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T
ot een jaar of twintig gele-
denwarener ruimduizend
pensioenfondsen inNeder-
land. Elk fondsbediende
een zogeheten solidari-
teitskring vanwerknemers

enwerkgevers, diemet elkaar zorgden
voorpensioenopbouwvoorhet eigen
bedrijf of debedrijfstak. Sindsdien is
het hard gegaanmetde consolidatie
en is het aantal fondsenal onderde
tweehonderdgezakt.

Er zijndiverse verklaringen voor
deze ontwikkeling.De eisenaande
fondsen zijnflink verhoogd,waardoor
pensioenbesturenmoestenprofessio-
naliseren.Het beheren vaneenpensi-
oenfonds vraagtmeerdeskundigheid
en investering in tijd, dieniet overal
voorhanden is. Terwijl kleinere fond-
sen zichdanopheffen, kiezengrotere
fondsen voor samengaan. Vanuit de
vakbewegingwordt ingezet op zogehe-
tenmagneetfondsendie complete sec-
torenbedienen. Zokan schaalvergro-
tingwordengerealiseerd endat drukt
dekosten.

Schaalvoordelenkomenook voort
uit automatisering. Voorde adminis-
tratiesoftware van eenpensioenfonds
maakthet amperuit of er veel ofweinig
deelnemerswordengeadministreerd.
Inhet vermogensbeheer kanook tot
grotebedragenwordenopgeschaald,
voordat financiëlemarktenhierdoor
ontregeld raken.Uit jarenlangonder-
zoekblijkt dat deproductietechnolo-
gie vanpensioenenervoor zorgt dat
grotere schaal voordeliger is. Zowordt
debestuurlijkebewegingnaarmag-
neetfondsendoor technische factoren
ondersteund.

Pensioenfondsen zijn klant van
uitvoeringsbedrijven, administratie-
bedrijven, gespecialiseerde IT-leveran-
ciers, pensioenconsultants, bewaarbe-
drijven en anderedienstverleners.Ook
indiemarkten vinden consolidatie-
slagenplaats. Vaak zijndezeookgeba-
seerdop schaalvoordelen indeproduc-
tietechnologie en indeorganisatie van
hetwerk, zeker bij gestandaardiseerde
regelingen.Die groteredienstverleners
krijgenwelmeermarktmacht en zijn
daardoor een steviger onderhande-
lingspartij voor depensioenfondsen.
Grotere pensioenfondsen vormeneen
beterebalansmetdeze aanbieders.Dit
komtdebalans tussenkosten enkwali-
teit tenbehoeve vandepensioenfonds-
deelnemers tengoede.

Deze consolidatietendens is deels
analoog aandie vande zorgverzeke-
raars. Zo’n jaar of tien geledenconsoli-
deerdediemarkt heel snel. Veel kleine

regionale zorgverzekeraars gingenop
ingrotere landelijke zorgverzekeraars.
Voorde verzekerden telde vooral dat
zij terechtkondenbij hun regionale
zorgaanbieder.Het eigen regionale
karakter vande zorgverzekeraar deed
erminder toe.Die grote overgebleven
zorgverzekeraarshebbengenoeg con-
currentie over, zo lang er jaarlijks een
bepaaldpercentage vande verzeker-
denoverstapt.

BALANS
Opde inkoopmarkt vande zorg is er
ook een consolidatietendens,met zie-
kenhuizendie fuseren enartsendie
in groepspraktijkenwerken.Hoewel
de situatie plaatselijk kan verschillen,
ontstaat er zo eenbalansopdemarkt
voor zorginkoop, die uiteindelijk tot
lagere zorgkosten engoede zorgkwali-
teitmoet gaan leiden.Dit doet denken
aandegrotepensioenfondsendiehun
diensten inkopenbij geconsolideerde
aanbieders.

Een verschil tussenpensioenenen
zorg is dat pensioenregelingen veelal
collectiefwordenafgesloten, terwijl
zorgverzekeringen individueel zijn.
In collectieve regelingen vindtherver-
delingplaats endie is gebaseerdop

onderlinge solidariteit. Dat verschil
wordt kleiner als ermeermogelijkhe-
denkomenvoorde zogeheten verbe-
terdepremieregelingen, zoals inhet
pensioenakkoordwordt voorgesteld.
Indeze regelingenbouwenmensen in-
dividueel hunpensioenop,waardoor
zij tijdenshun loopbaan inbeginsel
gemakkelijk van fondskunnenwisse-
len. Individuele pensioenregelingen
wordendanwel gelijkvormiger, anders
wordt deuitvoering teduur.Ookdit
doet denkenaande zorgverzekering,
waarhet pakket vandebasisverzeke-
ring is gestandaardiseerd.

MARKTTOEZICHT
Hiermeegaat de ‘eigenheid’ vanpensi-
oenfondsen verloren.De solidariteit in
de eigenkring endeuitvoeringdiepast
bij de eigenomgeving, kunnen inde
grote fondsenmoeilijk overeindblij-
ven.Deovergeblevenpensioenfondsen
krijgen eenbedrijfsmatiger karakter.
Zij hoevenechter voorlopigniet om
‘klanten’ te concurreren,wantpensi-
oendeelnemersmogenhun fondsniet
kiezen.Het blijft daarombelangrijk
dat ermarkttoezicht is opde fondsen,
zodat zij zo efficiënt en effectiefmoge-
lijkwerken.

Een verschil tussen
pensioenen en zorg:
pensioendeelnemers
mogen hun fonds
niet kiezen

ar

Ofpensioendeelnemers ooit zelf kun-
nenoverstappen, zoals bij zorgverze-
keraars, is eenopen vraag. Een zorg-
verzekering (een schadeproduct)werkt
andersdaneenpensioenregeling (een
levenproduct), want bij een schadepro-
duct kannaenige tijddebalans tussen
premies enuitkeringenworden vast-
gesteld. Bij een levenproductmoet er
voordecennia vooruit geldwordenge-
reserveerd enbelegd.Dan is die relatie
moeilijker te leggen, zeker als er ook
herverdelingplaatsvindt, al danniet
via eenbuffer.

De analogie kandaaromniet he-
lemaalwordendoorgetrokken.Wel
geldt voor zowel de geconsolideerde
zorgverzekeraars als de consolideren-
depensioenfondsendat er ookbij hun
dienstverleners consolidatie heeft
plaatsgevonden. Schaalgrootte geeft
onderhandelingsmacht en is daarmee
vanbelang voorhet realiseren van
goedekwaliteit tegen lageuitvoerings-
kosten.Omgekeerd ismarktmacht
een risico als daarmeedeonderlinge
concurrentiewordt beperkt.Depensi-
oendeelnemers krijgen vaker gestan-
daardiseerde regelingen.De eigen-
heid van fondsenmoet eldersworden
gevonden.
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