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Perspectief (I): NL Pensioenvermogen | Bruto binnenlands product BNP in 2020

Land $ mld %BNP

Nederland 2088 212

Denemarken 882 229

Noorwegen 50 12

Duitsland 338 8

Zwitserland 1331 167

VK 3600 127

Frankrijk 344 12

Land $ mld %BNP

US 35000 167

Japan 1564 30

Australië 1794 131

Bron: Pensions at a Glance 2021 (OECD)
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Perspectief (II)
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• EUR 1621 mld in pensioenfondsen – circa EUR 300 mld in verzekeraars (incl premiepensioeninstellingen)

• Jaarlijkse premie-instroom circa EUR 35 mld

• Gemiddelde dekkingsgraad 119,9
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Perspectief (III): Aantal pensioenfondsen (2021 n=208)
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Verdelen zonder regels is ook verdelen….

Theo Kocken:

“zonder juridische afspraken over wie welk deel van het 

vermogen krijgt, ontstaat een impliciete senioriteit. Van de 

oudste deelnemer als meest senior debt holder naar de 

jongste deelnemer als de rest equity bezitter.”

Verdeelregels

• expliciet maken van senioriteit – junioriteit

• voorrang - concurrentie – achterstelling
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Leed en financiële schokken
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Omvang pensioenverplichtingen - lage discontovoet ➔ hoge verplichtingen

Gewenst eindbedrag over 20 jaar: 1 mln.

• rendement 4%, looptijd 20 jaar

• jaar 0 ➔ 456.386

Gewenst eindbedrag over 20 jaar: 1 mln.

• rendement 2%, looptijd 20 jaar

• jaar 0 ➔ 672.971

Gemiddelde dekkingsgraad heden: 122 (?)

Nieuwe aanspraken en premiedemping: 

• inkoop 1 mln voor 672.971: 2% verwacht rendement

Daling dekkingsgraad

Waardering op pensioenfondsbalans

• 890.773: discontovoet 0,58%

Premiedekkingsgraad bij veel fondsen < 100
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Waarom een nieuw pensioenstelsel?

Bevrijden van prudentieel regime - lees: rekenrente*

• Wettelijke rekenregels kortzichtig

Pensioenbeloften worden behandeld als staatsgaranties*

• Onvoldoende weersproken | onbetaalbaar

Vermogensverlies groot – dekkingsgraad stijgt*

• EUR 300 mld in 2022 and counting…

Daarom:

• Wijzigen pensioencontract (zie hierna)

• Wijzigen prudentieel regime: geen dekkingsgraad, assets only

*
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Contractueel wijzigen: pensioendriehoeksverhouding 
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Pensioenuitvoerder

Pensioenovereenkomst

UitvoeringsovereenkomstPensioenreglement

Deelnemer / inactieven

Werknemer  Werkgever
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Voetangels, klemmen en hobbels…

Van uitkeringsovereenkomst (db) naar premieovereenkomst (dc)

• Beëindiging doorsneesystematiek: gevolgen mededinging en verplichte deelneming?

• Compensatie

Ongelijke behandeling op grond van leeftijd

• Waarde premie en toerekening beleggingsresultaat 

• Rechtvaardigen: legitiem doel, passend en noodzakelijk

Wijziging bestaande opbouw (invaren)

• Méér voorwaardelijk pensioen & ontneming individueel bezwaarrecht art. 83 Pw

• Inbreuk eigendomsrecht: rechtvaardigen: compensatie bij excessive burden

Verdeling van collectief naar individueel: evenwichtig of “niet onevenredig ongunstig”?

Beheerste en integere bedrijfsvoering

• Productontwikkelingsproces

• Datakwaliteit

• Operationeel complex, eenmalig en omkeerbaar én doorlopend
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Pensioen schuift op naar financieel product?

Beleggingsinstelling met bijzondere verdeelregels

Pensioen wordt meer ‘persoonlijk’

Persoonlijke voorkeuren en keuzes

Fiduciaire verplichtingen en zorgplichten

Wat betekent dit voor het pensioen?

Wat betekent dit voor het pensioenfonds?
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Toedelen: pensioenfonds als beleggingsinstelling met bijzondere verdeelregels



Virtuele persoonlijke pensioenpot wordt werkelijkheid
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Pensioen wordt meer persoonlijk: onder de motorkap



Wat ziet de deelnemer (opbouwfase): boven de motorkap
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Persoonlijke voorkeuren en keuzes

Nu reeds

• Ingangsdatum pensioen

• Hoog / laag - Laag / hoog

• Uitruil: pensioen omzetten naar partner- of ouderdomspensioen 

• Individuele waardeoverdracht 

• Wijziging pensioenregeling en waardeoverdracht: bezwaar

• Shoprecht: pensioenkapitaal elders aanwenden

Straks

• Opname 10% bedrag ineens op pensioendatum

• Vaste of variabele  pensioenuitkering (“doorbeleggen”)

• Hoog / laag projectierendement

• Uitbreiding shoprecht  

• Optioneel

- Individueel of collectief toedelingsmechanisme: toedelingskringen

- Beleggingsprofielen binnen toedelingskringen

- Deelkringen binnen toedelingskringen

• Risicotolerantie | risicohouding: bepalend?
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Van fiduciaire plicht naar zorgplicht: wie handelt voor wiens rekening?

Fiduciaire verhouding

• Scheiding juridische macht en economisch belang

• Pensioenfonds handelt voor rekening van deelnemer

• Fiduciaire verplichtingen en prudent person-regel

Zorgplichten

• Doel: geïnformeerde deelnemers

• Zodat deelnemers kúnnen handelen voor eígen rekening: doenvermogen

• Informatie: altijd en onafhankelijk van type pensioenovereenkomst

• Art. 48a Pw (nieuw) – Keuzebegeleiding

• Art. 48 lid 4 Pw (nieuw) – Aanzetten tot relevante actie mbt keuzes
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Wat betekent dit voor het pensioen?

Pensioen biedt bescherming tegen inflatie, was ooit de ambitie

• Verplichte deelneming: intergenerationeel beleggen

• Een verzekerd loongerelateerd geïndexeerd pensioeninkomen is niet te koop op financiële markten

DNB position paper: “[Wtp biedt] geen mechanisme voor rendementsverdeling dat deelnemers beschermt tegen inflatierisico”

Door kortingsbevoegdheid beleggen met meer risico: meer rendement en beter pensioen

• Maar life cycle beleggen is somber perspectief voor invarende ouderen…

Reflexwerking Wft

• KNVB: Is het nieuwe pensioen kostenefficiënt, nuttig, veilig en begrijpelijk?

• Informatie en vergewisplicht

Toekomst is fundamenteel onzeker

• Prudentieel dichtgetimmerd contract en onvoorziene omstandigheden kortzichtig
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Wat betekent dit voor het pensioenfonds?

Pensioenfonds als duale instelling (Pensioenrichtlijn – IORP II, PbEU 2016, L 354)

• Een instelling met een sociaal doel die financiële diensten aanbiedt 

• Het mag niet als louter financiële instelling worden behandeld; sociale functie moet worden onderkend en ondersteund (sic)

Waarin onderscheidt een pensioenfonds zich van een verzekeraar, bank of beleggingsinstelling?

• Mantra: “op voorhand geen herverdelingseffecten tussen leeftijdsgroepen”

Bescherming bieden die pensioendeelnemers op eigen kracht niet kunnen verkrijgen?

Pensioendeelnemers worden klanten

• Herbert, TPV 2022/19: “[het werkt] fantastisch als [pensioen]uitvoerders de gunst van de klanten moeten verdienen” (sic)
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Wat moeten we hiervan vinden? 

Vermogensscheiding Wtp: uitkomst afhankelijk van onvoorspelbare parameters

Damage control

• Operatie stofkam

• Flexibele mijlpalen

Stofkam en herstelwetgeving 

• Wat is nodig om bescherming te kunnen bieden tegen inflatie?

• Heroverwegen rigide standpunt ten aanzien van “ex ante herverdeling”

• Pensioen, premie én AOW, index-linked staatsobligaties: calibreren

Alternatief: concept-wetsvoorstel reële ambitieovereenkomst (2013)

• toonbeeld van relatieve eenvoud: weggezet als casinopensioen

• Voorwaardelijk pensioen = hogere rekenrente 
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VRAGEN?

renemaatman@kvdv.eu 

M: 0622508368


