
pensioenen en verzekeringen

De Nederlandse Pensioenmarkt maakte de 
afgelopen periode een aantal ingrijpende 
veranderingen mee. Dit kwam onder 
andere door de steeds verder toenemende 
scheefgroei in de verhouding werkenden 
versus gepensioneerden (in tien jaar daalde 
de verhouding van het aantal werkenden 
per pensioengerechtigde van 2,7 naar 2,3), 
de opkomst van de premiepensioeninstel-
ling (PPI), de daling van de dekkingsgraad 
van pensioenfondsen en de sterke afname 

van het aantal pensioenadvieskantoren en 
een wetsvoorstel voor de Algemene 
Pensioen Instelling (API).
De Algemene Pensioeninstelling ( API), 
gebaseerd op de Europese pensioenricht-
lijn Institutions for Occupational 
Retirement Provision (IORP) wordt in 3 
fases doorgevoerd. Als eerste is de premie-
pensioeninstelling (PPI) geïntroduceerd. 
De PPI moet mede bijdragen aan de aan-
trekkelijkheid van Nederland als vesti-
gingsplaats voor pensioeninstellingen. De 
PPI mag geen verzekeringstechnische risi-
co’s dragen en zal nadrukkelijk geen gega-
randeerde uitkeringsovereenkomsten uit-
voeren. Vervolgens moest het multi-
ondernemingspensioenfonds (M-opf) 
kleine pensioenfondsen beter in staat stel-
len schaalvoordelen te realiseren. De derde 
fase zou de ‘echte’ API moeten gaan voor-

zien, die tevens in staat moet zijn om uit-
keringsovereenkomsten uit te voeren. Er 
zijn 7 geregistreerde PPI constructies.  
Daarmee is er sprake van een sterke con-
currentie in dit speelveld. Het verschil met 
een PPI is, dat een API zowel Defined 
Contribution (DC) als Defined Benefits 
(DB) kan uitvoeren en daarmee een groter 
marktpotentieel bedient. De komst van de 
API betekent dat bedrijven meer keuzevrij-
heid krijgen bij de keuze voor de pensioen-
uitvoerder. Er komt meer concurrentie tus-
sen verzekeraars en pensioenfondsen. Een 
verzekeraar mag een pensioenfonds 
oprichten en een pensioenfonds kan werk-
gevers eenvoudiger binnenhalen, die hun 
pensioenregeling bij een verzekeraar heb-
ben ondergebracht. 

Ondersteunen
Een andere invloedrijke factor is de over-
heid. Zij zal kaders stellen om de vrije 
markt te ondersteunen (door bijvoorbeeld 
toezicht en wetgeving op het gebied van 
eigendom, kartelvorming, etc.) maar laat 
de rest aan de vrije markt over. In het 
kader van de huidige marktontwikkelingen 
als gevolg van de financiële crisis ligt het 
in de lijn der verwachting dat de overheid 
in toenemende mate zal vragen om trans-
parantie in de financiële sector. Het vergro-
ten van de transparantie door middel van 
een provisieverbod was één van de speer-
punten in de nieuwe Pensioenwet en zal de 
komende jaren extra aandacht krijgen van 
de toezichthouders DNB en AFM. 

Daling aantal kantoren
Ondertussen neemt het aantal pensioenad-
vieskantoren sterk af. Hierdoor vindt er een 
sterke marktconcentratie plaats in het pen-
sioenadvies. Ook het aantal pensioenuit-

Er zijn de nodige trends te zien 
in de pensioen- en verzeke-
ringsmarkt. Deze ontwikkelin-
gen hebben invloed op alle 
deelnemende en belangheb-
bende partijen. 
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Markt in beweging

IntrODuctIE PPI In nEDErlanDsE wEtgEvIng
sinds 1 januari 2011 is de premiepensioeninstelling in de wet op het 
financieel toezicht (wft) en de Pensioenwet (Pw) opgenomen. De PPI 
mag uitsluitend in de opbouwfase van het pensioen als aanbieder 
optreden voor premieovereenkomsten. De PPI is toegespitst op de 
uitvoering van zogenoemde beschikbare premieregelingen (Dc: 
Defined contribution), waarbij wel de premiebijdrage vaststaat, maar 
niet de hoogte van het uiteindelijke pensioen. 
De PPI is specifiek gericht op de uitvoering van pensioenregelingen 
waarbij geen sprake is van verzekering van risico’s. Daarom mag de PPI 
geen lijfrentes verstrekken aan gepensioneerden, noch (rendements-)
garanties bieden. voor een levenslange uitkering op basis van het bij 
de PPI opgebouwde kapitaal zal de pensioengerechtigde zich 
vervolgens moeten wenden tot een verzekeraar.  De PPI kwalificeert 
niet als verzekeraar en hoeft ook niet te voldoen aan de bij een 
verzekeraar horende solvabiliteitseisen. De PPI is dus een nieuwe 
pensioenuitvoerder (naast het pensioenfonds en de 
pensioenverzekeraar) met beperkte kosten en grensoverschrijdende 
mogelijkheden. (Bron: toezicht.dnb.nl) 
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voeringsorganisaties daalt in hoog tempo. 
Daarnaast is er een ontwikkeling zichtbaar 
waarbij een steeds groter deel van het 
Nederlandse bedrijfsleven in buitenlandse 
handen komt. Door eventuele ontwikkelin-
gen op het gebied van wetgeving kan dit tot 
gevolg hebben dat Nederlanders pensioen 
in andere landen gaan opbouwen en/of dat 
er door de economische groei een verschui-
ving zal plaatsvinden naar de opkomende 
markten en buitenlandse pensioenfondsen 
actief worden op de Nederlandse markt. 
Deze trend is een verbreding van het werk-
gebied van pensioenfondsen en zorgt 
ervoor dat financiële instellingen steeds 
dichter naar elkaar toe groeien qua werk-
zaamheden. 

Minder risico
Door de huidige ontwikkelingen in de 
markt is het niet onwaarschijnlijk dat pen-
sioenfondsen steeds minder risico zullen 
nemen. De recente sterke koersdalingen en 

de problemen die deze opleveren voor de 
dekkingsgraden, lijken te resulteren in een 
sterker risicomijdend gedrag door pensi-
oenfondsen en een wens om meer inzicht te 
verkrijgen in de beleggingen van deelne-
mers. Een aanverwante trend is het ver-
schuiven van het risico van het pensioen-
fonds naar de deelnemer, hierbij wordt niet 
meer de uiteindelijke benefit gegarandeerd 
door het pensioenfonds maar bepaalt de 
deelnemer zelf wat hij krijgt door middel 
van de eigen contributie. 

Individualisering
De individualisering van de maatschappij 
zal naar verwachting ook doorzetten in de 
wijze waarop met het pensioen omgegaan 
wordt. Deelnemers wensen niet langer 
onderdeel te zijn van een collectief waar-
binnen over hun inleg beschikt wordt, maar 
willen zelf bepalen hoe ze hun pensioen 
aanwenden. Individualisten organiseren 
zich alleen in collectieven indien dat voor-

deel voor het individu oplevert en niet van-
uit een solidariteitsgedachte. De complexe 
materie, de nadruk op het leven vandaag de 
dag en individualisering zorgen ervoor dat 
het pensioenbewustzijn steeds verder daalt. 
Vooral onder jongeren weten onvoldoende 
pensioengerechtigden hoeveel zij opbou-
wen. 

technologisch
Het internet wordt steeds belangrijker voor 
de samenleving. Na het internetbankieren 
zullen ook de pensioenfondsen steeds vaker 
internet als middel gebruiken om hun deel-
nemers te bereiken. Enkele pensioenfond-
sen hebben al een “mijn…”-pagina waarop 
deelnemers de uniforme pensioenoverzich-
ten kunnen inzien en de stand van eventu-
ele acties kunnen volgen. Verwacht wordt 
dat in de toekomst de dienstverlening via 
internet sterk zal toenemen. Het aantal 
online financiële tools neemt nu al flink 
toe. 

n O O r D - l I M B u r g  B u s I n E s s  |  n u M M E r  5  |  n O v E M B E r  2 0 1 3


