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U verwacht een hogere complexiteit in de 
pensioenuitvoering
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Agenda

1. Inleiding

2. Wat verandert er in de pensioenuitvoering?

3. Welke aspecten zijn bepalend voor de complexiteit van de pensioenuitvoering?

4. Hoe kunt u zich voorbereiden op de implementatie van pensioenakkoord?

• Transitiekader

• Wat kunt u nu al doen

5. Plan van aanpak 2020 - 2021
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Inleiding (1)
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Belang van uitvoerbaarheid 
wordt onderkend in het 

pensioenakkoord



Inleiding (2)
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Uitbesteed

Eigen beheer

UITBESTEED VERSUS EIGEN BEHEER

OPF - uitbesteed

OPF - eigen beheer

BPF - uitbesteed

BPF - eigen beheer
APF-en

Achmea Pensioenservices

AG

APG

Appel

AZL

BSG

Centric

DION

InAdmin RiskCo

MN services
PGGM

VERDELING UITVOERDERS



• Wat verstaan we in deze 
presentatie onder 
pensioenuitvoering?

• In deze presentatie focus 
op overgang van 
middelloonregelingen naar 
het nieuwe contract

Inleiding (3)
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Pensioen-
administratie

Financiële 
administratie Excasso

Communicatie Risicobereidheid



Wat verandert er in de pensioenuitvoering (1)

Huidige 
middelloon

regeling

Het nieuwe 
contract Toelichting

Er is alleen nog sprake van een franchise voor het bepalen van de premie (% van 
de pensioengrondslag). Voor de berekening van het nabestaanden- en 
wezenpensioen en van het gereserveerde vermogen en verwachte vermogen op de 
pensioendatum is dit niet meer relevant. 

• Geen opgave meer van opgebouwd pensioen en uitzichtpensioen
• Wél een opgave van de ingelegde premie, het voor de deelnemer 

gereserveerde vermogen, hoeveel pensioen de deelnemer kan verwachten bij 
het projectierendement

• Nabestaandenpensioen niet meer 70% OP en geen opbouw meer
• Maar onafhankelijk van diensttijd en op risicobasis: van 50% van het salaris
• Voor wezenpensioen: 20% van het salaris (21/25)

Het nieuwe contract geeft geen wijzigingen voor arbeidsongeschiktheidspensioen 
of vrijstelling van premiebetaling voor werknemers (wel voor ZZP-ers). Dit kan wel 
onderdeel zijn van de onderhandelingen tussen sociale partners.

9



Wat verandert er in de pensioenuitvoering (2)

Huidige 
middelloon

regeling

Het nieuwe 
contract Toelichting

Alle risico’s liggen nadrukkelijk bij de deelnemer:
• Langlevenrisico voor de kosten van het NP en WzP + aankooptarieven OP/NP
• Renterisico ten opzichte van het doelvermogen
• Beleggingsrisico

• Verwachte pensioenvermogen op basis van 2000 scenario’s
• Variabele uitkering in uitkeringsfase

Er is geen sprake meer van indexaties maar van toedeling van 
beschermingsrendement, overrendement en bijdrage uit de solidariteitsreserve

Er is geen sprake meer van korten van pensioenen, wel het risico van 
tegenvallende beleggingsrendementen en het niet behalen van het doelvermogen
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Nieuwe termen
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Systeem met of zonder geheugen

Doelvermogen

Datakwaliteit en wendbaarheid

Projectiemethode

Projectierendement

Spreiding van schokken

Reproduceerbaarheid + aantoonbaarheid

Toedeling beschermingsrendement 
en overrendement

Invaren

Risicobereidheid en risicocapaciteit per leeftijdscohort

Variabele uitkering na pensioendatum

Transitiecommunicatie

Solidariteitsreserve



Welke aspecten zijn bepalend voor de complexiteit?
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SPREIDEN VAN SCHOKKEN IN 
SYSTEEM MET GEHEUGEN

RISICO-OVERDRACHTEN 
IN DE UITKERINGSFASE

REPRODUCEERBAARHEID EN 
UITLEGBAARHEID

VALUE BASED ALM VERSUS 
STANDAARDMETHODE

UITZONDERINGSBEPALINGEN

OVERGANGSBEPALINGEN

INVAREN

LANGDURIGE (FISCALE)
COMPENSATIEPERIODE

VAN 10 JAAR

RISICOHOUDING DEELNEMERS
PER LEEFTIJDSCOHORT



Pollvraag 

De complexiteit van het nieuwe contract leidt tot meer 
consolidaties en liquidaties van pensioenfondsen
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Eens Oneens



Hoe kunt u zich voorbereiden op de transitie?

• Uiterlijk 1 januari 2026 dient de transitie afgerond te zijn

• Eerdere overgang naar het nieuwe contract of naar de WVP+ is 
toegestaan

• Let op: een massale transitie van alle pensioenregeling per 1 januari 
2026 leidt tot een enorme druk op de pensioenuitvoerders en 
systeemleveranciers en een schaarste aan specialisten

• Daarom is het van belang dat u zich tijdig voorbereid én het tijdpad 
afstemt met sociale partners, uitvoerder en systeemleverancier
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Transitiekader

• Wettelijk transitiekader

• De transitieperiode

• Het transitieplan

• Het implementatieplan

• Standaard-transitiepad voor omzetten van rechten

• Wegnemen van belemmeringen voor invaren

• Regels inzake adequate compensatie

• Transitiecommissie
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Transitiekader: de transitieperiode

• Wettelijk voorgeschreven mijlpalen en wie daarvoor verantwoordelijk is

• Voor alle type regelingen en uitvoerders

• Binnen de transitieperiode kunnen sociale partners op een zelfgekozen moment de overstap 

maken
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Transitiekader: het transitieplan

• De werkgever is wettelijk verplicht om een transitieplan op te stellen

• Voor BPF zijn dit de partijen die de pensioenregeling overeen zijn gekomen

• Het transitieplan is het verantwoordingsdocument van een evenwichtige overstap én onderdeel 

van de opdrachtaanvaarding door de pensioenuitvoerder

• Het transitieplan bevat in ieder geval:

• Gekozen pensioencontract

• Hoe wordt omgegaan met bestaande aanspraken en rechten en de overwegingen daarbij 

met invaren als standaard transitiepad

• Effecten per leeftijdscohort (voorgeschreven maatstaven)

• Afspraken adequate compensatie per cohort

• Financieringsplan voor compensatie
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Transitiekader: het implementatieplan

• De pensioenuitvoerder is wettelijk verplicht om een implementatieplan

op te stellen:

• Voorbereiding en uitvoering

• Technische uitvoerbaarheid

• Kosten

• Risico’s

• Evenwichtige belangenafweging en gelijke behandeling

• Zoveel mogelijke uitsluiten aansprakelijkheidsrisico’s 
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Afspraken tussen uitvoerder en werkgever worden vastgelegd in de 

uitvoeringsovereenkomst



Transitiekader: het communicatieplan

• De pensioenuitvoerder is wettelijk verplicht een communicatieplan op te stellen

• Het communicatieplan gaat in op consequenties van wijzigingen voor deelnemers, gewezen 

deelnemers en pensioengerechtigden

• Persoonlijk overzicht voor en na transitie

• Inzicht in compensatie en financiering daarvan

• Toepassen van de navigatiemetafoor
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Pollvraag 

Als pensioenuitvoerder zijn wij pas aan zet nadat sociale 
partners het transitieplan hebben uitgewerkt
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Eens Oneens



Wat kunt u nu al doen?
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TOEKOMST STRATEGIE EN
CONTOUREN TOEZEGGING

KEUZE PENSIOEN
UITVOERDER

AANPAK EN PRIORITEITEN
SYSTEEMLEVERANCIER

COMMUNICATIE
BETREK UW DEELNEMER

RISICOHOUDING
KEN UW DEELNEMER

OPLEIDEN
MEDEWERKERS

DATA
KWALITEIT

VEILIGE 
IT-OMGEVING



Wat kunt u nu al doen?
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• Blijft uw pensioenfonds zelfstandig bestaan of …..

• Zorg dat sociale partners (nu al) in actie komen

• Onderzoek nu alvast of sociale partners over kunnen/willen naar het nieuwe contract of 

naar de WVP+

• Ga met sociale partners om tafel om te onderzoeken of overgangsregelingen uit het 

verleden gladgestreken kunnen worden om invaren te vereenvoudigen

• Onderzoek hoe u de pensioenuitvoering kunt beheersen in geval van niet invaren

Toekomststrategie en
contouren pensioentoezegging



Wat kunt u nu al doen?
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• Blijft u bij uw huidige uitvoerder / blijft u de uitvoering zelf ter hand nemen of 

overweegt u een overstap naar een andere uitvoerder?

• En als u een overstap overweegt: doet u dat dan nog vóór de transitie of combineert u 

de overstap met de transitie – welke risico’s en kosten brengt dit met zich mee?

Breng de consequenties van de 
mogelijkheden/keuzes/alternatieven nu al in beeld

Keuze voor een 
pensioenuitvoerder



Wat kunt u nu al doen?
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• Administratie vóór en tijdens de uitkeringsfase

• Hoe ziet het tijdpad eruit?

• Wat is het kostenplaatje: wat zijn de verwachte kosten 

en hoe vindt de financiering plaats?

• Welke prioriteiten stelt de leverancier?

• Biedt de leverancier ondersteuning bij de transitie? 

• Wanneer is uw pensioenfonds aan de beurt voor conversie?

• Welke risico’s ziet de leverancier en hoe zijn fall-backscenario’s en go/no go 

momenten ingebouwd? 

• Welke inspraak heeft u / hebben klanten van de leverancier (of uitvoerder)?

Aanpak en prioriteit 
systeemleverancier/uitvoerder



Wat kunt u nu al doen?
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• Deelnemers die nu met pensioengaan zijn in de jaren 70 gestart met werken

• Een transitie is altijd het moment waarop de tekortkomingen in de data naar voren 

komen

• Pensioenfondsen die niet recent een uitgebreide toets op de kwaliteit en volledigheid 

van de data hebben uitgevoerd kunnen dit nu in gang zetten om te voorkomen dat dit 

bij de daadwerkelijke transitie nog moet gebeuren

Voorkom een combinatie van én een nieuwe uitvoerder 
én een nieuw contract én data-opschoning

Data-kwaliteit / data-beleid / 
data-processen

Zorg ook nú dat uw IT adequaat is ingericht!



Wat kunt u nu al doen?
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• Vertrouwen van de deelnemers begint met het 

uitleggen van het probleem

• Stel een communicatieplan op die parallel loopt 

aan het tijdpad van het pensioenakkoord

• De periode tussen nú en de invoering van de 

nieuwe pensioenregeling in 2026 is cruciaal voor 

de acceptatie door de deelnemers

• Geef inzicht de deelnemers mee in de stappen 

die u en sociale partners nemen

• In het nieuwe contract is de 

risicocapaciteit en risicobereidheid per 

leeftijdscohort essentieel

• Inventariseer wat de risicohouding van de 

deelnemers is op weg naar het 

pensioenakkoord

• Sluit de (optelsom van de) risicohouding 

aan bij het huidige beleggingsbeleid?

Communicatie – Betrek uw deelnemer Risicohouding – Ken uw deelnemer



Wat kunt u nu al doen?
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• Veel nieuwe termen

• Complexe materie met vele facetten

• Begin op tijd met het opleiden van medewerkers

• Zij voeren straks uw pensioenadministratie én 

communiceren met de deelnemers

Zorg ook voor inzicht bij de overige stakeholders, 
zodat alle partijen aan tafel goed inzicht hebben

in de problematiek, mogelijke oplossingen
en consequenties daarvan

Opleiden medewerker (+ overige stakeholders)



Pollvraag 

De effectieve implementatieperiode van 2 jaar 
(1-1-2024 tot 1-1-2026) is niet realistisch.
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Plan van aanpak 2020 - 2021

Onderwerp Actie

Toekomststrategie + 
contouren pensioentoezegging

• Beoordelen impact pensioenakkoord op 
toekomstbestendigheid pensioenfonds en 
uitvoering

• Opstarten gesprekken met sociale partners

Keuze pensioenuitvoerder • Marktverkenning
• Selectie
• Transitie of keuze voor bestendigen uitvoering
• Plan van aanpak transitie (in combinatie met 

aanpak datakwaliteit)

Aanpak en prioriteiten 
systeemleverancier / uitvoerder

• Opstarten periodiek overleg
• Vastleggen concrete afspraken in overeenkomst

Data-kwaliteit / data-beleid / data-processen • Opstellen beleid
• Plan van aanpak toetsen en verbeteren 

datakwaliteit door pensioenuitvoerder
• Inbedden data-processen
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Plan van aanpak 2020 - 2021

Onderwerp Actie

Communicatie • Voorbereiden communicatieplan
• Periodiek informeren deelnemers
• Overwegen hoe deelnemers betrokken kunnen 

worden bij keuzes van het pensioenfonds

Risicohouding • Onderzoeken risicobereidheid en risicocapaciteit 
bijvoorbeeld door online enquête / tooling

• Beeldvorming / conclusie risicohouding per 
leeftijdscohort

• Toetsen risicohouding aan huidige 
beleggingsbeleid

Opleiding medewerkers + overige stakeholders • Uitwerken opleidingsplan per doelgroep 
specifiek rondom het pensioenakkoord

• Periodieke opleidingsbijeenkomst voor elke 
doelgroep

• Nauw volgen actualiteit en wetgevingstraject en 
meenemen in opleidingsbijeenkomsten
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Pollvraag 

Mijn pensioenfonds treft nu al voorbereidingen in het 
vermogensbeheer in aanloop naar het nieuwe PA of is van plan 

dat in de komende maanden te gaan doen.
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Ja, wij bereiden ons 
nu al voor of gaan 

daar binnenkort mee 
beginnen

Nee, wij wachten 
eerst af tot we meer 
duidelijkheid hebben



Aanmelden voor een webinar?
Scan de QR code met uw camera of stuur een
mail naar pensioenakkoord@montaepartners.nl
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