
 

Hoe moeten we Life Cycles doorrekenen & welke rendementen zijn straks de nieuwe norm? 
Er zijn volgens de Commissie Parameters 3 methoden om pensioenbeleggingen bij Life Cycles door te 
rekenen. Methode 1 is Deterministisch waarbij met een vast rendement & vaste rente rekenkundig wordt 
gerekend en dus geen beleggingsadvies over Life Cycles kan worden gegeven. Methode II is de URM 
methodiek waarbij de realistische, economische Scenario Sets van DNB worden gebruikt, waarbij de 
beleggingscategorieën beperkt zijn (aandelen/obligaties) en meerdere (best & worst case) scenario’s 
worden doorgerekend, maar wordt geen rekening gehouden met Dividendlekkage & duurzame ESG 
normen. Methode III is de Stochastische Methode die een zeer realistisch beeld geeft van de kansen & 
risico’s van beleggen op basis van meerdere (best & worst case) economische scenario’s en waarbij ook 
meerdere beleggingscategorieën (naast aandelen/obligaties) worden doorgerekend & aanvullend wel 
rekening houdt met Dividendlekkage en de nieuwe duurzame ESG normen.  
Volgens de Commissie Parameters geven de URM & Stochastische Methode (zie onderstaand grafiek) een 
realistisch beeld van de risico’s & kansen van beleggen maar is de Stochastische Methode het beste. 
Hiermee wordt de door ons toegepaste Scenario Analyse van het beleggen van de pensioenpremies (de 
Stochastische methode) als beste beleggingsindicatie gezien, omdat in aandelen/vastgoed/grondstoffen 
wordt belegd en kwa obligaties wordt ook risicospreiding (Staatsobligaties/Investment Grade/High Yield) 
toegepast en daarmee geeft de Commissie Parameters onze OPAL Scenario Analyse (via ORTEC Finance 
Software) dus een schouderklop. Deze methodiek wordt de nieuwe norm die ook voor BPF Pensioenfondsen 
& hun pensioenbeleggingen gaan gelden en meerdere pensioenfondsen werken al (steeds vaker) met 
dezelfde software om volledig inzage te kunnen geven wat het beleggen van pensioenpremies het personeel 
straks werkelijk (meetkundig) oplevert, wat dus erg relevant wordt bij de Nieuwe Pensioenwet 2023…. 

Diezelfde Commissie geeft ook advies over de parameters zoals het te hanteren projectie-rendement 
waarmee pensioenfondsen hun beleggingen in de toekomst vanaf 2023 moeten gaan doorrekenen: het 
rendement op aandelen/overige zakelijke waarden is maximaal netto 5,6% per jaar, vastgoed 4,1%, 
grondstoffen 3,3% en bij obligaties het werkelijke rendement (actuele rentevergoeding) die wordt 
verkregen op de obligaties van pensioenfondsen. Dit is alleen advies en nog geen wettelijke richtlijn, maar 
wordt wel relevant voor het nieuwe pensioenstelstel en heeft dan, als die te hanteren uniforme projectie-
rendementen tussentijds moeten worden aangepast, gevolgen voor de op te bouwen & te berekenen 
pensioenkapitaal en de pensioenuitkering per deelnemer, waarbij een dalende projectierente (= gelijk te 
verwachten rendement voor alle leeftijdsklassen) voor jongeren meer gevolgen heeft dan voor ouderen, die 
meer afhankelijk zijn van het behaalde rendement en aanvullend de rentestand en/of hun renterisico in de 
afbouwfase goed is afgedekt…. Daarbij is het relevant of u als deelnemer vanaf pensioendatum kiest voor 
een vast of een variabel pensioen met dus (deels) doorbeleggen, waarbij een variabele pensioenuitkering de 
nieuwe (standaard) norm wordt bij BPF Pensioenfondsen…. Hierbij de tabellen Commissie Parameters 2021:  

 

 

 


