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Samenvatting

In een markt waarin de concurrentie toeneemt, zullen 

Nederlandse pensioenfondsen en pensioenverzekeraars 

hun kosten moeten optimaliseren en hun processen 

‘Lean’ maken om succesvol te kunnen blijven opereren en 

het pensioenstelsel in stand te houden.

Fusies binnen de sector hebben door schaalvoordelen tot 

een zekere mate van kostenoptimalisatie geleid. Hierdoor 

ontstond een consolidatie van pensioenbeheerders en 

van pensioenverzekeraars tot enkele grote spelers. Het 

aantal pensioenfondsen is in de afgelopen drie jaar 

ieder jaar met 10% gedaald. Inefficiënties blijven echter 

bestaan vanwege de diversiteit van pensioenregelingen 

en een veelheid aan legacy informatiesystemen die het 

concurrentievermogen belemmeren.

De druk op kosten zal blijven toenemen als gevolg van een 

geleidelijke invoering van grensoverschrijdende regelingen 

in Europa, zoals PPI (Premie Pensioen Instellingen) en de 

toekomstige API (Algemene Pensioen Instelling). Deze 

regelingen zullen niet alleen nieuwe klanten aantrekken, 

maar ook leiden tot een wisseling van bestaande klanten 

uit de traditionele regelingen/omgevingen naar PPI en 

API. Daarnaast zal verdere internationalisering doorzetten.

Wij zijn van mening dat grote pensioenverzekeraars en 

pensioenbeheerders een reeks van korte en lange termijn 

sourcing strategieën in combinatie met optimalisatie 

van activiteiten moeten overwegen. Daar liggen, gezien 

recente marktontwikkelingen aan aanbod kant, nieuwe 

kansen.

N.B.: Hoewel de ontwikkelingen rondom pensioenen 

parallel lopen met een ander belangrijk gegeven – namelijk 

de daling van de dekkingsgraad tot onder 100%, onder 

andere ontstaan door de lage rente, richt dit artikel zich 

op mogelijkheden van operationele efficiencyverbetering.

Focus op hoge kosten en gebrek aan transparantie

Pensioenfondsen en pensioenverzekeraars vormden tot 

voor kort de basis binnen de tweede pijler van het 

Nederlandse pensioenstelsel: 85% werd gedekt door 

pensioenfondsen en 15% door verzekeraars1. Ondanks 

de volwassenheid en kracht van het Nederlandse 

pensioenstelsel, zorgden de hoge beheerskosten en het 

gebrek aan transparantie voor de nodige waakzaamheid 

bij de autoriteiten en onrust bij de klanten.

Sourcing Strategieën voor 
Pensioenen

Auteurs: Andriy Sheychenko en Alex van den Bergh

1Onderzoeksrapport “Kosten pensioenfondsen verdienen meer aandacht”. Autoriteit Financiële Markten. 2011



Sterk afhankelijk van outsourcing partners

De Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft 

herhaaldelijk benadrukt dat de hoge beheerskosten van de 

pensioenfondsen een belangrijke negatieve impact hebben op 

het geaccumuleerde pensioenkapitaal2. Sommige fondsen 

lijken tot tien keer hogere administratiekosten te hebben 

dan het marktgemiddelde. Dit vanwege de kleinschaligheid 

en hoge complexiteit van pensioenregelingen. De AFM 

heeft eveneens haar bezorgdheid geuit over de hoge 

en niet-transparante kosten voor vermogensbeheer. De 

Nederlandsche Bank (DNB) heeft op haar beurt een 

duidelijke koers gezet voor vermindering van het aantal 

pensioenfondsen tot maximaal 100 en daarbij ingezet op 

het professionaliseren van haar bestuur3.

Inefficiënties, economische crisis en aandacht van 

toezichthoudende instellingen hebben geleid tot fusies van 

vele fondsen. In de afgelopen drie jaar is de consolidatie 

ratio van 4% tot 10% per jaar gegroeid. Nog belangrijker 

is dat terwijl er nog steeds meer dan 450 onafhankelijke 

pensioenfondsen medio 2012 bestaan, hun activiteiten 

meestal uitbesteed en geaggregeerd zijn: 83% van de 

fondsen hebben hun pensioenadministratie uitbesteed 

en meer dan 90% besteden het vermogensbeheer uit4. 

Fusies en outsourcing hebben geleid tot de consolidatie 

van meer dan 90% van de pensioenadministratie diensten 

onder zes dominante pensioenbeheerders, te weten APG, 

AZL, MN Services, PGGM, Syntrus Achmea en TKP. 

Dat heeft het mogelijk gemaakt om pensioenfondsen 

zich te laten concentreren op hun klanten, toegang 

te krijgen tot professionele hulp bij het managen van 

complexe en steeds veranderende pensioenreglementen 

en het voorkomen van grote investeringsbeslissingen met 

betrekking tot de informatie systemen. Desalniettemin 

blijven de operationele kosten een punt van aandacht.

Verdere consolidatie van pensioenfondsen is mogelijk, 

maar wij zien dat de uitdagingen zijn verschoven naar de 

zes primaire pensioenbeheerders. Deze partijen moeten 

structureel hun processen en systemen optimaliseren 

om diverse pensioenbeleidsregelingen en complexe 

pensioenwetgeving te ondersteunen tegen lagere 

kosten. Wat deze uitdaging moeilijker maakt is dat 

veel pensioenfondsen in het verleden te lijden hebben 

gehad onder onnauwkeurigheid in administratie en matige 

kwaliteit van gegevens5,6. Dit probleem is nu gedeeltelijk 

verschoven naar de outsourcing leveranciers (terwijl 

pensioenfondsen ten allen tijde aansprakelijk blijven).

Legacy systemen en producten hinderen 

pensioenverzekeraars

Pensioenverzekeraars hebben vergelijkbare kosten en 

transparantie uitdagingen als de pensioenfondsen en hun 

outsourcing leveranciers (zoals de pensioenbeheerders). 

De lange periode van economische groei stelde 

verzekeraars in staat om beschikbare-premieregeling 

(Defined Contribution (DC)) polissen te introduceren 

gelinkt aan investeringen die een hoog rendement 

beloofden op basis van (te hoge) beursverwachtingen. 

Onderzoek van AFM in 2006 heeft uitgewezen dat 

er zeer hoge management kosten zijn opgenomen in 

deze polissen en de daarop volgende beursval heeft 

geresulteerd in een sterke devaluatie hiervan. Veel mensen 

hebben delen van hun opgebouwd pensioen verloren en 

de reputatie van de verzekeraars werd ondermijnd. AFM 

bleef in zijn onderzoeken van 20097 en 20108 de nadruk 

leggen op het gebrek aan transparantie van de kosten 

en de hoge impact die kosten hebben op opgebouwd 

pensioenkapitaal. Ook de DNB heeft kritiek geuit op de 

kwaliteit van de administratie van pensioenverzekeraars9.

Hoewel sommige verzekeraars vorderingen maken in het 

transparant maken van hun kosten voor klanten, blijft de 

hoogte van de operationele kosten een aandachtspunt. 

Pensioenverzekeraars hebben aanzienlijke portefeuilles 

met legacy-producten die gedurende economische 

hoogconjunctuur gecreëerd zijn en die qua kosten niet 

meer passen in het huidige klimaat.

2Onderzoeksrapport “Kosten pensioenfondsen verdienen meer aandacht”. Autoriteit Financiële Markten. 2011
3Statement by Joanne Kellerman (Executive Director of DNB). 11/04/2010
4Toezichtgegevens pensioenfondsen. De Nederlandsche Bank. 2012
5“Pensioenfondsen moeten kwaliteit administratie sterk verbeteren”. KPMG. 2012
6Quinto-P. Quinto Pensioenfondsen; onderzoek naar de administratie van pensioenaanspraken bij pensioenfondsen. DNB. 2012
7“Rapport Kostentransparantie bij Premieovereenkomsten”. AFM. 2009
8“Doorrekening van beschikbare premieovereenkomsten”. AFM. 2010
9Quinto; onderzoek naar pensioenadministraties van rechtstreekse regelingen bij verzekeraars. DNB. 2011.



Aangezien meer dan 90% van de pensioenverzekering 

markt in Nederland reeds geconsolideerd is binnen de 

zes grote verzekeraars: Achmea, AEGON, ASR, Delta 

Lloyd, Nationale Nederlanden en Zwitserleven,  zouden er 

voldoende mogelijkheden moeten zijn om activiteiten ‘lean’ 

te maken en verder te profiteren van schaalvoordelen. 

Maar de ontwikkeling van de juiste strategie om deze 

optimalisatie te realiseren blijft een uitdaging.

Ontwikkelingen in de levensverzekeringen branche 

zouden kunnen leiden tot vergelijkbare veranderingen 

in de pensioenverzekering sector. Sinds 2008 is er een 

groeiende concurrentie van ‘bankspaar’ producten die 

in 2011 de nieuwe verkoop van levensverzekeringen 

zijn voorbijgegaan in termen van totaal premievolume. 

Na grote verliezen tijdens de crisis van 2008, heeft de 

levensverzekeringen branche alleen in 2009 positieve 

resultaten ervaren, gevolgd door verhoogde negatieve 

resultaten van -5% en -11% van de verdiende premie in 

respectievelijk 2010 en 2011 . Hoge vaste kosten om een 

gediversifieerde productportefeuille te ondersteunen met 

verouderde, complexe IT-systemen zijn niet te combineren 

met dalende volumes en lange termijn verplichtingen. In 

het bijzonder voor ‘gesloten boeken’ portefeuilles, waar 

het product niet meer wordt verkocht, maar behouden 

dient te blijven voor de volledige looptijd (25-35 jaar).

Een structurele verandering in deze markt is noodzakelijk. 

Verschillende strategieën voor het omgaan met het 

probleem worden door levensverzekeraars overwogen. 

Ze variëren van interne technische en commerciële 

rationalisatie inclusief de scheiding van het beheer van 

‘gesloten boeken’ portefeuilles naar een aparte entiteit, 

tot de verkoop van de ‘gesloten boek’ portefeuilles 

naar een tussenpersoon of het outsourcen van de 

backoffice processen (met of zonder ICT). Outsourcing 

van levensverzekering backoffice processen is in de 

Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk gemeengoed. 

Het is nog niet duidelijk in hoeverre deze oplossing ook in 

Nederland zal worden toegepast. 

Europese invloed zal de concurrentie stimuleren

De EU IORP richtlijn (Institution for Occupational 

Retirement Provisions) heeft de totstandkoming van een 

Europese pensioenmarkt mogelijk gemaakt. De daaruit 

voortvloeiende invoering van de Premie Pensioeninstelling 

(PPI) op 1 januari 2011 en de verwachte introductie 

van Algemene Pensioeninstelling (API) in 2013 zullen 

de pensioenregelingen voor de eindklant transparanter 

en goedkoper maken. PPI en API zullen naast en 

in rechtstreekse concurrentie met de bestaande 

pensioenverzekeraars en pensioenfondsen handelen. Dit 

zal de Nederlandse markt geleidelijk openstellen voor 

concurrentie van andere Europese pensioenfondsen en 

vice versa, wat de concurrentie zal doen toenemen. Er 

is een duidelijke noodzaak voor pensioenverzekeraars, 

pensioenfondsen en hun outsourcing partners om hun 

activiteiten te optimaliseren.

PPI levert een breed scala aan DC pensioen diensten, 

terwijl het niet toegestaan is om verzekeringsrisico’s 

(bijvoorbeeld biometrische risico’s) te dekken. 

Marktonderzoek toont aan dat klanten nog steeds op 

zoek zijn naar een zekere mate van bescherming tegen 

risico’s in hun pensioenproduct. Voorbeelden hiervan 

zijn een verzekering van een minimaal pensioenkapitaal, 

overlijdensrisico of arbeidsongeschiktheid. Dit vereist 

dat PPI’s samenwerken met verzekeraars. Maar het 

grote voordeel van een PPI is dat veel eisen van de 

(Nederlandse) toezichtwetgeving niet hoeven te worden 

gehonoreerd, waardoor het veel minder duur wordt. 

Medio 2012 hebben acht partijen in Nederland licenties 

ontvangen en bieden PPI producten:

• AEGON PPI B.V.

• APG - ABN AMRO Pensioeninstelling N.V. (onder 

merk ‘Pensional’)

• BeFrank PPI N.V. (een joint venture van Delta Lloyd 

en BinckBank)

• Brand New Day Premiepensioeninstelling N.V. (in 

samenwerking met ASR en VVAA)

• Gouda Pensioen Service N.V.

• Nationale-Nederlanden Premium Pension Institution 

B.V. (in samenwerking met ING Investment 

Management en AZL )

• Stichting Premiepensioeninstelling Robeco (in 

samenwerking met Generali en Lohoff & Partner)

• Stichting TKP Premiepensioeninstelling (in 

samenwerking met AEGON)



Een nieuwkomer PPI4ALL van Callas Group bereidt zich 

voor om de markt te betreden met een financieel scherp 

aanbod en een maximaal uitgekleed product.

Een zekere mate van scepsis bestaat met betrekking tot 

het vermogen van de PPI’s om een groot marktaandeel 

te winnen. Sommige deskundigen denken dat de PPI 

markt al verzadigd is. Dit proces zal zeker lang duren, 

maar belangrijke successen worden reeds geboekt: PPI’s 

zijn in toenemende mate bezig met het aantrekken van 

individuele en klein zakelijke klanten. Er zijn voorbeelden 

van grote pensioenfonds corporaties die hebben besloten 

om te veranderen in een PPI. Andere hebben hun 

regelingen omtrent de specifieke bijdrage uitbesteed aan 

PPI.

Onderzoek wijst uit dat de meerderheid van de financieel 

adviseurs overtuigd is van PPI en positief voor PPI zullen 

adviseren waar van toepassing. Ook werkgevers zijn 

bereid om de regeling over te nemen, gezien het feit dat 

70% van hen zegt dat ze zouden overschakelen van hun 

huidige pensioenregeling als ze hoger rendement, lagere 

kosten of een logischer product zouden verkrijgen.

Eén van de voornaamste zorgen van de EU is het verbeteren 

van de Europese markt voor bedrijfstakpensioenfondsen en 

het verwijderen van obstakels voor grensoverschrijdende 

activiteiten van IORP’s. De API zal na de introductie 

in 2013 ook beschikbare-uitkeringsregeling (defined 

benefit, DB) zoals eindloon en middelloon en hybride 

vormen aankunnen. Dit zal leiden tot een nieuwe 

golf van concurrentie, ook voor de industrie-brede 

pensioenfondsen (bedrijfstakpensioenfondsen) die 

momenteel niet worden gebruikt als concurrentiemiddel. 

Bepaalde Nederlandse pensioenuitvoerders zullen hogere 

volumes verkrijgen en daardoor competitiever worden en 

internationale concurrentie zal naar Nederland overwaaien. 

Deze ontwikkelingen zetten druk op de bestaande 

pensioenverzekeraars en pensioenfondsen, aangezien 

een groot aantal kleine en middelgrote bedrijven zullen 

overschakelen naar PPI regelingen en waarschijnlijk in de 

toekomst naar API.

De nadruk zal verschuiven naar nieuwe producten en 

internationale markten, terwijl het management van 

legacy pensioenregelingen tegen minimale kosten het 

belangrijkste probleem zal blijven vormen. Wanneer 

klanten schakelen naar de nieuwe producten zal dat 

leiden tot een geleidelijke vermindering van het aantal 

legacy polissen en tot hogere kosten per polis.

Wat is uw strategie?

Toenemende concurrentie en de druk om kosten te 

verlagen vereisen dat pensioenverzekeraars en 

pensioenbeheerders, met name grote instellingen die 

gegroeid zijn door middel van consolidatie, hun sourcing 

en operationele strategie heroverwegen en kijken naar 

internationale alternatieven.

Wij zijn van mening dat strategisch gekeken moet 

worden naar oplossingen zoals platform business 

process outsourcing (BPO) al dan niet in combinatie 

met internationale/offshore levering van diensten. Hierbij 

neemt een externe dienstverlener de verantwoordelijkheid 

voor zowel het IT-platform als de operationele uitvoering 

van het proces. Hoewel de markten in het Verenigd 

Koninkrijk en de Verenigde Staten anders zijn, kunnen 

deze modellen die daar succesvol worden toegepast, ook 

in worden gezet binnen continentaal Europa; bijvoorbeeld 

in Nederland. 

Dit zal echter voor veel pensioenfondsen en 

pensioenverzekeraars in Nederland een stap te ver 

zijn. Het vereist vaak belangrijke investeringen, vooral 

wanneer gediversifieerde portefeuilles en ICT systemen 

een complexe datamigratie vereisen. Aan de andere kant 

zijn bepaalde leveranciers bereid om te investeren op de 

Nederlandse door het bieden van een dergelijke end-to-

end platform BPO oplossing.

Alternatieve succesvolle transitiestrategieën bestaan die 

een geleidelijke, meer gecontroleerde overgang mogelijk 

maken. 



Er is geen standaard oplossing, er is echter een 

verscheidenheid om strategische keuzes te maken: 

verkoop aan een derde partij, scheiding van een aparte 

juridische entiteit, outtasking of outsourcing, Software as 

a Service oplossing voor het vervangen legacy producten, 

pay-per-use pricing modellen om kostenvariabiliteit op 

te vangen, platform BPO en Lean methoden om interne 

processen te optimaliseren. 

Quint Wellington Redwood is voortdurend bezig met het 

analyseren en adviseren over methoden, strategieën en 

scenario’s die haalbare oplossingen bieden. Wij kennen 

de internationale en Nederlandse mogelijkheden. Vanuit 

een onafhankelijk perspectief hebben wij vele klanten 

ondersteund vanaf de ontwikkeling van een strategie tot 

aan een succesvolle implementatie.

Als een adviesbureau dat werkt op het snijvlak van sourcing, 

allianties, shared services centers, procesoptimalisatie en 

ICT bieden wij onafhankelijk advies over het kiezen van de 

juiste strategie voor de toekomst.
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