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Onderwerp 

Gevolgen wijziging regelgeving voor herverzekerde fondsen 
 
 
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. Hoewel uw fonds in een traject van liquidatie zit, kan het genoemde 

besluit van de Minister van SZW ook voor uw fonds gevolgen hebben indien er nu nog sprake is 

van herverzekerde pensioenverplichtingen op uw balans.  

 

Op grond van de herziening van het Besluit FTK mogen fondsen die hun risico’s bij een 

verzekeraar hebben verzekerd het kredietrisico op die verzekeraar buiten beschouwing laten bij 

de berekening van het Vereist Eigen Vermogen (VEV artikel 12 Besluit FTK) en 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. Voor volledig herverzekerde fondsen 

regelde de Amvb tevens, dat voor een tekort op het Minimum Vereist Eigen Vermogen (MVEV) 

dat los stond van het kredietrisico geen herstelplan hoefde te worden ingediend. 
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Afslag op vordering op verzekeraar niet langer verplicht 

De Pensioenwet, inclusief het FTK, blijft volledig van toepassing op 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 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.  

 

VEV van herverzekerde fondsen 

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

pensioenfondsen die zich geheel of gedeeltelijk herverzekeren. Dat betekent dat deze fondsen in 

beginsel gewoon vallen onder de verplichting een VEV aan te houden. Voor fondsen die volledig 

zijn herverzekerd zal dit de facto betekenen dat het VEV nihil is. 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 (PW) en Wet verplichte 

beroepspensioenregeling (WVB), zijn niet aan de orde bij herverzekerde fondsen die risico’s 

volledig hebben overgedragen aan een verzekeraar. 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. Fondsen die gedeeltelijk zijn herverzekerd dienen voor het niet-

herverzekerde deel natuurlijk een VEV voor de gelopen risico’s te bezitten. Pensioenfondsen 

kunnen er overigens voor kiezen om 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.  

 

MVEV en herverzekerde fondsen 

In de brief aan de Tweede Kamer van 17 september 2010 (Kamerstukken II, 28 294, nr. 42) over 

herverzekerde pensioenfondsen heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
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aangekondigd de pensioenregelgeving zodanig te wijzigen dat fondsen die hun risico’s hebben 

verzekerd bij een verzekeraar, altijd een MVEV zullen moeten aanhouden. Concreet betekent dat 

dat voor een dergelijk fonds de mogelijkheid komt te vervallen om op grond van de artikelen 131 

PW en 126 WVB geen MVEV aan te houden. Een fonds dat zijn risico’s volledig had 

ondergebracht/overgedragen aan een verzekeraar kon van die mogelijkheid gebruik maken, mits 

het daarvoor instemming kreeg van DNB. Vooruitlopend op die wijzigingen in de PW en de 

WVB zal DNB al geen instemming meer geven voor het niet aanhouden van een MVEV. Dit laat 

overigens onverlet dat voor sommige verzekerde pensioenfondsen de overgangstermijnen op 

grond van artikel 48b van de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet ten aanzien van MVEV 

nog gelden. In dat artikel is ten aanzien van MVEV bepaald dat indien het contract met de 

verzekeraar wordt verlengd tussen 1-1-2010 en 1-1-2012, pas een MVEV hoeft te worden 

aangehouden vanaf het moment dat het contract wordt verlengd. Voor volledig herverzekerde 

fondsen komt dit MVEV overigens uit op een niveau van om en nabij de 1% van de technische 

voorzieningen.  

 

Gevolgen individuele waardeoverdracht 

Voor zover uw fonds op dit moment een dekkingsgraad had die lager was dan 100% - b.v. in 

verband met de afslag - geldt dat er geen individuele waardeoverdrachten kunnen plaatsvinden op 

grond van artikel 72 Pensioenwet dan wel artikel 83 WVB. In die artikelen staat dat indien het 

pensioenfonds een dekkingsgraad heeft waarbij de technische voorzieningen niet langer door 

waarden worden gedekt het recht opgeschort is tot het moment waarop weer wel aan die vereisten 

wordt voldaan. Nu pensioenfondsen niet langer rekening hoeven te houden met het kredietrisico 

op de verzekeraar, zullen pensioenfondsen geen afslag op de vordering van de verzekeraar 

hoeven te plegen en is er mogelijk sprake van voldoende dekking door waarden van de 

technische voorzieningen.  

 

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

Divisiedirecteur  

 


