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In deze uitgave wordt geprobeerd aan de leden (jong, oud, werkende of gepensioneerd) van 
CNV Publieke Zaak uitleg te geven over de wijze waarop pensioenfondsen functioneren. Wie 
zijn partij, wie houdt toezicht, hoe zit het met de wetgeving, wie zijn de adviseurs etc. 
 
Het toezicht 
 
Pensioenfondsen in Nederland staan onder streng toezicht. Zij hebben te maken met de Ne-
derlandsche Bank (DNB) als toezichthouder en met de Autoriteit Financiële Markten (AFM). 
Het toezicht is verankerd in de Pensioenwet en kent heel veel bepalingen op dit gebied. De 
Autoriteit Financiële Markten houdt zich bezig met gedragstoezicht, De Nederlandsche Bank 
houdt zich met prudentieel en materieel toezicht. 

• Gedragstoezicht is het toezicht gericht op de naleving van de normen ten aanzien van 
voorlichting door pensioenuitvoerders aan deelnemers, gewezen deelnemers, gewe-
zen partners en pensioengerechtigden.  

• Prudentieel toezicht is gericht op de normen ten aanzien van de financiële soliditeit 
van pensioenfondsen en het bijdragen aan de financiële stabiliteit van de sector pen-
sioenfondsen. 

• Materieel toezicht wordt omschreven als toezicht gericht op alle normen in de Pensi-
oenwet die geen onderdeel uit maken van gedrags- of prudentieel toezicht. 

 
De uitvoering van het toezicht is uitgewerkt in allerlei regelingen, voorschriften en aanwijzin-
gen. Zowel het bestuur, de actuaris, de accountant en de administrateur dienen zich te hou-
den aan deze regelingen, voorschriften en aanwijzingen. De toezichthouder kan ook ingrijpen 
wanneer het bestuur zich niet houdt aan de bepalingen in de Pensioenwet. Dan kan een be-
windvoerder worden aangesteld of een curator worden aangewezen. Ook kan de toezicht-
houder aanwijzingen geven wanneer bepaalde bepalingen van de Pensioenwet worden over-
treden. Ook het opleggen van de dwangsom of een bestuurlijke boete behoort tot de moge-
lijkheden. 
 
Pensioenfondsen staan in nauw contact met de Nederlandsche Bank. Het toezicht is inten-
sief. Maandelijks moeten de pensioenfondsen staten indienen waaruit hun financiële- en 
vermogenspositie blijkt. De Nederlandsche Bank krijgt dus maandelijks inzicht in de dek-
kingsgraad van een pensioenfonds. De staten worden opgesteld door de administrateur en 
de actuaris. 
Daarnaast is het pensioenfonds verplicht jaarlijks een jaarverslag op te maken. Dit dient voor 
1 juni van elk jaar te worden ingediend bij de Nederlandsche Bank. Ook het jaarverslag moet 
voldoen aan de daarover in de Pensioenwet vastgelegde voorschriften.  
De pensioenfondsen zijn verplicht om de toezichthouder direct op de hoogte te stellen van 
problemen waarmee zij geconfronteerd worden. Elk pensioenfonds heeft te maken met een 
vast aanspreekpunt bij de Nederlandsche Bank. Die nodigt het bestuur regelmatig uit om 
met elkaar van gedachten te wisselen over het beleid dat door het bestuur wordt gevoerd. 



Vooral in een periode dat een pensioenfonds haar financiële situatie niet op orde heeft, vin-
den dit soort gesprekken regelmatig plaats. 
 
De invloed van de toezichthouders gaat ver. Er wordt echt over de schouders van het bestuur 
meegekeken. Zodra het bestuur constateert dat haar financiële positie niet op orde is en de 
dekkingsgraad onder de vereiste dekkingsgraad van 105% komt, moet het bestuur daar mel-
ding van maken en een herstelplan indienen. De toezichthouder kan ook al opmerkingen en 
opvattingen aan het bestuur kenbaar maken wanneer, naar de mening van de toezichthou-
der, het bestuur een te risicovol beleggingsbeleid voert. Het bestuur hoeft de opmerkingen of 
opvattingen niet uit te voeren want zij blijft uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor haar beleid 
en besluiten. Maar als het bestuur structureel weigert deze opmerkingen of opvattingen niet 
te volgen dan kan de toezichthouder ingrijpen. 
 
Ook met betrekking tot de informatie naar de deelnemers toe zijn de regels en voorschriften 
aangescherpt. Vooral de Autoriteit Financiële Markten houdt daar toezicht op. Met name 
rond het Uniform Pensioen Overzicht (UPO) zijn door deze toezichthouder aanwijzingen ge-
geven om het inzicht in de pensioenopbouw en de toekomstige aanspraken sterk te verbete-
ren. De informatie moet begrijpelijk en betrouwbaar zijn. Ook wordt er zorgvuldig getoetst of 
een pensioenfonds geen verkeerde verwachtingen schept. Met name rond het indexatiebe-
leid van een pensioenfonds. In de communicatie naar de deelnemers toe moet duidelijk ge-
maakt worden of dit voorwaardelijk is of niet. Indexeren kan en mag alleen wanneer het pen-
sioenfonds daarvoor ook over de vereiste financiële middelen beschikt en bij het uitvoeren 
daarvan ook boven de vereiste dekkingsgraad van 105% blijft. 
 
Bestuurder zijn van een pensioenfonds kan alleen wanneer de toezichthouder een verklaring 
van geen bezwaar heeft afgegeven. Zowel de Nederlandsche Bank als de Autoriteit Financië-
le Markten toetsen de deskundigheid en de betrouwbaarheid van een beoogd bestuurder. Na 
ontvangst van de door de bestuurder ingevulde formulieren en documenten vindt een beoor-
delingstraject plaats en ontvangt de beoogd bestuurder een verklaring van geen bezwaar of 
niet. 
 
Pensioenfondsen zijn zich goed bewust van het verscherpte toezicht dat in Nederland geldt. 
Soms wordt dat ook als te dominant ervaren vooral als het gaat over de wijze waarop pensi-
oenfonds hun beleggingsbeleid voeren. Pensioenfondsen willen graag een goed rendement 
behalen en daar hoort een bepaald risicobeleid bij. Gegeven de problemen van de afgelopen 
jaren zijn de toezichthouders daar meer toezicht op gaan uitoefenen waardoor de beleids-
vrijheid van de besturen onder druk is komen te staan. En dat is niet altijd in het voordeel van 
de deelnemers. Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuw pensioenstelsel waar ook een 
nieuw Financieel Toetsings Kader bij hoort. Een en ander moet worden verankerd in een 
nieuwe Pensioenwet. De koepels van bedrijfstak- en ondernemingspensioenfondsen worden 
door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid betrokken bij die discussie, sa-
men met andere externe partijen en de toezichthouders. 
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