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Over de serie 
‘Keuzevrijheid in Pensioenen’

De introductie van meer keuzevrijheid in het Nederlands pensioenstelsel wordt vaak geassocieerd met 

een effi ciëntere uitvoering door pensioenfondsen, een betere aansluiting bij de preferenties van werknemers 

en werkgevers, en een oplossing voor tegenstellingen tussen jong en oud. In het onderzoek ‘Keuzevrijheid 

in Pensioenen’ van het Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies worden de positieve en negatieve ef-

fecten van keuzevrijheid ten aanzien van pensioen onderzocht aan de hand van vier scenario’s. In de eerste 

optie bepalen werknemers zelf  bij welk pensioenfonds zij zich aansluiten. In de tweede optie kiest de werk-

gever bij welk pensioenfonds hij zijn pensioenregeling onderbrengt. In de derde optie blijft de werknemer 

verplicht aangesloten bij het pensioenfonds van zijn/haar onderneming of  bedrijfstak, maar biedt het pen-

sioenfonds een keuzepakket van pensioenregelingen. In de vierde optie krijgen de deelnemers een geza-

menlijke keuzevrijheid in de besluitvorming over (wijzigingen in) de pensioenregeling en de fi nanciering. 

Voor elk van deze scenario’s wordt onderzocht in hoeverre keuzevrijheid juridisch haalbaar en economisch 

wenselijk is. Daarnaast wordt een aantal case studies uitgevoerd naar bestaande vormen van keuzevrijheid in 

het Nederlandse pensioenstelsel en in een select aantal andere landen. 

About the series ‘Free Choice in Pensions’

The introduction of  free choice in the Dutch pension system is often associated with a more effi cient 

administration of  pensions, a better connection with employee and employer preferences, and a solution 

for confl icts between young and old. In the research project ‘Free Choice in Pensions’ at the Amsterdam 

Institute for Advanced labour Studies, the positive and negative effects of  free choice will be investigated 

using four possible scenarios. In the fi rst option, employees themselves decide which pension fund they 

will join. In the second option, the employer chooses which pension fund will run his pension scheme. In 

the third option, the employee stays with his/her company or industry-wide pension fund, but the fund 

offers the choice between different pension plans. In the fourth option, the participants collectively decide 

on (changes in) the pension plan and its fi nancing. For each of  these scenarios, it will be investigated to 

what extent freedom of  choice is legally feasible and economically desirable. In addition, case studies will 

be conducted on existing forms of  freedom of  choice in the Dutch pension system and in a select number 

of  other countries. 
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Samenvatting 

In dit paper wordt onderzocht hoe de institutionele omgeving van het Nederlandse pensioenstelsel van 

invloed is op werkgeversvoorkeuren met betrekking tot het aanvullend pensioen. Beginpunt van deze ana-

lyse is de observatie dat het aantal pensioenfondsen in 20 jaar tijd enorm is afgenomen, voornamelijk onder 

ondernemingspensioenfondsen. Deze ontwikkeling suggereert dat ondernemingspensioenfondsen minder 

aantrekkelijk zijn geworden voor werkgever dan andere pensioenuitvoerders als bedrijfstakpensioenfondsen 

of  verzekeraars. Omdat het liquideren van een ondernemingspensioenfonds een keuze is van de werkgever, 

biedt de afname van deze fondsen een goede mogelijkheid om veranderende werkgeversvoorkeuren met 

betrekking tot pensioen te bestuderen. Het paper toont aan dat wet- en regelgeving de belangrijkste deter-

minant is van werkgevers’ keuzes voor een nieuwe pensioenuitvoerder. De markt voor aanvullende pensi-

oenen en het arbeidsvoorwaardenoverleg zijn van invloed op de selectie van een nieuwe pensioenuitvoerder 

en de omvang van transactiekosten. Hoewel de verplichte elementen uit het Nederlandse pensioenstelsel 

beperkingen opleggen aan de keuzevrijheid voor werkgevers, laten deze laatste elementen ook ruimte voor 

maatwerk en diversiteit. 

Summary 

The paper investigates how the institutional environment of  the Dutch pension system shapes employer 

preferences with regard to occupational pensions. Starting point of  the analysis is the observation that the 

number of  pension funds has rapidly declined over the past 20 years, particularly among company pen-

sion funds. This outcome suggests that company pension funds have become less attractive to employers 

vis-à-vis alternative pension providers. Since the liquidation of  a company pension fund is decided by the 

employer, the decline in company pension funds offers an interesting opportunity to analyze changing em-

ployer preferences with regard to occupational pensions. The paper shows how the regulatory environment 

is by far the most important determinant of  employers’ choices for a new pension provider. The market 

for occupational pensions and the collective bargaining arena contribute to the selection of  a new pension 

provider and the size of  transaction costs, respectively. Although the mandatory elements within the oc-

cupational pension system impose limitations on employers’ freedom of  choice, the latter elements leave 

room for customization and diversity.  
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1 Inleiding

Aanvullende pensioenen zijn een belangrijke bron van inkomsten voor de oudedagvoorziening. Aan-

vullende pensioenen zijn een arbeidsvoorwaarde: ze kunnen het resultaat zijn van het arbeidsvoorwaarden-

overleg of  unilateraal aangeboden worden door de werkgever. Werkgevers hebben diverse redenen om een 

aanvullend pensioen aan te bieden, zoals de wens om goede werknemers aan te trekken of  als reactie op 

druk vanuit vakbonden. Recent wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de voorkeuren van werk-

gevers met betrekking tot pensioen niet exogeen gegeven zijn, maar worden gevormd door de institutionele 

context waarin zij zich verkeren. Drie factoren in het bijzonder blijken sterke invloed te hebben op werkge-

versvoorkeuren voor aanvullend pensioen: overheidsregulering, de keuzes gemaakt door andere bedrijven, 

en de invloed van vakbonden. Deze bevindingen zijn gerapporteerd voor diverse politieke economieën met 

zeer verschillende pensioenstelsels, zoals het Verenigd Koninkrijk en de Scandinavische landen (Bridgen en 

Meyer 2005; Trampusch 2013). 

Dit paper bouwt voort op bestaand wetenschappelijk onderzoek door de institutionele determinanten 

voor veranderende werkgeversvoorkeuren met betrekking tot pensioen te onderzoeken. Het wordt betoogd 

dat Nederland een belangrijke casus vormt vanwege het verplichte karakter van het huidige pensioenstelsel. 

Veel Nederlandse werkgevers hebben te maken met een zogenaamde verplichtstelling, die hen verplicht om 

een collectieve pensioenregeling aan te bieden, uitgevoerd door een bedrijfstakpensioenfonds. Slechts onder 

bepaalde voorwaarden ontvangen werkgevers toestemming van de Minister van Sociale Zaken en Werkge-

legenheid om een alternatieve pensioenregeling te treffen, bijvoorbeeld middels het eigen ondernemings-

pensioenfonds of  via een verzekeraar. In 2012 waren er 323 ondernemingspensioenfondsen in Nederland, 

die pensioenregelingen uitvoerden voor meer dan 650.000 werknemers. Daarnaast namen meer dan een 

miljoen werknemers deel aan een aanvullende pensioenregeling via een verzekeraar (DNB 2014a). Meer dan 

een vijfde van de Nederlandse beroepsbevolking neemt dus deel aan pensioenregeling die niet valt onder de 

verplichtstelling (CBS 2014).1

In dit paper wordt onderzocht hoe de institutionele omgeving van het Nederlandse pensioenstelsel van 

invloed is op werkgeversvoorkeuren met betrekking tot aanvullend pensioen. Startpunt van deze analyse is 

de observatie dat het aantal Nederlandse pensioenfondsen in rap tempo is afgenomen gedurende de laatste 

20 jaar. Waren er in 1995 nog 1,046 pensioenfondsen in Nederland, ultimo 2012 was dit aantal gedaald tot 

1 Waarschijnlijk ligt het daadwerkelijke aantal hoger, omdat sommige bedrijfstakpensioenfondsen pensioenregelingen uitvoeren 
die niet verplicht gesteld zijn. Daarnaast kunnen werkgevers, die niet verplicht deelnemen aan een bedrijfstakpensioenfonds, 
zich ook op vrijwillige basis bij een dergelijk fonds aansluiten. 
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409 fondsen. De Nederlandsche Bank verwacht dat een verdere 20% van de pensioenfondsen verdwenen 

zal zijn in januari 2015 (Preesman 2013). Dit paper zal aantonen dat de grootste afname in het aantal pen-

sioenfondsen voor rekening komt van de ondernemingspensioenfondsen (OPF), die pensioenregelingen 

uitvoeren voor de werknemers van een enkel bedrijf. Deze uitkomst suggereert dat ondernemingspensi-

oenfondsen minder aantrekkelijk zijn geworden voor werkgevers. Aangezien de liquidatie van een onderne-

mingspensioenfonds de keuze van de werkgever is, biedt de afname in het aantal OPF-en een interessante 

kans om veranderende werkgeversvoorkeuren ten aanzien van aanvullend pensioen te onderzoeken. 

In dit paper worden veranderingen in werkgeversvoorkeuren verklaard op basis van drie institutionele 

dimensies: overheidsregulering van het Nederlandse pensioenstelsel, marktdynamieken in de pensioensec-

tor, en de invloed van het arbeidsvoorwaardenoverleg in de Nederlandse politieke economie. Ik baseer mij 

hier zowel op descriptieve kwantitatieve gegevens als op kwalitatief  bewijs verkregen door interviews met 

pensioenprofessionals en pensioenmanagers bij een select aantal Nederlandse bedrijven. Daarnaast zijn drie 

case studies uitgevoerd van werkgevers die recentelijk van pensioenuitvoerder zijn gewisseld.  Doel van deze 

case studies is om inzicht te verkrijgen in het besluitvormingsproces en het overgangsproces naar een nieu-

we pensioenuitvoerder. In totaal zijn er tien interviews uitgevoerd tussen juni en november 2013. Interviews 

waren semigestructureerd van aard en duurden tussen één en anderhalf  uur. Acht interviews vonden plaats 

op de werkplek van de gesprekspartner. Twee interviews zijn telefonisch afgenomen. Om de anonimiteit 

van de werkgevers te beschermen zal in dit paper gebruik worden gemaakt van codenamen.

Het paper bevestigt het belang van elk van de drie institutionele dimensies (overheidsregulering, de markt 

voor aanvullende pensioenen, het arbeidsvoorwaardenoverleg) voor werkgeversvoorkeuren ten aanzien van 

pensioen. De huidige studie voegt daarnaast een belangrijke kwalifi catie toe: regulering door de Nederlandse 

overheid is veruit de belangrijkste factor in werkgeverskeuzes voor een bepaalde pensioenuitvoerder. De 

markt voor aanvullende pensioenen en het arbeidsvoorwaardenoverleg zijn met name van belang, nadat 

de werkgever besloten heeft om van pensioenuitvoerder te veranderen. Beide factoren dragen bij aan de 

selectie van een nieuwe pensioenuitvoerder en aan de hoogte van de transactiekosten. Een ander belangrijke 

conclusie die volgt uit de analyse is dat de verplichte elementen binnen het Nederlandse pensioenstelsel be-

langrijke restricties opwerpen aan werkgeverskeuzes voor aanvullende pensioenen, maar deze niet bepalen. 

Hetzij het resultaat van productdifferentiatie door marktactoren, hetzij het resultaat van onderhandelingen 

met werknemersvertegenwoordigers over de bescherming van pensioenrechten, de keuzes van werkgevers 

zullen eerder in meer dan in minder institutionele diversiteit resulteren. Dergelijke institutionele diversiteit 
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kan belangrijke problemen met zich meebrengen voor de governance van het Nederlandse pensioenstelsel. 

Deze resultaten zijn niet alleen relevant voor Nederland, maar ook voor de 17 andere OECD-landen met 

verplichte elementen binnen hun pensioenstelsels (OECD 2013). 

De opzet van dit paper is als volgt. Hoofdstuk 2 zal recent wetenschappelijk onderzoek op het gebied 

van institutionele veranderingen en pensioenstelsels bespreken. In Hoofdstuk 3 wordt het institutionele 

landschap van het Nederlandse pensioenstelsel beschreven. Er wordt aangetoond dat het traditionele onder-

scheid tussen ondernemings-, bedrijfstak-, en beroepspensioenfondsen aan het verdwijnen is door de snelle 

afname van ondernemingspensioenfondsen. Ook de drie case studies worden in dit hoofdstuk geïntrodu-

ceerd. In het vervolg van het paper (Hoofdstukken 4-6) wordt onderzocht in hoeverre contextuele factoren 

deze afname in ondernemingspensioenfondsen kunnen verklaren. Drie factoren worden onderzocht: over-

heidsregulering, marktwerking en  het arbeidsvoorwaardenoverleg. In hoofdstuk 7 wordt tenslotte nader in-

gegaan op het transitieproces: hoe hebben de werkgevers de overgang naar een nieuwe pensioenuitvoerder 

ervaren? Uit de bevindingen van dit paper volgt dat de institutionele diversiteit waarschijnlijk zal toenemen 

in het Nederlandse pensioenstelsel, ondanks de toenemende concentratie van pensioenfondsen.  
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2 Institutionele veranderingen in het 
pensioenstelsel

 Pensioenstelsels zijn in het algemeen weinig onderhevig aan verandering. Uit de institutionele literatuur 

blijkt dat gefaalde hervormingen binnen pensioenstelsels veelal de norm zijn, afgewisseld door incrementele 

aanpassingen– een fenomeen dat door Natali en Rhodes reform sclerosis wordt genoemd (2008: 25). De weer-

stand tegen veranderingen in pensioenstelsels wordt geweten aan de padafhankelijkheid van institutionele 

arrangementen, de vetomacht van gevestigde belangen en de electorale repercussies voor pijnlijke hervor-

mingen (Myles en Pierson 2001). Deze problemen worden nog eens versterkt in zogeheten Bismarckian 

pensioenstelsels op het Europese continent, waar pensioenen de vorm aannemen van sociale zekerheid.2 

Dit maakt dat deelnemers sterke verwachtingen koesteren jegens toekomstige voorzieningen. Vanwege deze 

kenmerken nemen pensioenhervormingen vaak de vorm aan van negotiated settlements, het resultaat van over-

leg door brede coalities van politieke partijen en belangengroepen. Dankzij zulke onderhandelingen kunnen 

overheden schuld voor pijnlijke hervormingen spreiden naar andere actoren en nieuwe mogelijkheden voor 

credit-seeking creëren (Myles en Pierson 2001; Natali en Rhodes 2008). 

Ondanks bovengenoemde obstakels voor institutionele veranderingen hebben Europese pensioenstel-

sels vergaande hervormingsprocessen doorgemaakt sinds de jaren ’90. Het versoberen van staatspensioe-

nen, het introduceren van marktwerking, en de individualisering van pensioencontracten zijn slechts enkele 

ontwikkelingen die gevat worden onder de term pension privatization (De Deken 2013). Dergelijke ontwik-

kelingen spreken dan ook de veronderstelde inertie van de Europese pensioenstelsels tegen en plaatsen 

hernieuwde aandacht op de vraag hoe pensioenstelsels veranderen. Wetenschappers van de verzorgingsstaat 

hebben de omstandigheden onderzocht waaronder overheden pijnlijke hervormingen van het pensioenstel-

sel kunnen doorvoeren. Uit onderzoek blijkt dat onder andere het vormen van politieke coalities met poli-

tieke tegenstanders, met name oppositiepartijen en vakbonden (Schludi 2005), het introduceren van nieuwe 

beleidsinstrumenten in plaats van vergaande hervormingen (Palier 2007), en het gebruik van lange 

2 Wetenschappers maken vaak het onderscheid tussen Beveridgean en Bismarckian pensioenstelsels. In Beveridgean stelsels worden 
pensioenen gefi nancierd uit de belastingopbrengsten. Het doel van de staatspensioenen is om armoede te voorkomen. In 
Bismarckian stelsels zijn pensioenen gerelateerd aan het genoten inkomen en gefi nancierd door sociale verzekeringsbijdragen. 
Het doel van de staatspensioenen is inkomensbehoud. 
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overgangsperiodes om pijnlijke maatregelen in te voeren (Bonoli en Palier 2007) hervorming van pensioen-

stelsels mogelijk maken. 

De voortgaande privatisering van Europese pensioenstelsels zet vraagtekens bij het gebruik van twee-

ledige typologieën om een onderscheid te maken tussen diverse stelsels. Zelfs de hervormingsadverse Bis-

marckian stelsels van Italië, Duitsland of  Frankrijk zijn de laatste jaren vatbaar gebleken voor dit proces. Nu 

zowel Bismarckian als Beveridgean pensioenstelsels geconfronteerd worden met dezelfde uitdagingen (fi nanci-

ele globalisering, vergrijzing van de bevolking) is het niet verrassend dat overheden ook naar eenzelfde set 

beleidsmaatregelen grijpen (Bridgen en Meyer 2009). Deze omvatten onder andere een shift van PAYGO 

naar kapitaaldekking, het stimuleren van concurrentie tussen private pensioenuitvoerders, en het vervangen 

van collectieve DB-regelingen door individuele DC-regelingen (De Deken 2013). Als gevolg daarvan lijken 

Europese pensioenstelsels zich te ontwikkelen in stelsels met meerdere pijlers (Ebbinghaus 2011).

Ondanks aanhoudende privatisering is er weinig bekend over de institutionele processen die gepriva-

tiseerde pensioenstelsels kenmerken. Geprivatiseerde stelsels verplaatsen het risico van de overheid naar 

private actoren – werkgevers en werknemers in het geval van de tweede pijler of  individuele burgers in het 

geval van de derde pijler – die verantwoordelijk zijn voor hun eigen self-made pensioenen (Bode 2007). Of  

deze actoren ook bereid of  geschikt zijn om deze verantwoordelijkheid te dragen blijft een open vraag. Lage 

deelname, suboptimale consumentenkeuzes en beperkte concurrentie tussen pensioenaanbieders lijken ge-

privatiseerde pensioenstelsels in de hele OECD te plagen (cf. Hinrichs 2004; Arza 2008; Mabbett 2012). 

Onderzoek op dit terrein heeft zich echter voornamelijk gericht op stelsels met belangrijke vrijwillige com-

ponenten, waar werkgevers en werknemers zelf  geacht worden keuzes te maken om wel of  niet te sparen 

voor pensioen en op welke manier. Pensioenstelsels waar zulke opties zijn beperkt door de overheid hebben 

minder aandacht gekregen in de wetenschappelijke literatuur. Dit paper hoopt een bijdrage te leveren aan 

deze literatuur door middel van een case studie naar de Nederlandse tweede pijler. 

Op het eerste gezicht laten pensioenstelsels met veel verplichte elementen weinig ruimte voor individu-

eel handelen. Immers, werkgevers en werknemers zijn wettelijk verplicht om aanvullende pensioenregelin-

gen aan te bieden of  er in deel te nemen. Dit is het geval, bijvoorbeeld, in het Nederlandse stelsel, waar de 

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een verplichtstelling kan toepassen op aanvullende pensi-

oenregelingen, die collectief  worden onderhandeld door de sociale partners. Middels een verplichtstelling 

wordt een pensioenregeling van toepassing op alle werknemers en werkgevers in een bepaalde bedrijfstak. 

Individuele werknemers of  werkgevers kunnen weinig invloed uitoefenen over de inhoud van hun pensi-



Page ● 17

Werkgeverskeuze en Pensioen: Een Institutionele Analyse 

AIAS WP 148 ● www.uva-aias.net

oenregeling. Individueel handelen wordt verder beperkt door de wettelijke vereiste dat verplichte pensioen-

regelingen worden uitgevoerd door bedrijfstakpensioenfondsen, die daardoor een bijna-monopolie hebben 

binnen een bedrijfstak. Slechts onder bepaalde omstandigheden mogen werkgevers die vallen onder een 

verplichtstelling afwijken van de verplichte pensioenregeling en een eigen pensioenuitvoerder selecteren (zie 

ook Hoofdstuk 3). Desalniettemin valt ongeveer een vijfde van de Nederlandse beroepsbevolking buiten het 

bereik van de verplichtstelling (DNB 2014a; CBS 2014). 

Net als in andere Europese landen heeft ook het Nederlandse pensioenstelsel belangrijke veranderingen 

ondergaan in de afgelopen tien jaar. De transitie van eindloon- naar middelloonregelingen en van onvoor-

waardelijke naar voorwaardelijke indexatie zijn reeds beschreven in de wetenschappelijke literatuur (Bridgen 

en Meyer 2009; Anderson 2011). Minder wetenschappelijke aandacht is uitgegaan naar veranderingen in 

de institutionele structuur van het Nederlandse pensioenlandschap, met name de gestage afname van het 

aantal pensioenfondsen sinds midden jaren ’90. Het huidige paper hoopt deze afname te verklaren middels 

een analyse van werkgeverskeuzes met betrekking tot aanvullende pensioenen. Hier bouwt het paper voort 

op onderzoek dat aangetoond heeft dat werkgeverspreferenties niet exogeen gegeven zijn, maar worden 

beïnvloed door hun institutionele context en sociale interacties met andere actoren (Bridgen en Meyer 2005; 

Trampusch 2013). In Nederland wordt die institutionele omgeving bepaald door het verplichte karakter van 

de tweede pijler. In het Hoofdstukken 4-6 zullen drie dimensies van het Nederlandse pensioenstelsel worden 

besproken: overheidsregulering, de markt in aanvullende pensioenen en het arbeidsvoorwaardenoverleg.
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3 Veranderingen in het Nederlandse 
pensioenlandschap

Het Nederlandse pensioenstelsel bestaat uit drie pijlers. De eerste pijler bestaat uit de AOW (Algemene 

Ouderdomswet), het basispensioen van overheidswege voor een ieder tussen de 15 en 64 jaar die gewoond 

en gewerkt heeft in Nederland. De AOW is een sociale verzekering die betaald wordt op PAYGO-basis uit 

inkomen uit arbeid. De tweede pijler bestaat uit de aanvullende penisoenen die voortvloeien uit arbeidsrela-

ties. Nederland is een van de weinige landen waar de aanvullende pensioenen dateren van vóór de invoering 

van het staatspensioen. De vroege aanvullende pensioenen waren voornamelijk verbonden aan individuele 

ondernemingen. Bedrijfstakpensioenfondsen werden pas prominent na de Tweede Wereldoorlog dankzij 

de invoering van de verplichtstelling in 1949 (Anderson 2011). Dit verklaart waarom er in Nederland nog 

relatief  veel ondernemingspensioenfondsen (OPF) bestaan naast de bedrijfstakpensioenfondsen (BPF) en 

de beroepspensioenfondsen (BrPF) (zie Tabel 1). De derde pijler, tenslotte, bestaat uit de vrijwillige, indivi-

duele pensioenproducten. Door de grote omvang van de tweede pijler is de derde pijler echter relatief  klein 

in Nederland.

Tabel 1: Pensioenfondsen in Nederland (2012)

Soort pensioenfonds BPF OPF BrPF 

Aantal fondsen 74 323 12

Totaal aantal actieve 
deelnemers 

4.990.257 652.029 57.017

Gemiddels aantal actieve 
deelnemers

67.436 2.019 4.751

% van totaal van actieve 
deelnemers

87,56 11,44 1,00

Bron: DNB Statistics (laatst bekeken: 30 juli 2014). 

Nederlandse werkgevers zijn niet verplicht een pensioenregeling aan hun werknemers te bieden, maar 

veel van hen doen dit wel. Naar schatting neemt meer dan 90% van de Nederlandse werknemers deel aan 

een aanvullende pensioenregeling (De Mooij et al. 2012: 18-23), één van de hoogste participatiegraden in de 

OECD (OECD 2013). De voornaamste verklaring voor deze hoge participatiegraad is de verplichtstelling 

die gegeven wordt aan bedrijfstakpensioenfondsen. Als de sociale partners overeenstemming bereiken over 

een pensioenregeling, kunnen zij de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verzoeken om de rege-
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ling verplicht te stellen voor alle werkgevers en werknemers in de bedrijfstak. Dit betekent dat werkgevers 

verplicht zijn de collectieve pensioenregeling aan te bieden aan hun werknemers, terwijl werknemers hier 

verplicht aan moeten deelnemen. Wijzigingen in de regeling worden doorgevoerd door vertegenwoordigers 

van werkgeversorganisaties en vakbonden op bedrijfstakniveau. De collectieve pensioenregelingen worden 

uitgevoerd door bedrijfstakpensioenfondsen die een bijna-monopolie hebben op de uitvoering van pensi-

oen binnen de bedrijfstak. Op het eerste gezicht is er dan ook weinig individuele keuzevrijheid voor werk-

gevers of  werknemers binnen het Nederlandse pensioenstelsel.

Met beperkte ruimte voor keuzevrijheid binnen de tweede pijler zou men een zekere stabiliteit in het 

aantal pensioenfondsen verwachten. Immers, het pensioenlandschap wordt gedomineerd door bedrijfstak-

pensioenfondsen, wier continuïteit verzekerd lijkt te zijn door de verplichtstelling. Desalniettemin heeft het 

Nederlandse pensioenstelsel momenteel te maken met een opmerkelijke ontwikkeling: de afname van het 

aantal pensioenfondsen. Tabel 2 toont het aantal pensioenfondsen per type fonds voor de periode 1995-

2012. In deze periode is het aantal pensioenfondsen afgenomen van meer dan 1,000 fondsen in 1995 tot 

slechts 409 pensioenfondsen in 2012. De afname van pensioenfondsen kan niet verklaard worden door een 

vermindering in het aantal deelnemers. Integendeel, tijdens deze periode is het aantal deelnemers (actief  en 

gepensioneerd) juist toegenomen met meer dan 40%. Het aantal pensioenfondsen is dus afgenomen on-

danks een groei van het pensioenstelsel. 

Tabel 2: Aantal Pensioenfondsen in Nederland (1995-2012)

Type 
pensioen-
fonds/jaar

1995 2000 2005 2010 2012
Verschil 

1995-2012

BPF 83 92 103 82 74 -9

OPF 952 877 676 414 323 -629

BrPF 11 11 12 12 12 +1

Totaal 1.046 980 791 508 409 -637

Totaal aantal 
deelnemers*

6.134.722 7.420.600 8.670.390 8.619.178 8.708.051 +2.573.329

*Totaal van actieve en gepensioneerde deelnemers (exclusief  slapers)
Bron: Pensioen- en Verzekeringskamer 1996; DNB Statistics (laatst bekeken: 7 februari 2014) 

Hoewel het niet expliciet beleid is, heeft De Nederlandsche Bank (DNB) de huidige ontwikkeling met 

open armen ontvangen. In 2010 verkondigde DNB directeur Joanne Kellerman dat het aantal Nederlandse 

pensioenfondsen verder kon worden gereduceerd tot honderd fondsen. Volgens Kellerman was er een 
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substantieel tekort aan gekwalifi ceerde bestuurders om het huidige aantal fondsen te accommoderen. Dit 

gebrek aan expertise, aldus Kellerman, zou verklaren waarom bepaalde fondsen een korte termijnvisie had-

den aangenomen met betrekking tot het beleggingsbeleid, hetgeen hen in fi nanciële problemen bracht na de 

fi nanciële crisis van 2008. Kellerman beschouwde de afwezigheid van experts binnen pensioenfondsbestu-

ren voornamelijk een probleem van de kleinere fondsen en bepleitte daarom een verdere consolidatie van 

het Nederlandse pensioenlandschap (Gotink 2010).3 In januari 2014 vroeg DNB aan 60 fondsen om een 

mogelijke liquidatie te onderzoeken. Volgens DNB (2014b) werden de fondsen benadeeld door een onvoor-

delige kostenstructuur, beperkte ruimte om de premies te verhogen, of  een vergrijzend deelnemersbestand.

Desondanks kan de afname van het aantal pensioenfondsen niet alleen verklaard worden door DNB’s 

beleidsvoorkeuren. Immers, de daling van het aantal pensioenfondsen heeft zich al in de jaren ’90 ingezet. 

Het is ook duidelijk dat deze ontwikkeling niet alle pensioenfondsen op dezelfde wijze heeft geraakt. Tabel 

2 laat zien dat de afname van het aantal fondsen met name wordt veroorzaakt door de daling van het aantal 

ondernemingspensioenfondsen.4 Het aantal ondernemingspensioenfondsen was in 2012 nog slechts een 

derde van het aantal in 1995, hetgeen suggereert dat veel ondernemingspensioenfondsen zijn geliquideerd in 

de tussenliggende periode. Het aantal geliquideerde fondsen is waarschijnlijk hoger dan 629 fondsen, omdat 

bedrijven ook nieuwe ondernemingspensioenfondsen hebben opgericht in deze periode. Een alternatieve 

verklaring dient daarom niet alleen de afname in het aantal fondsen te verklaren, maar ook waarom deze 

afname zich voornamelijk heeft voorgedaan bij de ondernemingspensioenfondsen. Hiervoor moeten we 

ons op het gedrag van werkgevers richten. Immer, zij zijn de actoren die ondernemingspensioenfondsen 

oprichten en liquideren. 

Het moet vermeld worden dat niet alle Nederlandse werkgevers onder een verplichtstelling vallen. Aller-

eerst zijn er die werkgevers, die niet actief  zijn in bedrijfstakken met een verplichte collectieve pensioenrege-

ling. Deze werkgevers mogen zelf  beslissen of  ze wel of  niet een pensioenregeling aanbieden. Indien ze wel 

een pensioenregeling hebben voor hun werknemers, mogen ze hun eigen pensioenuitvoerder kiezen. Dit is 

het geval, bijvoorbeeld, in nieuwe industrieën zoals de fi nanciële dienstverlening en de ICT, maar ook in be-

paalde oudere industrieën (bijvoorbeeld, de rubberindustrie). Een tweede groep bestaat uit die werkgevers, 

die een vrijstelling van verplichte deelname hebben verkregen.5 Bij wet mag een vrijstelling onder bepaalde 

3 De gewenste verandering lijkt zich te materialiseren, zoals Tabel 2 aantoont. Als het aantal fondsen in het huidige tempo blijft 
dalen, zal het gewenste aantal van 100 fondsen binnen 4 jaar worden gerealiseerd. 

4 Tussen 1995 en 2013 is het aantal bedrijfstakpensioenfondsen met 15 procentpunten afgenomen. De beroepspensionfondsen, 
die de verplichte pensioenregelingen voor zelfstandigen en loondiensters in de vrije beroepen uitvoeren, zijn stabiel gebleven 
in deze periode. 

5 De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bevoegdheid om vrijstellingen te verlenen gedelegeerd aan de 
besturen van de verplichte bedrijfstakpensioenfondsen. 
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omstandigheden worden verleend, zoals het bestaan van een cao op bedrijfsniveau of  bij slechte fi nanciële 

prestaties van het bedrijfstakpensioenfonds.6 Vrijgestelde werkgevers mogen hun eigen pensioenuitvoerder 

kiezen op voorwaarde dat de pensioenregeling vergelijkbaar of  beter is dan de verplichtgestelde regeling op 

bedrijfstakniveau.7 

Wanneer vrijgesteld van deelname aan een verplicht bedrijfstakpensioenfonds hebben werkgevers drie 

mogelijke keuzes voor het uitvoeren van hun pensioenregeling. Werkgevers kunnen hun eigen onderne-

mingspensioenfonds oprichten, zich op vrijwillige basis aansluiten bij een ondernemingspensioenfonds of  

ze kunnen een verzekeraar inschakelen om hun pensioenregeling uit te voeren. Helaas is er weinig bekend 

over de daadwerkelijke keuzes die werkgevers maken. Het is bijvoorbeeld niet bekend hoeveel werkgevers 

een vrijstelling van deelname aan een verplicht bedrijfstakpensioenfonds hebben ontvangen. In 2006 zijn 

diverse pensioenfondsbesturen ondervraagd over het aantal werkgevers met een vrijstelling. Uit het onder-

zoek bleek dat gemiddeld 1,5% van de aangesloten werkgevers een vrijstelling aanvroeg. Dit kwam overeen 

met ongeveer 3,400 werkgevers. Van de 694 vrijstellingsverzoeken die ingediend werden bij de onderzochte 

pensioenfondsbesturen werd ongeveer de helft gehonoreerd.8 In veel gevallen betrof  het werkgevers die 

reeds een eigen pensioenvoorziening hadden (De Vries en Detmar 2006). 

Een andere vraag betreft de keuzes die werkgevers maken, zodra zij een vrijstelling van deelname hebben 

ontvangen. Helaas zijn ook deze gegevens niet beschikbaar. Wel heeft DNB recentelijk onderzoek gedaan 

naar de rechtsopvolgers van geliquideerde pensioenfondsen (DNB 2014). In de periode 2007-2012 werd 

meer dan de helft van de 357 geliquideerde pensioenfondsen opgevolgd door een verzekeraar (67,55%). 

Ongeveer een kwart van de geliquideerde fondsen ging over in een bedrijfstakpensioenfonds (22,97%) en 

een nog kleiner deel werd vervangen door een ondernemingspensioenfonds (9,52%). Echter, wanneer we 

het aantal deelnemers als uitgangspunt nemen, blijkt het tegenovergestelde het geval. Meer dan tweederde 

van de deelnemers ging over naar een bedrijfstakpensioenfonds (67,10%), terwijl een kwart overging naar 

een verzekeraar (26,12%). Wederom ontvingen de ondernemingspensioenfondsen slechts een klein percen-

6 Elk jaar worden de verplichte bedrijfstakpensioenfondsen geëvalueerd op hun beleggingsresultaten. Het meetinstrument dat 
hiervoor gebruikt wordt, is de zogenaamde Z-score. De Z-score meet het beleggingsrendement in verhouding tot van tevoren 
bepaalde benchmarks, door het pensioenfonds zelf  opgesteld. De Z-scores worden gebruikt in een performance-toets, die de 
beleggingsresultaten van het fonds meet over een vijfjarige periode. Als een verplicht bedrijfstakpensioenfonds lager dan nul 
scoort op de performance-toets, dan kunnen de deelnemende werkgevers een vrijstelling van deelname aanvragen op basis van 
slechte fi nanciële prestaties. 

7 De pensioenregeling van de werkgever dient zowel fi nancieel als actuarieel vergelijkbaar te zijn aan de regeling op bedrijfs-
takniveau. Financieel vergelijkbaar betekent dat beide regelingen eenzelfde fi nancieringsbasis moeten hebben (DB of  DC). 
Actuarieel vergelijkbaar houdt in dat voldaan kan worden aan bestaande verplichtingen, maar er wordt ook gekeken naar het 
indexatiebeleid en andere mogelijkheden binnen de regeling, zoals de mogelijkheid om op vrijwillige basis bij te sparen. Ik 
dank Sijbren Kuiper voor additionele informatie over de vergelijkbaarheid van pensioenregelingen. 

8 De auteurs vroegen tevens welke pensioenuitvoerders werkgevers met een vrijstelling uiteindelijk kozen. Helaas worden de 
resultaten van deze vraag niet gerapporteerd.
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tage van de deelnemers (6,77%). Deze resultaten suggereren dat met name de kleine pensioenfondsen zijn 

opgevolgd door een verzekeraar, terwijl de grotere fondsen zijn overgegaan in een bedrijfstakpensioenfonds 

(ibid.). 

De drie cases uit dit paper wijken enigszins af  van dit beeld. Bij AgriFood, een beursgenoteerde multi-

national met een eigen ondernemingspensioenfonds, had de Raad van Bestuur sinds het begin van de 21ste 

eeuw de wens om de pensioenregeling onder te brengen bij een verzekeraar, opdat de pensioenregeling “wat 

meer beheersbaar zou zijn” (Interview, 22 juli 2013). De beslissing werd echter lange tijd tegengehouden 

door de andere stakeholders binnen het bedrijf. Zo was de vereniging van gepensioneerden tegen het besluit 

om over te stappen naar een verzekeraar. Ook de Centrale Ondernemingsraad (COR) en het bestuur van 

het pensioenfonds prefereerden de status quo. In 2010 daalde de dekkingsgraad van het ondernemingspen-

sioenfonds echter onder de vereiste 105% en kortingen dreigden. De aanstaande kortingen werden door de 

Raad van Bestuur aangegrepen om hernieuwde gesprekken met de stakeholders aan te gaan. Na een lange 

onderhandelingsperiode gingen de stakeholders akkoord met de liquidatie van het ondernemingspensioen-

fonds en het onderbrengen van de pensioenregeling bij een verzekeringsmaatschappij. 

Verzekeraar AllInsure verkocht lange tijd alleen levensverzekeringen en schadeverzekeringen. De pen-

sioenen van haar werknemers werden uitgevoerd door een externe verzekeraar. In de jaren ’90 richtte het 

bedrijf  haar eigen ondernemingspensioenfonds op, omdat het kennis op wilde doen van pensioenproduc-

ten. Expliciet doel daarbij was om te leren pensioenen te administreren, zodat het bedrijf  zelf  ook pensi-

oenverzekeringen kon gaan aanbieden. De oprichting van het ondernemingspensioenfonds was echter geen 

succes: de meeste regionale organisaties namen een afwachtende houding aan. Naast de centrale organisatie 

kent AllInsure ook 21 regionale organisaties: hiervan sloten slechts drie zich aan bij het ondernemingspen-

sioenfonds. Hierdoor bleef  het fonds kleinschalig en dus kostbaar. In 2006 werd het fonds geliquideerd en 

bracht de werkgever haar pensioenregeling onder bij een bedrijfstakpensioenfonds. 



Page ● 24

Natascha van der Zwan

AIAS WP 148 ● www.uva-aias.net

Bestuursorganisatie PublicCorp, tenslotte, bracht in 2010 haar middelloonregeling onder bij een ver-

plicht bedrijfstakpensioenfonds. Daarvoor werd de regeling uitgevoerd door een vrijwillig bedrijfstakpen-

sioenfonds, dat mede door de werkgever zelf  was opgericht. De keuze om van uitvoerder te wisselen werd 

ingegeven door de wens om kosten te beperken en de toenemende eisen van de toezichthouder te omzeilen. 

Ook speelde de kleine omvang van het vrijwillige bedrijfstakpensioenfonds een belangrijke rol: hierdoor ble-

ven de uitvoeringskosten hoog en was het moeilijk om deskundige mensen te vinden voor bestuursfuncties 

binnen het fonds. Net als bij de overige twee cases werden stakeholders – vereniging van gepensioneerden, 

deelnemersraad en verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds  – betrokken bij het overgangsproces en 

namen zowel werkgever- als werknemersvertegenwoordigers deel aan de gesprekken met de nieuwe pensi-

oenuitvoerder. 

In het vervolg van dit paper zal nader ingegaan worden op de keuzes van werkgevers met betrekking tot 

aanvullend pensioen. Daarbij zal met name gekeken worden naar de invloed van drie institutionele factoren 

– overheidsregulering, de markt voor aanvullende pensioenen en het arbeidsvoorwaardenoverleg – op deze 

keuzes. Analyse van algemene ontwikkelingen binnen het Nederlandse pensioenstelsel zal worden aange-

vuld met specifi eke inzichten verkregen uit de drie bovengenoemde case studies. 
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4 Overheidsregulering van de tweede 
pijler

Pensioenfondsen opereren in een sterk gereguleerde omgeving. Twee overheidsinstanties zijn verant-

woordelijk voor het toezicht op het pensioenstelsel. De Nederlandsche Bank (DNB) levert zowel fi nancieel 

als materieel toezicht: de bank monitort niet alleen de fi nanciële prestaties van pensioenfondsen, maar ook 

hun dagelijkse praktijken. Een belangrijk instrument dat DNB daarbij ter beschikking heeft, is de minimale 

dekkingsgraad, welke voorschrijft dat het vermogen van een fonds minimaal 105% van de pensioenver-

plichtingen dient te zijn. Fondsen met een lagere dekkingsgraad moeten een herstelplan indienen bij DNB, 

waarin zij hun plannen ter verbetering van de dekkingsgraad uiteenzetten. DNB houdt ook toezicht op 

de geschiktheid van pensioenfondsbestuurders, opdat zij voldoende expertise bezitten om het pensioen-

vermogen prudent te beheren namens de deelnemers. Als een fonds onbestuurbaar dreigt te worden, kan 

DNB nieuwe bestuursleden aanstellen. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is verantwoordelijk voor 

het toezicht op de Nederlandse fi nanciële markten. Specifi ek houdt zij toezicht op de dienstverlening en 

informatievoorziening van fi nanciële instellingen. 

Met 0,2% van het belegd vermogen hebben Nederlandse pensioenfondsen gemiddeld de laagste admi-

nistratiekosten van alle OECD-landen (OECD 2013: 17).9 Toch staan beide toezichthouders zeer kritisch 

tegenover het onvermogen van de industrie om verdere kosteneffi ciëntie te realiseren.10 Volgens de AFM 

zou een kostenreductie van 0,25 procentpunt in veertig jaar tijd kunnen leiden tot een toename van 7,5% 

van het pensioenkapitaal. De AFM raadt dan ook met name de kleine en middelgrote fondsen aan om de 

kosten verder te reduceren door schaalvergroting (AFM 2011: 4). DNB heeft ook de kostenstructuur van 

de Nederlandse fondsen bekritiseerd, met name het gebrek aan transparantie wat betreft de kosten van het 

vermogensbeheer. De overgrote meerderheid van de Nederlandse pensioenfondsen besteedt het vermo-

gensbeheer uit aan een klein aantal grote vermogensbeheerders. Sinds 2012 zijn alle pensioenfondsen ver-

plicht om hun vermogensbeheerkosten jaarlijks te rapporteren aan DNB. Volgens DNB worden dergelijke 

rapportages echter door minder dan driekwart van de fondsen verstrekt. Met name de kleinere fondsen zijn 

9 De kosten voor het vermogensbeheer worden niet meegewogen in de OECD-data. 
10 De kritische houding van de twee toezichthouders kan wellicht verklaard worden door de toename in administratiekosten 

van pensioenfondsen in de laatste twintig jaar. Bikker (2013) rapporteert bijvoorbeeld dat de gemiddelde administratiekosten 
van pensioenfondsen in de periode 1992-1996 lagen op €32,24 per deelnemer. In de periode 2010-2012 waren deze kosten 
gestegen tot een gemiddelde van €56,38 per deelnemer. Bikker wijt deze stijging aan hogere salariskosten van pensioenprofes-
sionals enerzijds en hogere transparantie-eisen van de toezichthouder anderzijds, zoals communicatie naar deelnemers en het 
publiceren van jaarverslagen. 
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niet bereid of  in staat om inzicht te verlenen in hun vermogensbeheerkosten. DNB wijt dit aan het gebrek 

van countervailing power van de kleinere fondsen ten aanzien van de grotere vermogensbeheerders. DNB 

overweegt om boetes op te leggen aan fondsen, die informatie achterhouden of  niet beschikbaar hebben 

(Trappenburg 2014). 

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat regeldruk een belangrijke determinant is voor werkgevers-

voorkeuren met betrekking tot pensioen (cf. Bridgen en Meyer 2005). De drie cases bevestigen deze bevin-

ding. Zo had Raad van Bestuur bij AgriFood al sinds het begin van de 21ste eeuw de wens om de pensioen-

regeling onder te brengen bij een verzekeraar, opdat de pensioenregeling “wat meer beheersbaar zou zijn” 

(Interview, 22 juli 2013). De beslissing werd echter lange tijd tegengehouden door de andere stakeholders 

binnen het bedrijf. Ook AllInsure ervoer de pensioenadministratie door het eigen ondernemingspensioen-

fonds als uitermate complex, waarbij aanzienlijke expertise binnen het fondsbestuur en de deelnemersraad 

benodigd was. Hierover stelt de gesprekspartner: 

Men dacht, ja, we hebben wel een eigen ondernemingspensioen[fonds], maar daar zit een bestuur 
op, daar zitten medewerkers op, dat vergt behoorlijk wat managementaandacht. [Het] is een heel 
specialistisch gebeuren. Je moet voldoen aan wet- en regelgeving, die ook steeds scherper wordt 
(Interview, 6 juli 2013). 

PublicCorp’s overgang van een vrijwillig naar een verplicht bedrijfstakpensioenfonds is waarschijnlijk 

de meest opmerkelijke van de drie cases. De organisatie had een belangrijke rol gespeeld in de oprichting 

van het vrijwillige fonds, waar ook andere bestuursorganisaties zich bij konden aansluiten. In 2009 werd 

echter duidelijk dat het fonds haar meeste leden zou verliezen, nadat nieuwe wetgeving bepaalde dat enkele 

bestuursorganisaties opgeheven zouden worden. Hierover zegt de gesprekspartner: 

Dat is trouwens op de achtergrond ook één van de redenen geweest om het pensioenfonds […] 
te liquideren, omdat anders de [werkgever] als enige achter zou blijven met een heleboel inmid-
dels opgeheven instellingen. Dat zou het aantal actieven versus het aantal inactieven zou dan 
onevenredig en in één klap groot worden (Interview, 3 juni 2013).

Een andere belangrijke factor in de keuze voor liquidatie was dat het kleine fonds zeer hoge administra-

tiekosten had. Samen met de toegenomen eisen van DNB met betrekking tot de deskundigheid van pensi-

oenfondsbestuurders bleek het voortbestaan van het fonds niet haalbaar:
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Een andere reden was dat we een jaar eerder – ik denk in 2007 of  2008 – […] een benchmarkon-
derzoek [hadden] gedaan naar de pensioenkosten, de uitvoeringskosten van het pensioenfonds. 
En daaruit bleek dus dat wij als klein pensioenfonds ook per deelnemer echt […] hele hoge kos-
ten hadden. Dat is logisch. Een andere reden was dat, daarmee samenhangend, de eisen die De 
Nederlandsche Bank stelde aan pensioenfondsen, ook aan de hele kleintjes, ja, die werden steeds 
zwaarder. Het zijn terechte eisen, die men stelde aan bestuur en de governance, maar het viel voor 
een klein pensioenfonds toch steeds moeilijker op te brengen (Interview, 3 juni 2013). 

 

De gesprekspartner noemt voornamelijk de bemensing van het fonds en de tijd die het kostte om het 

fonds te besturen als belangrijkste problemen waarmee de werkgever geconfronteerd werd. Vanwege de 

relatief  kleine omvang van de sector waren er simpelweg maar weinig mensen die voor deze taken gevraagd 

konden worden (ibid.)

Toen het pensioenfonds begon uit te kijken naar een alternatief  voor de huidige pensioenuitvoerder, 

overwoog het verschillende pensioenuitvoerders. Vanaf  het begin had het bestuur een sterke voorkeur voor 

het verplichte bedrijfstakpensioenfonds, waar de organisatie in eerste instantie dispensatie van had gekre-

gen. Een andere optie die kort werd overwogen was om te fuseren met een ondernemingspensioenfonds 

in dezelfde bedrijfstak. Uiteindelijk besloot de werkgever dit niet te doen, omdat de fusie niet zou resulte-

ren in een veel groter fonds en de administratiekosten nog steeds zeer hoog zouden zijn: “Want ook het 

[ondernemingspensioenfonds] is weliswaar groter, wel vier keer zo groot. Maar niettemin zouden we dan 

gezamenlijk nog steeds heel klein zijn. En […] zouden de kosten te hoog zijn” (Interview, 3 juni 2013). Ook 

was het ondernemingspensioenfonds zelf  vrij ambivalent over een fusie, daar het fondsbestuur het huidige 

governancemodel prefereerde boven dat van een bedrijfstakpensioenfonds, “omdat ze op die manier […] 

in hun bestuur direct gekozen werknemers en ook gepensioneerden konden opnemen”  (Interview, 3 juni 

2013). Tenslotte speelde mee dat de dekkingsgraad van PublicCorp’s pensioenfonds lager was dan dat van 

het ondernemingspensioenfonds, waardoor de werkgever een substantiële fi nanciële bijdrage zou moeten 

leveren als de fusie door zou gaan.11

Surveyonderzoek bevestigt dat de strenge deskundigheidseisen aan pensioenfondsbestuurders en de 

druk om kosten te reduceren sterke motivaties zijn voor werkgevers om hun pensioenfondsen te liquideren 

(Price Waterhouse Coopers 2007). In deze context worden schaalvoordelen bijzonder belangrijk. Adminis-

tratiekosten nemen af, naarmate het aantal deelnemers toeneemt (Bikker 2013). Daar ondernemingspensi-

11 De gesprekspartner zegt hierover: “Het was ook gewoon moeilijk [om] een arm en een rijk pensioenfonds samen te voegen, 
terwijl wij als pensioenfonds zelf  al zo’n hoge pensioenpremie betaalden. Dus dat zou betekenen dat wij als de werkgever […], 
als we die fusie nou door laten gaan, dan wordt wel geacht of  gevraagd om […] tijdelijk of  eenmalig een fl inke donatie te doen. 
Daar kregen we ook niet echt de handen voor op elkaar om dat voor elkaar te krijgen. Zeker niet omdat er een alternatief  was 
om naar het grote [bedrijfstakpensioenfonds] in één keer over te gaan […]” (Interview, 3 juni 2013). 
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oenfondsen vaker minder deelnemers hebben dan bedrijfstakpensioenfondsen zijn ook hun administratie-

kosten vaak hoger. Het is daarom niet verwonderlijk dat voornamelijk ondernemingspensioenfondsen en 

kleinere bedrijfstakpensioenfondsen druk vanuit de overheid voelen om te liquideren en/of  te fuseren met 

andere fondsen. Het tegenovergestelde is echter het geval met betrekking tot de vermogensbeheerkosten: 

hoe groter het vermogen, hoe hoger de kosten voor het vermogensbeheer (ibid.). Een toenemende concen-

tratie van de tweede pijler hoeft daarom niet de kosteneffi ciëntie te brengen die de toezichthouder wenst. 
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5 De markt voor aanvullende pensioenen

Terwijl de overheid lage administratiekosten en hoge fi nanciële prestaties aanmoedigt, proberen pensi-

oenfondsen zoveel mogelijk deelnemers aan te trekken om zodoende schaalvoordelen te behalen. Concur-

rentie wordt op twee manieren uitgeoefend. Als eerste identifi ceren pensioenfondsen werkgevers wier be-

drijfsactiviteiten vallen onder de verplichtstelling, maar die nog geen lid zijn van het fonds. Deze werkgevers 

zijn verplicht om zich aan te sluiten bij het fonds of  anders een vrijstelling aan te vragen. Vooral wanneer 

Nederlandse bedrijven hun bedrijfsactiviteiten diversifi ëren, kunnen werkgevers tot de ontdekking komen 

dat een verplichtstelling van toepassing is op een deel van hun werknemers. Rechtszaken over verplichte 

deelname komen regelmatig voor. Ten tweede kunnen pensioenuitvoerders proberen om werkgevers op 

vrijwillige basis bij het fonds aan te laten sluiten. Zij doen dit onder andere door verschillende pensioenpro-

ducten aan te bieden en het bieden van maatwerk aan individuele werkgevers. In dit hoofdstuk zal op deze 

laatste twee methoden verder ingegaan worden. 

Niet alle pensioenuitvoerders hebben een vast deelnemersbestand. De vrijwillige bedrijfstakpensi-

oenfondsen, bijvoorbeeld, zijn afhankelijk van werkgevers die zich op vrijwillige basis bij hen aansluiten. 

Vrijwillige bedrijfstakpensioenfondsen voeren net als de verplichte bedrijfstakpensioenfondsen collectieve 

pensioenregelingen uit op bedrijfstakniveau. De regeling is verplicht voor werkgevers die lid zijn van de 

werkgeversvereniging, maar niet toepasbaar op niet-leden. In sommige gevallen hebben werkgeversvereni-

gingen een aparte organisatie, specifi ek voor die werkgevers die aan de collectieve pensioenregeling wen-

sen deel te nemen. Hierdoor kunnen werkgevers lid worden van de werkgeversvereniging, ook als ze niet 

geïnteresseerd zijn in de collectieve pensioenregeling.12 In andere gevallen hebben de sociale partners de 

pensioenregeling gescheiden van de cao voor de bedrijfstak. Wederom is het doel om werkgevers de keuze 

te bieden om niet aan de collectieve pensioenregeling deel te nemen, maar wel de overige collectieve arbeids-

voorwaarden voor de bedrijfstak te volgen en vice versa.13 In 2013 waren er twaalf  vrijwillige bedrijfstakpen-

sioenfondsen in Nederland, zoals voor de zorgverzekeringssector en de media.

12 Een aparte werkgeversvereniging kan opgericht worden, als slechts een klein deel van de werkgevers in een bepaalde bedrijfs-
tak interesse heeft in een cao. Dit is bijvoorbeeld het geval in de ICT-sector. De ICT-sector als geheel heeft geen cao. Werkge-
vers in de kantoortechnologie, echter, besloten wel te onderhandelen met vakbonden over de arbeidsvoorwaarden, inclusief  
een collectieve pensioenregeling. De resulterende cao is verplicht voor alle leden van de kantoortechnologiebranche binnen 
de ICT-werkgeversvereniging. Werkgevers die niet bij deze branche horen, mogen zich ook aansluiten bij het vrijwillige fonds 
(Interview, 10 juni 2013).

13 Dit is het geval in de rubber- en plasticindustrie. Hier hebben de werkgevers de mogelijkheid om lid te worden van het vrijwil-
lige pensioenfonds zonder de cao voor de bedrijfstak te volgen en vice versa. Er is geen verplichtstelling voor de pensioenrege-
ling en de cao is niet algemeen verbindend verklaard (Interview, 12 juni 2013). 
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Om zoveel mogelijk werkgevers aan te trekken, bieden de vrijwillige bedrijfstakpensioenfondsen ver-

schillende pensioenregelingen aan. Neem bijvoorbeeld het pensioenfonds voor de Nederlandse groothan-

del. Dit fonds biedt een “cafetariamodel” voor haar pensioenregeling, gelijk een fl exibele cao (Benders, 

Delsen en Smits 2006). Hoewel het fonds een collectieve pensioenregeling uitvoert, kunnen individuele 

werkgevers aanpassingen maken een bepaalde elementen van de regeling. Deze fl exibiliteit heeft bijvoor-

beeld betrekking op het opbouwpercentage, de franchise, en de (on)voorwaardelijkheid van de indexatie. 

Hoewel werkgevers momenteel alleen opwaartse aanpassingen kunnen maken, werkt het fonds ook aan de 

mogelijkheid om de regeling minder genereus te maken (Interview, 4 juli 2013). Andere vrijwillige fondsen 

proberen werkgevers aan te trekken door meerdere pensioenregelingen aan te bieden of  door een DC-

regeling naast een DB-pensioen aan te bieden.14 

Ook kunnen pensioenuitvoerders werkgevers de mogelijkheid bieden om van een collectieve pensioen-

regeling af  te wijken. Met name grote werkgevers zijn aantrekkelijke klanten, die pensioenuitvoerders met 

het oog op schaalvergroting graag aan zich willen binden. Maatwerk heeft het aantal keuzes ter beschikking 

aan werkgevers doen toenemen. Zo observeerde de gesprekspartner bij AllInsure een grote bereidheid van 

het bedrijfstakpensioenfonds om tegemoet te komen aan de wensen van de werkgever. De gesprekspart-

ner verklaart deze bereidheid vanuit de fi nanciële prikkel die het fonds heeft om concessies te doen aan de 

werkgever: 

En [het bedrijfstakpenisoenfonds] wil heel graag [AllInsure] als deelnemer houden. Wij brengen 
daar ongeveer 10 miljoen premie per jaar naartoe. Dat is dus op zich een interessante klant. En 
wij merken wel bij [het bedrijfstakpensioenfonds] dat ze meer in beweging komen om [AllInsure] 
te faciliteren, dat eventuele verschillen goed in hun administratie komen (Interview, 6 juli 2013).

Ook de gesprekspartner bij AgriFood bemerkte dat zij een aantrekkelijke klant was voor de verzeke-

raar. Toen de werkgever van pensioenuitvoerder wilde wisselen, benaderde zij diverse verzekeraars met het 

verzoek een offerte uit te brengen. Een aantal verzekeraars, die door de werkgever benaderd werden, waren 

echter niet bereid om de regeling één-op-één uit te voeren of  vereisten een aanzienlijke fi nanciële bijdrage. 

Hierdoor vielen zij al snel af  in het selectieproces. Ook het bedrijfstakpensioenfonds uit een aanverwante 

sector viel af, omdat het een bijstorting van tientallen miljoenen euro’s vroeg. De uiteindelijke keuze voor 

14 Het vrijwillige pensioenfonds voor de media (PNO Media) biedt bijvoorbeeld een vijftal pensioenregelingen aan. De pensi-
oenregelingen zijn allen middelloonregelingen, maar variëren qua opbouwpercentage, premiehoogte, franchise en partnerpen-
sioen. Een tweede voorbeeld is het pensioenfonds voor de kantoortechnologie dat sinds januari 2014 zowel een DB- als een 
DC-regeling uitvoert. Motivatie hiervoor is om meer internationale bedrijven aan zich te binden. Fondsbestuurders hopen 
dat ze met het aanbieden van twee regelingen, de aantrekkelijkheid van een DC-regeling aan internationale bedrijven kunnen 
bieden, terwijl ze werkgevers ook de kostenvoordelen van een bedrijfstakpensioenfonds kunnen beloven (Interview, 12 juni 
2013).
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de huidige uitvoerder werd genomen, nadat deze toezegde 100% van de pensioenen te garanderen, terwijl 

de dekkingsgraad van het ondernemingspensioenfonds op dat moment slechts op 90% stond. Doordat de 

dekkingsgraad bij liquidatie van het fonds weer enigszins hersteld was, bracht het aanbod van de verzekeraar 

een fi nanciële meevaller van ongeveer €10 miljoen met zich mee. Het vrijgekomen kapitaal is ten behoeve 

van de deelnemers in het toeslagendepot gestort (Interview, 22 juli 2013).

Hoewel pensioenuitvoerders in een sterk gereguleerde omgeving opereren, bestaat er wel degelijk 

marktwerking binnen de Nederlandse tweede pijler. Hoewel vraag en aanbod relatief  beperkt zijn door het 

bijna-monopolie van de bedrijfstakpensioenfondsen, bestaat er concurrentie zowel tussen pensioenfondsen 

onderling als tussen verschillende uitvoerders van pensioen. Deze concurrentie wordt met name ingegeven 

door de noodzaak voor pensioenuitvoerders om schaalvoordelen te behalen. Hierdoor zijn uitvoerders be-

reid gebleken om werkgevers meer pensioenproducten en individueel maatwerk aan te bieden. Keuzevrij-

heid voor de werkgevers is daardoor toegenomen. Tegelijkertijd moet erkend worden dat werkgevers zelden 

unilaterale besluiten nemen met betrekking tot de selectie van een pensioenuitvoerder. Zoals het volgende 

hoofdstuk zal verduidelijken, hebben ook andere stakeholders binnen het bedrijf  rechten van advies en 

instemming, waardoor keuzes van werkgevers verder beïnvloed worden. 
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6 Onderhandelen over pensioen

De concurrentie tussen pensioenuitvoerders beschreven in het vorige hoofdstuk wordt verminderd 

door de lange traditie van zelfbestuur door de sociale partners (werkgeversorganisaties en vakbonden) in het 

Nederlandse pensioenlandschap. Dit element van zelfbestuur blijkt niet alleen uit het belang van collectieve 

onderhandelingen over pensioen, maar is ook geïnstitutionaliseerd in de governancestructuur van pensioen-

fondsen. In zowel de bedrijfstakpensioenfondsen als de ondernemingspensioenfondsen zijn werknemers 

vertegenwoordigd binnen het fondsbestuur.15 Nederlandse pensioenfondsen hebben een bipartiet bestuur, 

waarin zetels gelijk zijn verdeeld tussen werkgever- en werknemersvertegenwoordigers. Per augustus 2013 

hebben gepensioneerden ook een wettelijk recht op hun eigen vertegenwoordiging binnen het pensioen-

fondsbestuur. Het totaal aantal zetels voor werknemers en gepensioneerden moet in principe gelijk zijn aan 

het aantal zetels voor de werkgevers, hoewel andere verdelingen ook mogelijk zijn.16 

De specifi eke governancestructuur van de Nederlandse pensioenfondsen bemoeilijkt werkgeverskeuzes 

met betrekking tot pensioen. Werknemers en gepensioneerden zijn vertegenwoordigd in de deelnemersraad, 

die het bestuur adviseert over belangrijke onderwerpen. De deelnemersraad heeft een instemmingsrecht bij 

de liquidatie van het fonds. Ook wanneer de pensioenregeling wordt uitgevoerd door een verzekeraar is de 

werkgever verplicht om toestemming te vragen van de ondernemingsraad, voordat een pensioenregeling 

ingesteld, beëindigd of  gewijzigd wordt. Tot augustus 2013 had de ondernemingsraad alleen een adviesrecht 

bij pensioenregelingen, tenzij er over de regeling collectief  onderhandeld werd. Per augustus 2013 is het 

instemmingsrecht van de ondernemingsraad ook van toepassing op de vrijwillige elementen binnen rege-

lingen uitgevoerd door een verplicht bedrijfstakpensioenfonds en op regelingen uitgevoerd door vrijwillige 

bedrijfstakpensioenfondsen en ondernemingspensioenfondsen. 

Zo werd bij AgriFood in 2005 de pensioenspaarregeling beëindigd op initiatief  van de Centrale Onder-

nemingsraad. De pensioenspaarregeling was een regeling bovenop de basispensioenregeling, die op risico-

basis gefi nancierd werd. De werknemersvertegenwoordigers wilden van de regeling af, omdat deze vooral 

voor laagbetaalde werknemers erg risicovol bleek. Niet alleen werd een groot gedeelte van hun pensioen 

hierdoor afhankelijk van fl uctuaties in fi nanciële markten, ook de lage rentestand vergrootte de kans op een 

lager pensioen. De Centrale Ondernemingsraad pleitte er daarom voor om de spaarregeling af  te schaffen 

15 In het geval van ondernemingspensioenfondsen worden werknemersvertegenwoordigers direct verkozen door de werknemers 
of  geselecteerd door de ondernemingsraad of  deelnemersraad. 

16 Bij het pensioenfonds voor de grafi sche bedrijven (PGB) bijvoorbeeld hebben werkgevers ook een zetel opgegeven voor 
gepensioneerden. De nieuwe zetelverdeling is nu vier zetels elk voor werkgever en werknemers en twee zetels voor de gepen-
sioneerden (PGB 2013). 
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en deze op te nemen in de basisregeling. De werkgever ging hiermee akkoord en verhoogde daarop het 

opbouwpercentage van 2,1% naar 2,15%. Het reeds gespaarde kapitaal werd ondergebracht bij een premie-

pensioeninstelling (Interview, 22 juli 2013). 

Onderhandelingen met werknemersvertegenwoordigers in de deelnemersraad of  ondernemingsraad 

kunnen de kosten voor de werkgever aanzienlijk verhogen. Wederom is AgriFood een case in point. Bij dit 

bedrijf  zijn de Centrale Ondernemingsraad en de vereniging van gepensioneerden nauw betrokken ge-

weest bij het overgangsproces. Zo werden er twee werkgroepen opgericht, waarin stakeholders met elkaar 

bespraken aan welke vereisten de verzekeraars moesten te voldoen en hoe de governancestructuur voor de 

nieuwe pensioenvoorziening er uit zou komen te zien. Uit het overleg bleek dat de stakeholders de huidige 

pensioenregeling zoveel mogelijk intact wilden houden. Ook voor de pensioenspaarregeling en de prepen-

sioenen gold dat de regelingen zoveel mogelijk één-op-één moesten worden overgezet. Tenslotte wilden 

de stakeholders de mogelijkheid tot indexeren behouden. Aan deze voorwaarden moest worden voldaan, 

voordat de stakeholders hun instemming verleenden aan de overgang. Om de partijen te overtuigen van de 

noodzaak van de overstap, heeft de werkgever een fi nanciële bijdrage geleverd, waardoor indexatie sneller 

mogelijk zou zijn: “De werkgever moest ook wel de partijen een beetje duwen. Dat heeft hij middels een 

fi nanciële toezegging gedaan” (Interview, 22 juli 2013). 

Hoewel de werkgever de eigen pensioenregeling zoveel mogelijk wil laten aansluiten bij de basisregeling 

voor de bedrijfstak, is het niet altijd mogelijk om alle verschillen tussen beiden weg te nemen. Zo bleek het 

arbeidsongeschiktheidspensioen van AllInsure beter geregeld te zijn dan bij het bedrijfstakpensioenfonds. 

Ook hebben AllInsure werknemers die voor 1 januari 2006 in dienst waren een andere franchise dan andere 

werknemers binnen de bedrijfstak. Andere verschillen tussen beide regelingen zijn voortgekomen uit het feit 

dat de pensioenregeling van AllInsure onderdeel is van een andere cao (verzekeringsbedrijf  binnendienst) 

die de regeling van het bedrijfstakpensioenfonds (Nederlandse zorgverzekeraars). Zo is indexatie voor me-

dewerkers binnendienst voorwaardelijk, terwijl de indexatie voor werknemers van zorgverzekeraars op on-

voorwaardelijk basis geschiedt. Het pensioenfonds zal daarom beide regelingen apart moeten administreren, 

hetgeen niet altijd mogelijk hoeft te zijn: “Dus het gaat wel wat complexer worden in de administratie, om-

dat […] beide cao’s [niet] dezelfde afspraken hebben” (Interview, 6 juli 2013).  

De discrepantie tussen de twee pensioenregelingen heeft ook gevolgen voor de governance binnen het 

bedrijfstakpensioenfonds. Het bedrijfspensioenfonds heeft een pensioenreglement, waarin de basisregeling 

beschreven wordt. Deze pensioenregeling wordt bepaald door de cao-partijen, die vertegenwoordigd zijn 
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binnen het pensioenfondsbestuur. Aangezien AllInsure geen deel uitmaakt van dit cao-overleg, hebben 

werkgever noch werknemers zeggenschap over reglementswijzigingen. Een voorbeeld hiervan is het verho-

gen van de pensioenleeftijd van 55 naar 60 jaar, een recentelijke beslissing van het pensioenfondsbestuur. 

Deze situatie roept de vraag op of  de centrale ondernemingsraad van AllInsure veranderingen aan het pen-

sioenreglement tevens moet goedkeuren: 

Wij zijn er nog niet helemaal over uit wat de precisie van de medezeggenschap van [AllInsure] 
is. Daar zijn we nog naar op zoek. We proberen wel zo veel mogelijk aan te haken bij het beleid 
van [het bedrijfstakpensioenfonds]. Dat we niet voor elke wijziging naar ons eigen medezeggen-
schapsorgaan hoeven. Dus daar moeten wij nog een modus in vinden hoe we die samenwerking 
goed gaan krijgen (Interview, 6 juli 2013). 

Het oplossen van mogelijke confl icten vereist dus doorgaand overleg tussen de werkgever en het be-

drijfstakpensioenfonds enerzijds en tussen de werkgever en het medezeggenschapsorgaan anderzijds. 

Bij AgriFood hebben de stakeholders een creatieve oplossing gevonden voor het verlies van zeggen-

schap door de overgang naar een verzekeraar. De stakeholders hebben hier een nieuw bestuursorgaan, de 

pensioenuitvoeringscommissie (PUC), opgericht, dat verantwoordelijk is voor de indexatiebeslissingen. De 

PUC bestaat uit negen leden: zowel de werkgever, de werknemers als de gepensioneerden hebben elk drie 

vertegenwoordigers. De PUC beheert het indexatiefonds, gefi nancierd uit de pensioenpremies en overwaar-

de uit het voorzieningendepot. Terwijl de werkgever een instemmingsrecht heeft over het voorzieningende-

pot, heeft de PUC volledige controle over het beleggingen van het vermogen in het indexatiedepot en is het 

verantwoordelijk voor het indexatiebeleid. De gesprekspartner stelt: “Het is niet de werkgever, het is niet 

[de verzekeraar], maar het is de pensioenuitvoeringscommissie die daarover wikt en beschikt” (Interview, 

22 juli 2013). Zodra het indexatiedepot een bepaald vermogen bereikt, besluit de PUC of  er indexatie van 

de pensioenen kan worden toegepast. Elk jaar moet de PUC verantwoording afl eggen ten aanzien van de 

werkgever, de werknemers en de vereniging van gepensioneerden.17 

De pensioenuitvoeringscommissie biedt een tripartiete oplossing voor de belangenconfl icten tussen de 

verschillende partijen aan de pensioenregeling. Zo zullen gepensioneerden eerder indexatie willen, terwijl 

jonge deelnemers liever willen opbouwen. In de PUC worden deze belangen tegen elkaar afgewogen. Zo 

stelt de gesprekspartner: “We hadden meteen uit kunnen gaan delen, want er was geld. Alleen dat vond de 

PUC geen verstandig besluit. Dus eerst proberen we structureel een indexatiebeleid te formuleren. Onder 

bepaalde voorwaarden, ook weer met dekkingsgraden, dan pas gaan wij uitkeren” (Interview, 22 juli 2013). 

17 De PUC ziet ook toe op het voorzieningendepot. Echter, hier heeft de werkgever een instemmingsrecht. Zo stelt de gespreks-
partner: “Uiteindelijk is het wel zo dat de werkgever de premies moet betalen. Kijk als, stel dat de PUC zou zeggen: “in dat 
grote depot gaan wij heel risicovol beleggen”. Dan zou de werkgever kunnen zeggen: “sorry, maar dat is me iets te link en de 
garantiepremie die wij moeten betalen aan [de verzekeraar], die gaat skyhigh omhoog. Daar ben ik tegen.” Dus daar hebben 
we een instemmingsrecht” (Interview, 22 juli 2013). 



Page ● 36

Natascha van der Zwan

AIAS WP 148 ● www.uva-aias.net

Daarnaast schermt de PUC het kapitaal ook af  van de verzekeraar: “Eens in het toeslagendepot, blijft in 

het toeslagendepot. Het kan niet zo zijn dat [de verzekeraar] zegt, het is wat tegengevallen dit jaar, laten we 

maar weer even een stukje terugvloeien. Nee, alles wat in het toeslagendepot zit, dat blijft er zitten.” Vol-

gens de gesprekspartner is de PUC dan ook een “aardige test case voor evenwichtige belangenbehartiging” 

(Interview, 22 juli 2013). 

PublicCorp toont aan dat het wisselen van pensioenuitvoerder ook kan bijdragen aan het doorbreken 

van een impasse in het arbeidsvoorwaardenoverleg. Bij PublicCorp trachtte de werkgever al een aantal 

jaar om de onvoorwaardelijk geïndexeerde middelloonregeling te vervangen door een voorwaardelijk ge-

indexeerde regeling. De geïndexeerde middelloonregeling was het resultaat cao-onderhandelingen in 2005, 

waarbij de toenmalige eindloonregeling werd vervangen. De kosten van de pensioenregeling bleven echter 

erg hoog: de gesprekspartner schat een premie van tussen de 30% en 40%. De werkgever wilde graag naar 

een voorwaardelijk geïndexeerd pensioen, maar onderhandelingen tussen de cao-partijen liepen spaak. Pas 

bij de overgang naar het verplichte bedrijfstakpensioenfonds, dat wel een voorwaardelijk geïndexeerde rege-

ling had, werd deze wens gerealiseerd. De gesprekspartner stelt: 

Dus de overstap naar [het verplichte bedrijfstakpensioenfonds] heeft voor de cao-partijen ook 
mogelijk gemaakt iets wat ze […] binnen het raamwerk van de bestaande cao niet zouden hebben 
kunnen realiseren [of] veel moeilijker zouden kunnen realiseren. Namelijk de overstap maken van 
die te dure, geïndexeerde middelloonregeling naar een normale middelloonregeling (Interview, 3 
juni 2013).

Na de overstap naar het verplichte bedrijfstakpensioenfonds daalde de premie naar 25%. Volgens de 

gesprekpartner zijn de lagere kosten een belangrijke reden waarom deelnemers relatief  weinig weerstand 

hadden tegen de nieuwe pensioenuitvoerder: 

Het is gewoon een hele normale, goede pensioenregeling. En dat je daar als werknemer een 
premie voor betaald, die veel lager ligt dan bij het huidige pensioenfonds, is voor medewerkers 
natuurlijk ook mooi meegenomen. Gewoon, dus ook iets waar ze zich niet actief  tegen willen 
verzetten (Interview, 3 juni 2013).

Desondanks hebben werkgever en deelnemers in de huidige situatie wel minder invloed over de pen-

sioenregeling. Hierover zegt de gesprekspartner: “We hebben wel een grote mond. Professioneel gewoon, 

kunnen we onze stem heel goed laten horen. Maar we realiseren ons natuurlijk dat we onderdeel uitmaken 

van een veel groter geheel” (Interview, 3 juni 2013). 
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Concluderend kan gesteld worden dat alle drie institutionele domeinen de keuzes van werkgevers met 

betrekking tot pensioen beïnvloeden, maar elk op een andere manier. Regulering door de overheid bepaalt 

met name of  een werkgever zijn pensioenfonds zal liquideren, terwijl de markt voor aanvullende pensioenen 

en het arbeidsvoorwaardenoverleg de verdere besluiten van werkgevers beïnvloeden. Daarnaast hebben de 

drie institutionele domeinen verschillende effecten op kleine en grote werkgevers. Vooral kleine werkgevers 

zullen moeite hebben om kosten te verlagen en strengere overheidseisen bij te benen. Ze hebben ook min-

der onderhandelingsmacht dan grotere werkgevers tegenover pensioenuitvoerders en stakeholders. Ook 

de drie cases besproken in dit paper verschillen sterk op deze aspecten. In het volgende hoofdstuk wordt 

besproken hoe zij de overgang naar een nieuwe pensioenuitvoerder hebben ervaren. 
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7 Naar een nieuwe pensioenuitvoerder - 
ervaringen van werkgevers

Hoewel de drie werkgevers – AgriFood, AllInsure en PublicCorp - sterk van elkaar verschillen qua 

bedrijfsactiviteiten en omvang, hebben zij ook enkele zaken met elkaar gemeen. Allereerst was de beslis-

sing om van pensioenuitvoerder te veranderen in alle gevallen gemotiveerd door de wens van de werkgever 

om de pensioenregeling meer “op afstand te zetten”. Zowel de hoge uitvoeringskosten als de toenemende 

complexiteit van pensioenadministratie werden genoemd door de gesprekspartners als belangrijke redenen 

om een nieuwe uitvoerder te zoeken. Ook waren bij alle drie werkgevers de stakeholders actief  in het besluit-

vormingsproces. AgriFood had de meeste stakeholder betrokkenheid dankzij de oprichting van twee werk-

groepen waarin ondernemingsraadsleden en gepensioneerdenvertegenwoordigers zitting in hadden. Ook 

bij PublicCorp werden stakeholders betrokken bij de onderhandelingen met de nieuwe pensioenuitvoerder. 

Tenslotte valt op dat alle werkgevers een sterke preferentie voor een bepaald type pensioenuitvoerder had-

den. Zo prefereerde AgriFood een verzekeraar, terwijl PublicCorp juist grote bezwaren tegen verzekeraars 

had vanwege negatieve ervaringen uit het verleden.18

Pensioenuitvoerders brengen dan ook verschillende voor- en nadelen met zich mee. Bedrijfstakpensi-

oenfondsen hebben een geprivilegieerde positie in het Nederlandse pensioenstelsel. De verplichtstelling 

zorgt ervoor dat bedrijfstakpensioenfondsen een groot deelnemersbestand hebben, dat schaalvoordelen 

mogelijk maakt. Schaalvoordelen hebben een positief  effect op de administratiekosten, waardoor pensi-

oenfondsen vaak goedkoper zijn dan verzekeraars.19 Ook hebben zij baat bij de classifi catie van pensioen-

fondsen als sociale in plaats van fi nanciële instellingen.20 Zo is het pensioenfondsen toegestaan om een 

lagere nominale rente te hanteren dan verzekeraars en worden er lagere solvabiliteitseisen aan hen gesteld.21 

Desalniettemin worden de meeste geliquideerde pensioenfondsen opgevolgd door een verzekeraar (DNB 

18 De gesprekspartner zegt hierover: “De aanleiding was de abominabel slechte staat van de rechtstreekse verzekering bij een 
aantal verzekeringsmaatschappijen. De jaarlijkse opgaves, ja, die waren altijd minstens twee jaar te laat en bovendien waren die 
kwalitatief  ver beneden de maat. Die waren zonder een duidelijke toelichting absoluut niet begrijpelijk voor de deelnemers” 
(Interview, 3 juni 2013). 

19 Het kostenverschil is het duidelijkst als we pensioenfondsen vergelijken met de administratiekosten van individuele pensioen-
contracten door verzekeraars (Bikker en De Dreu 2006). Minder duidelijk is hoe verzekeraars vergelijken bij de administratie 
van collectieve regelingen, omdat deze veelal niet te onderscheiden van de kosten van individuele regelingen in de gegevens 
van verzekeraars. Salverda constateert dat de administratiekosten van verzekeraars bijna tien keer zo hoog zijn dan die van 
pensioenfondsen (2005: 26). 

20 Zo kan een werkgever met een jong werknemersbestand beboet worden, als hij weggaat bij een bedrijfstakpensioenfonds. De 
redenering achter deze boete is dat de werkgever de intergenerationele solidariteit binnen het bedrijfstakpensioenfonds onder 
druk zet door te vertrekken. 

21 De solvabiliteitseisen gesteld aan verzekeraars staan in de Wet op het Financieel Toezicht en het Europese Solvency II. Verze-
keraars moeten zorgen dat alle verplichtingen gedekt worden door het belegd vermogen. Daarnaast moeten zij extra kapitaal 
beschikbaar hebben om potentiele verliezen te dekken, bijvoorbeeld in de vorm van een garantiefonds.
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2014c). Verzekeraars bieden een aantal voordelen voor werkgevers: de premiehoogte is van tevoren bekend 

en ligt vast, terwijl pensioenen moeilijk worden gekort. Ook voeren verzekeraars vaker DC-regelingen uit 

dan pensioenfondsen.

Hoewel de meeste pensioenregelingen in Nederland op DB-basis worden gefi nancierd, tellen DC-rege-

lingen voor ongeveer 10% van de pensioencontracten. Terwijl in 2012 slechts 5,3% van alle uitgevoerde pen-

sioenregelingen bij bedrijfstakpensioenfondsen DC-regelingen waren, viel meer dan de helft (55,7%) van de 

pensioenregelingen bij verzekeraars in deze categorie (DNB 2014a). Beursgenoteerde bedrijven prefereren 

veelal DC-regelingen, omdat internationale boekhoudregels voorschrijven dat ze hun DB-verplichtingen 

rapporteren. Zo werd bij AgriFood in 2005 de toenmalige eindloonregeling vervangen door een beschik-

bare premieregeling. Zowel de betaalbaarheid van de pensioenregeling als de beursnotering van het bedrijf  

speelde hierbij een rol. De werkgever wilde de pensioenregeling graag van de balans houden en daarmee 

samenhangende fl uctueringen voorkomen. Om werknemers te compenseren voor het risicodragerschap 

heeft de werkgever de eerste paar jaar een hoger premiepercentage betaald (Interview, 22 juli 2013). 

Toch hebben verzekeraars ook enkele nadelen. Zo bieden verzekeraars geen pensioenregelingen met 

onvoorwaardelijke indexatie aan, tenzij de werkgever hiervoor betaalt. Deze fi nanciële last is afwezig bij 

een bedrijfstakpensioenfonds, waar het fonds zelf  verantwoordelijk is voor het bekostigen van de indexa-

tie – hoewel onvoorwaardelijke indexatie in toenemende mate ook bij de bedrijfstakpensioenfondsen een 

zeldzaamheid aan te worden is. Ook verliezen werknemers hun vertegenwoordiging in een deelnemersraad 

of  bestuur, als overgegaan wordt van een pensioenfonds naar een verzekeraar. Hoewel de centrale onder-

nemingsraad vervolgens een instemmingsrecht krijgt over de inhoud van de pensioenregeling, blijft er toch 

een belangrijke beperking: omdat het fondsbestuur het beleggingsbeleid vaststelt, kan de centrale onder-

nemingsraad hier niets over zeggen. Werknemers zullen dan ook iets van hun invloed over hun pensioen 

verliezen.

Ondanks deze nadelen geeft AgriFood geeft een overwegend positieve evaluatie van de overstap naar de 

verzekeraar. Het wegnemen van het risico op kortingen wordt genoemd als een belangrijk voordeel van de 

verzekeraar. De gesprekspartner stelt: “Het enige risico dat wij hebben, is als [de verzekeraar] omvalt. Dan 

hebben wij een probleem” (Interview, 22 juli 2013). Ook verwacht de werkgever dat de mogelijkheid tot 

indexatie groter is bij de verzekeraar dan bij het ondernemingspensioenfonds. Toch zitten er ook nadelen 

verbonden aan de keuze voor een verzekeraar, aldus de gesprekspartner. Zo is er minder direct contact tus-

sen de deelnemer en de pensioenuitvoerder. De werkgever heeft dat geprobeerd te ondervangen door het 
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oprichten van een pensioenbureau, dat werknemers bijstaat met informatie over hun pensioenregeling, en 

het geven van voorlichten door middel van roadshows, nieuwsbrieven, intranetsites etc.

De overgang van het eigen ondernemingspensioenfonds naar een verzekeraar  is voor AgriFood een 

kostbare aangelegenheid geweest. Zo moest de werkgever fi nanciële toezeggingen doen om de stakehol-

ders ervan te overtuigen dat de overstap naar een verzekeraar wenselijk was. Hierdoor is de premie voor 

de werkgever een stuk hoger komen te liggen. Ook bleek het niet mogelijk om alle beleggingen van het 

pensioenfonds over te dragen aan de verzekeraar; deze waren niet voldoende liquide. De werkgever heeft 

deze beleggingen toen over moeten nemen, omdat de overgang toch mogelijk te maken. De gesprekspartner 

nuanceert dan ook het gemak van de verzekeraar: 

Maar inderdaad, het idee dat je met een verzekerde regeling van alle ellende af  bent, en dat geen 
belasting meer voor je werknemers hebt, die dus in een bestuur zitten of  nu in de PUC zitten, dat 
werkt niet helemaal zo. Dat is niet helemaal uitgekomen. Nee (Interview, 22 juli 2013).  

AllInsure richtte in eerste instantie een eigen ondernemingspensioenfonds op om meer te leren over de 

pensioenmarkt. Het ondernemingspensioenfonds was geen regelrecht succes. De meeste regionale organi-

saties namen een afwachtende houding aan. Naast de centrale organisatie sloten slechts drie van de 21 regi-

onale organisaties zich aan. Hierdoor bleef  het ondernemingspensioenfonds kleinschalig en dus kostbaar. 

Tenslotte veranderden ook AllInsure’s plannen om uit te breiden binnen de pensioenmarkt. In 2003 werd de 

divisie levensverzekeringen verkocht aan een andere verzekeraar. Het behouden van het ondernemingspen-

sioenfonds om ervaring met pensioenadministratie op te doen bleek niet meer relevant: “Dus vervolgens is 

toen gezegd, […] kunnen wij ons eigen OPF nog wel in de lucht houden of  zouden wij aansluiting moeten 

zoeken bij een bestaand fonds?” De werkgever koos voor deze laatste optie en op 1 januari 2006 werd het 

ondernemingspensioenfonds geliquideerd (Interview, 6 juli 2013). 

Ook bij de selectie van een nieuwe uitvoerder speelden bedrijf-strategische overwegingen een belang-

rijke rol. Vanaf  midden jaren 2000 wilde AllInsure haar activiteiten binnen de divisie zorgverzekeringen 

uitbreiden. De werkgever had al een kleine zorgverzekeringstak, maar hoopte deze verder te ontwikkelen. 

De onderneming beoogde daarom een fusie met een grotere zorgverzekeraar. De medewerkers van de 

divisie zorgverzekeringen hadden al een pensioenregeling bij het bedrijfstakpensioenfonds in deze sector. 

In anticipatie op de voorgenomen fusie besloot de werkgever ook de pensioenregeling voor haar overige 
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medewerkers onder te brengen bij dit bedrijfstakpensioenfonds. Volgens de gesprekspartner was de keuze 

voor deze uitvoerder dan ook een logische conclusie, die volgde uit de toekomstplannen van de werkgever.      

Bij PublicCorp nam het pensioenfondsbestuur het voortouw in de selectie van een nieuwe pensioen-

uitvoerder, maar andere stakeholders waren ook nauw betrokken bij het proces. De deelnemersraad, het 

verantwoordingsorgaan en de vereniging van gepensioneerden werden allen geïnformeerd. Een vertegen-

woordiger van de werkgever en een vertegenwoordiger van de vakbond waren aanwezig bij de gesprekken 

met de bedrijfstakpensioenfonds. Toen het bedrijfstakpensioenfonds positief  reageerde op het plan voor 

een fusie, werd het voorstel gepresenteerd aan de sociale partners. Alle partijen stemden snel toe. Een voor-

deel van de wisseling was een substantiële afname in de premie van ongeveer 10 procentpunten, omdat de 

regeling van het bedrijfstakpensioenfonds minder genereus was en daardoor goedkoper. De verminderde 

generositeit van de regeling was ook een probleem: om werknemers en gepensioneerden te compenseren 

voor geanticipeerde verliezen, werd de overwaarde uit het geliquideerde fonds verdeeld onder de deelnemers 

(Interview, 3 juni 2013). 

Ook de gesprekspartner bij PublicCorp was uiteindelijk tevreden over de overstap naar het verplichte 

bedrijfstakpensioenfonds. Toch ervoer de gesprekpartner de transitie naar een nieuwe pensioenuitvoerder 

als een uitermate complexe situatie. Die complexiteit kwam met name voort uit het feit dat bestaande pensi-

oenrechten vertaal moesten worden naar een nieuwe pensioenregeling, die van het verplichte bedrijfstakpen-

sioenfonds: “Men verloor geen waarde van de rechten, maar de rechten werden wel anders vormgegeven” 

(Interview, 3 juni 2013). De nieuwe regeling was op een aantal punten minder genereus dan de bestaande 

pensioenregeling, bijvoorbeeld op het gebied van het nabestaandenpensioen. Ook werd het vroegpensi-

oen binnen de huidige regeling gefi nancierd op basis van defi ned contribution, terwijl de nieuwe regeling deze 

mogelijkheid niet kende. Om deelnemers te compenseren voor deze verschillen hebben zij een deel van de 

overwaarde van het fonds meegekregen als extra pensioenrechten: 

We hadden bij de inkoop dus een stuk extra kapitaal over en uiteraard hebben we dat moeten 
verdelen over alle deelnemers, die eigenaar zijn in feite van het fonds. Het geld is er van en voor 
de deelnemers. Het was natuurlijk ook, omdat de [nieuwe] regeling op onderdelen wat minder 
[…] goed was dan onze eigen [oude] regeling (Interview, 3 juni 2013). 
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Ook telde volgens de gesprekspartner mee dat de nieuwe pensioenuitvoerder naar alle waarschijnlijk-

heid de pensioenen in de toekomst zou moeten korten. 

Daarnaast had de oude pensioenuitvoerder veel maatwerk geboden, iets dat niet meer mogelijk bleek 

bij het veel grotere bedrijfstakpensioenfonds. Dit maatwerk was ontstaan, omdat de pensioenuitvoerder was 

voortgekomen uit een situatie, waarbij meerdere verzekeraars pensioen hadden uitgevoerd voor de werkge-

ver. “Als klein pensioenfonds hadden we ook de mogelijkheid om juist bij die specifi eke oude rechten, die 

niet meer pasten in ons pensioenreglement, om toch, daarvoor uitzondering te maken, maatwerk als het 

ware te bieden” (Interview, 3 juni 2013). Deze uitzonderingen moesten vertaald worden naar nieuwe rechten 

in de pensioenregeling van het verplichte bedrijfstakpensioenfonds. Ook hier is een deel van de overwaarde 

van het fonds besteed aan het faciliteren van deze overgang.  

Uit de case studies komt naar voren dat de overgang naar een nieuwe pensioenuitvoerder gepaard gaat 

met moeilijke vraagstukken: hoe worden oude pensioenrechten naar een nieuwe regeling vertaald? Hoe is 

inspraak voor werkgever en werknemers geregeld? Welke kosten zijn er aan dit overgangsproces verbonden? 

Voor de werkgevers besproken in dit paper waren de antwoorden op deze vragen nog niet duidelijk, toen 

zij besloten om een nieuwe pensioenuitvoerder te kiezen. De meeste problemen deden zich gaandeweg het 

overgangsproces voor en werden ad hoc opgelost. Ook de oplossingen waar uiteindelijk voor gekozen werd, 

waren vaak niet van tevoren bepaald door wet- of  regelgeving of  praktijken bij andere werkgevers, maar 

werden door de betrokken stakeholders zelf  bedacht en voorgedragen. Hoewel de werkgevers op gelijke 

wijze reageerden op hun institutionele omgeving, was de uitkomst van het transitieproces bij elk bedrijf  

uniek. 
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8 Conclusie

Sinds midden jaren ’90 is het aantal pensioenfondsen in Nederland aanzienlijk afgenomen: van meer dan 

1000 fondsen in 1995 tot minder dan 400 fondsen vandaag de dag. Deze concentratie van het Nederlandse 

pensioenlandschap is opmerkelijk, omdat pensioenstelsels vaak als bijzonder robuuste instituties worden 

voorgesteld, die eerder neigen naar inertie dan naar verandering. Een nadere blik toont echter dat de af-

name van het aantal fondsen voornamelijk heeft plaatsgevonden bij de ondernemingspensioenfondsen in 

plaats van de bedrijfstakpensioenfondsen of  de beroepspensioenfondsen. Het huidige paper heeft getracht 

deze ontwikkeling te verklaren. Er is betoogd dat de afname van het aantal ondernemingspensioenfondsen 

een refl ectie is van veranderende werkgeversvoorkeuren met betrekking tot pensioen. Deze veranderende 

voorkeuren worden op hun beurt geweten aan de institutionele context van de Nederlandse tweede pijler. 

Specifi eke aandacht is gegeven aan de rol van overheidsregulering en –toezicht, de markt in aanvullende 

pensioenen en het collectieve overleg met vakbonden of  ondernemingsraden. 

In dit paper is de overheidsregulering geïdentifi ceerd als belangrijkste factor in de afname van het aan-

tal ondernemingspensioenfondsen in Nederland. DNB moedigt Nederlandse fondsen al enige jaren aan 

om de administratie en vermogensbeheerkosten te verminderen. De druk om hogere kosteneffi ciëntie te 

realiseren heeft ertoe geleid dat pensioenfondsen in toenemende mate schaalvoordelen nastreven. Immers, 

zodra het aantal deelnemers toeneemt, zullen de (administratie-)kosten afnemen. Het zijn met name de klei-

nere fondsen – waar veel ondernemingspensioenfondsen toe behoren – die dergelijke schaalvoordelen niet 

kunnen realiseren en daarom geliquideerd zijn. DNB heeft daarnaast ook deskundigheidseisen voor pensi-

oenfondsbestuurders verstrekt. Wederom is dat met name voor kleinere fondsen een probleem. Vaak zijn 

dit ondernemingspensioenfondsen, waar werkgevers verantwoordelijk zijn voor het rekruteren van nieuwe 

bestuurders. Daarom zijn veel werkgevers niet meer bereid of  in staat om de eigen pensioenregeling uit te 

voeren, zoals de case PublicCorp aantoont.

Terwijl overheidsregulering voornamelijk van invloed is op het besluit om een pensioenfonds te liquide-

ren, zijn markfactoren en de invloed van werknemers van belang bij de selectie van de pensioenuitvoerder 

en de hoogte van de transactiekosten. In recente jaren is er meer productdifferentiatie op het gebied van 

de aanvullende pensioenen gekomen, waardoor werkgevers meer keuze hebben gekregen. Daarnaast zijn 

pensioenuitvoerders bereid gebleken om individuele aanpassingen aan collectieve regelingen te maken om 

zo werkgevers te overtuigen zich bij hen aan te sluiten. Werknemersvertegenwoordigers spelen ook een 
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belangrijke rol. Zo heeft de deelnemersraad van een pensioenfonds instemmingsrecht bij de liquidatie van 

het fonds en een adviesrecht bij voorgestelde wijzigingen in de pensioenregeling. Als een regeling wordt uit-

gevoerd door een verzekeraar is de werkgever verplicht om instemming van de centrale ondernemingsraad 

te vragen alvorens de regeling in te voeren, te wijzigen of  te beëindigen. Werknemersvertegenwoordigers 

kunnen transactiekosten doen verhogen als zij fi nanciële compensatie voor mogelijke verliezen opeisen, die 

voortvloeien uit de wisseling van pensioenuitvoerders.

Verschillende institutionele dynamieken hebben dus vat op de Nederlandse tweede pijler. Terwijl toene-

mende regeldruk lijkt te wijzen op een homogenisering van het Nederlandse pensioenlandschap, naar een 

klein aantal zeer grote pensioenfondsen, werken de andere twee institutionele factoren eerder diversiteit in 

de hand. In de competitieve omgeving van de pensioenmarkt vechten pensioenfondsen en verzekeraars 

voor de klandizie van Nederlandse werkgevers, een lucratieve business van meer dan €1000 miljard (2013). 

In plaats een enkele pensioenregeling uit te voeren, doen pensioenuitvoerders nu aan productdifferentiatie 

en maken zij concessies aan individuele werkgevers. Ook het arbeidsvoorwaardenoverleg heeft de aanwezige 

werkgeverskeuzes beïnvloed. Centrale ondernemingsraden en gepensioneerdenverenigingen beschermen 

de rechten van huidige en gepensioneerde werknemers en eisen fi nanciële compensatie bij wijzigingen in 

de regeling. Desalniettemin toont de casus van AgriFood aan dat stakeholders ook creatieve oplossingen 

voor complexe problemen kunnen aandragen, in dit geval het oprichten van een nieuw bestuursorgaan om 

verdelingsconfl icten over indexatie op te lossen. 

De mogelijke gevolgen van deze veranderingen voor de Nederlandse tweede pijler zijn substantieel. 

Het is hier betoogd, dat de toenemende liquidaties van ondernemingspensioenfondsen kan leiden tot meer 

institutionele diversiteit binnen het pensioenstelsel. Deze diversiteit wordt niet alleen veroorzaakt door het 

maatwerk aangeboden door marktactoren die hun activiteiten willen uitbreiden of  meer schaalvoordelen 

willen realiseren, maar ook door de noodzaak tot afstemming tussen een bestaande pensioenregeling en 

de regeling zoals uitgevoerd door het nieuwe pensioenfonds of  verzekeraar. Daarnaast kan het verlies aan 

inspraakmogelijkheden voor werknemers de legitimiteit van het pensioenstelsel verder onder de druk zetten 

na de slechte fi nanciële prestaties van de Nederlandse pensioenfondsen de afgelopen jaren. Op de korte ter-

mijn kan een verdere concentratie van het Nederlandse pensioenlandschap dan ook leiden tot aanzienlijke 

governanceproblemen.  
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Verdere concentratie kan ook resulteren in een hybridisering van de tweede pijler. In tegenstelling tot 

de beleidsdoeleinden van DNB zijn veel kleine werkgevers overgestapt naar een verzekeraar, terwijl de gro-

tere werkgevers gekozen hebben voor bedrijfstakpensioenfondsen. Verzekeraars stellen kleine werkgevers 

in staat om hun eigen pensioenproducten te kiezen en bieden meer stabiliteit in de premiestelling. Aan de 

andere kant zijn verzekeraars ook duurder dan pensioenfondsen en bieden ze minder vaak DB-regelingen 

aan. Werknemers in kleine bedrijven kunnen daardoor duurdere en risicovollere pensioenregelingen krijgen 

dan werknemers bij grotere ondernemingen. Grote werkgevers, daarentegen, kunnen de nadelen van be-

drijfstakpensioenfondsen (zoals premieverhogingen) makkelijker compenseren door meer invloed op het 

pensioenfondsbestuur ten gevolge van hun omvang.  

Dit paper heeft getracht een bijdrage te leveren aan institutionele analyses van Europese pensioenstel-

sels. Het heeft daarom de institutionele processen binnen de Nederlandse tweede pijler onderzocht door 

het systeem van overheidsanalyse, de markt voor aanvullende pensioenen en het arbeidsvoorwaardenoverleg 

aan nadere analyse te onderwerpen. De huidige studie bevestigt het endogene karakter van werkgeverspre-

ferenties. In Nederland worden werkgevers duidelijk beïnvloed door de institutionele context van de ver-

plichtstelling, zelfs wanneer zij vrij zijn om hun eigen pensioenuitvoerder te kiezen. Echter, dit paper maakt 

een aanvullende kwalifi catie door ook te specifi ceren hoe en wanneer verschillende institutionele processen 

werkgeverskeuzes beïnvloeden. Daarnaast toont het paper aan dat institutionele context verschillende ge-

volgen heeft voor kleine en grote werkgevers. In tegenstelling tot de beleidsdoeleinden van DNB is het 

daarom onwaarschijnlijk dat de afname van het aantal pensioenfondsen zal leiden tot een vermindering van 

institutionele complexiteit in de Nederlandse tweede pijler. 
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