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Agenda (1)

juni 2020 2

1. Aanleiding voor nieuw stelsel

2. Doelen nieuw stelsel

3. Basisprincipes nieuw stelsel

Vragen en antwoorden

4. A. Toedelingsprincipes: wie krijgt wat?

B. Opbouw vermogen in drie scenario’s

5. A. Hoe pakt dat uit voor onze doelgroep

B. Voorbeeld maatmensberekeningen op Fondsniveau

C. Kortingsrisico’s tijdens uitkeringsperiode

Vragen en antwoorden



Agenda (2)

juni 2020 3

6. A. Transitieplan

B. Transitie

7. Afschaffing doorsneepremiesysteem

8. Invaren

Vragen en antwoorden

9. Verder Proces

10.Conclusies en opmerkingen (gesprek met minister)

Vragen en antwoorden



1. Aanleiding nieuw stelsel

juni 2020 4

• Oud stelsel te duur (uitkeringsbelofte eiste risicovrije rente die steeds lager 

werd)

• Nieuwe arbeidsverhoudingen vragen meer flexibiliteit

• Oude stelsel moeilijk uit te leggen (geen indexatie terwijl de vermogens 

stevig groeiden)

• Nieuwe stelsel meer in verhouding met samenleving die individueler en 

persoonlijker wil



2. Doelen nieuw stelsel
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• Eerder perspectief op indexeren door meebewegen met economie

• Beter aansluiten op samenleving en arbeidsmarkt

• Generatie-evenwichtig en zo stabiel mogelijk

• Verplichtstelling behouden

• Toereikend pensioen mogelijk maken (80% ML in 42 jaar levenslang)

• Fiscaal neutraal (max. premie 33% bij verwacht rendement van 1,5%)

• Eventueel tijdelijk (10 jaar) hoger (36%?) om compensaties transitie te financieren

• Uitlegbaar? / Communiceerbaar



3. Basis principes (“minder beloven meer waarmaken”)
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• Geen uitkeringsregeling maar premieregeling (vermogensopbouw i.p.v. aanspraak opbouw)

• Premie blijft aftrekbaar (omkeerregel)

• Collectief en solidair (beleggingsrisico, biometrischrisico)

• Naast Verbeterde Premieregeling die ook voor BPF-en toegankelijk wordt

• Sociale partners (CAO) spreken premie en ambitie af

• Positieve en negatieve rendementen worden individueel toegedeeld

• Solidariteitsfonds uit premie (en overrendement) max. 15% groot

• Opheffen leenrestrictie



Vragen?
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4. Wat ziet een deelnemer in de opbouwfase?

juni 2020 8



5A. Hoe pakt dat uit voor onze doelgroep
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• Individueel vermogen wordt vanaf pensioengerechtigde leeftijd verhoogd met 

leeftijdsafhankelijk toegeschreven overrendement en het leeftijdsafhankelijk hedge 

rendement (RTS). Gepensioneerden hebben lagere risicobereidheid

• De uitkering wordt eerder maar lager geïndexeerd maar ook minder en lager gekort

• De hoogte van de uitkering wordt gebaseerd op het projectierendement (basis=RTS)

• Schokken in vermogen (plus en min) worden uitgesmeerd over je resterende 

uitkeringstermijn (max. 10 jaar)

• Pensioenvermogen wordt met uitkeringen verminderd

• Pensioenfondsen kunnen daarnaast het pensioen flexibel verdelen (b.v. van hoog naar laag)

• 10% van Pensioenvermogen kan bij pensionering onder voorwaarde worden uitgekeerd



5B. Voorbeeld maatmensberekeningen op Fondsniveau
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Opmerkingen vooraf:

• Er is veelal gerekend met een startdekkingsgraad van 100%

• Bij overgang naar het nieuwe contract zijn de aanspraken, gewaardeerd met de risicovrije 

rentetermijnstructuur, omgezet in voor pensioen gereserveerde vermogens

• De vermelde bedragen zijn inclusief AOW van een gehuwde 

• Hierna volgt slechts één voorbeeld van de maatmensberekeningen als illustratie

Legenda

• Blauw = huidig contract

• Oranje = nieuw solidaire contract

• Zwarte horizontale lijn = AOW (gehuwde)

• Horizontale as = leeftijden

• Verticale as = euro’s 



5B. Voorbeeld maatmensberekeningen bij één pensioenfonds
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5B. Voorbeeld maatmensberekeningen bij één pensioenfonds
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5B. Voorbeeld maatmensberekeningen bij één pensioenfonds
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5B. Voorbeeld maatmensberekeningen op Fondsniveau
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5C. Kortingsrisico’s tijdens uitkeringsperiode
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• Het inzetten van de solidariteitsbuffer vermindert zowel de kans op een daling van de uitkeringen in 

enig jaar alsook de gemiddelde daling in geval van een verlaging. Ook ten opzichte van 1B is dat het 

geval.



Vragen?
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6A. Transitieplan
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De werkgever dient een transitieplan op te stellen waarin:

• Beschrijving pensioencontract

• Weging bestaande aanspraken en rechten

• Effecten per leeftijdscohort van de afschaffing doorsneepremie en het invaren (oud/nieuw)

• De afspraken over compensatie voor deze cohorten (kostenneutraal)

• Een financieringsplan

• Verschillende scenario’s voor evenwichtige verdeling schokken tijdens transitie

• Daarnaast (door uitvoerder) implementatieplan en communicatieplan



6B. Transitie
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• Bij invaren wordt de waarde van opgebouwde rechten/de ingegane pensioenen vastgesteld 

• Deze wordt voor elke deelnemer/gepensioneerde gebruikt voor de financiering van de 

uitkering onder het nieuwe contract

• De overheid zal hiervoor methoden (Value Based (op basis ALM) of standaard (op basis DG 

met uitsmering van kortingen of overschotten t.o.v. 100% DG) en rentes (er doen allerlei 

geruchten de ronde tussen 1,5 en 2,2%) Basis commissie parameters

• De bevoegdheden van VO en BO worden in verband hiermee verstevigd

• Bestuur PF moet goedkeuren

• Voor 2021 wordt niet gekort als de DG boven 90% is (regeling 2020). En daarna??



7. Afschaffing Doorsneepremie
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• Vlakke premie degressieve opbouw. Alle pensioencontracten moeten worden aangepast 

• Mag geen (negatieve) gevolgen hebben voor pensioen toekomstige deelnemers en 

gepensioneerden

• Wel voor deelnemers (m.n. 45-60 jarigen). Dat wordt gecompenseerd. Overheid 

accommodeert deels fiscaal

• Afschaffing hoeft niet veel te kosten bij lage renteniveaus (maar wat is die in 2026?)



8. Invaren

juni 2020 20

• Overgang van het oude naar het nieuwe stelsel tussen 2022 en 2026

• Er komt een advies van de Stichting van de Arbeid hoe te doen. Er komt een 

procesbewakings commissie

• Invaren is verplicht tenzij je verzekeraar bent of tenzij invaren onevenwichtigheden biedt 

(toetsing voor DNB)

• Compensatie voor geleden schade door niet indexeren en door te lage premie. 

Dekkingsgraden in verleden worden niet vermeld

• Hoe om te gaan met premievrije voortzetting Arbeidsongeschiktheid, Nabestaanden, etc.  

Nog onduidelijk



9. Verder proces
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• Bij invoering kan mogelijk een (klein) deel achterstand indexatie worden gecompenseerd, 

naast het voorkomen onnodige kortingen

• Voor een deel van de leden met wat hogere aanvullende pensioenen een knelpunt

• Voor deelnemers buiten onze sector met een verzekerde of DC regeling geen compensatie 

voor vervallen doorsneepremie

• De gekozen termijn van invoering (5-7 jaren) onnodig lang en maakt keuze voor transitie 

moment moeilijk

• Nabestaandenpensioen en financiering daarvan nog niet uitgewerkt. Inmiddels is duidelijk 

geworden dat er voor de nabestaanden van een overleden gepensioneerde niets verandert 

(blijft 70% van het pensioen).



10. Samenvatting en conclusies
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• Bij de huidige rente zien we dat de overgang van het oude naar het nieuwe systeem vrijwel volledige 

compensatie biedt voor de afschaffing van de doorsneesystematiek. Maar hoe zal dat eruit zien bij de 

transitie in bijvoorbeeld 2027?

• Overgang naar de VKV met solidariteitsbuffer leidt daarnaast tot de opbouw van een veel kleinere 

collectieve buffer, waardoor meer kan worden uitgekeerd aan de huidige generaties in het fonds.

• De VKV met solidariteitsbuffer biedt daarnaast de mogelijkheid te differentiëren in het beleggingsbeleid 

voor generaties, waarbij een veel kleinere collectieve buffer wordt opgebouwd.

• Voor jongere generaties betekent dit dat zij initieel een hoger risicoprofiel kunnen aanhouden, 

waardoor hun verwachte pensioenuitkomst op pensioendatum stijgt. De jaren daarna zal het juist 

minder hard stijgen in verwachting.

• Voor oudere generaties betekent dit dat zij een lager risicoprofiel kunnen aanhouden, waardoor hun 

kans op een verlaging daalt. De kans op indexatie stijgt daardoor, maar de mate van indexatie daalt 

ten opzichte van 1B.

• De nu gekozen invulling van de solidariteitsbuffer, waarbij 10% van de premie instroomt en 1/15 

jaarlijks uniform over alle deelnemers wordt uitgekeerd, leidt tot een expliciete herverdeling over 

generaties.



Vragen?
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Dank voor uw aandacht
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