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Kleinere pensioenfondsen hebben steeds meer moeite om zich staande te houden onder de toenemende 
toezichtseisen en regeldruk. Maar als er over alternatieven wordt gesproken, wordt één oplossing vrijwel nooit 
genoemd: de België-route. Raar, vindt Henk van den Beukel. Hij verhuisde zijn pensioenfonds onlangs naar 
onze zuiderburen, en dat bevalt prima. 

Henk van den Beukel weet precies met wat voor problemen kleinere 
pensioenfondsen worstelen. Met zijn fonds, Stichting Pensioenfonds 
Lugtigheid, heeft hij ze aan den lijve ondervonden. "Er wordt 
tegenwoordig ook veel aandacht aan besteed - zo is er op 24 en 25 
augustus weer een congres met als thema: ‘Heroriëntatie 
Pensioenfondsen: fuseren, liquideren of zelfstandig voortbestaan.' Over 
België wordt op dat soort bijeenkomsten echter nauwelijks gerept." Dat 
is vreemd, want de België-route biedt veel voordelen en is prima 
mogelijk, vindt hij. 

Gedreven door de toenemende regeldruk ging Van den Beukel een 
aantal jaar geleden op zoek naar een toekomstbestendige oplossing 
voor zijn pensioenfonds. Daarbij keek hij verder dan de standaard 
oplossingen - liquideren en overstappen naar een verzekeraar, of 
opgaan in een bedrijfstakfonds. Een aantal dingen stonden voor hem 
voorop: de oplossing moest een uitweg bieden aan de almaar 
toenemende regeldruk,de kosten moesten relatief laag en beheersbaar 
zijn, het deskundigheidsniveau moest ook naar de toekomst toe 
gegarandeerd zijn, en er moest ruimte zijn voor maatwerk en het behoud 
van de identiteit van zijn pensioenfonds. 

"Ik volgde de stroperige discussies rond de Nederlandse API en multi-opf dan ook op de voet. Maar tegelijkertijd 
heb ik me ook geïnformeerd over de mogelijkheid om een Belgisch OFP op te richten of me bij een bestaand 
OFP aan te sluiten," legt hij uit. 

"Als beste oplossing kwam ik uit op een multi-employer OFP dat in afgescheiden compartimenten meerdere 
pensioenregelingen van verschillende sponsorondernemingen uitvoert. Ik heb in 2010 mijn conclusies 
getrokken: mijn pensioenfonds ging emigreren." 

Omdat het oprichten van een eigen OFP wat te ambitieus was, ging Van den Beukel op zoek naar een multi-
employer initiatief waarbij hij zou kunnen aansluiten. Al snel kwam hij terecht bij de Belgische 
pensioenconsultant Conac. "Zij waren bezig het Conac-pensioenfonds om te vormen tot een OFP onder de 
officiële naam ‘Pension & Co IBP'. Ik ben in die stroom meegegaan, om met stichting pensioenfonds Lugtigheid 
toe te treden als eerste deelnemer in dat multi-employer pensioenfonds." 



De ringfencing binnen zo'n multi-employer OFP staat aangesloten  ondernemingspensioenfondsen toe om hun 
eigen identiteit behouden. Door de bestuurlijke opzet, waarbij ook pensioenprofessionals zitting hebben in het 

bestuur, wordt voldoende deskundigheid en continuïteit gewaarborgd. 

Daarnaast zorgt deze oplossing voor een forse kostenreductie. Zo zegt Yvo Vermeylen van 
Conac: "We hebben dat onlangs onderzocht voor een Nederlands bedrijf met ongeveer 
duizend werknemers. Daar kwamen we uit op een kostenplaatje dat ongeveer de helft was 
van wat men in Nederland kwijt is." 

Van den Beukel is blij dat hij de stap gezet heeft. "Momenteel zijn wij bezig met de 
operationele opstart en zodra het jaarlijkse ritueel rond het jaarverslag, verklaringen, 
jaarstaten, etcetera binnenkort achter de rug is, hoop ik mijn Nederlands 
ondernemingspensioenfonds dan ook definitief op te heffen. In volle tevredenheid over de 
nu gerealiseerde toekomstbestendige structuur." 

Hoe gaat zo'n verhuizing naar België in zijn werk? Lees het uitgebreide artikel in de aankomende 
gedrukte editie van IPNederland. 
  

Author: Mariska van der Westen 

 


