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Graag aandacht voor het volgende:

Deelnemers in de zaal:

➢Gebruik de microfoon bij vragen

Deelnemers via zoom:

➢vermeld je naam en vraag (kort en 

bondig) in de chat 
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VOORLICHTINGSBIJEENKOMST 

Besluitvorming op weg naar….

een nieuw pensioenstelsel

Jos Berkemeijer, dagvoorzitter

Culemborg 14 november 2022



Doelstelling van de dag
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Voorbereiding op discussies en besluitvormingsvraagstukken in de diverse 

pensioenfondsorganen t.a.v. van de komst en transitie naar een nieuw pensioenstelsel. 



Agenda
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10.00 uur

10.30 uur

10.40 uur

10.50 uur

11.20 uur

12.00 uur 

13.00 uur 

14.45 uur 

15.15 uur

16.00 uur 

Opening,  Inleiding, Jos Berkemeijer 

Stand van zaken Wetsbehandeling,  John Kerstens

Plenaire debat Kamer: Ontwikkelingen bij de coalitiepartijen, Jaap van der Spek

Hoorrecht, John Kerstens

Indexatie voor transitiedatum, Gerard Heeres & Anne van ’t Zelfde  

Lunch 

Evenwichtigheid, Transitie en Indexatie , Henk Bets 

Pauze 

Paneldiscussie
Agnes Joseph en Henk Bets
John Kerstens, Margriet v.d. Dobbelsteen, Gerard Heeres

Sluiting, waarna gelegenheid tot afsluitend drankje tot 17 uur



Enquête uitkomsten
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Enquête uitkomsten
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Enquête uitkomsten
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Enquête uitkomsten
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Het Verantwoordingsorgaan

moet net als het

Belanghebbendenorgaan een

goedkeuringsrecht krijgen m.b.t.

het transitiebesluit

Gepensioneerden dienen o.b.v.

evenredigheid naar aantallen

vertegenwoordigd te zijn in alle

pensioenfondsorganen, zonder een

maximum percentage van 25%



Enquête uitkomsten
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Markt: Ontwikkeling aantal pensioenfondsen 1997-2022Q3
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Markt: Ontwikkeling aantal pensioenfondsen 1997-2022Q3
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Markt: Ontwikkeling dekkingsgraad
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Markt: Dekkingsgraad 2022 Q3
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Markt: Dekkingsgraad 2022 Q3
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Markt: Oplopende rente
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Rente Nederland 10 jaar



De impact van inflatie: Internationale vergelijking
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De impact van inflatie: CPI, Loonindex & Indexatie
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Koopkracht: pensioen is uitgesteld loon?
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Tijdlijn invoering WTP
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▪ Internetconsultatie Besluit Toekomst pensioenen : 30-04-2022

▪ Advies Commissie Parameters medio 2022  30-11-2022

▪ Behandeling Tweede (10-11-2022) en Eerste Kamer (2022?)

▪ Beoogde invoeringsdatum : 01-01-2023  01-07-2023

▪ Instemming sociale partners

Pensioenfonds : 01 01 2025

Verzekeraar/PPI : 01 10 2026

▪ Transitiedatum vanaf 01-01-2024 tot uiterlijk 01-01-2027



Uitkomst plenaire behandeling WTP 10 november 2022
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Samenvatting hoofdpunten uit de vergadering:

• Rapport van de Commissie Parameters (CP). 

PvdA en GL: eerst advies CP, daarna stemmen

• Technische vragen

Opheffen van de leenrestrictie, 1600% : nadere waarborgen? Maximaal 150%

Nabestaandenpensioen: dubbele dekking, discontinuïteit, complexiteit, etc.

Pensioen beweegt mee met economie?

Koopkracht?

Transitie en evenwichtigheid

Communicatie, uitlegbaarheid, administratieve uitvoerbaarheid

• nieuwe amendementen 

verlagen van de startleeftijd tot 18 jaar!

borgen van de pensioendoelstelling 

afschaffen van de wachttijd 



Samenspel Partijen in WTP Transitietraject
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VO/BO/Kringen

Bestuur

Adviseurs

Sociale partners
Verenigingen van slapers

en gepensioneerden

RvT

Deelnemers /  Gepensioneerden



Checklist Pensioenorganen in WTP Traject I
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NIET UITPUTTEND

A. Doelstellingen, hoe gedefinieerd? 

Premievaststelling; ook van belang i.v.m. compensatie!; Nabestaandenpensioen?

B. Keuze Solidair of Flexibel Contract?

C.Vergelijking oud-nieuw stelsel

D.Carve-outs? Gepensioneerden of actieven? 

E. Implementatieplan

F. Transitie Scenario’s (marktrente, dekkingsgraad)

Voorkom ‘one point estimates’!

G.Transitiekader Indexatie, inhaalindexatie, toetsing, reglement, prudent;

H.Vulling solidariteits- of risicodelingsreserve

I. Compensatie, methode, effecten, aannames



Checklist Pensioenorganen in WTP Traject II
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NIET UITPUTTEND

J. Evenwichtigheid? Netto/Bruto-profijt, Onevenwichtigheden uit verleden 

K. Koopkracht, indexatie, inhaal-indexatie, 

Verwacht % koopkracht mediaan scenario

L. Volatiliteit uitkeringen en vermogen; realistische kortingen (geen gemiddelden!)

Niet alleen stochastisch maar ook deterministisch (schokken) op jaarbasis

M. Risicopreferentie, meting, bij- en vaststelling; 

Indeling in leeftijdscohorten, collectieve uitkeringsfase?

N. Toedelingsregels, over- en beschermingsrendement, renteafdekking, bijlenen

O. Communicatie, overzichten, persoonlijke voorbeelden, normstelling (% ?)

P. Communicatie transitie, keuzebegeleiding, klachtencommissie

Q. Hoorrecht (BO,VG), adviesrecht (VO), bezwaar



Checklistvoorbeeld I: Doelstelling [fictief] 
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Checklistvoorbeeld II: Verwachte Indexatie WTP
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Voorbeeld

ZW =  Percentage zakelijke waarden =     36%

RP =  Risicopremie zakelijke waarden =       4%

DG =  Dekkingsgraad voor transitie =    120%

MVEV =  Minimaal vereist Eigen vermogen =     1,5%

SR =  Solidariteitsreserve =     8,5%

COMP = Compensatie afschaffing doorsneepremie =     6,0%

OOV = Overige onttrekkingen aan vermogen =     0,0%

Met VO = Vermogens-Ontrekkingen = MVEV + SR + COMP + OOV 

Vuistregel in 

ontwikkeling



WTP: De uitdaging, we gaan ‘starten’
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Stand van zaken 

Wetsbehandeling 

John Kerstens
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Wet Toekomst Pensioenen

• Aanloop sinds 2010

• Pensioenakkoord 2019/coalitieakkoord 2021

• Aankondiging uitstel inwerkingtreding wet al vóór indiening wetsvoorstel

• Indiening wetsvoorstel 30-03-2022 (samen met sociale partners)

14 november 2022
Voorlichtingsbijeenkomst Koepel Gepensioneerden
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Wet Toekomst Pensioenen

• Wetsbehandeling geen ‘appeltje-eitje’

• Drie rondetafelgesprekken

• twee schriftelijke vragenrondes

• Wetgevingsoverleg in vier rondes 

• Plenair debat in drie (?) rondes 

• Mogelijk artikelsgewijze behandeling 

• Mogelijk wachten op rapport commissie parameters

• Maatschappelijk debat (eindelijk) op gang gekomen

14 november 2022
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Wet Toekomst Pensioenen

• Inmiddels inwerkingtreding voor tweede keer uitgesteld

• Lobby Tweede Kamer/Eerste Kamer

• Kernpunten Koepel Gepensioneerden/Seniorencoalitie:

• Koopkrachtig pensioen (bij gemiddelde inflatie)

• Comfort bij eerlijk invaren met adresseren voor gepensioneerden belangrijke 

punten

• Meer zeggenschap gepensioneerden

14 november 2022
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Plenaire debat Kamer: Ontwikkelingen bij de coalitiepartijen
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Jaap van der Spek

Commissie Veldwerk

Vertelt over….

Samen werken..

Pensioen voor jong & oud..

AchterKamer(tjes)werk..

Politiek, Lobby..

Coalitiepartijen..

Seniorencoalitie..

VELDWERK



Hoorrecht 

John Kerstens
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Hoorrecht verenigingen van gepensioneerden

• Voor het eerst in geschiedenis pensioenwetgeving rol verenigingen van 

gepensioneerden

• Omdat ‘gepensioneerden door vakbonden over het algemeen niet of 

minder bij keuzes worden betrokken’

• Gecreëerd (ook tegen achtergrond vervallen individueel bezwaarrecht) 

‘om te voorzien in andere waarborgen om de belangen van 

pensioengerechtigden bij de besluitvorming te borgen’

14 november 2022
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Waar is het hoorrecht geregeld?

• Artikel 150g Pensioenwet 

• Artikel 145f Wet verplichte beroepspensioenregeling

• Algemene Maatregel van Bestuur

• (Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling)

14 november 2022
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Voorwaarden voor recht op hoorrecht

• Volledige rechtsbevoegdheid bezitten

• Belangenbehartiging gepensioneerden als statutair doel opgenomen

• Tenminste 1000 pensioengerechtigden of 10% van alle 

pensioengerechtigden vertegenwoordigen

• Bestaan tijdig kenbaar maken

14 november 2022
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Wanneer in traject hoorrecht?

• In arbeidsvoorwaardelijke fase

• Over keuzes werkgever en vakbonden/OR neergelegd in transitieplan

• Oordeel moet worden gevraagd ‘op een zodanig tijdstip dat het van 

invloed kan zijn op de inhoud van dat transitieplan en de daarin 

verantwoorde keuzes’

• Transitieplan moet vóór 1 januari 2025 worden verstrekt aan 

pensioenfonds

• Twee maanden voor uitbrengen oordeel redelijk (?)

40



Waarover hoorrecht? (1)

Transitieplan sociale partners

a)Het karakter van de pensioenregeling.

b)Informatie over hoe wordt omgegaan met bestaande pensioenaanspraken en 

pensioenrechten, en de overwegingen die daaraan ten grondslag liggen. Invaren is 

hierbij voor pensioenfondsen de standaard, waarvan gemotiveerd kan worden 

afgeweken. 

c)Een overzicht van de effecten per leeftijdscohort van de overstap op de gewijzigde 

pensioenregeling, berekend aan de hand van de voorgeschreven maatstaven (netto 

profijt of bruto profijt). Hierbij wordt tevens inzichtelijk gemaakt wat de effecten zijn 

van gebruikmaking van het transitie-ftk (indien van toepassing) en hoe deze 

effecten van invloed zijn geweest op de besluitvorming bij de transitie. 

14 november 2022
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Waarover hoorrecht? (2)

d)De gemaakte afspraken over compensatie voor de onder c genoemde cohorten. In 

het Pensioenakkoord is afgesproken dat een evenwichtige overstap vergt dat het 

nadeel voor betreffende deelnemers adequaat en kostenneutraal wordt 

gecompenseerd. Partijen kunnen besluiten dat aanvullende compensatie niet nodig 

is om tot een evenwichtige overgang te komen. 

e)Een financieringsplan voor de compensatie waarbij inzichtelijk wordt gemaakt in 

welke mate elke bron ingezet zal worden. Tevens wordt duidelijk gemaakt dat bij 

onvoorziene omstandigheden de genomen arbeidsvoorwaardelijke besluiten 

opnieuw tegen het licht moeten worden gehouden. 

f)Voor zover van toepassing, de gemaakte afspraken over de initiële vulling van de 

solidariteitsreserve of de risicodelingsreserve.

14 november 2022
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Waarover hoorrecht?

• ‘Alle keuzes, overwegingen en berekeningen die ten grondslag liggen 

aan de gemaakte afspraken in het kader van de transitie’

• Moeten ‘volledig en helder worden weergegeven’, zodat duidelijk inzicht 

wordt geboden in de voor- en nadelen van de gemaakte keuzes

• Alle afspraken tezamen moeten bovendien ‘evenwichtig’ zijn, ‘in het 

geheel zijn bekeken’ en ‘worden afgezet tegen de situatie dat de 

huidige pensioenregeling ongewijzigd wordt voortgezet onder het 

huidige financiële toetsingskader’

14 november 2022
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Waarover hoorrecht?

• ‘Daarbij moeten de transitie-effecten inzichtelijk worden gemaakt door in 

ieder geval de netto profijt effecten van de transitie in kaart te brengen 

of, in uitzonderingsvallen, de bruto profijt effecten’

• Als gebruik wordt gemaakt van het ‘transitie-FTK’ moeten ook de 

effecten daarvan als ook of en zo ja op welke wijze die invloed hebben 

gehad op de beoordeling van de evenwichtigheid in ogenschouw 

worden genomen en dus worden opgenomen in het transitieplan

14 november 2022
Voorlichtingsbijeenkomst Koepel Gepensioneerden

44



Status oordeel in kader hoorrecht

• Aan sociale partners om te bepalen of hoorrecht wordt ingevuld in de 

vorm van mondeling overleg of door middel van schriftelijke inbreng

• Oordeel is niet bindend, maar geeft sociale partners ‘de mogelijkheid 

om bij de belangenafweging de ingebrachte standpunten… te 

beoordelen en te wegen bij het finaliseren van het transitieplan’

• ‘Enerzijds … als informatievoorziening richting belanghebbenden in een 

vroeg stadium van de transitie en anderzijds als informatievoorziening 

richting sociale partners zodat de standpunten van alle 

belanghebbenden kunnen worden meegenomen bij de vaststelling van 

het transitieplan’
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Status oordeel in kader hoorrecht

• Niet geregeld hoe sociale partners om moeten gaan met het oordeel 

van de vereniging van gepensioneerden en wat er gebeurt als dat niet 

of onvoldoende wordt gevolgd

• Niet (expliciet) geregeld of mogelijkheid bestaat juridische procedure te 

starten

14 november 2022
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Daarom: initiatief (en lead) nemen

• Check of voldaan wordt aan formele eisen en onderneem indien nodig actie

• Zet ledenwerfcampagne op (‘Koepel-breed’?)

• Dwing pensioenfonds obv artikel 115h Pensioenwet te communiceren over 

vereniging van gepensioneerden

• Schrijf sociale partners aan met de aankondiging dat de vereniging gebruik 

wenst te maken van haar hoorrecht, van de wijze waarop zij dit wenst te 

doen, welke gegevens daartoe op welk tijdstip dienen te worden aangeleverd 

en wat voor de vereniging de ijkpunten zijn waarop het transitieplan wordt 

beoordeeld

14 november 2022
Voorlichtingsbijeenkomst Koepel Gepensioneerden

47



Daarom: initiatief en lead nemen

• Leg contact met pensioenfonds, verantwoordingsorgaan en Raad van 

Toezicht

• Win (indien nodig) extern advies in

• Communiceer met de eigen achterban

• Neem deel aan voorlichtingsdagen van de Koepel Gepensioneerden en 

aan een van de platforms/regio’s 
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Rol Koepel Gepensioneerden

• Voorlichten lidverenigingen

• Signaleren misstanden bij implementatie WTP richting media en politiek

• Opzetten wervingscampagne verenigingen van gepensioneerden (?)

• Afsluiten ‘raamcontract’ met externe adviseurs/korting op tarief uit 

reserve juridische procedure (?)

• Opzetten platform tussentijdse uitwisselen good/bad practices? 

14 november 2022
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Case Pensioenfonds Hoogovens

Indexatie voor transitiedatum:

wat is mogelijk en hoe te bereiken?

Gerard Heeres
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Aantal VPV

Deelnemers Actief 9.681 4.039

Gewezen deelnemers 3.988 594

Pensioengerechtigden 14.473 3.855

Totaal 28.142 8.488

Belegd Vermogen E 10.674

Rekenrente             0,55%

Enkele data per 31-12-2021

14 november 2022 Voorlichtingsbijeenkomst Koepel Gepensioneerden  51



ADG                          125,6%

BDG                          119,5%

TBI-grens                  123,2%

Referentieperiode oktober 2020-oktober 2021

Vervolg enkele data per 31-12-2021
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Brief 15 -12-2021 van Sociale partners aan PF-Bestuur

Kern: het pensioenreglement aanpassen zodat in het belang van de 

deelnemers en pensioengerechtigden, binnen de wettelijke mogelijkheden 

indexaties optimaal kunnen worden verstrekt.

• Flexibiliteit in referentieperiode

• Opheffen restrictie eenmaal per jaar toeslag verlenen

Essentiele wijzigingen
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Referentieperiode oktober 2020 –oktober 2021 verlegd naar december 2021, 

indexatie 3,68% per 1-1-2022 (max 5,11%)

Aanpassing Pensioenreglement:

• Artikel 1 Referentieperiode geschrapt en

• Artikel 17 Toeslagverlening aangepast: Het Bestuur beslist evenwel minimaal 

jaarlijks in hoeverre de pensioenrechten worden verhoogd.

• Toeslagbeleid SPH aangepast en vastgelegd in ABTN

• Uitvoeringsovereenkomst aangepast: referentieperiode geschrapt

Vervolg en Resultaten
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Per 1 juli 2022:

• Indexatie van 1,38% met terugwerkende kracht vanaf 1-1-2022 

(nabetaling)

• Indexatie van 4,42% per 1-8-2022 conform prijsstijging over de eerste 

helft van 2022 

Eind dit jaar beoordelen over indexatie prijsstijging tweede helft dit jaar

Vervolg en Resultaten
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Per 31 oktober 2022

• ADG 134,0

• BDG 127,7

• TBI 148% (NB2023 138,2%)

• Indexatieachterstand blijft 21%

Actuele stand Dekkingsgraad
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• VOHM, Vereniging Oud Hoogovens Medewerkers, 6000 leden

• Verantwoordingsorgaan:  5 gepensioneerden

• Bestuur PF:  2 vertegenwoordigers gepensioneerden

• Klankbordgroep, Comité Verontwaardigde OHM’ers, Comité 

Gerechtigheid

• Boodschap; doe mee, wees actief, ondersteun activiteiten voor 

algemeen belang, nu kan het nog wat opleveren, korte termijn 

mede door hoge inflatie en onzekerheid nieuwe stelsel prioriteit

Belangrijke voorwaarden/acties
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Case Gepensioneerden KPN

Indexatie voor transitiedatum:

wat is mogelijk en hoe te bereiken?

Anne van ‘t Zelfde

58



• Inhaal toeslag bij PFKPN in 2022

• Op basis van FIFO, i.e. over achterstand 2009

• Met nabetaling over de 13 jaren 2009 t/m 2022

• Beleid en Onderdeel van ABTN

• Complexe uitvoering

Inhaal toeslag (1)
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Eenmalig effect in 2022

• Nabetaling voor gepensioneerden vanaf 2009 bijna gelijk aan één 

maand pensioenuitkering

Impact bij transitie

• Van belang bij transitie, want Fondsbeleid.

Zowel de inhaaltoeslag als de nabetaling zijn daarmee “niet uit de         

balans blijkende verplichtingen” en daarmee onderdeel van 

onderhandeling over de transitie.

Inhaal toeslag (2)
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Case Tata Steel 

• Na berichten medio 2022 is dit aangekaart bij PFKPN

• Niet op korte termijn haalbaar bij PFKPN

• Wordt verder uitgezocht door het fonds

Signaalwerking dat gepensioneerden dicht op de bal zitten

Tussentijdse toeslag 
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Toeslag 2023

• Inflatie sept. 2021 – sept. 2022 is 14,5% (afgeleid ca 17 % !! ) 

• Dus ruimte voor toeslag verlening voor fondsen met een BDG boven 

110 resp. 105 

Uitgangspositie gepensioneerden 

• Tot op heden een indexatieachterstand van > 20%

• Dus na ruim 10 jaar met beperkte of geen indexatie moet de ruimte nu 

benut worden.  

Toeslag 2023 (1)
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Echter:

Geluiden in het veld 1 ( o.a. ABP, PFZW, PF Bouw)

Met het oog op WTP moeten fondsen terughoudend zijn met 

toeslagverlening

• Maar WTP is er nog niet en nogmaals wederom uitgesteld.

• Fondsen moeten acteren volgens nFTK. ( géén transitie FTK na 2022)

• Doelstelling van de fondsen is dus handelen in belang van de 

deelnemers volgens huidige wet- en regelgeving

Toeslag 2023 (2)
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Geluiden in het veld 2

Er is sprake van een uitzonderlijke situatie

• Ja, de inflatie is ongekend hoog en dat is op zich uitzonderlijk

• Nee, voor de fondsen is er geen sprake van een uitzonderlijke situatie die 

noopt tot afwijkend toeslagbeleid

want

• Na het verlenen van de maximaal mogelijke toeslag is de DG nog steeds op 

een acceptabel niveau nl > 110 c.q. > 105 en ruim boven de 

invaardekkingsgraad van 95.

Toeslag 2023 (3)
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Nu al actief aandacht geven aan voor items die gaan spelen bij de 

Transitie

• Het toeslagtekort is weliswaar in de afgelopen jaren ontstaan, maar is op het 

moment van de Transitie volgens IAAS een “niet uit de balans blijkende 

verplichting” die je niet zomaar terzijde kan schuiven.

• Bij SPR de solidariteitsreserve bij aanvang op maximaal 5%-punt

• Bijdrage aan de compensatie is primair een arbeidsvoorwaardelijke 

aangelegenheid en kan niet als vanzelfsprekend gefinancierd worden uit het 

fondsvermogen

Wat vraagt nu al aandacht en actie            
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• Gepensioneerden moeten nu actief worden en waar mogelijk gecoördineerd 

optreden. 

• Regelmatig overleg tussen 67+ Bestuursleden, 67+ VO- leden en 

Gepensioneerden vereniging is noodzaak.

• Stel de goede vragen en zorg voor goede en gedeelde argumenten c.q. 

tegenargumenten

• De komende jaren zullen belangen uiteen lopen. Dit vergt een actieve en een 

– gezonde – assertieve opstelling van de gepensioneerden 

vertegenwoordigers in en bij de fondsen.

• Bij hoorrecht geen afwachtende houding, maar in het voortraject betrokken 

zijn. Dus nu al contacten met sociale partners.

Houding gepensioneerden en fondsen
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LUNCH
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14-11-2022
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Voor het uitoefenen van uw taak is nodig:

1. Kennis Opleiding en/of extern

2. Informatie Weet wat je nodig hebt

3. Tijd Veel stukken, vraagt veel tijd

4. Budget

Regel dit!
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5- 6-2019 Pensioenakkoord

22- 6-2020 Uitwerking Pensioenakkoord 
16-12-2020 Internetconsultatie WTP

30- 3-2022 Wetsvoorstel WTP 
+ MvT (363p) + 23 bijlagen
Besluit toekomst pensioenen
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Nog te ontvangen:

30-11-2022 Commissie Parameters

? ?-? ? -202? Regeling Toekomst Pensioenen
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Belangrijkste doelstellingen:

➢ Eerder perspectief op een koopkrachtig 
pensioen.

➢ Transparanter en meer persoonlijk 
pensioenstelsel.

➢ Betere aansluiting bij ontwikkelingen in de 
samenleving en op de arbeidsmarkt.
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Knelpunten:

➢ Invaren

➢ Koopkrachtbehoud

➢ Complexiteit

➢ Leenrestrictie

➢ …

➢ Wettekst (niet compleet en inconsistent)
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Rendementen

Jonge 

werknemers

Oudere 

werknemers

Gepensio-

neerden

Solidariteits-

reserve Totaal

Beschermingsrendement 1 -0,2% -0,2% -0,2% -0,2% -0,2%

Beschermingsrendement 2 0,0% -13,5% -12,5% 0,0% -9,5%

Overrendement -11,2% -7,5% -3,7% -7,5% -6,8%

Herverdeling solidariteitsreserve 0,5% 0,4% 0,5% -4,6% 0,0%

Totaal rendement op het vermogen -11,0% -20,8% -16,0% -12,4% -16,5%

Aanpassing projectierendement 54,9% 27,1% 12,5%

Effect op de toekomstige uitkeringen 43,9% 6,2% -3,5%
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  Middelloon   DC-regeling   

  
Zonder 

indexatie 
Met 

indexatie 3-2-1 Lifecycle LC(i) 

5e percentiel     30% 29% 33% 

Mediaan 67% 100% 70% 71% 69% 

95e percentiel     204% 218% 274% 

 

Exposure 30-jarigen: 300%

Exposure 25-jarigen: 1600%

Exposure 21-jarigen: 1759%

Kans dat 25-jarige alles 1 keer verliest: 5%

Kans dat 21-jarige alles 1 keer verliest: 30%
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2022 Wetgeving

2023-2024 Sociale partners stellen

pensioenovereenkomst vast

met transitieplan

2025-2026 Keuze van en implementatie door

pensioenuitvoerder

2027 Nieuwe pensioenstelsel

81



Transitie-effecten weergeven in:

1. Netto profijt
Netto contante waarde uitkeringen
-/- netto contante waarde premies

2. Pensioenresultaat in scenario’s
Pensioen op de pensioendatum / P-set
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Evenwichtig:

1. Voor wie? Iedereen?

2. Van wat? Rechten, aanspraken,
toekomstige opbouw ?
Indexatie achterstand?
…
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Complicaties:

Invaren bij minimaal 90% dekkingsgraad en 
minimaal 95% van de VPV, tenzij …
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Standaard methode
➢ O.b.v. huidige voorziening (verleden)
➢ Transparant

(verschuiven binnen gepensioneerden mag)
➢ Controleerbaar

Value based ALM (VBA)
➢ O.b.v. risico neutrale marktwaarde (Q-set)
➢ Op cohortniveau gelijkwaardig
➢ Black box
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Het pensioen akkoord biedt:

Eerder

perspectief op

een koopkrachtig pensioen

≠

een koopkrachtig pensioen

De belofte
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Antwoord op vraag 171:

De doelstellingen van het pensioenakkoord 
worden in voldoende mate behaald.

Dit blijkt ook uit de berekeningen van het CPB 
en van de pensioenfondsen.

De bevestiging van SZW
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Rapport van 18 juni 2020:
Verdwijnt koopkrachtbehoud voor 
gepensioneerden met het pensioenakkoord?

Conclusies:
- Ook in een optimistisch scenario geen 

koopkrachtbehoud.
- Minder koopkrachtbehoud dan onder FTK.

De controle van Confident
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Inflatie scenariosets CPB en pensioenfondsen:

1,1% of 1,3%

Kans <10%

Ver onder doelstelling ECB

De aap uit de mouw
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Antwoord op Kamervragen:

Het pensioenakkoord biedt koopkrachtbehoud 
voor gepensioneerden bij 2% inflatie ongeacht 
de beleggingsmix.

De nieuwe belofte
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Uitgaande van 5,6% voor aandelen en 1,5% voor 
obligaties.

Vraag: waar is het projectierendement?

Het “bewijs”

91

Beleggingsmix 

uitkeringsfase 

(obligaties/ 

aandelen)

Verwachte jaarlijkse 

nominale stijging 

pensioenuitkering

2% inflatie 4% inflatie 6% inflatie

50/50 3,55% 1,55% -0,45% -2,45%

60/40 3,14% 1,14% -0,86% -2,86%

70/30 2,73% 0,73% -1,27% -3,27%

Verwachte jaarlijkse reële ontwikkeling 

pensioenuitkering



Projectierendement = 1,5%

De juiste tabel
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Beleggingsmix 

uitkeringsfase 

(obligaties/ 

aandelen)

Verwachte jaarlijkse 

nominale stijging 

pensioenuitkering

2% inflatie 4% inflatie 6% inflatie

50/50 2,05% 0,05% -1,95% -3,95%

60/40 1,64% -0,36% -2,36% -4,36%

70/30 1,23% -0,77% -2,77% -4,77%

Verwachte jaarlijkse reële ontwikkeling 

pensioenuitkering
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EERDER PERSPECTIEF OP EEN KOOPKRACHTIG 

PENSIOEN



Beleggingsmix 
uitkeringsfase 

obligaties / 
aandelen 

Gemiddelde 
nominale 

ontwikkeling 
pensioenuitkering 
in eerste 10 jaar 

Gemiddelde    
reële   

ontwikkeling 
pensioenuitkering 
in eerste 10 jaar 

Gemiddeld 
resultaat in 
een slecht 

jaar 

Resultaat in 
pessimistisch 

scenario 

50/50 2,32%  0,13% -6,6% -13,4% 

60/40 1,91% -0,25% -5,6% -11,1% 

70/30 1,51% -0,65% -4,7% -8,8% 

 



Rendement

Projectierendement

Solidariteitsreserve



Life cycle biedt “veilige” mix

Max 35% >> 1,5% indexatie

“Schokken” worden gedempt





Indexatie kan als

met verlaagd projectierendement 

gerekend is.

Dit is verlaging rekenrente



Er zijn geen geschikte 
beleggingsoplossingen.



Oplossing via solidariteit

subsidie



Geef gepensioneerden:

Beschermingsrendement

+

inflatie*



Plaatje Wtp



Plaatje Wtp



Plaatje voorstel



Plaatje Wtp



10

6

Geen risicohouding nodig

Simpelere administratie

Een koopkrachtig pensioen

Meer info volgt op www.confidentbv.nl

http://www.confidentbv.nl/


Vragen?

Henk Bets

telefoon: 085 1306 950

e-mail: h.bets@confidentbv.nl
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PAUZE
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Panel discussie

Agnes Joseph, Henk Bets

John Kerstens, Gerard Heeres
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• Zorgplicht. Heel belangrijke taak voor VO. Niet alleen tijdens invaren maar ook in dat bizarre 

nieuwe systeem dat op transitie naar de markt is gericht en waar we streng moeten toezien 

op woekerpolis-achtige uitwassen. 

• Wat te doen bij een bijstortingsverplichting door de werkgever => wel - of niet invaren?

• Positie van een gesloten pensioenfonds

• WTP is zo complex, alle info is welkom

• Waarom hebben pensioengerechtigden geen zeggenschap over eigen vermogen?

• Kan een gesloten fonds invaren? En wat zijn de nadelen en voordelen voor een "oud" fonds

• Recht op volledige indexatie tot aan de volledige transitie

Graag wil ik meer informatie krijgen over de volgende onderwerpen (individuele vragen)
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In het huidig stelsel willen blijven, zoals het nu is

In het huidig stelsel willen blijven met indexatie vanaf 100% dekkingsgraad, en dus meer volatiliteit

Kiezen voor het solidaire contract in het nieuwe stelsel, dat biedt voldoende waarborgen

Kiezen voor het flexibele contract in het nieuwe stelsel, dat biedt voldoende waarborgen

Kiezen voor het nieuwe stelsel, met meer duidelijkheid over principes van evenwichtigheid, indexatie en compensatie

Kiezen voor het nieuwe stelsel conform het wetsvoorstel WTP

Zie complete tekst in oranje vlak
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Het Verantwoordingsorgaan

moet net als het

Belanghebbendenorgaan een

goedkeuringsrecht krijgen m.b.t.

het transitiebesluit

Gepensioneerden dienen o.b.v.

evenredigheid naar aantallen

vertegenwoordigd te zijn in alle

pensioenfondsorganen, zonder een

maximum percentage van 25%



Sluiting
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