




 

De Risicohouding

Het Pensioenakkoord en …
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Pollvraag

Ik verwacht dat mijn pensioenfonds overgaat naar …
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Het nieuwe pensioencontract

De wet verbeterde premieregeling

Ik heb nog geen idee

Niet van toepassing op mij



Het nieuwe pensioencontract
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Wat zegt de hoofdlijnennotitie? 

• ‘’Het collectief beleggingsbeleid en de verdeelregels moeten in lijn zijn met de 
RISICOHOUDING van de leeftijdsgroepen’’.

• ‘’Uitgangspunt van collectieve beleggingsbeleid vormt RISICOHOUDINGEN van verschillende
leeftijdsgroepen’’.

• ‘’Collectieve beleggingsportefuille moet op hoofdlijnen aansluiten bij de gezamenlijke
RISICOHOUDING’’.
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RISICOHOUDING is belangrijk uitgangspunt voor risicobeleid









Risicohouding is uitgangspunt maar geen directe conclusie!  
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Individuele
risicohouding

Risicohouding per 
leeftijdsgroep

Risicohouding
collectief

Risicohouding op verschillende niveaus geeft bestuur pensioenfonds (en werkgever en sociale partner) 
informatie. Het bestuur van het Pensioenfonds dient haar expertise in te zetten om met deze input de 
vertaalslag te maken naar verantwoord en passend risicobeleid!

jongeren midden ouderen



Wet verbeterde premieregeling
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Beleggingsbeleid in de verbeterde premieregeling
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Leeftijd deelnemer

Individueel vast/variabel pensioen of 
collectieve uitkeringsfase

• Individuele pensioenpotjes 
• Beleggingsbeleid is gebaseerd op het life cycle principe. 
• Een life cycle bouwt het risico af als de pensioendatum dichterbij komt. De wijze waarop verschilt per life 

cycle. 

Risico





Beleggingsbeleid in de verbeterde premieregeling
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Leeftijd deelnemer

Individueel vast/variable pensioen of 
collectieve uitkeringsfase

• Vaak kan een deelnemer kiezen uit verschillende life cycles
• Iedere life cycle heeft een bepaald risiconiveau. 

Risico









Onderzoek risicohouding DNB

DNB heeft in 2019 onderzoek gedaan bij uitvoerders van DC-regelingen. In hoeverre voldoen 
pensioenuitvoerders met een premieregeling aan de eisen mbt de risicohouding?

De belangrijkste bevindingen zijn: 

• De DB risicohouding is niet per se gelijk aan de DC risicohouding
• De DC risicohouding wordt ook anders vastgelegd 
• De voorkeuren van deelnemers (risicotolerantie en –draagvlak) dienen expliciet onderzocht te zijn 
• Indien de pensioenuitvoerder de risicohouding vaststelt op basis van een bestaande lifecycle, dan 

dient onderbouwd te worden dat dit vanuit de deelnemers de meest wenselijke optie is
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Voorbereiding op nieuw pensioenstelsel
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Voorbereiding op nieuw stelsel

• De deelnemer staat centraal, dus begin ook bij de deelnemer!

• De risicohouding van deelnemers (collectief en per leeftijdsgroep) is belangrijke informatie voor
de partijen in de pensioendriehoek om invulling te geven aan het nieuwe stelsel. 

• Expertise van partijen is wel van belang om de vertaalslag te maken naar verantwoorde keuzes
en beleid

• Ons advies: Breng de risicohouding van de deelnemers nu al in beeld. Dit helpt bij:
• Spreiding werkzaamheden
• Kan eerste stap zijn in communicatie naar deelnemers
• Input vragen helpt bij het creeren van draagvlak
• Het faciliteert werkgever en sociale partners in te maken keuzes voor het nieuwe pensioenstelsel
• Het geeft basis voor verantwoording van te maken keuzes mbt risicobeleid
• Mogelijk geeft het inzichten die al leiden tot wijzigingen in huidig beleid, voorsorterend op nieuwe

stelsel
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De Risicohouding

Het Pensioenakkoord en …
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Pollvraag

Hoe denkt u over het uitvoeren van een eigen risicobeoordeling
in het kader van het Pensioenakkoord? 
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Ik weet nog onvoldoende wat een eigen 
risicobeoordeling inhoudt

Een eigen risicobeoordeling is een handige tool in 
het kader van de besluitvorming en

verantwoording

Het uitvoeren van een eigen risicobeoordeling
verhoogt onnodig de uitvoeringskosten




