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Agenda

• Wrap-up webinars “Het Pensioenakkoord en …”

• Presentatie “Blauwdruk Projectplan Pensioenakkoord”

• De basis van het invaren
• Juridische aspecten (door Mark Boumans)
• Actuariële aspecten (door René den Hertog)
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Samenvatting webinars
Het Pensioenakkoord en …

+ Blauwdruk Projectplan Pensioenakkoord
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CIRCLE INFOGRAPHIC

Risicohouding

Het Pensioenakkoord en …
1
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Risico verschuift nadrukkelijk naar de deelnemers

Boodschap vanuit pensioenfonds sluit niet
aan bij de boodschap die de deelnemer 

om zich heen hoort/leest

Eerder perspectief op koopkrachtig 
pensioen. In goede tijden gaat pensioen 

eerder omhoog, maar in slechte tijden ook 
eerder omlaag

We korten niet snel, maar indexatie laat 
ook erg lang op zich wachten

Boodschap vanuit pensioenfonds sluit 
beter aan bij de boodschap die de 

deelnemer om zich heen hoort/leest

NU

STRAKS
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Risicohouding – belangrijk uitgangspunt

Hoofdlijnennotitie:

• Het collectief beleggingsbeleid en de 
verdeelregels moeten in lijn zijn met de 
risicohouding van de leeftijdsgroepen

• Uitgangspunt van het collectieve 
beleggingsbeleid vormt de 
risicohouding van verschillende 
leeftijdsgroepen

• De collectieve beleggingsportefeuille 
moet op hoofdlijnen aansluiten bij de 
gezamenlijke risicohouding

Wat kan nog meer van invloed zijn?

zorg
Kennis en ervaring 

met risico’srelatiehuis kinderen

Wat weten we van de deelnemer?

inkomen jaren tot pensioenwerkgever

1
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Toedelen per leeftijdscohort o.b.v. risicohouding

• 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

25 10050 75
Leeftijd deelnemers

Beleggingsresultaat

Een collectief 
beleggingsresultaat

Resultaat wordt toebedeeld aan 
verschillende leeftijdsgroepen

1
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Risicohouding: één van de eerste stappen

Belangrijk bij de eerste stap in 
communicatie naar deelnemers

Input vragen helpt bij het creëren 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 m.b.t. risicobeleid

Mogelijk geeft het inzichten die nu al 
leiden tot wijzigingen in huidig beleid, 

voorsorterend op nieuwe stelsel 

Tips om aan de slag te 
gaan voor besturen 

1



CIRCLE INFOGRAPHIC

Eigenrisicobeoordeling

Het Pensioenakkoord en …
2
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De rol van ERB bij het Pensioenakkoord

• ERB als een waardevol instrument, waarmee pensioenfondsen zo goed 
mogelijk voorbereid worden op strategische veranderingen en beslissingen. 

• De ERB zorgt meer dan andere risicomanagement tools voor inzicht in 
samenhang tussen visie / strategie en de risico’s, inclusief impact op de 
pensioenresultaten van deelnemers (het doel van menig fonds).

• De ERB geeft antwoord op een centrale vraag en wordt gebruikt bij het nemen 
van strategische beslissingen. De ERB zorgt hiervoor voor een 
gestructureerde en onderbouwde strategische beslissing.

• Het geeft naast een kwalitatieve operationele risicoanalyse ook inzicht in de 
doelmatigheid van het risicobeheer, de totale financieringsbehoeften, risico’s 
voor de deelnemers én een beoordeling van nieuwe of opkomende risico’s. 
Ook wordt de doelmatigheid van het risicobeheer getoetst.

2
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Stappenplan ERB op hoofdlijnen

YOUR TITLE 01

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ERB beleid

Centrale
vraag

Nulmeting/
Financiële 

uitgangspositie

Beoogde 
verandering

Risicoanalyse

Impactanalyse

Beoordeling 
effectiviteit en 
doelmatigheid 
risicobeheer

Vaststellen 
vervolgacties

Eind-
rapportage

2



Stakeholdermanagement

Het Pensioenakkoord en …
3
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Verantwoordelijkheidsverdeling Pensioenakkoord

• Vaststellen uitvoerbaarheid en 
financierbaarheid

• Juridisch toetsen
• Besluiten tot invaren
• Wijzigen juridische documenten
• Verzorgen communicatie “nieuwe 

stijl” 

• Keuze soort pensioenregeling
• Budget pensioenregeling
• Effecten per leeftijdscohort 
• Verzoek invaren
• Compensatie vorm geven
• Bepalen transitiemoment

PensioenfondsbesturenArbeidsvoorwaardenpartijen

Transitieplan Implementatieplan / Communicatieplan

3



15

Transitieplan vanuit stakeholdersperspectief

• Werkgever is verantwoordelijk

• Risicohouding deelnemers is cruciaal startpunt

• Pensioenuitvoerder is onvermijdelijk stevig betrokken

(data en kennis)

• Afspraken maken over de rol van de pensioenuitvoerder: 

trekker, adviseur of toehoorder

• Instemming conform de reguliere medezeggenschap: 

betrokkenheid hoe en wanneer van OR of vakorganisaties

• Pensioenfonds dient opdracht te aanvaarden op basis van 

de onderbouwing in het plan: betrokkenheid VO en intern 

toezicht

Pensioenfonds

Werkgever Werknemers

Deelnemers staan centraal

3
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Bestuurlijke benadering stakeholdermanagement 

Maak je de kennis eigen

Neem de fondsorganen mee 

Kies positie in het traject 

Maak een projectplan met verschillende 
scenario’s

Ga in gesprek met 
arbeidsvoorwaardenpartijen

Maak een gezamenlijk stappenplan

Start op een afgestemd moment

Tips om aan de slag te 
gaan voor besturen 

3



Pensioenuitvoering

Het Pensioenakkoord en …
4
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Wat verandert er in de pensioenuitvoering

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.

4
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Wat verandert er in de pensioenuitvoering

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 URM
• 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

4
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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 
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

4
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Transitie pensioenuitvoering

Toekomst strategie en contouren 
pensioentoezegging

Keuze pensioenuitvoerder

Aanpak en prioriteiten 
systeemleverancier

Data kwaliteit

Veilige IT-omgeving

Communicatie: betrek uw deelnemer

Risicohouding: ken uw deelnemer

Opleiden medewerkers

Tips om aan de slag te 
gaan voor besturen 
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Vermogensbeheer

Het Pensioenakkoord en …

22
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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

Dekkingsgraad

Beleggingen Verplichtingen

5



De vermogensbeheercyclus

Missie, visie, 
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

Bepalen risicohouding 
per cohort

Risicohouding bepaalt 
beleggingsmix, rente-
en valuta afdekking 

Blijf flexibel

Resultaat meten aan de 
hand van risicohouding 
en ambitie

24
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Het nieuwe pensioencontract Wet verbeterde premieregeling

• 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 life cycles –
eventueel een collectieve uitkeringsfase

• Gerichte (individuele) toedeling rendementen 
o.b.v. life cycle, eventueel delen beleggings- en 
langleven risico in uitkeringsfase

• Optioneel individuele keuzemogelijkheid in 
beleggingsprofielen

• Gescheiden opbouw en uitkeringsfase

• Alleen optionele solidariteitsreserve

25
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Voorbereiden wijzigingen in het vermogensbeheer

Ken uw deelnemer: Risicohouding

Ken uw deelnemer: ESG

Vereiste en gewenste governance
vermogensbeheer bepalen

Evalueer huidige renteafdekking versus 
risicohouding deelnemers

Herijk investment beliefs

Toets alle beleidsbeslissingen tot 
implementatiemoment aan het 
Pensioenakkoord maar huidige 

toezichtskader blijft vooralsnog het 
uitgangspunt

Opleiden stakeholders

Tips om aan de slag te 
gaan voor besturen 
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Pensioencommunicatie

Het Pensioenakkoord en …
6
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Deelnemers gaan afwachtend met 
het onderwerp om

Reageren vanuit perspectief 
dat het nu economisch slecht 

gaat

Door het ontbreken van leeftijd 
identificeert de deelnemer zich 

niet met het voorbeeld

Kennis over het huidige 
pensioenstelsel is beperkt

Over het nieuwe stelsel
is weinig bekend

Het werken met 
cijfervoorbeelden is lastig

Hoe ontvangen mensen informatie rondom pensioen

28

6



29

Openstaan voor pensioencommunicatie

Betrokkenheid bij pensioen (willen)

Urgentie inzien (vinden)

Eigen vaardigheid (kunnen)

Beoordeling pensioeninformatie

6
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Nu al communiceren met uw deelnemer

Begin nu al met communiceren naar de 
deelnemers

Communicatie na relevante besluitvorming

Zorg voor herstel van vertrouwen

Verwachtingsmanagement is een kernwoord

Informatiebehoefte en kenmerken 
afstemmen op de deelnemer (identificatie)

Laat een handelingsperspectief zien

Gelaagde informatie & herhaling

Gebruik digitale 
communicatiemiddelen

Tips om aan de slag te 
gaan voor besturen 

6



Blauwdruk Projectplan Pensioenakkoord
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Blauwdruk Projectplan Pensioenakkoord

• Vandaag bieden wij u een gedetailleerde blauwdruk voor het Projectplan Implementatie Pensioenakkoord

• De blauwdruk is een uitwerking op basis van wat nu bekend is

• U kunt de blauwdruk verfijnen als meer bekend is én na keuzes die u maakt

32



RESULTAAT
• Pensioentoezegging & Financiering

• Fondsbeleid

• Datakwaliteit

• Vermogensbeheer

• Risicobeheer

• Communicatie

MIJLPALENPLANNING

BEHEERSING

• Randvoorwaarden

• Haalbaarheid

• Rapportages

• Risicomanagement van het project

DOEL

SCOPE PROJECTPLAN

ORGANISATIE
• Opdrachtgever

• Organisatiestructuur

• Rollen en taken

• Overlegstructuur

BEGROTING

INLEIDING

Blauwdruk Projectplan Pensioenakkoord
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Project-organisatie
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Overlegstructuur

Gremium Frequentie

Bestuur [Maandelijks]

Bestuur en sociale partners [N.t.b.]

Stuurgroep [Maandelijks]

Projectteam [Twee-wekelijks]

Deelproject A [Wekelijks]

Deelproject B [Wekelijks]

Deelproject C [Wekelijks]

Deelproject D [Wekelijks]

Deelproject E [Wekelijks]

Deelproject F [Wekelijks]

Deelproject G [Wekelijks]

35



Mijlpalen planning
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Beheersing: risico’s van het project

37

RISICO BESCHRIJVING BEHEERSMAATREGELRISICOCATEGORIE

JURIDISCH
Een deelnemer spant een

procedure aan tegen
invaren

AANSPRAKELIJKHEID
Impactanalyse risico

opstellen en mogelijke
stappen pensioenfonds

OPERATIONEEL

Onvoldoende
gekwalificeerde mensen

bij de uitvoerings-
organisatie

KWALITEIT Inhuren extra (extern 
aangetrokken) capaciteit

CONTINUÏTEIT
Veel (verwachte) 

bestuurswisselingen in 
korte tijd

BESTUUR

Verlengen
zittingstermijnen binnen

wettelijke en 
reglementaire kaders

ETC.



Blauwdruk ontvangen?
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De basis van het invaren
Juridische aspecten (door Mark Boumans)

39



Juridische aspecten pensioenakkoord

Een complex geheel, dat overzicht en inzicht vraagt

40

• Wijziging van de pensioenregeling • Rechtsmiddelen en rechtsgang

• Governanceregels • Contractuele afspraken

• Invaren • Zorg(ver)plicht(ingen) en communicatie

• Verplichtstelling • Wetgeving

• Compensatie • Toezicht

• Gelijke behandeling • Pensioenuitvoering

• Fiscaliteit • (Collectieve) arbeidsvoorwaarden

• Eigendomsrecht • Juridische vastlegging en documentatie



Juridische aspecten pensioenakkoord

Een complex geheel, dat overzicht en inzicht vraagt

41

• Wijziging van de pensioenregeling • Rechtsmiddelen en rechtsgang

• Governanceregels • Contractuele afspraken

• invaren • Zorg(ver)plicht(ingen) en communicatie

• Verplichtstelling • Wetgeving

• Compensatie • Toezicht

• Gelijke behandeling • Pensioenuitvoering

• Fiscaliteit • (Collectieve) arbeidsvoorwaarden

• Eigendomsrecht • Juridische vastlegging en documentatie

• Invaren



Wat is invaren?

Invaren → geen wettelijk begrip
• Bestaande rechten omzetten naar het nieuwe contract (collectieve interne waardeoverdracth)
• Collectieve fondsvermogen wordt verdeeld over de verschillende persoonlĳke vermogens

Gevolg:
• Regels van het nieuwe contract worden ook van toepassing op bestaande rechten

Huidige systematiek:
• Bevoegdheid werkgever of bpf tot collectieve interne waardeoverdracht (art. 83 lid 1 onder c PW)
• Collectieve wijziging pensioenovereenkomst: overbrengen van waarde van aanspraken en rechten bij 

dezelfde uitvoerder naar gewijzigde pensioenovereenkomst
• Voorwaarde: individueel bezwaarrecht →

(gewezen) deelnemer  gewezen partners  pensioengerechtigden

42



Invaren naar het nieuwe contract

Waarom invaren?

• Regeling bij elkaar houden

• Eén pensioenpot, met één set regels

• Uitlegbaarheid  communicatie  transparantie

• Oplossing compensatievraagstuk

• Mogelijkheid om mee- en tegenvallers te delen

• Voordelen voor de uitvoering

Collectief bezwaarrecht i.p.v. individueel bezwaarrecht:

• In de plaats komt een collectief bezwaarrecht voor de medezeggenschap in het pensioenfonds (VO 

of BO). Nog onduidelijk is wat dit bezwaarrecht juridisch inhoudt en hoe dit wordt vormgegeven

43



Partijen bij invaren

Wie is waarvoor verantwoordelijk (en loopt dus het juridisch risico)?

Rol wetgever

• wettelijk kader voor invaren (onderdeel wettelijk transitiekader)

• juridische sluitende onderbouwing voor gebruik standaard transitiepad

Rol werkgever of sociale partners

• verzoek tot invaren bij pensioenuitvoerder (lees: verzoek ex art. 83 lid 1 aanhef Pw)

• stelt transitieplan op

Rol pensioenfonds

• besluit tot invaren (besluit ex art. 83 lid 1 aanhef Pw) op basis van evenwichtige belangenafweging (art. 105 lid 2 Pw)

• Kiest invaarmethode: vba- of standaardmethode

• stelt implementatieplan op 

Verzoek en besluit

• invaren gezamenlijke verantwoordelijkheid en gezamenlijk juridisch risico?

• zuivere scheiding → andere (eigen) juridische risico’s?
44



Medezeggenschap bij invaren

Aldus: geen wettelijk individueel bezwaarrecht

Daarvoor in de plaats:

VO en BO krijgen versterkt collectief bezwaarrecht

• functie: vertegenwoordiging alle belanghebbenden in fonds

• rol: toets op besluit van sociale partners en pensioenfondsbestuur

Vraag: is bezwaarrecht een adviesrecht, instemmingsrecht, goedkeuringsrecht?

45



Juridische houdbaarheid invaren

Eigendomsrecht als obstakel voor invaren?

Art. 1 Eerste Protocol EVRM + art. 17 Handvest EU)
• Eigendomsrecht → geen absoluut recht
• Voorwaarden voor inbreuk:

• Wettelijke grondslag
• Legitieme doelstelling
• Inbreuk proportioneel en gerechtvaardigd (‘fair balance’ → adequate compensatie)

• Lidstaten hebben ruime beoordelingsvrijheid

Juridische discussie over aantasting eigendomsrecht:
• Invaren materieel (omzetting leidt tot inbreuk)
• Invaren procedureel (wegnemen individueel bezwaarrecht)

HvJ EU 24 september 2020 (Oostenrijkse YS-zaak)
Is sprake van een wezenlijke aantasting van pensioenrechten

Nu: Juridische strijd buiten de rechtszaal Straks: Juridische strijd in de rechtszaal?

46



Invaren als bron van juridische disputen

Risico van individuele (of collectieve) juridische procedures:

• Tegen verzoek sociale partners om wel/niet in te varen?

• Tegen besluit pensioenfonds om wel/niet in te varen?

• Gelijktijdig tegenstrijdige juridische claims?

• Verstoren juridische het proces waardoor deadline 2026 niet 
wordt gehaald?

• Hoe om te gaan met tegenstrijdige rechterlijke uitspraken?

Maar ook mogelijk dispuut:

• Tussen sociale partners – pensioenfonds?

• Binnen fonds: bestuur – VO/BO?

• Over rechtmatigheid wetgeving?

• Met toezichthouder(s)?

• Procedure tegen wetgever, sociale partners en 
pensioenfonds?

Vereist: heldere wetgeving met duidelijke taak- en 
verantwoordelijkheidsverdeling

47



Overige onderwerpen 

Compensatie
• In veel gevallen eerder een voordeel dan een nadeel
• Wegnemen nadelen overstap
• Adequaat en kostenneutraal
• Deelnemers krijgen persoonlijk inzicht in eigen pensioen voor en na overstap
• Compensatie per leeftijdscohort en deelnemersgroep
• Extra fiscale premieruimte 3%-punt 

Transitiecommissie
• Onafhankelijke voorzitter + sociale partners
• Mediator + bindende adviserende rol (marginale toetsing) → toegang tot rechter?

Niet-invaren
• Opgebouwde pensioenaanspraken en – rechten blijven in stand
• FTK blijft van toepassing, maar strenger? 
• Meerdere stelsels binnen een pensioenfonds, wordt dit toegestaan? (ringfencing)

Verstreken deadline
• Wat als partijen 2026 niet halen?

48



Planning

49

Transitieplan Implementatieplan Communicatieplan

• Door werkgever of sociale 
partners bij bpf

• Uiterlijk 1 juli 2013 
conceptbesluit en uiterlijk 
1 januari 2014 besluit

• Invaren is uitgangspunt 
standaard transitiepad

• Afspraken over adequate 
compensatie

• Bij geschillen 
transitiecommissie

• Door pensioenuitvoerder

• Uiterlijk 1 juli 2024

• Keuze wel of niet invaren?

• Keuze niet invaren:

 Na afstemming met sociale 
partners

 Onevenredig nadeel 
belanghebbenden

 Invaren niet proportioneel



Tot slot

De overgang naar een nieuw pensioencontract is een intensieve operatie

die juridische toetsing vraagt bij iedere stap en bij ieder besluit.
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De basis van het invaren
Actuariële aspecten (door René den Hertog)
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Wel of niet invaren? (I) 

• Het standaard transitiepad gaat uit van invaren 

• Uiteraard geldt dit alleen voor de uitkeringsovereenkomsten 

• Bij een onevenredig nadeel mag het bestuur hier onderbouwd van afwijken
• Bijstortgaranties 

• Om vast te stellen of hiervan sprake is bepalen we met een ALM-studie voor verschillende 
leeftijdscohorten het netto profijt: het verschil in contante waarde van de uitkeringen tussen het 
nieuwe stelsel en het nFTK. 

• Corrigeren voor: 
• Verschillen in contante waarde premie 
• Verschillen in onzekerheid
• Verschillen in welvaart 
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• Mediaan van het netto profijt 

• Verwachting: 
• Actieve deelnemers en 

pensioengerechtigden hebben 
voordeel van invaren

• Nadeel voor jongeren en 
toekomstige generaties 

• Elk fonds en alle sociale 
partners zullen dit in kaart 
moeten brengen, rekening 
houdend met: 

• Regeling 
• Fondsbeleid 
• Bestand

• Denkbaar dat netto profijt er in 
de praktijk minder mooi uit 
ziet. 

Verbetering

Verslechtering

Pensioen-

gerechtigden

Actieve

deelnemers

Toekomstige 

deelnemers

Nieuwe financiele spelregels

Netto profijt

Wel of niet invaren? (II) 
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• Verdeling van het netto profijt 
zal afhangen van keuzes rond: 

• Solidariteitsreserve 
• Spreiding van schokken 
• Premiepercentage 
• Projectierendement 

• Is de verdeling evenwichtig? 

• Geen onevenredig nadeel voor 
de relevante groepen bij dit 
voorbeeld en dus is invaren 
mogelijk 

• Invaren is gewenst omdat het 
een deel van de compensatie is 
voor het nadeel van een 
leeftijdsonafhankelijke premie is 

Verbetering

Verslechtering

Pensioen-

gerechtigden

Actieve

deelnemers

Toekomstige 

deelnemers

Nieuwe financiele spelregels

Netto profijt

Wel of niet invaren? (III) 
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Wel of niet invaren? (IV) 

• Overgang naar leeftijdsonafhankelijke 
premie is een nadeel voor de (oudere) 
actieve deelnemers 

• Invaren is een voordeel. Hopelijk per saldo 
neutraal of een verbetering. 

• Dubbele transitie 

• Invaren biedt daarmee de compensatie of 
een deel 

• Zonder invaren moet meer compensatie uit 
premie komen. Waarschijnlijk niet haalbaar 

• Evenwichtige transitie via dubbele transitie 

• Druk op partijen om in te invaren. 

• Wat als het netto profijt voor groepen toch 
minder goed uitpakt dan verwacht? 

Verbetering

Verslechtering

Pensioen-

gerechtigden

Actieve

deelnemers

Toekomstige 

deelnemers

Nieuwe financiele spelregels

Overgang naar 

leeftijdsONafhankelijke premie

Netto profijt
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Hoe invaren? (I) 

• Standaardmethode: elke deelnemer krijgt zijn of haar aandeel in de laatste VPV als startwaarde 
in het nieuwe stelstel

• Voordeel: sluit aan bij afwikkelen huidige stelsel, transparant, eenvoudig
• Nadeel: geeft minder ruimte om zo te verdelen dat het netto profijt van alle maatregelen voor alle 

groepen er evenwichtig uit komt te zien 

• Value based ALM methode: 
• Middelen zo verdelen dat het totaal van 

netto profijt goed uitpakt 
• Weinig compensatie vanuit de premie,

dan meer vanuit verleden 
• Meer voor de ene groep betekent

minder voor de andere groep 
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Hoe invaren? (II) 

• Value based ALM methode: 
• Voordeel: maatmerk is mogelijk, rekening houden met fondsspecifieke omstandigheden (huidig beleid) 
• Nadeel: black box karakter, moeilijker uit te leggen, uitkomsten afhankelijk van scenario-set 

• Verschillen tussen standaardmethode en Value based ALM methode: 
• Welk is het meest evenwichtig? 
• Wat als de actieven beter af zijn volgens de standaardmethode en de gepensioneerden beter volgens 

de VB ALM methode? 
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Hoe invaren? (III) 

• Ga eerst met elkaar in overleg over de logische uitgangspunten en kaders. 

• Bijvoorbeeld: 
• Welke methode wordt in principe richtinggevend? 
• Welke scenario-set gaan we gebruiken? 
• Wat is de maximale verslechtering die groepen mogen ondervinden? 
• Welke compensatie kan er uit de premie komen? 

• Op deze manier krijgen partijen houvast voor het bestuderen en beoordelen van alle cijfers.  
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Bedankt voor uw aandacht!

www.montaepartners.nl

Sander Baars & Margo Lelieveld

Mark Boumans & René den Hertog
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