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Pensioen en risico’s
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• Pensioen is onlosmakelijk verbonden met 
risico’s door het beleggen van pensioengeld

• Risico’s nemen is noodzakelijk om te komen
tot een pensioen van niveau

• Risico’s nemen vinden we ook verantwoord
omdat het gaat over een (zeer) lange horizon
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Pollvraag 
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Heeft u een risicohouding vastgesteld?

JA, omdat de wet dat van ons 
vraagt

NEE, nog nooit gedaan Ik weet het niet…

JA, omdat we dat belangrijk 
vinden



1. Introductie risicohouding in NL

2. Hoe zit dat in de Dutch Caribbean? 

3. Risicoscan

Agenda voor vandaag



Introductie risicohouding in NL
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Wat is risicohouding?

• Risicohouding is de mate waarin een fonds 
bereid is beleggingsrisico’s te lopen om de 
doelstelingen van het fonds te realiseren en de 
mate waarin het fonds beleggingsrisico’s kan
lopen gegeven de kenmerken van het fonds

• Het fonds stelt dit vast na overleg met de 
vertegenwoordigers van werkgevers, 
werknemers of beroepspensioenverenigingen
en na overleg met de organen van het fonds

• Risicohouding maakt onderdeel uit van de 
zogeheten pensioendriehoek

• De financiele positie van het pensioenfonds
speelt ook een rol: het beinvloedt de ruimte
die partijen hebben bij het maken van 
afspraken over de drie elementen
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Ambitie

RisicoPremie



Wat is het doel van de risicohouding? 

• De risicohouding is een van de beleidsuitgangspunten waarop het fondsbestuur de opdracht
van de sociale partners voor het uitvoeren van een nieuwe pesioenregeling toetst. 

• Het is een belangrijk uitgangspunt voor de vaststelling van de mate waarin het fonds 
beleggingsrisico kan en wil nemen (beleggingsbeleid) om de doelstellingen van het fonds te
realiseren.

• Uitgangspunten bieden voor het interne toezichtsorgaan en voor het bestuur om 
verantwoording af te leggen aan de belanghebbenden
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Randvoorwaarden Kwalitatief Kwantitatief Beleggingsbeleid

Risicohouding in NL



Risicohouding in NL

Op een rij zetten van de 
randvoorwaarden van het fonds voor

uitvoering van de regeling:

• Missie, visie van het fonds
• Investment beliefs
• Risico onderzoek onder

deelnemers
• Premiebudget, indexatieverlening, 

toepassen van verlagingen

Randvoorwaarden Kwalitatief Kwantitatief Beleggingsbeleid



Risicohouding in NL

Randvoorwaarden Kwalitatief Kwantitatief Beleggingsbeleid

Gemiddelde premie
Kans op premie > maximale premie

Verwacht pensioenresultaat

Kans op korten
Mate van korten



Risicohouding in NL

Randvoorwaarden Kwalitatief Kwantitatief Beleggingsbeleid

Vertaling van 
kwalitatieve

risicohouding naar
kwantitatieve grenzen



Risicohouding in NL

Randvoorwaarden Kwalitatief Kwantitatief Beleggingsbeleid

Verdere invulling van 
gewenste beleggingsbeleid

gebaseerd op 
kwantitatieve grenzen



Risicohouding in NL

Randvoorwaarden Kwalitatief Kwantitatief Beleggingsbeleid

Het doorlopen van dit proces leidt uiteindelijk
tot invulling van de (vereiste) kwantitatieve maatstaven



Vereiste kwantitatieve maatstaven

• Vereiste kwantitatieve maatstaf voor de korte termijn: het vereist eigen vermogen (VEV) of een
bandbreedte hiervoor

• Vereiste kwantitatieve maatstaf voor de lange termijn: drie ondergrenzen obv haalbaarheidstoets
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De mediaan van het 
pensioenresultaat is gelijk aan
x% vanuit de situatie waarbij
de dekkingsgraad gelijk is 

aan VEV

De mediaan van het 
pensioenresultaat is gelijk aan
y% vanuit de situatie van de 

feitelijke dekkingsgraad

De maximale afwijking tov de 
median in het geval van een

‘slecht weer scenario’ 
bedraagt z% vanuit de 
feitelijke dekkingsgraad

De haalbaarheidstoets geeft inzicht in het pensioenresultaat
over een periode van 60 jaar o.b.v. voorgeschreven parameters (DNB)   



Eigen kwantitatieve maatstaven

• Eigen kwantitatieve maatstaven?

• Of meer gericht op de ambitie? 
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Kans op korting in de 
komende 15 jaar is maximaal

x% 

De kritische dekkingsgraad is 
y%

De ondergrens van de 
cumulatieve korting in de 

komende 15 jaar is maximal 
z% 

Doelrendement voor de 
komende 5 jaar is x%

Minimaal koopkrachtbehoud 
van y%

Behalen niveau VEV



Het nieuwe pensioenstelsel 
moet eerder perspectief 
bieden op een 
koopkrachtig pensioen

Het stelsel moet 
transparanter en 
persoonlijker

Acceptatie dat 
onzekerheid nodig is 
om voldoende
pensioen te bereiken 
tegen een betaalbare 
prijs. 

Uitgangspunten van het nieuwe stelsel

• In het nieuwe stelsel in Nederland krijgt
risicohouding een belangrijke plek

• Ook een concrete uitvraag onder deelnemers
wordt verplicht



Impact van huidig kader NL
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Crisis

5 jaar lang een 
dekkingstekort? Korten!

Indexeren pas bij 
voldoende buffer 

na 10-20 jaar?

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



Impact van huidig kader NL

19

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

zich heen hoort/leestCrisis

5 jaar lang een 
dekkingstekort? Korten!

Situatie herstelt
zich

Indexeren pas bij 
voldoende buffer 

na 10-20 jaar?

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



Impact bij nieuw pensioenakkoord
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Boodschap vanuit pensioenfonds sluit beter
aan bij de boodschap die de deelnemer om 

zich heen hoort/leest

Eerder perspectief op koopkrachtig pensioen. 
In goede tijden gaan pensioen eerder omhoog, maar in slechte tijden ook eerder omlaag. 

Crisis

Verlaging 
pensioenen

Situatie herstelt
zich

Verhoging 
pensioenen



Hoe zit dat in de Dutch Caribbean? 
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Risicohouding in de Dutch Caribbean

• Wettelijk wordt hier nog niet veel over gezegd

• In de praktijk wordt er op verschillende manieren naar risicohouding en risico’s gekeken

• Enkele voorbeelden
• Value at risk benadering (verzekeraars)
• Evenwicht tussen risico en rendement gegeven de specifieke kenmerken van het pensioenfonds en 

wat acceptabel is
• Criteria voor bijvoorbeeld:

• De mediaan koopkracht > 90%
• De jaarlijkse kans op een dekkingstekort < 6%
• De kans op een korting van de pensioenaanspraken < 3%
• De mate waarin de deelnemers worden gecompenseerd ten opzichte van de prijsinflatie over een periode van 

15 jaar > 85%
• Een daling van 10% - 20% van het vermogen mag in enig jaar plaatsvinden
• Een verlies van 10% op een lokale beleggingen in 1 jaar moet leiden tot onmiddellijke review en 

misschien actie
• Tracking error van de beleggingen t.o.v. de verplichtingen (balansrisico)
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RisicoScan
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Deelnemer staat centraal

• Bij de communicatie naar de deelnemers helpt
het om de deelnemer al in een eerder stadium 
te betrekken, bijvoorbeeld door 
risicopreferenties uit te vragen bij de 
deelnemers

• Daarmee wordt er een basis gelegd voor de 
verdere communicatie

• En er wordt meer bewustzijn gecreerd over 
risico / pensioen
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Pensioenfonds

Werkgever Werknemers-
vertegenwoordigders



Risicopreferentie individuele deelnemers
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Wat kan nog meer van invloed zijn?

Wat weten we van de deelnemer?

inkomen jaren tot pensioen

zorg
Kennis en ervaring

met risico’srelatiehuis kinderen

werkgever

Risicoprofiel

Risicocapaciteit: 
Hoeveel risico KAN 

een deelnemer
nemen?

Risicobereidheid:
Hoeveel risico WIL 

een deelnemer
nemen? 



Risicoprofiel collectief EN per leeftijdsgroep
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jongeren midden ouderen



Pollvraag 

Is er al eens een risico onderzoek uitgevoerd onder uw 
deelnemers of werknemers?

27

Ja Nee

Weet ik niet



• Montae & Partners maakt gebruik van 
RiskProfiler voor het in kaart brengen 
van een risicoprofiel van een individuele
deelnemer

• RiskProfiler is een online tool, 
ontwikkeld door Söderberg & Partners. 

• Strakke en heldere vormgeving en een
logische flow voor deelnemers

• Mogelijkheid om vragen toe te voegen
(naast vragen risicopreferentie), 
bijvoorbeeld mbt

• Pensioenakkoord
• ESG
• Communicatie

RiskProfiler
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Communicatie

• Aankondiging & herkenbaarheid onderzoek
• Aankondigen onderzoek in een nieuwsbrief
• Vermelden onderzoek op de website

• De communicatie rondom het onderzoek verdient aandacht
• Welke boodschap wil uitvoerder afgeven?
• Hoe stimuleren we deelnemers om mee te doen? 

• De communicatie moet aansluiten bij de huisstijl en de 
verwachtingen bij de deelnemers

• Montae & Partners helpt (waar nodig/gewenst) ook de 
communicatie naar de deelnemers verzorgen
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Representatieve steekproef

• Wie wordt er benaderd?
• Hoe groot is de populatie?
• Hoe is de opbouw van de populatie qua leeftijd?

• Wij ontvangen graag een overzicht van de 
leeftijdsopbouw van de gehele populatie

• Stimulans voor voldoende respons
• Groep sessies organiseren (online of fysiek)
• Via werkgevers aandacht vragen voor onderzoek?
• Beloning onder deelnemers verloten?
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Populatie omvang Steekproef
grootte

100 80

250 152

500 218

1.000 278

2.000 323

5.000 357

10.000 370

20.000 377

Representatieve steekproef
(95% betrouwbaarheid / 5% foutmarge)

Populaties groter dan 20.000  benodigde
steekproef vergelijkbaar



Voorbeelden uit de rapportage Risicoscan

Rapportage Risicoscan

• De verzameling individuele resultaten worden vertaald naar een collectieve risicohouding
• Montae & Partners stelt een Risicoscan Rapport op waarin de resultaten worden getoond
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Risicobereidheid
alle respondenten

Risicocapaciteit
alle respondenten Totaal risicoprofiel alle respondenten
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Rapportage individuele deelnemer

• De deelnemer krijgt aan het eind van de sessie
inzicht in het eigen risicoprofiel

• Dit geeft inzicht aan en zorgt voor bewustwording
bij de deelnemer

• Dit rapport kan de deelnemer mailen
• Naar eigen gekozen mailadres
• Met zelfgekozen wachtwoord
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Wat kunt u met de uitkomsten 
van de Risicoscan?
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Toepassingen met de uitkomsten van de Risicoscan
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Biedt kwalitatief inzicht voor gesprek met fondsorganen en sociale partners (pensioenfondsen) of 

directie (verzekeraars) t.b.v. vaststellen van de risicohouding en risicostrategie en -beleid

Geeft houvast en richting bij het realiseren van doestellingen en het pad er naar toe 

Biedt input voor invulling van het beleggingsbeleid en vervolgens ook de monitoring en evaluatie

Gerichtere communicatie mogelijk naar deelnemers – verwachtingsmanagement



Bedankt voor uw aandacht!

www.montaepartners.nl

Barbara van Bogaert & Nathalie Houwaart
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