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Disclaimer

Deze presentatie is voor u geschreven om te gebruiken voor de AVD-

bijeenkomst onder de voorwaarden van onze overeenkomst met u. Deze 

presentatie is mogelijk niet geschikt voor gebruik in een andere context of 

voor andere doeleinden en wij aanvaarden dan ook geen 

aansprakelijkheid voor dergelijk gebruik.

De schriftelijke opmerkingen in deze presentatie moeten worden gezien 

in samenhang met de ondersteunende en verduidelijkende mondelinge 

opmerkingen en achtergrond zoals door Towers Watson gegeven.
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De betaalbaarheid van pensioen staat onder druk
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Rendementen op aandelenbeurzen zijn erg volatiel

De rente daalt al geruime tijd

De levensverwachting neemt fors toe



Dat merk je aan …..

Pensioenen
verlaagd

Geen volledige
opbouw meer

Pensioenen al 
geruime tijd niet
meer geïndexeerd
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Inflatie sinds 

2009: +8%
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1,95%2010-2012: 

totaal -9,6%



De overheid wijzigt de spelregels: meer nominale zekerheid
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Premie Uitkeringen

Rendement

Meer premie door lagere 

rekenrente te eisen
Minder uitkeren door 

later te indexeren

Hogere buffers eisen of 

voorzichtiger gaan beleggen



Bovendien hoeft minder krampachtig te worden bijgestuurd

Huidig systeem van vaste einddata
herstelplannen werkte knellend

Minder sturen op dagkoersen

Steeds een nieuwe periode van 
maximaal tien jaar om te herstellen

Grote pensioenverlagingen komen minder 
snel voor
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Nominaal pensioen staat voorop: de rekenrente gaat omlaag

� Huidig: rekenrente = marktrente (tot 20 jaar) en 4,2% na 60 jaar

� Straks: rekenrente = marktrente (tot 20 jaar) en x% na 999 jaar:

� Streefniveau (x%)  is gemiddelde van de 20-jaarsrente over de afgelopen 

120 maanden

� Streefniveau is nu ongeveer 3,6%

� Streefniveau bij handhaven huidige rente daalt naar onder de 3%
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Nominaal pensioen staat voorop: buffereisen nemen toe

� Zekerheidsmaat van 97,5% blijft

� Economische crisis heeft laten zien dat risico’s groter zijn dan in het 

huidige FTK werd verondersteld:

� Kredietrisico is groter dan verwacht

� Kredietrisico komt niet alleen:

– Rente daalde ook

– Aandelenkoersen daalde ook

� Buffereisen (VEV) nemen daarom toe:

� Grotere schokken veronderstellen voor rente, aandelen en 

kredietwaardigheid

� Correlatie veronderstellen tussen rente, aandelenkoersen en 

kredietwaardigheid

� Voor PF Witteveen + Bos neemt het VEV met ruim 9% toe. 

� Druk op beleggingsbeleid
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Nominaal pensioen: minder snel indexeren

� Geen indexatie bij een dekkingsgraad van minder dan 110%

� Alleen indexeren als je dat voor de lange termijn denkt waar te kunnen 

maken (toekomstbestendig indexeren). Voorbeeld:

� Inflatie is 2%. Dekkingsgraad = 120%

� Nu 2% indexeren?  Kan je daarna ook jaarlijkse 2% of de volledige 

prijsinflatie indexeren?

� Waarschijnlijk is het antwoord “Nee” -> nu minder indexeren (± 1%)

� Overschotten in minimaal 10 jaar                                                             

uitkeren
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De scherpe kantjes lijken er toch van af te gaan…
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Hogere premies? 

Dan haal ik mijn 

begrotingsnorm niet!

Onze achterban 

wil meer 

indexatie!

Met voorzichtiger 

beleggen komt onze 

toeslagambitie in 

gevaar


