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Aantal actieve deelnemers PPI nadert 400.000
Aan het einde van het tweede kwartaal bouwden bijna 400.000 werkenden
pensioen op bij een Premie Pensioen Instelling, 21% meer dan een jaar
geleden. Het belegd vermogen voor risico van deelnemers groeide in dezelfde
periode met 35% naar €7,5mrd.
Dat valt op te maken uit gegevens die DNB heeft gepubliceerd. Sinds het tweede kwartaal van 2017
publiceert de toezichthouder ook gegevens over de deelnemers van PPI’s.
Eind tweede kwartaal waren dat er 391.000, tegenover 324.000 een jaar eerder. Het aantal slapers
groeide in dezelfde periode 43%, van 181.000 naar 259.000 deelnemers. Ter vergelijking:
pensioenfondsen hebben samen ruim 5 miljoen actieve deelnemers en meer dan 9,5 miljoen slapers.
Dit zijn cijfers van eind 2016, de gegevens over 2017 maakt DNB later deze maand bekend. Het
aantal actieve deelnemers bij fondsen vertoont in tegenstelling tot bij PPI’s een dalende trend.
Het vermogen van PPI’s groeit ook, al vlakt die groei wel af. Van 173% in 2014 en 156% in 2015, via
118% in 2016 en 52% in 2017 naar 35% in 2018. Het betreft telkens het belegd vermogen voor risico
van deelnemers aan het einde van het tweede kwartaal vergeleken met een jaar eerder.

PPI's groeien langzamer dan apf'en (APF is Algemeen Pensioen Fonds)
In een gisteren gepubliceerd onderzoek constateert de Rabobank dat PPI’s langzamer groeien dan
algemeen pensioenfondsen. De bank verklaart dit uit het feit dat PPI’s hun groei vrijwel uitsluitend
halen uit nieuwe contracten. Ook is de premie voor dc-contracten (DC= beschikbare premie) over het
algemeen lager dan voor db-contracten (DB= middelloon of eindloon).
De bank verwacht dat op termijn drie of vier van de huidige zeven PPI’s verdwijnen. Een reden is de
voortdurende druk om de kosten laag te houden, aldus het onderzoek. Uiteindelijk kunnen kleinere
aanbieders die strijd niet volhouden en hun activiteiten staken, verwacht de bank.
Een andere oorzaak voor de afname van het aantal PPI’s is volgens het onderzoek de consolidatie
onder verzekeraars, zoals het samengaan van NN en Delta Lloyd. De PPI’s van beide verzekeraars zijn
(juridisch) samengevoegd; een mogelijke overname van Vivat (Zwitserleven) kan voor verdere
inkrimping zorgen, denkt de bank.

Als derde noemt het onderzoek concurrentie met pensioenfondsen die zich steeds meer op de markt
van DC begeven. De voorspelling is een stuk optimistischer (en volgens PPI’s realistischer) dan die van
onderzoeksbureau Gfi. Dat betoogde enkele maanden terug dat PPI’s in 2025 helemaal zijn
verdwenen.
Opinie van uw adviseur
Pensioenfondsen op de DC markt vind ik nog steeds een bijzonder fenomeen. De markt wil naar
individualisering van pensioenen (eigen pensioen potje) en profiteren van collectieve
beleggingsopbrengsten. Daar past in mijn visie een pensioenfonds met een DC oplossing niet bij.
Vivat (Zwitserleven) staat in de etalage en ik spreek de wens uit dat een outsider deze verzekeraar
koopt. Allianz of AXA en niet bijvoorbeeld a.s.r. of Aegon. De verschraling is al enorm in deze markt
en werkgevers kunnen straks kiezen uit 3 of 4 grote spelers in de verzekerde markt. Dat is geen groot
aanbod meer.
Het Zwitserleven gevoel heeft bijna niemand meer, op de werknemers en gepensioneerden van de
ING na dan. Vandaag werd bekend dat deze groep de volledige indexatie gekregen van maar liefst
1,7% van het pensioenfonds. Dat is beter nieuws dan eerder deze maand, waarin de bank (niet het
pensioenfonds) in het nieuws kwam over witwassen. “Elk nadeel heb se voordeel” zei ooit een
voetballer.
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