
 

                   
  
 

Persbericht  
 

Predikanten naar Pensioenfonds Zorg en Welzijn  
 
Zeist, Utrecht, 27 september 2012 – Vandaag heeft De Nederlandsche Bank goedkeuring verleend 
voor de overdracht van de pensioenen van Stichting Pensioenfonds voor de Predikanten in de 
Protestantse Kerk in Nederland (Pensioenfonds Predikanten) naar Stichting Pensioenfonds Zorg en 
Welzijn (PFZW). De overdracht vindt met terugwerkende kracht plaats per 1 juli 2012.  
 
Pensioenfonds Predikanten heeft eerder dit jaar geconcludeerd dat op termijn het niet in het beste 
belang van de deelnemers is om de huidige pensioenvoorziening (regeling en uitvoering) te 
handhaven. Door de sterke vergrijzing van het fonds en de toenemende eisen die aan de 
deskundigheid worden gesteld, zouden de uitvoeringskosten en de bestuurskosten  op termijn te 
hoog worden. De keuze voor PFZW is gemaakt vanwege de schaalgrootte, waardoor economische 
tegenvallers beter opgevangen kunnen worden. Daarnaast is de expertise van het bestuur van PFZW 
toegerust op de steeds complexer wordende regelgeving binnen de pensioensector. Ook heeft hierbij 
een belangrijke rol gespeeld dat PFZW als bedrijfstakpensioenfonds de medewerkers van de 
Protestante Kerk Nederland al als deelnemers heeft. 
 
De Nederlandsche Bank toetst bij elke overdracht of er geen nadelige consequenties  zijn voor de 
deelnemers van beide pensioenfondsen en heeft vandaag haar goedkeuring aan deze overdracht 
verleend.  
 
Peter Eenshuistra, directeur Pensioenfonds Predikanten: “Op de lange termijn was het voortzetten 
van ons pensioenfonds niet realistisch. De sterke vergrijzing, de beperkte aanwas en de steeds 
toenemende eisen zouden op den duur zorgen voor veel te hoge premies en lagere opbrengsten. 
Daarmee zouden we onze deelnemers een pensioen op het huidige niveau niet meer kunnen bieden. 
De besprekingen met PFZW zijn in een goede sfeer en op constructieve wijze gevoerd. Hieruit bleek 
dat PFZW de deelnemers op de lange termijn een toekomstbestendiger pensioen kan bieden. Het is 
een groot, gedegen fonds met veel kennis en kunde wat in deze tijd hard nodig is.”  
 
Peter Borgdorff, directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn: “Wij zijn blij met de komst van 
Pensioenfonds Predikanten. Wij hebben deelnemers uit de sector zorg en welzijn, waaronder de 
medewerkers van de kerk. Daar passen de predikanten goed bij. PFZW heeft als voornaamste doel om 
een zo goed mogelijk pensioen te realiseren voor alle deelnemers. En dat gaan we nu ook graag doen 
voor de predikanten.“  
 



 
Over Pensioenfonds Predikanten 
Pensioenfonds Predikanten is voortgekomen uit de fusie van drie pensioenfondsen, te weten de 
Stichting voor de Predikantspensioenen in de Nederlandse Hervormde Kerk, de Stichting 
Emeritaatsfonds Gereformeerde Kerken in Nederland en de Stichting Risicoverzekering 1979 der 
Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden. 
Het fonds bestaat sinds 1 januari 2005, doch de voorgangers hebben reeds een lang leven achter 
zich. Zo bestond bijvoorbeeld het Hervormde Pensioenfonds al 80 jaar. 
Pensioenfonds Predikanten heeft circa 5500 (oud)predikanten als deelnemer en een belegd 
vermogen van plusminus 1100 miljoen euro. 
 
Over Pensioenfonds Zorg en Welzijn  
PFZW is verantwoordelijk voor het pensioenbeleid en het pensioenvermogen van circa 2,5 miljoen 
(oud-)werknemers in de sector zorg en welzijn. Het pensioenfonds is eigenaar van het 
pensioenvermogen, dat ultimo juni 2012 € 118,6 miljard bedraagt. Het fonds wordt bestuurd door 
vertegenwoordigers van werknemers- en werkgeversorganisaties. Het bestuur legt verantwoording 
af aan de Pensioenraad. Deze raad bestaat uit deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers. De 
Pensioenraad is daarnaast ook het orgaan van medezeggenschap en adviseert over voorgenomen 
besluiten. PFZW heeft de uitvoering van de pensioenregeling en het beheer van het 
pensioenvermogen uitbesteed aan PGGM. 
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Voor meer informatie: 
 
Pensioenfonds Predikanten 
Peter Eenshuistra, directeur 
+31 (0)30-880 1652 
p.eenshuistra@pensioenfondspredikanten.nl  
www.pensioenfondspredikanten.nl 
 
PFZW 
Diana Abrahams, woordvoerder 
+31 (0)30-277 9735 
Diana.abrahams@pfzw.nl 
www.pfzw.nl 
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