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1. Inleiding
Onderzoek van en voor de pensioensector
In 2014 is Sprenkels & Verschuren begonnen aan een cyclus waarin elke twee jaar een
groep partijen wordt onderzocht die relevant is voor de pensioensector. Hiermee worden
partijen bedoeld waaraan ondernemingen en pensioenfondsen werkzaamheden kunnen
uitbesteden. Zo is in 2014 gekeken naar uitvoerders waaraan de pensioenadministratie
kan worden uitbesteed en in 2016 zijn de algemene pensioenfondsen beschouwd die
open staan voor toetreding.
Thans ligt het onderzoeksrapport ‘DC-aanbieders 2018’ voor u. Doelstelling van dit
rapport is om een goed overzicht te geven van de verschillende partijen die één of
meerdere DC-producten (waaronder DC-regelingen) aanbieden aan ondernemingen en
pensioenfondsen. Daarbij willen wij inzicht geven in het onderscheidend vermogen van
die producten, zowel ten opzichte van elkaar als ten opzichte van DB-producten.
Dit onderzoeksrapport is als volgt ingedeeld.


In het eerste deel beschrijven wij de algemene visie vanuit Sprenkels & Verschuren
op DC-producten in de pensioensector. Allereerst geven wij een duiding van die DCproducten. Vervolgens geven wij een opsomming van de belangrijkste
productontwikkelingen (heden en verleden) alsmede van de relevante
ontwikkelingen bij aanbiedende partijen. Tot slot hebben wij enige generieke
observaties bij de diverse producten, partijen en ontwikkelingen.



Een overzicht van de aanbiedende partijen en hun producten wordt in de bijlagen bij
dit rapport getoond. Ter verkrijging van dat overzicht is een vragenlijst aan de
aanbiedende partijen gestuurd. De antwoorden daarop zijn zoveel als mogelijk
integraal overgenomen, in een enkel geval zijn die vanwege de lengte van de
gegeven antwoorden ingekort.

Deze wijze van verwerken betekent dat de vermelde antwoorden voor rekening van de
desbetreffende partijen zijn. Wij hebben de betreffende antwoorden inhoudelijk niet
aangepast noch geverifieerd. Evenmin spreken wij in dit rapport een waardeoordeel uit
over specifieke partijen of hun producten. Indien dat wel gewenst wordt, dan kunt u uw
huidige adviseur bij Sprenkels & Verschuren raadplegen, of bellen of mailen met de
hierna vermelde auteurs.
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Onderzoeksverantwoording
Sprenkels & Verschuren is zelf geen aanbieder van DC-producten en staat op voorhand
volledig neutraal tegenover elke partij en elk product. De eisen en wensen die onze
opdrachtgevers hebben (pensioenfondsen en ondernemingen) en de wijze waarop de
daadwerkelijke offertes van aanbiedende partijen daaraan tegemoet komen, bepalen
waar eventuele voorkeuren liggen. Dat kan de ene keer bij aanbieder X zijn, en de
andere keer bij aanbieder Y.
Om de objectiviteit van dit onderzoek te waarborgen, hebben wij aan alle partijen die wij
zoal tegenkomen als DC-aanbieder, gevraagd om de vragenlijst in te vullen. Het betreft
de volgende type partijen:


verzekeraars;



premiepensioeninstellingen;



algemene pensioenfondsen;



bedrijfstakpensioenfondsen.

Met betrekking tot de verzekeraars hebben wij de volgende 5 partijen aangeschreven:


Allianz



ASR



NN



Scildon



Zwitserleven

Met betrekking tot de premiepensioeninstellingen (PPI’s) hebben wij elke partij
aangeschreven die in het register van DNB is ingeschreven en niet heeft aangegeven
bezig te zijn met een fusie- of liquidatie. Dit betreft de volgende 6 partijen:


ABN AMRO Pensioenen



Aegon Cappital



BeFrank



Brand New Day



LifeSight



Zwitserleven PPI

Stichting Rabo PGGM Premiepensioeninstelling staat ook bij DNB ingeschreven maar is
enkel via Rabobank-kanalen te benaderen. Deze PPI is om die reden buiten het
onderzoek gelaten.
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Met betrekking tot de algemene pensioenfondsen hebben wij de twee partijen
aangeschreven van wie bekend is dat deze DC-regelingen uitvoeren:


Centraal Beheer APF;



De Nationale APF.

Met betrekking tot de bedrijfstakpensioenfondsen hebben wij de partijen aangeschreven
die open staan voor toetreding en die een DC-product aanbieden. Dit zijn:


PGB;



PNO Media;



TrueBlue.

Tot slot hebben wij de vragenlijst ook naar United Pensions gestuurd. Dit is een
grensoverschrijdend ‘multi-employer pension fund’, een soort van algemeen pensioenfonds gevestigd in België met een Europees paspoort om pensioenregelingen voor
buitenlandse ondernemingen uit te voeren (IORP). Dit fonds voert zowel DB- als DCregelingen uit en heeft enkele Nederlandse klanten.
Elke partij heeft uiteraard dezelfde vragenlijst gekregen. Het overgrote merendeel heeft
deze ingevuld retour gestuurd. De vragen en antwoorden, voor zover ontvangen, vindt u
in de bijlagen van dit rapport. Wij wensen u veel leesplezier. Voor suggesties en ideeën
over het huidige rapport of volgende onderzoeken staan wij altijd open.

Bertjan Kobus
Tel. 06 4382 0597

Tobias Bastian
Tel. 06 5354 9584

bertjan.kobus@sprenkelsenverschuren.nl

tobias.bastian@sprenkelsenverschuren.nl
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2. Duiding van DC-producten
2.1. Verschillende pensioensystemen
Grofweg zijn er twee pensioensystemen binnen het huidige Nederlandse
pensioenstelsel.
1. Pensioensystemen waarbij de pensioenuitkomsten centraal staan. Hieruit komen de
zogenoemde Defined Benefit regelingen voort (DB-regelingen). Bij DB-regelingen
wordt vooraf een bepaalde, gewenste pensioenuitkomst als uitgangspunt genomen.
Bijvoorbeeld een gewenste pensioenuitkomst van 70% van het gemiddelde salaris
na 40 jaar deelname. Daarop zijn onder meer de bekende middelloonregelingen
gebaseerd met een opbouwpercentage van 1,75% per jaar. De pensioenkosten zijn
in dit een systeem een afgeleide van de gewenste uitkomst, en daardoor onzeker.
2. Pensioensystemen waarbij niet de pensioenuitkomst, maar de pensioenkosten het
uitgangspunt zijn. Hieruit komen de zogenoemde Defined Contribution regelingen
voort (DC-regelingen oftewel beschikbare premieregelingen). Bij deze pensioenregelingen wordt vooraf vastgesteld wat de pensioenregeling mag kosten. De
pensioenpremie bedraagt veelal een percentage van de pensioengrondslag die
toeneemt met de leeftijd van de deelnemer. De pensioenuitkomst in dergelijke
regelingen is onzekerder dan in DB-regelingen. Tegelijkertijd laat de huidige
kortingsdiscussie bij pensioenfondsen zien dat ook de uitkomsten in DB-regelingen
onzeker zijn, vanwege de afhankelijkheid van de rentestand, van beleggingsopbrengsten en van sterfteontwikkelingen.
In dit onderzoek ligt de focus op proposities van aanbieders van DC-regelingen c.q.
aanbieders van producten waarmee DC-regelingen kunnen worden uitgevoerd. Er
wordt thans veel gediscussieerd over welk pensioensysteem het beste zou zijn. In het
algemeen zijn werknemers traditioneel vóór DB en werkgevers vóór DC. Ook
jongerenorganisaties pleiten doorgaans voor een op DC gebaseerd pensioenstelsel. Dit
laatste komt door weerstand tegen de doorsneepremies in DB-regelingen van veel
bedrijfstakpensioenfondsen. Door deze doorsneepremies wordt solidariteit gevraagd
van de jongeren. Naar de mening van diverse jongerenorganisaties is er sprake van
een te grote solidariteit.
Bij DC-regelingen is er sprake van minder solidariteit, in ieder geval ten aanzien van het
op te bouwen pensioenkapitaal. De deelnemer bepaalt immers (binnen grenzen) zelf
hoe zijn premies belegd worden. Economische meevallers én tegenvallers komen
tijdens de opbouwperiode volledig voor rekening van de deelnemer.
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Bij pensionering wordt het opgebouwde pensioenkapitaal aangewend om een
aanspraak op jaarlijkse uitkeringen aan te kopen bij de pensioenuitvoerder. Vanaf dat
moment is er bij pensioenfondsen wel weer sprake van solidariteit omdat het
pensioenkapitaal daarna collectief belegd wordt1. Ook tijdens de opbouwperiode kunnen
bij pensioenfondsen allerlei risico’s collectief gedragen worden, zoals het risico van
vooroverlijden en het risico van arbeidsongeschiktheid. Verder kunnen de
bijeengebrachte kapitalen doorgaans zowel collectief als door de individuele deelnemers
beheerd worden.
DB- en DC-regelingen kunnen dus minder ver van elkaar af staan dan soms wordt
voorgesteld. Er zijn allerlei manieren om deze uitersten desgewenst nog dichter bij
elkaar te krijgen. Bij DB-regelingen is het bijvoorbeeld mogelijk om meer zekerheid te
krijgen over de pensioenkosten door deze te maximeren (vaste premie). Bij DCregelingen kan een uitvoerder een rendementsgarantie afgeven of het renterisico op de
pensioendatum afdekken. Voorts kan tijdens de opbouwperiode geleidelijk of periodiek
een omzetting van pensioenkapitaal naar aanspraak plaatsvinden. Een volledige
tussenvorm (hybride DB/DC) is denkbaar. Dergelijke tussenvormen komen wij in de
praktijk ook tegen.

1

Bij verzekeraars speelt dit begrip overigens niet vanwege de verzekeraarsgarantie op de aangekochte uitkering.
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2.2. Fiscale voorwaarden aan DC-regelingen
Voor pensioenregelingen geldt in Nederland de zogenoemde omkeerregel: de
pensioenpremie is aftrekbaar van de loonbelasting en de pensioenuitkering wordt te
zijner tijd belast. Om deze reden stelt de overheid een maximum aan de hoogte van de
pensioenpremie. Om te kwalificeren als een zuivere pensioenregeling en de
aftrekbaarheid te borgen, gelden enkele voorwaarden bij DC-regelingen.
1. Zo moet de franchise hoger zijn dan hetzelfde fiscale minimum dat onverkort ook
geldt bij DB-regelingen (2019: € 13.785).
2. Voor de bepaling van een pensioenpremie die stijgt met de leeftijd moeten er
leeftijdscohorten van (maximaal) vijf jaar worden gehanteerd.
3. Verder is die hoogte van de pensioenpremie afhankelijk van de ambitie van de
pensioenregeling waaronder de opbouw of verzekering van nabestaandenpensioen
en allerlei economische en actuariële uitgangspunten. Hierbij zijn meerdere keuzes
mogelijk die allemaal leiden tot een bepaalde premiestaffel. Uit de betreffende
staffel blijkt welke premie op een specifieke leeftijd van toepassing is.
Er gelden nog meer voorwaarden voor een zuivere DC-regeling. Om het voor
werkgevers en werknemers makkelijker te maken, publiceert de Staatssecretaris van
Financiën periodiek een besluit waarin de toegestane leeftijdsstaffels zijn vermeld2.
Bij gebruik van een fiscaal toegestane staffel kan er voor wat betreft de premie geen
discussie met de belastingdienst betreffende de aftrekbaarheid meer zijn. Er moet dan
wel nog getoetst worden of het aan te kopen pensioen het laatst geldende salaris niet
overstijgt, maar dat is met de rendementen van de afgelopen jaren niet te verwachten.
2.3. Hoofdvarianten binnen DC-pensioensysteem
Er zijn twee uitersten oftewel hoofvarianten binnen het DC-pensioensysteem.
1. De variant waarin de beschikbare premie – eventueel na aftrek van kosten en
risicopremies – op een pensioenspaarrekening of een pensioenbeleggingsrekening
wordt gestort. Er worden dan individuele kapitalen of “pensioenspaarpotten”
gevormd. Met het saldo hiervan koopt de deelnemer op de pensioendatum een
aanspraak op een periodieke pensioenuitkering aan.
2. De variant waarin de beschikbare premie –eventueel na aftrek van risicopremies en
kosten– direct wordt omgezet in een aanspraak op uitkeringen na pensionering of bij
overlijden. Een dergelijke aanspraak is vergelijkbaar met een DB-aanspraak.
Zoals eerder betoogd zijn er vele tussenvarianten denkbaar. Doordat in veel DCregelingen het vooroverlijden via risicopremies wordt afgedekt, kan aan de nabestaande
van de deelnemer een aanspraak op nabestaandenpensioen worden toegekend.

2

Laatste besluit: besluit van 10 december 2018 nr. 2018-28515.
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Voor de deelnemer zelf wordt op vergelijkbare wijze ook het risico van
arbeidsongeschiktheid
afgedekt.
Bij
een
daadwerkelijk
ontstaan
van
arbeidsongeschiktheid wordt een arbeidsongeschiktheidspensioen toegekend.
Dergelijke risico-dekkingen kunnen in beide hoofdvarianten worden toegepast.
2.4. Uitvoering
In Nederland mogen pensioenregelingen op grond van de Pensioenwet maar door een
beperkt aantal type organisaties uitgevoerd worden. Verzekeraars zijn van oudsher de
meest bekende organisaties die dat (mogen) doen. Diverse verzekeraars zijn echter
vanwege de lagere verwachte beleggingsrendementen in combinatie met de af te geven
rendementsgarantie aan klanten, gestopt met het uitvoeren van DB-regelingen.
Meerdere verzekeraars voeren wel DC-regelingen uit. Vier verzekeraars hebben de
vragenlijst ingevuld.
In de volgende grafiek is de onderverdeling van de markt naar type uitvoerder
opgenomen voor zowel DB- als DC-regelingen op basis van deelnemers (bron DNB).
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Pensioenfondsen voeren van oudsher voornamelijk DB-regelingen uit. Sinds het begin
van deze eeuw voeren steeds meer pensioenfondsen ook een DC-regeling uit. Enerzijds
omdat sociale partners hen dat simpelweg opdragen. Anderzijds (bij de vrijwillige
bedrijfstakpensioenfondsen) omdat de fondsbesturen van mening zijn dat het voeren
van een dergelijke regeling noodzakelijk is voor het aantrekken van nieuwe klanten. De
bedrijfstakpensioenfondsen PGB en TrueBlue hebben de vragenlijsten uit hoofde van dit
onderzoek ingevuld. In de bijlage zijn deze opgenomen. Bedrijfstakpensioenfonds PNO
Media heeft ook een vragenlijst ontvangen maar kon deze nog niet invullen. Dat fonds
verwacht namelijk dat zijn DC-regeling eerst in de loop van 2019 operationeel is.

11

Sinds 2011 bestaan er premiepensioeninstellingen (PPI’s). Deze organisaties zijn juist
opgezet om DC-regelingen uit te voeren, maar dan alleen met betrekking tot de
opbouwperiode c.q. de kapitaalsvorming. PPI’s mogen namelijk geen biometrische-,
actuariële- of beleggingsrisico’s lopen. Voor de verzekering van het nabestaanden- en
arbeidsongeschiktheidspensioen moet bijvoorbeeld met andere pensioenuitvoerders een
contract worden aangegaan. Dat geldt ook voor de uitkeringsfase: deze mag evenmin
door een PPI worden uitgevoerd. Dat is een bezwaar dat er volgens sommigen toe leidt
dat deze partijen nooit heel groot zullen worden. In de ogen van de consument is de
grootste verdienste van PPI’s dat zij de bestaande marktpartijen gedwongen hebben om
de uitvoering van DC-regelingen tegen lagere kosten aan te bieden. Zes PPI’s hebben
de vragenlijst ingevuld. In de grafiek met de marktaandelen kan worden afgelezen dat
de PPI’s langzaamaan marktaandeel winnen.
Sinds 2016 bestaan er algemene pensioenfondsen die eveneens zelf mogen besluiten
over het pallet van pensioenregelingen dat wordt uitgevoerd. Twee van die fondsen
voeren DC-regelingen uit (Centraal Beheer APF en De Nationale APF). Zij hebben
allebei de vragenlijst ingevuld. Het aantal deelnemers en het bijeengebrachte vermogen
bij deze partijen uit hoofde van DC-regelingen is overigens zeer beperkt tot op heden.
In onderstaande grafiek is de marktverdeling opgenomen van partijen die enkel
DC-regelingen aanbieden op basis van deelnemers (bron DNB). Ook hieruit wordt
duidelijk dat de PPI’s marktaandeel winnen.
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2.5. Productverbetering: doorbeleggen / variabele uitkering
Een van de grootste bezwaren tegen DC-regelingen is de afhankelijkheid van de
rentestand op de pensioendatum. De eerste maatregel die werd genomen om dit risico
te mitigeren was de tijdelijke knipregeling. Hierbij werd het beschikbare pensioenkapitaal
op de pensioendatum gesplitst. Een deel van het kapitaal werd gebruikt voor het
aankopen van een tijdelijke uitkering. Het resterende kapitaal werd na afloop van de
tijdelijke uitkering gebruikt voor het aankopen van een levenslange uitkering. Hierdoor
kon een deel van het pensioenkapitaal nog blijven renderen na de pensioendatum.
De tijdelijke knipregeling is inmiddels vervangen door de mogelijkheid om op de
pensioendatum een variabele uitkering te kunnen aankopen. Alhoewel dat betekent dat
er nog meer onzekerheid in het product wordt aangebracht, geeft deze mogelijkheid
lucht om de huidige lage rentestand te omzeilen. Bij de huidige lage rente zou een
volledige omzetting op de pensioendatum betekenen dat slechts een beperkte uitkering
kan worden aangekocht vanuit het beschikbare kapitaal. Het grote voordeel van de
nieuwe systematiek is de mogelijkheid om het opgebouwde kapitaal te blijven beleggen.
Elk jaar wordt opnieuw de hoogte van de uitkering voor het betreffende jaar vastgesteld.
Enerzijds wordt hiermee gehoopt om meer rendement op het opgebouwde kapitaal te
maken. Immers, niet alleen wordt er langer belegd maar ook kan de afbouw van
beleggingsrisico later plaatsvinden. Anderzijds wordt gehoopt op een stijgende rente,
zodat toekomstige uitkeringen gunstiger kunnen worden aangekocht vanuit het
beschikbare kapitaal.
2.6. Productverbetering: shoprecht
Een andere productverbetering is het shoprecht voor deelnemers met een DC-regeling
die door een verzekeraar of PPI wordt uitgevoerd. Die deelnemers kunnen offertes bij
andere pensioenuitvoerders aanvragen en vergelijken. De verzekeraar of PPI moet
meewerken aan waardeoverdracht indien de deelnemer besluit om de uitkeringen bij
een andere pensioenuitvoerder aan te kopen.
Het shoprecht geldt niet voor deelnemers bij pensioenfondsen. Indien echter een
pensioenfonds een verplichte DC-regeling uitvoert maar zelf alleen de inkoop van vaste
uitkeringen of alleen variabele uitkeringen toestaat, dan geldt het shoprecht weer wel.
Het shoprecht doet wel een beroep op de financiële kennis en kunde van deelnemers
om aanbiedingen van andere partijen te kunnen vergelijken. De vraag is of deelnemers
dit kunnen en willen.
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2.7. Productontwikkeling: meer variëteit maar ook meer van hetzelfde
Door het shoprecht en de mogelijkheid om door te beleggen na de pensioendatum zijn
DC-producten de laatste jaren interessanter maar ook ingewikkelder geworden. Ook het
feit dat er fiscaal steeds meer staffels worden toegestaan heeft geleid tot meer variëteit.
Opmerkelijk is echter dat dat veel producten steeds meer op elkaar zijn gaan lijken.
Vrijwel iedere aanbieder biedt de genoemde nieuwe mogelijkheden aan. Vrijwel iedere
aanbieder hanteert vergelijkbare lifecycles waarbij er enkel gradaties zijn in het moment
van risico-afbouw en de mate waarin die afbouw plaatsvindt. Kosten van DC-producten
bewegen ook steeds meer naar elkaar toe, al was het maar door de grote concurrentie
die plaatsvindt. Aanbieders kopiëren snel de toeters en bellen van de concurrent.
Verschil tussen de aanbieders en hun producten zit er wel in de wijze waarop het
product gebruikt wordt bij financial planning. Wij zien dat deelnemers op jongere leeftijd
in pensioen geïnteresseerd raken. Aan de ene kant kan dat komen door het grotere
wantrouwen dat deelnemers in het pensioenstelsel hebben gekregen. Aan de andere
kant zijn er steeds meer moderne tools (websites, apps en pushberichten op de
smartphone) die ingezet worden om de deelnemer te informeren en aan te zetten tot
actie. Bij diverse pensioenuitvoerders zien wij ontwikkelingen waarbij de dienstverlening
opschuift van reactief administreren naar pro actief informeren. Of zoals 1 directielid van
een uitvoerder het verwoordde: ‘Aan de hand van de data die wij hebben van onze
deelnemers, weten wij eerder wanneer zij gaan verhuizen of scheiden, dan zijzelf.’.
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2.8. Constateringen en consequenties voor werkgevers
Werkgevers willen in het algemeen geen gezeur met pensioenregelingen,
pensioenproducten en pensioenaanbieders. Zij wensen een regeling die betaalbaar is,
voorspelbare lasten heeft en eenvoud biedt ten aanzien van de benodigde
gegevensuitwisseling. Zij wensen een aanbieder die de deelnemers ontzorgt als zij erom
vragen. Aanbieders van DC-producten spelen hier op in en gebruiken moderne
technologie om deelnemers te bereiken. Deelnemers zijn van oudsher niet
geïnteresseerd in algemene informatie over pensioen, maar wel in gepersonaliseerde
informatie. Werkgevers stellen geen budget ter beschikking om slapers en
gepensioneerden te faciliteren maar wel om werknemers/deelnemers te (laten)
informeren. Al deze constateringen bieden kansen voor aanbieders van DC-producten.
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3. Beschouwing op DC-producten en vergelijking met DB

3.1. Algemeen
In dit hoofdstuk laten wij zien dat DC-regelingen van oudsher inderdaad echt anders van
karakter waren dan DB-regelingen, maar dat het voortschrijdend denken over DCregelingen inmiddels heeft geleid tot veel meer tussenvormen. Een DC-regeling is naar
onze mening op voorhand overigens niet beter of slechter is dan een DB-regeling. Het
gaat er uiteindelijk om wat werkgevers en werknemers belangrijk vinden bij het
overeenkomen van een pensioenregeling.
3.2. Pensioen(kosten)zekerheid
Van oudsher is het belangrijke verschil tussen beide pensioensystemen het
uitgangspunt dat wordt gekozen: pensioenuitkomst of pensioenkosten. Voor veel
werkgevers waren de oplopende pensioenkosten in de afgelopen jaren reden om over te
stappen op een DC-regeling. In een dergelijke regeling worden de uitgangspunten voor
de pensioenkosten van tevoren vastgelegd. Voor de budgettering is dat eenvoudig.
Dit betekent overigens niet dat de kosten binnen DC-regelingen altijd gelijk blijven.
DC-premies zijn leeftijdsafhankelijk en worden hoger als deelnemers ouder worden.
Dat betekent dat de pensioenlasten toch kunnen stijgen, namelijk bij een verouderend
deelnemersbestand. Bij DC-regelingen worden de pensioenkosten echter niet
onmiddellijk hoger of lager als de marktrente daalt respectievelijk stijgt of als deelnemers
korter of langer blijven leven dan gemiddeld. Verder heeft een DC-regeling geen
vreemde impact op het bedrijfsresultaat of de balans; in de verlies- en winstrekening
moeten enkel de pensioenkosten als last geboekt worden. Bij DB-regelingen kan dat
anders zijn. De financiële risico’s zijn bij een DC-regeling daarom beter beheersbaar dan
bij (traditionele) DB-regelingen, tenminste vanuit werkgeversoogpunt.
De genoemde risico’s zijn uiteraard niet weg; zij verschuiven bij een DC-regeling van de
pensioenuitvoerder c.q. de werkgever, naar de deelnemers. Ook als er voor een
DC-regeling dezelfde premies worden betaald als voor een DB-regeling, zal de
deelnemer bij een DC-regeling in het algemeen meer risico lopen dan bij een
DB-regeling. Bij DB-regelingen kunnen schommelingen in rente, rendementen en sterfte
in meer of mindere mate worden uitgesmeerd over de verschillende jaarlagen en
generaties. Binnen DB-regelingen bestaat er dus meer solidariteit tussen deelnemers
onderling.
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Voorts hebben sommige uitvoerders van DB-regelingen, zoals pensioenfondsen,
reserves ontwikkeld. Die reserves vormen een buffer voor de nadelige financiële
gevolgen van schommelingen in de genoemde variabelen. Dat verklaart waarom er
geen onmiddellijke gevolgen hoeven te zijn van schommelingen. Duren schommelingen
te lang en hebben die een dusdanige nadelige impact op de financiële positie dat buffers
verdampen, dan zullen uiteindelijk ook uitvoerders van DB-regelingen de nadelige
effecten doorberekenen aan de deelnemers. De aanspraken en uitkeringen worden dan
immers onvoldoende gedekt door de beleggingen. Dat is ook wat er nu speelt met
betrekking tot de kortingsdiscussie bij sommige pensioenfondsen.
3.3. Voordelen van een DC-regeling
Een voordeel van DC-regelingen kan de flexibiliteit zijn waarmee een deelnemer de
pensioenpremies kan beleggen. Bij de meeste DC-regelingen bestaan er voor de
deelnemers mogelijkheden om zelf keuzes ten aanzien van de beleggingen te maken.
DC-aanbieders hanteren vaak verschillende zogenoemde lifecycle profielen:
bijvoorbeeld een “offensief”, een “neutraal” en een “defensief” profiel. Binnen dergelijke
profielen verschilt de mate van beleggingsrisico. In bepaalde gevallen is het ook
mogelijk om volledig zelf, dus naar eigen inzicht en voor eigen risico, te beleggen. De
deelnemer kan dus beleggingskeuzes maken die hem aantrekkelijk lijken. Bij DBregelingen is dit niet mogelijk. Anders zou een deelnemer offensief kunnen beleggen en
de eventuele winst daarvan opstrijken, terwijl de collectiviteit voor de verliezen opdraait.
In de praktijk blijkt dat deelnemers overigens niet veel gebruik maken van flexibele
beleggingsmogelijkheden. Deelnemers nemen vaak niet de tijd om over hun pensioen
na te denken. Bovendien ontbreekt het de deelnemers vaak aan kennis (en de wil) om
bewust beleggingskeuzes te maken die afwijken van wat de pensioenuitvoerder als
‘default’ aanbiedt. Meestal ontstaat er ook pas op hogere leeftijd een echte interesse
voor pensioen, terwijl op dat moment de beleggingsmogelijkheden beperkter zijn in
verband met de genaderde pensioendatum. Desondanks blijft er flexibiliteit voor de
deelnemer in DC-regelingen, ook bij of na pensionering. Op de pensioendatum kan een
uitkering aangekocht worden die op dat moment het beste bij de deelnemer past.
Een ander voordeel bij een DC-regeling is dat elke deelnemer zijn eigen pensioenspaarpot heeft. Er vindt geen herverdeling plaats van gelden zoals bijvoorbeeld bij de
AOW van toepassing is maar impliciet ook bij DB-regelingen van pensioenfondsen
gebeurt. Bij een DC-regeling geldt een individueel vastgestelde premie die aan de
pensioenspaarrekening of het -beleggingssaldo van de deelnemer wordt toegevoegd.
Dit geeft bij de deelnemers het vertrouwen dat het hun eigen pensioengeld is, al is dat
juridisch een twijfelachtig standpunt. Hoe dan ook, dat vertrouwen of dat gevoel is een
belangrijk element in de huidige discussie omtrent het toekomstige pensioenstelsel.
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3.4. Nadelen van een DC-regeling
Bij DC-regelingen worden de beleggingsmogelijkheden waaronder de lifecycles, door
deskundigen vastgesteld. De keuze uit die mogelijkheden wordt in beginsel door leken
genomen (de deelnemers). De wet kent daarom allerlei voorwaarden om te waarborgen
dat de uiteindelijke keuze van de deelnemer in overeenstemming is met zijn kennis en
ervaring op pensioen- en beleggingsgebied. Het blijft echter de vraag of de gemiddelde
deelnemer echt in staat is om goed onderbouwde keuzes te maken. Tussen uitvoerders
bestaan bijvoorbeeld grote verschillen qua naamgeving bij vergelijkbare lifecycles. Dit
kan verwarrend zijn. Dit zijn dan ook elementen die meegenomen moeten worden bij de
afweging of de vrijheid om te beleggen ook daadwerkelijk voor een bepaalde groep
deelnemers een voordeel is.
Een evidenter nadeel is dat er bij zuivere DC-regelingen geen risicodeling tussen de
generaties mogelijk is. Onderzoek heeft aangetoond dat risicodeling tussen generaties
rendementsverhogend werkt. Door economische schokken over een grotere groep te
spreiden, kan de individuele bijdrage lager zijn dan wanneer iedereen een eigen
voorziening treft zoals bij een DC-regeling3. Althans, dit is de gangbare theorie na
onderzoek hierover.
Een ander nadeel is dat de individuele vrijheid van beleggen bij een DC-regeling leidt tot
hogere advieskosten en vermogensbeheerkosten dan wanneer er voor een (grote)
groep eenzelfde (collectief) beleggingsbeleid wordt gevolgd. De vrijheid van beleggen
gaat naar onze mening over het geheel genomen ten koste van het
beleggingsrendement. Dat hoeft overigens niet erg te zijn; het is logisch dat er een
prijskaartje aan keuzemogelijkheden hangt. Het is echter wel de vraag of er veel
deelnemers zijn die deze keuzes ook daadwerkelijk zelf gaan invullen en daar
vervolgens ook extra rendement uit halen. De praktijk laat zien van niet; vrijwel alle
deelnemers volgen de lifecycle die hen na enkele eenvoudige vragen door de
pensioenuitvoerder aangeraden wordt. Bij het beoordelen van de kostenstructuur van
een DC-regeling is het dus van belang dat de kosten van flexibiliteit alleen optreden
wanneer de keuzemogelijkheden benut worden. Ofwel: de afwijkende ‘vervuiler’ moet
betalen waardoor de volgzame deelnemer een scherpe prijs verkrijgt.

3

Zie “Kosten en baten van collectieve pensioensystemen”, Lecq, S.G. van der, Steenbeek, O.W, .Hoofdstuk 11 “Macro-economische
aspecten van intergenerationele solidariteit”, pagina 245.
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3.5. Keuzemogelijkheid tussen DC- en DB-regeling is een pluspunt
Er is veel discussie over het beste pensioensysteem. Dat blijft een lastig vraagstuk,
maar duidelijk moet zijn dat DB- en DC-regelingen niet zo heel veel van elkaar hoeven
te verschillen. De pensioenuitkomst (oftewel de hoogte van het pensioen) is in beide
systemen afhankelijk van de hoogte van de premie-inleg en de behaalde beleggingsresultaten onder aftrek van kosten. Een essentieel verschil is de wijze waarop risico’s
worden verdeeld. In een DC-regeling is dit het meest duidelijk: de deelnemer draagt zelf
de risico’s voor de plussen en minnen binnen zijn pensioenopbouw. Binnen een DBregeling is het pensioen afhankelijk van het collectief behaalde beleggingsrendement en
van de bij de uitvoerder geldende uitvoeringskosten. De collectiviteit van deelnemers
draagt dan ook alle risico’s. Soms kunnen bepaalde risico’s binnen een DB-regeling
(gedeeltelijk) op een pensioenuitvoerder worden afgewenteld, maar daarvoor moet
doorgaans ook extra worden betaald, zoals garantiepremies bij verzekeraars.
3.6. Garanties en vrijheden kosten geld
Als het gewenst is dat een pensioenregeling garanties biedt, dan kan dat geregeld
worden, in ieder geval bij verzekeraars. Maar dat kost geld. Een garantie kan variëren
van een bepaalde (beleggings-)rendementsgarantie tot een bepaald gegarandeerd
pensioen. Bij een gegarandeerd pensioen komen de DB-regelingen in beeld. Hoe hoger
of zekerder de garantie, hoe duurder deze garantie zal zijn. Dus ook hoe duurder de
regeling wordt. Zekerheid heeft zijn prijs. Het is vooral de vraag in hoeverre de
werkgevers en werknemers de prijs voor deze zekerheden willen betalen.
Aan de andere kant kunnen er allerlei vrijheden in de pensioenregeling worden
ingebouwd. Dat geldt bij DB- én DC-regelingen. Bij DC-regelingen is dit makkelijker
vorm te geven. Maar ook vrijheden en maatwerk kosten geld. Vrijheden en maatwerk
leiden tot meer regels, en meer (ingewikkelde) regels leiden tot hogere uitvoeringskosten. Het kiezen van het juiste pensioensysteem en de concrete invulling van de
pensioenregeling moet daarom goed afgestemd worden op de wensen van de
werkgever en de werknemers. Meer garanties zoals bij een DB-regeling en meer
vrijheden zoals bij een DC-regeling, is daarom niet altijd beter. Ook hier geldt dat het de
vraag is in hoeverre de werkgevers en werknemers de prijs hiervoor willen betalen.
3.7. Totaalbeeld
De DC-regeling is in ieder geval duidelijk in opmars. Met name bij PPI’s. Dat tonen de
cijfers van de laatste jaren aan. In de grafiek in paragraaf 2.4 is deze ontwikkeling ook te
zien. Zorgwekkend is dat andere cijfers van DNB laten zien dat de omvang van het
gemiddelde pensioenvermogen voor deelnemers binnen DC-regelingen op dit moment
duidelijk minder is dan binnen andere pensioensystemen.

19

Dat zal voor deelnemers tot lagere pensioenuitkeringen leiden. Eén en ander is in de
afgelopen jaren waarschijnlijk nog onvoldoende duidelijk voor deelnemers gebleken,
omdat er via het UPO meestal een pensioenindicatie is verstrekt op basis van een
rekenrente van 4%.
Belangrijke oorzaken van het feit dat de pensioenvermogens in DC-regelingen lager zijn
dan bij andere pensioensystemen, zijn naar onze mening de matige prestaties van de
beleggingscategorieën waar DC-deelnemers in zijn oververtegenwoordigd en de fiscale
regelgeving bij DC-regelingen. Lang is vastgehouden aan staffels op basis van een
rekenrente van 4%, ‘platte’ overlevingstafels zonder langlevenrisico en geen
compensatiemogelijkheid voor het extra risico dat een deelnemer loopt binnen een DCregeling. Inmiddels zijn de eerste twee hobbels overwonnen. Het meest recente
staffelbesluit is erop gebaseerd is dat een DB-uitkomst ook via een DC-regeling bereikt
kan worden, maar dit is tot op heden in de praktijk nog niet waargemaakt.
3.8. Communicatie
Bij een DC-regeling is de communicatie over de te verwachten pensioenuitkomst
moeilijk, omdat er geen “gegarandeerde” pensioenuitkomsten zijn. In het verleden
werden er bij (zuivere) DC-regelingen voorbeeldpensioenen genoemd bij een vaste
rekenrente c.q. beleggingsopbrengst van 4%. Deze vaste rekenrente is losgelaten toen
de rente ging dalen. Met ingang van 2019 worden nieuwe eisen van toepassing op het
UPO dat een belangrijke bron van informatie is voor deelnemers. Onder meer moeten
de verwachte pensioenuitkomsten worden getoond in drie economische scenario’s:
pessimistisch, neutraal en optimistisch. De rekenrente varieert per scenario. Alle
pensioenuitvoerders moeten dezelfde rekenrentes hanteren conform de zogenoemde
Uniforme Rekenmethodiek. Dit voorkomt dat aanbieders kunnen misleiden door
toepassing van (te) optimistische rekenvoorbeelden.
Andere informatie die op de UPO’s verstrekt moet worden, betreft:


de pensioenpremies die de werkgever en de deelnemer in de afgelopen twaalf maanden
hebben betaald;



een overzicht van de kosten die de pensioenuitvoerder gedurende ten minste de
afgelopen twaalf maanden heeft ingehouden;



het financieringsniveau van de pensioenregeling.

Het doel is onder meer om het verloren vertrouwen in pensioenuitvoerders te herstellen.
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3.9. Jaarrekening van de werkgever
Een laatste onderdeel dat relevant is bij de afweging tussen DC- en DB-regelingen is
verslaglegging. Beursgenoteerde ondernemingen in Nederland moeten hun jaarrekening
baseren op internationale accountancyregels. Als dergelijke regels van toepassing zijn,
kunnen DB-regelingen grote gevolgen hebben voor het vermogen en het
bedrijfsresultaat. Voor DC-regelingen kan onder de internationale verslagleggingsregels
volstaan worden met het jaarlijks ten laste van de winst brengen van de daadwerkelijk
verschuldigde premie. Dit is relatief eenvoudig en leidt niet tot aanvullende risico’s. De
Nederlandse tussenvariant ‘CDC-regeling’ kan bij een juiste opzet als een DC-regeling
behandeld worden. Hierdoor is er geen impact op het vermogen en het bedrijfsresultaat.
Bij DB-regelingen kan er naast de verlies- en winstrekening ook een impact op balans
zijn.
Voor ondernemingen die niets te maken hebben met de internationale
accountancyregels is het onderscheid tussen DB- en DC-regelingen niet van belang. De
Nederlandse RJ2714 kent dit onderscheid al sinds meerdere jaren niet meer. Zowel bij
DB- als bij DC-regelingen wordt enkel de betaalde pensioenpremie ten laste van het
bedrijfsresultaat gebracht. De meeste ondernemingen in Nederland volgen de RJ271.
Alleen beursgenoteerde ondernemingen moeren de internationale regels volgen. Hieruit
ontstaat bij dergelijke ondernemingen vaak een voorkeur voor DC- of CDC-regelingen.

4

Richtlijn voor de jaarverslaglegging.

21

4. Proposities aanbieders nader belicht
4.1. Overzicht partijen
In navolgende tabel staat een overzicht van de partijen die actief zijn in de Nederlandse
markt voor DC-regelingen en die hebben deelgenomen aan ons onderzoek.

PPI

Vermogensbeheer

Administratie

Verzekeraar

ABN AMRO
Pensioenen

Black Rock, Northern Trust,
Amundi, Barclays

Inadmin RiskCo

ElipsLife

Aegon Cappital

Aegon Investment
Management / TKPi

TKP

Aegon Leven,
ElipsLife

BeFrank

Niet gespecificeerd

BeFrank

Delta Lloyd Leven,
ElipsLife

Brand New Day

Vanguard

Brand New Day

ASR

Inadmin RiskCo

ElipsLife

Zwitserleven

SRLEV

LifeSight
Zwitserleven PPI

Achmea, Actiam,
BlackRock,
LGIM, Northern Trust
Actiam, Amundi, Stone
Harbor, Robeco

Verzekeraar

Vermogensbeheer

Administratie

Verzekeraar

Allianz

Allianz Gi, iShares, Lyxor

Allianz

Allianz Nederland
Levensverzekeraar

ASR / Amersfoortse

ASR Leven

NN

NN Leven

Zwitserleven

SRLEV

ASR
NN
Zwitserleven

ASR, Northern Trust,
BlackRock, BNP Paribas
NN IP, Northern Trust,
BlackRock, Robeco, Think,
Triodos, BNP Paribas
Actiam, Amundi, Stone
Harbor, Robeco

APF

Vermogensbeheer

Administratie

Verzekeraar

Centraal Beheer
APF

Achmea Investment
Management

Achmea Pensioenservices

N.v.t.

De Nationale APF

NNIP

AZL

ElipsLife

BPF

Vermogensbeheer

Administratie

Verzekeraar

PGB

PGB Pensioendiensten

PGB Pensioendiensten

ElipsLife

TrueBlue

NNIP, Syntrus Achmea
Real Estate & Finance,
Vanguard Asset Managemt

AZL

ElipsLife

IORP

Vermogensbeheer

Administratie

Verzekeraar

United Pensions

Niet gespecificeerd

Inadmin RiskCo

ElipsLife
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4.2. Aandachtspunten bij selectie
In deze paragraaf behandelen wij de belangrijkste kenmerken en aandachtspunten bij
het maken van een keuze voor een aanbieder van een DC-regeling
4.2.1. Algemene kenmerken
In dit onderdeel gaan we in op de doelstelling van de aanbiedende organisatie. Over het
algemeen geldt dat de missie van een DC-uitvoerder is om een zo goed mogelijke
beschikbare premieregeling aan te bieden. Bijkomende doelstellingen naast commerciële
doelstellingen kunnen transparantie of maatschappelijk verantwoord beleggen zijn.
Om een beeld te krijgen bij de continuïteit van de organisatie wordt gekeken naar de
solvabiliteitsratio of naar de creditrating van de achterliggende partij. Daarnaast achten wij
het van belang om inzicht te krijgen in het personeelsbeleid, de samenstelling van het
personeelsbestand naar opleidingsniveau en duur van dienstverbanden. De omvang van de
DC-uitvoerder in termen van klanten, premievolume en belegd vermogen speelt ook een rol
in de beoordeling van de continuïteit. Tot slot zijn daarbij de verwachte groei van klanten en
omzet relevant.
Verder vormt mogelijke belangenverstrengeling een belangrijk onderdeel van de
beoordeling. Om die reden dient inzicht te worden verschaft met welke partijen de DCuitvoerder samenwerkt. Een goed vastgelegd uitbestedingsbeleid, waarin heldere selectieen evaluatiecriteria zijn geformuleerd, speelt daarin een belangrijke rol. Bovendien is het
zaak te weten of er werkzaamheden uitbesteed worden aan andere onderdelen van de
gecontracteerde of achterliggende partijen en of dat in de toekomst kan wijzigen.
4.2.2. Pensioenadministratie
Wat betreft administratie is het zaak inzicht te krijgen in hoe deze is ingericht. Vaak bieden
DC-uitvoerders een deelnemers- en werkgeversportaal aan. Het is daarbij van belang dat er
sprake is van een goed verloop van de gegevensaanlevering, zowel vanuit de werkgever als
vanuit de DC-uitvoerder. Een automatische koppeling met bestaande salarispakketten kan
daarbij een uitkomst bieden. Aandachtspunt is tot welk niveau de deelnemer zelf wijzigingen
kan aanbrengen via het deelnemersportaal. Administratieve self service is efficiënt vanuit de
aanbiedende partij bezien en vergroot de betrokkenheid van de deelnemer maar de vraag is
welke vrijheid deze krijgt om zelf wijzigingen door te voeren. Vaak houdt die vrijheid op bij
het up to date brengen van NAW-gegevens en het aanpassen van de beleggingsmix.
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4.2.3. Dienstverlening
Bij het beoordelen van de dienstverlening is het belangrijk hoe de administratieve organisatie
is ingericht, hoe de interne controle wordt gedaan en hoe de bedrijfsprocessen worden
gewaarborgd. Tevens is het van belang dat er met vaste aanspreekpunten richting klanten
wordt gewerkt. Daarbij staat continuïteit van de dienstverlening centraal.
Naast de standaard dienstverlening wat betreft pensioenadministratie is het van belang om
naar andere vormen van dienstverlening te kijken rondom bijvoorbeeld het UPO,
waardeoverdrachten en echtscheidingen. Uitvoerders kunnen hierbij tot een bepaald niveau
informatie of advies verstrekken. Tegenover dergelijke dienstverlening staan kosten. Het is
de vraag welke diensten onderdeel zijn van de administratiekosten en welke service
separaat in rekening wordt gebracht.
Tot slot is het zinvol om naar het eventuele Service Level Agreement te kijken, in ieder geval
met betrekking tot de diensten waarover gerapporteerd wordt. De vraag daarbij is welke
kwaliteitscriteria aangeboden worden.
4.2.4. Communicatie
Wat betreft communicatie is het relevant dat deelnemers een online overzicht kunnen
verkrijgen. Het gaat dan om een actueel overzicht van de waarde van de beleggingen, een
prognose van het vermogen op pensioendatum en een inschatting van het aan te kopen
pensioen onder verschillende economische scenario’s.
Als een aanbieder een pensioenplanner aanbiedt, is het relevant welke mogelijkheden deze
planner kent. Houdt de planner bijvoorbeeld rekening met salarisgroei en inflatie, met
vervroegen en uitstellen, en met extra sparen? Heeft de planner een koppeling met het
Nibud? Dat soort faciliteiten wordt als steeds belangrijker ervaren.
Bij het beoordelen van de communicatiemogelijkheden is een belangrijk aandachtspunt of en
in hoeverre elders opgebouwde pensioenen in de pensioenplanner kunnen worden
opgenomen.
4.2.5. Zorgplicht
Het is belangrijk hoe de DC-uitvoerder invulling geeft aan de wettelijk voorgeschreven
zorgplicht. Zorgplicht heeft betrekking op hoe de DC uitvoerder de deelnemer bewust maakt
van de risico’s die worden gelopen. Dit zou in de praktijk kunnen worden ingevuld door het
samen opstellen van een beleggersprofiel en door een frequente check of de beleggingen
van de deelnemer in lijn liggen met het betreffende beleggersprofiel. Hierbij moet steeds
voor ogen worden gehouden dat de doorsnee deelnemer geen beleggings- noch
pensioenspecialist is en dat deze dus ook ‘tegen zichzelf’ beschermd moet worden.
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4.2.6. Beleggingen
De inrichting van het beleggingsbeleid en de daadwerkelijke samenstelling van het
vermogen (de spaarpot van de deelnemer) is naar onze mening een van de belangrijkste
aandachtspunten bij de beoordeling van DC-aanbieders. Over het algemeen biedt de DCuitvoerder lifecycles aan. Deze zijn ingericht op meer risicovol beleggen bij een lage leeftijd
en minder risicovol beleggen bij een hogere leeftijd van de deelnemer. De verschillende
lifecycles – met over het algemeen varianten defensief, neutraal en offensief – moeten
gedetailleerd worden geanalyseerd. Is er sprake van voldoende spreiding en wat zijn de
aan- en verkoopmomenten (switchmomenten)? Bij dat laatste is van belang of, en in
hoeverre aan- en verkopen op totaal niveau worden “genet” (gesaldeerd), zodat aan- en
verkoopkosten beperkt blijven.
Verder is de hoogte van het op de pensioendatum aan te kopen pensioen afhankelijk van de
hoogte van het vermogen én van de flexibiliseringsfactoren c.q. de verzekeringstarieven die
gelden op de pensioendatum. Daarbij is de rentestand een belangrijke factor. Daarom is de
afbouw van (beleggings-)risico’s in de aanloop naar de pensioendatum relevant bij de
inrichting van het beleggingsbeleid en de samenstelling van het vermogen.
Als de deelnemer de mogelijkheid heeft tot een zelfstandige keuze omtrent de
beleggingsmix en de beleggingsproducten (‘opting out’ ten opzichte van de standaard
lifecycles) kan dat als een pluspunt worden gezien. Daarbij merken wij op dat het sterk
afhangt van de deelnemers of daar daadwerkelijk behoefte aan is.
Tot slot kan het gewenst zijn dat er een vorm van garantie mogelijk is. Het gaat dan om de
mogelijkheden voor direct inkopen van pensioen bij de DC-aanbieder c.q. bij de aan de DCuitvoerder gelieerde verzekeraar, in nominale of reële vorm. Met reëel bedoelen we dat het
pensioen meestijgt met inflatie, dus waardevast is.
Een nieuw fenomeen binnen DC-producten is het zogeheten doorbeleggen na de
pensioendatum. Op grond van de Wet verbeterde pensioenregeling is het niet meer verplicht
om op de pensioendatum de spaarpot eenmalig om te zetten in pensioen. Dat betekent dat
de afbouw van beleggingsrisico in de periode vóór de pensioendatum beperkt mag
plaatsvinden zodat het risico niet naar nul gaat. De spaarpot blijft dan nog een tijd renderen
en kan ná de pensioendatum geleidelijk worden omgezet in een pensioen, zodat het risico
van een lage rente op het aankoopmoment wordt beperkt. Daarnaast kan worden
geprofiteerd van een hoger rendement op zakelijke waarden na de pensioendatum. De
pensioenuitvoerder moet wel willen meewerken aan doorbeleggen na de pensioendatum.
Nog niet alle aanbieders kunnen hierin voorzien.
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4.2.7. Beleggingsfondsen
Binnen de lifecycles wordt over het algemeen belegd in beleggingsfondsen. Vaak is er een
breed scala aan fondsen beschikbaar. Per beleggingsfonds is het van belang om te kijken
naar de beheerder, de fondsgrootte, de beleggingsstijl, het risicoprofiel, meerjarige
rendementen, de management fee, de TER (total expense ratio), de hoogte van
transactiekosten en de turnover ratio (hoe vaak wordt de portefeuille aan- en verkocht).
Daarnaast is inzicht gewenst in de eventuele performance fees binnen de fondsen. Door
verschillende maatmannen door te rekenen onder verschillende rente-, inflatie- en
rendementsscenario’s, kunnen de lifecycles en beleggingsfondsen op een objectieve wijze
met elkaar vergeleken worden.
Indien de standaardkeuze van de uitvoerder ten aanzien van de beleggingen de gelieerde
beheerder binnen hetzelfde financiële concern is, dan is het van belang om te toetsen of er
sprake is van een objectieve selectieprocedure. Dit zou overigens minder relevant zijn indien
deelnemers de mogelijkheid hebben om een externe vermogensbeheerder te kiezen.
4.2.8. Risicoverzekeringen
Het is verstandig om de risicoverzekeringen zoals partner- en wezenpensioen, ANW hiaat,
WGA hiaat en WIA aanvullingspensioen in kaart te brengen. Zo zien wij in de praktijk
verschillen in de voorwaarden voor acceptatie van zieke deelnemers (in- en uitlooprisico).
Ook zijn de voorwaarden voor acceptatie van nieuwe deelnemers van belang. Tot slot zijn er
verschillen in de maximaal te verzekeren bedragen.
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4.2.9. Kosten
Kosten zijn van toepassing op diverse onderdelen van het DC-product c.q. de DC-regeling.
Bij pensioenfondsen zitten die kosten doorgaans in de totale premie verwerkt. Bij
commerciële partijen moet bijvoorbeeld gekeken worden naar de tarieftabellen van de
verschillende verzekeringsvormen, maar ook naar de kostenstructuur van de administratie
en de beleggingen. Het gaat bij de beleggingen dan om de totale vermogensbeheerkosten,
zowel direct als indirect.
Wij willen hier benadrukken dat aanbieders niet altijd even transparant zijn over de aan- en
verkoopkosten die bij de beleggingen in rekening worden gebracht. Sommige aanbieders
vermelden deze kosten expliciet, andere aanbieders brengen deze kosten in mindering op
het rendement of verantwoorden deze kosten onder de zogeheten “bid/offer”. Op dit
onderdeel is een nauwgezette analyse op zijn plaats. Het is noodzakelijk dat het volledige
overzicht van alle kosten (buiten de pensioenpremie) in kaart worden gebracht, om een zo
goed mogelijke vergelijking tussen de verschillende aanbieders te kunnen maken.
De overeengekomen kostenstructuur, tariefstructuur en de contractvoorwaarden zijn vaak
gegarandeerd tijdens de looptijd van de overeenkomst. Het is goed om na te gaan of en op
welke wijze zowel tijdens als na afloop van het contract deze voorwaarden kunnen worden
gewijzigd.
4.2.10. Overig
Bij dit laatste onderdeel worden zaken als beëindigingsvoorwaarden, eigendomsstructuur,
toekomstbestendigheid van de DC-uitvoerder en houdbaarheid van contractvoorwaarden in
kaart gebracht.
Indien de overeenkomst met de DC-uitvoerder niet wordt verlengd, is het van belang onder
welke voorwaarden de beleggingen kunnen worden overgebracht naar een nieuwe
uitvoerder. Het is dan essentieel dat de eigendomsstructuur van de beleggingen juist is
vormgegeven. Zelfs bij een relatief simpele overdracht ‘in kind’ moet er gelet worden op
aanbiedingsplicht, fiscale en juridische hobbels bij de levering van de beleggingen van de
ene uitvoerder naar de andere. Daarbij is van belang hoe de aanbieder het door de
toezichthouder voorgeschreven afwikkelscenario heeft vormgegeven.
In navolgende tabel is een overzicht opgenomen van de PPI’s die actief zijn of zijn geweest
in de Nederlandse markt. De PPI markt is volop in beweging. Ondanks het relatief korte
bestaan zijn er al PPI’s gefuseerd. De toezichthouder heeft in totaal 13 vergunningen
verstrekt. Momenteel zijn er nog 7 partijen actief in de markt. Potentiële beëindiging van een
contract is daarmee een reëel risico (gebleken).
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PPI

Actief

Toelichting

ABN AMRO Pensioenen

Ja

N.v.t.

Aegon Cappital

Ja

N.v.t.

Aegon PPI

Nee

Samengegaan met Cappital, onder
nieuwe naam Aegon Cappital

BeFrank

Ja

N.v.t.

Brand New Day

Ja

N.v.t.

Cappital

Nee

Samengegaan met Aegon PPI, onder
nieuwe naam Aegon Cappital

Goudse

Nee

Overgedragen aan BeFrank

International Pension
Solutions

Nee

Overgedragen aan ABN AMRO
Pensioenen

LifeSight

Ja

Voorheen Willis Towers Watson PPI

NN PPI

Nee

Samengegaan met BeFrank

Rabo PGGM

Ja

Alleen distributie via Rabobank kanalen

Robeco

Nee

Overgedragen aan IPS (en daarna aan
ABN AMRO Pensioenen)

Zwitserleven PPI

Ja

N.v.t.

Tot slot merken wij op dat sommige DC-uitvoerders een vorm van winstdeling kennen. In
geval van overlijden kan de spaarpot worden aangewend om de uitkering aan de
nabestaanden fiscaal te optimaliseren. Het komt ook voor dat de winstdeling ter
beschikking komt van de werkgever, waardoor er korting gegeven kan worden op de
premie.
Zo zijn er tal van aandachtsgebieden bij de keuze van een DC-aanbieder.
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5. Slotopmerkingen van Sprenkels & Verschuren
Doelstelling van dit rapport is om een overzicht te geven van de verschillende partijen
die DC-producten (waaronder DC-regelingen) aanbieden aan ondernemingen en
pensioenfondsen. Hiermee wordt inzicht gegeven in de zaken waarop u kunt letten bij de
keuze van een DC-uitvoerder. Verder is een opsomming vermeld van belangrijke
ontwikkelingen die de kenmerken van pensioenproducten beïnvloeden. Onze visie is dat
dergelijke ontwikkelingen doorgaan en dat de markt voor DC-producten blijft groeien.
De kerngegevens van de 16 DC-uitvoerders die hebben deelgenomen aan ons
onderzoek, zijn opgenomen in de bijlage. Die gegevens kunnen op eenvoudige wijze
naast elkaar worden gelegd, zodat u snel kunt zien welke DC-uitvoerders aan uw basisselectiecriteria voldoen. De criteria worden deels ook bepaald door de onderliggende
arbeidsvoorwaardelijke afspraken over pensioen, oftewel over de regeling die sociale
partners overeenkomen. Soms zal dat een pure DC-regeling zijn, maar soms kan er ook
een hybride DB/DC-regeling worden overeengekomen. In dat geval kan het nog
ingewikkelder worden om een goede uitvoerder te selecteren want er zullen dan zowel
DB- als DC-kenmerken met elkaar vergeleken moeten worden.
Hoe dan ook, als u opmerkingen heeft bij dit onderzoek of tips voor een volgend
onderzoek heeft, of als u maatwerkadvies over pensioenregelingen, pensioenproducten
of pensioenaanbieders wenst: wij gaan in alle gevallen graag het gesprek met u aan.
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Bijlage:
Vragen en antwoorden
PPI’s
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1. ABN AMRO Pensioenen
Kerngegevens
Naam
Eigendom
Oprichtingsdatum
Credit rating (indien van toepassing)
Solvabiliteit
Aantal werknemers
Groei verwachting
Belegd vermogen
Premievolume
Aantal aangesloten werkgevers
Aantal aangesloten werknemers
Pensioenadministratie
Administratiesysteem
Digitale aansluiting salarisadministratie (conform UPA)
Digitale gegevensaanlevering via werkgeversportaal
Individuele en collectieve mutaties uit te voeren via portaal
Kernprocessen zoals premiebetalingen geautomatiseerd
Pensioenuitvoeringskosten
Kosten per actieve deelnemer
Kosten per inactieve deelnemer
Overige kosten (buiten pensioenpremie)
Implementatie kosten
Deelnemerscommunicatie
Deelnemersportal
Dashboard (actuele gegevens: kapitaal, premie inleg)
Prognose pensioenkapitaal/pensioenuitkering
Realtime beleggingsinformatie op portal
Financiële planningstool (2e en 3e pijler)
Mogelijkheid inlezen gegevens Pensioenregister/Nibud
Helpdesk deelnemers (telefonisch en per e‐mail)
Beleggingen
Vermogensbeheerder
Lifecycle vaste uitkering
Lifecycles
Default life cycle
% Zakelijke waarden 30 jarige (neutrale lifecycle)
% renteafdekking 65 jarige + invulling (neutrale lifecycle)
Manier en snelheid van risico afbouwen richting pensioendatum
Grafische weergave lifecycle

ABN AMRO Pensioenen
ABN AMRO
2012
A (ABN AMRO)
NB.
35
NB
1,3 miljard
Circa € 200 mln.
Circa 550
Circa 100.000
Inadmin
Ja
Ja
Ja
Ja
€ 45 ‐ € 60
Geen
Geen
€ 0 ‐ € 1500, afhankelijk van de grootte van het contract
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja, mogelijkheid om gegevens van mijnpensioenoverzicht.nl in te lezen
Ja
ABN AMRO
Standaard en ESG (duurzaam beleggen)
Standaard Neutraal
90%
67% (uitgaande van Pensioenleeftijd 67)
Geleidelijke afbouw in 15 jaar
100%
80%
60%
40%
20%
0%
25
Aand ontw
Staatsobl kort

Lifecycle variabele uitkering
Lifecycles
Default life cycle
% Zakelijke waarden bij pensioneren
% renteafdekking 65 jarige + invulling (neutrale lifecycle)
Manier en snelheid van risico afbouwen richting pensioendatum
Grafische weergave lifecycle

35
45
Aand opk
Vastgoed
Staatsobl lang
Bedrijfsobl

55

65
Grondstoffen
HY/EMD

Variabel Pensioen
Variabel Pensioen
40%
Gedeeltelijke afdekking middels staatsobligaties
Geleidelijke afbouw in 15 jaar
100%
80%
60%
40%
20%
0%
25

35

Aand ontw
Staatsobl kort
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45

55

Aand opk
Staatsobl lang

65

75

Vastgoed
Bedrijfsobl

85

95

Grondstoffen
HY/EMD

Keuzemogelijkheden
Beleggingsprofielen
Mogelijkheden zelf beleggen
Inkoop garantiepensioen
Garantie kapitaal
Mogelijkheden netto pensioen
Bijsparen
Vermogensbeheer
Selectie managers (intern/extern)
Passief/Actief
Alternatieve beleggingscategorieën
Kosten
Totale vermogensbeheerkosten, LKF (TER, beheerfees, alle service fees)
Performance fee
Transactiekosten (Aan‐ en verkoopkosten/switchkosten)
Kosten beleggingsadministratie
Overige kosten
Variabele pensioenuitkering
Doorbeleggen na pensioendatum
Type uitkering (default)
Combinatie vast/variabel mogelijk
Delen macro/micro langlevenrisico
Spreiden resultaten (periode)
Risicoverzekering
Verzekeraar
Solvabiliteit
Wijze vaststelling partner‐ en wezenpensioen
ANW‐hiaat/WIA excedent/Premievrijstelling bij invaliditeit/WGA
Acceptatievoorwaarden
Limieten dekking (NP/AO)
Vrijval kapitaal bij overlijden aan nabestaanden
Contractsvoorwaarden
Contractsduur
Opzegtermijn
Beëindigingsvoorwaarden: premievrij maken
Beëindigingsvoorwaarden: collectieve waardeoverdracht
Tariefsgarantie contractduur
Overig
Gegevens per
Ruimte voor additionele informatie over propositie van ABN AMRO
Pensioenen (max 500 woorden)

Neutraal, offensief en defensief
Ja, circa 40 beleggingsfondsen
Ja
Nee
Ja
Ja
Blackrock, Northern Trust, Amundi, Barclays
Passief
Vastgoed en grondstoffen
30 bps
Geen
Hangt af van het contract tussen 0 en 0,5%
Geen
Geen
Ja
Variabel pensioen
Ja, aankoop vast bij een andere aanbieder met een gedeelte van het
kapitaal
Ja
Ja, wij spreiden de rendementen uit over 4 jaar.
.
ElipsLife
163% (ElipsLife)
Middelloon‐ (1,875%) en eindloonformule (1,16%)
Ja / ja / ja/ ja
Conform Elipslife
Max AOP € 250.000
Ja 100% restitutie
1, 3 of 5 jaar
3 maanden
Geen kosten
Geen kosten
Gedurende contractperiode
16 augustus 2018
Wij zijn een flexibele pensioenuitvoerder die steeds op zoek is naar de
beste pensioenoplossingen voor haar klanten en hun werknemers.
Uiteraard tegen de laagst mogelijke kosten. Zo hanteren wij geen opslag
op de verzekeringstarieven en rekenen wij geen kosten voor
pensioenverrichtingen, zoals het afhandelen van echtscheidingen,
waardoverdrachten en het beëindigen van het contract.
Daarnaast proberen wij de opbrengsten te vergroten door ons
beleggingsbeleid te optimaliseren. Wij zijn altijd kien op vergelijkbare
beleggingsfondsen die beter presteren tegen lagere kosten. Bovendien
laten wij periodiek ons beleggingsbeleid evalueren door een extern
bureau. Met die resultaten en de ontwikkelingen in de markt scherpen wij
ons beleggingsbeleid aan. In de toekomst zien wij dat duurzame
beleggingen een grotere rol gaan spelen. Hierin nemen wij het voortouw
door onze Lifecycle ESG steeds duurzamer te maken en onderzoeken wij
hoe wij ons totale beleggingsaanbod kunnen verduurzamen.
Een ander belangrijke component van onze dienstverlening is het
vergroten van het pensioenbewustzijn van onze deelnemers. Hierbij
trekken wij graag samen op met de werkgever en de pensioenadviseur.
De verantwoordelijkheid voor een goed pensioen komt steeds meer bij
het individu te liggen. Met een vernieuwend productaanbod en heldere
communicatie (ook altijd in het Engels beschikbaar), ondersteunen wij
werknemers bij het maken van keuzes. Zo is het persoonlijke
pensioenportaal ingericht op de vragen: Wat heb ik?, Is dat genoeg? en
Wat kan ik zelf doen?. De pensioencheck en de pensioenplanner geven
werknemers inzicht in hun totale pensioensituatie en in de mogelijkheden
binnen en buiten de pensioenregeling.
Met één aanspreekpunt voor de werkgever zijn de lijnen kort en kunnen
wij vragen snel beantwoorden. Werknemers kunnen terecht bij onze
eigen servicedesk met vriendelijke en goed opgeleide medewerkers. Uit
ons meest recente klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat het
werkgeversportaal en het persoonlijke pensioenportaal hoog worden
gewaardeerd. Toch is dit geen reden voor ons om achterover te leunen.
Wij zijn altijd in beweging om onze dienstverlening te verbeteren.
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2. AEGON Cappital
Kerngegevens
Naam
Eigendom
Oprichtingsdatum
Credit rating (indien van toepassing)
Solvabiliteit
Aantal werknemers
Groei verwachting
Belegd vermogen
Premievolume
Aantal aangesloten werkgevers
Aantal aangesloten werknemers
Pensioenadministratie
Administratiesysteem
Digitale aansluiting salarisadministratie (conform UPA)
Digitale gegevensaanlevering via werkgeversportaal
Individuele en collectieve mutaties uit te voeren via portaal
Kernprocessen zoals premiebetalingen geautomatiseerd
Pensioenuitvoeringskosten
Kosten per actieve deelnemer
Kosten per inactieve deelnemer
Overige kosten (buiten pensioenpremie)
Implementatie kosten
Deelnemerscommunicatie
Deelnemersportal
Dashboard (actuele gegevens: kapitaal, premie inleg)
Prognose pensioenkapitaal/pensioenuitkering
Realtime beleggingsinformatie op portal
Financiële planningstool (2e en 3e pijler)
Mogelijkheid inlezen gegevens Pensioenregister/Nibud
Helpdesk deelnemers (telefonisch en per e‐mail)
Beleggingen
Vermogensbeheerder
Lifecycle vaste uitkering
Lifecycles
Default life cycle
% Zakelijke waarden 30 jarige (neutrale lifecycle)
% renteafdekking 65 jarige + invulling (neutrale lifecycle)
Manier en snelheid van risico afbouwen richting pensioendatum
Grafische weergave lifecycle

AEGON Cappital
Aegon (100%)
2011
AA‐
NB
Circa 30
NB
Circa 2,5 mld.
Circa € 450 mln.
Circa 4.500
Circa 200.000
Administratieplatform TKP
Ja
Ja
Ja
Ja
€ 50 ‐ € 60, afhankelijk van omvang
Geen
Geen
Inregelkosten (alleen bij abonnement)
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Keuze tussen Aegon AM (huisfondsen) of TKP i (multi‐manager)
Life Cycle beleggen en Vrij beleggen
Neutraal (hier Aegon Asset Management ingevuld)
95%
100%
Jaarlijkse afbouw
100%
80%
60%
40%
20%
0%
25

35

Aand ontw
ABS

Lifecycle variabele uitkering
Lifecycles
Default life cycle
% Zakelijke waarden bij pensioneren
% renteafdekking 65 jarige + invulling (neutrale lifecycle)
Manier en snelheid van risico afbouwen richting pensioendatum
Grafische weergave lifecycle

Vastgoed
Bedrijfsobl

45
Grondstoffen
HY/EMD

55

65
Staatsobl kort
Liability Matching

Offensieve Lifecycle sorteert voor op doorbeleggen in de uitkeringsfase.
Neutraal (offensief profiel is mogelijk.
78%
49,10%
Jaarlijkse afbouw
100%
80%
60%
40%
20%
0%
25
Aand ontw
ABS
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35

45
55
Vastgoed
Bedrijfsobl

65
75
Grondstoffen
HY/EMD

85
95
Staatsobl kort
Liability Matching

Keuzemogelijkheden
Beleggingsprofielen
Mogelijkheden zelf beleggen
Inkoop garantiepensioen
Garantie kapitaal
Mogelijkheden netto pensioen
Bijsparen
Vermogensbeheer
Selectie managers (intern/extern)

Neutraal, offensief en defensief
Ja
Ja
Nee
Ja (bij Aegon Leven)
Ja
Keuze tussen Aegon Asset Management (huisfondsen) of TKP Investments
(multi‐manager)
Passief en actief
Voor afdekking van het renterisico op pensioendatum wordt gebruik
gemaakt van rente swaps (Aegon Liability Matching Fund)

Passief/Actief
Alternatieve beleggingscategorieën
Kosten
Totale vermogensbeheerkosten, LKF (TER, beheerfees, alle service fees)
Performance fee
Transactiekosten (Aan‐ en verkoopkosten/switchkosten)
Kosten beleggingsadministratie
Overige kosten
Variabele pensioenuitkering
Doorbeleggen na pensioendatum
Type uitkering (default)
Combinatie vast/variabel mogelijk
Delen macro/micro langlevenrisico
Spreiden resultaten (periode)
Risicoverzekering
Verzekeraar
Solvabiliteit
Wijze vaststelling partner‐ en wezenpensioen
ANW‐hiaat/WIA excedent/Premievrijstelling bij invaliditeit/WGA
Acceptatievoorwaarden
Limieten dekking (NP/AO)
Vrijval kapitaal bij overlijden aan nabestaanden
Contractsvoorwaarden
Contractsduur
Opzegtermijn
Beëindigingsvoorwaarden: premievrij maken
Beëindigingsvoorwaarden: collectieve waardeoverdracht
Tariefsgarantie contractduur
Overig
Gegevens per
Ruimte voor additionele informatie over propositie van AEGON Cappital
(max 500 woorden)

18 tot 22bp
Ja, bij actief beheerde fondsen
Circa 16bp
12 tot 25,2bp (afhankelijk van gemiddeld belegd vermogen)
Geen
Ja, via Aegon Leven
Jaarlijks
Nee
Macro bij deelnemer/Micro door risicodrager (sterfte bonus)
Nee
Aegon, ElipsLife
AA‐
Eindloonformule (1,16%)
Ja/ja/ja
O.b.v. WMK
Maximum NP o.b.v. fiscaal maximaal pensioengevend salaris
Afhankelijk van gekozen dekking (saldo methode of winstdelingspool)
Naar keuze: onbepaald (Pensioenabonnement) of 3 of 5 jaar (Contract)
2 maanden
Geen kosten
Ja, transactiekosten worden in rekening gebracht
Ja (bij Pensioenabonnement staat dit voor 1 kalenderjaar vast).
12‐sep‐18
Aegon gaat de krachten bundelen van zijn premiepensioeninstellingen.
Aegon PPI en Cappital worden per 01‐01‐2019 samengevoegd. Daarmee
ontstaat het grootste PPI‐platform van Nederland met meer dan 4500
werkgevers en 200.000 deelnemers. Aegon wil met het samenvoegen van
de PPI’s de ontwikkeling van de digitale dienstverlening versnellen en
klanten meer keuzemogelijkheden bieden.
Bij het ontstaan van de PPI‐markt in 2011 besloot Aegon de deelmarkten
te bedienen met twee PPI‐concepten. De Aegon PPI richt zich vooral op
kleinere ondernemingen met het Aegon Pensioenabonnement, terwijl
Cappital de corporate markt bedient. Aegon hoopt het traject in de eerste
helft van 2019 te kunnen afronden. De nieuwe organisatie gaat Aegon
Cappital heten en gebruikt het administratieplatform van Aegon‐dochter
TKP.
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3. BeFrank
Kerngegevens
Naam
Eigendom
Oprichtingsdatum
Credit rating (indien van toepassing)
Solvabiliteit
Aantal werknemers
Groei verwachting
Belegd vermogen
Premievolume
Aantal aangesloten werkgevers
Aantal aangesloten werknemers
Pensioenadministratie
Administratiesysteem
Digitale aansluiting salarisadministratie (conform UPA)
Digitale gegevensaanlevering via werkgeversportaal
Individuele en collectieve mutaties uit te voeren via portaal
Kernprocessen zoals premiebetalingen geautomatiseerd
Pensioenuitvoeringskosten
Kosten per actieve deelnemer
Kosten per inactieve deelnemer
Overige kosten (buiten pensioenpremie)
Implementatie kosten
Deelnemerscommunicatie
Deelnemersportal
Dashboard (actuele gegevens: kapitaal, premie inleg)
Prognose pensioenkapitaal/pensioenuitkering
Realtime beleggingsinformatie op portal
Financiële planningstool (2e en 3e pijler)
Mogelijkheid inlezen gegevens Pensioenregister/Nibud
Helpdesk deelnemers (telefonisch en per e‐mail)
Beleggingen
Vermogensbeheerder
Lifecycle vaste uitkering
Lifecycles
Default life cycle
% Zakelijke waarden 30 jarige (neutrale lifecycle)
% renteafdekking 65 jarige + invulling (neutrale lifecycle)
Manier en snelheid van risico afbouwen richting pensioendatum
Grafische weergave lifecycle

BeFrank
NN Groep
2011
A‐
226% NN Groep
50
NB
NB
NB
NB
NB
Komodo
Ja
Ja
Ja
Ja
35 ‐ 75
Geen
Ja; echtscheiding/WO geen extra kosten
Mogelijk, bij kleine contracten
Ja
Ja
Ja/Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
NNIP, met onderliggend divers extern
Actief, Passief en Duurzaam
Passief (als geen keuze gemaakt wordt)
77,50%
76,50%
Vanaf 13 jaar voor pensioendatum geleidelijke afbouw zakelijke waarden
100%
80%
60%
40%
20%
0%
25

35

Aand ontw
Staatsobl kort

Lifecycle variabele uitkering
Lifecycles
Default life cycle
% Zakelijke waarden bij pensioneren
% renteafdekking 65 jarige + invulling (neutrale lifecycle)
Manier en snelheid van risico afbouwen richting pensioendatum
Grafische weergave lifecycle

45

Aand opk
Staatsobl lang

55

Vastgoed
Bedrijfsobl

65

Grondstoffen
HY/EMD

De deelnemer heeft de keuze uit 5 beleggingsprofielen.
Defensief (15% returndeel)
15,00%
76,50%
Vanaf 13 jaar voor pensioendatum geleidelijke afbouw zakelijke waarden
100%
80%
60%
40%
20%
0%
25

35

Aand ontw
Staatsobl kort

35

45

55

Aand opk
Staatsobl lang

65

75

Vastgoed
Bedrijfsobl

85

95

Grondstoffen
HY/EMD

Keuzemogelijkheden
Beleggingsprofielen
Mogelijkheden zelf beleggen
Inkoop garantiepensioen
Garantie kapitaal
Mogelijkheden netto pensioen
Bijsparen
Vermogensbeheer
Selectie managers (intern/extern)
Passief/Actief
Alternatieve beleggingscategorieën
Kosten
Totale vermogensbeheerkosten, LKF (TER, beheerfees, alle service fees)
Performance fee
Transactiekosten (Aan‐ en verkoopkosten/switchkosten)
Kosten beleggingsadministratie
Overige kosten
Variabele pensioenuitkering
Doorbeleggen na pensioendatum
Type uitkering (default)
Combinatie vast/variabel mogelijk

Delen macro/micro langlevenrisico
Spreiden resultaten (periode)
Risicoverzekering
Verzekeraar
Solvabiliteit
Wijze vaststelling partner‐ en wezenpensioen
ANW‐hiaat/WIA excedent/Premievrijstelling bij invaliditeit/WGA
Acceptatievoorwaarden
Limieten dekking (NP/AO)
Vrijval kapitaal bij overlijden aan nabestaanden
Contractsvoorwaarden
Contractsduur
Opzegtermijn
Beëindigingsvoorwaarden: premievrij maken
Beëindigingsvoorwaarden: collectieve waardeoverdracht
Tariefsgarantie contractduur
Overig
Gegevens per
Ruimte voor additionele informatie over propositie van BeFrank (max
500 woorden)
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3 lifecycles (Actief, Passief en Duurzaam) met ieder 5 profielen
Ja
Ja
Nee
Ja
Ja
Externe managers
Passief
Geen
LKF 15 bps (passief) + beheerkosten van gemiddeld 18 bps
Geen
Ja, verschilt per fonds
Geen
Geen
Ja www.nn.nl/pensioenuitkering
Beleggingen in de opbouwfase sluiten naadloos aan op de uitkeringsfase"
Ja binnen de 5 profielen die we binnen de variabele uitkering aanbieden is
sprake van een combinatie basisdeel en beleggingsdeel
‐ Heel defensief (100% basisdeel en 0% beleggingsdeel)
‐ Defensief (85% basisdeel en 15% beleggingsdeel)
‐ Neutraal (70% basisdeel en 30% beleggingsdeel)
‐ Offensief (55% basisdeel en 45% beleggingsdeel)
‐ Heel offensief (40% basisdeel en 60% beleggingsdeel)
De deelnemer mag in de uitkeringsfase switchen van profiel
Micro en macro langleven zijn verzekerd
Nee
Delta Lloyd Leven, ElipsLife
226% NN Groep
Keuze tussen middelloon en eindloon
Ja/Ja/Ja
Van Leeuwen II
€105.075 voor PP, WZP en premievrijstelling AO
Ja voor verbetering NP of WzP binnen de fiscale kaders
2‐5 jaar
2 maanden
Geen kosten
Geen kosten
NB
1‐9‐2018
Meer weten over BeFrank? Dat kan! Ga naar www.befrank.nl. U treft daar
alle informatie over ons aanbod. Wij zijn bovendien graag bereid
persoonlijk toelichting te geven..

4. Brand New Day
Kerngegevens
Naam
Eigendom
Oprichtingsdatum
Credit rating (indien van toepassing)
Solvabiliteit
Aantal werknemers
Groei verwachting
Belegd vermogen
Premievolume
Aantal aangesloten werkgevers
Aantal aangesloten werknemers
Pensioenadministratie
Administratiesysteem
Digitale aansluiting salarisadministratie (conform UPA)
Digitale gegevensaanlevering via werkgeversportaal
Individuele en collectieve mutaties uit te voeren via portaal
Kernprocessen zoals premiebetalingen geautomatiseerd
Pensioenuitvoeringskosten
Kosten per actieve deelnemer
Kosten per inactieve deelnemer
Overige kosten (buiten pensioenpremie)
Implementatie kosten
Deelnemerscommunicatie
Deelnemersportal
Dashboard (actuele gegevens: kapitaal, premie inleg)
Prognose pensioenkapitaal/pensioenuitkering
Realtime beleggingsinformatie op portal
Financiële planningstool (2e en 3e pijler)
Mogelijkheid inlezen gegevens Pensioenregister/Nibud
Helpdesk deelnemers (telefonisch en per e‐mail)
Beleggingen
Vermogensbeheerder
Lifecycle vaste uitkering
Lifecycles
Default life cycle
% Zakelijke waarden 30 jarige (neutrale lifecycle)
% renteafdekking 65 jarige + invulling (neutrale lifecycle)
Manier en snelheid van risico afbouwen richting pensioendatum
Grafische weergave lifecycle

Brand New Day
Brand New Day Houdster NV (50%) en a.s.r. (50%)
2012
A (ASR)
Niet van toepassing bij PPI (194% via a.s.r.)
circa 50
groei 1000 werkgevers per jaar
circa 700 mln.
circa 130 mln.
circa 4.000
circa 100.000
Eigen systeem
Ja
Ja
ja, beide mogelijk
ja, er wordt gewerkt met zakelijk incasso
Vanaf € 25, gemiddeld € 50
€0
Ja bij echtscheiding/individuele waardeoverdracht/communicatie p. post
Ja, afhankelijk van aantal werknemers € 100 ‐ € 1000
Ja
In MijnBND heeft deeln.. oa inzicht in opgebouwd kap. en verwacht OP.
Ja
Ja
Ja
Ja er is de pensioenplanner een koppeling met Nibud en Pensioenregister
ja, klantenservice is per mail, telefoon en chat mogelijk van 8.00 tot 21.00
Vanguard
Neutraal, offensief en defensief/standaard
Neutraal
85%
86%
Annuïtaire afbouw vanaf 20 jaar voor de pensioendatum
100%
80%
60%
40%
20%
0%
25
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Aand ontw
Staatsobl kort

Lifecycle variabele uitkering
Lifecycles
Default life cycle
% Zakelijke waarden bij pensioneren
% renteafdekking 65 jarige + invulling (neutrale lifecycle)
Manier en snelheid van risico afbouwen richting pensioendatum
Grafische weergave lifecycle

45

Aand opk
Staatsobl lang

55

Vastgoed
Bedrijfsobl

65

Grondstoffen
HY/EMD

Neutraal, offensief en defensief/standaard en duurzaam
Neutraal
40%
31%
Annuïtaire afbouw vanaf 12 jaar voor de pensioendatum
100%
80%
60%
40%
20%
0%
25

35

Aand ontw
Staatsobl kort
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45

55

Aand opk
Staatsobl lang

65

75

Vastgoed
Bedrijfsobl

85

95

Grondstoffen
HY/EMD

Keuzemogelijkheden
Beleggingsprofielen
Mogelijkheden zelf beleggen
Inkoop garantiepensioen
Garantie kapitaal
Mogelijkheden netto pensioen
Bijsparen

Neutraal, offensief en defensief
Ja
Nee
Garantiefonds bij zelf beleggen
Netto partnerpensioen
Ja, is mogelijk op basis van zelf gekozen staffel, inclusief marktrente
staffel

Vermogensbeheer
Selectie managers (intern/extern)
Passief/Actief
Alternatieve beleggingscategorieën
Kosten
Totale vermogensbeheerkosten, LKF (TER, beheerfees, alle service fees)
Performance fee
Transactiekosten (Aan‐ en verkoopkosten/switchkosten)
Kosten beleggingsadministratie
Overige kosten
Variabele pensioenuitkering
Doorbeleggen na pensioendatum
Type uitkering (default)
Combinatie vast/variabel mogelijk
Delen macro/micro langlevenrisico
Spreiden resultaten (periode)
Risicoverzekering
Verzekeraar
Solvabiliteit
Wijze vaststelling partner‐ en wezenpensioen
ANW‐hiaat/WIA excedent/Premievrijstelling bij invaliditeit/WGA
Acceptatievoorwaarden
Limieten dekking (NP/AO)
Vrijval kapitaal bij overlijden aan nabestaanden
Contractsvoorwaarden
Contractsduur
Opzegtermijn
Beëindigingsvoorwaarden: premievrij maken
Beëindigingsvoorwaarden: collectieve waardeoverdracht
Tariefsgarantie contractduur
Overig
Gegevens per
Ruimte voor additionele informatie over propositie van Brand New Day
(max 500 woorden)
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Vanguard
Passief
Nee
Voor MKB 40 bps, voor midden‐ en grootbedrijf maatwerk
Geen
0,50% aankoopkosten, voor midden ‐en grootbedrijf maatwerk. Geen
verkoopkosten/switchkosten
Geen
Geen
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
ASR
194%
Eindloonformule (1,16%)
Ja/nee/ja
Ja
Maximum PP o.b.v. fiscaal maximaal pensioengevend salaris
Ja
Onbepaalde tijd
Jaarlijks per 1 januari, 1 maand opzegtermijn
Geen kosten
Geen kosten
Standaard niet, maatwerk mogelijk
1‐9‐2018
Klanten verbazen
We hebben Brand New Day opgericht om het op te nemen tegen de grote
verzekeraars. Om een alternatief te bieden voor de woekerkosten en de
slechte service. Wij pakken de handschoen op. En we doen dat met onze
eigen filosofie. Een filosofie die werkt. Het bewijs dat het ook echt anders
kan in de financiële wereld. Die filosofie is simpel: als het goed is voor de
klant, is het uiteindelijk ook goed voor ons.
Engelstalige correspondentie
De portal voor de werknemer (MijnBND) is in het Engels beschikbaar.
Ook de relevante documenten, zoals Pensioen123 en jaarlijks UPO,
worden standaard in het Engels beschikbaar gesteld. Dit is kosteloos.
Juridische stukken (het pensioenreglement en de uitvoeringsovereenkomst) worden eenmalig in het Engels beschikbaar gesteld voor
een vergoeding van € 250,‐.
Restitutie.
Je denkt er liever niet over na, maar er is een kans dat een werknemer
onverhoopt komt te overlijden voor de pensioendatum. Op zo’n moment
wilt u als werkgever dat zoveel mogelijk van het pensioengeld dat de
werknemer heeft opgebouwd ten goede komt aan de achtergelaten
partner. Restitutie zorgt hiervoor. Restitutie geldt voor de gehele
pensioenpot van de werknemer. Dus ook voor waarde die de werknemer
overdraagt (collectieve waardeoverdrachten én individuele
waardeoverdrachten) en het bedrag dat de werknemer vrijwillig bijspaart
voor zijn pensioen. Bovendien blijft restitutie gelden voor de werknemer
waarvoor de werkgever geen premie meer inlegt (bijvoorbeeld omdat de
werknemer uit dienst is). In onze blog leest u meer over restitutie.
Buitenlandse werkgevers
De mogelijkheden om werknemers van een buitenlandse werkgever
onder te brengen bij Brand New Day PPI zijn verruimd. Voor een
buitenlandse werkgever (zonder KvK) is het van belang dat er sprake is
van een fysieke vestiging.
Meer weten? Neem dan contact met ons op via
collectief@brandnewday.nl of 020‐758 5370. Meer informatie vind je op
onze website www.brandnewday.nl/collectief

5. LifeSight
Kerngegevens
Naam
Eigendom
Oprichtingsdatum
Credit rating (indien van toepassing)
Solvabiliteit
Aantal werknemers
Groei verwachting
Belegd vermogen
Premievolume
Aantal aangesloten werkgevers
Aantal aangesloten werknemers
Pensioenadministratie
Administratiesysteem
Digitale aansluiting salarisadministratie (conform UPA)
Digitale gegevensaanlevering via werkgeversportaal
Individuele en collectieve mutaties uit te voeren via portaal
Kernprocessen zoals premiebetalingen geautomatiseerd
Pensioenuitvoeringskosten
Kosten per actieve deelnemer
Kosten per inactieve deelnemer
Overige kosten (buiten pensioenpremie)
Implementatie kosten
Deelnemerscommunicatie
Deelnemersportal
Dashboard (actuele gegevens: kapitaal, premie inleg)
Prognose pensioenkapitaal/pensioenuitkering
Realtime beleggingsinformatie op portal
Financiële planningstool (2e en 3e pijler)
Mogelijkheid inlezen gegevens Pensioenregister/Nibud
Helpdesk deelnemers (telefonisch en per e‐mail)
Beleggingen
Vermogensbeheerder
Lifecycle vaste uitkering
Lifecycles
Default life cycle
% Zakelijke waarden 30 jarige (neutrale lifecycle)
% renteafdekking 65 jarige + invulling (neutrale lifecycle)
Manier en snelheid van risico afbouwen richting pensioendatum
Grafische weergave lifecycle

LifeSight
Stichting
2014
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Circa 15.
In 2021 in top 5 van uitvoerders van DC regelingen in Nederland
Circa € 400 mln
Circa € 60 mln
Circa 30
Circa 15.000
Inadmin (RiskCo)
Ja
Ja
Ja
Ja
€ 40 ‐ € 60
Geen
Bij echtscheiding/waardeoverdracht/niet digitale mutaties
Geen
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Achmea IM/Actiam/LGIM/Northern Trust & Blackrock
86: Per deelnemer wordt een passende beleggingsmix vastgesteld
LifeSight kent geen generieke default lifecycle.
79,5% (dit is exclusief allocatie naar High Yield)
95,4%
Afhankelijk: gewenste pensioenleeftijd/ pensioeninkomen/risicoprofiel
100%
80%
60%
40%
20%
0%
25

35

Aand ontw
Staatsobl kort

Lifecycle variabele uitkering
Lifecycles
Default life cycle
% Zakelijke waarden bij pensioneren
% renteafdekking 65 jarige + invulling (neutrale lifecycle)
Manier en snelheid van risico afbouwen richting pensioendatum
Grafische weergave lifecycle

45

Aand opk
Staatsobl lang

55

Vastgoed
Bedrijfsobl

65

Grondstoffen
HY/EMD

86: Per deelnemer wordt een passende beleggingsmix vastgesteld
LifeSight kent geen generieke default lifecycle.
7,3% (dit is exclusief allocatie naar High Yield)
87,3%
Afhankelijk: gewenste pensioenleeftijd/ pensioeninkomen/risicoprofiel
100%
80%
60%
40%
20%
0%
25
Aand ontw
Staatsobl kort

39

35

45
Aand opk
Staatsobl lang

55

65
Vastgoed
Bedrijfsobl

75

85

Grondstoffen
HY/EMD

Keuzemogelijkheden
Beleggingsprofielen

Mogelijkheden zelf beleggen
Inkoop garantiepensioen
Garantie kapitaal
Mogelijkheden netto pensioen
Bijsparen
Vermogensbeheer
Selectie managers (intern/extern)
Passief/Actief
Alternatieve beleggingscategorieën
Kosten
Totale vermogensbeheerkosten, LKF (TER, beheerfees, alle service fees)

Performance fee
Transactiekosten (Aan‐ en verkoopkosten/switchkosten)
Kosten beleggingsadministratie
Overige kosten
Variabele pensioenuitkering
Doorbeleggen na pensioendatum
Type uitkering (default)

172 beleggingsprofielen van zeer defensief tot zeer offensief
Op basis van het salaris en leeftijd wordt het persoonlijke risicodraagvlak
van de medewerker vastgesteld, wat de optimale standaard
beleggingsmix bepaald.
Ja
Ja
Nee
Ja
Ja
Externe managers
Grotendeels passief
Geen
Money weighted 36 bps voor werkgevers tot ca. 250 medewerkers en ca.
€ 1 mio jaarpremie. Voor grotere contracten wordt een hogere korting op
de standaard OCF gegeven.
Geen
Geen
Geen
Geen
Niet zelf, maar via default verzekeraar Allianz
Keuze tussen:
‐ Een uitkering die aan het begin vergelijkbaar is met een gegarandeerde
uitkering en daarna, na verwachting, stijgt
‐ Een uitkering die aan het begin hoger is dan een gegarandeerde
uitkering en daarna, na verwachting, op niveau blijft.
Via www.mijnpensioenkomtvrij.nl kunnen deelnemers zich oriënteren,
een berekening laten maken, een offerte opvragen en uiteindelijk hun
direct ingaande pensioenuitkering aanvragen.
Ja, je hebt de keuze te beleggen met 25%, 50%, 75% en 100% van uw
pensioenkapitaal
Er wordt na 20 jaar geen risico meer gelopen. Er is ook geen bijschrijving
meer van rendement of sterfte.
De variabele uitkering wordt jaarlijks per 1 januari herrekend.

Combinatie vast/variabel mogelijk
Delen macro/micro langlevenrisico
Spreiden resultaten (periode)
Risicoverzekering
Verzekeraar
Solvabiliteit
Wijze vaststelling partner‐ en wezenpensioen
ANW‐hiaat/WIA excedent/Premievrijstelling bij invaliditeit/WGA
Acceptatievoorwaarden

ElipsLife
AA‐
Middelloon‐(1,313%) of eindloonformule (1,16%)
Ja/ja/ja
Soepeler dan convenant: geen aanvullend onderzoek bij schade in eerste
jaar bij > 100 deelnemers of wanneer risico voorafgaand al was verzekerd
op hetzelfde niveau.
Maximum NP: € 150.000, max. AOP € 250.000
Ja

Limieten dekking (NP/AO)
Vrijval kapitaal bij overlijden aan nabestaanden
Contractsvoorwaarden
Contractsduur
Opzegtermijn
Beëindigingsvoorwaarden: premievrij maken
Beëindigingsvoorwaarden: collectieve waardeoverdracht

5 en 10 jaar (andere duren eventueel in overleg mogelijk)
3 maanden
Geen kosten
Eénmalige kosten voor administratieve afhandeling van uitgaande CWO
ad €2.500
Ja, administratiekosten en OCF voor contractduur gegarandeerd;
risicotarieven voor max. 5 jaar

Tariefsgarantie contractduur
Overig
Gegevens per
Ruimte voor additionele informatie over propositie van LifeSight (max
500 woorden)
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1‐sep‐18
Onze belangrijkste toegevoegde waarde voor deelnemers en werkgevers
bieden wij via de 3 kernelementen van onze propositie:
1. Best in class partijen gebundeld onder de LifeSight vlag
2. Bewezen en moderne communicatie
3. Een persoonlijke beleggingsoplossing op basis van de kenmerken en
(pensioen)doelstellingen van de deelnemer
Deze elementen resulteren in een beter inzicht, meer betrokkenheid en
een beter pensioenresultaat voor de deelnemer.

6. Zwitserleven (PPI)
Kerngegevens
Naam
Eigendom
Oprichtingsdatum
Credit rating (indien van toepassing)
Solvabiliteit
Aantal werknemers
Groei verwachting
Belegd vermogen
Premievolume
Aantal aangesloten werkgevers
Aantal aangesloten werknemers
Pensioenadministratie
Administratiesysteem
Digitale aansluiting salarisadministratie (conform UPA)
Digitale gegevensaanlevering via werkgeversportaal
Individuele en collectieve mutaties uit te voeren via portaal
Kernprocessen zoals premiebetalingen geautomatiseerd
Pensioenuitvoeringskosten
Kosten per actieve deelnemer
Kosten per inactieve deelnemer
Overige kosten (buiten pensioenpremie)
Implementatie kosten
Deelnemerscommunicatie
Deelnemersportal
Dashboard (actuele gegevens: kapitaal, premie inleg)
Prognose pensioenkapitaal/pensioenuitkering
Realtime beleggingsinformatie op portal
Financiële planningstool (2e en 3e pijler)
Mogelijkheid inlezen gegevens Pensioenregister/Nibud
Helpdesk deelnemers (telefonisch en per e‐mail)
Beleggingen
Vermogensbeheerder
Lifecycle vaste uitkering
Lifecycles
Default life cycle
% Zakelijke waarden 30 jarige (neutrale lifecycle)
% renteafdekking 65 jarige + invulling (neutrale lifecycle)
Manier en snelheid van risico afbouwen richting pensioendatum
Grafische weergave lifecycle

Zwitserleven PPI
Vivat
2013
BBB
Vivat 167%, SRLEV 151% (1e helft 2018)
2 (Zwitserleven > 200)
Hoog
> 300 mln
> 100 mln
1700
> 26.000
Lifetime
Ja ( Benefits Plaza).Directe koppelingen met sal. adm .pakketten mogelijk.
Ja
Ja
Ja
Maximaal € 65
Geen
Geen
Geen
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Actiam, Amundi, Robeco, Stone Harbor
Voorzichtig, defensief, neutraal, offensief en agressief
Neutraal
78,4
Streeft op pensioendatum naar afdekking van renterisico van 100
In jaarlijkse stappen vanaf 15 jaar voor pensioenleeftijd
100%
80%
60%
40%
20%
0%
25

35

Aand ontw
Staatsobl kort

Lifecycle variabele uitkering
Lifecycles
Default life cycle
% Zakelijke waarden bij pensioneren
% renteafdekking 65 jarige + invulling (neutrale lifecycle)
Manier en snelheid van risico afbouwen richting pensioendatum
Grafische weergave lifecycle

45

Aand opk
Staatsobl lang

55

Vastgoed
Bedrijfsobl

65

Grondstoffen
HY/EMD

Er zijn 8 wegingen in de mate van doorbeleggen
Er is geen default doorbeleg lifecycle. Zie opmerkingen variabele uitkering
48,1%
Streeft op pensioendatum naar afdekking van renterisico van 100
In jaarlijkse stappen vanaf 15 jaar voor pensioenleeftijd
100%
80%
60%
40%
20%
0%
25

35

Aand ontw
Staatsobl kort

41

45

55

Aand opk
Staatsobl lang

65

75

Vastgoed
Bedrijfsobl

85

95

Grondstoffen
HY/EMD

Keuzemogelijkheden
Beleggingsprofielen
Mogelijkheden zelf beleggen
Inkoop garantiepensioen
Garantie kapitaal
Mogelijkheden netto pensioen
Bijsparen
Vermogensbeheer
Selectie managers (intern/extern)
Passief/Actief
Alternatieve beleggingscategorieën
Kosten
Totale vermogensbeheerkosten, LKF (TER, beheerfees, alle service fees)
Performance fee
Transactiekosten (Aan‐ en verkoopkosten/switchkosten)

Kosten beleggingsadministratie
Overige kosten
Variabele pensioenuitkering
Doorbeleggen na pensioendatum
Type uitkering (default)

Voorzichtig, defensief, neutraal, offensief en agressief
Ja
Ja
Nee
Ja
Ja
Actiam, Amundi, Robeco, Stone Harbor
Grotendeels passief
Nee
0,56% In de praktijk wordt vaak korting gegeven waardoor dit lager
uitvalt.
Geen
Er is een opslag (swingpricing) van gemiddeld 0,15% (gewogen naar de
fondsweging in de lifecycle) bij aankoop en een afslag van 0,11% bij
verkoop. In de praktijk kunnen deze kosten lager uitvallen door salderen.
Deze kosten zijn ter dekking van de onderliggende bied‐laat spread en
komen geheel ten goede aan de fondsen.
Geen
Geen
Ja
Combinatie vast en variabel, waarbij het vaste deel steeds groter wordt
over tijd. In de grafiek van de lifecycle is na pensioendatum het variabele
beleggingsdeel weergegeven. Het vaste deel is niet opgenomen.
Ja
Langlevenrisico is meeverzekerd. De sterftetafel is gegarandeerd vanaf
aanvang van het contract.
Jaarlijks

Combinatie vast/variabel mogelijk
Delen macro/micro langlevenrisico
Spreiden resultaten (periode)
Risicoverzekering
Verzekeraar
Solvabiliteit
Wijze vaststelling partner‐ en wezenpensioen
ANW‐hiaat/WIA excedent/Premievrijstelling bij invaliditeit/WGA
Acceptatievoorwaarden
Limieten dekking (NP/AO)
Vrijval kapitaal bij overlijden aan nabestaanden
Contractsvoorwaarden
Contractsduur
Opzegtermijn
Beëindigingsvoorwaarden: premievrij maken
Beëindigingsvoorwaarden: collectieve waardeoverdracht

SRLEV N.V.
151%
Middelloon‐ (1,875%) of eindloonformule (1,16%)
Ja/ja/ja
Hoogste score (*****) op voorwaarden Moneyview
Maximum AOP: € 150.000
T.b.v. indexatie NP of alternatief: negatieve risicopremie

Tariefsgarantie contractduur
Overig
Gegevens per
Ruimte voor additionele informatie over propositie van Zwitserleven
(PPI) (max 500 woorden)

42

Onbepaalde tijd
2 maanden
Geen kosten
Kosten overdracht € 11,74 per deelnemer. Opgave € 29,36 per deelnemer
Gemaximeerd op € 2.936
5 jaar mogelijk in overleg
31 augustus 2018
Naast de risico afbouw middels de aankoop van staatsobligaties kan de
deelnemer ook gebruik maken van de ZekerheidZwitch. Hierbij wordt in
de afbouwfase al pensioenaanspraken aangekocht.

Bijlage:
Bijlage:
Vragen
Vragenen
enantwoorden
antwoorden
Bijlage:
PPI’s
Verzekeraars
Verzekeraars
Vragen en antwoorden

43

7. Allianz Nederland Levensverzekering N.V.
Kerngegevens
Naam
Eigendom
Oprichtingsdatum
Credit rating (indien van toepassing)
Solvabiliteit
Aantal werknemers
Groei verwachting
Belegd vermogen
Premievolume
Aantal aangesloten werkgevers
Aantal aangesloten werknemers
Pensioenadministratie
Administratiesysteem
Digitale aansluiting salarisadministratie (conform UPA)
Digitale gegevensaanlevering via werkgeversportaal
Individuele en collectieve mutaties uit te voeren via portaal
Kernprocessen zoals premiebetalingen geautomatiseerd
Pensioenuitvoeringskosten
Kosten per actieve deelnemer
Kosten per inactieve deelnemer
Overige kosten (buiten pensioenpremie)
Implementatie kosten
Deelnemerscommunicatie
Deelnemersportal
Dashboard (actuele gegevens: kapitaal, premie inleg)
Prognose pensioenkapitaal/pensioenuitkering
Realtime beleggingsinformatie op portal
Financiële planningstool (2e en 3e pijler)
Mogelijkheid inlezen gegevens Pensioenregister/Nibud
Helpdesk deelnemers (telefonisch en per e‐mail)
Beleggingen
Vermogensbeheerder
Lifecycle vaste uitkering
Lifecycles
Default life cycle
% Zakelijke waarden 30 jarige (neutrale lifecycle)
% renteafdekking 65 jarige + invulling (neutrale lifecycle)
Manier en snelheid van risico afbouwen richting pensioendatum
Grafische weergave lifecycle

Allianz Nederland Levensverzekering N.V.
Allianz SE
1890
S&P: AA (outlook stable)
Per 01‐07‐2018 Solvency II 230%
Allianz Nederland: 1000
Pensioenbedrijf: minimaal marktaandeel 10% in 2022
DC‐regelingen: > € 750 mln
> € 80 mln
> 1.700
NB
LeanApps (Keylane)
Ja, diverse pakketten zijn mogelijk
Ja
Ja
Ja
Van € 60‐ € 85,‐ (afhankelijk van aantal werknemers)
Geen
Geen
Geen
Ja
Ja
Ja/Ja
Ja
Ja, inclusief doorbeleggen
Ja/Ja
ja
Allianz Global Investors, iShares, Lyxor
Allianz Pensioen Beleggen passief en actief (neutraal, offensief, defensief)
Allianz Pensioen Beleggen Neutraal (passief of actief)
70,62% /100% in doorbeleggen opbouw lifecycle
70,82%
Lineaire afbouw per kwartaal
100%
80%
60%
40%
20%
0%
25

35

Aand ontw
Staatsobl kort

Lifecycle variabele uitkering
Lifecycles
Default life cycle
% Zakelijke waarden bij pensioneren
% renteafdekking 65 jarige + invulling (neutrale lifecycle)
Manier en snelheid van risico afbouwen richting pensioendatum
Grafische weergave lifecycle

45

Aand opk
Staatsobl lang

55

Vastgoed
Bedrijfsobl

65

Grondstoffen
HY/EMD

Naast de lifecycle op basis van 100% doorbeleggen zijn er 6 combinaties
Voorsorteren op vast. Zoals wettelijk voorgeschreven
30,63%
54,85%
Lineaire afbouw per kwartaal
100%
80%
60%
40%
20%
0%
25
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Aand ontw
Staatsobl kort
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45

Aand opk
Staatsobl lang

55

65

Vastgoed
Bedrijfsobl

75

85

Grondstoffen
HY/EMD

Keuzemogelijkheden
Beleggingsprofielen
1. Allianz Passieve Lifecycle Defensief
2. Allianz Passieve Lifecycle Defensief (25% doorbeleggen)
3. Allianz Passieve Lifecycle Neutraal
4. Allianz Passieve Lifecycle Neutraal (25% doorbeleggen)
5. Allianz Passieve Lifecycle Neutraal (50% doorbeleggen)
6. Allianz Passieve Lifecycle Offensief
7. Allianz Passieve Lifecycle Offensief (25% doorbeleggen)
8. Allianz Passieve Lifecycle Offensief (50% doorbeleggen)
9. Allianz Passieve Lifecycle Offensief (75% doorbeleggen)
10. Allianz Passieve Lifecycle Doorbeleggen

11. Allianz Actieve Lifecycle Defensief
12. Allianz Actieve Lifecycle Defensief (25% doorbeleggen)
13. Allianz Actieve Lifecycle Neutraal
14. Allianz Actieve Lifecycle Neutraal (25% doorbeleggen)
15. Allianz Actieve Lifecycle Neutraal (50% doorbeleggen)
16. Allianz Actieve Lifecycle Offensief
17. Allianz Actieve Lifecycle Offensief (25% doorbeleggen)
18. Allianz Actieve Lifecycle Offensief (50% doorbeleggen)
19. Allianz Actieve Lifecycle Offensief (75% doorbeleggen)
20. Allianz Actieve Lifecycle Doorbeleggen

Mogelijkheden zelf beleggen
Inkoop garantiepensioen
Garantie kapitaal
Mogelijkheden netto pensioen
Bijsparen
Vermogensbeheer
Selectie managers (intern/extern)
Passief/Actief
Alternatieve beleggingscategorieën
Kosten
Totale vermogensbeheerkosten, LKF (TER, beheerfees, alle service fees)
Performance fee
Transactiekosten (Aan‐ en verkoopkosten/switchkosten)

Ja
Ja
Nee
Ja
Ja. Tevens is PVI op bijsparen is mogelijk.
Allianz Global Investors, iShares, Lyxor
Passief en actief naar keuze of beide
Nee
Passieve lifecycles: 0,43%, actieve lifecycles: 0,54%
Niet van toepassing
Geen aankoopkosten, 0,25% verkoopkosten, geen switchkosten bij
switchen tussen lifecycles en bij switch naar zelf beleggen
Onderdeel van de hierboven getoonde beleggingskosten
Geen

Kosten beleggingsadministratie
Overige kosten
Variabele pensioenuitkering
Doorbeleggen na pensioendatum
Type uitkering (default)
Combinatie vast/variabel mogelijk
Delen macro/micro langlevenrisico
Spreiden resultaten (periode)
Risicoverzekering
Verzekeraar
Solvabiliteit
Wijze vaststelling partner‐ en wezenpensioen
ANW‐hiaat/WIA excedent/Premievrijstelling bij invaliditeit/WGA

Ja. Alle info op https://www.allianz.nl/mijnpensioenkomtvrij
Default is vaste uitkering
Ja. 25% vast, 50% vast, 75% vast en 100% vast
Nee. Voor Allianz (na 20 jaar)
Nee
Allianz Nederland Levensverzekering NV
230% (Allianz Group)
Middelloon‐ of Eindloonformule
Ja, verplicht en vrijwillig/Ja, verplicht en vrijwillig/Ja (kan ook over
bijspaarpremie)
Ja bij vrijwillig.
Maximum NP o.b.v. fiscaal maximaal pensioengevend salaris
Nee, opbouw OP is bij leven, de deelnemer krijgt maandelijks negatieve
risicopremies bijgeschreven. (bonusbijschrijving bij leven)

Acceptatievoorwaarden
Limieten dekking (NP/AO)
Vrijval kapitaal bij overlijden aan nabestaanden
Contractsvoorwaarden
Contractsduur
Opzegtermijn
Beëindigingsvoorwaarden: premievrij maken
Beëindigingsvoorwaarden: collectieve waardeoverdracht

Default 5 jaar
2 maanden
Geen kosten
2% over de opgebouwde waarde met een maximum per werknemer
(afhankelijk van het aantal werknemers)
5 jaar

Tariefsgarantie contractduur
Overig
Gegevens per
Ruimte voor additionele informatie over propositie van Allianz
Nederland Levensverzekering N.V. (max 500 woorden)

5‐sep‐18
De lifecycles van Allianz sluiten naadloos aan op de mogelijke combinaties
van doorbeleggen ná pensioendatum. De deelnemer wordt in zijn
Persoonlijke Pensioen Portaal heel eenvoudig door de profieltoets geleid.
Allianz biedt een alles‐inclusief‐tarief. Geen extra kosten voor het
doorvoeren van waardeoverdrachten, echtscheidingen, fiscale wijzigingen
etc.

45

8. ASR
Kerngegevens
Naam
Eigendom
Oprichtingsdatum
Credit rating (indien van toepassing)
Solvabiliteit
Aantal werknemers
Groei verwachting
Belegd vermogen
Premievolume
Aantal aangesloten werkgevers
Aantal aangesloten werknemers
Pensioenadministratie
Administratiesysteem
Digitale aansluiting salarisadministratie (conform UPA)
Digitale gegevensaanlevering via werkgeversportaal
Individuele en collectieve mutaties uit te voeren via portaal
Kernprocessen zoals premiebetalingen geautomatiseerd
Pensioenuitvoeringskosten
Kosten per actieve deelnemer
Kosten per inactieve deelnemer
Overige kosten (buiten pensioenpremie)
Implementatie kosten
Deelnemerscommunicatie
Deelnemersportal
Dashboard (actuele gegevens: kapitaal, premie inleg)
Prognose pensioenkapitaal/pensioenuitkering
Realtime beleggingsinformatie op portal
Financiële planningstool (2e en 3e pijler)
Mogelijkheid inlezen gegevens Pensioenregister/Nibud
Helpdesk deelnemers (telefonisch en per e‐mail)
Beleggingen
Vermogensbeheerder
Lifecycle vaste uitkering
Lifecycles
Default life cycle
% Zakelijke waarden 30 jarige (neutrale lifecycle)
% renteafdekking 65 jarige + invulling (neutrale lifecycle)
Manier en snelheid van risico afbouwen richting pensioendatum
Grafische weergave lifecycle

ASR
Beursgenoteerd; a.s.r. is sinds juni 2016 genoteerd Euronext Amsterdam
Rechtsvoorgangers sinds 1720
https://asrnederland.nl/investor‐relations/ratings
194% per 30‐06‐2018
3792 per 30‐06‐2018
Niet van toepassing
€ 55 miljard
€ 3,9 miljard (2017)
20.000
550.000
Lifetime
Ja, via Benefits Plaza
Ja
Ja
Ja
Afhankelijk van aantal deelnemers
Geen
€ 150 / € 225
Geen
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
ASR Vermogensbeheer N.V.
Werknemers Pensioen
Lifecycle Neutraal (vast pensioen)
75%
68 jaar: duration bijna 100%. 65 jaar: duration, iets lager (ca 90%)
Neutrale lifecycle: het mixfonds afbouwen tot 10% zakelijke waarden.
100%
80%
60%
40%
20%
0%
25

35

Aand ontw
Staatsobl kort

Lifecycle variabele uitkering
Lifecycles
Default life cycle
% Zakelijke waarden bij pensioneren
% renteafdekking 65 jarige + invulling (neutrale lifecycle)
Manier en snelheid van risico afbouwen richting pensioendatum
Grafische weergave lifecycle

45

Aand opk
Bedrijfsobl

55

Vastgoed
HY/EMD

65

Grondstoffen
Staatsobl lang

Neutraal en Offensief: beiden 2 mogelijkheden
Lifecycle Neutraal (vast pensioen)
37,5%
De duration t.o.v. een vaste uitkering (op 68 jaar!) op 65 ‐jarige rond 55%.
Neutrale lifecycle: het mixfonds afbouwen tot 37,5% zakelijke waarden.
100%
80%

Nog niet

60%

beschikbaar

40%
20%
0%
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Aand ontw
Staatsobl kort
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45

55

Aand opk
Bedrijfsobl

65

75

Vastgoed
HY/EMD

85

95

Grondstoffen
Staatsobl lang

Keuzemogelijkheden
Beleggingsprofielen

Defensief (altijd vast pensioen), Neutraal (vast of variabel pensioen),
Offensief (vast of variabel pensioen)
Ja, 19 beleggingsfondsen van ASR en BNP Paribas
NB
NB
Ja
Ja

Mogelijkheden zelf beleggen
Inkoop garantiepensioen
Garantie kapitaal
Mogelijkheden netto pensioen
Bijsparen
Vermogensbeheer
Selectie managers (intern/extern)
Passief/Actief
Alternatieve beleggingscategorieën
Kosten
Totale vermogensbeheerkosten, LKF (TER, beheerfees, alle service fees)

ASR, Northern Trust, BlackRock en BNP Paribas
Grotendeels actief
Nee
Loopt van 0,29% af naar 0,22% afhankelijk van het # jaren voor
pensioendatum in de lifecycle, zie ook het tabblad van de lifecycle
Geen
Geen switchkosten, geen aan‐ en verkoopkosten, alleen in‐ en
uitstapvergoedingen voor het ASR Pensioen Bedrijfsobligatiefonds en de
ASR Pensioen Staatsobligatiefondsen
Standaard 0,20% per jaar maar hier kan van afgeweken worden.
Geen

Performance fee
Transactiekosten (Aan‐ en verkoopkosten/switchkosten)

Kosten beleggingsadministratie
Overige kosten
Variabele pensioenuitkering
Doorbeleggen na pensioendatum
Type uitkering (default)
Combinatie vast/variabel mogelijk
Delen macro/micro langlevenrisico
Spreiden resultaten (periode)
Risicoverzekering
Verzekeraar
Solvabiliteit
Wijze vaststelling partner‐ en wezenpensioen
ANW‐hiaat/WIA excedent/Premievrijstelling bij invaliditeit/WGA
Acceptatievoorwaarden

Nog niet bekend
Nog niet bekend
Nog niet bekend
Nog niet bekend
Nog niet bekend
ASR Leven
194%
Eindloon of middelloon
Ja/nee/ja
Geen premievrijstelling arbeidsongeschiktheid als arbeidsongeschiktheid
of ziekte zich voordoet binnen 6 maanden na ingang verzekering en deze
redelijkerwijs te verwachten was. WIA is leidend. Geen recht op uitkering
partnerpensioen als deelnemer overlijdt binnen een jaar na aanvang
deelnemerschap of ingang partnerschap en het overlijden te verwachten
was.
Maximum NP o.b.v. fiscaal maximaal pensioengevend salaris
Nee

Limieten dekking (NP/AO)
Vrijval kapitaal bij overlijden aan nabestaanden
Contractsvoorwaarden
Contractsduur
Opzegtermijn
Beëindigingsvoorwaarden: premievrij maken
Beëindigingsvoorwaarden: collectieve waardeoverdracht
Tariefsgarantie contractduur
Overig
Gegevens per
Ruimte voor additionele informatie over propositie van ASR (max 500
woorden)

Onbepaalde tijd
2 maanden voor werkgever en 6 maanden voor a.s.r.
Geen kosten
€ 35,66 per (gewezen) deelnemer met een minimum van € 1.222,63
Niet van toepassing
5‐9‐2018
Het Werknemers Pensioen van a.s.r. biedt een volledig digitale propositie,
waarbij de werkgever en werknemers ook de mogelijkheid hebben om te
kiezen voor Engelstalige communicatie. Het klantactivatiemodel van a.s.r.
zorgt ervoor dat op basis van data de werknemers stap voor stap
begeleiding krijgen bij het maken van individuele keuzes. Met e‐
mailtriggers informeren wij werknemers automatisch op belangrijke
momenten, zoals indiensttreding, beleggingskeuzes en pensionering. Mijn
pensioenverkenner is het persoonlijke online platform voor werknemers
en helpt bij het beantwoorden van de belangrijkste vragen: "Wat heb ik?"
"Wat wil ik?" en "Wat kan ik?" a.s.r. ontwikkelt nieuwe diensten en
verbetert continu de communicatie met als doel het pensioenbewustzijn
van werknemers te verhogen.de pensioendatum tot het niveau van 10%
zakelijke waarden.
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9. NN – Persoonlijk Pensioen Plan
Kerngegevens
Naam
Eigendom
Oprichtingsdatum
Credit rating (indien van toepassing)
Solvabiliteit
Aantal werknemers
Groei verwachting
Belegd vermogen
Premievolume
Aantal aangesloten werkgevers
Aantal aangesloten werknemers
Pensioenadministratie
Administratiesysteem
Digitale aansluiting salarisadministratie (conform UPA)
Digitale gegevensaanlevering via werkgeversportaal
Individuele en collectieve mutaties uit te voeren via portaal
Kernprocessen zoals premiebetalingen geautomatiseerd
Pensioenuitvoeringskosten
Kosten per actieve deelnemer
Kosten per inactieve deelnemer
Overige kosten (buiten pensioenpremie)
Implementatie kosten
Deelnemerscommunicatie
Deelnemersportal
Dashboard (actuele gegevens: kapitaal, premie inleg)
Prognose pensioenkapitaal/pensioenuitkering
Realtime beleggingsinformatie op portal
Financiële planningstool (2e en 3e pijler)
Mogelijkheid inlezen gegevens Pensioenregister/Nibud
Helpdesk deelnemers (telefonisch en per e‐mail)
Beleggingen
Vermogensbeheerder
Lifecycle vaste uitkering
Lifecycles
Default life cycle
% Zakelijke waarden 30 jarige (neutrale lifecycle)
% renteafdekking 65 jarige + invulling (neutrale lifecycle)
Manier en snelheid van risico afbouwen richting pensioendatum
Grafische weergave lifecycle

NN ‐ Persoonlijk Pensioen Plan
NN Group/Delta Lloyd
1807
A‐
226%
NB
NB
NB
NB
NB
NB
ALFA
Ja
Ja
Ja
Ja
€ 50 ‐ € 80 (beleggingen) € 60 ‐ € 90 (beleggingen + inkoop gegarandeerd)
Geen
Geen
Geen
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
NNIP
Index volgend en Actief beheerd
Gebalanceerd is de standaard default, werkgever kan nog profiel kiezen
77,50%
76,5% zie bijlage
Lineair
100%
80%
60%
40%
20%
0%
25

35

Aand ontw
Staatsobl kort

Lifecycle variabele uitkering
Lifecycles
Default life cycle
% Zakelijke waarden bij pensioneren
% renteafdekking 65 jarige + invulling (neutrale lifecycle)
Manier en snelheid van risico afbouwen richting pensioendatum
Grafische weergave lifecycle
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Aand opk
Staatsobl lang

55

Vastgoed
Bedrijfsobl

65

Grondstoffen
HY/EMD

De deelnemer heeft de keuze uit 5 beleggingsprofiele
Default is gebalanceerd met afbouw naar vast (15% returndeel)
15%
76,50%
Lineair
100%
80%
60%
40%
20%
0%
25

35

Aand ontw
Staatsobl kort
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45

55

Aand opk
Staatsobl lang

65

75

Vastgoed
Bedrijfsobl

85

95

Grondstoffen
HY/EMD

Keuzemogelijkheden
Beleggingsprofielen

Deelnemer heeft keuze uit 5 beleggingsprofielen
‐ Voorzichtiger +
‐ Voorzichtiger
‐ Gebalanceerd
‐ Ambitieuzer
‐ Ambitieuzer +
Ja, selectie interne en externe fondsen
Ja
Inleg garantie bij zelf beleggen en mogelijkheid voor inkoop gegarandeerd
pensioen (als de werkgever dat heeft toegestaan in de regeling)
Ja (https://www.nn.nl/Zakelijk/Pensioen/Pensioen‐Continu‐Plan.htm)
Ja

Mogelijkheden zelf beleggen
Inkoop garantiepensioen
Garantie kapitaal
Mogelijkheden netto pensioen
Bijsparen
Vermogensbeheer
Selectie managers (intern/extern)
Passief/Actief

NNIP, Northern Trust, Blackrock, Robeco, Think, Triodos, BNP
Index volgend en Actief beheerd (werkgever bepaalt de default
beleggingsvorm en in de regeling heeft de deelnemer nog wel steeds de
keuze uit beide beleggingsvormen).
Niet van toepassing

Alternatieve beleggingscategorieën
Kosten
Totale vermogensbeheerkosten, LKF (TER, beheerfees, alle service fees)

Feitelijke kosten afhankelijk van volume
Beleggingsvorm
NNIP (lopende kosten) NN Leven (beheerkosten)
Index volgend
15 bps
25 bps
Actief beheerd
20 bps
25 bps
Geen
Geen
Geen
Instap‐ en uitstapvergoeding

Performance fee
Transactiekosten (Aan‐ en verkoopkosten/switchkosten)
Kosten beleggingsadministratie
Overige kosten
Variabele pensioenuitkering
Doorbeleggen na pensioendatum

Ja www.nn.nl/pensioenuitkering
Beleggingen in de opbouwfase sluiten naadloos aan op de uitkeringsfase
Deelnemer moet kiezen als hij niet kiest is er sprake van een vaste
uitkering
Ja binnen de 5 profielen die we binnen de variabele uitkering aanbieden is
sprake van een combinatie basisdeel en beleggingsdeel
‐ Heel defensief (100% basisdeel en 0% beleggingsdeel)
‐ Defensief (85% basisdeel en 15% beleggingsdeel)
‐ Neutraal (70% basisdeel en 30% beleggingsdeel)
‐ Offensief (55% basisdeel en 45% beleggingsdeel)
‐ Heel offensief (40% basisdeel en 60% beleggingsdeel)
De deelnemer mag in de uitkeringsfase switchen van profiel
Micro en macro langleven zijn verzekerd
Geen spreiding

Type uitkering (default)
Combinatie vast/variabel mogelijk

Delen macro/micro langlevenrisico
Spreiden resultaten (periode)
Risicoverzekering
Verzekeraar
Solvabiliteit
Wijze vaststelling partner‐ en wezenpensioen
ANW‐hiaat/WIA excedent/Premievrijstelling bij invaliditeit/WGA
Acceptatievoorwaarden
Limieten dekking (NP/AO)
Vrijval kapitaal bij overlijden aan nabestaanden
Contractsvoorwaarden
Contractsduur
Opzegtermijn
Beëindigingsvoorwaarden: premievrij maken
Beëindigingsvoorwaarden: collectieve waardeoverdracht
Tariefsgarantie contractduur
Overig
Gegevens per
Ruimte voor additionele informatie over propositie van NN ‐ Persoonlijk
Pensioen Plan (max 500 woorden)

NN Group
226%
Middelloon‐ (1,875%) en eindloonformule (1,16%)
Ja/ja/ja
In de juridische documenten
Maximum NP o.b.v. fiscaal maximaal pensioengevend salaris
90% restitutie
5 jaar
2 maanden
Geen kosten
Ja, eenmalig € 1.254 plus € 40 per polis (2018)
Ja
5‐9‐2018
Meer weten? Dat kan! Ga naar:
https://www.nn.nl/Zakelijk/Pensioen/Persoonlijk‐Pensioen‐Plan.htm om
alles te lezen over het NN Persoonlijk Pensioen Plan
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10. NN – Bewust Pensioen
Kerngegevens
Naam
Eigendom
Oprichtingsdatum
Credit rating (indien van toepassing)
Solvabiliteit
Aantal werknemers
Groei verwachting
Belegd vermogen
Premievolume
Aantal aangesloten werkgevers
Aantal aangesloten werknemers
Pensioenadministratie
Administratiesysteem
Digitale aansluiting salarisadministratie (conform UPA)
Digitale gegevensaanlevering via werkgeversportaal
Individuele en collectieve mutaties uit te voeren via portaal
Kernprocessen zoals premiebetalingen geautomatiseerd
Pensioenuitvoeringskosten
Kosten per actieve deelnemer
Kosten per inactieve deelnemer
Overige kosten (buiten pensioenpremie)
Implementatie kosten
Deelnemerscommunicatie
Deelnemersportal
Dashboard (actuele gegevens: kapitaal, premie inleg)
Prognose pensioenkapitaal/pensioenuitkering
Realtime beleggingsinformatie op portal
Financiële planningstool (2e en 3e pijler)
Mogelijkheid inlezen gegevens Pensioenregister/Nibud
Helpdesk deelnemers (telefonisch en per e‐mail)
Beleggingen
Vermogensbeheerder
Lifecycle vaste uitkering
Lifecycles
Default life cycle
% Zakelijke waarden 30 jarige (neutrale lifecycle)
% renteafdekking 65 jarige + invulling (neutrale lifecycle)
Manier en snelheid van risico afbouwen richting pensioendatum
Grafische weergave lifecycle

NN ‐ Bewust Pensioen
NN Group
Inclusief rechtsvoorgangers 1845
A‐
226% NN Groep
Circa 100.
NB
NB
NB
NB
NB
SAP
Ja
Ja
Ja
Ja
€ 60‐ € 90, afhankelijk van premieomvang en aantal deelnemers
Geen
Geen
Geen
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
NNIP
Bewust Pensioen
Neutraal
77,50%
76,5% zie bijlage
Lineair, in 13 jaar van 90% naar 15% zakelijke waarden
100%
80%
60%
40%
20%
0%
25

35

Aand ontw
Staatsobl kort

Lifecycle variabele uitkering
Lifecycles
Default life cycle
% Zakelijke waarden bij pensioneren
% renteafdekking 65 jarige + invulling (neutrale lifecycle)
Manier en snelheid van risico afbouwen richting pensioendatum
Grafische weergave lifecycle
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Aand opk
Staatsobl lang

55

Vastgoed
Bedrijfsobl

65

Grondstoffen
HY/EMD

De deelnemer heeft de keuze uit 5 beleggingsprofiele
Defensief (15% returndeel)
15%
76,50%
Lineair
100%
80%
60%
40%
20%
0%
25
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Aand ontw
Staatsobl kort

50

45

55

Aand opk
Staatsobl lang

65

75

Vastgoed
Bedrijfsobl

85

95

Grondstoffen
HY/EMD

Keuzemogelijkheden
Beleggingsprofielen

Deelnemer heeft keuze uit 5 beleggingsprofielen
‐ Voorzichtiger +
‐ Voorzichtiger
‐ Gebalanceerd
‐ Ambitieuzer
‐ Ambitieuzer +
Ja,
Ja
Nee
Ja
Ja

Mogelijkheden zelf beleggen
Inkoop garantiepensioen
Garantie kapitaal
Mogelijkheden netto pensioen
Bijsparen
Vermogensbeheer
Selectie managers (intern/extern)
Passief/Actief

NNIP, Northern Trust, Blackrock, Robeco, Think, Triodos, BNP
Index volgend en Actief beheerd (werkgever bepaalt de default
beleggingsvorm en in de regeling heeft de deelnemer nog wel steeds de
keuze uit beide beleggingsvormen).
Nee

Alternatieve beleggingscategorieën
Kosten
Totale vermogensbeheerkosten, LKF (TER, beheerfees, alle service fees)

Feitelijke kosten afhankelijk van volume
Beleggingsvorm
NNIP (lopende kosten) NN Leven (beheerkosten)
Index volgend
15 bps
25 bps
Actief beheerd
20 bps
25 bps
Geen
Geen
Geen
Instap‐ en uitstapvergoeding

Performance fee
Transactiekosten (Aan‐ en verkoopkosten/switchkosten)
Kosten beleggingsadministratie
Overige kosten
Variabele pensioenuitkering
Doorbeleggen na pensioendatum

Ja www.nn.nl/pensioenuitkering
Beleggingen in de opbouwfase sluiten naadloos aan op de uitkeringsfase
Deelnemer moet kiezen als hij niet kiest is er sprake van een vaste
uitkering
Ja binnen de 5 profielen die we binnen de variabele uitkering aanbieden is
sprake van een combinatie basisdeel en beleggingsdeel
‐ Heel defensief (100% basisdeel en 0% beleggingsdeel)
‐ Defensief (85% basisdeel en 15% beleggingsdeel)
‐ Neutraal (70% basisdeel en 30% beleggingsdeel)
‐ Offensief (55% basisdeel en 45% beleggingsdeel)
‐ Heel offensief (40% basisdeel en 60% beleggingsdeel)
De deelnemer mag in de uitkeringsfase switchen van profiel
Micro en macro langleven zijn verzekerd
Geen spreiding

Type uitkering (default)
Combinatie vast/variabel mogelijk

Delen macro/micro langlevenrisico
Spreiden resultaten (periode)
Risicoverzekering
Verzekeraar
Solvabiliteit
Wijze vaststelling partner‐ en wezenpensioen
ANW‐hiaat/WIA excedent/Premievrijstelling bij invaliditeit/WGA
Acceptatievoorwaarden
Limieten dekking (NP/AO)
Vrijval kapitaal bij overlijden aan nabestaanden
Contractsvoorwaarden
Contractsduur
Opzegtermijn
Beëindigingsvoorwaarden: premievrij maken
Beëindigingsvoorwaarden: collectieve waardeoverdracht
Tariefsgarantie contractduur
Overig
Gegevens per
Ruimte voor additionele informatie over propositie van NN – Bewust
Pensioen (max 500 woorden)

NN Leven
226%
Eindloonformule (1,16%), middelloon wordt eind 2018 opgeleverd
Ja/ja/ja
NN volgt Van Leeuwen II
Maximum NP en AOP o.b.v. fiscaal maximaal pensioengevend salaris
Nee, wel levenbonus tijdens de opbouw
5 jaar
2 maanden
Geen kosten
0,1% overdrachtswaarde met minimum € 1.250 en maximum € 12.500
Ja
1‐9‐2019
Meer weten? Dat kan! Ga naar :
https://www.nn.nl/Zakelijk/Pensioen/Bewust‐
Pensioen.htm#tab:_1403195_‐1 U treft daar alle informatie aan over het
NN Bewust Pensioen.
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11. Zwitserleven Verzekeraar
Kerngegevens
Naam
Eigendom
Oprichtingsdatum
Credit rating (indien van toepassing)
Solvabiliteit
Aantal werknemers
Groei verwachting
Belegd vermogen
Premievolume
Aantal aangesloten werkgevers
Aantal aangesloten werknemers
Pensioenadministratie
Administratiesysteem
Digitale aansluiting salarisadministratie (conform UPA)
Digitale gegevensaanlevering via werkgeversportaal
Individuele en collectieve mutaties uit te voeren via portaal
Kernprocessen zoals premiebetalingen geautomatiseerd
Pensioenuitvoeringskosten
Kosten per actieve deelnemer
Kosten per inactieve deelnemer
Overige kosten (buiten pensioenpremie)
Implementatie kosten
Deelnemerscommunicatie
Deelnemersportal
Dashboard (actuele gegevens: kapitaal, premie inleg)
Prognose pensioenkapitaal/pensioenuitkering
Realtime beleggingsinformatie op portal
Financiële planningstool (2e en 3e pijler)
Mogelijkheid inlezen gegevens Pensioenregister/Nibud
Helpdesk deelnemers (telefonisch en per e‐mail)
Beleggingen
Vermogensbeheerder
Lifecycle vaste uitkering
Lifecycles
Default life cycle
% Zakelijke waarden 30 jarige (neutrale lifecycle)
% renteafdekking 65 jarige + invulling (neutrale lifecycle)
Manier en snelheid van risico afbouwen richting pensioendatum
Grafische weergave lifecycle

Zwitserleven
Vivat
Zwitserleven 1901, Zwitserleven Exclusief Pensioen introductie 2011
BBB
Vivat 167%, SRLEV 151% (1e helft 2018)
> 200
Hoog
6.400 mln (met en zonder garantie)
390 mln
37.000 contracten
100.000 actieve deelnemers
Lifetime
Ja ( Benefits Plaza).Directe koppelingen met sal. adm. pakketten mogelijk.
Ja
Ja
Ja
Max. € 100 afhankelijk van volume
Geen
Geen
Geen
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Actiam, Amundi, Robeco, Stone Harbor
Voorzichtig, defensief, neutraal, offensief en agressief
Neutraal
78,4
Pensioendatum: streven naar een afdekking van het renterisico van 100%.
In jaarlijkse stappen vanaf 15 jaar voor pensioenleeftijd.
100%
80%
60%
40%
20%
0%
25

35

Aand ontw
Staatsobl kort

Lifecycle variabele uitkering
Lifecycles
Default life cycle
% Zakelijke waarden bij pensioneren
% renteafdekking 65 jarige + invulling (neutrale lifecycle)
Manier en snelheid van risico afbouwen richting pensioendatum
Grafische weergave lifecycle

45

Aand opk
Staatsobl lang

55

Vastgoed
Bedrijfsobl

65

Grondstoffen
HY/EMD

Er zijn 8 wegingen in de mate van doorbeleggen
Er is geen default doorbeleg lifecycle. Zie opmerkingen variabele uitkering
48,1%
Pensioendatum: streven naar een afdekking van het renterisico van 100%
In jaarlijkse stappen vanaf 15 jaar voor pensioenleeftijd
100%
80%
60%
40%
20%
0%
25

35

Aand ontw
Staatsobl kort
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45

55

Aand opk
Staatsobl lang

65

75

Vastgoed
Bedrijfsobl

85

95

Grondstoffen
HY/EMD

Keuzemogelijkheden
Beleggingsprofielen
Mogelijkheden zelf beleggen
Inkoop garantiepensioen
Garantie kapitaal
Mogelijkheden netto pensioen
Bijsparen
Vermogensbeheer
Selectie managers (intern/extern)
Passief/Actief
Alternatieve beleggingscategorieën
Kosten
Totale vermogensbeheerkosten, LKF (TER, beheerfees, alle service fees)

Voorzichtig, defensief, neutraal, offensief en agressief
Ja
Ja
Nee
Ja
Ja
Actiam, Amundi, Robeco, Stone Harbor
Grotendeels passief
Nee
0,56% In de praktijk wordt vaak korting gegeven waardoor dit lager
uitvalt.
Geen
Er is een opslag (swingpricing) van gemiddeld 0,15% (gewogen naar de
fondsweging in de lifecycle) bij aankoop en een afslag van 0,11% bij
verkoop. In de praktijk kunnen deze kosten lager uitvallen door salderen.
Deze kosten zijn ter dekking van de onderliggende bied‐laat spread en
komen geheel ten goede aan de fondsen.
Geen
Geen

Performance fee
Transactiekosten (Aan‐ en verkoopkosten/switchkosten)

Kosten beleggingsadministratie
Overige kosten
Variabele pensioenuitkering
Doorbeleggen na pensioendatum
Type uitkering (default)

Ja
Combinatie vast en variabel, waarbij het vaste deel steeds groter wordt
over tijd. In de grafiek van de lifecycle is na pensioendatum het variabele
beleggingsdeel weergegeven. Het vaste deel is niet opgenomen.
Ja
Langlevenrisico is meeverzekerd. De sterftetafel is gegarandeerd vanaf
aanvang van het contract.
Jaarlijks

Combinatie vast/variabel mogelijk
Delen macro/micro langlevenrisico
Spreiden resultaten (periode)
Risicoverzekering
Verzekeraar
Solvabiliteit
Wijze vaststelling partner‐ en wezenpensioen
ANW‐hiaat/WIA excedent/Premievrijstelling bij invaliditeit/WGA
Acceptatievoorwaarden
Limieten dekking (NP/AO)
Vrijval kapitaal bij overlijden aan nabestaanden
Contractsvoorwaarden
Contractsduur
Opzegtermijn
Beëindigingsvoorwaarden: premievrij maken
Beëindigingsvoorwaarden: collectieve waardeoverdracht

SRLEV N.V.
151%
Middelloon‐ (1,875%) of eindloonformule (1,16%)
Ja/ja/ja
Hoogste score (*****) op voorwaarden Moneyview
Maximum AOP: € 150.000
T.b.v. indexatie NP of alternatief: negatieve risicopremie
5 jaar (Korter mogelijk in overleg)
2 maanden
Geen kosten
Kosten overdracht € 11,74 per deelnemer. Opgave € 29,36 per deelnemer
Gemaximeerd op € 2.936
5 jaar (Korter mogelijk in overleg)

Tariefsgarantie contractduur
Overig
Gegevens per
Ruimte voor additionele informatie over propositie van Zwitserleven
Verzekeraar (max 500 woorden)

31‐8‐2018
Naast de risico afbouw middels de aankoop van staatsobligaties kan de
deelnemer ook gebruik maken van de ZekerheidZwitch. Hierbij wordt in
de afbouwfase al pensioenaanspraken aangekocht.
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Bijlage:
Bijlage:
Vragen en antwoorden
Vragen en antwoorden
APF-en
APF-en
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12. De Nationale Algemeen Pensioenfonds
Kerngegevens
Naam
Eigendom
Oprichtingsdatum
Credit rating (indien van toepassing)
Solvabiliteit
Aantal werknemers
Groei verwachting
Belegd vermogen
Premievolume
Aantal aangesloten werkgevers
Aantal aangesloten werknemers
Pensioenadministratie
Administratiesysteem
Digitale aansluiting salarisadministratie (conform UPA)
Digitale gegevensaanlevering via werkgeversportaal
Individuele en collectieve mutaties uit te voeren via portaal
Kernprocessen zoals premiebetalingen geautomatiseerd
Pensioenuitvoeringskosten
Kosten per actieve deelnemer
Kosten per inactieve deelnemer
Overige kosten (buiten pensioenpremie)
Implementatie kosten
Deelnemerscommunicatie
Deelnemersportal
Dashboard (actuele gegevens: kapitaal, premie inleg)
Prognose pensioenkapitaal\pensioenuitkering
Realtime beleggingsinformatie op portal
Financiële planningstool (2e en 3e pijler)
Mogelijkheid inlezen gegevens Pensioenregister/Nibud
Helpdesk deelnemers (telefonisch en per e‐mail)
Beleggingen
Vermogensbeheerder
Lifecycle vaste uitkering
Lifecycles
Default life cycle
% Zakelijke waarden 30 jarige (neutrale lifecycle)
% renteafdekking 65 jarige + invulling (neutrale lifecycle)
Manier en snelheid van risico afbouwen richting pensioendatum
Grafische weergave lifecycle

De Nationale Algemeen Pensioenfonds
Zelfstandige stichting
14‐1‐2016
Niet van toepassing
Niet van toepassing
6 bestuursleden, waarvan 3 uitvoerend en 4 werknemers
10 mld. AuM en 100.000 deelnemers
925 mln. (totaal APF)
18 mln.
4
5900
Eigen systeem AZL
Koppeling met salarispakketten is mogelijk
Ja, dat is mogelijk
Ja, dat is mogelijk
Ja
€ 40 i.c.m. (in)actieve CDC/DB aanspraken/ € 80 ( toekomstige opbouw)
Niet van toepassing
Niet van toepassing
ja, situationeel afhankelijk
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
NNIP
3 (defensief. neutraal, offensief)
Neutraal
90%
90% afdekking renterisico op 67 jaar
Vanaf 25 jaar voor pensioendatum geleidelijke afbouw zakelijke waarden
100%
80%
60%
40%
20%
0%
25

Aand ontw
Staatsobl kort

Lifecycle variabele uitkering
Lifecycles
Default life cycle
% Zakelijke waarden bij pensioneren
% renteafdekking 65 jarige + invulling (neutrale lifecycle)
Manier en snelheid van risico afbouwen richting pensioendatum
Grafische weergave lifecycle

35

45

Aand opk
Staatsobl lang

55

Vastgoed
Bedrijfsobl

65

Grondstoffen
HY/EMD

3 (defensief. neutraal, offensief)
neutraal
35%
90% afdekking renterisico op 67 jaar.
Vanaf 25 jaar voor pensioendatum geleidelijke afbouw zakelijke waarden
100%
80%
60%
40%
20%
0%
25

Aand ontw
Staatsobl kort

55

35

Aand opk
Staatsobl lang

45

55

Vastgoed
Bedrijfsobl

65

Grondstoffen
HY/EMD

Keuzemogelijkheden
Beleggingsprofielen
Mogelijkheden zelf beleggen
Inkoop garantiepensioen
Garantie kapitaal
Mogelijkheden netto pensioen
Bijsparen
Vermogensbeheer
Selectie managers (intern/extern)

Defensief/ Neutraal/ Offensief
Ja
Nog niet, wordt ontwikkeld
Nee
Ja
Ja

Passief/Actief
Alternatieve beleggingscategorieën
Kosten
Totale vermogensbeheerkosten, LKF (TER, beheerfees, alle service fees)
Performance fee
Transactiekosten (Aan‐ en verkoopkosten/switchkosten)
Kosten beleggingsadministratie
Overige kosten
Variabele pensioenuitkering
Doorbeleggen na pensioendatum
Type uitkering (default)
Combinatie vast/variabel mogelijk
Delen macro/micro langlevenrisico
Spreiden resultaten (periode)
Risicoverzekering
Verzekeraar
Solvabiliteit
Wijze vaststelling partner‐ en wezenpensioen
ANW‐hiaat/WIA excedent/Premievrijstelling bij invaliditeit/WGA
Acceptatievoorwaarden
Limieten dekking (NP/AO)
Vrijval kapitaal bij overlijden aan nabestaanden
Contractsvoorwaarden
Contractsduur
Opzegtermijn
Beëindigingsvoorwaarden: premievrij maken
Beëindigingsvoorwaarden: collectieve waardeoverdracht
Tariefsgarantie contractduur
Overig
Gegevens per
Ruimte voor additionele informatie over propositie van De Nationale
Algemeen Pensioenfonds (max 500 woorden)
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De lifecycle fondsen maken gebruik van interne en externe
assetmanagers
Actief/ passief
Ja (Alternatives en Commodities)
Gemiddeld 31 basispunten
Geen
Niet van toepassing
0 basispunten
Niet van toepassing
Nee, nog niet mogelijk. LC zijn wel afgestemd op doorbeleggen tijdens de
opbouw
Vast
Nee, nog niet mogelijk.
Nee
Nog niet van toepassing
Elipslife
212% 2017
Onbepaald
Ja, is mogelijk bij De Nationale APF
Op verzoek beschikbaar
NP: € 2,5 kapitaal per dlnr/ AO: 2,5 kapitaal per dlnr
Nee
5 jaar
3 maanden
Geen
Beleid is vastgelegd "beleid collectieve waardeoverdracht"
Ja, wel cpi index
4‐sep‐18
De Nationale APF biedt:
‐ Professionele, onafhankelijke en slagvaardige governance
‐ Vermogensbeheer met onafhankelijke selectie en monitoring van
managers die zorgt voor risicobeheer en rendement
‐ Kwalitatieve en flexibele administratie van uw pensioenregelingen
‐ Een aantrekkelijke en transparante kostenstructuur.
Binnen De Nationale APF kunnen verschillende soorten
pensioenregelingen worden uitgevoerd, zoals DB, CDC, DC en Netto
Pensioen. Daarmee zijn wij voorbereid op een mogelijke herziening van
het pensioenstelsel.

13. Centraal Beheer APF
Kerngegevens
Naam
Eigendom
Oprichtingsdatum
Credit rating (indien van toepassing)
Solvabiliteit
Aantal werknemers
Groei verwachting
Belegd vermogen
Premievolume
Aantal aangesloten werkgevers
Aantal aangesloten werknemers
Pensioenadministratie
Administratiesysteem
Digitale aansluiting salarisadministratie (conform UPA)
Digitale gegevensaanlevering via werkgeversportaal
Individuele en collectieve mutaties uit te voeren via portaal
Kernprocessen zoals premiebetalingen geautomatiseerd
Pensioenuitvoeringskosten
Kosten per actieve deelnemer
Kosten per inactieve deelnemer
Overige kosten (buiten pensioenpremie)
Implementatie kosten
Deelnemerscommunicatie

Centraal Beheer APF.
Stichting Achmea Algemeen Pensioenfonds.
15‐7‐2016.
Niet van toepassing
Niet van toepassing
7 personen samen met outsourcingspartners.
Verwachte stand per 1‐1‐2019 DC Kring: € 63,5 miljoen premie.
+/‐ € 22.000.000.
+/‐ € 16.000.000.
+/‐ 210
+/‐ 5200
Digitale versie van MAIA met hoge Straight Through Processing‐graad.
Migratie naar UPA is een streef voor 2019.
Ja. Met mogelijkheid tot rechtstreekse koppeling met salarisadministratie
Ja. Met mogelijkheid tot rechtstreekse koppeling met salarisadministratie
Ja
€ 6,18 (<50 deelnemers) tot € 3,86 (>1.000 deelnemers)
Geen administratiekosten voor inactieve deelnemers
Lopende Kosten Factor (LKF) v/d Beleggingsmix Neutraal Duratie is 18 bp.
Centraal Beheer APF rekent geen implementatiekosten.

Deelnemersportal
Dashboard (actuele gegevens: kapitaal, premie inleg)
Prognose pensioenkapitaal/pensioenuitkering
Realtime beleggingsinformatie op portal
Financiële planningstool (2e en 3e pijler)
Mogelijkheid inlezen gegevens Pensioenregister/Nibud
Helpdesk deelnemers (telefonisch en per e‐mail)
Beleggingen
Vermogensbeheerder
Lifecycle vaste uitkering
Lifecycles
Default life cycle
% Zakelijke waarden 30 jarige (neutrale lifecycle)
% renteafdekking 65 jarige + invulling (neutrale lifecycle)
Manier en snelheid van risico afbouwen richting pensioendatum
Grafische weergave lifecycle

Ja
Beleggingsbalans/Persoonlijk archief/ Pensioen 1‐2‐3
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja, de servicedesk is online (e‐mail & chat) en telefonisch bereikbaar
Achmea Investment Management
Centraal Beheer APF hanteert in totaal 18 lifecycles.
Centraal Beheer APF kent geen standaard lifecycle.
76%
Er wordt geen vast percentage rente‐afdekking gehanteerd.
Risico wordt afgebouwd door % ZW af te bouwen en % VW op te bouwen
100%
80%
60%
40%
20%
0%
25

35

Aand ontw
Staatsobl kort

45

Aand opk
Staatsobl lang

55

Vastgoed
Bedrijfsobl

65

Alternatief
HY/EMD

Alternatief omvat de categorieën grondstoffen en hypotheken

Lifecycle variabele uitkering
Lifecycles
Default life cycle
% Zakelijke waarden bij pensioneren
% renteafdekking 65 jarige + invulling (neutrale lifecycle)
Manier en snelheid van risico afbouwen richting pensioendatum
Grafische weergave lifecycle

Centraal Beheer APF hanteert in totaal 18 lifecycles.
Centraal Beheer APF kent geen standaard lifecycle.
76%
Er wordt geen vast percentage rente‐afdekking gehanteerd.
Risico wordt afgebouwd door % ZW af te bouwen en % VW op te bouwen
100%
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Aand ontw
Aand opk
Vastgoed
Staatsobl kort
Staatsobl lang
Bedrijfsobl
Alternatief omvat de categorieën grondstoffen en hypotheken
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85

95

Alternatief
HY/EMD

Keuzemogelijkheden
Beleggingsprofielen

Centraal Beheer APF heeft samen met Netspar en de Erasmus Universiteit
een nieuwe wijze van vaststelling van de risicobereidheid (en daarmee
beleggingsprofielen) ontwikkeld. De enige knop waaraan een deelnemer
hoeft te draaien is zijn of haar risicovoorkeur, dit gaat om een
basishouding. De deelnemer kiest aan de hand van een verdeling van
mogelijke pensioenuitkomsten, de zogenoemde beleggingsbalans. Kern is
dat een deelnemer door te schuiven met de knop kan zien welke
mogelijke uitkomsten hij/zij krijgt. De schuifknop is ook dusdanig ingericht
dat een deelnemer nooit een onverantwoorde keuze kan maken; dus ook
bij ambitieus beleggen (of het andere uiterste) blijven de risico’s voor de
deelnemer beperkt. Hiermee heeft de deelnemer wél grip, maar niet de
angst voor een ‘foute’ keuze. Deelnemers krijgen daarnaast een
tussentijdse check op deze risicovoorkeur als zich een life event (zoals
scheiding, promotie etc.) voordoet.
Het fundamentele verschil met een statische lifecycle is dat er daar
gefocust wordt op een collectieve risicohouding, in plaats van op een
individuele risicohouding bij automatisch sturen. "
Deelnemers hebben de mogelijkheid om hun eigen portefeuille(s) samen
te stellen o.b.v. 9 verschillende beleggingsfondsen.
Centraal Beheer APF onderzoekt momenteel om haar propositie op dit
onderdeel uit te breiden.
Centraal Beheer APF kent geen garantiekapitaal.
Centraal Beheer APF biedt de werkgever de mogelijkheid netto pensioen
aan te bieden.

Mogelijkheden zelf beleggen

Inkoop garantiepensioen
Garantie kapitaal
Mogelijkheden netto pensioen
Bijsparen
Vermogensbeheer
Selectie managers (intern/extern)

Beide vermogensbeheerstijlen worden toegepast. Naar verwachting
wordt per 1 januari 2019 de Module Rendement volledig ingevuld met
externe fondsen. Deze aanpassing is in het tabel hieronder reeds
doorgevoerd op basis van de tot nu toe bekende informatie. We hebben
hierbij een zo goed mogelijke inschatting gemaakt van de definitieve
implementatievorm.
Beide beleggingsvormen worden toegepast. Afhankelijk van het type
markt en index wordt per beleggingscategorie de positie bepaald. Naar
verwachting wordt per 1 januari 2019 de Module Rendement volledig
ingevuld met passieve fondsen. Deze aanpassing is in het tabel hieronder
reeds doorgevoerd op basis van de tot nu toe bekende informatie. We
hebben hierbij een zo goed mogelijke inschatting gemaakt van de
definitieve implementatievorm.
Centraal Beheer APF hanteert de alternatieve beleggingscategorieën
hypotheken en grondstoffen

Passief/Actief

Alternatieve beleggingscategorieën
Kosten
Totale vermogensbeheerkosten, LKF (TER, beheerfees, alle service fees)

Performance fee
Transactiekosten (Aan‐ en verkoopkosten/switchkosten)
Kosten beleggingsadministratie
Overige kosten
Variabele pensioenuitkering
Doorbeleggen na pensioendatum

De Lopende Kosten Factor (LKF) van de beleggingsmix Neutraal Duratie is
18 basispunten. Naast de LKF rekenen wij 11 basispunten voor overige
uitvoeringskosten.
Nee
Centraal Beheer APF heeft geen aan‐ en verkoopkosten.
Nee
Nee
Centraal Beheer APF biedt doorbeleggen na pensioendatum standaard als
default aan.
Default biedt Centraal Beheer APF een 1% dalende pensioenuitkering aan
die naar verwachting licht zal stijgen door het rendement dat met
collectief doorbeleggen wordt bereikt.
Nee
Ja, het delen van macro‐ en micro langlevenrisico vindt plaats in de
collectieve toedelingskring van Centraal Beheer APF.
Ja, het resultaat wordt uitgesmeerd over 10 jaar. Dit gebeurt ieder jaar
opnieuw (jaarlagen).

Type uitkering (default)

Combinatie vast/variabel mogelijk
Delen macro/micro langlevenrisico
Spreiden resultaten (periode)
Risicoverzekering
Verzekeraar
Solvabiliteit
Wijze vaststelling partner‐ en wezenpensioen

Niet van toepassing
Niet van toepassing
Ja, zowel op eindloon alsook op middelloon. Beide vormen op onbepaalde
partner.
‐ ANW‐verzekering kan verzekerd worden op zowel verplichte als
vrijwillige basis. Het maximum te verzekeren bedrag is 100% van de
wettelijke ANW.
‐ WIA‐excedent verzekert Centraal Beheer APF niet.
‐ Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid verzekert Centraal Beheer
APF op basis van de afgesproken staffelvolgende regeling.
Verplichte deelname van alle medewerkers die binnen de omschrijving
van de deelnemersgroep vallen van het pensioenreglement.
Centraal Beheer APF hanteert het Van Leeuwenconvenant II.

ANW‐hiaat/WIA excedent/Premievrijstelling bij invaliditeit/WGA

Acceptatievoorwaarden

58

Limieten dekking (NP/AO)

Het Partnerpensioen vóór de Pensioendatum uit hoofde van dit bruto
Pensioenreglement en het Partnerpensioen vóór de Pensioendatum uit
hoofde van het Netto Pensioenreglement bedragen tezamen maximaal €
150.000,00 bruto per jaar. Tevens geldt dat de corresponderende
contante waarde van Partnerpensioen maximaal € 3.000.000,00 bedraagt
op de ingangsdatum van de uitkeringen.
Verhoging van de dekking door salarisstijging is gemaximeerd op 25%
(overlijdenrisico en arbeidsongeschiktheidsrisico).
Rendement en risico’s worden binnen de DC‐kring met elkaar gedeeld. In
geval van overlijden valt het opgebouwde kapitaal vrij in de betreffende
kring. Aan het einde van het jaar wordt dit saldo daadwerkelijk verdeeld
onder de deelnemers binnen de DC‐kring.

Vrijval kapitaal bij overlijden aan nabestaanden

Contractsvoorwaarden
Contractsduur

De overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd aangegaan door deze
telkens stilzwijgend met 1 jaar te verlengen.
2 maanden.
De opgebouwde pensioenkapitalen, pensioenaanspraken en
pensioenrechten blijven premievrij achter in Kring DC. De verzekeringen
op risicobasis vervallen.
Dat is mogelijk volgens artikel 83 van de Pensioenwet naar een andere
kring van Centraal Beheer APF, dan wel naar een andere
pensioenuitvoerder. Centraal Beheer APF werkt aan een dergelijke
collectieve waardeoverdracht mee, mits de betreffende organen
(belanghebbendenorgaan, Raad van Toezicht) daarmee instemmen.
Het bestuur van Centraal Beheer APF kan de tarieven aanpassen.

Opzegtermijn
Beëindigingsvoorwaarden: premievrij maken

Beëindigingsvoorwaarden: collectieve waardeoverdracht

Tariefsgarantie contractduur
Overig
Gegevens per
Ruimte voor additionele informatie over propositie van Centraal Beheer
APF (max 500 woorden)

01‐9‐2018
Innovaties
Bij Centraal Beheer APF wordt niet gewerkt met een standaard life cycle;
Centraal Beheer APF omarmt de trend van dynamisch beleggen. De DC‐
oplossing onderscheidt zich sterk, met name door onze innovaties: de
Beleggingsbalans, Automatisch Sturen en de default Doorbeleggen. Door
Automatisch Sturen blijven de risicobereidheid en beleggingen passen bij
de deelnemer, hoe zijn leven of hoe de markt ook verandert. Bij default
Doorbeleggen staat het pensioenvermogen ook na de pensioendatum
niet stil, maar blijft het zich ontwikkelen. Juist de combinatie van
Automatisch Sturen met als default Doorbeleggen zorgt voor een
maximaal gunstig effect op het pensioenresultaat. Studies wijzen uit dat
hierdoor het pensioenresultaat verbetert waardoor een hogere uitkering
verkregen wordt dan een gegarandeerde uitkering bij een verzekeraar.
Met doorbeleggen zal het pensioenresultaat naar verwachting 5% tot 15%
hoger zijn.
Beleggingsbalans
Centraal Beheer APF heeft samen met Netspar en de Erasmus Universiteit
een nieuwe manier van bepalen van de risicobereidheid ontwikkeld. Met
de beleggingsbalans bepaalt de deelnemer zijn risicobereidheid. In één
oogopslag kan de deelnemer de financiële gevolgen van zijn pensioen
zien als hij meer of minder risico’s neemt.
Default doorbeleggen
De verwachte pensioenuitkering is bij Centraal Beheer APF 5% tot 15%
hoger omdat Centraal Beheer APF default doorbelegt.
Verzekeraars en PPI’s zijn (indien ze ook variabel pensioen aanbieden)
wettelijk verplicht standaard aan te sturen op de vaste uitkering.
Deelnemers moeten door verzekeraars en PPI’s op individuele basis
middels communicatie voorgelicht worden over de mogelijkheid van de
variabele uitkering. Hier ligt, gezien de ervaring, een enorme uitdaging
voor de markt. Het activeren van de deelnemers, zelfs als dat goed voor
ze is, is enorm lastig gebleken. Omdat het Centraal Beheer APF hier
standaard op aanstuurt, is de overtuiging dat een veel grotere groep de
variabele uitkering gaan ontvangen.

59

Bijlage:
Vragen en antwoorden
BPF-en
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14. Stichting Pensioenfonds PGB
Kerngegevens
Naam
Eigendom
Oprichtingsdatum
Credit rating (indien van toepassing)
Solvabiliteit
Aantal werknemers
Groei verwachting
Belegd vermogen
Premievolume
Aantal aangesloten werkgevers
Aantal aangesloten werknemers
Pensioenadministratie
Administratiesysteem
Digitale aansluiting salarisadministratie (conform UPA)
Digitale gegevensaanlevering via werkgeversportaal
Individuele en collectieve mutaties uit te voeren via portaal
Kernprocessen zoals premiebetalingen geautomatiseerd
Pensioenuitvoeringskosten
Kosten per actieve deelnemer
Kosten per inactieve deelnemer
Overige kosten (buiten pensioenpremie)
Implementatie kosten
Deelnemerscommunicatie
Deelnemersportal
Dashboard (actuele gegevens: kapitaal, premie inleg)
Prognose pensioenkapitaal/pensioenuitkering
Realtime beleggingsinformatie op portal
Financiële planningstool (2e en 3e pijler)
Mogelijkheid inlezen gegevens Pensioenregister/Nibud

Stichting Pensioenfonds PGB
Stichting Pensioenfonds PGB
1953, DC sinds 01‐01‐2016
Niet van toepassing
5045 waarvan 1 voor DC
ca. 300 waarvan 20 exclusief voor het DC product
15% per jaar voor de eerste vijf jaar
26,5 miljard waarvan ca. 0,1 miljard in DC
535 miljoen waarvan ca. 26 miljoen voor DC
2525 waarvan 500 DC
76600 waarvan 6800 actief in DC
MAIA, voor DC aparte module: Life
Ja, via UPA
Gegevensaanlevering gaat via UPA
Ja, gaat via UPA
Ja, nota op basis van UPA‐bericht
€ 175
Niet gerapporteerd
Niet van toepassing
Afhankelijk van de grootte van de aansluiting: €20 tot €40 per deelnemer
Ja, inclusief pensioenplanner.
Ja, m.b.t. kapitaal. Aan premie inleg wordt gewerkt
Ja
Nee
Nee, wel wordt de AOW weergeven
Nee, zelf zorgt Pensioenfonds PGB voor doorgifte richting
mijnpensioenoverzicht.nl
Ja, telefonisch, per email en bezoekadres

Helpdesk deelnemers (telefonisch en per e‐mail)
Beleggingen
Vermogensbeheerder
Lifecycle vaste uitkering
Lifecycles

PGB Pensioendiensten
1 lifecycle, met risicoprofiel afgestemd op de deelnemers van
Pensioenfonds PGB
Alle deelnemers beleggen momenteel verplicht via hetzelfde lifecycle
profiel. PGB overweegt om in 2019 met meerdere lifecycles te gaan
werken.
85%
De renteafdekking is renteniveau‐afhankelijk, gemiddeld 50%. Het
openstaande renterisico op 65‐jarige leeftijd is primair gelegen in de
dekkingsgraadontwikkeling als gevolg van renteveranderingen in de DB‐
regeling (kans op korting, dan wel indexatie).

Default life cycle

% Zakelijke waarden 30 jarige (neutrale lifecycle)
% renteafdekking 65 jarige + invulling (neutrale lifecycle)

Door een 10‐jaars gespreide inkoop voor pensioendatum is een groot
deel van het kapitaal namelijk al omgezet naar aanspraken in de DB‐
regeling, waardoor het renterisico van conversie al grotendeels gedempt
wordt.
Het percentage returnportefeuille wordt in 3 gelijke stappen van 10%
(85%‐75%‐65%‐55%) afgebouwd.
Ook wordt vanaf 10 jaar voor pensioendatum jaarlijks een evenredig deel
van het pensioenkapitaal omgezet in aanspraken. Hierdoor wordt het
renterisico bij omzetting in aanspraken over 10 jaar gespreid. De
omzetting gebeurt tegen een dekkingsgraadneutraal tarief.

Manier en snelheid van risico afbouwen richting pensioendatum

Grafische weergave lifecycle
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Aand ontw
Staatsobl kort
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Aand opk
Staatsobl lang

45

55

Vastgoed
Bedrijfsobl

65

Grondstoffen
HY/EMD

Lifecycle variabele uitkering
Lifecycles

N.v.t.: Momenteel kopen DC‐deelnemers verplicht een vaste uitkering bij
Pensioenfonds PGB aan. Deelnemers hebben geen shoprecht omdat er op
pensioendatum geen kapitaal meer staat (het volledige kapitaal is reeds
via de geleidelijke inkoop in de 10 jaar voor pensioendatum omgezet in
een vaste uitkering).
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing

Default life cycle
% Zakelijke waarden bij pensioneren
% renteafdekking 65 jarige + invulling (neutrale lifecycle)
Manier en snelheid van risico afbouwen richting pensioendatum
Grafische weergave lifecycle
Keuzemogelijkheden
Beleggingsprofielen

Op basis van leeftijd wordt een verdeling gemaakt in de Return‐ en
Matchingportfolio.
Nee
Ja
Nee
Nee
Ja, de deelnemer kan periodiek of eenmalig extra inleggen

Mogelijkheden zelf beleggen
Inkoop garantiepensioen
Garantie kapitaal
Mogelijkheden netto pensioen
Bijsparen
Vermogensbeheer
Selectie managers (intern/extern)

PGB Pensioendiensten is de fiduciair manager en beheert het grootste
deel van de matching portefeuille intern. De overige beleggingen uit de
matching portefeuille en de beleggingen uit de returnportefeuille worden
bij externe managers ondergebracht, die door het extern beheerteam van
PGB Pensioendiensten geselecteerd worden.
De intern beheerde matching portefeuille kent als benchmark de swap
verplichtingen met een buy‐and‐maintain beleggingsproces, en kan
daarom gekarakteriseerd worden als deels passief, deels actief.
De extern beheerde return portefeuille bestaat uit verschillende
beleggingscategorieën die ook deels passief, deels actief worden
ingevuld. Voor aandelen geldt deels passieve marktbenchmarks, deels
factorbeleggen. Private zakelijke waarden worden per definitie actief
beheerd door het ontbreken van passieve benchmarks.
In de matching portefeuille wordt naast eurostaats‐ en bedrijfsobligaties
ook belegd in Nederlandse woninghypotheken. De return portefeuille
bestaat naast aandelen uit private zakelijke waarden en hoogrentende
waarden

Passief/Actief

Alternatieve beleggingscategorieën

Kosten
Totale vermogensbeheerkosten, LKF (TER, beheerfees, alle service fees)
Performance fee
Transactiekosten (Aan‐ en verkoopkosten/switchkosten)
Kosten beleggingsadministratie
Overige kosten
Variabele pensioenuitkering
Doorbeleggen na pensioendatum

Type uitkering (default)
Combinatie vast/variabel mogelijk
Delen macro/micro langlevenrisico
Spreiden resultaten (periode)
Risicoverzekering
Verzekeraar
Solvabiliteit
Wijze vaststelling partner‐ en wezenpensioen

2017: 26,0 basispunten
2017: 5,4 basispunten
2017: 10,0 basispunten
2017: 0,4 basispunten
2017: 2,0 basispunten
N.v.t: Momenteel biedt Pensioenfonds PGB alleen een vaste uitkering
aan. PGB overweegt om in 2019 ook een variabele uitkering aan te gaan
bieden.
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
ElipsLife
Niet bekend
70% van richtopbouw OP. Richtopbouw in principe tussen 1,5% en
1,875%
Ja/Ja/Ja
Geen
Gelimiteerd op maximum loon
Indien de deelnemer slaper is wordt het kapitaal gebruikt voor de inkoop
van een direct ingaand PP. In geval van actieve deelname aan het fonds is
het PP op risicobasis verzekerd en vervalt het kapitaal aan het fonds.

ANW‐hiaat/WIA excedent/Premievrijstelling bij invaliditeit/WGA
Acceptatievoorwaarden
Limieten dekking (NP/AO)
Vrijval kapitaal bij overlijden aan nabestaanden

Contractsvoorwaarden
Contractsduur
Opzegtermijn
Beëindigingsvoorwaarden: premievrij maken
Beëindigingsvoorwaarden: collectieve waardeoverdracht

5 jaar
6 maanden
Zonder voorwaarden
Gemaximeerd op bedrag van € 70 per deelnemer (niveau 2018) plus 0,5%
van de koopsom van de verplichtingen, indien van toepassing.
Niet van toepassing

Tariefsgarantie contractduur
Overig
Gegevens per
Ruimte voor additionele informatie over propositie Stichting
Pensioenfonds PGB (max 500 woorden)

30‐6‐2018
Momenteel wordt onderzocht om een groene zakelijke return
portefeuille toe te voegen, de carrousel optioneel te maken en een
defensieve en offensieve lifecycle variant toe te voegen
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15. TrueBlue
Kerngegevens
Naam
Eigendom
Oprichtingsdatum
Credit rating (indien van toepassing)
Solvabiliteit
Aantal werknemers
Groei verwachting
Belegd vermogen
Premievolume
Aantal aangesloten werkgevers
Aantal aangesloten werknemers
Pensioenadministratie
Administratiesysteem
Digitale aansluiting salarisadministratie (conform UPA)
Digitale gegevensaanlevering via werkgeversportaal
Individuele en collectieve mutaties uit te voeren via portaal
Kernprocessen zoals premiebetalingen geautomatiseerd
Pensioenuitvoeringskosten
Kosten per actieve deelnemer
Kosten per inactieve deelnemer
Overige kosten (buiten pensioenpremie)
Implementatie kosten
Deelnemerscommunicatie
Deelnemersportal
Dashboard (actuele gegevens: kapitaal, premie inleg)
Prognose pensioenkapitaal/pensioenuitkering
Realtime beleggingsinformatie op portal
Financiële planningstool (2e en 3e pijler)
Mogelijkheid inlezen gegevens Pensioenregister/Nibud
Helpdesk deelnemers (telefonisch en per e‐mail)
Beleggingen
Vermogensbeheerder
Lifecycle vaste uitkering
Lifecycles
Default life cycle
% Zakelijke waarden 30 jarige (neutrale lifecycle)
% renteafdekking 65 jarige + invulling (neutrale lifecycle)
Manier en snelheid van risico afbouwen richting pensioendatum
Grafische weergave lifecycle

TrueBlue
Niet van toepassing
29‐12‐1995; laatste statutenwijziging 29‐9‐2014
Niet van toepassing
Niet van toepassing
TrueBlue: 7 bestuursleden. Uitvoerder AZL: 'dedicated' 15 werknemers..
DB doelstelling 2020: 4880 actieven; DC doel 2020 van 1280 is gehaald.
Belegd vermogen EUR 313 mln. (per uo 2017)
Premie risico deelnemers EUR 4,3 mln. en premie risico fonds EUR 20,5
DB: 55 (uo 2017), DC: 48 (medio 2018)
DB: 8.052; DC: 1.322 (ultimo 2017)
CM
Nee, UPA geldt alleen voor DB
Ja
Ja
Ja
2% van de netto premie
0% van de netto premie
Werkgever in sociale fonds ad kosten van 0,06% van de loonsom +/‐ 63k
Geen
Ja
Brochure: heldere en begrijpelijke info over de beleggingsmogelijkheden
Niet aanwezig
Ja, o.a. fondsoverzichten, portefeuille rendementen
NNIP biedt aanvullende ondersteuning door middel van pensioenhulp.
Niet aanwezig
Ruime openingstijden, zowel telefonisch als e‐mail
NNIP
Defensief, neutraal, offensief & eigen verdeling (/opt out)
Vaste uitkering defensief
74,74%
90%
V.a. 41 jaar risico afbouwen, jaarlijks, geleidelijk
100%
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60%
40%
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35

Aand ontw
Staatsobl kort

Lifecycle variabele uitkering
Lifecycles
Default life cycle
% Zakelijke waarden bij pensioneren
% renteafdekking 65 jarige + invulling (neutrale lifecycle)
Manier en snelheid van risico afbouwen richting pensioendatum
Grafische weergave lifecycle

45

Aand opk
Staatsobl lang

55

Vastgoed
Bedrijfsobl

65

Grondstoffen
HY/EMD

defensief, neutraal, offensief; alleen in de opbouwfase tot plft
Niet van toepassing
29,07%
70%
V.a. 41 jaar risico afbouwen, jaarlijks, geleidelijk; minder snel dan bij vast
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Aand ontw
Staatsobl kort

63

45

55

Aand opk
Staatsobl lang

65

75

Vastgoed
Bedrijfsobl

85

95

Grondstoffen
HY/EMD

Keuzemogelijkheden
Beleggingsprofielen

Naast default (vast defensief), neutraal en offensief, tevens zelf beleggen
mogelijk
D.m.v. concept eigen verdeling sparen (EVS), zie fondseninfo en fees in
tab info EVS
Mogelijk in de middelloonregeling van TrueBlue; op pensioenleeftijd.
Niet van toepassing
Hoewel dit momenteel niet wordt afgenomen zijn er mogelijkheden bij
NNIP.
Ja. Als het in de pensioenregeling gewenst is, heeft dit mogelijk nog
kostenimpact bij administrateur.

Mogelijkheden zelf beleggen
Inkoop garantiepensioen
Garantie kapitaal
Mogelijkheden netto pensioen
Bijsparen
Vermogensbeheer
Selectie managers (intern/extern)
Passief/Actief
Alternatieve beleggingscategorieën
Kosten
Totale vermogensbeheerkosten, LKF (TER, beheerfees, alle service fees)

Performance fee
Transactiekosten (Aan‐ en verkoopkosten/switchkosten)

Kosten beleggingsadministratie
Overige kosten
Variabele pensioenuitkering
Doorbeleggen na pensioendatum
Type uitkering (default)
Combinatie vast/variabel mogelijk
Delen macro/micro langlevenrisico
Spreiden resultaten (periode)
Risicoverzekering

In EVS: extern Altis. In LCs intern.
Aandelen en renteafdekking passief, vastrentend actief, commodities
enhanced
vastgoed, hedge funds, commodities
0,3% voor de default lifecycle (vast def); 0,31% vast neutraal, 0,32% vast
offensief. Voor variabel resp 0,32%, 0,32%, 0,33%. EVS kosten fondsen +
3bps.
Niet van toepassing
Aan‐ en verkoopkosten: DMR M & L: 1 basispunt, DMR XL: 2 basispunten,
NN First Class Return Fund: maximaal 15 basispunten. Switchkosten
worden echter geminimaliseerd dmv netting. Binnen de lifecycles
verkoopt en koopt NNIP niet de gehele portefeuille op jaarbasis, maar
slechts het deel wat verandert (ongeveer 1%‐2% aan‐ en verkoop per
jaar). Bovendien geldt dat gebruik wordt gemaakt van premie instroom
om de beleggingsmix te corrigeren waardoor het percentage verandering
op jaarbasis nog lager wordt en verkoopkosten vaak nihil zijn.
geen servicefee oid
Bestuurs‐ en beleggingscommissiekosten van toepassing op DC +/‐ 2
basispunten op jaarbasis.
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing

Verzekeraar

TrueBlue heeft het overlijdens‐ en arbeidsongeschiktheidsrisico voor de
DC‐regeling volledig herverzekerd bij Elipslife.
TrueBlue is risicodrager vanuit de deelnemers bezien.
Risico partner‐ en wezenpensioen o.b.v. middelloonsystematiek met een
opbouwpercentage van 1,3125% (= 70% x 1,875%).
Er geldt een opslag op de netto staffel voor de verzekeringen van het
risico partner‐ en wezenpensioen en premievrijstelling bij
arbeidsongeschiktheid ter grootte van 8% (per 1 juli 2018). Deze opslag
wordt jaarlijks opnieuw getoetst en indien mogelijk verlaagd
Ja. PVI is verplicht verzekerd en inbegrepen in de opslag op de netto
premie voor risicoverzekeringen. ANW‐hiaat en WIA‐excedent zijn
vrijwillig af te sluiten door de werkgever en worden separate premies
voor berekend.
Deelnemers die bij aanvang van de aansluiting reeds ziek zijn, komen in
beginsel niet in aanmerking voor premievrijstelling bij
arbeidsongeschiktheid (tenzij daar aanvullende afspraken over worden
gemaakt).
Niet van toepassing.
Bij overlijden valt het kapitaal vrij aan het fonds, waardoor de
risicopremies voor deze verzekeringen lager uitvalt. In de hoogte van de
risicopremies wordt namelijk reeds rekening gehouden met deze
verwachte vrijval.

Solvabiliteit
Wijze vaststelling partner‐ en wezenpensioen

ANW‐hiaat/WIA excedent/Premievrijstelling bij invaliditeit/WGA

Acceptatievoorwaarden

Limieten dekking (NP/AO)
Vrijval kapitaal bij overlijden aan nabestaanden

Contractsvoorwaarden
Contractsduur
Opzegtermijn
Beëindigingsvoorwaarden: premievrij maken
Beëindigingsvoorwaarden: collectieve waardeoverdracht
Tariefsgarantie contractduur

Flexibel, in de praktijk DC: 2 jaar met jaarlijks verlenging; DB: 5jr
Flexibel, in de praktijk DB: 3 maanden opzegging; DC: 1 jr
Geen harde voorwaarden, in overleg vast te stellen
Geen harde voorwaarden, in overleg vast te stellen
Geen harde voorwaarden, in overleg vast te stellen. Bijv. (geïndexeerd)
bedrag voor bepaalde periode.

Overig
Gegevens per
Ruimte voor additionele informatie over propositie TrueBlue (max 500
woorden)
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Merendeel eind 2017 en juni 2018, indien afwijkend aangegeven
Inkoop uitkering in middelloonregeling mogelijk. Momenteel wordt een
LC ESG variant onderzocht. Uitvoerig zorgplicht dossier aanwezig. Overleg
over maatwerk is altijd mogelijk.

Bijlage:
Vragen en antwoorden
IORP
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16. United Pensions
Kerngegevens
Naam
Eigendom
Oprichtingsdatum
Aantal werknemers
Groei verwachting

UnitedPensions
Stichting (OFP), opgericht en empowered door Aon
4‐jun‐14
0; alle werkzaamheden zijn ge‐outsourced.
2019: ten minste verdubbeling van het aantal klanten in Nederland en
toename van het belegd vermogen voor Nederlandse regelingen tot EUR
1 miljard
Euro 250 miljoen m.b.t. Nederlandse pensioenregelingen
Euro 12 miljoen m.b.t. Nederlandse pensioenregelingen
9 waarvan in Nederland momenteel 4
5000

Belegd vermogen
Premievolume
Aantal aangesloten werkgevers
Aantal aangesloten werknemers
Pensioenadministratie
Administratiesysteem
Digitale aansluiting salarisadministratie (conform UPA)
Digitale gegevensaanlevering via werkgeversportaal
Individuele en collectieve mutaties uit te voeren via portaal
Kernprocessen zoals premiebetalingen geautomatiseerd
Pensioenuitvoeringskosten
Kosten per actieve deelnemer
Kosten per inactieve deelnemer
Overige kosten (buiten pensioenpremie)
Implementatie kosten
Deelnemerscommunicatie
Deelnemersportal
Dashboard (actuele gegevens: kapitaal, premie inleg)
Prognose pensioenkapitaal/pensioenuitkering
Realtime beleggingsinformatie op portal
Financiële planningstool (2e en 3e pijler)
Mogelijkheid inlezen gegevens Pensioenregister/Nibud
Helpdesk deelnemers (telefonisch en per e‐mail)
Beleggingen
Vermogensbeheerder
Lifecycle vaste uitkering
Lifecycles
Default life cycle
% Zakelijke waarden 30 jarige (neutrale lifecycle)
% renteafdekking 65 jarige + invulling (neutrale lifecycle)
Manier en snelheid van risico afbouwen richting pensioendatum
Grafische weergave lifecycle

Deelnemeradministratie verdeeld naar werkgever en evt. kostenplaats,
Ja, uitwisseling van relevante mutaties via het werkgeversportaal
ja
Ja, individuele en collectieve mutaties via het werkgeversportaal.
Alle kernprocessen zijn uitgevoerd voor Straight Through Processing (STP)
50
0
0
0
Ja
Ja, in het deelnemersportaal
Ja in het deelnemersportaal
Informatie van dag ervoor
Ja. Op basis van informatie van het Nibud
Ja
Helpdesk in NL en Eng, telefonisch en via e‐mail
Hewitt Risk Management Services Limited (hierna HRMSL)
6 verschillende LifeCycles door Aon Risk & Financial Management B.V.
Op dit moment is onze default de Neutrale LifeCycle Gebalanceerd.
80%
Ongeveer 13 jaar (alleen bij gebalanceerde LifeCycle)
Aanvang 10 jaar voor pensioendatum geleidelijk per jaar afgebouwd
100%
80%
60%
40%
20%
0%
25

35

Aand ontw
Staatsobl kort

Lifecycle variabele uitkering
Lifecycles
Default life cycle
% Zakelijke waarden bij pensioneren
% renteafdekking 65 jarige + invulling (neutrale lifecycle)
Manier en snelheid van risico afbouwen richting pensioendatum
Grafische weergave lifecycle

45

Aand opk
Staatsobl lang

55

Vastgoed
Bedrijfsobl

65

Grondstoffen
HY/EMD

3 verschillende life cycles
Neutrale LifeCycle Dynamisch
35%
Ongeveer 5 jaar duratie
Aanvang 10 jaar voor pensioendatum geleidelijk per jaar afgebouwd
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Aand ontw
Staatsobl kort

66

45

55

Aand opk
Staatsobl lang

65

75

Vastgoed
Bedrijfsobl

85

95

Grondstoffen
HY/EMD

Keuzemogelijkheden
Beleggingsprofielen
Mogelijkheden zelf beleggen
Inkoop garantiepensioen
Garantie kapitaal
Mogelijkheden netto pensioen
Bijsparen
Vermogensbeheer
Selectie managers (intern/extern)

Ja
Ja
Ja
Nee
Nog in ontwikkeling
Ja
UnitedPensions heeft de vermogensbeheeractiviteiten uitbesteed aan
Hewitt Risk Management Services Limited (HRMSL), een 100% dochter
van Aon. HRMSL is verantwoordelijk voor het selecteren en monitoren
van de vermogensbeheerders. HRMSL wordt hierbij ondersteund door de
Manager Research afdeling van Aon.
Voornamelijk passief
Nee

Passief/Actief
Alternatieve beleggingscategorieën
Kosten
Totale vermogensbeheerkosten, LKF (TER, beheerfees, alle service fees)

Een staffel afhankelijk van het premievolume en vermogen, met ten
hoogste 0,35%
Nee
Binnen de fondsen wordt er gebruik van swingprices. Dit is wel afhankelijk
van de fondsen die geselecteerd worden.
Is begrepen in de basispunten
Is begrepen in de basispunten

Performance fee
Transactiekosten (Aan‐ en verkoopkosten/switchkosten)
Kosten beleggingsadministratie
Overige kosten
Variabele pensioenuitkering
Doorbeleggen na pensioendatum

Bij UnitedPensions wordt ingekocht een stabiele uitkering. Inkoop vindt
plaats tegen verwacht rendement (momenteel 3%). De variabiliteit
bestaat hieruit:
‐ Bij een dekkingsgraad van de DC – kring voor ingegane pensioenen >
110% wordt de uitkering geïndexeerd;
‐ Bij een dekkingsgraad van 100 – 110% blijft de uitkering gelijk
‐ Bij een dekkingsgraad < 110% wordt de uitkering verlaagd
Keuze werkgever; UnitedPensions biedt alleen vaste (stabiele) uitkering
Nee
Niet van toepassing
Bij een dekkingstekort wordt direct een korting doorgevoerd die wordt
toegepast op de uitkeringen over vijf jaar. Bij herstel voor die tijd wordt
de korting ongedaan gemaakt.

Type uitkering (default)
Combinatie vast/variabel mogelijk
Delen macro/micro langlevenrisico
Spreiden resultaten (periode)

Risicoverzekering
Verzekeraar
Solvabiliteit
Wijze vaststelling partner‐ en wezenpensioen
ANW‐hiaat/WIA excedent/Premievrijstelling bij invaliditeit/WGA
Acceptatievoorwaarden
Limieten dekking (NP/AO)

ElipsLife
Geen rating
% per dienstjaar
Niet via UnitedPensions
Geen, behalve ondernemingen waar een handelsembargo voor geldt
‐ Een obligo van EUR 2 miljoen per deelnemer aan herverzekerd
overlijdenskapitaal (alle dekkingen bijeen genomen).
‐ Een obligo van EUR 250.000 aan herverzekerde
arbeidsongeschiktheidsrente per deelnemer (alle dekkingen
gecombineerd).
‐ Verdere beperkingen betreffen terrorismedekking, oorlogssituatie, etc.
Mogelijk op verzoek van werkgever

Vrijval kapitaal bij overlijden aan nabestaanden
Contractsvoorwaarden
Contractsduur
Opzegtermijn
Beëindigingsvoorwaarden: premievrij maken

5 jaar
3 maanden
Geen; de werkgever dient wel aangesloten te blijven bij UnitedPensions
vanwege Belgische wetgeving
Geen voorwaarden voor collectieve waardeoverdracht
Ja

Beëindigingsvoorwaarden: collectieve waardeoverdracht
Tariefsgarantie contractduur
Overig
Gegevens per
Ruimte voor additionele informatie over propositie United Pensions
(max 500 woorden)

31‐aug‐18
Naast het uitvoeren van puur Nederlandse pensioenregelingen biedt
UnitedPensions ook een internationale oplossing voor werkgevers en
pensioenfondsen die behoefte hebben aan het onder één dak brengen
van hun pensioenuitvoering en pensioenvermogen. De vermogens uit
verschillende landen kunnen worden samengebracht in één fonds,
waarbij de pensioenregelingen in de diverse landen van elkaar (kunnen)
blijven verschillen.
UnitedPensions biedt zodoende de unieke mogelijkheid om uw
pensioenregelingen van meerdere EU‐landen centraal uit te kunnen
voeren. Hiermee kunt u profiteren van schaalvoordelen
(kostenbesparingen; hoger volume betekent lagere kosten), een uniform
beleggingsbeleid creëren, meer controle krijgen op uw pensioenen
binnen het continent Europa en het is bovenal een toekomstbestendige
oplossing.

67

Unieke mogelijkheid tot inkoop van pensioen op basis van verwacht
rendement. Kijkende naar de huidige marktomstandigheden levert dit
een extra pensioen op van ongeveer 20% in vergelijking met de aankoop
van een vaste uitkering bij een verzekeraar.
Op het beleggingsplatform van Aon wordt wereldwijd meer dan €120
miljard aan pensioengeld belegd. Door deze schaalgrootte heeft Aon
toegang tot de beste vermogensbeheerders en fondsen en is het mogelijk
fondsbeleggingen tegen zeer concurrerende tarieven aan te bieden.
Toegankelijke deelnemerscommunicatie en een State of the Art
deelnemersportaal.
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Sprenkels & Verschuren
Wij zijn onafhankelijke strategische adviseurs en ontwerpers van financiële en niet-financiële modellen. Met ruim 60 professionals geven wij niet alleen advies maar helpen wij
ook met de implementatie van dat advies. Wij zijn denkers en doeners die kennis graag
in co-creatie ontwikkelen. Waarom? Omdat elk antwoord een vraag is geweest én geen
enkele vraag hetzelfde is.
Disclaimer en intellectueel eigendom
Indien in deze uitgave wordt verwezen naar een mannelijke vorm, kan het net zo goed
een vrouwelijke verwijzing zijn. S&V accepteert geen aansprakelijkheid voor eventuele vergissingen of omissies indien u hierdoor enige vorm van schade ondervindt.
Niets uit deze uitgave mag zonder akkoord van de schrijvers worden gebruikt, gedeeld of
gekopieerd voor andere doeleinden.
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