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Het begint met een idee

Pensioen Pro - 19 november 2015
Breed draagvlak voor andere insteek verplichtstelling
In de pensioensector wordt veelal positief gereageerd op het plan van het kabinet om de
verplichtstelling te koppelen aan een pensioenregeling, in plaats van een uitvoerder. De
Pensioenfederatie denkt dat met name middelgrote bedrijfstakfondsen hiermee geholpen zijn.
Net als de Pensioenfederatie reageert ook het Verbond van Verzekeraars positief. De grote fondsen
ABP en PFZW zijn terughoudender in hun reactie.
Rode draad in de discussie over het wetsvoorstel voor een algemeen pensioenfonds (apf) is
waarom het geen regelingen van een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds mag uitvoeren.
Het kabinet hield deze mogelijkheid steeds af vanwege mogelijke risico’s voor de verplichtstelling
en kans op verstoring van de markt. Wel zegde staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken) toe te
onderzoeken hoe verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen ook schaalvergroting in een apf
kunnen bereiken. Dat onderzoek ligt er nu, inclusief reactie van het kabinet.
Zes onderzoekers bogen zich over twee hoofdvragen: wat betekent het voor de mededinging als
een algemeen pensioenfonds verplichtgestelde bedrijfstakregelingen mag uitvoeren? En welke
gevolgen heeft dit voor de marktordening?
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DE UITVOERINGSMARKT = ?
Markt 1: de uitvoeringsmarkt
• Vragers: sociale partners
• Aanbieders: fondsen, verzekeraars, PPI’s, APF’en, etc.
• Marktmechanisme: van regulier tot vrijwel afwezig
• Lastig in deze markt: risico van inertie (verplichte winkelnering)
Markt 2: de markt voor uitvoeringsdiensten
• Vragers: de uitvoerders
• Aanbieders: uitvoeringsdienstverleners (o.a. PUB’s,
vermogensbeheerders, administratiekantoren)
• Marktmechanisme: regulier (offertes, contracten, SLA’s, etc.)
• Lastig in deze markt: overstapkosten
 Vandaag markt 1
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BASISSCENARIO + 4 ALTERNATIEVE SCENARIO’S
Focus op bedrijfstakpensioenen
Huidige situatie
• Regeling verplichtgesteld + BPF als uitvoerder verplichtgesteld
Basisscenario
• Regeling verplichtgesteld + gezamenlijke uitvoerder mag APF zijn
• Hierover 3 vragen onderzocht (vandaag 2 in presentatie)

Alternatieve scenario’s
Regeling verplichtgesteld + uitvoerder mag APF zijn + …
• … + aanbesteding per werkgever of per deelnemer
• Hierover korte schetsen gegeven
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BASISSCENARIO: IMPLICATIES
Consolidatie
• minder presterende bedrijfstakfondsen vallen af
• schaalvoordelen worden benut in APF
Voldoende concurrentie over
• Zowel verzekeraars als anderen kunnen APF starten
• Gaan PUB’s een APF starten?
Verzekeraars hebben nadeel
• Kleinere schaal dan BPF’en die zich omvormen
• Minder connecties in fondsenwereld (sociale partners)

Hoe gaat dit werken?
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VRAAG 1: KEUZEVRIJHEID UITVOERDER (1)
Concurrentie om de (uitvoering van de) pensioenregeling
• vgl. concurrentie om de markt versus concurrentie op de markt
• vgl. zorgcontracten tussen zorgaanbieders en verzekeraars
Nadelen
• Minder impliciete afstemming (o.b.v. langdurige relatie)
• Risico van calculerend gedrag (gunningsfase; end gaming)
• Hold-up probleem: onderinvestering in relatiespecifieke kennis
(e.d.)
• Transactiekosten rondom aanbesteding uitvoering
bestek maken, juridisch advies, consultants, marketing, etc.
• Overstapkosten als regeling van uitvoerder wisselt
omvang hiervan is moeilijk in het algemeen te bepalen
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VRAAG 1: KEUZEVRIJHEID UITVOERDER (2)
Voordelen
• Kritischer opdrachtgeverschap mogelijk; concurrentie houdt scherp
• APF kan zich specialiseren op uitvoering; geen personele unies
• Schaalvoordelen door uitvoering meerdere regelingen
Voordeel of nadeel
• Fonds kan niet meer ‘meedenken’ over contract
• Monitoringkosten kunnen hoger uitvallen (maar niet zeker)
• Ook in huidige fonds is monitoring door sociale partners nodig
• Een uitbesteedbaar contract is een comple(e)t(er) contract
• Meer duidelijkheid van te voren (minder ‘schimmigheid’)
• Weinig discretionaire ruimte voor (APF-)bestuurders
• Evenwichtige belangenafweging in contract ipv in uitvoering
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VRAAG 1: KEUZEVRIJHEID UITVOERDER (3)
Open vraag: wat gebeurt er met het pensioencontract?
• Compleet contract
Kleinere rol RvT en VO, want minder belangenafweging
Minder frequente aanpassingen, want gevolg voor uitvoeringscontract

•
•

• Denkbaar dat uitvoerders sturen op standaardisatie
• lagere uitvoeringskosten versus eigenheid
• Extreem scenario: uitvoerders specialiseren zich in een type contract
Bv. verhouding DB-DC-kenmerken
Bijbehorend beleggingsbeleid
Bijbehorende governance en communicatie

•
•
•
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ALTERNATIEF 1: WERKGEVER KIEST UITVOERDER
Alternatief scenario: werkgever besteedt regeling aan
• Werkgever heeft hier weinig verstand van  consultantskosten
• Shoppen voor gunstige voorwaarden (bv. vanwege populatie-opbouw) leidt
tot ‘kapseizen’ van fondsen  versnelde consolidatie
• Risicoselectie door uitvoerders: werkgevers kunnen niet overal terecht
• Dit geldt vooral voor uitkeringsregelingen  trend naar DC?
• Terzijde: hoe bepaal je de dekkingsgraad op werkgeversniveau?
• Overstapkosten op werkgeversniveau (contractering, transitie, e.d.)
• Werkgevers zijn kleiner dan bedrijfstak als geheel, dus minder
onderhandelingsmacht tegenover de uitvoerders
• Mogelijke ontwikkelingen: minder draagkracht voor bedrijfstakregeling
en/of vergaande standaardisatie ervan (makkelijker aanbesteden)

Kortom: niet zo’n aantrekkelijk alternatief voor basisscenario
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ALTERNATIEF 2: WERKNEMER KIEST UITVOERDER
Alternatief scenario: werknemer besteedt regeling aan
• Risicoselectie door uitvoerders  vereveningsstelsel nodig?
Vergelijk zorgverzekeringen; maar nu is ook pakket verschillend
• Zwaartekrachtmodel: uitvoerders specialiseren zich in bepaalde regelingen
en bieden deze uitvoering voordelig aan
• Schaal kan nooit groter worden dan huidige BPF-populatie
• Afnemend draagvlak voor regeling
• Waarom mag werknemer regeling niet kiezen en moet werknemer wel
uitvoerder kiezen?
• Regelingen kunnen veel minder solidariteitskenmerken bieden  feitelijk
verschuiving naar DC-regelingen (ook voor wie dat niet wil).
•

Kortom: niet zo’n aantrekkelijk alternatief voor basisscenario
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VRAAG 2: MARKTONTWIKKELING IN DE KETEN
Schets van 3 types APF’en
• Type 1: gezamenlijke dienstverlener (opgericht door PUB)
het APF als een gedeeld bestuursbureau
mogelijke herzaffing van APF met PUB

•
•

• Type 2: consolidatievehikel (omvorming BPF)
het APF als sectoraal magneetfonds; eigenheid
• APF is extra klant van PUB (en evt. eigenaar ervan)
•

• Type 3: sectoralisatievehikel (omvorming BPF)
Regeling splitst zich binnen APF tot afzonderlijke kringen
Uitvoering blijft bij eigen PUB
Geen aantrekkingskracht voor andere regelingen/sectoren

•
•
•
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VRAAG 3: CONCURRENTIE, GELIJK SPEELVELD?
• Gelijk speelveld = gelijke regels ≠ gelijke uitkomsten
• Regels gelijk voor APF’en met en zonder verplichtgestelde regelingen
• Uitkomsten kunnen verschillen:
Grote BPF’en die omvormen naar APF hebben schaalvoordelen
Niet duidelijk of andere kringen binnen APF hier ook van profiteren

•
•

• Ten opzicht van verzekeraars hebben omvormende BPF’en voordeel:
Relaties met sociale partners; bekendheid met regeling en achterban
Geen/minder marketingkosten nodig

•
•

• Nieuwe spelers kunnen ook voordelen bieden:
Flexibel, geen ‘erfenis’ (IT; bemensing), maatwerk

•
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VRAAG 3: GEVOLGEN VOOR MARKTWERKING
Afhankelijk van type APF
• Type 1: gezamenlijke dienstverlener
Versterking consolidatie
• Concurreert met andere uitvoerders
•

• Type 2: consolidatievehikel
Grootteverdeling magneetfondsen bepaalt machtspositie
• Herzaffing vooralsnog niet waarschijnlijk
•

• Type 3: sectoralisatie-vehikel
• Omvang APF gelijk aan omvang huidige BPF
• Daarom geen invloed op concurrentie
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VRAAG 3: PRESTATIES VAN DE MARKT
Drie prestatie-indicatoren
Kwaliteit
• Concurrentie geeft prikkel tot kwaliteitsverhoging
• Standaardisatie: mogelijk kwaliteitsverlaging (minder maatwerk)
• Risico van roofprijzen (naderhand geen prijsverhoging mogelijk 
kwaliteitsverlies)
Innovatie
• Hold-up probleem: minder investeringen in relatie
• Innovatie leidt wel tot concurrentievoordeel op langere termijn
Kosten
• Schaalvoordelen ook t.a.v. bestuur
• Wel kostenverhogende factoren (eerder besproken bij vraag 1)
• Winner’s curse: winnende partij heeft te laag geboden
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KABINETSREACTIE 15-11-2015
Aanleiding onderzoek: wens BPF-en tot schaalvergroting
Bezwaren hiertegen kunnen zijn:
• implicaties voor houdbaarheid verplichtstelling
• eventuele marktverstoring
Uitkomst onderzoek: beide bezwaren lijken (zeer) beperkt
Kabinetsreactie
• acceptatie onderzoeksuitkomsten
• diverse verschillen met amendement Lodders/Vermeij
• waarborgen blijven noodzakelijk (nog nader uit te werken)
• wijziging Wet BPF2000 (en andere regelgeving) is ingrijpend traject
• kabinet gaat wetswijziging voorbereiden
• randvoorwaarden: behoud verplichtstelling + goed werkende markt
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