
Kleine uitvoerders reageren heel verschillend op consolidatie 

pensioenmarkt

Kleine pensioenfondsen verdwijnen met tientallen per jaar. Dat heeft grote gevolgen voor kleinere uitvoerders. Zij reageren 

echter verschillend. De een gooit de handdoek in de ring, of gaat op zoek naar andere markten. Anderen verdubbelen juist 

hun aandacht voor kleine fondsen: zij geloven dat dit een blijvende niche zal zijn.

Thinkstock

Dat blijkt uit een rondgang die Pensioen Pro maakte langs vier kleinere uitvoerders: Dion Pensioen Services, Xerox Services, Crystal Marbles en 

First Pensions.

De meest drastische maatregel werd eind vorig jaar genomen door Crystal Marbles, het administratiekantoor uit Almere. Dit bedrijf stopte 

helemaal met pensioenuitvoering. Vier mensen verloren hun baan, de drie fondsen die het bedrijf nog bediende (fondsen van metaalbedrijf 

Roba, ingenieursbureau Witteveen + Bos en nog een derde fonds) moesten op zoek naar een andere uitvoerder.

Wim van den Dungen, directeur van Crystal Marbles, gaf onder meer als reden dat de regeldruk voor kleine uitvoerders te groot is geworden. De 

kosten lopen daardoor te hoog op, zei hij eerder tegen Pensioen Pro. Bovendien heeft hij last van de consolidatie in de pensioenwereld. ‘Wij 

hebben kleine fondsen als klant en veel daarvan worden opgeheven.’ Voor de grotere fondsen die overblijven, is Crystal Marbles een te kleine 

partij.

Xerox: ‘draai maken’

Het verhaal van Crystal Marbles is voor Xerox Services herkenbaar, zegt directeur Tim van den Broek. ‘Ook bij ons zijn vorig jaar twee 

pensioenfondsen als klant weggevallen, omdat zij liquideerden.’ Xerox Services, voorheen ACS, heeft bij zijn pensioenadministratiekantoor in 

Capelle aan den IJssel nu nog elf fondsen als klant.

Ook Xerox beaamt de toenemende regeldruk. ‘Die is relatief zwaarder voor een klein pensioenfonds én voor een kleine administrateur. De twee 

wetswijzigingen binnen het Witteveenkader, het voldoen aan nieuwe eisen vanwege wijzigingen aan het Nationaal Pensioenregister, het 

strengere beleid van DNB met wettelijke termijnen – de druk wordt hoger’, zegt Van den Broek. ‘Extra kosten door nieuwe regelgeving moeten 

we doorrekenen naar de klant. We nemen dat niet voor eigen rekening en risico.’ Pensioenfondsen letten ondertussen steeds scherper op de 

kosten.

De kleiner wordende markt noopt Xerox om te zoeken naar ‘een draai’, zegt Van den Broek. ‘Natuurlijk, als er fondsen met tenders op de markt 

komen, gaan we nog steeds met volle inzet meebieden. Maar we houden niet klakkeloos vast aan het oude model van het administreren van 

kleine fondsen. We beraden ons op wegen om de kleinere markt op te vangen.’

Van den Broek ziet drie opties. ‘Het APF biedt een nieuwe mogelijkheid. Veel partijen zijn bezig met het opzetten ervan. Voor die APF zullen ze 

soms ook een administrateur nodig hebben.’

Daarnaast is er tweede mogelijke nieuwe markt, namelijk de administratie van levensverzekeringen. ‘Verzekeraars doen het nog in huis. Maar 

als ze het allemaal uitbesteden, is die markt €1,5 tot 1,8 mrd groot.’ Volgens Van den Broek zit zulke uitbesteding eraan te komen: ASR 

besteedde bijvoorbeeld onlangs zijn pensioenadministratie uit aan InfoSys.

Xerox kan die grote hoeveelheden administratie goedkoop doen, zegt Van den Broek. ‘Ons moederbedrijf heeft daarvoor ook off-shore-operaties 

in Polen en Roemenië.’

Ten derde zal pensioen in de toekomst volgens hem een minder vanzelfsprekende arbeidsvoorwaarde zijn. ‘We verwachten een toekomst voor 

flex benefits, waar à la carte pensioensparen wel een onderdeel kan zijn. Wij willen in de voorhoede zitten bij het ontwikkelen van de nieuwe 

HR-systemen die daarvoor nodig zijn.’

Twee andere kleine uitvoerders, First Pensions en Dion Pensioen Services, laten weten dat ze nog wel volop geloven in een lang voortbestaan 

van een markt voor administratie van kleine pensioenfondsen. Beide uitvoerders proberen actief om zoveel mogelijk van die fondsen binnen te 

halen.

Maarten van Wijk
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Dion: flink acquireren in 2015

Dion Pensioen Services uit Hardenberg, dat voortkwam uit de facilitaire dienst van buizenfabrikant Wavin, administreert voor vier 

pensioenfondsen, waarvan het er twee al langer als klant had, en twee meekreeg na overname van A&O Pensioen Services (Pensioen Services 

Zwolle), een dochterbedrijf van uitvoerder A&O Services, die opging in PGGM.

Het bedrijf wil in 2015 flink gaan acquireren. Volgens Dion zal er ondanks de consolidatie altijd een markt blijven voor een kleine uitvoerder 

met ‘korte lijnen en persoonlijke benadering’. ‘We kiezen voor die niche. Als andere kleine uitvoerders stoppen, dan maakt dat de markt groter 

voor ons’, zegt directeur Harm Dries van de overkoepelde Dion Groep.

Volgens Dion zijn de verhalen over consolidatie overtrokken. ‘Er zullen altijd pensioenfondsen zijn die liever zelfstandig blijven en hun eigen 

identiteit willen behouden’, meent Arie Boerman, verantwoordelijk voor acquisitie bij Dion.

First Pensions: klant opzoeken met regiokantoren

En ook First Pensions uit Breukelen gelooft nog volledig in de markt. ‘Er zijn kleine fondsen die ervoor kiezen om te blijven bestaan. Wij 

benaderen die fondsen die voor anderen misschien te klein zijn’, zegt Marja van Lubek-Koeman, directeur bij First Pensions Administration 

Partners. First haalde over de afgelopen anderhalf jaar zes pensioenfondsen binnen voor administratie. Drie daarvan werden voorheen door 

Crystal Marbles bediend. ‘Maar die portefeuille werd niet aan ons overgedragen. Alle drie de fondsbesturen kozen zelfstandig voor ons als 

uitvoerder.’

First Pensions heeft ook te maken met de consolidatie in de pensioenwereld: twee fondsen vertrekken als klant, omdat ze opgaan in een 

bedrijfstakfonds. Het bedrijf heeft nu dertien klanten voor administratie, met in totaal 15.000 deelnemers.

Zowel Dion als First Pensions zegt een persoonlijke benadering als verkoopargument te hanteren.

‘Wij willen een symbiose aangaan met de klant, dus niet een product leveren’, zegt Harm Dries van Dion. ‘We richten alles naar wens in. We 

doen niet moeilijk over complexe regelingen. De communicatie kan persoonlijker, we gaan op verzoek bij bedrijven langs om 

pensioengesprekken met deelnemers te hebben.’

First Pensions is voornemens om vanuit meerdere vestigingen verspreid door het land te gaan werken om dichter bij de fondsen te zitten, aldus 

Van Lubek. Met die kleinere regionale kantoren moet het bedrijf bereikbaarder en betrokkener zijn voor de klant. Eventueel kunnen de 

werknemers van First Pensions ook op kantoor zitten bij de klant.

Nieuwe kansen

Beide bedrijven zeggen ook nieuwe kansen te zien in fondsen die herverzekererd zijn.

Volgens First Pensions zijn er bedrijven die omschakelen naar een pensioenfonds in eigen beheer, als ze geconfronteerd worden met te hoge 

kosten van verlenging van een herverzekerd db-contract. Als voorbeeld noemt First Pensions het fonds van recreatiebedrijf Sportfondsen, dat 

sinds begin dit jaar klant is.

Ook volgens Dion zitten er potentiële klanten onder de kleine ondernemingspensioenfondsen die hun aanspraken volledig herverzekerd hebben 

met een kapitaalcontract. Boerman: ‘Van de wetgever mag dat vanaf 2017 niet meer. Die fondsen kunnen dan kiezen: of een verzekerde regeling, 

of weer voor eigen risico de pensioenen gaan uitvoeren. Die fondsen benaderen we nu.’

Daarnaast wil Dion ook APF’s administreren, als die opgericht worden. ‘We verwachten dat pensioenfondsen, ook kleinere, hun krachten gaan 

bundelen in zo’n APF, met behoud van eigen identiteit. Dion ziet zich bij uitstek als administrateur voor deze APF’s’, aldus Boerman.

Volgens beide bedrijven zijn kosten geen probleem. ‘We kunnen desgewenst lean and mean diensten leveren’, aldus Boerman. Als kleinere 

partijen werken zij met flexibelere en modernere IT-systemen, zeggen zowel Dion als First Pensions, waardoor aanpassingen aan regelingen ook 

eenvoudiger zijn. Van Lubek: ‘De automatiseringskosten bij een grote uitvoerder zijn vaak erg hoog. Dat hebben wij niet.’

Maar zowel First Pensions als Dion legt niet al zijn eieren in het mandje van de pensioenuitvoering. Naast pensioenuitvoering houdt First 

Pensions zich ook bezig met risicomanagement en bestuursondersteuning voor pensioenfondsen. En bij Dion Pensioen Services is uitvoering 

maar een onderdeel, naast pensioenadvies, detachering en bestuursondersteuning van fondsen.

Mochten alle kleine ondernemingsfondsen dus toch onverhoopt verdwijnen, dan hebben ook deze bedrijven alternatieven.

Profielen

Crystal Marbles, Almere
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Aantal pensioenfondsen voor uitvoering: 3 op het moment van het stoppen, eind 2014.

Aantal deelnemers: 3500 bij beëindiging activiteiten.

Aantal werknemers: Nu nog 38. Vier werknemers verloren hun baan nadat gestopt werd met pensioenadministratie.

Overige werkzaamheden: financiële administratie, salarisadministratie, verzekerdenadminstratie.

Xerox Services, Capelle aan den IJssel

Aantal pensioenfondsen voor uitvoering: 11 (eind 2014). In 2013: 14.

Aantal deelnemers: onbekend.

Overige diensten: via Xerox zeer brede dienstverlening voor back- en frontoffice.

Aantal werknemers: 25.

Voorheen: ACS HR Solutions.

Dion Pensioen Services, Hardenberg

Aantal pensioenfondsen voor uitvoering: 4 (eind 2014). In 2013: 2.

Aantal deelnemers: 12.500.

Overige diensten: bestuursondersteuning pensioenfondsen, pensioenadvies bedrijven/DGA's, ondersteuning IT-systemen, detachering.

Aantal werknemers: 20.

First Pensions, Breukelen

Aantal pensioenfondsen voor uitvoering: 13 (eind 2014). In 2013: 10.

Aantal deelnemers: 15.000.

Aantal werknemers: 22 (waarvan 10 in flexibele schil van zzp’ers).

Overige diensten: risicomanagement/-rapportages, bestuursondersteuning.
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