
 

Towers Watson domineert markt voor actuariële controle

Towers Watson is nog altijd heer en meester op de pensioenmarkt voor certificerende actuarissen. Het kantoor had

in 2013 meer dan de helft van de markt in handen. Wel is de dominante positie de afgelopen jaren minder geworden.

Dit blijkt uit de jaarverslagen van de vijftig grootste pensioenfondsen over 2013 en 2008, geselecteerd op basis van hun belegd

vermogen. In 2013 vervulde Towers Watson bij 28 pensioenfondsen (ofwel 56%) de rol van certificerend actuaris. Mercer werd door 14

fondsen (28%) geselecteerd, terwijl 4 fondsen (8%) kozen voor Aon Hewitt. Ernst & Young en Sprenkels & Verschuren hadden elk een

marktaandeel van 2 fondsen (4%).

Pensioenmarkt certificerend actuarissen

Certificerend actuaris 2013 Pensioenfonds

Aon Hewitt ABP 

 Progress (Unilever)

 PNO Media

 TNO

  

Ernst & Young Horeca & Catering

 Delta Lloyd

  

Mercer Woningcorporaties

 KLM (Vliegend Personeel)

 KLM (Algemeen)

 IBM Nederland

 Meubel

 PMT (Metaal & Techniek)

 Bpf Bouw

 ING

 Landbouw

 PWRI (Werk en (re)integratie)

 Koopvaardij

 Architectenbureaus

 Bakkers

 Protector (ExxonMobil)

  

Sprenkels & Verschuren Levensmiddelenbedrijf

 Heineken

  

Towers Watson PME (Metalektro)
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 Shell

 Rabobank

 ABN Amro

 Philips

 Vervoer

 Medisch Specialisten

 Hoogovens

 DSM

 UWV

 Schilders

 Zorgverzekeraars

 Ahold

 Fysiotherapeuten

 SNS Reaal

 Medewerkers Apotheken

 PFZW (Zorg en Welzijn)

 PGB (Grafische Bedrijven)

 Spoorwegpensioenfonds

 Detailhandel

 Huisartsen

 PostNL

 KPN

 APF (AkzoNobel)

 Openbaar Vervoer

 Schoonmaak

 Wonen

 Dow

De sterke positie van Towers Watson, dat in 2010 is ontstaan uit een fusie tussen Towers Perrin en Watson Wyatt, is sinds 2008 wel

aangetast. Bij elkaar opgeteld voorzagen Towers Perrin en Watson Wyatt toen bij 33 pensioenfondsen (dat is 66%) het jaarverslag van

een actuariële verklaring. Mercer verleende zijn diensten aan 13 fondsen (26%). Hewitt – destijds nog niet gefuseerd met Aon – en Ernst

& Young konden elk 2 fondsen (4%) tot hun klantenkring rekenen.

De certificerend actuaris bekijkt jaarlijks of een pensioenfonds aan alle eisen van de Pensioenwet voldoet. Daarbij horen onder meer het

controleren van de technische voorziening en de juiste vaststelling van de buffers. Ook geeft de certificerend actuaris een oordeel over de

financiële toestand van het fonds. Dit leidt tot een actuariële verklaring in het jaarverslag. Een accountant beoordeelt de gehele

jaarrekening, dus bijvoorbeeld ook de beleggingen en de administratieve organisatie van het fonds.

Belegd vermogen

Gemeten naar belegd vermogen was de positie van Towers Watson in 2013 een stuk minder dominant. Weliswaar had het met €378 mln

nog steeds het grootste marktaandeel. Maar de afstand met Aon Hewitt (€311 mln) is niet heel erg groot. Dat komt omdat Aon Hewitt het

ABP als grootste klant heeft. Mercer volgt op gepaste afstand, terwijl Ernst & Young en Sprenkels & Verschuren in dit opzicht echt kleine

spelers zijn.
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Tussen 2008 en 2013 veranderden acht fondsen van certificerend actuariskantoor. Gevraagd naar de reden voor de wissel, geeft ABP aan

dat het bestuur wenste om de adviserende en de certificerende actuaris uit verschillende bureaus te rekruteren. ‘De relatie met de

toenmalige actuarissen (een combinatiefunctie van Towers Watson) liep al heel veel jaren. Uit een tender is Aon als certificerende

actuaris en Towers Watson als adviserende actuaris uit de bus gekomen.’

Een adviserend actuaris berekent de pensioenvoorziening en bekijkt periodiek of het fonds financiële middelen heeft om aan zijn

verplichtingen te kunnen voldoen. Deze werkzaamheden worden gecontroleerd door de certificerend actuaris. Een adviserend actuaris

kan ook advies geven over andere zaken, zoals (het onderhandelingsproces bij) een nieuwe pensioenregeling.

Transfers pensioenmarkt certificerend actuarissen

Pensioenfonds Cert. actuaris 2013 Cert. actuaris 2008

PNO Media Aon Hewitt Mercer 

ABP Aon Hewitt Watson Wyatt

Progress (Unilever) Aon Hewitt Towers Perrin

Bpf Bouw Mercer Hewitt 

Woningcorporaties Mercer Watson Wyatt 

PWRI (Werk en (re)integratie)Mercer Watson Wyatt 

Levensmiddelenbedrijf Sprenkels & Verschuren Watson Wyatt 

Heineken Sprenkels & Verschuren Mercer 

Bpf Bouw vertelt dat het toenmalige actuariskantoor Hewitt het beleid had om per klant een keer in de vijf tot zeven jaar van persoon te

wisselen. ‘Dat was voor ons een moment om verder te kijken.’ Bart Onkenhout, directeur van het pensioenfonds voor het

Levensmiddelenbedrijf, laat weten dat het fonds het aantal externe partijen waarvan het diensten afneemt de afgelopen jaren heeft

gediversifieerd . ‘De overstap naar een andere certificerend actuaris moet in dit licht worden gezien.’

Twee keer zelfde actuaris

Opvallend is dat een aantal pensioenfondsen in 2013 hetzelfde actuariskantoor had gekozen voor zowel de certificerende als een

adviserende taak. Het gaat om Landbouw, Schilders, AkzoNobel, Koopvaardij, Fysiotherapeuten, Protector en Dow. Daarbij moet wel

gezegd worden dat lang niet alle pensioenfondsen in hun jaarverslag vermelden wie hun adviserend actuaris is geweest.

Levert het selecteren van zowel de adviserend als certificerend actuaris bij hetzelfde bureau geen onafhankelijkheidsproblemen op?

Gerda Shultz, bestuurslid van het fonds Protector zegt desgevraagd: ‘Belangrijkste reden om de certificerend en adviserend actuaris bij

één kantoor te hebben is efficiëntie. Binnen Mercer is er een strikte scheiding tussen de twee afdelingen, daarnaast wisselt de persoon

van certificerend actuaris iedere drie jaar.’

Ze vervolgt: ‘We evalueren jaarlijks de verschillende externe partijen waarmee het fonds werkt, waarbij ook de onafhankelijkheid tussen

certificerend en adviserend actuaris besproken wordt. Tot nu toe heeft het fonds, noch de accountant, twijfels over de onafhankelijkheid.’

Richard Devue, manager bestuursbureau van pensioenfonds Landbouw: ‘Vanuit het jaarverslag kan de conclusie getrokken worden dat

er wellicht onvoldoende onafhankelijkheid is in de werkzaamheden van de adviserend en certificerend actuaris. In de praktijk worden de

meeste actuariële werkzaamheden, ook die van het jaarwerk, uitgevoerd door de actuaris van de uitvoerder en de actuaris van het

bestuursbureau. De adviserend actuaris van Mercer wordt voornamelijk ingezet voor second opinions en het berekenen van

inkoopsommen.’

Overlap met accountant

In twee gevallen (pensioenfonds Delta Lloyd en Horeca & Catering) was er overlap tussen het bedrijf dat de accountant en de

certificerend actuaris leverde. In beide gevallen ging het om Ernst & Young (EY). Vorige week zette Pensioen Pro de pensioenmarkt voor

accountants op een rijtje.

Theo Krekel, manager van Delta Lloyd Pensioenfonds, zegt: ‘Dat EY bij ons zowel de accountant als de certificerend actuaris levert, is in

het verleden zo gegroeid. Het pensioenfonds is op dit moment zeer tevreden over zowel de accountant als de certificerend actuaris,

waardoor het fonds het niet nodig vond om een van beiden te wisselen.’

‘Bij de aanscherping van de onafhankelijkheidsregels is met EY overlegd of dit tot problemen zou kunnen leiden’, zegt Krekel. Beide

partijen (EY en het pensioenfonds) zagen daar geen probleem in. Dit heeft tot nu toe ook niet tot problemen geleid.’
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Heeft de consolidatieslag bij pensioenfondsen ook gevolgen voor actuariskantoren? Falco Valkenburg (tegenwoordig onafhankelijk

actuaris, voorheen werkzaam bij Towers Watson) verwacht van wel. ‘Je ziet nu al dat de grote bureaus minder werk hebben als het gaat

om het aanleveren van de actuariële verklaring. Met een verdere afname van het aantal fondsen zal deze trend alleen maar verder

doorzetten.’
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