


In deze brochure leest u voorbeelden van goed pensioenbeheer die De Nederlandsche 

Bank (DNB) is tegengekomen in onderzoeken naar de pensioenadministratie. DNB 

deelt deze voorbeelden graag met u zodat ze u kunnen helpen bij het beheer van uw 

pensioenadministratie. 

De voorbeelden zijn soms technisch en bevatten ook terminologie die gebruikelijk is in 

operationele en IT omgevingen. Deze brochure is vooral bedoeld voor de bestuursleden 

en medewerkers bij pensioenfondsen of pensioenuitvoeringsorganisaties die zich met de 

administratie bezighouden. Denk hierbij aan de portefeuillehouder pensioenadministratie in  

het bestuur, het management van de PUO en risicomanagers. Dit neemt niet weg dat de  

Good Practice ook bruikbaar kan zijn voor ieder ander bij het pensioenfonds. 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de Good Practice, neem dan contact op met uw 

toezichthouder of contactpersoon bij DNB.
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1 Inleiding

De eisen die gesteld worden aan de administratie 

van pensioenfondsen veranderen

Het is belangrijk om een pensioenadministratie 

te hebben die beheerst is en grote veranderingen 

aan kan. Deze verandering is nodig om deelnemers 

meer keuzemogelijkheden te bieden, verder te 

digitaliseren, kosten te reduceren en vereisten uit 

wet- en regelgeving te verwerken. Ook worden 

de uitbestedingsketens langer en complexer, 

hierdoor nemen de operationele risico’s en IT-

risico’s toe. Voor een pensioenfonds is het van 

belang het pensioenbeheer zo te organiseren dat de 

pensioenadministratie beheerst blijft. Ook moet de 

pensioenadministratie voldoende aanpasbaar zijn 

om veranderingen te kunnen doorvoeren. Kortom: 

een robuuste pensioenadministratie. 

Het belang van datakwaliteit neemt toe

De deelnemers (voor deze Good Practice zijn dat de 

deelnemers, gewezen deelnemers, gepensioneerden 

en andere aanspraakgerechtigden) en werkgevers 

moeten erop kunnen vertrouwen dat de 

pensioen administratie op correcte wijze wordt 

uitgevoerd. Deelnemers krijgen steeds meer 

(online en realtime) inzicht in hun pensioen 

en de keuzemogelijkheden die zij hebben. 

Om de deelnemers inzage en toegang tot 

regelings- en deelnemersgegevens te geven, 

bieden pensioenfondsen in toenemende mate 

de mogelijkheid om op basis van verschillende 

‘levensgebeurtenissen’ de vertaling te maken naar 

hun persoonlijke pensioensituatie. Dit stelt hoge 

eisen aan de datakwaliteit van pensioengegevens. 

DNB heeft diverse onderzoeken uitgevoerd naar 

robuuste pensioenadministraties 

DNB heeft onderzocht in hoeverre het pensioen-

beheer voldoet aan (aspecten van) beheerste 

en integere bedrijfsvoering en aan de wettelijke 

regels over uitbesteding. Naast governance, 

uitbesteding, deskundigheid en management- 

en verantwoordingsinformatie heeft DNB ook 

de beheersing van de bedrijfs- en IT-processen, 

inclusief borging van de datakwaliteit, beoordeeld. 

Uitkomsten van de onderzoeken naar robuuste 

pensioenadministratie 

In de onderzoeken naar robuuste pensioen-

administraties heeft DNB een aantal aandachts-

punten geconstateerd ten aanzien van 

de beheersing en aanpasbaarheid van de 

pensioenadministratie: pensioenregelingen zijn 

soms complex, IT-systemen zijn regelmatig 

verouderd, effectieve monitoring en evaluatie van 

het pensioenbeheer door het bestuur ontbreken 

soms en het beheersen van datakwaliteit krijgt nog 

onvoldoende aandacht. 

 ▪ Complexiteit in regelingen kan leiden tot een 

verhoogde kans op fouten in de berekening 

van pensioenaanspraken. De complexiteit 

leidt vaak ook tot hogere (uitvoerings)kosten, 

maakt de regelingen moeilijker uitlegbaar en 

bij aanpassingen in de regeling zijn er grotere 

operationele uitdagingen en risico’s. 

 ▪ Uit de DNB-onderzoeken blijkt ook dat de 

pensioenuitvoering regelmatig plaatsvindt met 

verouderde IT-systemen en software-omgevingen 

die tegen het einde van de levenscyclus 

zitten. Onderhoud en ook het doorvoeren 

van functionele wijzigingen in de IT-systemen 
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2 Uitvoering pensioenbeheer

In dit hoofdstuk leest u eerst over de toets door het 

bestuur op de uitvoerbaarheid van een nieuwe of 

gewijzigde regeling. Daarna worden voorbeelden 

van belangrijke elementen benoemd voor het 

beheersen van de pensioenuitvoering. Hierbij 

komt ook de voorbereiding op een eventuele exit 

en transitie aan de orde. Tenslotte leest u over 

de beheersing van nieuwe risico's door verdere 

digitalisering van het pensioenbeheer.

Het is de verantwoordelijkheid van het bestuur van 

een pensioenfonds om de organisatie zo in te richten 

dat deze een beheerste en integere bedrijfsvoering 

waarborgt (artikel 143 Pensioenwet). In het geval van 

uitbesteding dient een pensioenfonds te beschikken 

over beleid met betrekking tot de uitbesteding 

van werkzaamheden. Omdat een pensioenfonds 

ook bij uitbesteding altijd verantwoordelijk blijft 

voor de naleving van de Pensioenwet, dient het 

pensioenfonds te beschikken over een adequate 

controle op de uitbestede werkzaamheden (artikel 

14 Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte 

beroepspensioenregeling). Bij uitbesteding is 

het daarom belangrijk dat er sprake is van een 

beheerste uitbesteding tussen het pensioenfonds 

en de pensioenuitvoeringsorganisatie (PUO). Het 

pensioenfonds hoort ‘in control’ te zijn. Een beheerste 

en integere bedrijfsvoering betekent dat een 

pensioenfonds niet alleen verantwoordelijk is voor 

het resultaat, maar ook voor het proces. 

 

1 Deming Cyclus

2 Nadere toelichting over de uitbestedingscyclus vindt u in de Guidance: uitbesteding door 

pensioenfondsen; www.toezicht.dnb.nl/binaries/50-230881.pdf

Een beheerste bedrijfs-

voering omvat het hele 

traject van plannen, sturen, 

monitoren en bijsturen van 

doelstellingen, processen 

en risico’s. Deze cyclus 

(Plan, Do, Check, Act)1 is ook 

toepasbaar op de inrichting van het pensioenbeheer. 

De voorbeelden in de volgende paragrafen zijn 

gerelateerd aan deze cyclus voor beheersing. 

Deze cyclus is weer onderdeel van de vijf fases van 

het uitbestedingsproces, zoals beschreven in de 

Guidance: uitbesteding door pensioenfondsen2 . 

2.1 Betrek de 
uitvoerbaarheid bij 
het ontwerp en de 
acceptatie van de 
regeling

De pensioenregeling is de basis voor de 

inrichting van de pensioenadministratie. In de 

pensioenadministratie worden de pensioenrechten 

en -aanspraken correct geregistreerd. In de praktijk 

kent de uit te voeren pensioenregeling vaak 

uitzonderingen, waardoor de pensioenregeling 

niet eenvoudig ingevoerd kan worden in de 

programmatuur. Om een (gewijzigde) regeling 

te implementeren heeft de PUO voldoende tijd 

en heldere specificaties nodig om processen en 

systemen aan te passen. 

Act Plan

Check Do

Act Plan

Check Do









































DISCLAIMER

Deze Good Practice geeft niet-verplichtende aanbevelingen voor de toepassing van wet- en regelgeving 

over uitbesteding en beheerste en integere bedrijfsvoering door pensioenfondsen, zoals verankerd in de 

Pensioenwet en lagere regelgeving. Met behulp van deze Good Practice draagt De Nederlandsche Bank N.V. 

haar opvattingen uit over gedragingen die zij heeft geconstateerd of die zij verwacht in de beleidspraktijk,  

en die naar haar oordeel een goede toepassing inhouden van de regels waarop deze Good Practice 

betrekking heeft.

Met deze Good Practice beoogt De Nederlandsche bank N.V. te bereiken dat pensioenfondsen het daarin 

gestelde, de eigen omstandigheden in aanmerking nemende, in hun afweging betrekken, zonder dat 

zij verplicht zijn dat te doen. De Good Practice is indicatief van aard en sluit daarmee niet uit dat voor 

instellingen een afwijkende, al dan niet strengere toepassing van de onderliggende regels geboden is.  

De afweging van de toepassing berust bij deze instellingen zelf.




