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Samen onderweg naar een 
toekomstbestendig pensioen



Opening

Dagvoorzitter: Fokko Covers,
medevoorzitter werkgroep Beleggingen
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Welkom aan nieuwe leden

Maart April Mei

Anita Tollens
Business IT consultant
a.s.r.

Catharien Hamerslag
Senior Consultant 
pensioencommunicatie
TKP

Ook welkom aan alle introducés 
die dit webinar bijwonen.

Ward Heiligers
Senior Relation-
shipmanager
Actiam

Harold Pijfers
Pensioenconsultant 
& FFP
Montae & Partners
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KPS Webinar - Samen onderweg naar een toekomstbestendig 
pensioen

14.00 - 14.05 Opening
Fokko Covers, dagvoorzitter en medevoorzitter werkgroep Beleggingen

14.05 - 14.25 Korte terugblik op het Rondetafelgesprek 
Don van der Steeg, voorzitter KPS

14.25 - 14.55 Een koopkrachtig pensioen in de solidaire regeling
Henk Bets, eigenaar Actuarieel Adviesbureau Confident

14.55 - 15.25 Gevolgen van de opgelopen inflatie voor FTK-bepalingen en het transitie-FTK
Wichert Hoekert, hoofd Vaktechniek bij WTW

15.25 - 15.30 Afsluiting
Fokko Covers



Korte terugblik op het 
Rondetafelgesprek

Don van der Steeg, 
voorzitter KPS
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Rondetafelgesprek TK 10 mei 2022
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KPS position paper - Solidariteit en vertrouwen 

Oorspronkelijk: maximale solidariteit
• De route lag vast, de aankomsttijd duidelijk, net als een reis per trein.

De financiële crisis vanaf 2008
• De trein werd noodgedwongen een bus, met meer wendbaarheid. 

De Wet toekomst pensioenen
Het product is – met name in de solidaire premieregeling – zeer complex, als een elektrische bus 
met nooit vertoonde features. 

Samen onderweg naar 
een toekomstbestendig pensioen
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Aandachtspunten position paper – thema solidariteit

• Uitlegbaarheid
Solidariteit is meer dan alleen een rekensom

• Opheffen van de leenrestrictie
Het is vreemd dat de wetgever deelnemers wil stimuleren hun pensioengeld in een constructie te 
beleggen waar de AFM en DNB particulieren voor waarschuwt

• Invaarrisico
Bied naast gepensioneerden ook actieve, arbeidsongeschikte en slapende deelnemers, die niet willen 
invaren, veilige havens. (gepensioneerden krijgen keuze-optie van vaste uitkeringen)
Het succes hiervan ziet KPS als kansrijk en een signaal van acceptatie en vertrouwen in het nieuwe 
stelsel

• Capaciteit en uitvoerbaarheid
Zijn alle betrokken partijen hier voldoende op toegerust en hebben zij voldoende menskracht? 
De oude dag van ons allen ligt in handen van de professionals die dit moeten implementeren en 
uitvoeren. 

• Inflatie
Ons eens zo toonaangevende tweede pijler pensioen zal zo nog meer moeten steunen op de overige 
pijlers, met (verhoogde) solidariteit van zowel de belastingbetaler als het individu. 
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Aandachtspunten position paper – solidariteit en vertrouwen

Alleen als we erin slagen voldoende vertrouwen in de nieuwe ‘elektrische bus’ te creëren, 
en dat vertrouwen ook waarmaken, blijft onze oudedagvoorziening duurzaam en 
waardevol voor de burgers van Nederland.

Zonder te eindigen in een stelsel waarin iedereen zijn eigen weg zoekt.
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Vragen



Een koopkrachtig pensioen in de 
solidaire regeling

Henk Bets, 
eigenaar Actuarieel Adviesbureau Confident
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Een koopkrachtig pensioen
in de solidaire regeling,

het kan!
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Doelstelling pensioenakkoord:

eerder

perspectief op

een koopkrachtig pensioen
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De vraag:

Biedt de Wet toekomst pensioen 

uitzicht op een 

koopkrachtig pensioen?
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Bronnen voor koopkrachtbehoud:

• Rendement

• Projectierendement

• Solidariteitsreserve
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Rendement:

Life cycle biedt “veilige” mix

Max 35% >> 1,5% indexatie

“Schokken” worden gedempt
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Ontwikkeling uitkering
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Projectierendement:

Geen indicatie dat 

met verlaagd projectierendement 

gerekend is.
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Solidariteitsreserve

Geen ex ante herverdeling 

over leeftijdscohorten.

Of toch … ?
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Risicomaatstaven

Nieuwe risicomaatstaven

geven geen inzicht

in inflatierisico
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Kamervragen 21-3-2022

Inflatie in hoofdlijnennotitie

1,1% en 1,3%.

Voordeel kapitaaldekking:

Rentes stijgen mee met inflatie!
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Onderzoek DNB naar inflatiebescherming

Geen geschikte beleggingsoplossingen.
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Oplossing via solidariteit

subsidie
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Oplossing

Geef gepensioneerden:

Beschermingsrendement

+

inflatie*
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Solidaire regeling Wet toekomst pensioenen

Plaatje Wtp



26

Solidaire regeling met koopkrachtig pensioen

Plaatje Wtp
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Ontwikkeling uitkeringen o.b.v. scenarioset DNB

Plaatje voorstel
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Ontwikkeling vermogen niet-gepensioneerden

Plaatje Wtp
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Voordelen pensioenfonds en gepensioneerden

• Geen risicohouding nodig

• Simpelere administratie

• Een koopkrachtig pensioen

• Meer info volgt op www.confidentbv.nl

http://www.confidentbv.nl/
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Vragen



Gevolgen van de opgelopen inflatie voor 
FTK-bepalingen en het transitie-FTK

Wichert Hoekert, 
hoofd Vaktechniek bij WTW
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Verhoogde inflatie en het FTK

• Veronderstelde spagaat: nominaal waarderingskader in combinatie met reële ambitie

• Gevolgen hogere inflatie onder het FTK:
• In de eerste plaats: indexatiebesluiten meer van belang

• Ingroeipad wijzigt, maar ook TV daalt

• Combinatie daarvan leidt tot aanzienlijke stijging van grens voor volledige toeslagverlening

• Ingroeipad leidt ook tot hogere kostendekkende premie
• Bij gebruik van rendementsdemping

• Tenzij ingroeipad gefixeerd is en vijfjaarsperiode doorloopt

• Kostenvoorziening stijgt (want inclusief toekomstige prijsontwikkeling)
• Indirect: nominale dekkingsgraad stijgt
• Echter: reële dekkingsgraad daalt

• Daarnaast: ongelijkheid tussen fiscaliteit voor en na wijziging stelsel neemt af
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Transitie-FTK

• Doel: geleidelijke overgang naar nieuw stelsel

• Met name: wijzigende kortings- en indexatieregels
• Toeslagdrempel en regels toekomstbestendige indexatie vervallen

• Volledige toekenning maatstaf toegestaan mits dekkingsgraad boven 105% blijft

• Voorwaarde: voornemen tot invaren naar nieuwe contractsvorm

• Geldt vanaf ingangsdatum WTP tot transitiemoment
• Oorspronkelijk 1 januari 2022, door vertraging wetgeving nu 1 januari 2023
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Versoepelde toeslagregels

• Uitstel was aanleiding tot motie Tweede Kamer voor eerdere versoepeling

• AMvB inmiddels gepubliceerd, na consultatie eerder dit jaar

• Staat fondsen toe in de tweede helft van 2022 al te indexeren volgens de regels van het transitie-
FTK
• Alsnog voor eerder genomen besluit over indexatie toe te kennen in 2022
• Als ook voor indexatie toe te kennen in 2023 als besluit daartoe genomen wordt in 2022
• Eveneens onder voorwaarde dat de intentie moet bestaan om in te varen

• Verschil tussen reguliere toeslagverlening en versoepelde toeslagverlening opgelopen door 
hogere inflatie
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Motie den Haan

overwegende dat gepensioneerden al jaren achterblijven qua koopkracht en de pensioenen al 
heel lang niet meer worden geïndexeerd; 

overwegende dat draagvlak voor het nieuwe pensioenstelsel van groot belang is; 

constaterende dat het mogelijk is om vanaf 105% beleidsdekkingsgraad te indexeren, dat dit 
realistisch is gezien de sterk gestegen rente, maar dat de kans bestaat dat pensioenfondsen dit 
niet zullen doen omdat ze voor het nieuwe pensioenstelsel buffers moeten aanleggen;

constaterende dat de rek er bij de gepensioneerden uit is en dat ook zij nu worden geconfronteerd 
met veel hogere lasten gezien de inflatie en onder andere de impact van de oorlog in Oekraïne op 
ons land; 

verzoekt de regering om in gesprek te gaan met de pensioenfondsen en hen te vragen te 
indexeren daar waar dat kan
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Evenwichtigheidsoverwegingen

• Versnelde indexatie wenselijk vanuit koopkrachtperspectief deelnemer

• Herverdelende werking: hogere indexatietoekenning vergroot aandeel oudere deelnemers in 
totale fondsvermogen
• Hogere inflatieverwachting daarentegen (die aandeel jongere deelnemers in fondsvermogen vergroot) 

blijft althans in standaardmethodiek buiten beschouwing

• Vergroting kans op kortingsmaatregelen 

• Communicatieve aspecten

• Evenwichtigheid moet kwantitatief aannemelijk gemaakt worden
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Adder onder het gras

• Hoe om te gaan met gevolgen van versoepelde toeslagregels en toepassing transitie-FTK op het 
transitiemoment?

• Worden in vergelijk tussen huidig en nieuw beschouwd als onderdeel van de nieuwe regeling

• Nettoprofijt wanneer gebruik is gemaakt van versoepelde toeslagregels in 2022 expliciet
voorgeschreven

• Bij de effecten per cohort die in het transitieplan worden getoond moeten ook de effecten van 
gebruik transitie-FTK worden getoond, en moet worden aangegeven hoe daarmee om is gegaan
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Wichert Hoekert

wichert.hoekert@willistowerswatson.com

06  4994 7095

mailto:wichert.hoekert@willistowerswatson.com


40

Vragen
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Volgende bijeenkomst 2022
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Dank voor jullie aandacht! 

• PE-punten worden aangevraagd bij AG en FFP
Wel PE, maar niet bij AG, FFP? Vraag dan verklaring op bij secretariaat KPS!

• We zijn erg benieuwd naar jullie reactie op dit webinar → evaluatie volgt

KPS, delen is vermenigvuldigen

•




