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Klik om de stijl te bewerkenAgenda

• Tussentijdse financiële toelichting fusie fondsen

• Inhoud pensioenregelingen BPFV 2022

• Wet Toekomst Pensioenen op hooflijnen

▪ Keuze uit twee type contracten

▪ Wijziging van het nabestaandenpensioen

▪ Afschaffen doorsneepremiesystematiek

▪ Invaren van opgebouwde pensioenen

▪ Compensatie vraagstuk

▪ Transitie FTK 

• Verantwoordelijkheden binnen WTP
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Tussentijdse financiële 

toelichting fusie fondsen
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Door lopende onderhandelingen met AZL nog geen 

volledig beeld.

Tot nu toe bereikt:

▪ Opbouwpercentage bijna 3% hoger vanwege 

gerealiseerde kostenvoordelen. 

• Al vanaf 1 januari 2022 toegepast.

▪ Structureel € 500.000 lagere kosten vermogens-

beheer.
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Twee pensioenregelingen 
binnen BPFV
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Pensioenregeling 2022 Vlakglas & Verfgroothandel HISWA & HVI

Loonbegrip Vast salaris incl. vakantietoeslag 
plus ploegen- en vaste 
loontoeslag(en).

12 x maandsalaris, verhoogd met 
vakantietoeslag en vaste toeslagen

Pensioenleeftijd 67 jaar 67 jaar

Franchise 2022 € 14.802  € 16.377

Max. loon basisregeling € 59.706 € 59.706 

Excedentregeling mogelijk NEE JA

Opbouw% OP 1,725% 1,565%

Partnerpensioen 70% risicobasis 70% risicobasis

Tijdelijk partnerpensioen JA, collectieve dekking; € 16.201 NEE

Werknemersbijdrage premie 11,2% van de pensioengrondslag 14,3% van de pensioengrondslag 

Totale premie 32% van de pensioengrondslag 28,6% van de pensioengrondslag

De twee pensioenregelingen naast elkaar
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Wet Toekomst Pensioenen 
op hoofdlijnen
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Belangrijkste wijzigingen:

• Van pensioen met vaste aanspraak naar een vaste premie.

• Premiekosten worden stabieler en beter voorspelbaar.

• Vlakke premie wordt de norm:

• Doorsneesystematiek van pensioenfondsen wordt afgeschaft.
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Wet Toekomst Pensioenen: 
- twee soorten contracten 

Cao-partijen in 
voortraject 
uitgesproken voor 
solidair contract
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• Twee soorten: 

1. Het solidaire contract. 

2. Het flexibele contract.

• Veel overeenkomsten tussen de beide pensioenregelingen:

• Het zijn premieregelingen (uitgangspunt is premiehoogte).

• Géén inkoop van aanspraken.

• Persoonlijk pensioenvermogen voor ouderdoms- en partnerpensioen.

• Beide contracten mogen door alle uitvoerders worden uitgevoerd.
Nieuwe opbouw alleen 

premieovereenkomsten 

(dus geen uitkerings-

overeenkomsten meer)
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• Grotendeels zoals we de beschikbare premieregeling nu kennen:

• Individuele beleggingen (life cycles), behaalde rendementen direct vertaald 

in individuele pensioenvermogens.

• Scheiding opbouw- en uitkeringsfase.

• Uitkeringsfase: vaste uitkering default.

Keuze deelnemer voor variabele uitkering.

• Voor verplicht gestelde sectorfondsen: 

• Toevoegen risicodelingsreserve.

• Uitkeringsfase: keuze vaste of variabele uitkering door cao- partijen.

Deelnemers behouden shoprecht.

Het flexibele contract
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• Consistentie tussen stabiele premie en pensioendoelstelling.

• Eén collectief beleggingsbeleid; uitgebreide deling van 

pensioenrisico’s tussen werknemers, gepensioneerden en 

toekomstige generaties. 

• Vooraf vastgestelde regels voor toebedeling behaald rendement 

en renterisico per leeftijdscohort. 

• Uitkeringsfase: variabele uitkering met optie tot spreiding van de 

schokken in max. 10 jaar.

• Verplichte solidariteitsreserve.
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Middelloonregeling

Uitkeringsovereenkomst

Aanspraak op pensioen

Dekkingsgraad  rekenrente

FTK (dekkingsgraad, buffers)

Collectief beleggen

Uitgebreide risicodeling

Solidaire contract Flexibele contract (verplicht BPF)

Premieovereenkomst + expliciete 

pensioenambitie

Premieovereenkomst

Persoonlijk vermogen Persoonlijk vermogen

Geen rekenrente Geen rekenrente

Onverdeelde solidariteitsreserve Risicodelingsreserve

Collectief beleggen + verdeelregels Lifecycle beleggen

Uitgebreide risicodeling Beperkte risicodeling

Pensioenregelingen in het nieuwe stelsel – vergelijking

Uitgebreide risicodeling

Vlakke premiePremiestelling Vlakke premie
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Wet Toekomst Pensioenen: 
- Wijziging nabestaandenpensioen
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Voorkomen schrijnende gevallen door invoeren eenduidigheid:

• Risicodekking.

• Gebaseerd op gehele salaris i.p.v. pensioengrondslag.

• Maximaal 50% van salaris.

• Diensttijdonafhankelijk.

• Uniformering partnerbegrip.

• Risicodekking loopt aantal maanden door bij einde 

dienstverband; risicodekking loopt door bij werkloosheid. 
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Wet Toekomst Pensioenen: 
- afschaffen doorsneepremie
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Premie meer waard 
dan de opbouw die 
er tegenover staat

Premie minder 
waard dan de 
opbouw die er 

tegenover staat

In huidige systeem van doorsneepremie en doorsneeopbouw 
(middelloonregelingen) betalen jongere deelnemers  (<45) te veel voor hun 
jaarlijkse opbouw en oudere deelnemers (>45) te weinig



Klik om de stijl te bewerkenAfschaffen doorsneepremie

• Wie heeft last van de overgang?
▪ Vooral mensen rond 45

▪ Ouderen: relatief weinig 
omdat hun pensioen al bijna is 
opgebouwd

▪ Jongeren: beperkt, ook een 
aantal jaar te weinig opgebouwd

• Bronnen voor compensatie:
▪ Invaren (door afwijkende rekenregels) 

▪ Uit overschot in dekkingsgraad

▪ Compensatiereserve

▪ CAO-tafel (tijdelijke fiscale ruimte)

actieventoekomstige deelnemers

+

–

gepensioneerden
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Wet Toekomst Pensioenen: 
- Invaren & projectierendement
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• Invaren is niet verplicht, maar wel de standaardroute

▪ Nieuwe rekenmethode leidt tot een hoger verwacht 
pensioen.

▪ Naar verwachting leidt invaren tot verkleining 
‘pensioenkuil’

• Twee rekenmethodes (zie volgende sheet)

• Verzoek tot invaren ligt bij sociale partners:

▪ In principe geen mogelijkheid tot individueel 
bezwaarrecht

▪ Wel versterkte rol collectief advies-/goedkeuringsrecht



Klik om de stijl te bewerkenTwee methoden van invaren opgebouwde pensioenen

▪ Standaardmethode (vereenvoudigde methodiek): 
overdrachtswaarde is contante waarde van verwachte uitkeringen op 
marktrente waarbij een positief of negatief dekkingsgraadverschil 
wordt vertaald naar een verhoging/verlaging over de komende 10 
jaar.

▪ Value Based ALM (complexe methodiek): 

gehele fondsbeleid wordt gemodelleerd, m.b.v. scenarioberekeningen

wordt berekend wat de waarde voor een individu is.
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Werknemer 45 jaar, pensioen per 1.1.2022: 

Ouderdomspensioen € 5.000

Partnerpensioen € 3.500

Voorziening bij BPFV ca. € 113.000 (op basis van marktrente)

Verwachte aanspraken ‘bij verwacht-weer scenario’:

Ouderdomspensioen € 6.000

Partnerpensioen € 4.200

Invaren opgebouwde pensioenen

Zijn vaste aanspraken, korten ‘ultimum remedium’

Herrekening kapitaal naar verwachte 
pensioenen op basis van hogere projectierente.
Zekerheid wordt losgelaten.

Inzet ‘extra’ pensioen om doorsnee-’pijn’ te 
verzachten.



Klik om de stijl te bewerkenAndere functies projectierendement

Vaststelling projectierendement

▪ Projectierendement wordt vastgesteld op basis van 
de uniforme rekenmethodiek (URM)

▪ Projectierendement wordt wettelijk begrensd

▪ Projectierendement mag prudent worden gekozen

Toepassing projectierendement

Het projectierendement heeft vier functies:

▪ Communicatie naar deelnemers over de hoogte 

van het verwachte pensioen (vergelijkbaar met de 

scenariobedragen in het huidige stelsel)

▪ De periodieke herziening van de fiscaal maximale 

premie

▪ Het tempo waarin het opgebouwde vermogen tot 

uitkering komt in de uitkeringsfase (hogere 

startuitkering maar grotere kans op tegenvallers)

▪ Beoordeling of premie en doelstelling nog in 

balans zijn
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Wet Toekomst Pensioenen: 
- Risicodeling via reserves
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• Beide contracten kennen de mogelijkheid voor een reserve

▪ Bij een verplicht gestelde pensioenregeling (zoals BPFV die voert )is een 

buffer verplicht:

• Solidair contract = solidariteitsreserve

• Flexibel contract = risicodelingsreserve

▪ Bijdragen in goede tijden, schokken opvangen in mindere tijden:

• vermogens & uitkeringen worden aangevuld en risico’s op 

langer leven worden gedeeld.

• risico’s mogen gedeeld worden met toekomstige deelnemers 

(mits reserve maar niet negatief)

• cao-partijen en bestuur bepalen waarvoor reserve wordt ingezet. 
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Solidair contract Flexibel contract

invaren

premie (max. 10%)

overrendement (max. 
10%)

Bronnen

Doelen

invaren

premie (max. 10%)

Solidariteitsreserve 
(onderdeel regeling)Naam buffer Risicodelingsreserve

(apart belegd vermogen)

- Stabiele uitkering

-Opvangen financiële 
schokken 

-Delen afwijkende 
levensverwachting

-Stabiele uitkering

-Delen beleggings-

risico’s (beschermings en 
overrente) 

-Delen afwijkende 
levensverwachting

Bij SC meer 
mogelijkheden om 
reserve te vullen, 

verschillende 
varianten mogelijk (let 
op evenwichtigheid!)
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Wet Toekomst Pensioenen: 
- Compensatievraagstuk
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• Vaststellen vlakke, leeftijdsonafhankelijke, pensioenpremie 

▪ Leidt naar verwachting tot achteruitgang oudere werknemers

▪ Wetgever: adequate compensatie o.b.v. kostenneutraliteit

• Oplossingen:

1. Inbrengen van opgebouwd pensioen in nieuwe stelsel tegen 

gunstigere rekenregels

2. Overschot dekkingsgraad in individuele ‘potjes’ (generiek)

3. Overschot dekkingsgraad inzetten voor compensatie cohorten 

(specifiek) 

Een eventueel resterend tekort onderwerp aan de cao-tafel.

‘Plus’ vanuit 
projectierendement

‘Plus’ vanuit overschot 
dekkingsgraad

In principe max. 3% als 
tijdelijke extra premie
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Wet Toekomst Pensioenen: 
- Fiscale begrenzing
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• Fiscaal ‘budgettaire’ grens:

• 30% van pensioengrondslag, voor OP en NP ná de pensioendatum.

• 2%-3% van grondslag voor risicopremies en kosten.

• Tijdelijke verhoging met 3% tot 2037 voor fiscale faciliëring 

compensatieregeling.

• Premiegrens stabiel tot 2037, tenzij grote ‘schok’.

• Daarna wettelijk vijfjaarlijks aanpassingsmechanisme, tenzij 

grote ‘schok’.

• Bij invaren geldt nieuw fiscaal regime ook voor opgebouwde 

pensioen.
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Transitie FTK
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Wat?

Onderdeel 
consultatiewetgeving: transitie 
FTK

Wie?

Pensioenfondsen die 
verwachten in de toekomst 
bestaande pensioenen in te 
varen

Waarom?

• Verantwoorde en 
evenwichtige overstap en 
bestuurlijke rust

• Mogelijkheid om de 
transitieperiode te bezien 
vanuit het nieuwe stelsel

• Niet eerder dan (of alleen per?) 
1 januari 2023 tot uiterlijk 1 januari 2027

• Bij geen verzoek tot invaren vanuit sociale 
partners vervalt het transitie-FTK →
reguliere FTK weer van toepassing

Wanneer? Hoe?

• Wijziging eisen ten aanzien van korting en 
indexatie

• Keuze is aan het pensioenfonds (geen 
verplichting)

• Pensioenfonds beoordeelt of gebruik van 
het transitie-FTK gerechtvaardigd en 
evenwichtig is
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Huidig FTK Transitie FTK

Korting bij 6 achtereenvolgende momenten 
waarbij MVEV niet aanwezig is

Herstelplan en mogelijk daaruit volgende korting 
indien het fonds zich in een tekortsituatie bevindt

Regels ten aanzien van toekomstbestendige 
indexatie (110% ondergrens en bovengrens 

toeslag)

Overbruggingsplan: in opzet hetzelfde als 
herstelplan maar met andere vereisten, te nemen 

maatregelen (en onderbouwingen)

Richtdekkingsgraad: benodigde dekkingsgraad 
voor een evenwichtige overgang naar het nieuwe 

stelsel (minimaal 95% DG)

Ondergrens van 105% DG, daarboven indexatie 
(maximaal inflatie) zolang DG niet onder 105% 

komt

MVEV-korting komt te vervallen, 
echter minimaal 90% DG anders 

onvoorwaardelijke korting

Keuze voor indexatie 
vanaf 105% 
gerelateerd aan 
keuze voor invaren.
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Stand van zaken wet- en 
regelgeving
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Verantwoordelijkheden
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Sociale partners Fondsbestuur

Bepalen het contract, de regeling en het 

transitiemoment

Toetst op uitvoerbaarheid, maar schetst ook 

kaders en faciliteert

Bepalen de (leeftijdsafhankelijke) risicohouding.

Vijfjaarlijks onderzoek risicopreferenties

Bepaalt gegeven die risicohouding het fondsbeleidIn overleg met sociale partners?

Verantwoordelijk voor het compensatievraagstuk.

Doen al dan niet invaarverzoek
Draagt de verantwoordelijkheid voor het 

invaarbesluit
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Vereniging van 
gepensioneerden / slapers:
• Hoorrecht

• Transitieplan

Verantwoordingsorgaan:
• Advies

• Uitvoertingsovereenkomst/-
reglement

• Invaren, liquidatie en CWO
• Overbruggingsplan
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1. Eerste voorkeur cao-partijen voor contractvorm

▪ Doelstelling solidariteitsreserve cq risicodelingsreserve

2. Consequenties van een vlakke premie op de pensioenuitkomsten

3. Wel of niet invaren?

4. Compensatievraagstuk  

5. Inrichten nabestaandenpensioen

Te bespreken onderwerpen met sociale partners


