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 ONDERWERP: Impact Brexit 

 

Als het gaat om Brexit dan zijn er voor Nederlandse pensioenfondsen drie 

belangrijke aandachtspunten: 

 

1. Belang van een ordentelijk proces en het tegengaan van onzekerheden 

Op dit moment bereiden onze pensioenfondsen zich voor op Brexit door het 

opstellen van verschillende scenario’s. Daarbij houden ze rekening met zowel 

een ‘hard Brexit’ als een ‘soft Brexit’. Helder is dat pensioenfondsen als 

beleggers nu en in de toekomst belang hebben bij de stabiliteit van financiële 

markten, toegang tot handelsplatforms, beleggingsfondsen en de 

mogelijkheid van risicoafdekking (valuta, rente, inflatie). Wat voorkomen moet 

worden, is een onordentelijke Brexit. 

Met een onordentelijke Brexit bedoelen we de situatie waarin het VK de EU 

verlaat zonder dat er helderheid is over welke regels en procedures op dat 

moment van toepassing zijn.  

 

2. Impact op waarde van investeringen door Nederlandse pensioenfondsen  

Ook hierbij is stabiliteit van groot belang. Nederlandse pensioenfondsen 

hebben significante beleggingen in het VK – het gaat hier om tientallen 

miljarden euro’s. Op het moment dat Brexit heel chaotisch verloopt, zou ook 

risico kunnen ontstaan voor de economische situatie in Europa of elders. Dat 

zou weer negatieve gevolgen kunnen hebben voor de waarde van beleggingen 

van de pensioenfondsen, en daarmee dus uiteindelijk het pensioenresultaat 

van onze deelnemers. Ook hier geldt dus dat een onordentelijke Brexit moet 

worden voorkomen.  

 

3. Het verlies van het VK als bondgenoot in Europa  

Met Brexit verliest Nederland een belangrijke bondgenoot. Dat geldt voor veel 

Nederlandse bedrijven en ook de Nederlandse en Britse regering trokken vaak 

samen op in Europa. De pensioensector trekt graag samen met de 

Nederlandse regering en Tweede Kamer op om nieuwe bondgenoten te 

vinden. Het uitgangspunt moet zijn een sterke Nederlandse pensioensector en 

tegelijkertijd het bevorderen van kapitaalgedekte, arbeidsgerelateerde 

pensioenen in de tweede pijler in Europa.   

 


