel onzekerheid. Welke uitdagingen als ook 
kansen zien we in 2020?

Eén van de grootste onzekerheden in 
de komende periode is de ontwikkeling 
en volatiliteit van de financiële markten. 
De macro-economische ontwikkelingen 
hebben de afgelopen periode gezorgd 
voor het manifesteren van één van 
de grootste financiële risico’s voor 
pensioenfondsen: het lage renterisico. De 
rente is historisch laag en dat heeft effect 
op alle pensioenfondsen. Het verschilt 
per pensioenfonds wat de impact ervan 
is. Bij ongewijzigd beleid zijn er zorgen 
over (een) dreigende (stapeling van) 
verlagingen voor de komende jaren, over 
premieontwikkelingen en toekomstige 
opbouw. Deze uitdagingen vragen de 
komende jaren onze volle aandacht en 
om oplossingen die houdbaar zijn voor 
nu en in de toekomst. Het managen 
van de verwachtingen van deelnemers 
is daarbij van cruciaal belang. Zij zien 
de ontwikkelingen ook en maken zich 
zorgen als daar geen goede oplossingen 
voor worden geboden. De uitdaging is 
om tot goede en houdbare oplossingen 
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te komen. Daar ligt een opdracht voor de 
sector om de communicatie zodanig aan 
te scherpen dat de waarde van het tweede 
pijlerpensioen ook in zwaardere tijden 
helder op het netvlies van deelnemers 
blijft staan.

Een andere grote uitdaging is de 
uitwerking van het pensioenakkoord 
tussen het kabinet en sociale partners over 
de vernieuwing van het pensioenstelsel. 
De vernieuwing zal grote veranderingen 
met zich mee brengen en het pad naar 
met name het nieuwe pensioencontract, 
luistert nauw en vraagt in 2020 onze 
continue aandacht. Dit traject biedt de 
kans om ook voor de toekomst tot een 
robuust pensioenstelsel te komen.

Deelnemers krijgen steeds meer 
pensioenkeuzes. Bijvoorbeeld door de 
komst van het nieuwe pensioencontract, 
de toekomstige eenmalige uitkering 
op het moment van pensionering en 
door de veranderende inrichting van 
het nabestaandenpensioen. Dat biedt 
een kans voor de pensioensector om 
deelnemers bij het maken van keuzes 
meer en beter te begeleiden en ontzorgen.

Van de pensioensector wordt veel 
verandervermogen gevraagd. 
Technologie kan bijdragen aan 
voldoende verandervermogen en aan 
het verhogen van de kwaliteit van het 
risicomanagement en de compliance. 
Tegelijkertijd zorgt technologie er ook 
voor dat de pensioensector wordt 
geconfronteerd met nieuwe risico’s op het 

De arbeidsmarkt verandert. We zien 
verschuivingen in arbeidsrelaties 
en door nieuwe technologieën ook 
verschuivingen in sectoren. Het aantal 
zelfstandigen neemt toe en daarmee ook 
het aantal werkenden dat als zelfstandige 
geen aanvullend pensioen binnen de 
tweede pijler op kan bouwen. Wat zijn 
de maatschappelijke gevolgen als een 
groeiende groep geen of onvoldoende 
aanvullend pensioen opbouwt en wat 
betekent dat voor de collectiviteit in de 
tweede pijler en? Daar ligt een uitdaging 
voor de samenleving en tegelijk een kans 
voor de pensioensector om met een 
aanbod te komen.

gebied van bijvoorbeeld dataveiligheid 
en procesbeheersing. De uitdaging is 
om de doelmatigheid en beheersing van 
de vele informatiestromen de komende 
jaren zo effectief en efficiënt mogelijk in 
te richten, ook mede met het oog op de 
uitwerking van het pensioenakkoord. Dat 
geldt ook voor het beheersbaar houden 
van de regeldruk en uitvoeringskosten en 
voor de werkbaarheid van de bestuurlijke 
inrichting van pensioenfondsen.

Kortom, er is veel beweging in en rondom 
de pensioensector. Hoe gaan we om met 
alle uitdagingen en welke kansen kunnen 
we verzilveren? Deze agenda neemt u mee 
in wat de Pensioenfederatie samen met 
haar leden in 2020 wil gaan doen voor een 
waardevol pensioen voor de deelnemer, 
nu en in de toekomst.
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2.1 
Missie en hoofdtaken

Van, voor en door de leden: dat is de kern 
van de Pensioenfederatie. Als vereniging 
behartigen we de belangen van vrijwel 
alle Nederlandse pensioenfondsen, 
acteren we op voor de leden relevante 
maatschappelijke ontwikkelingen en 
verbinden we de pensioenfondsen 
onderling en met stakeholders. Voor 
en samen met de leden werken we 
aan een robuust en houdbaar tweede 
pijler pensioen voor alle deelnemers, 
gewezen deelnemers, gepensioneerden 
en nabestaanden. Want om hen draait 
het werk dat pensioenfondsen doen. 
De Pensioenfederatie ziet het als haar 
missie om de pensioenfondsen in dat 
collectieve belang te verenigen en te 
vertegenwoordigen.

Missie
Het overgrote deel van alle Nederlandse 
werknemers is via hun werkgever 
aangesloten bij een pensioenfonds dat lid 
is van de Pensioenfederatie. Dat betekent 
dat de leden van de Pensioenfederatie 
de pensioenen van miljoenen werkende 
Nederlanders onder hun hoede hebben. 
Een grote verantwoordelijkheid en door 
de snel veranderende wereld ook onder 
steeds uitdagender omstandigheden. 
Dat maakt het voor de Pensioenfederatie 
als vertegenwoordiger van de 
pensioenfondsensector belangrijk en 
urgent om kansen en uitdagingen 
vroegtijdig te signaleren en identificeren 
en de gedeelde belangen van 
pensioenfondsen bijeen te brengen en 
te behartigen bij de politiek en andere 
stakeholders. Daarin hebben we als 
Pensioenfederatie gedreven door onze 
missie, een belangrijke meerwaarde voor 
onze leden.
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1. Collectieve belangenbehartiging: 
het behartigen van de belangen van 
de aangesloten pensioenfondsen bij 
het parlement, de Europese organen, 
de ministeries, de toezichthouders en 
andere stakeholders. 

2. Reputatiemanagement: 
het bevorderen van het imago van 
de pensioensector bij het publiek 
en bij nationale en internationale 
stakeholders door inzicht te geven in 
het product tweede pijler pensioen en 
in de aantoonbare meerwaarde van 
pensioenfondsen. 

3. Dienstverlening aan de leden: 
het ondersteunen van leden onder 
andere door hen te informeren over 
wetgeving, actuele ontwikkelingen, 
mediaberichten en berichtgeving 
van andere relevante partijen. 
De Pensioenfederatie voorziet 
de leden daarbij van analyses en 
handelingsopties, onder andere via 
serviceberichten. We nemen daarbij 
waar nodig voor leden ook het 
voortouw om sectorbrede uitdagingen 
te adresseren en kansen te verzilveren. 
 

De Pensioenfederatie onderscheidt vijf hoofdtaken:

Hoofdtaken
 

4. Platform bieden en netwerken: 
het bieden van een platform aan 
de leden voor kennisuitwisseling 
en het creëren van een netwerk 
van organisaties binnen en buiten 
de pensioensector. Leden kunnen 
elkaar bij en via de Pensioenfederatie 
ontmoeten. Daartoe organiseren 
en faciliteren we diverse 
uitwisselingsplatforms. 

5. Zelfregulering: 
het samen met de leden en andere 
belanghebbenden vaststellen van 
duidelijke normen om de kwaliteit 
van cruciale elementen van 
pensioenfondsbestuur en uitvoering te 
waarborgen.

Al deze hoofdtaken hebben gelijke 
urgentie en hetzelfde belang voor de 
Pensioenfederatie, alle vanuit hun eigen 
bijdrage aan het totaal van wat we 
doen. Alle producten en diensten van 
de Pensioenfederatie kunnen onder ten 
minste één van deze hoofdtaken worden 
gerangschikt. We beogen hiermee zo 
goed mogelijk invulling te geven aan wat 
de leden van ons als branchevereniging 
mogen verwachten.
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2.2 
De leden

De Pensioenfederatie is de 
overkoepelende belangenbehartiger van 
bijna alle Nederlandse pensioenfondsen. 
Zij vertegenwoordigt namens 197 
pensioenfondsen de belangen van:
• 5,8 miljoen deelnemers
• 3,4 miljoen gepensioneerden
• 10 miljoen gewezen deelnemers.
Het gecombineerde vermogen van de 
pensioenfondsen bedraagt inmiddels bijna 
1500 miljard euro.

De Pensioenfederatie 
verenigt, verbindt en 
vertegenwoordigt haar leden.
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Verenigen
De Pensioenfederatie verenigt de 
belangen en standpunten die bij 
de pensioenfondsen leven. Dat zijn 
soms zeer uiteenlopende belangen 
en standpunten. We overkoepelen 
een grote diversiteit aan leden, groter 
en kleiner, groen en grijs, nieuw en 
gevestigd. Bij een sector in beweging 
is ook sprake van een bewegend 
en veranderend ledenbestand. Veel 
pensioenfondsen consolideren, algemene 
pensioenfondsen komen tot ontwikkeling 
en de relaties tussen pensioenfondsen 
en pensioenuitvoeringsorganisaties 
veranderen mee. Verschillende 
pensioenfondsen hebben verschillende 
prioriteiten en dat geldt ook voor de 
relatie tussen pensioenfondsen en hun 
uitvoeringsorganisaties. In die dynamische 
omgeving biedt de Pensioenfederatie 
haar leden een platform voor het 
uitwisselen van kennis en het bouwen 
aan draagvlak. Samenwerking tussen de 
leden is essentieel om helder te krijgen 
waar de gezamenlijke prioriteiten liggen. 
Die samenwerking faciliteren we in 
commissies, kringen en steeds vaker ook 
in multidisciplinaire werkgroepen, gericht 
op een specifiek thema.

Verbinden
We verbinden de leden door bruggen 
te slaan tussen verschillende thema’s, 
tussen de leden onderling en met de 
politiek en de samenleving. In het leggen 
van verbindingen met stakeholders 
zijn we proactief maar ook reactief als 
het gaat om vragen uit de politiek of 
samenleving. Die verbindende rol komt 
onder meer tot uiting bij het betrekken 
van verschillende deskundigen, expertises 
en invalshoeken bij projecten en 
werkgroepen. Die expertise is waardevol 
gebleken voor de leden en wordt goed 
vertegenwoordigd met mensen die zich, 
in aanvulling op hun ‘normale’ werk, in 
commissies en werkgroepen binnen 
de Pensioenfederatie inzetten voor de 
sector. De servicedocumenten die daaruit 
voortkomen zijn producten voor en door 
de sector.
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Vertegenwoordigen
De Pensioenfederatie vertegenwoordigt 
de leden door in gesprek te gaan met de 
politiek en andere stakeholders. Met oog 
voor de diversiteit in de sector beogen we 
de sectorbelangen steeds genuanceerd 
uit te dragen. Daartoe onderhouden we 
contact met de politiek, media, het publiek 
en andere stakeholders. We belichten 
de meerwaarde van pensioenopbouw in 
de tweede pijler, duiden ontwikkelingen 
die pensioenfondsen raken, brengen 
standpunten voor het voetlicht, corrigeren 
onjuistheden over de sector, benoemen 
goede resultaten en prestaties en 
verschaffen inzicht in het Nederlandse 
pensioenstelsel in het algemeen.

Ook de platformfunctie speelt hierbij 
een wezenlijke rol. Het uitwisselen van 
kennis en het bouwen en onderhouden 
van netwerken stelt ons in staat om 
snel in te spelen op de veranderingen 
om ons heen en op de behoeften van 
de leden. Met bijeenkomsten, webinars, 
de algemene ledenvergaderingen, 
het congres en ons online magazine 
prikkelen we tot discussies, faciliteren 
we kennisuitwisseling en bieden we 
gelegenheid tot netwerken. Om de leden 
op de hoogte te houden zorgen we voor 
snelle en hapklare nieuwsvoorziening via 
MailActueel, de dagelijkse Nieuwsflits, 
OverZicht en ledenmails. Bovendien wordt 
de website van de Pensioenfederatie 
dagelijks geactualiseerd. We kijken continu 
of die nieuwsvoorziening nog aansluit op 
de behoeften van de leden en doen waar 
nodig aanpassingen.
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2.3 
Strategische agenda 
voor de toekomst

De veranderingen in het pensioenlandschap volgen elkaar snel op 
waardoor de behoefte om verder vooruit te kijken groeit. Welke 
financieel-economische ontwikkelingen zien we de komende 
jaren en op de langere termijn? Welke verschuivingen zien we 
op de arbeidsmarkt, in de behoeften van deelnemers en in de 
ordening van de pensioenmarkt als zodanig?

Om kansen en uitdagingen van de toekomst in het vizier te 
krijgen en daarop een effectieve koers te kunnen uitzetten, stelt 
de Pensioenfederatie samen met haar leden een meerjarenvisie 
op. Daarin wordt een aantal strategische opties en keuzes voor de 
komende tien jaar in kaart gebracht. In het eerste kwartaal van 
2020 gaat de Pensioenfederatie met al haar leden in gesprek om 
samen de gewenste koers voor de komende jaren te bepalen. De 
strategische meerjarenvisie wordt vervolgens doorvertaald naar 
de werkagenda van de Pensioenfederatie voor de komende jaren.

Lees verder en bekijk de speerpunten van 2020
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2.4 
Speerpunten 2020

De ambitie van pensioenfondsen is het bieden van een 
waardevol pensioen aan alle deelnemers, nu en in de toekomst. 
Het optimaal uitvoering geven aan die ambitie is de afgelopen 
jaren een uitdaging gebleken. De financiële situatie van veel 
pensioenfondsen is op dit moment een groot zorgpunt, en 
pensioenfondsbesturen voelen de verantwoordelijkheid om het 
vertrouwen van de deelnemers te herwinnen. De onzekerheid 
over de waarde van het pensioen wordt versterkt door de huidige 
regelgeving. De rendementen op beleggingen zijn goed, maar de 
regels van het huidige contract in combinatie met de gedaalde 
rente maken dat een groot aantal pensioenfondsen toch niet aan 
hun verplichtingen kunnen voldoen.

Daardoor staat de pensioenopbouw van veel deelnemers onder 
druk, er dreigen kortingen op de opbouw en uitkeringen en de 
premies moeten omhoog. Het perspectief op indexaties is voor 
veel deelnemers ver uit beeld geraakt. Deze ontwikkelingen 
zorgen voor grote onrust onder miljoenen deelnemers en ook 
onder fondsbesturen. De urgentie om de financiële uitdagingen 
het hoofd te bieden is dus groot. Er is behoefte aan oplossingen 
die goed uitlegbaar, werkbaar en haalbaar zijn. Niet alleen om 
soelaas te bieden voor de actuele financiële situatie, maar ook 
om te komen tot een houdbaar en robuust pensioenstelsel. Het 
nieuwe pensioencontract zet een belangrijke stap in die richting. 
De kwaliteit van de te bereiken oplossingen is van cruciale invloed 
op de toekomstige waarde van het tweede pijler pensioen en het 
vertrouwen in en het draagvlak voor het pensioenstelsel.

Daarom heeft de Pensioenfederatie voor 2020 
de volgende twee speerpunten bepaald:
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01. 
Optimale oplossingen vor de financiële 
uitdagingen van pensioenfondsen.

Leeswijzer

02. 
Als sector komen tot een evenwichtig 
en uitlegbaar nieuw pensioencontract.

Samen met haar leden zal de 
Pensioenfederatie zich inzetten voor 
optimale oplossingen, dat wil zeggen, 
oplossingen die goed uitlegbaar, 
werkbaar en haalbaar zijn. Daarbij zal de 
Pensioenfederatie er scherp op letten 
dat er aandacht is voor zowel de korte 
als de langere termijn, dat niet alleen 
naar een deel van het probleem wordt 
gekeken maar naar een samenhangende 
aanpak van de brede problematiek 
waarmee de sector over de hele linie 
wordt geconfronteerd. Dat het doel van 
de sector om een waardevol pensioen 
te bieden aan deelnemers in het vizier 
blijft en dat oplossingen ten goede 
komen aan de reputatie van de sector. 
De Pensioenfederatie zal hiervoor in 2020 
steeds de benodigde capaciteit vrijmaken.

Beide speerpunten komen verderop in 
deze werkagenda uitgebreider aan de 
orde in de paragraaf over het waardevolle 
pensioen. Zij hebben weliswaar de 
grootste prioriteit in 2020, maar zijn 
zeker niet de enige activiteiten die op de 
rol staan. In de werkagenda komen alle 
activiteiten aan de orde waarmee het 
bureau van de Pensioenfederatie in 2020 
aan de slag gaat.

Wij nemen u in het volgende hoofdstuk 
graag mee in wat er voor 2020 op de 
agenda staat.

Samen met haar leden zal de 
Pensioenfederatie alles op alles zetten 
voor een optimale uitwerking van het 
nieuwe pensioencontract. Dat nieuwe 
contract luistert immers zeer nauw voor 
pensioenfondsen. Hoe komt het eruit te 
zien?, is het uitvoerbaar en uitlegbaar?, 
evenwichtig over de generaties?, 
hoe verloopt de transitie?, hoe wordt 
voorzien in compensatie voor het 
afschaffen van de doorsneesystematiek? 
De Pensioenfederatie houdt vanuit 
de verenigde belangen van de 
pensioenfondsen de randvoorwaarden 
voor de uitwerking van het 
pensioencontract scherp op het netvlies 
en zal het proces met de benodigde 
kennis en kunde uit de sector maximaal 
blijven faciliteren.
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3. Werkagenda 2020

3.1 
Beeldvorming en communicatie: 
een goed verhaal

3.4 
Informatiemanagement: 
beheersbaar en doelmatig

3.2 
Relatiemanagement Politiek en 
Stakeholders: nuttige investering

3.3 
Pensioen: waarde voor nu en in 
de toekomst

3.5 
Governance pensioenfondsen: 
goed geregeld
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3.1 Beeldvorming en 
communicatie over het 
tweede pijler pensioen

Door de ontstane onzekerheid voor deelnemers over de waarde 
van het pensioen is heldere communicatie over het tweede 
pijler pensioen een urgent aandachtspunt. De reputatie van de 
pensioensector is immers sterk verweven met de prestaties van 
de pensioenfondsen. Wordt een goed rendement behaald?, kan 
er worden geïndexeerd?, krijg je als deelnemer aan het eind van je 
werkzame leven wat je is beloofd? Overpromise en underdeliver 
zijn daarbij risico’s die het vertrouwen van deelnemers en 
gepensioneerden kunnen schaden. Dit alles maakt communicatie 
en beeldvorming tot belangrijke aandachtspunten voor de sector.

Welke beelden hebben deelnemers van het tweede pijler 
pensioen? Weten zij waarom we een tweede pijler pensioen 
kennen in Nederland, waarom dat zo is georganiseerd en 
welke voordelen zij daarvan genieten?
De actuele financiële situatie doet de alarmbellen flink afgaan. Dat 
is de deelnemers niet ontgaan en beïnvloedt de beeldvorming 
zodanig dat het belang en de onmiskenbaar sterke punten 
van het tweede pijler pensioen naar de achtergrond dreigen 
te verdwijnen. En dat terwijl de voordelen van solidariteit en 
collectiviteit nog recht overeind staan en de rendementen 
goed zijn. Maar zonder goede communicatie is het in langjarig 
perspectief plaatsen van financiële ontwikkelingen lastig voor 
deelnemers.

Hoe maken we de meerwaarde van het tweede pijler pensioen 
voldoende zichtbaar in onze communicatie? Welke kansen 
kunnen we daar nog benutten?
Kortom, de vraag is hoe we effectiever kunnen communiceren 
over het tweede pijler pensioen. De Pensioenfederatie wil in 
2020 samen met de pensioenfondsen de meerwaarde van ons 
pensioen meer zichtbaar maken, zowel in de beeldvorming als in 
de communicatiemiddelen die we daarvoor inzetten.
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3.1.1 
Beeldvorming over pensioen
Voor meer vertrouwen in het tweede pijler pensioen, is 
het van belang dat deelnemers daarover de juiste beelden 
krijgen aangereikt. Met name in financieel uitdagende tijden 
is het belangrijk dat deelnemers nieuwsberichten over hun 
pensioen in de juiste context kunnen zien. Daarbij helpt het 
bieden van context en dat we deelnemers meenemen in een 
aansprekend, begrijpelijk, eerlijk en consistent verhaal over 
het tweede pijler pensioen.

Door meer informatie te bieden over ons unieke Nederlandse pensioenstelsel en 
de voordelen van zo’n collectieve pensioenregeling: risicodeling, een levenslange 
uitkering en lage kosten, waardoor deelnemers veelal het dubbele van hun premie-
inleg uitgekeerd krijgen. Ook de aanvullende uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid 
en de nabestaandenpensioenen mogen meer onder de aandacht worden gebracht, 
want pensioen is veel meer dan alleen een levenslange uitkering bij pensionering 
van de deelnemer. Het promoten van deze sterke punten draagt bij aan een 
positievere beeldvorming over het tweede pijler pensioen en de uitvoerders daarvan: 
de pensioenfondsen.

Daarnaast kan een betere basiskennis van deelnemers over hun pensioen het voor 
hen gemakkelijker maken om naast het nu ook te denken aan de toekomst en 
ervaren zij pensioenonderwerpen minder snel als te ingewikkeld.

In 2020 zetten we ons in om de digitale Mbo-lessen die we samen met Wijzer in 
geldzaken in het afgelopen jaar hebben ontwikkeld voor studenten, actief onder 
de aandacht van scholen te brengen met een gerichte campagne. Studenten 
maken zo van dichtbij kennis met het onderwerp pensioen. Daarnaast fungeert 
de Pensioenfederatie als linking pin tussen Mbo-scholen die geïnteresseerd zijn in 
een gastles en medewerkers van pensioenfondsen die gastlessen willen geven. Dat 
gebeurt het hele jaar door en tijdens de Week van het geld en de Pensioen3daagse 
wordt de intensiteit verder opgeschaald. Door pensioenfondsen te koppelen aan 
gerelateerde Mbo-opleidingen krijgt de sector een ‘gezicht’ en krijgen de Mbo-
ers basiskennis over pensioen aangereikt waarmee ze hun voordeel kunnen doen 
bij toekomstige arbeidsvoorwaardengesprekken waarin pensioen een belangrijk 
onderdeel is.

Voor de doelgroep 25- tot 35-jarigen gaan we verder met de campagne ‘De tijd van 
je leven.’ Centrale vraag daarbij is: wanneer moet je aan je pensioen denken? In de 
campagne staat een aantal life-events centraal waarbij je een officiële handtekening 
zet zoals bij trouwen of het accepteren van een nieuwe baan. Het zetten van 
de handtekening markeert het moment van dat life event en dus ook (met een 
knipoog) van het moment dat je aan je pensioen moet denken.
De doelgroep 40 plus willen we activeren om jaarlijks hun pensioen te checken. 
Door pensioen persoonlijk relevant maken, laat dat deelnemers de relatie zien 
tussen pensioen en de keuzes die zij maken in hun leven. De dit jaar ontwikkelde 
Pensioenchecklist van de Pensioenfederatie, die een aantal life-events koppelt aan 
pensioen, kan daarbij helpen. Alle leden kunnen de checklist inzetten. We zullen de 
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checklist ook in 2020 onder de aandacht van onze leden blijven brengen.

Samen met leden ontwikkelen we een aantal communicatiemiddelen die 
basiskennis overbrengen over thema’s als hoe werkt het tweede pijler pensioen?, wat 
is de meerwaarde? en waarom kiezen we daarvoor in Nederland? Ook actualiteiten 
als pensioenverlagingen en het nieuwe pensioencontract en wat daarmee 
samenhangt maken we op een laagdrempelige manier (visueel) inzichtelijk. Deze 
communicatiemiddelen stellen we ter beschikking aan onze leden en zetten we 
daarnaast ook actief in richting media en andere stakeholders. In 2020 gaan we met 
stakeholders in gesprek over het beeld dat zij hebben van de sector en welke kansen 
de sector nog meer zou kunnen benutten.

Pensioenfondsen zetten de deelnemer voorop. Het is daarbij 
een breed gedragen ambitie in de sector om de deelnemers 
het goede gevoel te geven dat pensioen een waardevol iets 
is. In de praktijk blijft het echter een enorme uitdaging om 
mensen tijdig te betrekken bij hun financiële planning, en bij 
hun pensioen in het bijzonder.

Veel Nederlanders staan pas laat in hun werkende leven stil bij hun pensioen en hun 
inkomen na pensionering. Maar tegen die tijd zijn de mogelijkheden tot bijsturing 
meestal veel beperkter dan op jongere leeftijd. Effectieve pensioencommunicatie 
is erop gericht om deelnemers tijdig in hun leven te bereiken, inzicht of overzicht 
te geven in hun pensioensituatie, bewust te maken van het effect van de keuzes 
die zij in hun leven maken op hun pensioen en waar nodig te activeren om 
keuzes te maken. Daarbij zien we de ontwikkeling dat deelnemers steeds meer 
keuzemogelijkheden krijgen. Dat betekent dat in de dienstverlening aan en het 
ontzorgen van deelnemers ook nog meer gevraagd wordt van pensioenfondsen.

De Pensioenfederatie wil in 2020 stappen zetten om de pensioencommunicatie 
collectief naar een hoger plan te brengen, in de eerste plaats door zich sterk te 
maken voor het wegnemen van belemmeringen in wet- en regelgeving en die te 
vervangen door effectieve regels. Zo bleek in 2019 tijdens de evaluatie van de Wet 
pensioencommunicatie dat deelnemers het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) als 
informatiedrager weinig raadplegen, dat Pensioen123 als verplicht format weinig 
effectief is en dat deelnemers de Pensioenvergelijker en de Werkgeverschecklist 
nauwelijks gebruiken. Ook bleek dat pensioenfondsen belemmeringen ervaren bij 
digitaal communiceren en dat verplichte uniforme formats de ontwikkeling van 
maatwerkcommunicatie in de weg staan. In 2020 moeten de conclusies van de 
evaluatie Wet Pensioencommunicatie worden omgezet in verbeteringen.

3.1.2 Effectieve communicatie 
over tweede pijlerpensioen
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De Pensioenfederatie pleit daarbij voor de volgende punten:
• Wegnemen van niet-effectieve, inefficiënte communicatieverplichtingen 

en -middelen;
• Meer ruimte voor segmentatie en maatwerk zodat pensioenfondsen beter 

kunnen aansluiten op de behoeften en kenmerken van (eigen) deelnemers;
• Verminderen van nadruk op het overbrengen van feitelijke pensioenkennis en 

meer aandacht voor communicatie die prikkelt en tot actie aanzet;
• Wegnemen van belemmeringen om digitaal te communiceren.

De Pensioenfederatie zal in 2020 samen met haar leden onderzoeken hoe we 
deelnemers het beste kunnen bereiken met communicatiemiddelen.
Een ander nieuw initiatief om de effectiviteit van pensioencommunicatie te 
vergroten is het stimuleren van de uitwisseling van kennis en kunde tussen de 
leden onderling. Dat doen we onder meer door bewezen effectieve concepten 
en inspirerende good practices van pensioenfondsen via onze website te delen. 
In 2019 is op de website een voor de leden beschikbare ‘Etalage’ gebouwd waarin 
pensioenfondsen de ideeën en initiatieven van andere pensioenfondsen kunnen 
bekijken. Zo kunnen pensioenfondsen elkaar inspireren. De Pensioenfederatie bouwt 
in 2020 verder aan dit platform o.a. voor het delen van inzichten over effectieve 
pensioencommunicatie met communicatieprofessionals binnen de sector.

Zorgambitie
Voor pensioenfondsen wordt het steeds relevanter om van een zorgplicht door te 
schakelen naar een zorgambitie. Dat komt vooral doordat keuzemogelijkheden 
van deelnemers toenemen. Dat hangt samen met de introductie van een nieuw 
pensioencontract in de vorm van een premieovereenkomsten, de eenmalige 
uitkeringsmogelijkheid, het bieden van flexibiliteit rondom life-events zoals bij 
het nabestaandenpensioen en nieuwe mogelijkheden van beleggingen op maat, 
waarbij meer afstemming tussen beleggingen en risicovoorkeuren mogelijk wordt. 
Toenemende keuzemogelijkheden maken het essentieel dat de zorgambitie goed 
wordt ingevuld. Dit stelt de pensioenfondsen in staat om goed in te spelen op deze 
ontwikkeling en hun deelnemers te begeleiden en te ontzorgen bij het maken van 
belangrijke pensioenkeuzes.

Zorgambitie is iets wat ieder pensioenfonds uiteindelijk zelf vormgeeft en 
bepaalt. Om de leden handvatten te kunnen bieden bij de gedachtenvorming 
en beleidsbepaling onderzoeken we momenteel samen met hen wat die 
keuzebegeleiding van deelnemers door pensioenfondsen zou kunnen inhouden. 
Zorgambitie gaat namelijk verder dan het voldoen aan wettelijke plichten. Zo 
kijken we ook naar de rol van werkgevers, de mogelijkheden in dienstverlening 
aan deelnemers en de criteria waaraan we willen voldoen. Een zorgambitie moet 
aansluiting vinden bij de behoeften van deelnemers en werkgevers en de capaciteit 
van het pensioenfonds. Samen met de pensioenfondsen werkt de Pensioenfederatie 
in de werkgroep Zorgplicht aan het ontwerpen van een kader waarbinnen 
pensioenfondsen die zorgambitie zelf kunnen inrichten. Voorop staat daarbij het 
delen van kennis en ervaring over wat moet, mag, en vandaag ook al kan. In 2020 
faciliteert de Pensioenfederatie daartoe bijeenkomsten met de pensioenfondsen. 
We zoeken en delen in die bijeenkomsten praktische voorbeelden en handvatten 
voor het invullen van de zorgambitie door pensioenfondsen. De Pensioenfederatie 
zal deze praktijkvoorbeelden en handvatten voor de pensioenfondsen bundelen in 
een toolkit, die pensioenfondsbesturen in staat stelt het gesprek hierover te voeren 
en actie te ondernemen.
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3.2 Relatiemanagement 
Politiek en stakeholders: 
nuttige investingen

In het kader van belangenbehartiging vindt zeer regelmatig 
overleg plaats met stakeholders zoals leden van de Tweede 
en Eerste Kamer, ambtenaren van verschillende ministeries en 
functionarissen van toezichthouders zoals DNB en AFM. Ook op 
Europees niveau onderhoudt de Pensioenfederatie contacten 
met de spelers die relevant zijn op het pensioenterrein. Die 
contacten zijn waardevol om de kwaliteit van wet- en regelgeving 
te bevorderen.

De Pensioenfederatie is er bij belangenbehartiging scherp op dat 
wijzigingen van beleid en toezicht effectief dienen te zijn. Met dit 
uitgangspunt beogen we voor elk beleidsdossier helder te maken 
wat het probleem is, waardoor het veroorzaakt wordt en welke 
mogelijke oplossingen effectief en efficiënt uitvoerbaar zijn. De 
druk op pensioenfondsen is hoog om een goed pensioen aan te 
bieden tegen relatief beperkte kosten. Voor de Pensioenfederatie 
is het beheersen van regeldruk en kosten dan ook een rode draad 
in lobbyactiviteiten en een aantal beleidsdossiers in het bijzonder.
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3.2.1 
Politiek Den Haag en Brussel
Met het gesloten pensioenakkoord staan pensioenen hoog 
op de politieke agenda. Dat betekent dat er veel aandacht 
is voor alle ontwikkelingen die raken aan een waardevol 
pensioen nu en in de toekomst. We vertegenwoordigen 
daarom volhardend en actief de belangen van onze leden bij 
politici zowel in Den Haag als in Brussel.

In 2020 start de opmaat naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. De uitslag van 
die verkiezingen is cruciaal voor grote maatschappelijke transitievraagstukken als de 
uitvoering van het klimaatakkoord en het pensioenakkoord. Vooralsnog is er geen 
reden om aan te nemen dat de politieke versnippering zal afnemen. Dat betekent 
dat breed draagvlak onder politieke partijen nodig is om een veranderagenda door 
te voeren. Verwacht mag worden dat het onderwerp pensioen ook in de komende 
verkiezingsstrijd een belangrijk thema is bij het schrijven van de partijprogramma’s.

In Europa zal de Europese Commissie onder leiding van Ursula von der Leyen 
volgend jaar waarschijnlijk op volle toeren draaien. 2020 is het jaar waarin veel 
plannen van de nieuwe Commissie verder moeten uitkristalliseren. Ook die plannen 
vragen volop aandacht van de Pensioenfederatie. Bijvoorbeeld waar het gaat over de 
vergroeningsagenda van de Commissie.

De Brexit heeft hoe dan ook grote impact op de Europese machinerie. Zo verandert 
de zetelverdeling in het Europees parlement en heeft het vertrek van de Britten 
vergaande consequenties voor de belangenbehartiging van pensioenfondsen via 
de Europese koepels Pensions Europe en AEIP. Zeker na Brexit heeft Nederland de 
grootste pensioensector in de EU, met meer dan 60% van het Europese tweede 
pijler pensioenkapitaal. Dat vraagt om een heroriëntatie van de posities die we 
innemen en coalities die we aangaan met andere lidstaten. Rekening houdend met 
het vertrek van de Britten uit de Europese Unie zal in 2020 binnen het Nederlandse 
samenwerkingsverband in Brussel verder worden verkend welke nieuwe allianties 
we met andere lidstaten kunnen aangaan en hoe we die allianties kunnen benutten 
om de belangen van Nederlandse pensioenfondsen in Europa nog sterker over het 
voetlicht te brengen.
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3.2.2 
Stakeholders
De relatie met stakeholders is voor de Pensioenfederatie 
van grote waarde. Pensioenfondsen hebben een belangrijke 
maatschappelijke functie. Door een voortdurende dialoog 
met en betrokkenheid van organisaties die belang hebben 
bij een goed tweede pijler pensioen benutten we ook hun 
kennis en inzicht. Belangrijke stakeholders zijn onder meer de 
sociale partners, belangenorganisaties, toezichthouders en 
diverse ministeries.

We zien daarbij dat het aantal stakeholders toeneemt, ook doordat steeds meer 
onderwerpen raken aan het tweede pijler pensioen. Dat biedt de kans om een 
bredere dialoog te voeren over hoe de sector kan voldoen aan de missie: het bieden 
van een goed tweede pijler pensioen.

Richting politiek en media wordt het steeds belangrijker om actuele cijfermatige 
inzichten over pensioenfondsen te kunnen delen. Denk daarbij aan dekkingsgraden 
en effecten van nieuwe parameters, maar ook aan zaken die met governance of 
communicatie met de deelnemer te maken hebben. De Pensioenfederatie zal in 
2020 steeds vaker korte enquêtes uitzetten om deze informatie op te halen en zowel 
onderling als met stakeholders te kunnen delen.
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3.3  
Pensioen: waarde voor 
nu en in de toekomst

Voor deelnemers is het belangrijkste dat zij straks na hun 
werkzame leven een goed pensioen tegemoet kunnen zien. Een 
waardevol pensioen is de corebusiness van de pensioenfondsen 
en verbindt de leden van de Pensioenfederatie. De waarde 
van het pensioen is geen vaststaand gegeven, maar vergt 
voortdurend onderhoud. Gevoelig voor dynamiek op de financiële 
markten, meerjarige beleggingskeuzes van pensioenfondsen, 
maatschappelijke wensen en eisen en veranderingen in 
persoonlijke levens van deelnemers.

Met het in juni 2019 gesloten pensioenakkoord is een belangrijke 
stap gezet om het Nederlandse pensioenstelsel ook in de 
toekomst robuust te laten zijn. Daarvoor wordt onder meer 
een nieuw pensioencontract uitgewerkt. Tegelijkertijd zien we 
financiële uitdagingen die het hoofd moeten worden geboden 
om de waarde vast te kunnen houden, stelt de samenleving 
steeds meer eisen aan de duurzaamheid van het pensioen, krijgen 
deelnemers steeds meer pensioenkeuzes en wordt het steeds 
belangrijker om de impact van life events mee te wegen in het 
pensioenresultaat.
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3.3.1 
Beeldvorming over pensioen
In juni 2019 hebben kabinet en sociale partners het 
pensioenakkoord gesloten. Een akkoord dat een aantal 
belangrijke veranderingen zal brengen in het huidige 
pensioenstelsel. Het ontwikkelen van een nieuw 
pensioencontract is daar een belangrijk onderdeel van. 
Het moet de uitdagingen adresseren van het huidige 
pensioencontract en tevens toekomstbestendig zijn. Geen 
eenvoudige opgave, wel een van groot belang voor een 
waardevol pensioen voor miljoenen deelnemers.

Een belangrijk deel van de uitwerking vindt in 2020 plaats onder regie van een 
stuurgroep die door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het 
leven is geroepen. De Pensioenfederatie vertegenwoordigt de pensioenfondsen 
door als adviseur deel te nemen aan deze stuurgroep. De Pensioenfederatie is, 
met de aangesloten pensioenfondsen, een belangrijke leverancier van kennis 
die voor de wetgever van groot belang is bij de uitwerking van de twee nieuwe 
pensioencontracten. Dat geldt ook voor de transitie van het huidige contract naar 
het nieuwe. Het afschaffen van de doorsneesystematiek is een belangrijk onderdeel 
van die transitie.

Voor de Pensioenfederatie is het van groot belang dat de uitwerking van het 
pensioenakkoord een oplossing biedt voor de huidige knelpunten. Daarnaast 
moeten de contracten uitvoerbaar zijn voor pensioenfondsen en tegen redelijke 
kosten, waarbij de verplichtstelling gehandhaafd kan blijven. Daarnaast dient de 
implementatie van de nieuwe contracten en de transitie zorgvuldig uitgevoerd 
te kunnen worden. Daarbij is ook van belang dat wordt voorzien in duidelijke 
communicatie naar deelnemers over de transitie naar het nieuwe contract. Het roept 
bij deelnemers immers veel vragen op wat het voor hen allemaal gaat betekenen.

De Pensioenfederatie is en blijft actief betrokken bij de uitwerking van het 
pensioencontract en maakt daartoe met gebruikmaking van deskundigen uit 
de achterban deel uit van diverse werkverbanden, de voorbereidingsgroep en de 
stuurgroep. Het bureau van de Pensioenfederatie coördineert de standpunten en 
analyses die door de leden worden ingebracht en zorgt voor afstemming met de 
sector als geheel.
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3.3.2 
Financiële uitdagingen
De pensioensector bevindt zich in roerige financiële tijden. 
De beleggingsrendementen zijn weliswaar goed en de 
pensioenfondsen hebben nog nooit zoveel pensioengeld in 
kas gehad, maar tegelijkertijd moet toch het hoofd worden 
geboden aan grote financiële uitdagingen.

We zien dreigende verlagingen van de pensioenopbouw, stijgende premies, een 
aanhoudend lage marktrente en mede op basis daarvan nieuwe parameters die 
op papier de financiële situatie van pensioenfondsen verder verslechteren. Die 
financiële druk op de pensioenen vraagt om oplossingen, temeer omdat steeds 
meer deelnemers het vertrouwen in het tweede pijler pensioen dreigen te verliezen.

Ook het afschaffen van de doorsneesystematiek zal extra financiële druk leggen op 
pensioenfondsen. Bij de overgang naar een nieuw pensioencontract zal een grote 
groep deelnemers van boven de veertig gecompenseerd moeten worden voor het 
verlies aan pensioenopbouw dat bij hen ontstaat. Het is de vraag of pensioenfondsen 
voldoende middelen tot hun beschikking hebben om volledig zelfstandig en zonder 
nadere financiële gevolgen in die compensatie te kunnen voorzien. Immers, bij 
pensioenfondsen waar de dekkingsgraden nu al te laag zijn zal een compensatie uit 
eigen kas geen realistische optie zijn.

Al deze ontwikkelingen afzonderlijk en vooral ook gezamenlijk drukken financieel 
zwaar op de pensioenfondsen. Zij raken rechtstreeks aan de waarde van het 
pensioen en daarmee ook aan het vertrouwen van deelnemers dat zij straks nog een 
adequaat pensioen tegemoet kunnen zien. Dit alles noodzaakt de pensioensector 
tot een grondige herijking van de randvoorwaarden voor een financieel gezonde 
sector en voor het kunnen realiseren van een waardevol pensioen voor deelnemers. 
Wat is nodig? Waar moet rekening mee worden gehouden bij het vinden van 
oplossingen om alle uitdagingen effectief het hoofd te bieden? Hoe gaan we dat 
inregelen voor de korte en de langere termijn? Dat alles vraagt om een integrale 
benadering maar ook om maatwerk, met een scherp oog voor de verschillen tussen 
pensioenfondsen. Beide kunnen niet los van elkaar worden gezien en de juiste 
balans daartussen is gedurende het hele proces cruciaal voor het slagen van de 
transitie naar een nieuw pensioencontract.

De Pensioenfederatie zal in 2020 samen met haar leden nauwlettend monitoren hoe 
de sector er financieel voor staat, wat de consequenties van oplossingsrichtingen 
op korte en lange termijn zullen zijn, hoe oplossingen zich integraal tot elkaar 
verhouden en wat daarvan de weerslag is op het pensioencontract. Ook zullen 
we steeds toetsen of bestuurlijke keuzes ook daadwerkelijk bijdragen aan een 
gezondere financiële situatie van pensioenfondsen en van de sector. Uiteraard 
bieden we steeds een platform aan onze leden om oplossingsrichtingen met elkaar 
te bespreken, samen randvoorwaarden te bepalen en om te bezien wat nodig is 
om de communicatie over het tweede pijler pensioen te laten bijdragen aan het 
vertrouwen van deelnemers.
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3.3.3 Maatschappelijk 
verantwoord en duurzaam
Een waardevol pensioen nu en in de toekomst is ook 
maatschappelijk verantwoord en duuzaam. We zien 
steeds meer deelnemers voor wie dat bij het opbouwen 
van pensioen belangrijk is en niet willen dat hun 
pensioenopbouw schade toebrengt aan samenleving en 
milieu. Pensioenfondsen onderkennen dat en dragen in 
hun beleggingsbeleid steeds meer op verantwoorde en 
duurzame wijze hun steentje bij. Zij doen dat op een wijze die 
past bij het fonds en bij de eigen deelnemers.

Zo komt verantwoord beleggingsbeleid niet alleen voort uit risicomanagement maar 
ook uit de wens om met het beleggingsbeleid negatieve impact van beleggingen te 
vermijden en zo mogelijk een positieve bijdrage te leveren aan de uitdagingen waar 
we in de wereld voor staan.

Commitment aan het Klimaatakkoord
De financiële sector (banken, pensioenfondsen, verzekeraars en 
vermogensbeheerders) hebben in 2019 een commitment aan het Nederlandse 
Klimaatakkoord afgegeven. Het commitment is o.a. ondertekend door 9 
pensioenfondsen en de Pensioenfederatie. De Pensioenfederatie zal samen met 

Compensatie voor het afschaffen van de doorsneesystematiek
In het pensioenakkoord is vastgelegd dat de doorsneesystematiek wordt afgeschaft 
en dat in de toekomst een leeftijdsonafhankelijke premie de basis vormt voor de 
pensioenopbouw. Alle contracten krijgen het karakter van een premieregeling. 
Daarnaast is vastgelegd dat er sprake zal zijn van een vorm van compensatie voor de 
deelnemers die als gevolg van de afschaffing van de doorsneesystematiek minder 
pensioen gaan opbouwen dan waar ze nu rekening mee houden. De afschaffing 
van de doorsneesystematiek moet een eerlijker pensioenopbouw opleveren voor de 
verschillende generaties. Dat streven is ambitieus en vergt dat er geen geluks- en 
pechgeneraties mogen ontstaan. De wijze waarop de compensatie wordt ingericht 
heeft grote consequenties voor pensioenfondsen. Dit geldt zowel voor de manier 
waarop de compensatie wordt gefinancierd als voor de praktische uitvoering.

Daarom is het van groot belang dat de Pensioenfederatie en haar leden nauw 
betrokken zijn bij de uitwerking van deze plannen. Dat betekent met name dat 
er ruimte voor maatwerk moet komen voor pensioenfondsbesturen om een 
evenwichtige compensatie mogelijk te maken. De Pensioenfederatie zet erop in dat 
we helder voor ogen krijgen en houden wat voor maatwerk precies nodig is, dat de 
compensatieregeling goed uitvoerbaar is tegen redelijke kosten en dat een lange 
compensatietermijn niet wenselijk is.
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de andere financiële koepels en de ministeries van Financiën en Economische 
Zaken en Klimaat uitwerken hoe de borging van het commitment geregeld wordt, 
en blijft hierover in nauw contact met de betrokken pensioenfondsen. Ook is 
de Pensioenfederatie betrokken bij de selectie en begeleiding van een externe 
deskundige die de voortgangsrapportage van de financiële sector zal opstellen. 
In het najaar van 2020 zal de Pensioenfederatie organisator zijn van de vierde 
werkconferentie van de financiële sector. Deze werkconferentie vloeit voort uit de 
afspraken in het commitment en biedt gelegenheid aan alle partijen om ervaringen 
uit te wisselen en van elkaar te leren.

IMVB-Convenant
Het IMVB-convenant gaat zijn tweede jaar in. Pensioenfondsen die het convenant 
hebben ondertekend, hebben zich gecommitteerd aan de implementatie van de 
richtlijnen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 
(OESO) en van de Verenigde Naties (UNGP’s) in hun beleggingsbeleid, in de 
uitbesteding aan externe dienstverleners en in de monitoring en de rapportage 
van de pensioenfondsen daarover. Zij willen daarmee negatieve effecten van een 
onderneming (of de keten erachter) in kaart brengen, prioriteren en adresseren.

Om pensioenfondsen te ondersteunen bij de implementatie van dit ‘Brede Spoor’ 
is binnen het convenant een instrumentarium ontwikkeld met daarin handvatten 
in de vorm van voorbeeldteksten voor beleid en uitbesteding, voorbeelden en tips 
over monitoring en rapportage en verdiepende informatie over diverse relevante 
onderwerpen. Het instrumentarium is eind 2019 opgeleverd en wordt in de komende 
jaren geëvalueerd en waar nodig aangevuld. Good practices over het betrekken 
van deelnemers bij het IMVB-convenant zullen worden gedeeld en ook worden 
workshops over themagericht beleggen georganiseerd.

Naast het Brede Spoor bevat het IMVB-convenant ook een Diep Spoor. 
Binnen het Diepe Spoor werken tien pensioenfondsen samen met de andere 
convenantspartijen gedurende de hele looptijd van het convenant aan zes specifieke 
projecten. De eerste twee projecten, gericht op het versterken van het engagement 
van pensioenfondsen, zijn in 2019 gestart. Het gaat hierbij om het vergroten van de 
invloed van pensioenfondsen in de dialoog met beursgenoteerde ondernemingen 
waarin zij beleggen en waar risico’s op samenleving (en milieu) geconstateerd zijn.

Investeren in Nederland
Pensioenfondsen investeren bovengemiddeld veel in Nederland. Dat is lang 
niet altijd goed zichtbaar voor de deelnemers terwijl het toch positief kan 
bijdragen aan het beeld dat zij van de pensioensector hebben. Komend jaar zal 
de Pensioenfederatie in samenwerking met een aantal pensioenfondsen hun 
investeringen in Nederland meer zichtbaar maken. Het is positief voor de sector 
als deelnemers weten dat met het pensioengeld ook wordt geinvesteerd in het 
Nederland van nu.
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3.3.4 Keuzemogelijkheden 
deelnemers
We zien een groeiende wens bij deelnemers voor 
flexibiliteit. Om daar ruimte aan te geven is in bestaande 
pensioenregelingen al een aantal keuzemogelijkheden 
ingebouwd en daar komt met het gesloten pensioenakkoord 
de mogelijkheid van een eenmalige uitkering bij. 
Keuzemogelijkheden waarvan deelnemers nog lang niet 
altijd gebruik maken of van op de hoogte zijn.

Denk hierbij aan deeltijdpensioen, moment van pensionering, uitruil partner- 
en ouderdomspensioen en verschil in hoogte van pensionering. Daar kunnen 
deelnemers nu al gebruik van maken, alhoewel dat nog niet vaak gebeurt. Zoals 
beschreven onder ‘effectieve communicatie’ zal daar in 2020 meer aandacht voor 
komen in de communicatiemiddelen die door de Pensioenfederatie samen met de 
pensioenfondsen worden ontwikkeld.

In het Pensioenakkoord wordt aan het bestaande palet van keuzemogelijkheden 
de eenmalige uitkering toegevoegd. Daarmee krijgen deelnemers de mogelijkheid 
om op pensioendatum maximaal 10 procent van de waarde van het opgebouwde 
ouderdomspensioen op te nemen. Deze eenmalige uitkering bij pensionering kan 
in verschillende behoeften voorzien. Denk aan de aflossing van een hypotheek, 
een schenking aan kinderen voor de aankoop van een eigen woning of aan 
woningaanpassingen. Het uitgangspunt van de Pensioenfederatie is dat er ook na 
de eenmalige uitkering voldoende (levenslang) pensioen moet overblijven. Daarom 
dient de hoogte van de eenmalige uitkering begrensd te worden.

Meer keuzemogelijkheden voor deelnemers brengt ook met zich mee dat 
deelnemers meer ondersteuning behoeven bij het maken van die keuzes. Zo moet 
duidelijk zijn wat keuzes inhouden en wat de gevolgen voor de pensioenuitkering 
kunnen zijn. In 2020 zal de Pensioenfederatie samen met de leden bij de 
wetsbehandeling inzetten op een goede uitwerking van de eenmalige uitkering en 
bezien hoe dit meegenomen kan worden in de zorgambitie en hoe hierover effectief 
kan worden gecommuniceerd.
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3.3.5 Pensioen voor alle 
werkenden
Alle werkenden willen na hun werkzame leven kunnen 
genieten van een goed pensioen. Maar dat is niet in alle 
gevallen goed geregeld. Het is een experiment waard om te 
bezien wat pensioenfondsen voor zzp’ers kunnen betekenen.

De Nederlandse arbeidsmarkt verandert en daarbij zien we een groeiende groep 
van inmiddels meer dan een miljoen zelfstandigen zonder personeel, die geen of 
onvoldoende pensioen opbouwen. Dat heeft inkomensrisico’s voor zzp’ers op latere 
leeftijd en kan leiden tot een onhoudbaar groot beroep op collectieve voorzieningen. 
Bovendien is een groeiende groep werkenden búiten de tweede pijler een risico 
voor het collectiviteitsgehalte bínnen de tweede pijler. Met name pensioenfondsen 
in sectoren met veel zzp’ers zien risico’s voor het toekomstige draagvlak en een 
mogelijke ‘race to the bottom’ op de arbeidsvoorwaarde pensioen. Dat maakt 
het onderwerp voor pensioenfondsen actueel en het zoeken naar een oplossing 
wenselijk.

De Pensioenfederatie is voorstander van tweede pijler pensioen voor alle werkenden. 
Vanuit dat standpunt zien wij ook kansen voor pensioenopbouw door zzp’ers binnen 
de tweede pijler. Automatische deelname met opt out gaat uit van vrijwilligheid 
waarbij zzpers worden gestimuleerd om een bewust een keuze te maken om niet 
mee te doen. Een aantal pensioenfondsen in sectoren met veel zzp’ers heeft al 
aangegeven hiermee te willen experimenteren en ontwikkelt daartoe samen met 
zzp vertegenwoordigers en andere stakeholders concrete plannen. De werkgroep 
Zzp van de Pensioenfederatie zal in 2020 samen met deze pensioenfondsen en 
betrokken stakeholders een voorstel voor uitwerken waarmee experimenteerruimte 
voor enkele pensioenfondsen mogelijk kan worden gemaakt.
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3.3.6 Life events: pensioen bij 
scheiden en overlijden
Veranderingen in het leven, ook wel ‘life events’ genoemd, 
hebben grote impact op de financiële waarde van pensioen. 
Dat de grote keuzes en gebeurtenissen in het leven ook het 
pensioenresultaat beïnvloeden, is bij de meeste mensen 
nauwelijks bekend en vraagt om meer aandacht.

De Pensioenfederatie zet zich in voor het vergroten van het besef dat pensioen 
bij life events als scheiden en overlijden een belangrijk thema is. We richten ons 
daarbij zowel op meer aandacht hiervoor in wet- en regelgeving als op algemene 
communicatie richting het grote publiek.

Nabestaandenpensioen
Zorg voor nabestaanden is een belangrijke waarde in het Nederlandse 
pensioenstelsel. In het advies over nabestaandenpensioen dat eind 2019 door 
de Stichting van de Arbeid wordt uitgebracht aan de minister van SZW staat de 
impact van life events op het nabestaandenpensioen centraal. De vraag is welke 
gestandaardiseerde vorm van nabestaandenpensioen kunnen pensioenfondsen 
bieden op het moment dat een partner of ouder overlijdt? Pensioenfederatie 
werkt samen met de pensioenfondsen aan een standaard nabestaandenpensioen 
dat pensioenfondsen kunnen inzetten om beter aan te sluiten bij de behoeften 
van deelnemers en dat bovendien bijdraagt aan de begrijpelijkheid van het 
pensioen in het algemeen. Ook zal de Pensioenfederatie in 2020 betrokken zijn 
bij de verdere uitwerking en implementatie van de gekozen maatregelen rondom 
nabestaandenpensioen. Hiertoe wordt een werkgroep van leden ingericht waarin de 
benodigde disciplines vertegenwoordigd zijn.

Pensioen bij scheiding
Zelfs in een moeilijke situatie als echtscheiding is pensioen van betekenis. Het 
pensioen is vaak na het huis het grootste vermogen dat moet worden verdeeld. 
De evaluatie van de Wet verdeling pensioen bij scheiding (WVPS) leidt tot 
een aanpassing van het bestaande systeem. Waar partners tot op heden op 
pensioengebied ook na scheiding afhankelijk van elkaar blijven, verandert dat 
binnenkort. Bij de nieuwe verdeling van pensioen bij scheiding wordt conversie de 
standaard. Dat houdt in dat de ex-partner een eigen aanspraak krijgt op een deel 
van het pensioen van de deelnemer dat tijdens de huwelijkse periode is opgebouwd. 
Dit wordt standaard automatisch 50/50 verdeeld. De deelnemer raakt bij niets doen 
automatisch de helft van het pensioen (opgebouwd tijdens huwelijkse periode) kwijt 
en het is belangrijk dat de deelnemer zich daarvan bewust is.

De Pensioenfederatie bepleit dat de wet meer aansluit bij de behoefte aan 
financiële onafhankelijkheid van deelnemers en dat de wet regels bevat die 
voor deelnemers begrijpelijk zijn en voor pensioenfondsen zoveel mogelijk 
geautomatiseerd uitvoerbaar zijn. Daarbij is ook van belang dat andere processen 
zoals waardeoverdracht efficiënt uitgevoerd kunnen blijven worden. De inzet van de 
Pensioenfederatie richt zich ook bij dit onderwerp op beheersbare, doelmatige en 
automatiseerbare processen om aansluiting te houden bij één van de voordelen van 
collectieve pensioenregelingen: het kunnen uitvoeren van pensioenregelingen voor 
deelnemers tegen lage kosten.
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3.4 
Informatiemanagement: 
beheersbaar en doelmatig

Pensioenfondsen hebben te maken met steeds meer 
datastromen; vooral data van deelnemers en over de opgebouwde 
pensioenen. Die datastromen zien we alleen maar toenemen 
in onze informatiegerichte samenleving. Tegelijkertijd zien 
we ook steeds meer informatie-uitvragen en -uitwisselingen 
die de nodige inspanning vergen van de sector. Informatie is 
daarmee een spilfunctie geworden. Het is dan ook essentieel voor 
pensioenfondsen om zo goed en efficiënt mogelijk met gevoelige 
data om te gaan en informatiestromen zo effectief en efficiënt 
mogelijk in te richten. Immers, het is primair in het belang van 
de deelnemers dat zij gemakkelijk inzicht kunnen krijgen in hun 
pensioen, zonder dat dit leidt tot administratieve rompslomp of 
hoogoplopende kosten voor de pensioenfondsen. 

De digitale omgeving van pensioenfondsen vraagt ook om 
steeds diepgaander kennis van systemen en van goede 
beheersmaatregelen. De digitale omgeving biedt enorme 
mogelijkheden voor het verwerken en analyseren van gegevens 
en communicatie met deelnemers. Tegelijkertijd ontstaan 
hierdoor nieuwe risico’s op het gebied van bijvoorbeeld 
dataveiligheid, privacy en procesbeheersing. Risico’s die van grote 
invloed kunnen zijn op het vertrouwen van deelnemers in de 
tweede pijler.
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3.4.1
Informatiestromen

3.4.2
Databescherming

Pensioenuitvoering gaat meer en meer om het goed 
managen van informatiestromen. In de komende jaren 
is het cruciaal dat we als sector de doelmatigheid en het 
beheer van de vele informatiestromen effectief en efficiënt 
inrichten, zodat de beschikbare informatie steeds ten 
dienste kan blijven staan van het waardevolle pensioen dat 
pensioenfondsen voor hun deelnemers willen realiseren.

Het proactief doorgronden en beheersen van risico’s op het gebied van IT, Cloud 
en informatiebeveiliging is daarmee voor pensioenfondsen een steeds belangrijker 
onderdeel van besturen. Pensioenfondsen moeten regie hebben op zowel de kansen 
als de risico’s in de keten van uitbesteding en moeten dit kunnen aantonen richting 
toezichthouders. 

De Pensioenfederatie zal in 2020 samen met pensioenfondsen nader in beeld 
brengen hoe de uitbestedingsrelaties in dit kader worden beheerd en hoe risico’s 
worden afgedekt. Daarnaast zal de Commissie Risicomanagement een aantal 
thema’s centraal zetten zoals cybersecurity, innovatie en verandervermogen. 
Aandacht hiervoor zal via discussienota’s en kennissessies breder worden 
gecommuniceerd en uitgewisseld met de leden.

De vele datastromen vergen ook een goede bescherming 
van alle gegevens. De leden van de Pensioenfederatie 
hebben daarom besloten om per 1 januari 2020 aan de 
Gedragslijn Verwerking Persoonsgegevens te voldoen.

De gedragslijn is in afstemming met de Autoriteit Persoonsgegevens ontwikkeld en 
vormt een specifieke invulling van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
voor Pensioenfondsen. Op specifieke thema’s wordt nog met de Autoriteit 
Persoonsgegevens gesproken over hoe die door de pensioensector moeten worden 
geïnterpreteerd. In 2020 wordt ingezet op aanpassing van de gedragslijn zodat deze 
nog beter werkbaar is voor de pensioensector.
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3.4.3 Kosten van 
informatiemanagement
De kosten van informatiemanagement moeten behapbaar. 
Hoe lager de kosten des te hoger de pensioenen van 
deelnemers. Dat vraagt om goed inzicht in de mogelijkheden 
om kosten te besparen, processen efficiënt in te richten en 
onwerkbare regels tegen te gaan.

Zo is bijvoorbeeld de uitwisseling van gegevens een aandachtspunt voor de 
sector. Het gaat daarbij om de insolventiemaatregel in de WW, de uitwisseling 
van wezengegevens tussen DUO en pensioenuitvoeringsorganisaties, het 
vinden van ‘onvindbare’ deelnemers, de sectorcodering en het attestatie de 
vitae (in-leven-verklaring). Veelal moeten hiervoor, zeker nu de Algemene 
Verordening Gegevensuitwisseling van kracht is, extra regels worden opgesteld. 
De Pensioenfederatie zal zich in 2020 blijven inzetten voor het verlagen van de 
regeldruk. 

Pensioenfondsen worden geconfronteerd met oplopende kosten van het gebruik 
van DigiD. Pensioenfondsen betalen voor elke keer dat wordt ingelogd door 
deelnemers. Ze betalen op basis van een staffelsysteem ook voor raadpleging van 
de Basisregistratie Personen (BRP). De Pensioenfederatie zal zich volgend jaar 
inzetten voor kostenverlaging voor de sector en daarmee voor de deelnemers. Deze 
onderwerpen komen aan de orde bij de behandeling van de Wet Digitale Overheid. 
Immers, we willen dat deelnemers zoveel mogelijk de voor hen relevante data 
kunnen raadplegen zonder dat het ten koste gaat van de financiële middelen die de 
fondsen voor hun deelnemers beheren.  

De Wet Digitale Overheid per 2020 biedt ook mogelijkheden voor het verhogen 
van de inlogveiligheid middels DigiD en eIDAS. Daarnaast grijpen we de 
wetsbehandeling in het parlement aan om de gewenste kostenverlaging onder de 
aandacht te brengen van de wetgever. 
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3.5 Governance 
pensioenfondsen:  
goed geregeld!

De governance van pensioenfondsen is aan verandering 
en uitdagingen onderhevig. Zo wordt in functie-eisen en 
gedragsregels steeds meer van pensioenfondsbestuurders 
gevraagd en zien zij onderwerpen op de bestuurstafel komen die 
vergaande kennis vereisen.

De fondsbestuurders staan ook steeds meer in de belangstelling, 
bij de deelnemers, de ministeries en de toezichthouder. Dat 
is ook niet vreemd, want de pensioenfondsen beheren een 
groot vermogen aan pensioengeld voor de deelnemers. In deze 
veeleisende bestuurlijke omgeving is het van belang dat de 
pensioenfondsen optimaal hun werk kunnen doen. Want een 
optimale governance draagt bij aan een waardevol pensioen voor 
de deelnemer.
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3.5.1
Bestuurlijke inrichting
Wet- en regelgeving die de governance-structuur van 
pensioenfondsen beïnvloedt staat hoog op de agenda van 
de Pensioenfederatie. Dat geldt in het bijzonder voor de 
toenemende eisen die aan besturen en aan hun individuele 
bestuurders worden gesteld. In 2020 staan sleutelfuncties, 
geschiktheid, compliance, Code Pensioenfondsen en 
deskundigheidsbevordering bij ons daarom vol in de 
schijnwerpers.

Sleutelfuncties
Mede als gevolg van de strenge kaders opgesteld door DNB zien veel 
pensioenfondsen zich bij het inrichten van de sleutelfuncties geconfronteerd met 
een lastige puzzel. Als deze puzzel eenmaal is gelegd, ervaren pensioenfondsen 
de inrichting van de sleutelfuncties toch vaak als suboptimaal. Op grond van de 
vele signalen die de Pensioenfederatie van haar leden heeft ontvangen is in de 
tweede helft van 2019 geacteerd richting DNB. De belangrijkste boodschap is 
dat een goede governance een middel is ten dienste van het doel, namelijk goed 
pensioenfondsbestuur.
Onze ambitie voor 2020 is dat (bovenwettelijke) regelgeving voor governance 
passend is voor pensioenfondsbesturen zodat zij effectief bijdraagt aan goed 
bestuur in het belang van deelnemers. De Pensioenfederatie zal zich dan ook sterk 
maken voor proportionaliteit en maatwerk bij de inrichting en invulling van de 
sleutelfuncties. Hiertoe blijven wij in 2020 in gesprek met het ministerie van SZW 
en DNB. Ook blijven we vinger aan de pols houden op de knelpunten die onze 
achterban op dit gebied ervaart.

Geschiktheid
De geschiktheid van beleidsbepalers in een pensioenfonds is essentieel. Of 
een beleidsbepaler geschikt is hangt af van de persoon in kwestie – de juiste 
kennis en competenties – maar ook van de samenstelling van het collectief van 
beleidsbepalers binnen een pensioenfonds. Waar in het verleden voornamelijk 
aandacht bestond voor de individuele beleidsbepaler, is gebleken dat voor een 
goede governance van een pensioenfonds juist het collectief essentieel is. Het 
pensioenfondsbestuur als geheel moet geschikt zijn. Boardroom dynamics, 
diversiteit, toekomstvisie en permanente educatie en ontwikkeling maken dat de 
kwaliteiten van individuele beleidsbepalers maximaal kunnen worden benut.

In 2020 zal DNB de kaders rondom geschiktheid herijken. De Beleidsregel 
Geschiktheid, waarin DNB aangeeft hoe en op welk moment zij beleidsbepalers 
toetst op geschiktheid, wordt gewijzigd. Het zal in ieder geval een uitbreiding 
betreffen van zowel de werkingssfeer als het toetsingskader. Komend jaar 
zal de Pensioenfederatie zich inzetten voor een goed evenwicht tussen 
voorafgaande toetsing op geschiktheid van beleidsbepalers door DNB en de eigen 
verantwoordelijkheid van pensioenfondsen. Zodra er meer duidelijkheid is over 
de inhoud van de beleidsregel Geschiktheid, zal de Handreiking Geschiktheid 
Pensioenfondsbestuur worden geactualiseerd.
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Het belang van het collectief naast de geschiktheid van de individuele bestuurder 
zal één van de uitgangspunten zijn. Ook zal worden onderzocht of uitbreiding van 
de werkingssfeer van de Handreiking gewenst is door bijvoorbeeld de geschiktheid 
van sleutelfunctieshouders- en/of vervullers daarin op te nemen. Tenslotte zal 
worden gekeken of het Plan van Aanpak Diversiteit, dat in 2018 is uitgebracht door 
de Stichting van de Arbeid en de Pensioenfederatie, integraal in de handreiking kan 
worden verwerkt.

Deskundigheidsbevordering verantwoordings- en belanghebbendenorganen
Pensioenfondsen hechten zeer aan goed inzicht van de verantwoordings- en 
belanghebbendenorganen in het pensioenstelsel. Het is belangrijk dat deze organen 
voldoende countervailing power (kunnen) bieden aan het pensioenfondsbestuur. In 
het kader van deskundigheidsbevordering van leden van verantwoordingsorganen 
heeft de Pensioenfederatie in 2019 drie goed bezochte bijeenkomsten georganiseerd 
waarbij theorie en praktijk zijn gecombineerd. Om de kwaliteit van het programma 
ook in 2020 te kunnen borgen en de bijeenkomsten toegankelijk en laagdrempelig 
te houden, is besloten extra budget vrij te maken. Impressies van de bijeenkomsten 
zullen via onze website worden gedeeld.

Compliance
Vanuit DNB is er steeds meer aandacht voor niet-financiële risico’s. Integriteit en 
compliance zijn hier een belangrijk onderdeel van. De Pensioenfederatie stelt voor 
de leden verschillende modeldocumenten/handreikingen beschikbaar op het gebied 
van compliance. Voor het herijken en updaten van deze documenten is in 2019 een 
compliance-traject gestart. Naast het herijken en actualiseren van de bestaande 
compliance documenten is het traject bedoeld om het belang van compliance en 
de toegevoegde waarde van de compliance-officer (nader) te belichten. In dit kader 
zal, in aanvulling op de compliance documenten, een overzichtsdocument worden 
opgesteld. In dit overzichtsdocument zal aan de hand van praktische tips en best 
practices worden toegelicht wat er van een pensioenfondsbestuur wordt verwacht 
op het gebied van compliance. Het streven is het compliance-traject eind 2020 af te 
ronden.

Code Pensioenfondsen
In 2018 heeft de Code Pensioenfondsen een thematische indeling gekregen. In 
2020 zullen veel pensioenfondsen voor het eerst conform deze thema’s rapporteren. 
De Pensioenfederatie maakt in 2020 een begin het onderzoeken van eventuele 
nodige inhoudelijke actualisatie van de Code. Dit traject zal de Pensioenfederatie 
samen met de Stichting van de Arbeid, de andere drager van de Code, oppakken. 
Ook zal de Monitoringscommissie Code Pensioenfondsen nauw bij het traject 
worden betrokken.Onze ambitie is om eind 2020 een eerste beeld te hebben op 
welke punten de Code aanscherping behoeft en langs welk proces we dit kunnen 
realiseren. Uiteraard worden de leden steeds geïnformeerd en betrokken. 
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3.5.2 Regeldruk en 
uitvoeringskosten
Aan de uitvoering van pensioenregelingen zijn kosten 
verbonden. Direct of indirect heeft dat gevolgen voor 
het pensioenresultaat van de deelnemer. Daarom willen 
pensioenfondsen de uitvoeringskosten zo laag mogelijk 
houden. Kostentransparantie helpt daarbij, maar ook het 
tegengaan van onnodige regeldruk en onnodige BTW-lasten.

Oplopende regeldruk
Bovenop bestaande wet- en regelgeving heeft de sector te maken met 
talrijke interventies van diverse overheidsinstanties (DNB: sleutelfuncties; ACM: 
onderzoek vermogensbeheer, nader toezicht Belastingdienst). Daardoor ontstaat 
een oplopende regeldruk met stijgende kosten in de pensioensector waar 
het pensioenfonds en daarmee ook de deelnemer niet bij gebaat is. Ook de 
meldingsplicht bij ACM (en de daarmee gepaard gaande kosten) bij een juridische 
fusie tussen pensioenfondsen dient volgens de Pensioenfederatie geen aanwijsbaar 
nuttig doel. De Pensioenfederatie zal de onwenselijke en onnodige oplopende druk 
in 2020 agenderen bij het Adviescollege Toetsing Regeldruk.

Uitbesteding
Het besturen van een pensioenfonds is voor een belangrijk deel gericht op het 
besturen van de verschillende uitbestedingsrelaties. Dit maakt pensioenfondsen 
tot bijzondere financiële instellingen. Pensioenfondsbesturen zijn hierbij niet 
alleen verantwoordelijk voor een goede pensioendienstverlening tegen een 
verantwoorde prijs, maar ook voor een goede uitvoering van het zelf geformuleerde 
beleid voor IT, ESG, compliance, gegevensverwerking, incidenten en gedrag. 
En dat niet alleen bij de directe uitbestedingspartners maar ook bij de onder- 
uitbestedingen. DNB is in 2019 gestart met een proef met direct toezicht op 
de pensioenuitvoeringsorganisaties. Afhankelijk van de definitieve vormgeving 
kan dit voor wat betreft pensioenfondsen leiden tot meer efficiency, maar ook 
tot meer complicaties in het toezicht. De Pensioenfederatie zal in 2020 nader in 
beeld brengen hoe pensioenfondsen hun uitbestedingsrelaties beheren met 
als doel om ideeën binnen de sector uit te wisselen en de beheersing van de 
uitbestedingsrelaties te versterken.

Btw: toegevoegde waarde?
De btw vormt al jaren een aanzienlijke - jaarlijks terugkerende– kostenpost voor de 
Nederlandse pensioensector. De inperking van de btw-koepelvrijstelling (vrijstelling 
voor samenwerkingsverbanden) voor ‘pensioenadministratiediensten’ vanaf 2015 
resulteert in een verdere toename van de btw-lasten voor een aanzienlijk aantal 
pensioenfondsen. Hogere btw betekent hogere uitvoeringskosten en minder 
pensioen voor de deelnemer. Ook in 2020 blijft ons beleid erop gericht om onnodige 
uitvoeringskosten als gevolg van btw-lasten te voorkomen. In navolging van onze 
inzet in voorgaande jaren zullen we doorgaan met het zoeken naar een oplossing 
die pensioenfondsen vrijstelt van btw-heffing over hun beheerdiensten. We zetten 
de gesprekken hierover met de Nederlandse en Europese autoriteiten voort. Daarbij 
maken we ook gebruik van kennis en ervaringen uit andere EU-lidstaten.
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3.5.3 Toezicht
Adequaat toezicht op pensioenfondsen is in het belang van 
de deelnemer. Wel dient het toezicht steeds effectief te zijn 
voor goed beleid en een verhoging van administratieve lasten 
zo veel mogelijk voorkomen te worden.

Immers, toezicht moet niet onnodig ten nadele zijn van het pensioenresultaat 
voor de deelnemer. De Pensioenfederatie wil daarom in haar relatie met de 
toezichthouders een meer proactieve rol oppakken en zal vaker zelf onderwerpen 
agenderen.

Direct toezicht op pensioenuitvoerders
In 2019 is DNB een aantal pilots gestart met toezicht op 
pensioenuitvoeringsorganisaties (PUO’s). De Pensioenfederatie zet in op effectiever 
toezicht als hiermee de toezichtlast voor pensioenfondsen kan worden verminderd. 
Belangrijke aandachtspunten voor ons zijn de juridische eindverantwoordelijkheid 
van het fondsbestuur (op basis van de Pensioenwet), voldoende aandacht 
voor kleinere uitvoerders met meerdere pensioenfondsen (niet alleen grote 
uitvoerders met één hele grote klant) en de gevolgen van een meer PUO-
gericht toezicht voor de marktordening (kanteling van de verhouding richting 
pensioenuitvoeringsbedrijven).

I-(innovatie)toezicht
DNB heeft het initiatief genomen voor iForum om de interactie met de financiële 
sector in het kader van technologische innovatie te versnellen. Vernieuwende 
vormen van toezicht bieden ook voor pensioenfondsen talrijke kansen. Reeds 
beschikbare informatie bij DNB kan makkelijker worden ontsloten, zodat deze 
informatie niet steeds opnieuw hoeft te worden uitgevraagd bij pensioenfondsen. 
Best practices kunnen als generieke informatie met pensioenfondsen worden 
gedeeld. Tegelijkertijd kan ontsluiting van data in het kader van toezicht leiden 
tot extra vormen van toezicht. De Pensioenfederatie wil voorkomen dat er een 
stapeling van toezicht ontstaat door in overleg met DNB te bezien hoe onnodige 
toezichtlasten kunnen worden teruggedrongen.

Fondsspecifieke kenmerken
Ook in 2020 blijft de Pensioenfederatie inzetten op proportionaliteit en 
gedifferentieerd toezicht, waarbij rekening kan worden gehouden met 
fondsspecifieke kenmerken. Dit staat haaks op ‘one size fits all’ toezicht. Ook het 
onderscheid in toezicht tussen financiële instellingen met een shareholder model 
en pensioenfondsen met een stakeholder model blijft voor ons een belangrijk 
aandachtspunt.

Overheidsbijdrage
Door de afwezigheid van een overheidsbijdrage voor de financiering van de 
toezichthouders betalen onder toezicht gestelde instellingen alle kosten: ook 
kosten die niets te maken hebben met de kwaliteit van toezicht (bijv. dubbele 
huisvestingslasten DNB, Brexitlasten). De Pensioenfederatie is van mening dat (een 
deel van) deze kosten weer door de overheid gedragen moeten worden zodat er ook 
een prikkel ontstaat om die kosten binnen de perken te houden. Samen met andere 
brancheorganisaties zoals NVB en Verbond van Verzekeraars, zullen we dit bij de 
overheid blijven agenderen.


