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Vertrouwen in pensioenfondsen
Amsterdam, 4 juni 2013 - In een recent verschenen bericht van IPE blijkt dat 58 procent
van de Nederlanders geen vertrouwen heeft in pensioenfondsen. Als dit juist blijkt te zijn,
dan is er natuurlijk sprake van een zeer ernstige situatie. Volgens Jean Frijns kunnen
pensioenfondsbestuurders dit wantrouwen herstellen door opener te zijn. Daar ben ik het
mee eens.
Echter, niet alleen zij hebben een belangrijke rol, ook de adviseurs en met name
actuarissen die pensioenfondsen ondersteunen, moeten verantwoordelijkheid nemen om het
vertrouwen te herstellen. Actuarissen zijn ‘business professionals’ die in staat zijn
consequenties van financiële risico’s van pensioenfondsen te analyseren en inzichtelijk te
maken. Actuarissen moeten daarbij meer dan voorheen handelen in het belang van
‘consumer information’; en dus de werknemer centraal stellen. In een recente presentatie in
Nederland van de voorzitter van EIOPA de heer Gabriel Bernadino, is dit nog eens
bevestigd.
Het besluit om hogere buffereisen voor pensioenfondsen (Solvency 2, nog) niet van
toepassing te laten zijn in Nederland kan daarbij helpen. Dat betekent niet dat we
achterover kunnen leunen. Juist nu kunnen actuarissen met hun kennis, ervaring en
beroepsregels hun toegevoegde waarde tonen. Ik weet dat er actuarissen zijn die deze
handschoen reeds oppakken. Echter, er is altijd ruimte voor verbetering zeker als het gaat
om governance en transparantie vraagstukken.
Ook in de politiek is die ruimte aanwezig. Recent heeft de staatssecretaris van Financiën
voorbeelden van pensioenberekeningen gestuurd naar de Tweede Kamer. Een nadere
analyse wijst uit dat deze berekeningen een veel te rooskleurig beeld geven van de
werkelijkheid. Hiermee worden veel te hoge verwachtingen gecreëerd. Het vertrouwen zal
hierdoor zeker niet toenemen.
Om het vertrouwen te herstellen moeten wij met zijn allen niet alleen opener zijn, maar
moeten we eerst een andere ‘mindset’ hebben dan waarmee dit wantrouwen is ontstaan.
Alleen dan kan dit vertrouwen worden hersteld.
Rajish Sagoenie, Managing Director Milliman en Actuaris AG (geschreven op persoonlijke
titel)
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Over Milliman
Milliman is één van de grootste onafhankelijke adviesbureaus ter wereld op het gebied van
actuariële en gerelateerde producten en diensten. Milliman werd opgericht in 1947 en heeft
nu vestigingen in belangrijke steden overal ter wereld. In Europa heeft Milliman onder
andere kantoren in Nederland, België, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Frankrijk, Duitsland,
Italië, Spanje, Zwitserland, Roemenië en Polen.
Milliman heeft een professionele staf van gekwalificeerde consultants en actuarissen en
heeft adviseurs in dienst op het gebied van gezondheidszorg, werknemersvoorzieningen,
levens- en schadeverzekeringen en financiële dienstverlening. Het klantenbestand van
Milliman bestaat wereldwijd uit de zakelijke dienstverlening, financiële adviesinstellingen,
overheid, vakbonden, onderwijsinstellingen en non-profit organisaties.
In de Benelux heeft Milliman een organisatie van meer dan 35 actuariële consultants. De
dienstverlening beslaat advisering op het gebied van levensverzekeringen,
schadeverzekeringen, en zorgverzekeringen als ook advisering op het gebied van employee
benefits en collectieve pensioenregelingen. Advisering op het gebied van Risicomanagement
wordt als geïntegreerde dienstverlening aangeboden zowel aan pensioenfondsen,
verzekeraars en andere ondernemingen.
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