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SAMENVATTING
Deze notitie verkent verschillende invaarmethoden voor het invaren van huidige rechten naar het
doorontwikkelde contract. We vergelijken de invaarmethoden ‘Een-op-een invaren’, de ‘Standaardmethode’
en ‘Value Based-ALM’. We laten de effecten zien voor de ‘Verkenningsvariant’ van het doorontwikkelde
contract en het SER-contract Open spreiden met backstops.
De transitie bestaat uit drie stappen: de premie moet volledig kostendekkend worden, de doorsneesystematiek
wordt afgeschaft, en er wordt overgegaan naar een nieuw pensioencontract. We nemen hierbij aan dat ook in
het huidige FTK-contract een kostendekkende premie wordt ingelegd. We geven dus het effect weer van de
zogeheten ‘dubbele transitie’ (afschaffen doorsneesystematiek en overgang op een nieuw pensioencontract),
waarbij oude rechten worden ‘ingevaren’ in het nieuwe contract, dat wil zeggen, alle deelnemers nemen hun
huidige opbouw mee naar het nieuwe contract. Het afschaffen van premiedemping kan ook tot generatieeffecten leiden. Het inschatten van dit effect vraagt om zorgvuldige modellering van premiedemping onder
uiteenlopende financieel-economische scenario’s.
We laten in de notitie de effecten zien voor de Market Implied scenarioset van APG (dec 2019) dan wel de Q-set
van APG (marktwaardering op peildatum 31 december 2019) en de KNW(1,5%)-scenarioset dan wel de daarvan
afgeleide waarderings- of Q-set. De KNW(1,5%)-scenarioset representeert globaal de situatie begin 2017.
De belangrijkste boodschap in deze notitie is dat voor het beoordelen van ‘evenwichtige’ transitie-effecten het
van groot belang is of men kijkt naar de transitie-effecten gemeten in vervangingsratio’s (‘verhouding tussen
pensioenuitkering en geïndexeerd middelloon’) dan wel in netto profijt (‘het waarderen aan de hand van
marktprijzen op een bepaalde datum van toekomstige pensioenuitkeringen minus de premie-inleg’).
Daarbij is het van groot belang voor de correcte interpretatie van ‘evenwichtigheid’ te melden dat we de
transitie-effecten laten zien ten opzichte van het huidige FTK-contract. Het huidige FTK-contract, de vlakke
basislijn, is wellicht ook niet evenwichtig. Een negatieve verandering ten opzichte van die basislijn betekent
dan ook niet dat een cohort niet goed af is. Daarbij kennen alle uitkomstmaten onzekerheden die minimaal
enkele procentpunten bedragen. Wat ‘evenwichtig’ is, vraagt dus nadrukkelijk additionele weging in
aanvulling op deze resultaten.
Deze notitie laat zien dat er vele mogelijkheden zijn om de oude rechten van het FTK-contract in te varen in
het doorontwikkelde contract. Afhankelijk van de te maken keuzes en de realisaties dan wel marktwaarden
kan dit leiden tot bepaalde (herverdelings)effecten. Daarbij zijn de hier beschouwde opties beslist geen
uitputtende lijst van mogelijkheden.
In onderstaande figuren geven we de transitie-effecten weer voor twee verschillende scenariosets. Het FTKcontract heeft hier bij transitie een dekkingsgraad van 100%. 1 Merk op dat de transitie in onderstaande figuren
plaatsvindt in het jaar 2020. Naar verwachting zal het vernieuwde contract in de werkelijkheid pas over zes (6)
jaar ingaan. Alle effecten schuiven dan dus ook op met zes jaar.

In het gehanteerde FTK-contract wordt het genoeg-is-genoeg principe niet meegenomen waardoor er meer kan worden uitgekeerd
dan het (fiscaal) wettelijk kader momenteel toestaat. Er wordt extra geïndexeerd boven een FTK-dekkingsgraad van 150%. Het wel
strikt vasthouden aan genoeg-is-genoeg leidt tot grote bufferopbouw in het FTK-contract en daarmee tot aanzienlijk lagere
vervangingsratio’s en zekerheidsequivalenten in het FTK-contract ten opzichte van het doorontwikkelde contract. Zie hiervoor de
analyse in het CPB Achtergronddocument ‘Het doorontwikkelde contract: beschrijving van varianten, opties en resultaten’. link.
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Figuur S.1 Transitie-effecten in netto profijt (links) en vervangingsratio’s (rechts) bij resp. Q-set APG en MI-set van APG
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Uitleg: bij een FTK-dekkingsraad van 100% bij transitie. De rode en oranje lijnen van de Dekkingsgraadmethode en de
Standaardmethode liggen bij deze startdekkingsgraad exact op elkaar.

Figuur S.2 Transitie-effecten in netto profijt (links) en vervangingsratio’s (rechts) bij KNW(1,5%)-scenarioset
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Uitleg: bij een FTK-dekkingsraad van 100% bij transitie. De rode en oranje lijnen van de Dekkingsgraadmethode en de
Standaardmethode liggen bij deze startdekkingsgraad exact op elkaar.

De rechterpanelen in bovenstaande figuren laten zien dat indien bijvoorbeeld voor de Standaardmethode
(verdeling van het fondsvermogen op basis van de aanname van gesloten kortingen van 10 jaar naar 100%
dekkingsgraad) wordt gekozen dat het verloop van de gemiddelde vervangingsratio’s een vloeiend patroon
krijgt. Dit patroon loopt in deze berekeningen gelijk op met de vervangingsratio’s in het FTK-contact. Vanaf
geboortecohort 2000 liggen de mediane vervangingsratio’s op het langetermijnniveau van circa 90%.
De linkerpanelen laten de effecten in netto profijt zien. Door de dubbele transitie is het negatieve effect voor
de meest getroffen cohorten -3% in de Q-set van APG (marktwaardering december 2019) en -6% in de
KNW(1,5%)-scenarioset, bij toepassing van de Standaardmethode. In het nieuwe contract worden de
pensioenuitkeringen sneller verhoogd ten opzichte van het FTK-contract. Met name huidige gepensioneerden
merken dit: zij gaan er gemeten in netto profijt op vooruit. Indien met behulp van de zogeheten Value BasedALM invaarmethode wordt getracht om de netto profijt plaatjes zo vlak mogelijk te krijgen, gaan huidige
gepensioneerden er in netto profijt niet langer op vooruit. Huidige actieven worden gecompenseerd. In
mediane vervangingsratio’s krijgen huidige actieven, bij een ongewijzigde collectieve beleggingsmix en
verdeelregels, meer dan eerdere en latere generaties. Dit is te zien in de groene lijnen in bovenstaande figuren.
Ditzelfde patroon is ook te zien bij de andere transitieberekeningen in deze notitie.
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Het verschil tussen beide uitkomstmaten komt onder andere doordat het extra rendement van beleggen in
aandelen wel tot uitdrukking komt in de mediane vervangingsratio’s maar niet het extra risico dat hierbij
hoort. Bij netto profijt worden de resultaten risicogecorrigeerd weergegeven op basis van een zo goed
mogelijke marktwaardering op een bepaalde datum. Hierbij wordt gecorrigeerd voor risico op basis van
marktinformatie.
Een aanpassing van de collectieve beleggingsmix en de bijbehorende verdeelregels zal tot andere effecten
leiden gemeten in vervangingsratio’s zonder grote impact op netto profijt. Hiertoe dienen dan wel de
collectieve beleggingsmix en/of de verdeelregels te worden aangepast aan de invaarkeuzes. De vraag is of dat
realistisch en wenselijk is. Deze afhankelijkheid pleit ervoor de transitie-effecten te bepalen op basis van zo
realistisch mogelijke collectieve beleggingsmixen en verdeelregels die beiden robuust en uitlegbaar zijn in
uiteenlopende (plausibele) financieel-economische realisaties.
Deze notitie laat ook zien dat de effecten van de dubbele transitie gemeten in netto profijt kleiner worden
naarmate de FTK-dekkingsgraad lager is. Bij een dekkingsgraad van 90% op moment van transitie, is het nettoprofijt-effect bij een marktwaardering van ultimo december 2019 en toepassing van de Standaard- of
Dekkingsgraadmethode voor invaren en zonder additionele compensatie voor het veelal meest getroffen 1980cohort circa -1%. Dit is dus binnen de onzekerheidsmarges van deze uitkomstmaat. Zie onderstaande tabel
voor een overzicht. Door een lagere dekkingsgraad bij transitie zal er minder bufferopbouw plaatsvinden waar
het 1980-cohort van profiteert in het FTK-contract. Dit leidt tot een kleiner negatief netto profijt effect van de
dubbele transitie voor dit cohort.
Tabel S.1

Netto profijt effecten voor 1980-cohort van dubbele transitie (zonder compensatie) naar het
doorontwikkelde contract bij toepassing Standaardmethode
dekkingsgraad van FTK-contract bij transitie
90%

100%

110%

Marktwaardering ultimo dec
2019 (Q-set APG)

-1%

-3%

-4%

KNW(1,5%)-scenarioset

-4%

-6%

-8%

In aanvulling op invaren met de Standaardmethode kunnen aanvullende maatregelen worden getroffen. Deze
zijn niet meegenomen in deze notitie, wel in eerdere CPB Notities. Bij Value Based-ALM wordt wel direct
gecompenseerd voor de dubbele transitie. De uitkomsten van het toepassen van Value Based-ALM en/of
aanvullende maatregelen zijn gevoelig voor de interpretatie en de implementatie van het huidige contract, de
keuze voor het invaarmoment en de daarbij passende (op marktprijzen gebaseerde) scenarioset en de
daadwerkelijke economische realisatie. Dit betreft zowel de vervangingsratio’s als het netto profijt. Een
‘evenwichtige’ verdeling en adequate compensatie kan misschien gerichter bereikt worden als dat niet ineens
gebeurt, maar gespreid gebaseerd op nieuwe marktinformatie over een langere periode. Dit is een afweging
tussen gerichtheid, uitlegbaarheid en praktische uitvoerbaarheid.
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1

Het doorontwikkelde contract

Deze notitie verkent verschillende invaarmethoden voor het invaren van huidige rechten naar het
doorontwikkelde contract. We verkennen deze methoden voor de Verkenningsvariant van het
doorontwikkelde contract. In deze variant kiest het pensioenfonds een bepaalde beleggingsmix, waarna het
rendement ‘top-down’ (ook wel ‘impliciet’ genoemd) wordt toebedeeld aan de deelnemers en de
solidariteitsreserve. De beleggingsmix op fondsniveau komt in grote lijnen – afhankelijk van de keuzes van het
pensioenfonds – waarschijnlijk overeen met de gewenste samengestelde beleggingsmixen van individuele
deelnemers die bij de ‘bottom-up’/expliciete toedeling wordt gehanteerd.
In het CPB Achtergronddocument ‘Het doorontwikkelde contract: beschrijving van varianten, opties en
resultaten’ (link) wordt de invulling van de Verkenningsvariant geanalyseerd op verschillende aspecten: het
beleggingsbeleid en de toedeling van rendementen, de invulling van de solidariteitsreserve en de invulling van
de uitkeringsfase. Het transitievraagstuk werd in die notitie nog grotendeels buiten beschouwing gelaten: in
deze notitie wordt dit nader geanalyseerd.
In dit hoofdstuk bespreken we allereerst de invulling die in deze notitie wordt gebruikt als basisvariant van het
doorontwikkelde contract. In hoofdstuk 2 laten we de resultaten zien voor invaren naar deze variant van het
doorontwikkelde contract met de Standaardmethode en Value Based-ALM. In Bijlage A zijn resultaten
opgenomen voor invaren naar het SER-contract Open spreiden met backstops met Een-op-een invaren, de
Standaardmethode en Value Based-ALM. Bijlage B toont een gevoeligheidsanalyse van de bepaling van de
aanpassingsfactoren bij het toepassen van Value Based-ALM onder verschillende marktomstandigheden.
Bijlage C geeft een voorbeeld van de gemiddelde dalingen en stijgingen van de uitkeringen in de jaren na
invaren.

1.1

Het doorontwikkelde contract: een basisvariant

Het doorontwikkelde contract is een premieregeling waarbij deelnemers vermogen opbouwen voor hun eigen
pensioen (gereserveerd vermogen voor een deelnemer genoemd). Daarnaast is er een apart vermogen
(solidariteitsreserve genoemd) dat is bedoeld als reservering voor toekomstige pensioenopbouw van
bestaande of nieuwe deelnemers. Het totale vermogen wordt collectief belegd. Er zit geen knip tussen de
opbouw- en de uitkeringsfase. Deelnemers blijven doorbeleggen na pensioendatum. Elke uitkering wordt
onttrokken aan het voor de deelnemer gereserveerde pensioenvermogen. Daarvoor is een projectierendement
nodig. Dit projectierendement kan de rentermijnstructuur zijn zoals ook nu gebruikt bij het bepalen van de
dekkingsgraad in het FTK-contract maar kan ook een andere waarde hebben, zoals een risico-opslag of
indexatieafslag op de rentetermijnstructuur of een vast projectierendement.

1.1.1

Beleggingsbeleid en toedeling van rendementen volgens de Verkenningsvariant

Rendementen op het totale vermogen worden in de Verkenningsvariant van het doorontwikkelde contract in
twee stappen verdeeld over de deelnemers en de solidariteitsreserve. Dit is kenmerkend voor de
Verkenningsvariant. Voor iedere deelnemer (of de solidariteitsreserve) wordt een 𝑥𝑥𝑖𝑖 gekozen om een
hedgerendement (rendement op vastrentende waarden zoals obligaties) toe te kennen. Het hedgerendement
dat aan deelnemer 𝑖𝑖 wordt toegeschreven is:
𝑅𝑅𝑖𝑖𝐻𝐻 = 𝑥𝑥𝑖𝑖 𝑅𝑅𝑖𝑖𝐵𝐵 + (1 − 𝑥𝑥𝑖𝑖 )𝑅𝑅𝐶𝐶
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Hierbij representeert 𝑥𝑥𝑖𝑖 de blootstelling naar (een mandje van) vastrentende waarden zoals obligaties voor
deelnemer i (met looptijden die specifiek voor deze deelnemer zijn gekozen). Het rendement van dit mandje
obligaties (bonds) wordt weergegeven met 𝑅𝑅𝑖𝑖𝐵𝐵 . Het rendement op cash (kortlopende obligaties) wordt
weergegeven met 𝑅𝑅𝐶𝐶 .

Na de eerste stap is het overrendement van het fonds (𝑂𝑂) het verschil tussen het rendement op fondsniveau en
de som van de hedgerendementen. Dit overrendement kan zowel positief als negatief zijn. In de tweede stap
wordt voor iedere deelnemer (of de solidariteitsreserve) een 𝑦𝑦𝑖𝑖 gekozen om de verdeling van het
overrendement te bepalen. Het overrendement 𝑅𝑅𝑖𝑖𝑂𝑂 dat deelnemer 𝑖𝑖 met vermogen 𝑉𝑉𝑖𝑖 ontvangt is:
𝑦𝑦𝑖𝑖 𝑂𝑂
𝑅𝑅𝑖𝑖𝑂𝑂 =
met � 𝑉𝑉𝑖𝑖 = 𝑉𝑉
𝑉𝑉 𝑦𝑦
𝑖𝑖
∑𝑖𝑖 𝑖𝑖 𝑖𝑖 𝑉𝑉
𝑉𝑉

1.1.2

Solidariteitsreserve

In de basisvariant in deze notitie wordt de solidariteitsreserve gevuld door een fractie van de premie-inleg van
deelnemers naar de solidariteitsreserve te leiden. We hanteren hiervoor een fractie van 1/10 (dus als
bijvoorbeeld iedereen 20%-punt premie voor het ouderdomspensioen betaalt, dan is 2%-punt daarvan
bestemd voor de solidariteitsreserve).
In de basisvariant ontvangen alle (actieve en gepensioneerde) deelnemers jaarlijks een bedrag uit de
solidariteitsreserve naar rato van hun persoonlijke gereserveerde vermogen. Jaarlijks wordt 1/15 deel van de
solidariteitsreserve op die manier uitgedeeld.
We nemen aan dat de solidariteitsreserve na transitie leeg is, maar dit kan uiteraard anders worden
vormgegeven. Een gevulde solidariteitsreserve is – afhankelijk van de wijze van uitdelen en de uitdeelsnelheid
– gunstig voor toekomstige deelnemers, aangezien een gedeelte van het huidige fondsvermogen dan
gereserveerd is voor deze toekomstige deelnemers.

1.1.3

Uitkeringsfase

In de uitkeringsfase wordt het vermogen uitgekeerd op basis van de rentetermijnstructuur als
projectierendement en de verwachte overlevingskansen 2. Uitgaande van een (nominaal) gelijke jaarlijkse
uitkering, de overlevingskansen en het projectierendement wordt het beschikbare vermogen gereserveerd
voor een deelnemer verdeeld over alle toekomstige pensioenuitkeringen. Schokken worden voor elke
deelnemer gesloten verwerkt in 10 jaar (‘spreiden met jezelf’).

1.1.4

Parameters Verkenningsvariant

De beleggingsmix op fondsniveau bestaat uit 50% aandelen en 50% obligaties (met matchende looptijd van de
verwachte uitkeringen). Alle 𝑥𝑥𝑖𝑖 ’s (fractie matchende obligaties) en 𝑦𝑦𝑖𝑖 ’s (relatieve blootstelling aan
overrendementen) zijn gebaseerd op de waarden in Tabel 1.1 (die zijn aangeleverd aan het CPB). Alle waarden 3
worden daarbij herschaald opdat op fondsniveau er een verhouding 50%-50% uitkomt. Het toebedeelde
rendement aan de solidariteitsreserve komt overeen met het rendement van het fonds als geheel.

We hanteren hierbij de zogeheten cohort-overlevingskansen.
Voor de yi’s heeft deze uniforme herschaling overigens geen effect op de resultaten. Deze parameters worden in de
Verkenningsvariant alleen relatief van elkaar gebruikt.
2

3
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Tabel 1.1 Initiele parameterwaarde voor Verkenningsvariant (xi en yi)
Leeftijd

Blootstelling overrendement (yi)

Toedeling hedgerendement (xi)

percentages
20

150%

25%

71

35%

50%

100

35%

50%

Noot: Deze staffels zijn aangeleverd door de Verkenningsgroep (Dick Boeijen, Jan Bonenkamp, Bas Werker, Ronald Corvers, Stephan
van Stalborch) als suggestie voor een eerste doorrekening. In de tabel zijn enkele steekjaren weergegeven om de staffels te illustreren.

Bovenstaande invulling betreft een mogelijke invulling. Afhankelijk van de fondssamenstelling, de
beleggingsmix op fondsniveau en de toekomstverwachting van het fonds (waaronder de economische
scenarioset) zal een pensioenfonds een invulling kiezen.
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2 Invaren
Dit hoofdstuk bespreekt de effecten van verschillende methoden bij invaren vanuit het FTK-contract naar de
Verkenningsvariant. De Verkenningsvariant wordt vergeleken met een FTK-contract met 100%
premiedekkingsgraad, variabele opbouw en extra indexatie boven een dekkingsgraad van 150%. Dit betekent
dat het FTK gemodelleerd wordt zonder premie-demping en zonder het genoeg-is-genoeg principe. Het
afschaffen van premiedemping kan ook tot generatie-effecten leiden. Om deze effecten in te schatten moet
premiedemping in het FTK-contract zorgvuldig gemodelleerd worden onder uiteenlopende financieeleconomische scenario’s. Ter illustratie wordt ook een FTK-contract weergegeven waarbij de
doorsneesystematiek (DSS) op moment van invaren wordt afgeschaft. Bij alle vergelijkingen zijn de collectieve
beleggingsmixen zoveel mogelijk gelijk 4: dit betreft zowel het gereserveerd vermogen voor deelnemers als de
solidariteitsreserve. In alle contracten bedraagt de premie 20% van de pensioengrondslag.
In Bijlage A laten we de effecten zien van verschillende invaarmethoden bij invaren vanuit het FTK-contract
naar het SER-contract Open spreiden met backstops. Open spreiden met backstops is een collectieve
premieregeling waarbij de beoogde uitkeringen van alle deelnemers contant worden gemaakt met de
rentetermijnstructuur. De dekkingsgraad voor het fonds is gelijk aan de verhouding tussen het fondsvermogen
en de waarde van de beoogde uitkeringen. Schokken als gevolg van rentewijzigingen of
beleggingsrendementen worden open en uniform gespreid in 10 jaar. Bij een dekkingsgraad onder 90% wordt
onvoorwaardelijk gesloten gekort naar 90%, gespreid over 10 jaar. Als de dekkingsgraad meer dan 5 jaar onder
het minimaal vereist eigen vermogen (MVEV) van 101% ligt wordt onvoorwaardelijk gesloten gekort naar 101%,
gespreid over 10 jaar. Boven een dekkingsgraad van 120% wordt versneld uitgedeeld: 1/5 deel van het overschot
boven 120%.
We vergelijken twee invaarmethoden: de zogenoemde ‘Standaardmethode’ en een implementatie van ValueBased ALM. Bij invaren naar Open spreiden met backstops is ook Een-op-een invaren een voorliggende optie.
Bij invaren naar de Verkenningsvariant laten we ter illustratie ook de Dekkingsgraadmethode zien. In
paragraaf 2.1 bespreken we de verschillende invaarmethoden. Paragraaf 2.2 bevat de resultaten. We bespreken
invaren vanaf initiële dekkingsgraden van 90%, 100% en 110%. We maken gebruik van de KNW(1,5%)scenarioset 5 en de Market Implied (MI-)scenarioset van APG, die zoveel mogelijk aansluit bij marktprijzen van
ultimo december 2019. 6 Startwaarden van beide sets komen overeen met de situatie ultimo december 2019. De
resultaten in deze notitie zijn op basis van het CPB ALM-pensioenmodel met een gestileerd pensioenfonds
met als deelnemers een afspiegeling van de Nederlandse bevolking.
Resultaten worden gegeven op basis van vervangingsratio’s, netto profijt 7 en de directe aanpassing van de
uitkeringen.

4 Door veranderingen in de verdeling van vermogens tussen cohorten door toedeelregels kunnen kleine verschillen ontstaan in de
verdeling van de looptijden van de obligaties waarin door het pensioenfonds wordt belegd. Dit schatten wij in als een zeer beperkt
effect (in jargon: tweede-orde-effect).
5
Metselaar, L. en Zwaneveld, P.J., 2020, Pensioenberekeningen voor drie scenariosets, CPB Notitie 31 januari 2020. link. In de
KNW(1,5%)-scenarioset is de korte rente op de lange termijn 0,5% en de tienjaarsrente 1,3%. De verwachte prijsinflatie is op lange
termijn 1,3% en de verwachte looninflatie 1,8%. Het verwachte aandelenrendement op de lange termijn is 4,4%. De mediane en
gemiddelde waarden zijn vrijwel gelijk in deze set.
6
Vlaar P., 2020, De market-implied rente- en inflatievisie van APG, APG memo 27 januari 2020. In de MI-scenarioset is de korte rente
op de lange termijn gemiddeld -0,1% (de mediaan is -0,5%) en de tienjaarsrente op lange termijn gemiddeld 0,4% (de mediaan is
0,1%). De gemiddelde jaarlijkse cumulatieve prijsinflatie is op de lange termijn 1,1% (de mediaan is 1,1%). De gemiddelde jaarlijkse
cumulatieve looninflatie is op de lange termijn 1,5% (de mediaan is 1,4%). Het gemiddelde jaarlijks cumulatief aandelenrendement op
de lange termijn is 5,6% (mediaan is 5,7%).
7 Voor het berekenen van netto profijt (‘contant gemaakte effecten tegen marktwaardering’) gebruiken we ook twee risiconeutrale
scenariosets.
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2.1

Een-op-een invaren, Dekkingsgraadmethode, de
Standaardmethode en Value Based ALM

2.1.1

Wat is Een-op-een invaren?

Bij Een-op-een invaren worden alle huidige opgebouwde rechten in het FTK-contract een-op-een omgezet in
rechten in een nieuw contract. Deze methode kan alleen toegepast worden bij een aansprakencontract: voor
de Verkenningsvariant is deze manier van invaren dus niet van toepassing. Deze methode speelt ook een rol
bij de toepassing van Value Based-ALM.

2.1.2

Wat is de Dekkingsgraadmethode?

De Dekkingsgraadmethode is een manier om reeds opgebouwde aanspraken om te zetten (‘in te varen’) naar
een nieuw contract. De huidige opgebouwde rechten in het FTK-contract met doorsneesystematiek worden
met de Dekkingsgraadmethode omgezet naar een vermogen in een nieuw contract. Rechten worden contant
gemaakt met de rentetermijnstructuur en er wordt gecorrigeerd voor de nominale dekkingsgraad, waardoor
de startdekkingsgraad na invaren in het nieuwe contract 100% is. Het aldus bepaalde vermogen wordt het
startvermogen in het nieuwe contract. Gegeven de uitkeringen in het vorigejaar wordt conform het nieuwe
contract de schok verdeeld (dus in 10 jaar in Open spreiden met backstops of de standaard
Verkenningsvariant).
De Dekkingsgraadmethode levert bij hoge en lage dekkingsgraden grote directe effecten op voor de
uitkeringen van gepensioneerden. Invaarschokken worden namelijk niet gespreid. De methode is opgenomen
om het effect van een directe verwerking van onder- of overdekking te illustreren en af te zetten tegen een
methode waarin dit wel gespreid gebeurt, zoals bij de Standaardmethode.

2.1.3

Wat is de Standaardmethode?

Met de Standaardmethode 8 wordt het fondvermogen verdeeld op basis van een aantal uitgangspunten: (i) een
eventuele over- of onderdekking gemeten in de dekkingsgraad van een pensioenfonds wordt in tien jaar
gesloten verwerkt, (ii) alleen reeds opgebouwde rechten worden verhoogd of verlaagd, (iii) de verhogingen
dan wel verlagingen worden de komende tien jaar onvoorwaardelijk ‘op de lat’ gezet, (iv) de
startdekkingsgraad na invaren in een nieuw contract is hierdoor direct 100%. De opgebouwde rechten van
iedere deelnemer kunnen op deze manier ook direct worden omgezet in een persoonlijk pensioenvermogen
(door de rechten met behulp van de rentetermijnstructuur te vertalen naar een startvermogen). Op basis van
dit vermogen worden in het nieuwe contract voor gepensioneerden ook weer uitkeringen bepaald op basis
van het projectierendement. Dit projectierendement kan de rentermijnstructuur zijn, zoals ook nu gebruikt bij
het bepalen van de dekkingsgraad in het FTK-contract, maar kan ook een andere waarde hebben, zoals een
risico-opslag of indexatieafslag op de rentetermijnstructuur of een vast projectierendement. Het
projectierendement in het nieuwe contract kan per deelnemer zodanig worden gekozen, dat dit niet leidt tot
een instantane afwijking in de hoogte van de ingegane uitkeringen.

•

De risiconeutrale set (Q-set) van de hierboven beschreven KNW(1,5%)-scenarioset. Deze set is de afgelopen jaren veelal
gebruikt door het CPB als centrale scenarioset om transitie-effecten te berekenen. Deze set is niet direct afgeleid uit
marktwaarderingen op een bepaalde peildatum maar is globaal gebaseerd op de situatie van begin 2017.
•
Q-set van APG (peildatum: 31 december 2019) (in de figuren: MI-set). De Q-set van APG probeert zo goed mogelijk de
marktprijzen te weerspiegelen op de genoemde peildatum. Echter, niet voor alle relevante grootheden (zoals bijv.
looninflatie) en obligaties met hele lange looptijden (> 50 jaar) zijn marktprijzen beschikbaar en zijn aannames dus
noodzakelijk. De resultaten van de Q-set zijn gevoelig voor modelaannames.
8 Werker et al., 2019. De bepaling van de marktwaarde van bestaande aanspraken in een uitkeringsovereenkomst. Netspar Occasional
Paper 3, september 2019. link.
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In aanvulling op de Standaardmethode kunnen aanvullende maatregelen worden genomen om mogelijke
generatie-effecten te dempen. Deze zijn geen onderdeel van deze notitie. In dat opzicht is de
Standaardmethode daarmee fundamenteel verschillend van Value Based-ALM.

2.1.4

Wat is Value Based-ALM (VB-ALM)?

Value Based-ALM (VB-ALM) is een methode om rechten in een ‘oud’ en een nieuw contract te waarderen op
basis van simulatie. Het vermogen dat toegekend wordt aan een deelnemer bij invaren in het nieuwe contact
kan hiermee bepaald worden. Deze methode kent velerlei vrijheidsgraden waardoor nadere keuzes nodig zijn.
In deze notitie is de methode geïmplementeerd met het doel om de effecten gewaardeerd aan de hand van
marktprijzen op een bepaalde datum (verschillen in netto profijt tussen het ‘oude’ en het ‘nieuwe’ contract,
dat wil zeggen, verschillen in de gemiddelde contante waarde van uitkeringen minus premies in beide
contracten) zo beperkt mogelijk te maken en te voldoen aan bepaalde – soms door de beslisser zelf te kiezen –
randvoorwaarden. Hierbij wordt het onverdeeld vermogen uit het oude contract gericht ingezet.
Netto profijt geeft het verschil weer in (‘risicogecorrigeerde’) waarde van toekomstige uitkeringen en premies
over het resterende leven per generatie, gegeven marktinformatie op een bepaalde datum. Door te rekenen
met risicogecorrigeerde waarden wordt het voordeel van het extra rendement gecorrigeerd voor het nadeel
van extra risico. Het netto profijt representeert een netto contante waarde. Bij het bepalen van het netto profijt
worden toekomstige ontwikkelingen ingeschat op basis van marktinformatie op een bepaalde datum. Hierbij
wordt gebruik gemaakt van een (zogeheten risiconeutrale) scenarioset. Deze set is gebaseerd op
marktinformatie op een bepaald moment. Dit moment is grotendeels bepalend voor de kenmerken van de set.
Schokken, zoals de huidige coronacrisis, worden niet voorzien en de set houdt daar dan ook beperkt rekening
mee.
De waardering op basis van marktinformatie met behulp van een (risiconeutrale) scenarioset kent
onzekerheden. We benoemen de volgende vier onzekerheden. Allereerst gebruiken we waarderingen uit de
markt voor contracten en rechten die niet op een markt worden verhandeld, zoals de misgelopen subsidies
van de doorsneesystematiek o.b.v. toekomstige rentes. Ook zijn er (beleids)onzekerheden rondom de
toekomstige interpretatie van de regels volgens het oude FTK-contract en het – nog niet bekende – nieuwe
contract in verschillende economische omstandigheden. Daarnaast zijn er technische (model-)onzekerheden
bij het maken van een dergelijke scenarioset. 9 Last but not least verschillen de marktwaarderingen op basis
van de gekozen kalenderdatum. Markten zijn beweeglijk en dus ook de marktwaarderingen. De
marktwaardering anno december 2019 kan aanzienlijk anders zijn dan die anno begin 2017 of op het moment
van overgang in 2026. De renteontwikkeling in deze (risiconeutrale) set is de renteontwikkeling die het best
past bij de marktwaardes op de ijkdatum. 10 Deze rentes worden gebruikt om de effecten van de afschaffing van
de doorsneesystematiek en de overgang op een ander pensioencontract in de komende jaren/decennia in te
schatten. De feitelijke rente kan in de praktijk afwijken van deze renteontwikkeling, wat resulteert in een
onder- of overschatting van het effect.
De VB-ALM-implementatie in deze notitie bestaat uit drie stappen. Ten eerste wordt de contante waarde van de
uitkeringen en het onverdeeld vermogen in het huidige FTK-contract bepaald. De tweede stap is invaren van
huidige rechten in een nieuw pensioencontract met behulp van Een-op-een invaren of de
Dekkingsgraadmethode: rechten worden gewaardeerd met behulp van de rentetermijnstructuur, waarbij in

Op basis van de CPB-studie uit 2012 schatten we deze technische onzekerheid op één tot enkele procentpunten van het netto profijt,
zie CPB, 2012, Figuur 5.9, link. Met nadruk melden we dat deze inschatting slechts betrekking op één van de vier genoemde
onzekerheden.
10 De rente-ontwikkeling in een Q-set poogt normaal gesproken niet de renteontwikkeling te voorspellen. De rentes in de Q-set
worden wèl gebruikt om de effecten van o.a. het afschaffen van de doorsneesystematiek in te schatten bij het bepalen van netto
profijt. Het zou dus kunnen dat cohorten in de realiteit te veel of te weinig gecompenseerd worden.
9
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geval van invaren naar de Verkenningsvariant gecorrigeerd wordt voor de nominale dekkingsgraad. 11 Als derde
stap wordt het verschil in netto profijt voor de gehele pensioenperiode zo klein mogelijk gemaakt, door een
aanpassing van de oude rechten, mogelijk onder randvoorwaarden.

Stap 1: Uitkeringen in het FTK-contract op basis van opgebouwde rechten
Met een zogenoemde ‘open fonds berekening’ kunnen de verwachte toekomstige uitkeringen in het huidige
FTK-contract bepaald worden. Hierbij wordt rekening gehouden met toekomstige premie-inleg en
rendementen gegeven de gehanteerde risiconeutrale scenarioset. De uitkeringen op basis van alleen de
huidige opgebouwde rechten worden verdisconteerd en vergeleken met het fondsvermogen. Hierbij worden
naast de huidige nominale rechten ook toekomstige indexaties en kortingen op die huidige rechten
meegenomen. Het restant aan vermogen wordt het onverdeeld vermogen genoemd: dit vermogen kan op
basis van de gehanteerde FTK-toedeelregels niet direct aan huidige deelnemers toebedeeld worden.

Stap 2: Invaren in het nieuwe contract met Een-op-een invaren of de Dekkingsgraadmethode
Bij invaren naar Open spreiden met backstops worden alle huidige rechten een-op-een overgezet vanuit het
FTK-contract. Bij invaren naar de Verkenningsvariant worden de huidige opgebouwde rechten in het FTKcontract met doorsneesystematiek met de Dekkingsgraadmethode omgezet naar een vermogen in een nieuw
contract. Rechten worden contant gemaakt met de rentetermijnstructuur en er wordt gecorrigeerd voor de
nominale dekkingsgraad.

Stap 3: Verschil netto profijt minimaliseren en minimaal gelijk profijt o.b.v. startrechten
Het doel om de generatie-effecten zo klein mogelijk te maken, wordt bereikt door de ‘oude’ rechten van elke
deelnemer (lees: elk cohort) te verhogen of te verlagen met een leeftijdsafhankelijke factor. Door de oude
rechten te vermenigvuldigen met deze factor wordt een ‘nieuw’ startvermogen verkregen. Dit nieuwe
startvermogen dient samen met de toekomstige premie-inleg tot een vergelijkbaar netto profijt te leiden als
de oude rechten samen met de toekomstige premie-inleg in het oude contract.
De in dit memo gekozen implementatie van de methode kent op verzoek van een werkverband van de
uitwerking van het pensioenakkoord twee randvoorwaarden, waarvan we er afhankelijk van de implementatie
een of twee toepassen (randvoorwaarde 2 wordt alleen in combinatie met randvoorwaarde 1 opgelegd):
1. Als eerste randvoorwaarde wordt opgelegd dat het profijt van de oude rechten in het oude contract
voor elke bestaande deelnemer (lees: elk cohort) gelijk of kleiner moet zijn aan het profijt van het
nieuwe startvermogen in het nieuwe contract. Iedere deelnemer krijgt dus minimaal een vermogen
overeenkomend met de waarde van de huidige opbouw zoals bepaald bij stap 1.
2. Als tweede randvoorwaarde wordt opgelegd dat de eerste uitkering na invaren in het nieuwe contract
niet lager mag zijn dan de uitkering in het oude contract.Dit betekent in onze implementatie dat het
startvermogen in het nieuwe contact dan minimaal even hoog moet zijn als de contant gemaakte
pensioenuitkeringen op basis van de rentetermijnstructuur. Deze randvoorwaarde geldt alleen voor
reeds gepensioneerde deelnemers. De eerste uitkering na transitie zou ook gelijk gemaakt kunnen
worden aan de uitkering in het oude contract door een specifiek daarop gebaseerde keuze van een
projectierendement. 12 Hier is gerekend met de rentetermijnstructuur.
Deze randvoorwaarden kunnen ervoor zorgen dat er geen enkele aanpassing van de oude rechten gevonden
kan worden. Strikt gezien zou je kunnen zeggen dat in die situatie deze implementatie niet van toepassing is.
Beide randvoorwaarden zijn afgestemd met het betreffende werkverband van de uitwerking van het
Pensioenakkkoord.

11
12

De Standaardmethode kan ook gebruikt worden als tussenstap.
Een expliciet oplopend of aflopend patroon zou in theorie ook kunnen worden toegepast in een dergelijke situatie.
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Bij invaren naar het SER-contract Open spreiden met backstops moet er een extra randvoorwaarde gekozen
worden. Anders dan in de Verkenningsvariant is er in Open spreiden met backstops een dekkingsgraad. Wij
nemen in alle berekeningen in deze notitie aan dat de dekkingsgraad voor en na de transitie gelijk is.
Als alleen randvoorwaarde 1 gehanteerd wordt, is het mogelijk dat de eerste uitkering na transitie voor
gepensioneerden lager is dan de laatste uitkering voor de transitie, ondanks dat het totale verwachte profijt
gedurende de resterende pensioenperiode minimaal even groot blijft. Deze uitkeringsschok wordt in de
huidige implementatie direct verwerkt. Het is mogelijk een dergelijke uitkeringsschok uit te smeren over
meerdere jaren (‘smeren met jezelf’). Een voorbeeld van de effecten van deze optie is te vinden in Bijlage C. Er
kan ook voor gekozen worden om een ander projectierendement te kiezen. De berekeningen in deze notitie
gaan uit van de rentetermijnstructuur als projectierendement, met naar verwachting een oplopend
uitkeringenpatroon. Een hoger projectierendement kan leiden tot een vlakker of dalend uitkeringenpatroon,
waarmee de mogelijke uitkeringsschok na transitie gespreid kan worden. Deze beide mogelijkheden hebben
geen (merkbare) invloed op het profijt van de resterende uitkeringen of de gemiddelde vervangingsratio in de
Verkenningsvariant.
De Value Based-ALM methode kan uiteraard ook met andere randvoorwaarden of een andere doelfunctie
worden geïmplementeerd. Indien bijvoorbeeld niet aan de randvoorwaarden voldaan kan worden 13, kunnen
de startvermogens op een zodanige manier verdeeld worden dat de verschillen in netto profijt zo klein
mogelijk zijn. Randvoorwaarden 1 en 2 worden dan genegeerd. Of anders gezegd: dan zal het
pensioenfondsbestuur moeten bepalen voor welke cohorten de waarde van de huidige rechten mag dalen.
Uiteraard is dit een andere implementatie dan hierboven beschreven.

Welke keuzes moeten gemaakt worden bij het invaren?
Bij alle invaarmethoden moet een invaarmoment gekozen worden. Op dat moment staan de dekkingsgraad
van het fonds en de opgebouwde rechten dus vast. Schokken op financiële markten voorafgaand aan het
invaarmoment kunnen hier een groot effect hebben. Bij het invaarmoment moet ook een risiconeutrale
scenarioset gekozen worden. De risiconeutrale set kan grotendeels gefit worden op marktinformatie. De
generatie-effecten van alle invaarmethoden zijn sterk afhankelijk van de verwachte rente-ontwikkeling op
lange termijn, en die kan op verschillende peildata nogal verschillen. Verder kan de rente-ontwikkeling in de
praktijk ook anders zijn dan de verwachte rente-ontwikkeling die volgt uit marktinformatie (i.e. zoals voorzien
in de risiconeutrale scenarioset).
Bij de VB-ALM methode moet daarna een doelfunctie opgesteld worden voor het invaren. Hierboven is
gekozen de verschillen in netto profijt voor alle cohorten te minimaliseren, maar dit is zeker niet de enige
keuze. Er kunnen ook andere randvoorwaarden opgesteld worden. Zoals eerder benoemd is bovenstaande
implementatie een voorbeeld, onder de aanname dat een minimaal verschil in netto profijt evenwichtig is.
Opgemerkt moet worden dat andere uitkomstmaten zoals vervangingsratio’s, welvaart en kansen op korten en
indexeren bij alle hier beschouwde invaarmethodes buiten beschouwing worden gelaten.
Aangezien er een zogenoemde ‘open fonds berekening’ gedaan wordt, moeten aannames worden gedaan over
de toekomstige premie-inleg van deelnemers (dus niet alleen het premiepercentage, maar ook
participatiegraden en lonen), over sterftekansen en de omvang van toekomstige cohorten. Verder moet
worden aangenomen op welke wijze de regels van de verschillende contracten worden uitgevoerd onder
verschillende financieel-economische omstandigheden.

In dat geval is het onverdeeld vermogen in het FTK-contract dus negatief of is het onverdeeld vermogen in het nieuwe contract
groter dan in het FTK-contract.
13
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Met de huidige implementatie van VB-ALM bestaat er een ‘harde knip’ tussen het jongste deelnemende cohort
en het eerste nieuw instromende cohort: indien mogelijk wordt het jongste deelnemende cohort volledig
gecompenseerd voor een verlies in netto profijt, maar voor alle toekomstige cohorten is er geen compensatie.
Ook hier zijn andere keuzes denkbaar. Zo kan ervoor gekozen worden om de solidariteitsreserve op moment
van transitie reeds (gedeeltelijk) te vullen 14. Dit zorgt – afhankelijk van de uitdeelsnelheid – ervoor dat een
gedeelte van het huidige fondsvermogen ook bij toekomstige deelnemers terecht komt.

Hoe verhoudt VB-ALM zich tot ‘één-op-één invaren mét compensatie’ uit eerdere CPB Notities?
In eerdere CPB notities 15 werd een identiek doel nagestreefd als met VB-ALM: in die notities ging men op zoek
naar compensatiemaatregelen die zorg dragen voor zo klein mogelijke effecten gemeten in marktwaarde
(netto profijt) op een bepaald moment bij overstap naar een nieuw contract en afschaffen van de
doorsneesystematiek. In die zin zijn beide aanpakken vergelijkbaar. Gelijksoortige compensatiemaatregelen
zijn goed denkbaar als aanvulling op de Standaardmethode.
De aanpakken verschillen in een aantal opzichten. De compensatiemaatregelen waren vaak gespreid over
meerdere jaren in plaats van op één moment. In eerdere CPB-berekeningen betroffen de
compensatiemaatregelen het toekennen van extra rechten (uit vermogen of premie-inleg). VB-ALM betreft het
(naar boven of beneden) aanpassen van startvermogen gegeven de genoemde randvoorwaarden. De beide
randvoorwaarden van VB-ALM speelden in eerdere CPB-berekeningen geen rol: daar kon de (waarde van de)
uitkeringenstroom op het moment van invaren ook gekort worden. Bij VB-ALM betreft dit, in de huidige
interpretatie, een harde randvoorwaarde.
Zowel VB-ALM als eerdere compensatiemaatregelen zijn afhankelijk van (de interpretatie en uitvoering van)
het ‘oude’ en ‘nieuwe’ contract en de andere veronderstellingen die nodig zijn om netto profijt berekeningen
te maken. In die zin verschillen beide methoden niet. In de berekeningen gaan we voor het FTK-contract uit
van een kostendekkende premie voor de verkregen uitkeringsrechten op basis van de rentetermijnstructuur.
De keuze in het FTK-contract tussen een vaste premie of een vaste opbouw is van invloed op de netto profijt
effecten. 16
Invaarmethodes en aanvullende compensatiemaatregelen zijn gevoelig voor verschillende aannames. Dit
heeft een effect op zowel de vervangingsratio’s als het netto profijt. De gevoeligheid betreft de contracten, het
invaarmoment en de ontwikkelingen op de financiële markten en in de economie als geheel. Dit zou ervoor
kunnen pleiten om niet ineens in te varen en/of te compenseren, maar dit over een langere periode vorm te
geven op basis van nieuwe marktinformatie. Hier speelt een afweging tussen gerichte compensatie,
uitlegbaarheid en praktische uitvoerbaarheid.

Om aan te sluiten bij Europese regelgeving dient mogelijk een minimum omvang van de solidariteitsreserve van 1,2% van het
gereserveerd vermogen te worden aangehouden.
15 Zie bijvoorbeeld CPB Notities van 5 juni 2019 (link) of 18 november 2018 (link).
16 Zie voor een verder beschouwing van gevoeligheidsanalyses van de implementatie van het FTK-contract de CPB Notitie van 5 juni
2019 (link)..
14
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2.2 Resultaten
Merk op dat de transitie in onderstaande figuren plaatsvindt in het jaar 2020. Naar verwachting zal dit zes (6)
jaar later zijn. Alle effecten schuiven dan dus ook op met zes jaar. De uitgangssituatie kan in die zes jaar
aanzienlijk veranderd zijn. Wat de transitie-effecten op dat moment zijn, is onzeker.

2.2.1

KNW(1,5%)-scenarioset

Startdekkingsgraad 100% - Invaren naar de Verkenningsvariant
Bij een dekkingsgraad van 100% en gebruik van de KNW(1,5%)-scenarioset is het onverdeeld vermogen in het
FTK-contract 4,7% van het startvermogen.
Invaren naar de Verkenningsvariant met gebruik van de Dekkingsgraadmethode of de Standaardmethode leidt
bij een dekkingsgraad van 100% tot identieke resultaten: de lijnen van beide methoden in onderstaande figuur
liggen dan ook precies op elkaar. Bijna alle cohorten geboren tot 1970 gaan er dan gemeten in netto profijt op
vooruit, tot 4% (zie de figuur hieronder). Deelnemende cohorten geboren na 1970 gaan er in netto profijt op
achteruit, tot -6%. Zoals eerder gezegd, vindt de transitie in deze figuren plaats in het jaar 2020.
Met de VB-ALM-implementatie met alleen de eerste randvoorwaarde worden de ‘plussen’ van de cohorten tot
1970 gebruikt om de ‘minnen’ voor jongere cohorten te dempen. Bij de VB-ALM-implementatie met twee
randvoorwaarden gebeurt dit in mindere mate: uitkeringsrechten van huidige gepensioneerden mogen hier
niet worden verlaagd. Uitgaande van een transitie in het jaar 2020 verschuiven in beide VB-ALMimplementaties vermogens, voornamelijk van de oudere actieven (geboortejaren 1955 tot 1970), naar jongere
cohorten (1980 en tot 2000).
De aanpassingsfactoren zijn weergegeven in Figuur 2.2. De aanpassingsfactoren van gepensioneerden liggen –
afhankelijk van de VB-ALM-implementatie – op of iets onder de 1. Een aanpassingsfactor van bijvoorbeeld 0,98
bij een gepensioneerde betekent dat het vermogen van die deelnemer bepaald door de opgebouwde rechten
te disconteren met de rentetermijnstructuur met 2% wordt verlaagd. In de huidige implementatie wordt de
uitkering dan ook direct 2% verlaagd. Deze verlaging kan ook uitgesmeerd worden zonder grote effecten op
het netto profijt of de gemiddelde vervangingsratio’s tijdens pensionering (zie Bijlage C voor een voorbeeld
hiervan). Als alternatief zou een ander projectierendement gekozen kunnen worden zodanig dat de eerste
uitkering precies even groot is als in het FTK-contract. Dit levert, bij dit voorbeeld, dan wel een minder sterk
stijgend of zelfs dalend uitkeringenpatroon op voor deze deelnemer.
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Figuur 2.1 Netto profijt bij overgang van de FTK-uitkeringsovereenkomst naar de Verkenningsvariant
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Uitleg: netto profijt is een zero-sum-game. Indien alle weergegeven cohorten een negatief netto profijt hebben, moeten (enkele)
toekomstige cohorten een even groot positief netto profijt hebben. Het kan ook, bijvoorbeeld bij buffer- of reserveopbouw, dat dit pas
tot uiting komt bij liquidatie van het fonds.

Figuur 2.2 Aanpassingsfactor voor het startvermogen bij invaren in de KNW(1,5%)-scenarioset bij 100%
startdekkingsgraad.
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Uitleg: het startvermogen bij FTK wordt bepaald o.b.v. de zogeheten technische voorzieningen. Dit zijn de contant gemaakte
uitkeringsrechten met behulp van de rentetermijnstructuur. Het startvermogen bij de Verkenningsvariant betreft het gereserveerd
vermogen voor een deelnemer na het toepassen van de aanpassingsfactor op het startvermogen in het FTK. De aanpassingsfactor
voor het cohort geboren in 1999 is 17 (VB-ALM met 1 randvoorwaarde) of 14 (VB-ALM met 2 randvoorwaarden). Hierbij moet
opgemerkt worden dat het voor de jongste cohorten om kleine absolute bedragen gaat.
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In de vervangingsratio’s zijn de aanpassingen door de beide VB-ALM-implementaties goed zichtbaar in de
beide groene lijnen: cohorten geboren rond 1960 gaan in vergelijking met het FTK-contract 1%-punt op
achteruit, terwijl cohorten geboren rond 2000 er 10%-punt op vooruit gaan.
Een gevolg van de keuze om de solidariteitsreserve niet te vullen in de transitie is een harde knip tussen het
cohort dat net ingestroomd is in het fonds op moment van invaren, en het cohort dat een jaar later instroomt.
Dit is het gevolg van de keuze om ‘compensatie’ ten behoeve van gewenste netto profijt effecten direct en
alleen op het moment van transitie toe te kennen. Het cohort dat al deelneemt ontvangt compensatie, het
volgende cohort dus niet. Deze keuze zorgt er ook voor dat de aanpassingsfactoren groot worden voor de
allerjongste huidige generaties.
Figuur 2.3 Gemiddelde vervangingsratio gedurende pensionering in de KNW(1,5%)-scenarioset bij een
startdekkingsgraad van 100%. In het rechterpaneel is ingezoomd op de mediaan en het 5%-percentiel.
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Startdekkingsgraad 110% - Invaren naar de Verkenningsvariant
Bij een dekkingsgraad van 110% en gebruik van de KNW(1,5%)-scenarioset is het onverdeeld vermogen in het
FTK-contract 6,2% van het startvermogen.
Invaren volgens de Dekkingsgraadmethode zorgt voor een onmiddellijke plus van 10% voor het oudste cohort,
zowel gemeten in netto profijt als in vervangingsratio. Met de Standaardmethode is het effect gematigder
aangezien in de bepaling van het startvermogen wordt aangenomen dat het overschot van 10% gesloten in 10
jaar wordt uitgekeerd. Dit leidt gemeten in netto profijt tot een plus van circa 1% van de oudste cohorten,
oplopend naar 6% voor het cohort geboren rond 1960. Het cohort geboren rond 1985 gaat er in netto profijt
8% op achteruit ten opzichte van voorzetting van het FTK. Het voordeel voor ouderen komt door sneller
uitdelen van de buffer dan bij voortzetting van het FTK, het nadeel voor de jongere cohorten door afschaffing
van de doorsneesystematiek en het mislopen van uitkeringen uit de FTK-buffer.
De beide VB-ALM-implementaties zijn bij een startdekkingsgraad van 110% exact gelijk. Voor het minimaal
gelijk houden van de contante waarde van de uitkeringen op basis van de huidige opbouw moeten alle
aanpassingsfactoren voor gepensioneerden minimaal gelijk zijn aan 1: in dat geval zijn de eerste uitkeringen
na invaren voor gepensioneerden ook minimaal gelijk aan de uitkeringen in het oude contract. Cohorten
geboren tussen 1970 en 2000 worden gecompenseerd en hun netto profijt wordt circa -0,5%. De verandering
in netto profijt ten opzichte van het FTK-contract is voor cohorten geboren rond 1970 vrijwel nul.
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Figuur 2.4 Netto profijt bij overgang van de FTK-uitkeringsovereenkomst naar de Verkenningsvariant.
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Uitleg: netto profijt is een zero-sum-game. Indien alle weergegeven cohorten een negatief netto profijt hebben, moeten (enkele)
toekomstige cohorten een even groot positief netto profijt hebben. Het kan ook, bijvoorbeeld bij buffer- of reserveopbouw, dat dit pas
tot uiting komt bij liquidatie van het fonds.

Invaren met de Dekkingsgraadmethode is opgenomen in de figuren om het effect van invaren met de
Standaardmethode te illustreren. Voor jongere cohorten is het verschil tussen deze twee methoden minimaal.
Voor de oudste cohorten geven beide methoden evident andere nettoprofijteffecten. De
Dekkingsgraadmethode verhoogt direct de uitkeringen bij een FTK-dekkingsgraad van 110%: daarom levert dit
voor de oudste cohorten een hoger netto profijt op. Bij voortzetting van het FTK-contract zou in deze situatie
in veel gevallen niet geïndexeerd worden vanwege de stuurvrije zone. Bij het nieuwe contract wel: dat is dan
ook de reden dat bij invaren volgens beide methoden dit contract een hoger netto profijt oplevert.
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Figuur 2.5 Aanpassingsfactor voor het startvermogen bij toepassen Value-Based ALM in de KNW(1,5%)-scenarioset bij
110% startdekkingsgraad.
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Uitleg: het startvermogen bij FTK wordt bepaald o.b.v. de zogeheten technische voorzieningen. Dit zijn de contant gemaakte
uitkeringsrechten met behulp van de rentetermijnstructuur. Het startvermogen bij de Verkenningsvariant betreft het gereserveerd
vermogen voor een deelnemer na het toepassen van de aanpassingsfactor op het startvermogen in het FTK. De aanpassingsfactor
voor het cohort geboren in 1999 is 29 (VB-ALM met 1 of 2 randvoorwaarden). Hierbij moet opgemerkt worden dat het voor de jongste
cohorten om kleine absolute bedragen gaat.

De verschuiving van vermogen naar de cohorten geboren tussen 1970 en 2000 bij VB-ALM is goed te zien in de
vervangingsratio’s in Figuur 2.6. Deze cohorten gaan er in de mediaan circa 10 procentpunt op vooruit.
Cohorten geboren tot 1970 blijven qua vervangingsratio’s dichter bij het FTK-contract. De effecten op de
vervangingsratio’s zijn afhankelijk van het gekozen beleggingsbeleid en de verdeelregels in de
Verkenningsvariant.
Figuur 2.6 Gemiddelde vervangingsratio gedurende pensionering in de KNW(1,5%)-scenarioset bij een
startdekkingsgraad van 110%. In het rechterpaneel is ingezoomd op de mediaan en het 5%-percentiel.
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Startdekkingsgraad 90% - Invaren naar de Verkenningsvariant
Bij een dekkingsgraad van 90% en gebruik van de KNW(1,5%)-scenarioset is het onverdeeld vermogen in het
FTK-contract 2,9% van het startvermogen.
Bij gebruik van de Dekkingsgraadmethode gaat het oudste cohort er in netto profijt direct 10% op achteruit.
Met de Standaardmethode is het effect gedempt, met een min van circa 3% voor cohorten geboren rond 1930.
Vervolgens gaan cohorten geboren rond 1960 er bij deze twee methoden circa 3% op vooruit, en cohorten
geboren rond 1980 gaan er 5% op achteruit.
Een implementatie van VB-ALM met beide randvoorwaarden is in deze situatie niet mogelijk: er kan niet
voldaan worden aan de voorwaarde dat de eerste uitkering van gepensioneerden na transitie niet lager mag
zijn dan in het oude contract, en dat tegelijk de contante waarde van de uitkeringen op basis van de huidige
opbouw voor alle cohorten niet lager mag worden. Het is wel mogelijk een VB-ALM-implementatie met een
randvoorwaarde uit te voeren. Hierbij gaan alle actieve deelnemers er gemeten in netto profijt circa 2%-punt
op achteruit. De huidige rechten van cohorten geboren rond 1960 worden hierbij met circa 15% verlaagd (zie
Figuur 2.8).
Figuur 2.7 Netto profijt bij overgang van de FTK-uitkeringsovereenkomst naar de Verkenningsvariant.
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Uitleg: netto profijt is een zero-sum-game. Indien alle weergegeven cohorten een negatief netto profijt hebben, moeten (enkele)
toekomstige cohorten een even groot positief netto profijt hebben. Het kan ook, bijvoorbeeld bij buffer- of reserveopbouw, dat dit pas
tot uiting komt bij liquidatie van het fonds.
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Figuur 2.8 Aanpassingsfactor voor het startvermogen bij toepassen VB-ALM in de KNW(1,5%)-scenarioset bij 90%
startdekkingsgraad.
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Uitleg: het startvermogen bij FTK wordt bepaald o.b.v. de zogeheten technische voorzieningen. Dit zijn de contant gemaakte
uitkeringsrechten met behulp van de rentetermijnstructuur. Het startvermogen bij de Verkenningsvariant betreft het gereserveerd
vermogen voor een deelnemer na het toepassen van de aanpassingsfactor op het startvermogen in het FTK. De aanpassingsfactor
voor het cohort geboren in 1999 is 7 (VB-ALM met 1 randvoorwaarde). Hierbij moet opgemerkt worden dat het voor de jongste
cohorten om kleine absolute bedragen gaat.

De overgang naar de Verkenningsvariant op basis van de Standaardmethode levert mediane vervangingsratio’s
op die voor alle aanwezige cohorten op moment van invaren hoger zijn dan in het FTK-contract. Bij deze VBALM-implementatie wordt vermogen verschoven van cohorten geboren rond 1960 naar cohorten geboren
tussen 1985 en 2000, met als gevolg dat die laatste groepen er ongeveer 3%-punt op vooruit gaan.
Figuur 2.9 Gemiddelde vervangingsratio gedurende pensionering in de KNW(1,5%)-scenarioset bij een
startdekkingsgraad van 90%. In het rechterpaneel is ingezoomd op de mediaan en het 5%-percentiel.
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2.2.2

MI-scenarioset/Q-set van APG

Startdekkingsgraad 100% - Invaren naar de Verkenningsvariant
Bij een dekkingsgraad van 100% en gebruik van de MI-scenarioset is het onverdeeld vermogen in het FTKcontract 3,5% van het startvermogen.
Bij invaren met de Dekkingsgraadmethode en de Standaardmethode gaan cohorten geboren rond 1960 er
gemeten in netto profijt ten opzichte van het FTK-contract tot 2% op vooruit. Cohorten geboren rond 1990
gaan er daarentegen circa 3% op achteruit. De beide VB-ALM-implementaties gebruiken (een deel van) de
‘winst’ voor de cohorten geboren voor 1970 om de jongere cohorten te compenseren. Dit levert voor alle
aanwezige cohorten op moment van de transitie een vrij vlakke lijn op. Het startvermogen van alle aanwezige
cohorten wordt hiertoe aangepast conform de factoren in Figuur 2.11. Het oorspronkelijke startvermogen was
daarbij bepaald op basis van de uitkeringsrechten in het FTK-contract, cohortsterftekansen en de
rentetermijnstructuur.
Gemeten in vervangingsratio’s betekent dit dat de cohorten geboren rond 1990 er bij de VB-ALMimplementaties ten opzichte van een voortzetting van het FTK-contract 10%-punt op vooruit gaan. Dit is
afhankelijk van het gekozen beleggingsbeleid en de verdeelregels. Cohorten geboren rond 1960 gaan er circa
5%-punt op vooruit.
Figuur 2.10 Netto profijt bij overgang van de FTK-uitkeringsovereenkomst naar de Verkenningsvariant.
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Uitleg: netto profijt is een zero-sum-game. Indien alle weergegeven cohorten een negatief netto profijt hebben, moeten (enkele)
toekomstige cohorten een even groot positief netto profijt hebben. Het kan ook, bijvoorbeeld bij buffer- of reserveopbouw, dat dit pas
tot uiting komt bij liquidatie van het fonds.
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Figuur 2.11 Aanpassingsfactor voor het startvermogen bij toepassen VB-ALM in de MI-scenarioset bij 100%
startdekkingsgraad.
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Uitleg: het startvermogen bij FTK wordt bepaald o.b.v. de zogeheten technische voorzieningen. Dit zijn de contant gemaakte
uitkeringsrechten met behulp van de rentetermijnstructuur. Het startvermogen bij de Verkenningsvariant betreft het gereserveerd
vermogen voor een deelnemer na het toepassen van de aanpassingsfactor op het startvermogen in het FTK. De aanpassingsfactor
voor het cohort geboren in 1999 is 14 (VB-ALM met 1 randvoorwaarde) of 12 (VB-ALM met 2 randvoorwaarden). Hierbij moet
opgemerkt worden dat het voor de jongste cohorten nog om kleine absolute bedragen gaat.

Figuur 2.12 Gemiddelde vervangingsratio gedurende pensionering in de MI-scenarioset bij een startdekkingsgraad van
100%. In het rechterpaneel is ingezoomd op de mediaan en het 5%-percentiel.
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Startdekkingsgraad 110% - Invaren naar de Verkenningsvariant
Bij een dekkingsgraad van 110% en gebruik van de MI-scenarioset is het onverdeeld vermogen in het FTKcontract 5,0% van het startvermogen.
Bij toepassing van de Dekkingsgraadmethode en de Standaardmethode gaan cohorten geboren tot 1970 er
gemeten in netto profijt op vooruit, tot 10% voor het oudste cohort. Dit kan bij de VB-ALM-implementaties
gebruikt worden om de achteruitgang voor de cohorten geboren tussen 1970 en 2000 te compenseren. In
netto profijt gemeten is in deze implementaties vrijwel geen sprake van herverdeling tussen aanwezige
cohorten.
De vervangingsratio’s voor cohorten geboren rond 1990 worden hierdoor tot 10%-punt hoger bij toepassing
van VB-ALM dan bij voortzetting van het FTK-contract. Voor de oudste cohorten zijn ze circa 5%-punt hoger. Bij
invaren met de Standaardmethode zijn juist voor oudere cohorten de vervangingsratio’s circa 10%-punt hoger
dan in het FTK-contract.
Figuur 2.13 Netto profijt bij overgang van de FTK-uitkeringsovereenkomst naar de Verkenningsvariant
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Uitleg: netto profijt is een zero-sum-game. Indien alle weergegeven cohorten een negatief netto profijt hebben, moeten (enkele)
toekomstige cohorten een even groot positief netto profijt hebben. Het kan ook, bijvoorbeeld bij buffer- of reserveopbouw, dat dit pas
tot uiting komt bij liquidatie van het fonds.
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Figuur 2.14 Aanpassingsfactor voor het startvermogen bij toepassen VB-ALM in de MI-scenarioset bij 110%
startdekkingsgraad.
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Uitleg: het startvermogen bij FTK wordt bepaald o.b.v. de zogeheten technische voorzieningen. Dit zijn de contant gemaakte
uitkeringsrechten met behulp van de rentetermijnstructuur. Het startvermogen bij de Verkenningsvariant betreft het gereserveerd
vermogen voor een deelnemer na het toepassen van de aanpassingsfactor op het startvermogen in het FTK. De aanpassingsfactor
voor het cohort geboren in 1999 is 21 (VB-ALM met 1 of 2 randvoorwaarden). Hierbij moet opgemerkt worden dat het voor de jongste
cohorten nog om kleine absolute bedragen gaat.

Figuur 2.15 Gemiddelde vervangingsratio gedurende pensionering in de MI-scenarioset bij een startdekkingsgraad van
110%. In het rechterpaneel is ingezoomd op de mediaan en het 5%-percentiel.
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Startdekkingsgraad 90% - Invaren naar de Verkenningsvariant
Bij een dekkingsgraad van 90% en gebruik van de MI-scenarioset is het onverdeeld vermogen in het FTKcontract 1,6% van het startvermogen.
Bij gebruik van de Dekkingsgraadmethode gaat het oudste cohort er in netto profijt direct 10% op achteruit.
Met de Standaardmethode is het effect gedempt, met een min van circa 3% voor cohorten geboren rond 1930.
Vervolgens gaan cohorten geboren rond 1960 er bij deze twee methoden 2% tot 3% op vooruit, en cohorten
geboren rond 1990 gaan er 2% op achteruit.
Een implementatie van VB-ALM met beide randvoorwaarden is in deze situatie niet mogelijk: er kan niet
voldaan worden aan de voorwaarde dat de eerste uitkering na invaren voor huidige gepensioneerden niet lager
mag zijn dan in het oude contract, en dat tegelijk de contante waarde van alle uitkeringen op basis van de
huidige opbouw niet lager wordt. Het is wel mogelijk een VB-ALM-implementatie met alleen de eerste
randvoorwaarde uit te voeren. In dit geval wordt de waarde van de huidige rechten als startvermogen geboekt,
en het onverdeeld vermogen wordt verdeeld als compensatie. Hiertoe wordt het startvermogen tot zo’n 13%
verlaagd voor huidige actieven, en dat levert dus soms flinke aanpassingen op aan de opgebouwde rechten (zie
Figuur 2.17).
Zowel de Standaardmethode als de VB-ALM-implementatie met alleen de eerste randvoorwaarde leveren voor
alle aanwezige cohorten een hoger mediane vervangingsratio op dan in het FTK-contract.
Figuur 2.16 Netto profijt bij overgang van de FTK-uitkeringsovereenkomst naar de Verkenningsvariant.
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Uitleg: netto profijt is een zero-sum-game. Indien alle weergegeven cohorten een negatief netto profijt hebben, moeten (enkele)
toekomstige cohorten een even groot positief netto profijt hebben. Het kan ook, bijvoorbeeld bij buffer- of reserveopbouw, dat dit pas
tot uiting komt bij liquidatie van het fonds.
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Figuur 2.17 Aanpassingsfactor voor het startvermogen bij toepassen VB-ALM in de MI-scenarioset bij 90%
startdekkingsgraad.
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Uitleg: het startvermogen bij FTK wordt bepaald o.b.v. de zogeheten technische voorzieningen. Dit zijn de contant gemaakte
uitkeringsrechten met behulp van de rentetermijnstructuur. Het startvermogen bij de Verkenningsvariant betreft het gereserveerd
vermogen voor een deelnemer na het toepassen van de aanpassingsfactor op het startvermogen in het FTK. De aanpassingsfactor
voor het cohort geboren in 1999 is 6 (VB-ALM met 1 randvoorwaarde). Hierbij moet opgemerkt worden dat het voor de jongste
cohorten nog om kleine absolute bedragen gaat.

Figuur 2.18 Gemiddelde vervangingsratio gedurende pensionering in de MI-scenarioset bij een startdekkingsgraad van
90%. In het rechterpaneel is ingezoomd op de mediaan en het 5%-percentiel.
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3 Bijlage A: Invaren naar Open
spreiden met backstops
In deze bijlage analyseren we het effect van verschillende invaaropties voor het SER-contract Open spreiden
met backstops met behulp van de KNW(1,5%)-scenarioset.
Bij deze berekeningen hanteren we een extra randvoorwaarde bij het toepassen van VB-ALM (zoals eerder
genoemd in de beschrijving in paragraaf 2.1.4): de dekkingsgraad is voor en na invaren in alle gevallen gelijk.

3.1.1

Startdekkingsgraad 100% - Invaren naar Open spreiden met backstops

Bij invaren naar Open spreiden met backstops met Een-op-een invaren of de Standaardmethode gaan
cohorten geboren tot 1970 er gemeten in netto profijt tot 2% op vooruit door geringere bufferopbouw.
Cohorten geboren rond 1980 gaan er circa 7% op achteruit, vooral door afschaffing van de
doorsneesystematiek. Bij beide VB-ALM-implementaties wordt een deel van de winst voor de cohorten
geboren tot 1970 gebruikt om de cohorten geboren van 1970 tot 2000 te compenseren. Met deze twee
methoden gaan cohorten geboren rond 1980 er nog circa 5% op achteruit ten opzichte van het FTK. Aan de
aanpassingsfactoren voor de rechten is te zien dat met name cohorten geboren rond 1990 percentueel hun
rechten sterk verhoogd zien worden. Bij Een-op-een invaren en bij invaren volgens de Standaardmethode
kunnen via aanvullende maatregelen de winsten voor de oudere cohorten ook aangewend worden voor
compensatie van de cohorten van middelbare leeftijd. Deze aanvullende maatregelen zijn verkend in eerdere
CPB Notities. 17
In vergelijking met Figuur 2.1, waar werd ingevaren naar de Verkenningsvariant, valt op dat cohorten geboren
rond 1980 er bij toepassen van VB-ALM bij invaren naar de Verkenningsvariant er gemeten in netto profijt circa
2% op achteruit gaan, maar bij invaren naar Open spreiden met backstops circa 5% op achteruit gaan. Het is in
mindere mate mogelijk deze cohorten te compenseren bij invaren naar Open spreiden met backstops omdat
ook in Open spreiden met backstops een buffer opgebouwd moet worden. Open spreiden met backstops heeft
dus ook een onverdeeld vermogen. Hierdoor is in vergelijking met invaren naar de Verkenningsvariant minder
vermogen beschikbaar voor compensatie.

17

Zie bijvoorbeeld de CPB Notitie van 5 juni 2019 (link).
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Figuur 3.1 Netto profijt bij overgang van de FTK-uitkeringsovereenkomst naar Open spreiden met backstops.

10%
8%
generationele herverdeling
(in % pensioenvermogen)

6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
-8%

geboortejaar

-10%
1920

1940

1960

Huidig FTK (100%, KNW(1,5%))
Open spreiden met backstops (een-op-een invaren)
Open spreiden met backstops (VB-ALM 2 randvoorwaarden)

1980

2000

2020

2040

FTK zonder DSS
Open spreiden met backstops (standaardmethode)
Open spreiden met backstops (VB-ALM 3 randvoorwaarden)

Uitleg: netto profijt is een zero-sum-game. Indien alle weergegeven cohorten een negatief netto profijt hebben, moeten (enkele)
toekomstige cohorten een even groot positief netto profijt hebben. Het kan ook, bijvoorbeeld bij buffer- of reserveopbouw, dat dit pas
tot uiting komt bij liquidatie van het fonds.

Figuur 3.2 Aanpassingsfactor voor de huidige rechten bij toepassen VB-ALM naar Open spreiden met backstops in de
KNW(1,5%)-scenarioset bij 100% startdekkingsgraad.
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In de vervangingsratio’s zijn de verschillen door het toepassen van de VB-ALM-implementaties zichtbaar:
cohorten geboren rond 1980 gaan er ten opzichte van de andere invaarmethoden, en ten opzichte van het FTKcontract een paar procentpunt op vooruit.
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Figuur 3.3 Gemiddelde vervangingsratio gedurende pensionering in de KNW(1,5%)-scenarioset bij een
startdekkingsgraad van 100%. In het rechterpaneel is ingezoomd op de mediaan en het 5%-percentiel.
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Bij een dekkingsgraad van 100% leveren de verschillende invaarmethoden geen meetbaar verschillende kansen
op stijgingen en dalingen van de uitkeringen op.
Tabel 3.1

Kans op nominale daling pensioenuitkeringen per jaar voor een cohort
Deelnemer geboren in 1930

Deelnemer geboren
in 1940

Deelnemer geboren
in 1950

Deelnemer geboren in
2000

Contract

Kans Gemiddelde grootte
op
daling
daling

Kans Gemiddelde Kans
op
grootte
op
daling daling
daling

Gemiddelde Kans op Gemiddelde
grootte
daling
grootte
daling
daling

FTK

18%

1,2%

21%

1,6%

20%

1,8%

15%

2,3%

FTK zonder DSS

18%

1,2%

21%

1,6%

20%

1,8%

15%

2,3%

35%
Open spreiden met
backstops (een-op-een
invaren)

1,2%

33%

1,5%

31%

1,6%

29%

2,0%

Open spreiden met
backstops
(standaardmethode)

35%

1,2%

33%

1,5%

31%

1,6%

29%

2,0%

Open spreiden met
backstops (VB-ALM 2
randvoorwaarden)

35%

1,2%

33%

1,5%

31%

1,6%

29%

2,0%

Open spreiden met
backstops (VB-ALM 3
randvoorwaarden)

35%

1,2%

33%

1,5%

31%

1,6%

29%

2,0%
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Tabel 3.2 Kans op nominale stijging pensioenuitkeringen per jaar voor een cohort
Deelnemer geboren in
1930

Deelnemer geboren
in 1940

Contract

Kans
Gemiddelde
op
grootte
stijging stijging

Kans
Gemiddelde Kans
Gemiddelde Kans op
op
grootte
op
grootte
stijging
stijging stijging
stijging stijging

Gemiddelde
grootte stijging

FTK

25%

3,9%

37%

4,3%

45%

4,6%

64%

5,0%

FTK zonder DSS

25%

3,9%

37%

4,3%

45%

4,6%

63%

5,0%

Open spreiden met
backstops (een-op-een
invaren)

65%

2,6%

67%

3,2%

69%

3,5%

71%

4,2%

Open spreiden met
backstops
(standaardmethode)

65%

2,6%

67%

3,2%

69%

3,5%

71%

4,2%

Open spreiden met
backstops (VB-ALM 2
randvoorwaarden)

65%

2,6%

67%

3,2%

69%

3,5%

71%

4,2%

Open spreiden met
backstops (VB-ALM 3
randvoorwaarden)

65%

2,6%

67%

3,2%

69%

3,5%

71%

4,2%

3.1.2

Deelnemer geboren
in 1950

Deelnemer geboren in 2000

Startdekkingsgraad 110% - Invaren naar Open spreiden met backstops

Met Een-op-een invaren en de Standaardmethode gaan cohorten geboren tot circa 1970 er gemeten in netto
profijt tot 4% op vooruit. Bij de Standaardmethode is dit effect iets groter, doordat de aanpassingen gespreid
over 10 jaar bij invaren onvoorwaardelijk doorgevoerd worden. Cohorten geboren rond 1980 gaan er ten
opzichte van het FTK-contract circa 8% op achteruit. De beide VB-ALM-implementaties gebruiken een deel van
de winst voor de cohorten geboren tot 1970 om de cohorten geboren rond 1980 te compenseren. Die cohorten
gaan er op die manier nog tot circa 4% op achteruit. De startrechten van de jongste aanwezige cohorten
worden om dit te bereiken opgehoogd, tot een factor 1,9.
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Figuur 3.4 Netto profijt bij overgang van de FTK-uitkeringsovereenkomst naar Open spreiden met backstops.
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Uitleg: netto profijt is een zero-sum-game. Indien alle weergegeven cohorten een negatief netto profijt hebben, moeten (enkele)
toekomstige cohorten een even groot positief netto profijt hebben. Het kan ook, bijvoorbeeld bij buffer- of reserveopbouw, dat dit pas
tot uiting komt bij liquidatie van het fonds.

Figuur 3.5 Aanpassingsfactor voor de huidige rechten bij toepassen VB-ALM naar Open spreiden met backstops in de
KNW(1,5%)-scenarioset bij 110% startdekkingsgraad.
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In de vervangingsratio’s zijn de verschillen door het toepassen van de VB-ALM-implementaties zichtbaar:
cohorten geboren rond 1980 gaan er ten opzichte van de andere invaarmethoden, en ten opzichte van het FTKcontract een paar procentpunt op vooruit.
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Figuur 3.6 Gemiddelde vervangingsratio gedurende pensionering in de KNW(1,5%)-scenarioset bij een
startdekkingsgraad van 110%. In het rechterpaneel is ingezoomd op de mediaan en het 5%-percentiel.
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Bij een dekkingsgraad van 110% is er geen verschil in de kansen op dalingen en stijgingen van de uitkeringen
tussen Een-op-een invaren en de beide VB-ALM-implementaties. Dit komt doordat de dekkingsgraad in deze
drie gevallen gelijk gehouden wordt. Bij de Standaardmethode gaat de dekkingsgraad per direct naar 100%, en
worden onvoorwaardelijke gesloten stijgingen ‘op de lat’ gezet. Dit levert voor de oudste cohorten hogere
kansen op stijgingen op.
Tabel 3.3

Kans op nominale daling pensioenuitkeringen per jaar voor een cohort
Deelnemer geboren in 1930

Deelnemer geboren
in 1940

Deelnemer geboren
in 1950

Deelnemer geboren in
2000

Contract

Kans Gemiddelde grootte
op
daling
daling

Kans Gemiddelde Kans
op
grootte
op
daling daling
daling

Gemiddelde Kans
grootte
op
daling
daling

Gemiddelde
grootte
daling

FTK

18%

1,2%

21%

1,6%

20%

1,8%

15%

2,3%

FTK zonder DSS

18%

1,2%

21%

1,6%

20%

1,8%

15%

2,3%

Open spreiden met
backstops (een-opeen invaren)

21%

1,0%

23%

1,3%

24%

1,5%

29%

2,0%

Open spreiden met
backstops
(standaardmethode)

15%

1,2%

19%

1,5%

22%

1,6%

29%

2,0%

Open spreiden met
backstops (VB-ALM 2
randvoorwaarden)

21%

1,1%

23%

1,3%

25%

1,5%

29%

2,0%

Open spreiden met
backstops (VB-ALM 3
randvoorwaarden)

21%

1,1%

23%

1,3%

24%

1,5%

29%

2,0%
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Tabel 3.4 Kans op nominale stijging pensioenuitkeringen per jaar voor een cohort
Deelnemer geboren in
1930

Deelnemer geboren
in 1940

Contract

Kans
Gemiddelde
op
grootte
stijging stijging

Kans
Gemiddelde Kans
Gemiddelde Kans op
op
grootte
op
grootte
stijging
stijging stijging
stijging stijging

Gemiddelde
grootte stijging

FTK

25%

3,9%

37%

4,3%

45%

4,6%

64%

5,0%

FTK zonder DSS

25%

3,9%

37%

4,3%

45%

4,6%

63%

5,0%

Open spreiden met
backstops (een-op-een
invaren)

79%

3,1%

77%

3,5%

76%

3,7%

71%

4,2%

Open spreiden met
backstops
(standaardmethode)

85%

3,0%

81%

3,4%

78%

3,6%

71%

4,2%

Open spreiden met
backstops (VB-ALM 2
randvoorwaarden)

79%

3,1%

77%

3,5%

75%

3,7%

71%

4,2%

Open spreiden met
backstops (VB-ALM 3
randvoorwaarden)

79%

3,1%

77%

3,5%

76%

3,7%

71%

4,2%

3.1.3

Deelnemer geboren
in 1950

Deelnemer geboren in 2000

Startdekkingsgraad 90% - Invaren naar Open spreiden met backstops

Bij invaren naar Open spreiden met backstops met Een-op-een invaren of de Standaardmethode gaan alle
deelnemende cohorten er gemeten in netto profijt op achteruit. In het FTK-contract hoeft immers in eerste
instantie niet gekort te worden (verondersteld is dat de MVEV-teller in het eerste jaar op nul staat), terwijl in
Open spreiden met backstops wel direct gekort wordt. De beide VB-ALM-implementaties verdelen het netto
profijt anders: gepensioneerden gaan er ten opzichte van het FTK-contract niet langer op achteruit. Dit gaat
ten koste van jongere deelnemers.
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Figuur 3.7 Netto profijt bij overgang van de FTK-uitkeringsovereenkomst naar Open spreiden met backstops.
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Uitleg: netto profijt is een zero-sum-game. Indien alle weergegeven cohorten een negatief netto profijt hebben, moeten (enkele)
toekomstige cohorten een even groot positief netto profijt hebben. Het kan ook, bijvoorbeeld bij buffer- of reserveopbouw, dat dit pas
tot uiting komt bij liquidatie van het fonds.

Figuur 3.8 Aanpassingsfactor voor de huidige rechten bij toepassen VB-ALM naar Open spreiden met backstops in de
KNW(1,5%)-scenarioset bij 90% startdekkingsgraad.
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De aanpassingsfactoren zijn bij een dekkingsgraad van 90% beperkt, en dus is het verschil tussen de
verschillende invaarmethoden bij deze dekkingsgraad ook beperkt. Dit is hieronder te zien in de
vervangingsratio’s: alle invaarvarianten liggen dicht bij elkaar.
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Figuur 3.9 Gemiddelde vervangingsratio gedurende pensionering in de KNW(1,5%)-scenarioset bij een
startdekkingsgraad van 100%. In het rechterpaneel is ingezoomd op de mediaan en het 5%-percentiel.
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Bij een dekkingsgraad van 90% is er geen verschil in de kansen op dalingen en stijgingen van de uitkeringen
tussen Een-op-een invaren en de beide VB-ALM-implementaties. Dit komt doordat de dekkingsgraad in deze
drie gevallen gelijk gehouden wordt. Bij de Standaardmethode gaat de dekkingsgraad per direct naar 100%, en
worden onvoorwaardelijke gesloten dalingen ‘op de lat’ gezet. Dit levert voor de oudste cohorten hogere
kansen op dalingen op.
Tabel 3.5 Kans op nominale daling pensioenuitkeringen per jaar voor een cohort
Deelnemer geboren in 1930

Deelnemer geboren
in 1940

Deelnemer geboren
in 1950

Deelnemer geboren in
2000

Contract

Kans Gemiddelde grootte
op
daling
daling

Kans Gemiddelde Kans
op
grootte
op
daling daling
daling

Gemiddelde Kans
grootte
op
daling
daling

Gemiddelde
grootte
daling

FTK

18%

1,2%

21%

1,6%

20%

1,8%

15%

2,3%

FTK zonder DSS

18%

1,2%

21%

1,6%

20%

1,8%

15%

2,3%

Open spreiden met
backstops (een-opeen invaren)

54%

1,6%

46%

1,7%

40%

1,8%

29%

2,0%

Open spreiden met
backstops
(standaardmethode)

61%

1,6%

51%

1,8%

43%

1,8%

29%

2,0%

Open spreiden met
backstops (VB-ALM 2
randvoorwaarden)

54%

1,6%

46%

1,7%

40%

1,8%

29%

2,0%

Open spreiden met
backstops (VB-ALM 3
randvoorwaarden)

54%

1,6%

46%

1,7%

40%

1,8%

29%

2,0%

CPB ACHTERGRONDDOCUMENT – Het doorontwikkelde contract: beschrijving transitie

Pagina 35 van 41

Tabel 3.6 Kans op nominale stijging pensioenuitkeringen per jaar voor een cohort
Deelnemer geboren in
1930

Deelnemer geboren
in 1940

Deelnemer geboren
in 1950

Contract

Kans
Gemiddelde
op
grootte
stijging stijging

Kans
Gemiddelde Kans
Gemiddelde Kans op
op
grootte
op
grootte
stijging
stijging stijging
stijging stijging

Gemiddelde
grootte stijging

FTK

25%

3,9%

37%

4,3%

45%

4,6%

64%

5,0%

FTK zonder DSS

25%

3,9%

37%

4,3%

45%

4,6%

63%

5,0%

Open spreiden met
backstops (een-op-een
invaren)

46%

2,3%

54%

3,0%

60%

3,4%

71%

4,2%

Open spreiden met
backstops
(standaardmethode)

39%

2,6%

49%

3,2%

57%

3,5%

71%

4,2%

Open spreiden met
backstops (VB-ALM 2
randvoorwaarden)

46%

2,3%

54%

3,0%

60%

3,4%

71%

4,2%

Open spreiden met
backstops (VB-ALM 3
randvoorwaarden)

46%

2,3%

54%

3,0%

60%

3,4%

71%

4,2%
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4 Bijlage B: Gevoeligheidsanalyse
Value Based-ALM
In deze bijlage laten we zien wat het effect is van VB-ALM berekeningen met een risiconeutrale scenarioset
(‘marktwaardering’) die uiteindelijk niet representatief blijkt te zijn voor de latere feitelijke marktwaardering.
Hiertoe bepalen we de de aanpassingsfactoren voor het startvermogen in verschillende sets (de KNW(1,5%)scenarioset, Q-set van APG (aangeduid met ‘MI-set’ in onderstaande figuren), lagerentescenarioset en
Commissie Parametersset dec 2019). We simuleren alsof de marktwaardering 18 op een bepaald moment
overeenkomt met de waarden in deze risiconeutrale sets. Met deze marktwaardering wordt ingevaren.
Vervolgens nemen we aan dat de feitelijke marktwaardering op moment van overgang overeenkomt met de
KNW(1,5%)-scenarioset.
Het resultaat is uiteraard dat de netto profijt plaatjes die op basis van de a priori marktwaardering zo
evenwichtig mogelijk zijn gemaakt, behoorlijke afwijkingen vertonen op basis van de uiteindelijke
(gesimuleerde) marktwaardering. Dit is te zien in onderstaande netto profijt plaatjes. Hierbij hoort de
relativerende opmerking dat netto profijt plaatjes een onzekerheidsmarge hebben van minimaal enkele
procentpunten (zie paragraaf 2.1.4).
De analyse toont dat het belangrijk is om de (risiconeutrale) scenarioset zorgvuldig te kiezen. 19 De Q-set van
APG betreft een marktwaardering (ultimo december 2019). De KNW(1,5%)-scenarioset is niet direct afgeleid uit
marktwaarderingen op een bepaalde peildatum maar is globaal gebaseerd op de situatie van begin 2017. De
beide andere sets (Commissie Parameterset december 2019 en lagerentescenarioset) zijn ‘what if’
waarderingsets.
Er is gevoeligheid omtrent de datum waarop de marktwaardering wordt gebaseerd en daarnaast gevoeligheid
gegeven een bepaalde marktwaarderingsdatum. De gevoeligheid omtrent de te kiezen startdatum van de
marktwaardering kan onderzocht worden door verschillende marktwaarderingen uit verschillende jaren
onderling te vergelijken. De gevoeligheid gegeven een bepaalde datum kan nader onderzocht worden door de
bovenstaande exercitie te herhalen met zorgvuldig gekalibreerde risiconeutrale scenariosets van verschillende
aanbieders op marktdata van dezelfde datum. Het is belangrijk om risiconeutrale scenariosets ten behoeve van
marktwaardering op een bepaalde datum zorgvuldig te kalibreren op daadwerkelijk verhandelbare
marktinstrumenten.
De vervangingsratio’s laten zien dat de daadwerkelijke realisatie van rentes, rendementen en inflaties van
groot belang is. Een vlak netto profijt bij invaren kan in vervangingsratio’s ongelijke verdelingen opleveren.
Bij het interpreteren van de resulaten past de opmerking dat een bepaalde marktwaardering (bij Q-set van
APG) niet per se gekoppeld hoeft of moet worden met de MI-scenarioset van APG.

Allleen de Q-set van APG representeert de markwaarden van dec 2019. De andere sets kunnen worden gezien als ‘what-if’
waarderingen. De KNW(1,5%)-scenarioset komt min of meer overeen met de martkwaardering van begin 2017. Zie: Metselaar, L. en
Zwaneveld, P.J., 2020, Pensioenberekeningen voor drie scenariosets, CPB Notitie 31 januari 2020 (link) voor meer info.
19 Bij de maatstaf vervangingsratio’s dient de scenarioset ook zorgvuldig gekozen te worden. Merk daarbij op dat het bij
vervangingsratio’s om een zogeheten P-set gaat.
18
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We illustreren de gevoeligheid van het invaarmoment en de aannames voor de verschillende contracten aan de
hand van onze VB-ALM-implementatie. Ook andere invaarmethoden, waarvoor netto profijt effecten en/of
compensatie separaat worden vastgesteld, zijn hiervoor gevoelig.

4.1.1

Startdekkingsgraad 100%

Figuur 4.1 Netto profijt bij overgang van de FTK-uitkeringsovereenkomst naar de Verkenningsvariant.
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Uitleg: netto profijt is een zero-sum-game. Indien alle weergegeven cohorten een negatief netto profijt hebben, moeten (enkele)
toekomstige cohorten een even groot positief netto profijt hebben. Het kan ook, bijvoorbeeld bij buffer- of reserveopbouw, dat dit pas
tot uiting komt bij liquidatie van het fonds.
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Figuur 4.2 Aanpassingsfactor voor het startvermogen bij toepassen VB-ALM in de KNW(1,5%)-scenarioset bij 100%
startdekkingsgraad.
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Uitleg: het startvermogen bij FTK wordt bepaald o.b.v. de zogeheten technische voorzieningen. Dit zijn de contant gemaakte
uitkeringsrechten met behulp van de rentetermijnstructuur. Het startvermogen bij de Verkenningsvariant betreft het gereserveerd
vermogen voor een deelnemer na het toepassen van de aanpassingsfactor op het startvermogen in het FTK. De aanpassingsfactor
voor het cohort geboren in 1999 is 7 (lagerenteset), 14 (MI-set), 17 (KNW(1,5%)-set) en 23 (CiePar-set). Hierbij moet opgemerkt worden
dat het voor de jongste cohorten nog om kleine absolute bedragen gaat.

Figuur 4.3 Gemiddelde vervangingsratio gedurende pensionering in de KNW(1,5%)-scenarioset bij een
startdekkingsgraad van 100%. In het rechterpaneel is ingezoomd op de mediaan en het 5%-percentiel.
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5 Bijlage C: Enkele mogelijke
uitkeringenpatronen na invaren
In deze bijlage laten we twee mogelijke uitkeringenpatronen na invaren zien bij toepassing van de
Standaardmethode. We rekenen met de KNW(1,5%)-scenarioset en varen in naar Verkenningsvariant a. De
dekkingsgraad op moment van invaren is 90%. Naast de getoonde uitkeringspatronen zijn er nog veel andere
patronen mogelijk bij het doorontwikkelde contract. Dit kan door anders te ‘spreiden met jezelf’: door een
ander oplopend of aflopend uitkeringspatroon of door een ander projectierendement te kiezen.
We bekijken twee mogelijke implementaties van de Standaardmethode: het direct verwerken van de totale
schok na invaren, of de schok gespreid verwerken na invaren. Deze twee opties zijn ook mogelijk bij het
toepassen van Value Based-ALM: ook daar kan de invaarschok ineens verwerkt worden of worden gespreid. In
gemiddelde vervangingsratio’s en welvaart zijn direct verwerken en gespreid verwerken vrijwel gelijk, maar het
uitkeringenpatroon is significant anders. Bij het direct verwerken van de schok daalt de uitkering van een 95jarige deelnemer direct met 2,7% (zie Tabel 5.1). Indien de schok gespreid verwerkt wordt, daalt de uitkering
echter met 1,1%. Daar staat tegenover dat de kans op een daling van de uitkering in de daaropvolgende jaren
bij gespreide verwerking nog 50% is omdat de rest van de korting ‘op de lat’ gezet is. Bij het ineens nemen van
de schok is de kans op dalingen gedurende de rest van het leven 39%. Ook de omvang van de dalingen is
kleiner, en de kans op stijgingen en de omvang van de stijgingen is groter.
Voor een 70-jarige op het moment van invaren is het verschil groter: direct verwerken van de schok leidt tot
een korting op de uitkering van 8,5%, terwijl spreiden leidt tot een directe verlaging van 1,1% (zie Tabel 5.4).
Gedurende de rest van het leven is de kans op dalingen bij het ineens verwerken van de invaarschok nu 25%,
tegen 36% bij het gespreid verwerken. Ook de omvang van de dalingen gedurende de rest van het leven is naar
verwachting kleiner.
Het is dus mogelijk de invaarschok gespreid te verwerken zonder grote effecten op gemiddelde
vervangingsratio’s en welvaart. Gedurende de rest van het leven is de kans op dalingen van de uitkeringen
daarentegen wel groter (maar vanaf een hoger basisniveau).
Ter illustratie zijn ook de kansen op dalingen en stijgingen van de uitkeringen bij voortzetting van het FTKcontract in de tabellen opgenomen. In alle gevallen zijn de kansen op dalingen en stijgingen bij voortzetting
van het FTK-contract kleiner. Hierbij moet vermeld worden dat de simulatie ‘geheugenloos’ is omdat het
aantal jaar in MVEV-onderdekking op nul is gezet: de MVEV-korting kan dan de eerste vier jaar na de transitie
niet plaatsvinden het FTK-contract. Indien een fonds al meerdere jaren in MVEV-onderdekking zou zijn
geweest op moment van invaren, zouden de kansen op korten in het FTK-contract bij deze dekkingsgraad
hoger zijn.
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Tabel 5.1

Instantane aanpassing en kansen op dalingen en stijgingen van de uitkering gedurende pensionering voor
een 95-jarige op moment van invaren.
Instantane aanpassing
uitkering

Kans op
daling

Gemiddelde grootte
daling

Kans op
stijging

Gemiddelde grootte
stijging

Standaardmethode
(direct verwerken)

-2,7%

39%

-2,8%

61%

5,0%

Standaardmethode
(gespreid verwerken)

-1,1%

50%

-3,3%

50%

4,8%

Huidig FTK

0%

40%

-0,9%

6%

3,1%

Tabel 5.2 Instantane aanpassing en kansen op dalingen en stijgingen van de uitkering gedurende pensionering voor
een 90-jarige op moment van invaren.
Instantane aanpassing
uitkering

Kans op
daling

Gemiddelde grootte
daling

Kans op
stijging

Gemiddelde grootte
stijging

Standaardmethode
(direct verwerken)

-4,3%

33%

-2,1%

67%

4,3%

Standaardmethode
(gespreid verwerken)

-1,1%

47%

-2,5%

53%

4,1%

Huidig FTK

0%

40%

-1,3%

15%

3,7%

Tabel 5.3 Instantane aanpassing en kansen op dalingen en stijgingen van de uitkering gedurende pensionering voor
een 80-jarige op moment van invaren.
Instantane aanpassing
uitkering

Kans op
daling

Gemiddelde grootte
daling

Kans op
stijging

Gemiddelde grootte
stijging

Standaardmethode
(direct verwerken)

-6,8%

27%

-1,6%

73%

3,7%

Standaardmethode
(gespreid verwerken)

-1,1%

42%

-1,9%

58%

3,8%

Huidig FTK

0%

38%

-1,7%

27%

4,3%

Tabel 5.4 Instantane aanpassing en kansen op dalingen en stijgingen van de uitkering gedurende pensionering voor
een 70-jarige op moment van invaren.
Instantane aanpassing
uitkering

Kans op
daling

Gemiddelde grootte
daling

Kans op
stijging

Gemiddelde grootte
stijging

Standaardmethode
(direct verwerken)

-8,5%

25%

-1,6%

75%

3,6%

Standaardmethode
(gespreid verwerken)

-1,1%

36%

-1,8%

64%

3,6%

Huidig FTK

0%

33%

-1,9%

38%

4,7%
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