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De tijd die bestuurders kwijt zijn aan het pensioenbestuur, de steeds verdergaande deskundigheid die van hen wordt gevraagd, de 

kosten van het beheer van een fonds en de (balans)risico’s voor werkgevers. Allemaal belangrijke factoren om te overwegen over te gaan 

tot samenwerking of tot het opheffen van het pensioenfonds. Samenwerking in een Multi-Opf of Multipensioenfonds biedt pensioen-

fondsen, ook die in liquidatie zijn of dit overwegen, een goed alternatief om de pensioenrechten van hun deelnemers te laten beheren. 

Met name voor middelgrote en kleinere fondsen biedt dit de oplossing om te voldoen aan de eisen die aan pensioenfondsen worden 

gesteld. Er ontstaat schaalgrootte waarmee kan worden voorzien in professionele governance, integrale uitbesteding, indexatie, alsmede 

kostenreductie en daarmee in de borging van de toekomstbestendigheid van goede pensioenen. 

Zeker van krimpende of gesloten pensioenfondsen wordt verwacht dat zij dergelijke alternatieven voor de toekomst van hun pensioen-

fonds onderzoeken. First Pensions staat inmiddels meerdere pensioenfondsbesturen en/of de aangesloten ondernemingen terzijde met 

het ontwerpen van het financieel beleid en het maken van cijfermatige en kwalitatieve analyses van onder andere specifieke (beleggings)-

risico’s, de kosten en de indexatiekracht. 

Daarnaast verlenen wij ondersteuning bij de ontwikkeling van een Multi-Opf/Multipensioenfonds en kunnen voor zo'n structuur de 

volledige integrale uitvoering verzorgen. Uiteraard geschiedt dit op basis van ‘Pensioengericht beheer’. Dé doelmatige aanpak waarmee 

onze klanten al sinds 2004 heel succesvol hun dekkingsgraden hebben beschermd. Deze aanpak resulteert in verdere professionalisering 

van de pensioenuitvoering, optimale risicobeheersing en lage kosten. Het uiteindelijke doel: een prima pensioenproduct voor deelnemers 

en (ex-)werkgevers.  

Tenslotte kan First Pensions als tijdelijke ‘safety room’ dienen tot de tijd dat de markt rustiger is om in alle sereniteit tot een correcte 

overdracht te komen. Wij hebben alle kennis en kunde in huis om een eventuele transitie naar bedrijfstakpensioenfonds of verzekeraar 

te begeleiden.

         Mogen wij de mogelijkheden eens persoonlijk en vrijblijvend

         aan u presenteren? Bel Erik Beckers op 030 767 0816 of mail naar

         Erik.Beckers@FirstPensions.nl

Opheffen of samenwerken?
De kracht van samenwerking begint met een goede integrale pensioenuitvoering. 


