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Overstappen naar een  
algemeen pensioenfonds
Uitgangspunten voor een zorgeloze transitie 

Een toekomstbestendige, betaalbare pensioenuitvoering die voldoet aan 
de wet- en regelgeving. Het is een cruciaal vraagstuk voor bestuurders van 
ondernemingspensioenfondsen. Overstappen van een ondernemingspensioenfonds 
naar een algemeen pensioenfonds is dan een van de mogelijkheden. 
Maar in de praktijk is er soms drempelvrees. Dit is niet nodig, als er maar 
een bouwplan is dat zorgt voor een grondige voorbereiding en uitvoering 
van de overstap. In dit paper geven wij een aantal handvatten hoe u als 
pensioenbestuurder een zorgeloze transitie van uw pensioenfonds realiseert. 
 
 
De overstap: vragen, zorgen en mythen 
Als pensioenbestuurder heeft u eerder al de knoop doorgehakt: u wilt een toekomstbestendig 
alternatief voor uw ondernemingspensioenfonds. Hiervoor kunt u allerlei redenen hebben gehad. 
Zoals een andere koers van de werkgever, een geringe omvang van het eigen fonds, de steeds 
ingewikkelder wet- en regelgeving waaraan fondsen moeten voldoen. Of, wat soms ook speelt, 
gebrek aan belangstelling voor bestuursfuncties bij uw fonds. Daarna staat de volgende keuze 
voor de deur: welke toekomstbestendige optie is het beste voor uw fonds? Een verzekeraar? Een 
premiepensioeninstelling (PPI)? Sluit u zich aan bij een bedrijfstakpensioenfonds (BPF)? Of kiest u 
voor een relatief nieuwe loot aan de pensioenboom: een algemeen pensioenfonds?

Kiezen voor een algemeen pensioenfonds
Steeds meer fondsbestuurders kiezen voor de overstap naar een algemeen  
pensioenfonds (APF). In een APF worden de pensioenregelingen van meerdere klanten  
uitgevoerd, soms in een eigen pensioenkring en soms in een gezamenlijke pensioen-
kring. Het APF zorgt ervoor dat de pensioenregeling en de uitvoering blijven voldoen 
aan de wettelijke eisen. Last but not least is de besturing van het fonds geborgd. 
Een algemeen pensioenfonds heeft één overkoepelend bestuur van onafhankelijke  
bestuurders dat verantwoordelijk is voor alle regelingen die worden uitgevoerd.
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APF goede oplossing voor issues die fondsbestuurders bezighouden
De meeste bestuurders van pensioenfondsen zijn bekend met het bestaan van algemene pensioen-
fondsen, zo blijkt uit recent onderzoek van Motivaction. Fondsbestuurders beschouwen een APF als 
een goede oplossing voor issues als:
• continuïteit van een deskundig en professioneel bestuur;
• verbeteren van de deelnemerscommunicatie;
• voldoen aan wet -en regelgeving;
• reduceren van de uitvoeringskosten

Bron: Bekendheid met de APF-markt (Motivaction, 2018).

Collectiviteitskringen: single-client of multi-client
Binnen een algemeen pensioenfonds zijn er diverse collectiviteitskringen met elk een 
afgescheiden vermogen. Iedere kring heeft een eigen belanghebbendenorgaan, dat 
bestaat uit deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers uit de kring. Bij Stap 
kiest u voor een single-clientkring of een multi-clientkring. Bij een multi-clientkring 
sluit u zich aan bij een collectief van meerdere werkgevers. In deze kring zijn 
pensioenregelingen van meerdere werkgevers ondergebracht. Een single-clientkring 
is meer een maatwerkoplossing voor uw pensioenfonds. Uw fonds wordt een-op-een 
ondergebracht in een eigen kring. Het pensioenvermogen blijft afgeschermd van 
de andere pensioenkringen van het algemeen pensioenfonds. Afhankelijk van uw 
situatie kiest u de oplossing die het beste past bij de toekomst van uw pensioenfonds. 

Transitiezorgen en -mythen
Uit eigen ervaring weten wij dat veel pensioenbestuurders opzien tegen de overstap naar 
een nieuwe pensioenuitvoerder. In dit proces loopt iedereen aan tegen transitiezorgen 
en transitiemythen, zoals:
• De transitie is een ingewikkeld proces dat veel tijd kost. 
• Het is een duur traject waar talloze adviseurs bij betrokken zijn. 
• Tijdens de transitie haperen de beleggingen en uitkeringen.
• De overgang van een pensioenfonds kan alleen per 1 januari plaatsvinden. 
Deze zorgen zijn niet nodig. De overdracht kan probleemloos verlopen. Op basis van 
onze ervaringen met meerdere transities reiken wij u hiervoor vijf uitgangspunten aan.
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Een soepele transitie in vijf uitgangspunten  
Bij een zorgvuldige voorbereiding en goede uitvoering verloopt de transitie bijna onopgemerkt. 
Wij hanteren mede op basis van onze praktijkervaring vijf uitgangspunten voor een onbekommerde 
transitie.

Maak een bouwplan

Houd het simpel

Houd het zuiverStel de deelnemer en 
werkgever centraal

Markeer een duidelijk 
einde van het project
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                     Maak een bouwplan
Grondige voorbereiding van de transitie is key. De voorbereiding begint altijd met het maken  
van een solide bouwplan. Hierin staan alle stappen die nodig zijn voor een soepele overdracht.  
Dit bouwplan stellen wij samen met u als latend pensioenfonds op, zodat het past bij uw situatie 
en uw pensioenfonds. Onderdeel van dit bouwplan is een zeer gedetailleerde analyse van de  
beleggingsportefeuille. Zo ontstaat al vóór de transitie duidelijkheid over welke beleggingen  
zonder meer over te nemen zijn en welke niet. Het is ook belangrijk de regeling zorgvuldig  
te onderzoeken. Zijn er bijvoorbeeld nog overgangsregelingen of bijzonderheden uit het verleden 
die nog maar voor heel weinig deelnemers gelden? Dan is de transitie een goed moment om na te 
gaan of het de moeite waard is om dit opnieuw te gaan administreren – tegen mogelijk relatief hoge 
kosten – of dat voor de resterende deelnemers een andere oplossing wordt gerealiseerd.
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‘De mensen bij Stap en bij TKPI gingen als een soort  
architecten te werk.’
 
Elvin van den Hoek
Directeur bestuursbureau Douwe Egberts Pensioenfonds
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‘De transactiekosten voor de transitie van onze beleggingen zijn fors  
lager uitgevallen dan we hadden verwacht. Dit komt door het  
doordachte transitieplan van Stap, TKPI en Pensioenfonds Sanoma.’
 
Paul van Driessen
Voorzitter Pensioenfonds Sanoma

                         Houd het simpel
Bij een transitie van uw pensioenfonds naar een algemeen pensioenfonds zijn veel partijen betrokken. 
Daarom is ons motto: houd het simpel. Stel een projectorganisatie in onder leiding van een stuur-
groep die samen de transitie leidt, met vertegenwoordigers van alle partijen. Houd deze groep lean. 
Het werkt beter als er niet te veel mensen aan tafel zitten. En zorg dat de mensen die wel aan  
tafel zitten, daadwerkelijk bevoegd zijn om besluiten te nemen. Deze projectorganisatie heeft vaste  
contactpersonen en werkt intensief samen. Het is de taak van de stuurgroep besluiten te nemen en 
alle noodzakelijke transitieprocessen onderling af te stemmen. Een ervaren implementatiemanager 
voert de regie over het transitietraject.

                      Houd het zuiver
Voor een goede transitie is het belangrijk dat projecttaken niet vermengd worden met zaken voor de 
langere termijn. Ons devies is: houd het zuiver en hanteer een strikte scheiding tussen de overdracht 
van de beleggingen en de administratie enerzijds en het regelen van de governance anderzijds.  
De overeenkomsten, reglementen, het besluitvormingsproces en de inspraak moeten immers ook 
over een langere periode gewaarborgd blijven. Richt de overdracht van de beleggingen en de  
administratie projectmatig in en zorg dat de focus en ambitie van deze projecten zich tot de transitie 
beperken. 

                        Stel de deelnemer en werkgever centraal
De deelnemers en de werkgever moeten centraal staan. Het gaat om hún pensioen. Dit vraagt 
allereerst om een kostenefficiënte transitie. Hoe lager de transitiekosten, hoe meer pensioen de 
deelnemers uiteindelijk overhouden. Zij betalen de kosten van de overgang. Deelnemer en  
werkgever staan ook centraal in de communicatie over de transitie. Zorg voor een gezamenlijk  
communicatieplan dat de communicatiemomenten met de deelnemers en de werkgever vastlegt.  
Het communicatieplan voorziet bijvoorbeeld in een tijdige inrichting van een pensioendesk en de 
‘mijn-’ omgeving voor de deelnemers. Tot slot vindt de overdracht van beleggingen, aanspraken, 
vermogen en alle andere verplichtingen zo geruisloos mogelijk plaats. Voor de deelnemers verandert 
er idealiter niets, behalve het logo, de website en het telefoonnummer van de pensioenuitvoerder! 
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‘TKPI heeft oog heeft voor detail, werkt heel gestructureerd en  
projectmatig en zorgt ervoor dat alles uiteindelijk perfect past.  
De mensen zelf zijn nuchter en no-nonsense. Ze kunnen goed  
hoofd- van bijzaken onderscheiden en staan voor je paraat.’
 
Elvin van den Hoek
Directeur bestuursbureau Douwe Egberts Pensioenfonds
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                      Markeer een duidelijk einde van het project
De transitie is een project met een begin en een einde. Leg dit vast in het bouwplan en in  
de projectdocumentatie. De gemiddelde transitie duurt zes tot negen maanden. Als de transitie 
is afgerond, moet er sprake zijn van een ondubbelzinnige opheffing van het projectteam. Het 
projectteam zorgt ervoor dat het project wordt afgerond en waarborgt hierbij dat de verdere  
uitvoering een regulier bedrijfsproces wordt. 
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De oplossing van Stap APF   
Wij zetten ons in voor een vlekkeloze overgang van uw pensioenfonds naar het algemeen 
pensioenfonds van Stap. Voor u én de deelnemers. Inmiddels heeft Stap meerdere geslaagde 
transitietrajecten op zijn naam staan. Deze ervaring zetten we graag in voor uw pensioenfonds. 
Onze oplossing, geënt op de praktijk, heeft enkele specifieke kenmerken:

Stap werkt met bewezen aanpak   
Voor de transitie hanteren wij een bewezen aanpak. Voorop staat het waarborgen van de continuïteit 
van de processen, zodat uw deelnemers geen last ondervinden van de overgang. Een grondige 
voorbereiding is het belangrijkste onderdeel van deze aanpak. Samen met u stelt Stap een bouwplan 
op; ons beproefd transitieplan is hierbij de basis. Wij werken met een kleine stuurgroep met 
vertegenwoordigers van het latend fonds, het bestuursbureau van Stap en de partners van Stap. De 
leden van deze groep staan in voortdurend contact met elkaar. Door deze korte lijnen kunnen ze alle 
besluiten direct afstemmen. 

Stap is een geoliede machine, met ervaren partners
Stap heeft een bewezen staat van dienst bij transities van pensioenfondsen. Als het gaat om de  
overstap van ondernemingspensioenfonds naar een algemeen pensioenfonds heeft Stap ontegen-
zeggelijk de meeste ervaring. Dat komt ook doordat Stap werkt met ervaren partners. TKP  
Investments verzorgt het vermogensbeheer, TKP Pensioen is verantwoordelijk voor de pensioen- 
administratie. Samen met hen vormen we een geoliede machine. Dankzij onze ruime ervaring  
weten we precies wat er moet gebeuren bij de transitie naar een algemeen pensioenfonds. Hierdoor  
kunnen wij duidelijke en volledige afspraken met u maken over het gehele overstapproces.  
We werken met een fixed fee. U betaalt eenmalig de implementatiekosten. 
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Stap gaat zorgvuldig te werk
Stap voorziet in de inzet van een ervaren implementatiemanager, een professionele project- 
organisatie en een beproefd implementatieplan. Ook bij de transitie van de beleggingen kiezen wij 
niet de gemakkelijkste weg. Stap voert een grondige risicoanalyse uit. We bekijken of de beleg-
gingsportefeuille van uw pensioenfonds voldoet aan de investments beliefs van Stap. We zorgen er 
vervolgens voor dat tijdens de transitie de marktexposure in stand blijft en houden de kosten zo laag 
mogelijk.  

Ook op administratief gebied is zorgvuldigheid het sleutelwoord. De eerste mijlpaal van de overgang  
van de administratie is een goede en tijdige uitbetaling van de uitkeringen. Om dit te garanderen  
gaan wij voorafgaand aan de transitie een aantal maanden ‘schaduwdraaien’ op de uitkeringen.  
Tijdens deze periode berekenen we de uitkeringen in de nieuwe administratie en in de oude  
administratie en maken we verschillende analyses.

Verder zorgen we voor een goede afstemming van de communicatie naar de deelnemers.  
Zij ontvangen een brief van het latende pensioenfonds, waarin staat wanneer de transitie plaatsvindt 
en op welk moment zij de startbrief van Stap ontvangen. Het proces is zo ingericht dat zij de startbrief 
direct na de overdrachtsdatum ontvangen en gelijk kunnen inloggen op het pensioenportaal.

Stap is authentiek
Wij zijn een authentiek pensioenbedrijf. Alles is ingericht  om  het belang van  de deelnemer centraal 
te stellen. Stap heeft alle relevante inhoudelijke kennis in huis of binnen handbereik. We werken met  
eigen specialisten en hebben met TKP en TKPI ijzersterke samenwerkingspartners. Bij Stap kunt u 
rekenen op korte lijnen, duidelijke communicatie, heldere afspraken en persoonlijke betrokkenheid. 

Wilt u meer weten over onze oplossing bij de transitie van uw pensioenfonds? 
Neem dan contact met ons op via info@stappensioen.nl

Over Stap
Stap is het eerste Algemene Pensioenfonds (APF) van Nederland, opgericht als een onafhankelijke  
stichting door pensioenuitvoerder TKP en verzekeraar Aegon in juni 2016. Onze onafhankelijke bestuurders zijn  
verantwoordelijk voor de regelingen die we uitvoeren voor de aangesloten collectiviteitskringen. Stap is nu het 
grootste algemeen pensioenfonds van Nederland met een belegd vermogen van meer dan 4,8 miljard euro 
(stand augustus 2018).

mailto:info@stappensioen.nl 


Wilt u meer informatie?  
Dat kan. Wij vertellen u graag meer  
over de aanvullende diensten of over de com-
municatie richting u en uw deelnemers. .

 
Algemeen: Bestuursbureau Stap
Postbus 5061
9700 GB Groningen
T 050 522 30 53
E info@stappensioen.nl

Single-client kringen
Gerard Frankema
Directeur bestuursbureau Stap
T 06 51 68 49 04
E Gerard.frankema@stappensioen.nl

Multi-client kringen
Iwan van den Berg
Client Director
T 06 19 27 82 63
E Iwan.vandenberg@aegon.nl
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