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Voor pensioenfondsen is juni 2019 als de maand
van het pensioenakkoord de geschiedenis ingegaan.
Momenteel is alleen nog de beperktere stijging
van de AOW-leeftijd geregeld, maar de ingezette
richting blijft hetzelfde. Het tweede pijler pensioen
zal veranderen, hoewel niet op alle punten even
rigoureus. De wijziging van de uitkeringsovereenkomst naar een premieovereenkomst onder het
pensioenakkoord strookt met de huidige feitelijke
invulling van ons pensioencontract. Ook nu blijken
premies niet onbegrensd verhoogd te kunnen
worden en is een lagere aanspraak onvermijdelijk.
Ook nu blijken uitkeringen niet altijd verhoogd
en zelfs verlaagd te kunnen worden. Het meest
rigoureus zal hiermee afschaffing van de doorsneesystematiek zijn, met de problemen die
de overgang naar een nieuw systeem met zich
meebrengt.

Om u te helpen, heeft Mercer zoals gebruikelijk
de jaarlijkse Strategische Kalender samengesteld.
Hierin zetten wij de belangrijkste veranderingen
en aandachtspunten voor u op een rij. De inhoud
is nuttig bij het plannen en organiseren van uw
bestuurswerk, bij het invullen van de agenda van
uw bestuursvergaderingen en bij het overleg met
belanghebbenden. De verdere invulling helpt u bij
de blik op de toekomst en een verdere professionalisering van pensioenfondsen ten gunste van al
uw belanghebbenden.
Uiteraard staan wij u ook dit jaar hier weer graag
persoonlijk in bij.
Met vriendelijke groet,

Hoewel de planning van minister Koolmees
optimistisch lijkt, moeten pensioenfondsen tijdig
inspelen op deze ontwikkelingen. Ook toezichthouder DNB heeft onlangs de toezichtsagenda
gepubliceerd, waar fondsen rekening mee moeten
houden in hun jaaragenda.

David Diepbrink
Wealth Leader
Hanneke Hofmans
Wealth Pension Fund Leader

Mercer kent de problemen
die bij klanten spelen en is
onderdeel van de oplossing.
David Diepbrink, Wealth Leader
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Het nieuwe
pensioenstelsel

Op 5 juni 2019 is het langverwachte pensioenakkoord
eindelijk gesloten. Nog niet alle details zijn bekend en
stuurgroepen zijn momenteel nog druk bezig, maar op
basis van de hoofdlijnen kan al veel worden gedaan.
Stakeholders kunnen kiezen tussen twee nieuwe
contracten. Het zogenoemde “nieuwe contract”
lijkt op het eerste gezicht het meeste op de
bestaande middelloonregelingen. Belangrijke
verschillen zijn de degressieve opbouw, de
vereiste 100% premiedekkingsgraad en het
ontbreken van buffers. De tweede variant is de
Wet Verbeterde Premieregeling. Op het eerste
gezicht lijkt het verschil met de huidige regelingen
hier veel groter. Een nadere blik leert dat beide
nieuwe contracten dichter bij elkaar liggen dan u
zult vermoeden.
Ook zonder de detailuitwerking van de stuurgroepen kunt u al aan de slag. Wij ondersteunen
u graag in een sessie met sociale partners om een
contract te kiezen. We laten duidelijk voor- en
nadelen zien en kijken op basis van uw wensen
hoe u met het nieuwe pensioencontract uw
stakeholders kunt helpen.
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Doorsneesystematiek

Met de komst van het nieuwe pensioencontract wordt
de huidige doorsneesystematiek afgeschaft, met gevolgen voor bedrijfstak- én ondernemingspensioenfondsen.
Hoe gaat u om met de voorgenomen afschaffing van de
doorsneesystematiek bij uw pensioenfonds?
60%
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doorsneesystematiek
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Huidige doorsneepremie

30%
waarde aanspraak
na afschaffing
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doorsneesystematiek
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35
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In bovenstaande figuur staat de afschaffing van
de doorsneesystematiek in een schema. Waar
momenteel een aanspraak verkregen wordt op
basis van de groene lijn, gebeurt dit in de nieuwe
situatie op basis van de blauwe lijn. De betaalde
bijdrage is dan voor alle leeftijden in lijn met de
waarde van de pensioentoezegging. Een zichtbare achteruitgang voor de oudere deelnemers,
maar ook jongeren missen op latere leeftijd hun
sponsoring uit eerdere jaren. Uiteraard wordt bij
de overgang (in zekere mate) gecompenseerd,
maar hoe wordt dit voor alle partijen redelijk
gedaan? Het kabinet helpt met de opstelling
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van een (verplicht) transitiekader van het oude
naar het nieuwe systeem. Mercer kan u hierbij
verder helpen, met de waardering van pensioen
als onderdeel van de arbeidsvoorwaarden. In
2019 hebben wij al voor vele pensioenfondsen en
werkgevers de “doorsneescan” mogen uitvoeren.
Hiermee wordt de pensioenachteruitgang
duidelijk, net als de mogelijke compensatielasten.
Maar hoe wilt u compenseren en wat wordt de
ambitie van uw pensioenregeling? Maak uw
regeling alvast “doorsneeproof” in 2020, om uw
compensatielasten voor toekomstige werknemers
te beperken.
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Financiële positie /
evenwichtigheid

De regeling van 11 december jl. over het voorkomen van
onnodige pensioenkortingen is overwegend enthousiast
ontvangen. Hiermee verlaagde minister Koolmees de lat
voor pensioenkortingen (tijdelijk) naar 90% en werd de
hersteltermijn van 10 naar 12 jaar verlengd. Zonder aanvullende eisen aan de flink gedaalde premiedekkingsgraden.
Aan het gebruik van de regeling zitten wel
voorwaarden vast. Zo moet een pensioenfonds bij
het indienen van het herstelplan onderbouwen
waarom het gebruik wil maken van de regeling,
met toelichting in hoeverre dit in het belang
is van deelnemers, gewezen deelnemers en
pensioengerechtigden. Deze onderbouwing moet
ook aan belanghebbenden worden gegeven. Het
gebruik van de regeling wordt in eerste instantie
als reddingsboei gezien, maar met deze randvoorwaarden moet de evenwichtigheidsdiscussie
bij pensioenfondsen (opnieuw) worden gevoerd.
De belangrijkste vraag is hierbij in hoeverre
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het verantwoord is pijnlijke beslissingen, zoals
pensioenkorting of lagere pensioenopbouw, uit
te stellen. Uiteindelijk kan alleen het werkelijke
beleggingsrendement achteraf de vraag beantwoorden over de financiële mogelijkheden van
pensioenfondsen, maar u moet als pensioenfondsbestuurder nu al vooraf beslissen. Op ons jaarlijks
Pensioenfondsenseminar hebben wij uitgebreid
aandacht besteed aan uw evenwichtigheidsissues.
Wij ondersteunen u graag bij uw discussie en
zorgen ervoor dat alle aspecten worden belicht.
Een goed bestuur kan niet zonder een goed
verhaal naar zijn stakeholders.

Wijziging rol
pensioenfondsen
TOEKOMST
Customer
experience
Customer experience

Partnership
opportunities
Industry standards
& compliance

Industry standards
& compliance

Engine room
Engine room

HEDEN
Door de verplichtstelling was klanten trekken nooit een
probleem voor pensioenfondsen. Desondanks verandert
de rol van fondsen en deze kentering gaat de komende
jaren door.
De vertrouwenscrisis bij pensioenfondsen dwingt
besturen hun deelnemers op een andere manier te
binden. Waar besturen veel tijd staken in verdieping in (actuariële) technieken en het voldoen
aan regels, komt de deelnemer steeds centraler te
staan. Uiteraard moet u zich houden aan regels en
zijn technieken belangrijk, maar de toegevoegde
waarde van pensioenfondsen ligt volgens ons in
de beleving door uw deelnemer. Ook als er geen
verplichtstelling was, zou deelnemen aan uw
fonds logisch moeten zijn.
U ziet de verschuiving in bovenstaande figuur.
Waar fondsen zich nu nog vooral richten op

de techniek van pensioenen en zich minder
focussen op de deelnemers ervaring, zal deze
focus gaan verschuiven. Naarmate deelnemers
meer keuze wordt geboden, speelt de customer
experience een belangrijke rol. Zo staan deelnemers bijvoorbeeld steeds meer open voor het
gebruik van online tools bij financiële planning.
Voor u als pensioenfonds liggen er ongekende
mogelijkheden om deze dienstverlenende rol voor
uw deelnemers op te pakken. Mede door onze
(internationale) ervaring op dit gebied en met een
bewezen softwarepakket (Darwin) kunnen wij u
uitstekend van dienst zijn.
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Keuzemogelijkheden /
communicatie

De huidige pensioenregelingen kennen al veel keuzemogelijkheden, zoals vervroegen van het ouderdomspensioen, uitruilen van partnerpensioen of “hoog-laag”.
Daarnaast wordt in 2020 wetgeving voorbereid over
het ineens mogen opnemen van 10% van de waarde
van de pensioenaanspraak op de pensioendatum.
Hoe zorgt u ervoor dat uw deelnemers de voor
hen beste keuze maken? Voorlichting is uiteraard
erg belangrijk, waarbij een persoonlijk gesprek
doorgaans zeer kan helpen. Maar weet u als
bestuur eigenlijk wat uw deelnemers willen? En
zou u hier uw standaardoptie niet op moeten
aanpassen? Zo blijkt een hoog-laag constructie
vaak wenselijk voor de meeste pensioengerechtigden, maar zijn er nog nauwelijks pensioenfondsen
waar dit de standaardkeuze is. Wij denken graag
met u mee om nog meer toegevoegde waarde uit
uw pensioenregeling te halen.
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Toekomst
pensioenfonds

De uitvoering van pensioenregelingen door pensioenfondsen staat al enige jaren onder druk. De Nederlandsche Bank verwacht dat besturen onderzoeken of de
uitvoering via het eigen pensioenfonds nog steeds in het
belang is van alle belanghebbenden: missie en visie van
het fonds staan daarbij centraal.
De belangrijkste belanghebbenden zijn de (gewezen) deelnemers en de pensioengerechtigden. In
het toezicht van DNB worden pensioenfondsen
steeds meer als financiële instellingen gezien, het
toezicht wordt hier op ingericht. Bij het nadenken
over de toekomst van een pensioenfonds spelen
tal van factoren een rol. Deze moeten allemaal
belicht en gewogen worden. Ook in 2020 moeten
besturen zich afvragen hoe de toekomst van hun
pensioenfonds eruit ziet. Wij hebben hier veel
ervaring mee. In een aparte sessie ontdekken wij
samen met u op welke gebieden uw sterke en
zwakke punten liggen. We bespreken uw ambities
en spiegelen de uitkomst aan uw missie en
strategie en de uiteindelijke vraag of u voldoende
toegevoegde waarde aan uw stakeholders kunt
bieden.
Voor met name de kleinere pensioenfondsen
kwam de afgelopen jaren mondjesmaat de toestroom naar Het Algemeen Pensioenfonds (APF)

op gang. De vier commerciële APF-en beginnen
te groeien. Daarnaast blijven bedrijfstakpensioenfondsen een interessante mogelijkheid voor
liquiderende pensioenfondsen, waardoor zij
kunnen meeprofiteren van de schaalgrootte en
efficiëntie van deze grotere fondsen. Als garantie
van aanspraken belangrijk is, kan ook de overgang
naar een verzekeraar uitkomst bieden, mogelijk
ook via een gedeeltelijke buy-out van pensioengerechtigden.
Mercer kent het speelveld in de pensioensector als
geen ander. Wij hebben een compleet overzicht
van de wetgeving, mogelijkheden, kansen,
processen, en wettelijke voetangels en klemmen.
Als u behoefte heeft aan een sterk klankbord bij
het nadenken over de toekomst van uw pensioenfonds dan helpen wij u graag. Ook als u mogelijk
uw organisatie wilt veranderen, kunt u altijd bij
Mercer terecht om een plan te maken en uit te
voeren.
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Wetgeving

Al eerder noemden wij al de mogelijkheid om de
uitkering deels ineens op te nemen op de pensioendatum. Minister Koolmees heeft aangegeven het
wetsvoorstel hiervoor nog voor de zomer in te dienen.
Daarnaast komen er wijzigingen in pensioenverevening bij scheiding aan. Ten eerste wordt het
ouderdomspensioen straks automatisch verdeeld
bij een scheiding, tenzij ex-partners andere
afspraken hebben gemaakt. Ten tweede wordt de
standaard verdeelmethode aangepast, conversie
wordt de nieuwe standaard. Hierdoor krijgen
beide ex-partners een eigen pensioenaanspraak
en is er geen levenslange afhankelijkheid (op pensioenterrein) meer. En ten derde wordt de hoogte
van het bijzonder partnerpensioen vastgesteld
enkel over de huwelijkse periode. De nieuwe wet
pensioenverdeling bij scheiding 2021 zou per
1 januari 2021 moeten ingaan.
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Reserveringsgrondslagen

Waar toeslagverlening (en mogelijk korting) van
pensioenaanspraken afhangt van de dekkingsgraad,
blijven zo goed mogelijk vastgestelde technische
voorzieningen zeer belangrijk.
Naar verwachting wordt in september 2020 door
het Koninklijk Actuarieel Genootschap de nieuwe
AG-overlevingstafel gepubliceerd. Dit heeft naar
verwachting gevolgen voor de hoogte van de
technische voorzieningen. Voor enige fondsen zal
gelijktijdig ook de ervaringssterfte worden herijkt.

De vaststelling van de technische voorzieningen
blijft steeds een inschatting van de toekomst.
Maar door voortschrijdende technische inzichten
en mogelijkheden, als ook steeds meer data,
kan het vaststellen steeds nauwkeuriger. Graag
kijken wij met u naar de set van grondslagen, ook
naar onderdelen die minder vaak voorkomen.
Te denken valt aan het leeftijdsverschil van
medeverzekerde partners, de reservering voor het
wezenpensioen en de reservering voor arbeidsongeschiktheid.
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IORP II

Met ingang van 13 januari 2019 is de wetgeving rondom
IORP II ingegaan. Voor Nederlandse pensioenfondsen
en premiepensioeninstellingen (PPI’s) zijn vooral de
invulling van de sleutelfuncties en het uitvoeren van een
Eigen Risico Beoordeling (ERB) nieuw.
Sleutelfuncties
Met de invoering van IORP II zijn Nederlandse
pensioenfondsen en PPI’s verplicht drie sleutelfuncties in te richten: De interne auditfunctie,
de risicobeheerfunctie en de actuariële functie.
De sleutelfuncties hebben als doel “countervailing
power” te bieden ten opzichte van de afdelingen
die belast zijn met de uitvoerende werkzaamheden, dit in het kader van beheerste en integere
bedrijfsvoering.
Hoewel DNB voorwaarden en richtlijnen heeft
afgegeven voor de invulling van de sleutelfuncties, is er veel ruimte voor eigen inzicht. De
invulling verschilt hierdoor per pensioenfonds/
PPI en het is zoeken naar “best practices” voor
de sector. Uiteraard kunnen wij u ondersteunen
in deze zoektocht, waarbij we ons toeleggen
op het creëren van toegevoegde waarde van de
sleutelfuncties voor het fonds.
Eigen Risico Beoordeling (ERB)
Met de invoering van IORP II zijn Nederlandse
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pensioenfondsen en PPI’s ook verplicht periodiek
een Eigen Risico Beoordeling (ERB) uit te voeren
en vast te leggen in een rapport. De eigenrisicobeoordeling moet inzicht geven in de samenhang
tussen de strategie van het pensioenfonds, de
materiële risico’s voor het fonds, de mogelijke
consequenties hiervan voor de pensioenen van de
deelnemers en voor het fonds zelf.
De reguliere ERB moet ten minste eens per drie
jaar worden uitgevoerd. De eerste ERB moet dus
in principe voor 13 januari 2022 klaar zijn. Maar
betekenisvolle veranderingen in het risicoprofiel
en strategische besluiten met materiële impact
op het risicoprofiel zijn aanleiding om eerder of
tussentijds een ERB te doen.
Mercer adviseert pensioenfondsen over het
ERB-proces. We doen dat pragmatisch en flexibel;
wij kunnen onze klanten ondersteunen bij
strategische sessies met het bestuur, het opstellen
van ERB-beleid, het uitvoeren van de ERB en het
maken van de ERB-rapportage.

Maatschappelijk
verantwoord beleggen

Maatschappelijk verantwoord beleggen
(MVB) is opnieuw een belangrijk thema
voor pensioenfondsen in 2020.
De sector heeft zich gecommiteerd aan maatschappelijk verantwoord beleggen, (MVB) ook wel
ESG-beleid (Environmental, Social en Governance)
genoemd, en vertaalt dit naar de beleggingen.
Vermogensbeheerders bieden een steeds breder
spectrum aan MVB-oplossingen, waardoor
invoering van het MVB-beleid, ook voor kleinere
fondsen en voor fondsen met specifieke MVB-ei-
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Beliefs

2

Policy

• Board beliefs
workshop and survey
on ESG and climate
change

• Policy, position statements and governance
frameworks on ESG
and climate change

• Trustee education om
fiduciary duty, ESG
and climate change,
and implementation
approaches

• Peer comparison of
peer policy, public
commitments an
disclosures

sen, eenvoudiger en efficiënter is geworden.
Ook voor Mercer is MVB in 2020 opnieuw een
belangrijk thema. Ons specialistisch MVB-team
ondersteunt onze klanten bij het ontwikkelen en
invoeren van MVB-beleid. We hebben dit omgezet
in vier bouwblokken: Beliefs, Policy, Process en
Portfolio:
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Process
• ESG strategy,
implementation and
asset class guidelines
• Portfolio monitoring
framework, benchmark reports and
policy compliance
• ESG reporting to
stakeholders
• Processes to
implement ESG integration, stewardship,
thematic investing and
screening, as required
• Advice on collaborative engagement with
industry associations
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Portfolio
ESG Integration

Thematic Investing

• Manager selection and
monitoring with ESG
ratings

• Sustainability
allocation, SDG* and
TCFD* alignment,
impact investing

• Climate change
analytics, including
scenario analysis and
carbon footprinting
Stewardship
• Stewardship review
• Voting and engagement and reporting

Screening
• Exposure analysis,
including both ESG
best-in-class and
sensitive investments
• Exclusion decisionmaking, governance
and compliance
monitoring

* SDG – Sustainable Development Goals
* TCFD – Taskforce on Climate-related
Financial Disclosures
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Beleggingscyclus

Veel pensioenfondsen hebben het financieel moeilijk.
De rente is al langere tijd (zeer) laag en er is veel
onzekerheid over hoe aandelenrendementen
zich ontwikkelen komend jaar. Deze onzekerheid
vraagt om een weldoordacht beleggingsbeleid
dat aansluit op de doelstellingen en risicohouding
van het fonds.

Beleid
•
•
•
•
•
•
•
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Bepalen doelstellingen
Bepalen risicohouding
ALM-studie
Opzetten SAA
Opstellen Investment cases
Opstellen MVB beleid
Opstellen jaarplan

Mercer adviseert haar klanten op alle onderdelen
van de beleggingscyclus: beleid, risicomanagement en verantwoording. Daarnaast biedt Mercer
ruime mogelijkheden om die adviezen uit te
voeren.

Risicomanagement
•
•
•
•
•
•

ERB
Triggers & limieten
Rente- en valuta afdekking
IRM beleid
Prudent person
Countervailing power
uitbesteding

Verantwoording
•
•
•
•

Manager monitoring
Manager selectie
Opstellen rapportages
Evaluatie beleid,
portefeuille & managers
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Een helder 2020
Hoe slim te organiseren in 2020?

Pensioen(fonds)beleid
De belangrijkste punten voor 2020:
1. Het nieuwe pensioenstelsel
2. Financiële evenwichtigheid
3. Doorsneesystematiek
4. Keuzemogelijkheden/
communicatie
5. Wijziging rol pensioenfondsen
6. Toekomst pensioenfonds
7. Wetgeving
8. Reserveringsgrondslagen
9. IORP II
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welcome to brighter

Beleggingen
De belangrijke punten voor 2020:
1. Maatschappelijk verantwoord
beleggen.
2. Beleggingscyclus
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