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V
oor wie naar de statistieken kijkt, 

lijkt het einde van het kleine pen-

sioenfonds nabij. Sinds 2007 is 

het aantal Nederlandse pensioenfondsen 

met grofweg een derde afgenomen, tot 

483 fondsen halverwege 2011. Daarvan zijn 

nog eens ruim honderd fondsen in liquida-

tie. En daar blijft het waarschijnlijk niet bij. 

Dat het aantal pensioenfondsen terug-

loopt, hoeft op zich geen probleem te zijn. 

Maar er gaan steeds meer geluiden op 

dat fondsen om de verkeerde redenen de 

handdoek in de ring gooien. Deze zouden 

hun zelfstandigheid steeds vaker opgeven 

uit frustratie over de almaar toenemen-

de druk van politiek en toezichthouder. 

Kernvraag zou natuurlijk moeten zijn: is 

de consolidatie in het belang van de deel-

nemer? Wij vroegen een hoogleraar, twee 

consultants, en twee fiduciair beheerders 

om hun visie. 

Afgaand op zijn onderzoek naar de be-

leggingsprestaties van pensioenfondsen in 

Amerika en Canada kan Rob Bauer, hoog-

leraar aan de Universiteit van Maastricht, 

maar één ding concluderen: grote pensioen-

fondsen leveren in het algemeen betere be-

leggingsprestaties dan kleinere pensioen-

fondsen. Maar wat zegt dat over de situatie 

in Nederland? “Het universum van Canadese 

pensioenfondsen heeft veel weg van de Ne-

derlandse pensioensector,” zegt Bauer. “De 

database bevat ook een groot aantal kleine 

ondernemingspensioenfondsen, waaronder 

veel met een defined-benefit regeling.”

 Overigens is er ook Nederlands onder-

zoek dat deze resultaten bevestigt, merkt 

Bauer op. Onno Steenbeek, directeur bij 

APG, en Jaap Bikkers, onderzoeker bij DNB 

en tevens verbonden aan de Universiteit 

Utrecht, onderzochten negentig pensioen-

fondsen in Australië, Canada, de Verenigde 

Staten, maar ook in Nederland. Daarbij 

werden ook de administratiekosten be-

trokken. En de conclusie luidde: hoe klei-

ner het fonds, des te hoger de kosten per 

deelnemer. Bauer: “En die lijn kan nog ver-

der doorgetrokken worden. Want hetzelfde 

geldt natuurlijk voor de communicatie en 

informatievoorzieningen.”

Wat weegt zwaarder: kosten of 

risico?

Edward Snieder van KPMG vindt het niet 

meer dan logisch. “Natuurlijk, er is allerlei 

onderzoek voor, maar ook tegen schaal-

grootte te vinden. Uiteindelijk gaat het 

Het aantal pensioenfondsen neemt in rap tempo af. Maar is deze 
consolidatietrend in het belang van de deelnemer? IPNederland sprak enkele 

voor- en tegenstanders.

SCHAALGROOTTE: PANACEE OF 
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erom: wat levert het voor de deelnemer aan 

pensioen op per euro ingelegde premie.” En 

dan zijn kosten volgens hem een cruciale 

factor. “De belangrijkste dienstverlening 

die een pensioenfonds inkoopt zijn ad-

ministratie en vermogensbeheer. Daarbij 

geldt simpelweg dat hoe groter je bent, 

hoe beter je kunt onderhandelen. Als het 

zuiver gaat om de vraag wat het kost om 

een pensioenfonds in de lucht te houden, 

dan is schaalgrootte doorslaggevend.”

Maar leidt dat gegeven in de praktijk 

ook echt tot meer pensioen per ingelegde 

euro premie? Lodewijk van Pol, directeur 

fiduciair beheer bij Lombard Odier, durft 

dat te betwijfelen. Hij heeft een database 

met gegevens van 40 fondsen opgebouwd 

waaruit blijkt dat kleinere pensioenfond-

sen tijdens de vorige crisis een kleiner 

dekkingsgraadverlies incasseerden dan de 

grote pensioenfondsen – een bevinding die 

door IPNederland’s eigen onderzoek onder 

circa 200 pensioenfondsen wordt beves-

tigd, zie pagina 12 - 16. “En daar is duidelijk 

een lineair verband in te ontdekken: hoe 

groter het fonds, hoe risicovoller er wordt 

belegd. De grootste vijf pensioenfondsen 

hebben het hoogste risicoprofiel, zowel qua 

beleggingen als bijvoorbeeld uitgedrukt in 

het vereiste eigen vermogen,” constateert 

hij. Kleinere pensioenfondsen beleggen 

doorgaans een stuk voorzichtiger.

Klopt, zegt Rob Bauer, de kleine pensi-

oenfondsen presteren beter in de traditio-

nele beleggingscategorieën omdat zij eerder 

kiezen voor passief beheer. “Grote fondsen 

proberen vaker de markt te verslaan en be-

halen daardoor in aandelen en obligaties 

een lager resultaat.” Zij doen het daarente-

gen in de risicovollere beleggingen een stuk 

beter. “Dan gaat het om de zogenoemde 

private investments, zoals infrastructuur, 

private equity, en vastgoed. Beleggingsklas-

sen waar veel monitoring voor nodig is om 

te zorgen dat het goed gaat. En door hun 

omvang kunnen grote fondsen daarbij hun 

kosten per eenheid vermogen laag houden.” 

Voor de bestuursbureaus van kleine pen-

sioenfondsen zijn alternatieve beleggingen 

vaak te complex, en door de benodigde 

investeringen in infrastructuur en deskun-

digheid te duur. “En beleggen in funds-of-

funds zorgt ook voor hogere kosten.” Maar 

dat betekent volgens hem absoluut niet dat 

deze alternatieve beleggingen uit de porte-

feuille verbannen moeten worden. “Het pleit 

juist voor schaalgrootte,” meent Bauer, “of 

in ieder geval voor het samengaan van klei-

nere pensioenfondsen. Daarmee kunnen ze 

de kosten drukken en met ‘private invest-

ments’ een nog beter resultaat behalen.”

Maar als schaalgrootte zou kunnen hel-

pen om de kosten te drukken, zegt Van Pol, 

waarom is dat dan nog niet terug te zien 

in de beheerfees van de grote fondsen? 

“Grote partijen als PFZW en ABP hebben 

dat met hun omvang nog niet kunnen af-

dwingen. Als ik hoor dat PFZW zo’n 40 à 

50 basispunten aan beheerfee betaalt, dan 

vind ik dat enorm hoog. Onze klanten heb-

ben een fractie van het beheerd vermogen 
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CONSULTANT-PERSPECTIEF: 

EDWARD SNIEDER, KPMG

De meeste pensioenfondsen 

die nu worden geliquideerd zijn 

ondernemingspensioenfondsen.” Vaak 

is het de financieel directeur van een 

onderneming die de leiding krijgt. “Die is 

daar dan vaak twee dagen in de week mee 

bezig. Dat kan niet bij een onderneming 

in tijden van crisis,” geeft Snieder aan. 

Hij schat in dat ongeveer 60 à 70 procent 

van de ondernemingen overstapt naar een 

verzekeraar. Daarmee zijn ze in een klap 

verlost van hun sores. “Dat proces is het 

minst omslachtig,” geeft Snieder aan, 

“omdat zij de bestaande pensioenregeling 

kunnen nabootsen en dan verandert er 

relatief weinig.” Hij noemt als een van de 

belangrijkste nadelen dat daarmee wel de 

pensioenkennis binnen de onderneming 

verdwijnt. “En wie komt er dan op 

voor de belangen van de deelnemer? 

De deelnemers worden individuen die 

deelnemen aan een collectieve regeling en 

zelf moeten opkomen voor hun rechten.”
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dat zij hebben, maar zitten daar met hun 

beheerfee ver onder.’ 

Kijken naar verplichtingen

Overigens, de mate van risico in de porte-

feuille moet niet afhangen van de omvang 

maar zou gerelateerd moeten zijn aan het 

risicobudget of de dekkingsgraad, stelt 

Van Pol. En daar kan Henk Beets, directeur 

van pensioenadviesbureau First Pensions, 

het alleen maar mee eens zijn. Beleggings-

rendementen op zich zeggen volgens hem 

niets. “Een zinvolle vergelijking plaatst risi-

co en rendement tegenover de verplichtin-

gen van het pensioenfonds.” Beets paste 

dit principe toe op de top 50 van Neder-

landse pensioenfondsen, en dan blijkt we-

derom: kleinere pensioenfondsen doen het 

niet per se slechter. 

“Fondsen die meer aandacht besteed-

den aan renterisico, leverden per saldo meer 

toegevoegde waarde voor de deelnemer. 

Dat is de afgelopen jaren gewoon de crux 

gebleken,” stelt Beets. “Wij hebben ook 

data verzameld over administratie en gover-

nancekosten, maar dat valt allemaal in het 

niet bij het effect van het renterisico.” Zo is 

een pensioenfonds als het ABP volgens hem 

te groot om bescherming voor het renteri-

sico in te kopen. “Als de rente naar bene-

den beweegt, kost dat miljarden. Blijkbaar 

is die omvang niet meer efficiënt.” Waarbij 

Beets wel wil aantekenen dat zijn onderzoek 

zich beperkte tot de grootste vijftig pensi-

oenfondsen. “Dan heb je het bij de kleinste 

fondsen niet over een vermogen van 100 

miljoen, maar eerder van een paar miljard.”

Bauer erkent dat de grote fondsen 

de verplichtingen wellicht vaker open la-

ten staan. “Je zou dat over een langere 

termijn moeten bekijken. Maar dan heb-

ben we het natuurlijk over twee verschil-

lende zaken. Beleggingsprestaties zijn 

absoluut schaalafhankelijk.” Dat wil niet 

zeggen dat grote pensioenfondsen altijd 

beter beleggen, geeft Bauer toe. “Grote 

pensioenfondsen geven vaak teveel geld 

uit aan actief beheer.” Bovendien hebben 

ze soms te maken met negatieve markt-

beïnvloeding als ze een transactie willen 

doen, in bijvoorbeeld een kleiner aandeel. 

“Het is daarom ook geen verrassing dat 

ze het minder goed doen op de traditio-

nele beleggingscategorieën,” zegt Bauer. 

Maar het een sluit het ander niet uit. 

“Kleinere pensioenfondsen zouden het 

dus nog beter kunnen doen als ze hun 

beleggingen opschalen.”

Toch denkt Van Pol dat een te grote 

focus op schaalgrootte niet wenselijk 

is. “Wil je werkelijk kostenefficiëntie af-

dwingen, dan heb je een bepaalde mate 

van marktwerking nodig. Als er geen dis-

cipline wordt afgedwongen door markt-

werking, dan leidt schaalgrootte slechts 

tot molochs die niet noodzakelijkerwijs 

alle efficiëntie eruit halen die erin zit.” 

Echter, de pensioensector is niet op ba-

sis van marktwerking gestuurd, de grote 

bedrijfstakpensioenfondsen bestaan im-

mers bij de gratie van de verplichtstel-

ling. “Dus dan moet je niet lukraak op 

schaalgrootte aansturen.”

Van Pol ziet wel een knelpunt voor kleine 

pensioenfondsen als het gaat om de go-

vernance-eisen. “Je trekt niet zomaar een 

blik professionals open. Wij zien ook pen-

sioenfondsen waar moet worden geïnves-
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BIJ ABP VEEL DUURDER UIT

’s Lands grootste pensioenfonds ABP, met een vermogen van 246 miljard euro kan door zijn 

enorme omvang veel lagere kosten voor de pensioenuitvoering bedingen dan menig klein fonds. 

Het verschil loopt op tot meer dan 300 euro per deelnemer per jaar. Maar dat betekent niet dat 

deelnemers bij ABP een betere deal hebben, aldus Henk Beets van First Pensions. Het ABP heeft 

net als elk pensioenfonds te maken met het zogenaamde renterisico: het risico dat de waarde van 

de pensioenverplichtingen harder oploopt dan de waarde van de beleggingen. Pensioenfondsen 

kunnen zich met hun beleggingen indekken tegen dit risico. ABP heeft dit tot dusver slechts in 

beperkte mate gedaan. Die beslissing heeft ABP-deelnemers vele malen meer gekost dan de 

goedkopere uitvoering ze oplevert, zegt Beets. “Deelnemers zijn bij ABP misschien wel 300 euro 

per jaar goedkoper uit in uitvoeringskosten, maar ze hebben vele duizenden per jaar ingeleverd 

tengevolge van het beleggingsbeleid van hun fonds,” legt hij uit.

 “Er wordt door het ABP niet gepubliceerd hoeveel renterisico er precies wordt afgedekt. Door de 

duration als basis te hanteren, komen wij tot de volgende indicatieve berekening voor het jaar 2011: 

“Procentueel levert dit als indicatieve afdekking: 31,9%. Over 2011 was de verandering in de 

rente met de duration van 16jaar 0,851%. ABP heeft in 2011 dus het volgende rendement laten 

liggen door niet af te dekken: 224.897*0,00851*(1-0,319)*16 = 20,8 miljard. Per deelnemer 

is dit 20,8/0,00282 = 7.300 euro,” besluit Beets. “Een andere reden die ABP/APG aangeeft 

om het renterisico niet af te dekken is dat zij te groot zijn en daarmee de markt zouden 

beïnvloeden. Conclusie: (te) groot zijn leidt tot suboptimaal beleggingsbeleid dan wel tot hogere 

transactiekosten.”    

WAARDE DURATION MONEY DURATION

VASTRENTENDE 

WAARDEN
108.294 10,6 jaar 1147.9164

VPV 224.897 16 jaar 3598.352

Ben Kramer, executive director 

bij F&C

Rob Bauer, hoogleraar aan de 

Universiteit van Maastricht 

Lodewijk van Pol, directeur 

fiduciair beheer bij Lombard Odier 

Edward Snieder, partner bij 

KPMG
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teerd in de deskundigheid van bestuurders. 

Maar het hoeven niet allemaal experts te 

zijn die exact de duration van de obligatie-

portefeuille kunnen berekenen. Ze moeten 

goed zicht hebben op de hoofdlijnen. In 

de politiek of het bedrijfsleven zitten ook 

mensen die niet inhoudelijk deskundig zijn 

maar aangesteld zijn op basis van hun be-

stuurderskwaliteiten.”

Hoe groot is optimaal?

Is het misschien mogelijk om iets te zeg-

gen over de optimale omvang van een 

pensioenfonds? Doorgaans geldt een on-

dergrens van rond de twee miljard euro 

vermogen om gezond als zelfstandig pen-

sioenfonds te kunnen functioneren, stelt 

KPMG. “Maar wij geloven niet in een op-

timale omvang,” voegt Snieder daaraan 

toe. “Vragen over het al of niet zelfstandig 

doorgaan begonnen bij de kleintjes maar 

wij voeren deze discussies nu ook met 

fondsen van rond een miljard.” 

Uit eigen onderzoek van IPNederland komt 

een ideale omvang van tussen de 5 miljard en 

10 miljard euro naar voren. Fondsen met een 

belegd vermogen van groter dan 20 miljard 

komen weliswaar als veel goedkoper uit de 

bus dan kleinere pensioenfondsen, maar be-

halen op andere relevante criteria een lagere 

score – zie pagina 12 - 16. 

Ook Bauer geeft aan dat er geen eendui-

dige richtlijn te geven is. “Mijn collega Keith 

Ambachtsheer meent dat de minimale om-

vang ergens bij twintig miljard euro zit. Maar 

dan blijft er in Nederland maar een fonds of 

twintig over.” Volgens de hoogleraar hoeven 

pensioenfondsen ook niet per se hun vol-

ledige zelfstandigheid op te geven om van 

schaaleffecten te kunnen profiteren. “Ze 

kunnen bijvoorbeeld ook schaalvoordelen 

realiseren door het vermogensbeheer te 

poolen terwijl de bestuursbureaus geschei-

den blijven. Ik zie hier meer toegevoegde 

waarde in, dan in het samenvoegen van 

pensioenregelingen.”

Maar goed, hoewel schaalgrootte mis-

schien niet altijd een panacee is, gaat de 

consolidatie naar verwachting nog wel 

even door. Snieder van KPMG vermoedt 

dat er in 2014 nog circa 100 tot 200 fond-

sen over zijn. Ook Van Pol voorziet voorlopig 

nog geen einde aan het consolidatieproces. 

“De grote pensioenfondsen en de toezicht-

houder hebben er belang bij dat de sector 

consolideert. Vanuit het perspectief van de 

toezichthouder is dat begrijpelijk. Met meer 

dan 700 pensioenfondsen is het onmogelijk 

om het toezicht te vereenvoudigen.” 
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F&C: “KLEINE KLANTEN DOEN HET BETER.”

“Ik geloof er niets van dat kleine pensioenfondsen minder goed presteren dan grote fondsen. 

Als ik naar ons eigen bestand kijk, blijven kleine fondsen zeker niet achter bij de grotere.” Dat is 

de stellige mening van Ben Kramer, hoofd en executive director voor de Nederlandse markt van 

vermogensbeheerder F&C.

Volgens Kramer hebben kleine pensioenfondsen een aantal voordelen boven hun grote 

sectorgenoten. “Grote fondsen moeten vaak rekening houden met allerlei politieke 

overwegingen, waarin de rol van bijvoorbeeld sociale partners en andere belangen moeten 

worden meegewogen dan alleen de belangen van het fonds en zijn deelnemers. En bovendien 

zijn grote fondsen behept met een log apparaat: iedereen moet een vinkje zetten voordat er 

ook maar iets kan worden geïmplementeerd. Kleine fondsen hebben die beperkingen niet. 

Die fondsen hebben veelal een niet-politieke, pragmatische insteek waardoor ze snel kunnen 

schakelen – ook met de sponsor-ondernemingen. Dat werkt echt top uit, zeker in de huidige 

renteomgeving en met de huidige volatiliteit. Een klein fonds met een goed onderbouwde 

rentevisie en dito afdekkingsstrategie heeft het over het algemeen beter gedaan.”

Kosten vormen volgens Kramer geen overtuigend argument voor rigoureuze schaalvergroting. 

Kleine fondsen zijn qua uitvoering jaarlijks honderden euro’s per deelnemer meer kwijt dan 

de hele grote fondsen. Maar die bedragen vallen in het niet vergeleken met kosten van  het 

ontbreken van een (actief) rentebeleid – die lopen volgens sommige berekeningen tot vele 

duizenden per deelnemer. En het beeld dat kleine fondsen vele malen meer betalen aan 

vermogensbeheerkosten dan hun grote vakbroeders, herkent hij totaal niet. “Transactiekosten 

heb je of je nu groot of klein bent – daarin zit ‘em geen verschil. Voor zover het de gewone 

vermogensbeheerfees betreft, betaal je wel ietsje meer als je klein bent. Maar dat zijn echt geen 

bedragen in de orde van grootte die naar aanleiding van een onderzoek van de AFM in de markt 

de ronde doen.”

Hij vindt het dan ook “totale onzin” om het aantal kleinere pensioenfondsen terug te dringen. 

“Want waarom zou een pensioenfonds van 600 miljoen het nou minder goed doen dan een 

pensioenfonds van 40 miljard? Ik zie dat dus niet.”

Het doel zou niet moeten zijn om de kwantiteit te beperken maar om de kwaliteit te verhogen, vindt 

hij. “Dat betekent onder meer dat moet worden geïnvesteerd in het opleiden van bestuurders. En  

dat er in de taakomschrijving van werknemers formeel tijd wordt ingeruimd voor bestuurstaken, 

zodat mensen worden vrijgemaakt en worden beloond, maar ook worden afgerekend op het werk 

dat ze doen bij het pensioenfonds. Dat komt de professionalisering ten goede.”

Daarnaast zou de Pensioenfederatie zich meer kunnen opwerpen als pleitbezorger en 

belangenbehartiger voor kleinere fondsen. “De Federatie zou veel meer kunnen doen om 

kleine fondsen te ontlasten. Bijvoorbeeld door als primaire gesprekspartner een stukje van 

de algemene discussie met DNB van individuele fondsen over te nemen. En door standaard 

documenten klaar te hebben liggen, waar kleine fondsen op terug kunnen vallen als de 

toezichthouder met vragen komt,” zegt hij. “Bovendien zou de koepelorganisatie kunnen helpen 

met het organiseren van een gezamenlijk inkoopplatform waardoor fondsen gemakkelijker hun 

kosten kunnen drukken.”

Wat dat laatste betreft, ziet ook hij heil in een nauwere samenwerking tussen fondsen. 

“Ik begrijp dat men zijn eigen identiteit en onafhankelijkheid niet prijs wil geven. Maar een 

Amerikaans aandelenmandaat is over het algemeen vrij generiek en iedereen weet dat een 

mandaat van 250 miljoen minder kost dan een van 50 miljoen. Dus waarom zou je op die hele 

simpele zaken niet toch die synergie zoeken?”

Met de juiste ondersteuning en slimme samenwerking is er geen enkele reden waarom kleine 

pensioenfondsen niet prima zouden kunnen functioneren, meent Kramer. “De enige beperkende 

factor waar je qua omvang mee te maken hebt, ligt op het vlak van je beleggingsovertuigingen, 

inclusief de mate waarin je wilt diversifiëren. Als je een pensioenfonds van honderd miljoen euro 

hebt, gespreid over zakelijke en vastrentende waarden met bovendien een regionale spreiding, 

dan moet je beseffen dat het wellicht niet zinvol is om ook nog grondstoffen bij de mix te 

doen. Je deelname in een grondstoffenfonds zou – met tweeënhalve ton – gewoon te klein zijn 

om nog iets toe te voegen. Maar als de investment beliefs worden afgestemd op de omvang 

van het fonds, kan een pensioenfonds van vijftig miljoen net zo efficiënt belegd zijn als een 

pensioenfonds van vijf miljard.”

Als er al sprake is van een omvang die problematisch is, dan ligt die eerder aan de boven- dan 

aan de onderkant van het spectrum: “Tot twintig miljard is er geen probleem; fondsen tot die 

grootte zijn wendbaar en kunnen ook in de liquide swapmarkt heel goed terecht. Maar alles wat 

daarboven zit, daarvan vraag ik me af of dat nog heel efficiënt aangewend kan worden,” zegt 

Kramer. “Het zou me niets verbazen als de hele grote fondsen in ons land in de komende jaren 

toch naar manieren gaan zoeken om zich op te delen in kleinere, meer efficiënte onderdelen.”    


