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Bulletin nr. 2 
 
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. 
 
Externe adviseurs (1) 
 
Het bestuur van een pensioenfonds wordt ondersteund door een aantal externe adviseurs: 

• De administrateur 
• De actuaris 
• De accountant 
• De beleggingsadviseur 

 
De administrateur 
De taak van de administrateur is om het pensioenfonds administratief te ondersteunen bij 
haar werkzaamheden. Zo is er een deelnemersbestand waarin de opgebouwde rechten van 
alle deelnemers (werkenden, gepensioneerden en slapers) wordt bijgehouden. De werkgever 
is verplicht om wijzigingen in het deelnemersbestand aan de administrateur door te geven. 
Wanneer in de situatie van gepensioneerden of slapers iets veranderd dan moeten zij dat ook 
doorgeven aan de administrateur van het pensioenfonds. 
Naast het bijhouden van het deelnemers bestand is de administrateur ook belast met het 
innen van de premie, het betalen van de pensioenen en alle andere betalingen die met de 
uitvoering van het pensioenreglement te maken hebben. Veder ondersteunt zij het bestuur 
bij haar vergaderingen. Uitnodiging, agenda, vergaderstukken etc. 
De administrateur moet haar deelnemersadministratie zodanig inrichten dat de deelnemers 
gemakkelijk inzicht verkrijgen in hun opgebouwde rechten en toekomstige rechten. Jaarlijks 
dient de administrateur aan de werkende deelnemers een zogenaamde UPO ( Uniform Pen-
sioen Overzicht) te verstrekken. Voor de gepensioneerden en slapers geldt deze verplichting 
elke vijf jaar. 
Veel administrateurs hebben websites waarop de informatie ook te vinden is wanneer men 
daar een account voor maakt. Een aantal jaren geleden is in de Pensioenwet vastgelegd dat 
tussen administrateur en het bestuur geen directe relatie mocht bestaan. Dat wil zeggen dat 
de administratie niet langer meer in eigen beheer door het pensioenfonds mocht worden 
uitgevoerd. Om die reden hebben de twee grootste pensioenfondsen van Nederland PFZW en 
ABP hun administraties in nieuwe ondernemingen ondergebracht die, in juridische zin, geen 
onderdeel uit maken van het pensioenfonds. PFZW (Pensioenfonds Zorg en Welzijn) werkt 
samen met PGGM en het ABP (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds) werkt samen met APG. 
Het voordeel van deze constructie is ook dat het bestuur de mogelijkheid heeft om de admi-
nistratie bij een andere administrateur onder te brengen bijvoorbeeld bij Syntres Achmea of 
AZL wanneer de huidige administrateur onvoldoende waarmaakt wat met het pensioenfonds 
is overeengekomen. 



Door middel van een Service Level Agreement (SLA) wordt tussen het bestuur en de admini-
strateur nauwkeurig vastgelegd welke taken worden uitgevoerd tegen welke kwaliteit, hoe 
gerapporteerd wordt, hoe de ondersteuning verloopt etc. Op basis hiervan wordt ook bepaald 
welke vergoeding de administrateur krijgt voor de door hem verrichte werkzaamheden. Een 
SLA wordt meestal voor een periode van vijf tot tien jaar overeengekomen. Beide partijen 
hebben een opzegtermijn in acht te nemen wanneer men de overeenkomst wenst te beëindi-
gen. 
 
De actuaris 
Een van de belangrijkste adviseurs is de actuaris. Deze adviseert het bestuur welk vermogen 
noodzakelijk is bij de verplichtingen die het bestuur met haar pensioenregeling is aan ge-
gaan. Een actuaris combineert economische en wiskundige technieken. De actuaris heeft 
zich gespecialiseerd in verzekeringswiskunde (zowel levensverzekering als schadeverzeke-
ring). Met behulp van de verzekeringswiskunde bepaalt de actuaris hoe hoog de benodigde 
koopsom of premie moet zijn voor bepaalde verplichtingen. De actuaris verricht risicoanaly-
ses en bepaalt welk bedrag voor toekomstige verplichtingen moet worden gereserveerd. 
Verder houdt de actuaris zich bezig met het samenstellen van modellen om verplichtingen 
en beleggingen van een pensioenfonds optimaal op elkaar af te stemmen (matching) en om 
de samenstelling van het beleggingspakket te optimaliseren. 
Pensioenfondsen dienen te werken volgens een actuariële en bedrijfstechnische nota 
(ABTN). Hierin zijn de financiële opzet van een pensioenfonds en de actuariële grondslagen 
waarop deze berust gemotiveerd omschreven. De actuariële en bedrijfstechnische nota moet 
in ieder geval een beschrijving bevatten van de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de 
bepaling van de Pensioenwet omtrent: 

-  de eisen inzake de inhoud van de uitvoeringsovereenkomst, 
-  de voorwaardelijke toeslagverlening, 
- de bepalingen van het FTK (Financieel Toetsings Kader),  
- alsmede een beschrijving van de inrichting van de bedrijfsvoering.  

Daarnaast bevat de ABTN een beschrijving van de sturingsmiddelen en de Verklaring inzake 
Beleggingsbeginselen. Er worden wettelijke eisen gesteld aan de inhoud van de ABTN. De 
actuariële en bedrijfstechnische nota moet binnen twee weken na de totstandkoming (of van 
de wijziging) aan De Nederlandsche Bank worden overgelegd. 
De dagelijkse ondersteuning van het pensioenfondsbestuur gebeurt door de adviserende 
actuaris. De adviserende actuaris berekent de pensioenvoorziening en berekent periodiek of 
de aanwezige middelen voldoende zijn tegenover de aangegane verplichtingen en adviseert 
over de financiële verplichtingen. De adviserende actuaris speelt dus een cruciale rol in het 
op orde houden van het vermogen ten opzichte van de verplichtingen. Daarbij moet de advi-
serend actuaris rekening houden met de aanwijzingen van de toezichthouder De Nederland-
sche Bank. Met name met betrekking tot de dekkingsgraad die de verhouding weergeeft van 
de verplichtingen ten opzichte van het benodigde vermogen. Daarnaast heeft het pensioen-
fondsbestuur te maken met de certificerende actuaris (ook wel waarmerkend actuaris). Dit is 
de bevoegde actuaris die voor een pensioenfonds de actuariële staten waarmerkt en een 
actuarieel verslag opstelt. Hij is geen (wiskundig) adviseur van het pensioenfonds, is onaf-
hankelijk en voert geen andere werkzaamheden uit voor het pensioenfonds. Het feit dat het 
pensioenfondsbestuur te maken heeft met een adviserende en certificerende actuaris vloeit 
voor uit het Financieel Toetsings Kader en de regelgeving rond actuarissen zelf. Het is be-
doeld om onafhankelijkheid te garanderen en een beter toezicht te houden op het functione-
ren van de actuaris en het pensioenfonds zelf. 
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