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Pensioenfondsen wachten de komst van het algemeen pensioenfonds
(apf) niet af en liquideren in hoog tempo voort, blijkt uit een eigen
analyse. Ik denk dat het apf voor veel fondsen als mosterd na de maaltijd
komt.
Al sinds het begin van de DNB-statistieken (dus vanaf 1992) neemt het
aantal pensioenfondsen af. In de jaren direct na de financiële crisis van
2008 was deze afname het grootst. In een inventarisatie door
PensioenPro werd eind 2014 nog geconstateerd dat het tempo waarin
de sector consolideert de laatste twee jaar is afgenomen. In 2014 was
inderdaad (per saldo) een verhoudingsgewijs kleine daling van het aantal pensioenfondsen te zien, namelijk
nog geen twintig.
Echter, in het eerste kwartaal van 2015 is het aantal pensioenfondsen dat onder toezicht van DNB staat met
25 teruggelopen tot 340 fondsen. De groep van ongeveer 45 fondsen die tussen begin 2014 en nu zijn
geliquideerd bestaat voor 90% uit ondernemingspensioenfondsen. Bijna de helft van die fondsen heeft de
opgebouwde rechten overgedragen aan een verzekeraar. Eén op de vijf is aangesloten bij een (multi-)opf en
de rest (ruim 30%) heeft aansluiting gezocht bij een bedrijfstakpensioenfonds. Bij de verzekeraars was
vooral Aegon erg succesvol en bij bijna de helft van de liquidaties betrokken. Daarnaast hebben Delta Lloyd,
Nationale Nederlanden, Zwitserleven, Achmea en ASR allemaal de aanspraken van één of enkele fondsen
overgenomen. Bij de bedrijfstakpensioenfondsen zijn het PME en PGB, net als afgelopen jaren, die de
meeste liquiderende pensioenfondsen hebben verwelkomd.
Hoog aantal liquidaties in 2015
De daling van het aantal fondsen in het eerste kwartaal van 2015 is dus groter dan in heel 2014. Voor de
rest van 2015 is het mijn verwachting dat het aantal fondsen dat geliquideerd wordt in totaal op ruim 60
uitkomt, zie onderstaande tabel. In absolute aantallen komt 2015 dan op een derde plaats achter recordjaren
2009 en 2010, maar bezien op het totaal aantal resterende pensioenfondsen betekent dit een krimp van ruim
17% (vergeleken met 12% in 2009 en 2010).

Als deze verwachting uitkomt, betekent dit dat het aantal pensioenfondsen begin 2016 voor het eerst onder
de 300 uitkomt. De daling doet zich niet overigens niet alleen voor onder ondernemingspensioenfondsen,
maar ook in vergelijkbare mate onder bedrijfstakpensioenfondsen en beroepspensioenfondsen.
Aankondiging van apf leidt niet tot adempauze
In januari 2014 werd aangekondigd dat pensioenfondsen die worstelen met hun voortbestaan er een
alternatief voor hun toekomst erbij krijgen: het apf. Het zou niet ondenkbaar zijn geweest dat fondsbesturen
een besluit over hun toekomst zouden hebben uitgesteld in afwachting van de komst van dat alternatief.
Maar in de praktijk is dat niet gebeurd.
Ervan uitgaande dat er ongeveer een jaar zit tussen het besluit tot liquidatie en de afwikkeling van het fonds,
betekent dit dat fondsen die in het eerste kwartaal uitgeschreven zijn uit de registers van DNB nog hebben
kunnen kennisnemen van de aankondiging van het voorontwerp van het apf voordat het formele besluit tot
liquidatie is genomen. Maar dit heeft hen niet op andere gedachten gebracht.
Afgaand op het aantal pensioenfondsen dat op dit moment een voornemen tot liquidatie bekend heeft

gemaakt – ongeveer zestig fondsen – heeft ook de nadere uitwerking van het apf niet geleid tot een pas-opde-plaats. Recente aankondigingen, zoals bijvoorbeeld gedaan door de pensioenfondsen van Bristol-Myers
Squibb, de Consumentenbond of de groothandel in bloemen en planten, laten niet doorschemeren dat het
APF al als een serieus alternatief is meegenomen in de discussie over de toekomst. En ook bij de
pensioenfondsen voor personeelsleden buiten de cao van KPN en PostNL/TNT is gekozen voor een
samenvoeging met reeds bestaande fondsen en dus niet voor de constructie van een apf, terwijl dit op het
eerste gezicht voor de hand zou hebben gelegen.
Mosterd na de maaltijd?
Veel schattingen van het aantal fondsen dat toetreding tot een apf serieus zou overwegen komen uit rond de
zestig pensioenfondsen. Dat aantal is ongeveer even groot als het aantal fondsen dat naar verwachting dit
jaar wordt geliquideerd. Voor al deze fondsen komt het apf dus als mosterd na de maaltijd. En het is maar de
vraag of er nog ‘noodlijdende’ pensioenfondsen over zijn als de eerste apf’en over een jaar de markt
betreden. Tot op heden is in ieder geval gebleken dat het wenkend perspectief van het apf niet dusdanig
groot is dat de toekomstdiscussie binnen pensioenfondsen in afwachting ervan een andere wending heeft
genomen.

