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Geacht bestuur,  

 

Op 1 februari 2011 treedt een herziening van het Besluit financieel toetsingskader 

pensioenfondsen (Besluit FTK) in werking die betrekking heeft op herverzekerde pensioen- en 

beroepspensioenfondsen. Op grond van die herziening mogen fondsen die hun risico’s bij een 

verzekeraar hebben verzekerd, voor het verzekerde deel het kredietrisico op die verzekeraar 

buiten beschouwing laten bij de berekening van het Vereist Eigen Vermogen (VEV, artikel 12 

Besluit FTK) en bij de waardering van de vordering op de verzekeraar op marktwaarde (artikel 

13 Besluit FTK). De tijdelijke Amvb van 7 juli 2010 (Besluit tot wijziging van het Financieel 

toetsingskader pensioenfondsen in verband met het tijdelijk buiten beschouwing laten van het 

tekort bij herverzekerde pensioenfondsen, Staatsblad 287, jaargang 2010) komt te vervallen. 

Deze tijdelijke Amvb regelde voor gedeeltelijk herverzekerde fondsen die een tekort op het 

herverzekerde deel hadden dat was ontstaan door het kredietrisico op de verzekeraar, het 

opstellen van een herstelplan met betrekking tot dit tekort achterwege kon worden gelaten. 

 

Afslag op vordering op verzekeraar niet langer verplicht 

De Pensioenwet, inclusief het FTK, blijft volledig van toepassing op het herverzekerde deel van 

gedeeltelijk herverzekerde pensioenfondsen. Dat betekent dat de bezittingen van het 

pensioenfonds in beginsel op marktwaarde moeten worden gebaseerd (artikel 135 Pensioenwet). 

Dat hield tot voor kort in dat pensioenfondsen voor het herverzekerde deel rekening moesten 

houden met het kredietrisico op de verzekeraar. Afhankelijk van de omvang van dit kredietrisico 
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was het in veel gevallen nodig om een bepaalde afslag op de vordering op de verzekeraar toe te 

passen. De Amvb bepaalt nu echter dat pensioenfondsen die zijn herverzekerd, voor het 

herverzekerde deel niet meer verplicht zijn rekening te houden met het kredietrisico op de 

verzekeraar.  

 

Gevolgen voor VEV van gedeeltelijk herverzekerde fondsen 

Zoals aangegeven blijft de Pensioenwet, inclusief het FTK, volledig van toepassing op het 

herverzekerde deel van gedeeltelijk herverzekerde pensioenfondsen. Dat betekent dat op het 

herverzekerde deel in beginsel gewoon de verplichting rust tot het vormen van een Vereist Eigen 

Vermogen. Echter de facto zal het VEV op het herverzekerde deel nihil zijn. Immers, vrijwel alle 

risico’s die bij het bepalen van de omvang van het VEV op basis van het standaardmodel aan de 

orde zijn, zoals genoemd in artikel 24 van de regeling Pensioenwet en Wet verplichte 

beroepspensioenregeling, zijn niet aan de orde bij het herverzekerde deel van deze fondsen. Dat 

geldt bijvoorbeeld voor risico’s als het verzekeringtechnische risico, het renterisico, het aandelen- 

en vastgoedrisico, het valutarisico, het grondstoffenrisico, het liquiditeitsrisico, het 

concentratierisico en het operationeel risico. Die risico’s zijn immers door de verzekeraar 

overgenomen. Alleen het kredietrisico dat fondsen lopen op de verzekeraar is aanwezig, echter 

dat hoeft op grond van het onlangs gewijzigde Besluit FTK niet te worden geadresseerd. 

Pensioenfondsen kunnen er overigens voor kiezen uit hoofde van prudentie toch rekening te 

houden met het kredietrisico. Omdat fondsen niet langer verplicht zijn het kredietrisico te 

adresseren, zal DNB echter niet langer credit spreads publiceren die relevant waren voor de door 

DNB aangereikte methode voor het adresseren van het kredietrisico onder de oude regelgeving.  

 

Wanneer zijn risico’s door fondsen compleet overgedragen bij verzekeringscontracten? 

Vraag is wanneer bij het herverzekerde deel sprake is van een complete overdracht van risico’s 

aan de verzekeraar. Indien er geen sprake is van complete overdracht, loopt het fonds mogelijk 

alsnog één van bovenstaande risico’s. In dat geval dient voor dat risico een VEV te worden 

opgebouwd.  

 

DNB toetst of er sprake is van complete overdracht van risico’s aan de hand van de volgende 

criteria:  
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1. Staat vast dat het pensioenfonds na afloop van het contract de pensioenrechten 

premievrij en zonder verdere kosten (nu en in de toekomst) bij de verzekeraar achter 

kan laten? 

2. Staat vast dat het fonds nooit is gehouden meer te betalen dan de vooraf 

overeengekomen jaarpremie (uitgezonderd de kosten voortvloeiend uit mutaties 

binnen het bestand)?  

3. Staat vast dat indien is gekozen voor de systematiek waarbij na beëindiging van de 

verzekeringsovereenkomst het pensioenfonds nog garantie- en administratiekosten 

verschuldigd is aan de verzekeraar die worden ingehouden op de toekomstige 

winstdeling, die kosten nooit hoger kunnen zijn dan de winstdeling?  

Ter toelichting kan worden vermeld dat niet wordt voldaan aan criterium 1 indien bij verlenging 

van het contract het fonds de omrekening naar nieuwe grondslagen over reeds opgebouwde 

aanspraken en rechten dient te financieren. Het fonds loopt dan over het eerste contract alsnog het 

langlevenrisico en dient daarvoor een VEV op te bouwen. Ook wordt niet voldaan aan criterium 1 

indien de verzekeraar excassokosten op het fonds kan verhalen.  

 

Indien een pensioenfonds voldoet aan alle criteria merkt DNB het herverzekerde deel van het 

fonds aan als compleet herverzekerd. Indien DNB het herverzekerde deel niet als compleet 

herverzekerd aanmerkt, wordt dat ook voor dat deel als eigen beheer beschouwd met alle 

verplichtingen van dien.  

 

MVEV  

Gedeeltelijk herverzekerde fondsen moeten, zoals altijd al, een MVEV aanhouden conform 

artikel 131 Pensioenwet (PW) of 126 Wet verplichte beroepspensioenregeling (WVB). 

Gedeeltelijke herverzekering kan tot een beperkte verlaging van het MVEV leiden. Op dit punt 

verandert er niets voor gedeeltelijk herverzekerde fondsen.  

 

Gedeeltelijk herverzekerde fondsen en eventueel ingediende herstelplannen. 

Gedeeltelijk herverzekerde fondsen die in 2009 een herstelplan hebben ingediend, hebben van 

DNB een brief gekregen met daarin de voorlopige bevindingen. Daarbij is het kredietrisico op de 

verzekeraar nog niet meegenomen. In concreto heeft er dus nog geen eindbeoordeling 

plaatsgevonden van de integrale herstelplannen. Nu het kredietrisico als gevolg van de 
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gewijzigde regelgeving niet geadresseerd hoeft te worden voor het herverzekerde deel, zullen 

deze fondsen alsnog een definitieve beschikking ontvangen op het herstelplan.  

 

Gevolgen individuele waardeoverdracht  

Voor pensioenfondsen geldt dat indien de dekkingsgraad dusdanig gedaald is dat de technische 

voorzieningen niet langer door waarden worden gedekt, er geen individuele waardeoverdrachten 

kunnen plaatsvinden (artikel 72 Pensioenwet dan wel artikel 83 WVB). Wellicht verbetert de 

financiële situatie van gedeeltelijk herverzekerde fondsen als gevolg van het niet langer rekening 

hoeven te houden met het kredietrisico op de verzekeraar. Indien er sprake is van voldoende 

dekking door waarden van de technische voorzieningen, kunnen individuele waardeoverdrachten 

weer doorgang vinden.  

 

Uitsluitingsclausule blijft verboden 

Sommige gedeeltelijk herverzekerde fondsen hanteerden een clausule in het pensioenreglement 

die inhoudt dat het fonds voor het herverzekerde deel deelnemers alleen datgene uitbetaalt wat 

het van de verzekeraar ontvangt. Een dergelijke uitsluitingsclausule is verboden. Dit vloeit voort 

uit artikel 5 Pensioenwet op grond waarvan een pensioenuitvoerder aansprakelijk blijft jegens een 

deelnemer voor het geval een werkgever de pensioenuitvoerder geen of onvolledige informatie 

geeft over te verzekeren aspecten met betrekking tot die deelnemer. Daarnaast is een dergelijke 

clausule strijdig met artikel 134 Pensioenwet over korting van pensioenaanspraken en -rechten. In 

geval een verzekeraar in gebreke blijft kan dat ertoe leiden dat een bij die verzekeraar verzekerd 

fonds onverhoopt moet korten op aanspraken. Bij zo’n korting dient aan alle eisen van artikel 134 

Pensioenwet te worden voldaan, hetgeen onder andere inhoudt dat het fonds eerst eventuele eigen 

middelen moet aanwenden ter voorkoming of vermindering van die korting. Het fonds moet zich 

dan niet kunnen beroepen op een uitsluitingsclausule. Uitsluitingsclausules blijven kortom 

verboden, ook nu het mogelijk is het kredietrisico op de verzekeraar niet te adresseren. 

 

Communicatie met deelnemers en rol deelnemersraad 

Indien een herverzekerd pensioenfonds besluit geen rekening te houden met het kredietrisico, 

dient het dit voorgenomen besluit voor te leggen aan de deelnemersraad. Voorts hecht DNB er 

aan dat deelnemers geïnformeerd worden over het niet adresseren van het kredietrisico. Indien 

onverhoopt een verzekeraar in gebreke blijft, dienen deelnemers niet verrast te zijn dat het fonds 

hier geen maatregelen voor getroffen heeft.  
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Voor vragen kunt u terecht bij uw toezichthouder. Tevens vindt u op de website van DNB op 

Open Boek Toezicht nadere informatie over herverzekerde fondsen, waaronder de herziening van 

het Besluit FTK.  

 
 
Hoogachtend, 
De Nederlandsche Bank NV 

 

 

 

 

Prof. dr. O.C.H.M. Sleijpen 

Divisiedirecteur  

 

 
 
 


