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Instemming met  
beleggen in aandelen 
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Gepensioneerden vaker eens met beleggen in 
aandelen dan deelnemers 

Instemming met het beleggen in 
aandelen 

Mee eens, omdat: 
  “Om een zo hoog mogelijk rendement te halen” 
  “Volgens geschiedenis beste rendement” 
  “T.b.v. risicospreiding” 
  “Anders krijg je niet genoeg rendement” 
  “Meer kans meer succes” 

Niet mee eens, omdat: 
  “Risico is erg groot” 
  “Dat is gokken met andermans geld” 
  “Belegen in aandelen is te risicovol” 
  “Risico in slechte tijden (nu)” 
  “Onbetrouwbaar” 

Totaal 

Bron: Peter Zegwaart, BPF Meubel, FNV Bouw, Intomart GfK, 24 januari 2013 



Betekenis van ‘een zeker pensioen’ 
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Meerdere betekenissen zekerheid: van blijven leven 
zoals nu tot weten dat er bij 65 nog wat over is  

Betekenis van ‘een zeker pensioen’ 
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Regeling zonder risico versus 
regeling met wat meer risico 
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Deelnemers kiezen vaker voor een regeling zonder 
risico dan gepensioneerden 

Regeling zonder risico vs.  
regeling met wat meer risico 
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Meubel Totaal 
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Bron: Peter Zegwaart, BPF Meubel, FNV Bouw, Intomart GfK, 24 januari 2013 



Manieren om in 40 jaar €100.000 
voor pensioenopbouw te vergaren 

23 

Gepensioneerden Bpf Meubel meer risicobereid bij 
vermogensopbouw voor later 
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Wat zegt DNB 

       
8 DNB 

Turend  door  de  mist… 

In het nieuwe nominale contract blijven we doen 
wat  we  nu  doen… 

! Hmm, 
! Doorlooptijd van operationele invoering wordt geschat 

op 6-12 maanden; 
! Daar gaat een lang besluitvormingstraject aan vooraf: 

 
Te lang wachten betekent dat het bestuur 
elementaire keuzes op voorhand uitsluit. 

 

Keuze voor het reële kader betekent meer 
risico… 

Sociale partners zijn verantwoordelijkheid voor 
een  beheerste  transitie… 

We  hebben  nog  alle  tijd  van  de  wereld… 

We weten nog onvoldoende om een afgewogen 
keuze  te  kunnen  maken… 

! Nee hoor, de contouren van het nieuwe kader zijn ook op dit 
moment voldoende bekend om te komen tot een voorkeur 
van het bestuur en om de consequenties hiervan te 
onderzoeken. 

! Nee, het fonds heeft de contactuele relatie met de 
deelnemer (en dus de zorgplicht) en is bovendien de onder 
toezicht staande partij. 
 
 

! Nee, dat is in te vullen door het fonds en/of sociale partners. 
Veel bestaande regelingen zullen (gezien hun risicoprofiel) 
beter bij dit kader passen. 

! Nee, in het nieuwe nominale kader worden de eisen hoger,  
om zo een hogere mate van zekerheid te bereiken: Duurder 
dus of met een lagere toezegging. 

Bron: Wouter van Eechoud, DNB op Themabijeenkomst Pensioenfederatie, 7 februari 2013  



Consequenties Beleggingsbeleid 

Nominaal contract Reëel contract 
Pensioenuitkering ‘Garantie’ Variabel 
Indexatie Voorwaardelijk Onvoorwaardelijk 

volledige prijsindexatie 
Karakter 
beleggingsbeleid 

Defensief,  
gericht op stabiliteit 

Offensief,  
gericht op rendement 

Waardering 
pensioenverplichtingen  
(rekenrente) 

Rentecurve obv UFR 
 

Rentecurve obv UFR 
+ risico-‐opslag	  	  
-‐ 	  indexa0e-‐afslag	  	  

Waardering beleggingen Marktwaarde Marktwaarde 



Stel een nieuwe 
Investment Policy Statement op 

Reikwijdte 

Beleggingsovertuigingen 

Rendementsdoelstellingen 

Risicotolerantie 

Beperkingen 

Strategische Asset Allocatie 

Dashboard 

üDocumenteer een 
weloverwogen strategisch 
beleggingsbeleid 

üVoldoe aan wettelijke 
verplichting voor een verklaring 
beleggingsbeginselen 

üLaat zien dat het bestuur ‘in 
control’ is 

üLeg verantwoording af over het 
beleggingsbeleid 

Reken te maken keuzes door in ALM-studie 



Aan de slag: maak eigen 
Investment Policy Statement 

1.  Vorm groepjes van ca. 4 personen 
2.  Vul de tabel op de volgende sheet in (ca 15 minuten) 
3.  Een woordvoerder per team bespreek de resultaten in de hele 

groep 



Kernpunten 
Investment Policy Statement 

Nominale contract Reële contract 
Beleggingsovertuigingen 
 
 
 
Rendementsdoel 
 
 
 
Risicotolerantie 
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