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Meeste vermogen na consolidatie gaat naar
apf’en
Het grootste deel van het vermogen van
pensioenfondsen die stoppen komt terecht bij
algemeen pensioenfondsen en dan vooral in
een eigen kring. Behoud van de eigen
identiteit bij lagere kosten zijn voorname
redenen.
Dat heeft DNB gisteren bekendgemaakt. De toezichthouder
heeft gekeken naar welke pensioenuitvoerders het
vermogen gaat als fondsen liquideren of juridisch
samengaan. In de periode van juli 2017 tot juli 2018 waren
dit dus vooral algemeen pensioenfondsen (apf’en) en dan
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met name naar een eigen kring (‘single client kring’).
Voorbeelden zijn Unisys dat naar De Nationale ging en
Douwe Egberts en Holland Casino die kozen voor een eigen kring bij Stap. Eerder
kozen Bavaria en RBS voor eigen kringen bij Centraal Beheer.

Pensioenfonds ANWB, met €1,5 mrd onder beheer van vergelijkbare grootte als
Douwe Egberts en Holland Casino, wil ook naar een apf. Het is nog onduidelijk of de
keuze valt op een eigen kring en evenmin bij welk apf.
De toezichthouder heeft ook gekeken naar de redenen om voor een
pensioenuitvoerder te kiezen. Bij de keuze voor een eigen kring zijn lagere kosten bij
behoud van het eigen karakter van de pensioenregeling vaak de reden. Volgens DNB
is de kostenbesparing beperkt, omdat ‘er voor de kring een geheel eigen pakket
opgesteld wordt en de kosten ook gedragen moeten worden door dezelfde, mogelijk
beperkte, groep deelnemers’.
DNB schrijft verder dat de consolidatie naar verwachting verder gaat. Pensioen Pro
meldde in het laatste magazine al dat het aantal pensioenfondsen momenteel 240
is. Daarnaast zijn nog eens 35 fondsen in liquidatie, waaronder het apf van Delta
Lloyd. Volo, het apf van Volo heeft ook aangekondigd te stoppen, maar is nog niet in
liquidatie.
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In de vooruitblik op het toezicht kondigde DNB aan dat zij in 2019 aandacht gaat
besteden aan belemmeringen en dilemma’s van pensioenfondsen die hun toekomst
heroverwegen. Als pensioenfondsen daar in de praktijk tegenaan lopen, dan roept
DNB die op te delen via cwo[at]dnb.nl.

Sleutelfunctiehouders
Gisteren publiceerde DNB ook een nieuwsbrief over pensioenen. Hierin attendeert
de toezichthouder pensioenfondsen onder meer op vragen en antwoorden over de
eisen aan geschiktheid en betrouwbaarheid van sleutelfunctiehouders. Deze en
andere informatie over de invoering van de gewijzigde pensioenfondsenrichtlijn
heeft DNB verzameld op een tijdelijke pagina op zijn website.
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