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Pollvraag 

4



Agenda 

1. Er gaat iets veranderen voor het vermogensbeheer en uw
beleggingsbeleid, wat kunt u nu al doen?

2. Wat gaat er wel en niet veranderen? 

3. De vermogensbeheercyclus

4. Hoe kunt u zich voorbereiden op de transitie?
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Wat kunt u nu al doen?

Educatie / kennis vergroten

Ken uw deelnemer

Huidige versus gewenste / vereiste governance

Herijken uitgangspunten 

In kaart brengen mogelijke impact op uw beleggingsbeleid 
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Pollvraag 

Heeft u al een DC regeling?
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Ja, een volledige Nee

Ja, als excedent



Pollvraag 
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Gaat de invulling van het beleggingsbeleid veranderen?

JA, afhankelijk van de 
risicohouding van de deelnemers 

NEE, wij hebben het beleid al 
afgestemd op de risicohouding 

van de deelnemers 

NEE, anders hadden we het beleid 
nu ook al anders ingericht

JA, wij beleggen nu anders dan 
dat we bij voorkeur hadden 

gedaan



Wat zegt de hoofdlijnennotitie?
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Diverse uitingen in de markt 
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Het pensioenakkoord heeft verstrekkende gevolgen voor het beleggingsbeleid 
van Nederlandse pensioenfondsen en kan leiden tot een verschuiving van 
miljarden aan pensioenvermogen

Nederlands pensioenakkoord heeft grote beleggingsimplicaties!



Meer focus op beleggingen en rendementen

• Niet langer sturen op de 
dekkingsgraad

• Beleggingsresultaten krijgen
directere impact op pensioen

• Er komt dus meer FOCUS op 
beleggingen en rendementen
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Dekkingsgraad

Beleggingen Verplichtingen



Nieuwe termen vermogensbeheer
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Doelvermogen

Projectiemethode

Projectierendement

Spreiding van schokken

Toedeling beschermingsrendement 
en overrendement

Risicobereidheid en risicocapaciteit 
per leeftijdscohort

Variabele uitkering na pensioendatum

Pensioenuitkeringsprojecties 

Solidariteitsreserve

Scenario’s

Uniforme rekenmethodiek

Dekkingsgraad×
Rekenrente×

Vereist eigen vermogen×Pensioenverplichtingen×
Leverage

Herstelplan×
Indexatie/korten×

‘Garantie’×



Nieuw versus huidig stelsel

• Pensioen is een ‘garantie’, die steeds meer 
losgelaten werden

• Dekkingsgraad en solvabiliteitsvereisten

• Nominaal stelsel, weinig ruimte voor 
indexeren

• Collectief beleggingsbeleid en aanspraken 
voor iedereen gelijk (eventueel aangepast 
o.b.v. dekkingsgraad)

• Vereist eigen vermogen

• Acceptatie van onzekerheid

• Directe impact van beleggingsresultaten 
op hoogte pensioen

• Sneller indexatie, maar ook sneller korten

• Collectief beleggingsbeleid met 
verdeelregels voor risico en rendement op 
basis van leeftijd

• Collectieve solidariteitsreserve voor 
intergenerationele risicodeling

Huidig stelsel Nieuw stelsel
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Twee vormen

• Collectief beleggingsbeleid voor totale 
pot aan pensioenvermogen

• Gerichte toedeling rendementen en 
renterisico op fondsniveau naar de 
risicodraagkracht en in lijn met de 
risicohouding van de deelnemers

• Geen individuele keuzemogelijkheid voor 
beleggingsprofielen

• Opbouw en uitkeringsfase is één geheel

• Intrinsieke intergenerationele risicodeling 
via solidariteitsreserve

• Individueel pensioenvermogen met 
lifecycles – eventueel een collectieve 
uitkeringsfase

• Gerichte (individuele) toedeling 
rendementen o.b.v. lifecycle, eventueel 
delen beleggings- en langlevenrisico in 
uitkeringsfase

• Optioneel individuele keuzemogelijkheid 
in beleggingsprofielen

• Gescheiden opbouw en uitkeringsfase

• Alleen optionele solidariteitsreserve

Het nieuwe pensioen contract Wet verbeterde premieregeling
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Impact Pensioenakkoord voor vermogensbeheer

Een centrale rol voor de risicohouding

Meer transparantie

Een nieuw risicokader en een andere (meer vrije) invulling van de 

beleggingsportefeuille
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Missie, visie, 

(risico-)strategie, 

doelstelling, 

risicobereidheid, 

investment beliefs

en governance
Risico

budget

Strategische

beleggings-

mix

Beleggings-

plan

Structuur van 

mandaten

Selectie van

vermogens

beheerders

Performance, risico 

en balans-

monitoring

Bijstellen beleid 

en/of beheerders

De vermogensbeheercyclus

Bepalen risicohouding 
per cohort

Blijf flexibel

Resultaat meten 
aan de hand van 
risicohouding en 
ambitie

Risicohouding bepaalt 
beleggingsmix, rente-
en valuta afdekking
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Strategie en risicobudget

Risicobereidheid  projectierendement: 

Verdeelregels voor beschermingsrendement 

en overrendement

Investment 

beliefs

Risicohouding 

per cohort Prudent 

person / 

zorgplicht
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Vaststellen beleggingsmixen: lifecycle beleggen

Leeftijd

Risico

Risicovol Neutraal Risico-avers

In een lifecycle bouwt het risico af naarmate de pensioendatum dichterbij komt
De wijze waarop dat gebeurt verschilt per lifecycle, iedere lifecycle heeft een eigen risiconiveau
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Vaststellen beleggingsmix(en): waar kijkt u naar?
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AFDEKKING RENTERISICO

VERDELING MATCHING- EN 
RETURNPORTEFEUILLE

VALUTARISICO

VOLATILITEIT 
BELEGGINGSRENDEMENTEN 
EN STAARTRISICO’S

LIFECYCLE BELEGGEN

DYNAMISCH BELEID 

INFLATIEBESCHERMING/ 
ALTERNATIEVE BELEGGINGEN/ 

LIQUIDITEIT

VERDEELREGELS EN 
PROJECTIERENDEMENT

RISICOHOUDING DEELNEMERS
PER LEEFTIJDSCOHORT
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Blijf flexibel, ook nu al

Bieden uw fiduciair beheerder, uw vermogensbeheerder(s) en custodian mogelijkheden om de 

wensen van u en uw deelnemers uit te voeren, bijvoorbeeld: 

Mogelijkheden voor lifecycle beleggen? 

Advisering over totstandkoming beleggingsbeleid

Indien u de hoogte of invulling van de rente afdekking wil aanpassen, kan dat dan 

(makkelijk?)

Zijn er wellicht andere beleggingscategorieën waar het fonds in zou willen

beleggen en welke manager/mandaatvorm zou daarbij passen?

Kunnen de vermogensbeheerders de eventueel toenemende wensen/eisen t.a.v. 

duurzaam beleggen uitvoeren?
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Risicohouding als benchmark, rendementen en scenario’s 
per cohort/deelnemer 

De monitoring zal op meerdere en andere maatstaven gericht zijn:

• Geen dekkingsgraad en vereist eigen vermogen meer

• Resultaten periodiek vergelijken met risicohouding

• Maatstaven per deelnemerscohort zijn noodzakelijk

• Communicatie naar deelnemers over behaalde rendementen en 
scenario’s voor het pensioenvermogen
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Pollvraag 

Welke veranderingen in het vermogensbeheer zijn 
het meest complex?

Een goede risicohouding bepalen per 
cohort

Specifiek beleid, bijvoorbeeld het 
duurzaamheidsbeleid, aanpassen op de 

wensen van de deelnemers

Flexibel en wendbaar blijven om de 
onzekerheden rondom bijv. de verdeelregels 

en solidariteitsreserve op te vangen

Het strategische risico- en beleggingsbeleid 
aanpassen op de risicohouding

Bepalen welke renteafdekking passend is

Communicatie naar de deelnemers 
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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 pensioenregelingen per 1 januari 
2026 leidt tot een enorme druk op de pensioenuitvoerders en 
systeemleveranciers en een schaarste aan specialisten en afhankelijk 
van de wijzigingen in het beleggingsbeleid tot een mogelijke impact op 
de financiële markten

• Daarom is het van belang dat u zich tijdig voorbereid én het tijdpad 
afstemt met sociale partners en uitvoerder(s)
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2023 20242022

Wetgevingsproces

Compensatieperiode

Besluitvormingsproces Implementatieproces

Najaar 2020: Start 
wetgevingsproces

2021

1 januari 2022: Wet van kracht

Uiterlijk 1 januari 2023: 
Concept besluit sociale 
partners nieuwe regeling, 
compensatie en invaren

Uiterlijk 1 januari 2024: 
Besluit sociale partners 
nieuwe regeling, compensatie 
en invaren

Uiterlijk 1 april 2024: 
Pensioenuitvoerder informeert 
DNB over nieuwe 
overeenkomst

Uiterlijk 1 juni 2024: 
Pensioenuitvoerder 
implementatie- en 
communicatieplan

Uiterlijk 1 januari 2026: 
Uiterlijke datum overgang!

1 januari 2036: Einde 
compensatieperiode

Tijdslijnen Pensioenakkoord 2020

2026 2036
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‘Transitie-FTK’ 2022-2026 

2023 20242022

Wetgevingsproces CompensatieperiodeBesluitvormingsproces Implementatieproces

2026 2036

Transitie-FTK

Premie 
verhogingen

Pensioen 
verlagingen
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Wat kunt u nu al doen?

RISICOHOUDING 
KEN UW DEELNEMER

ESG 
KEN UW DEELNEMER

VEREISTE EN GEWENSTE GOVERNANCE 
VERMOGENSBEHEER

BEKIJK UW RENTE 
AFDEKKING

OPLEIDEN
STAKEHOLDERS

TOETSEN KEUZES AAN 
NIEUW CONTRACT

DENK NA OVER 
INVESTMENT BELIEFS

LESSONS LEARNED VANUIT 
HUIDIGE DC REGELINGEN
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Wat kunt u nu al doen?

RISICOHOUDING (EN ESG)
KEN UW DEELNEMER

Individuele
risicohouding

Risicohouding per 
leeftijdsgroep

Risicohouding
collectief

jongeren midden ouderen

• In het nieuwe contract zijn de risicocapaciteit en risicobereidheid per leeftijdscohort essentieel

• Inventariseer wat de risicohouding van de deelnemers is op weg naar het pensioenakkoord

• Inventariseer eventuele andere voorkeuren van deelnemers, bijvoorbeeld op het gebied van ESG

• Sluiten de (optelsom van de) risicohouding en de invulling aan bij het huidige beleggingsbeleid?
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Wat kunt u nu al doen?

• Governance vóór en na de transitiefase (RACI)

• Betrokken partijen

• Aanpak en prioriteiten betrokken partijen

• Welke ondersteuning kunnen betrokken partijen bieden?

• Kosten  

• Hoe ziet het tijdpad eruit?

• Welke risico’s zien betrokken partijen?

VEREISTE EN GEWENSTE GOVERNANCE 
VERMOGENSBEHEER

32



Wat kunt u nu al doen?

• Zijn huidige beliefs vanuit een economisch of 

toezichthoudersperspectief opgesteld?

• Investment beliefs per cohort wenselijk / nodig? 

• Is input van de deelnemer gewenst?

DENK NA OVER UW 
INVESTMENT BELIEFS 
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Wat kunt u nu al doen?

• Hoe is uw huidige rente afdekking ingericht?

• Indien op basis van de UFR: beoordeel impact en overweeg 

overstap naar marktrente 

BEKIJK UW RENTE AFDEKKING 
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Wat kunt u nu al doen?

• Oriënteren huidige invulling beleggingsbeleid DC regelingen en 

lifecycles

• Welke keuzes kunnen deelnemers daar maken?

• Waar lopen uitvoerders tegen aan?

• Hoe wordt er gerapporteerd?

• Welke eisen worden er gesteld vanuit de zorgplicht? 

LESSONS LEARNED VANUIT HUIDIGE 
DC REGELINGEN
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Wat kunt u nu al doen?

• Veel nieuwe termen

• Complexe materie met vele facetten

• Begin op tijd met het opleiden van 

stakeholders

• Expertise van stakeholders is van belang om de 

vertaalslag te maken naar verantwoorde 

keuzes, beleid en de communicatie hierover

OPLEIDEN STAKEHOLDERS
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Wat kunt u nu al doen?

ER ZIJN NOG VEEL KEUZES TE MAKEN DUS 
BLIJF FLEXIBEL EN TOETS ALLE BESLUITEN 

AAN DE TOEKOMSTIGE INVULLING

MAAK EEN PLANNING VAN ACTIVITEITEN 
IN RELATIE TOT TIJDSLIJNEN EN DE 

STAPPEN IN DE VERMOGENSBEHEERCYCLUS
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Pollvraag 

De communicatie naar deelnemers over hun 
pensioen …

Wordt duidelijker

Dat vind ik nu nog lastig om in te schattenBlijft hetzelfde

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

41
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