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Beheer een 
pensioenfonds als een bedrijf

Veel pensioenfondsen hebben moei-
te om de pensioenen van hun deel-
nemers te kunnen blijven betalen. 
Dat komt aan de ene kant doordat het 
aantal pensioengerechtigden groeit: 
in 2011 kwam dat aantal voor het eerst 
uit boven de 3 miljoen, dat is één op de 
vijf Nederlanders. En bovendien le-
ven deze pensioengerechtigden lan-
ger. Maar naast deze kosten voor meer 
en langer levende pensioengerechtig-
den, zijn er helaas bij pensioenfond-
sen zelf dingen misgegaan, vertelt 
Erik Beckers, adviseur op het gebied 
van pensioenfondsmanagement bij 
First Pensions. “Een pensioenuitke-
ring is een financieel product, dat je 
via de financiële markt kunt inkopen. 
Meer hoef je feitelijk niet te doen als 
pensioenfonds. Maar veel pensioen-

fondsen zijn beleggingsrisico’s blij-
ven nemen bij het nastreven van een 
hoger rendement . Er is met pensioen-
beleggen te veel gegokt op een stijging 
van de rente en op hoge opbrengsten 
op de financiële markten. Door deze 

ondoelmatige risico’s is de dekkings-
graad van veel pensioenfondsen ge-
daald, met als gevolg onzekerheid 
over premieverhogingen en mogelij-
ke kortingen of een ‘indexatiestop’ op 
de uitkeringen.”

Pensioenuitkeringen  
veiligstellen
Pensioenfondsen zouden allereerst 
de uitkeringen voor hun deelnemers 
moeten veiligstellen, betoogt Beckers. 
Als dan nog geld over is, kan een pen-
sioenfonds vervolgens extra ‘inkopen 
doen’ om eventuele toekomstige on-
zekerheden af te dekken. “Zo beheer je 
een pensioenfonds als een bedrijf, in 
plaats van als een beleggingsclub. Ver-
gelijk het met een huishoudboekje: je 
moet thuis ook eerst je vaste uitgaven 
zekerstellen. Pas daarna kun je kijken 
of er nog geld over is voor iets extra’s.”

De oplossing voor pensioenfond-
sen ligt dus in een andere aanpak van 
hun beleggingsbeleid. Uitgangspunt 
is dat de pensioenfondsen zekerheid 
scheppen over hun pensioenver-
plichtingen. Zij kunnen een deel van 
hun totale beleggingsportefeuille ge-
bruiken om de benodigde rendemen-
ten voor hun pensioenuitkeringen in 
te kopen. Deze beleggingen worden 
daarmee afgestemd op de rente- en 
inflatieverwachtingen van die ver-
plichtingen. Naast deze ‘matching’-
portefeuille kan het pensioenfonds 
zich met een (eventuele) ‘return’-por-
tefeuille richten op extra rendement. 
Die kan meer risicovolle beleggingen 
bevatten, zoals aandelen en vastgoed. 

Met dit extra rendement kan een pen-
sioenfonds bijvoorbeeld de balanspo-
sitie versterken of waardevastheid 
van de uitkeringen creëren. Mocht 
het resultaat van deze beleggingen te-
genvallen, dan komen de pensioen-
uitkeringen niet direct in gevaar.

Doelmatiger  
inzet van risico’s
Dit bedrijfsmatig beheer van een pen-
sioenfonds is volgens Beckers in de 
praktijk doelmatig en effectief ge-
bleken. Uit analyses blijkt dat een 
pensioenfonds eenzelfde beleggings-
opbrengst kan nastreven met de helft 
van het risico. Het hoogste risico zit in 
de ‘return’-portefeuille, maar de ‘mat-
ching’-portefeuille neutraliseert het 
grootste deel van het risico. Zo kon-
den vorig jaar ‘matching’-rendemen-
ten worden genoteerd van ruim 20 
procent, in lijn met het beoogde ren-
dement van de pensioenverplichting. 
Je hebt als fonds uitstekend zicht op 
wat er gebeurt binnen je pensioenbe-
drijf en je dekkingsgraad fluctueert 
minder.”
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■■ Vraag: Kunnen pensioenfond-
sen beleggen met minder risico?

■■ Antwoord: Ja, door een doel-
matiger beheer van de portefeuil-
le. ‘Net als een huishoudboekje.’
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SPF Beheer bv geeft zekerheid en vertrouwen. Wij zijn een solide en toegankelijke adviseur en uitvoerder van

toekomstbestendige collectieve pensioenregelingen, succesvol vermogensbeheer en innoverende HRM

diensten. Dat bewijst SPF Beheer bv elke dag weer.

Het is de ambitie van SPF Beheer bv om klanten op het hoogste kwaliteitsniveau te bedienen. Dat kunnen

we waarmaken doordat we 270 gemotiveerde professionals in huis hebben en veel investeren in mensen,

systemen en processen. Maar vooral kunnen we dat omdat we de wereld van onze klanten door en door ken-

nen. We kiezen ervoor een selecte groep klanten intensief te bedienen. Onze klanten waarderen deze focus.

Wilt u meer weten, neemt u dan contact op met Albert Akkerman, algemeen directeur, tel. (030) 23 29 111
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