
 

       
 

Persbericht  
 

Pensioenen Cultuur naar Pensioenfonds Zorg en 
Welzijn  
 
Zeist,  1 oktober 2012 –Stichting Pensioenfonds Cultuur in liquidatie (Pensioenfonds Cultuur) 
draagt de pensioenen van haar deelnemers over aan Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn 
(PFZW). De overdracht gaat in werking op 1 oktober 2012. De toekomstige opbouw van de 
pensioenen van het overgrote deel van de aangesloten werkgevers en hun werknemers wordt 
voortgezet bij PFZW. 
 
Pensioenfonds Cultuur is in 2008 ontstaan uit vier verschillende pensioenfondsen met een 
werkgebied in de culturele sector. Ondanks de ingezette harmonisatie van de pensioenregelingen en 
andere kostenbesparende maatregelen bleven de kosten voor uitvoering hoog. De daarbij komende 
moeilijke economische tijden hebben ervoor gezorgd dat Pensioenfonds Cultuur in april 2012 
genoodzaakt was om de pensioenen van haar deelnemers met 7%  te verlagen. Naar verwachting zou 
daarbovenop in 2013 nog eens 3% gekort moeten worden.  
 
Door het moment van liquidatie en de pensioenen over te dragen aan PFZW kan Pensioenfonds 
Cultuur de eerdere pensioenverlaging met terugwerkende kracht deels compenseren met 3 %. In 
plaats van een verlaging van 7% in 2012, is er nu sprake van een verlaging van 4%. Dit betekent voor 
de uitkeringsgerechtigden dat zij over de periode van 1 april tot 1 oktober dit jaar nog een nabetaling 
zullen ontvangen. Daarnaast is, doordat de deelnemers per 1 oktober bij PFZW pensioen verder gaan 
opbouwen, de door Pensioenfonds Cultuur voorgenomen volgende verlaging van 3% in 2013 niet 
meer aan de orde. 
 
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 25 september 2012 een verklaring van geen bezwaar 
gegeven voor de overdracht van de pensioenen van Pensioenfonds Cultuur naar PFZW. Voorafgaand 
aan de verklaring van geen bezwaar toetst DNB de overdracht waarbij zij met name onderzoekt of er  
geen nadelige consequenties  zijn voor de deelnemers van beide pensioenfondsen. 
 
Johan van der Werf, voorzitter van het bestuur Pensioenfonds Cultuur: “Dat het moeilijke tijden zijn 
voor de pensioensector is duidelijk. Ook Pensioenfonds Cultuur heeft daar veel last van gehad. Naast 
de beperkte schaal en de economische situatie speelt  toenemende regeldruk ook mee in ons besluit 
om voor een overdracht van de pensioenen te kiezen. Wij waren op zoek naar een robuust, stabiel en 
kundig fonds dat kan zorgen voor gedegen pensioenen en vooral een beter perspectief voor onze 
deelnemers. Nu, maar vooral ook in de toekomst. PFZW kan dat bieden.”  
 
Peter Borgdorff, directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn: “Zorg, welzijn en cultuur liggen dicht bij 
elkaar. Er was daardoor ook direct een culturele klik. Wij zien in deze groep deelnemers een goede 
match. Net als voor al onze andere deelnemers zullen wij voor hen een zo goed mogelijk pensioen 
realiseren. “  
 



 
Over Pensioenfonds Cultuur 
Pensioenfonds Cultuur is per 1 januari 2008 ontstaan uit een juridische fusie tussen Stichting 
Pensioenfonds voor de Dans, Stichting Pensioenfonds voor het Nederlandse Theater, Stichting 
Pensioenfonds voor Kunst en Cultuur en Stichting Vroegpensioenfonds voor Kunst en Cultuur. Het 
doel is om de ruim 20.000 werknemers en oud-werknemers uit de culturele sector en hun eventuele 
nabestaanden te beschermen tegen de financiële gevolgen van ouderdom en overlijden. Het fonds 
was tot 1 oktober 2012 eigenaar van een pensioenvermogen van ruim € 535 miljoen. 
 
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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