
1e Pensioenupdate 2019 

2018 was vooral in het 4e kwartaal een slecht beleggingsjaar. Begin 2018 hebben we het behaalde 

beleggingsresultaat berekend in een beschikbare premieregeling over de afgelopen 5 jaar en bij alle 

partijen (ASR/Allianz/PPI Aegon & PPI Brand New Day/NN/Zwitserleven) zijn goede beleggingsresultaten 

behaald, zodat uw beleggingsdoel van 5% tot 6% rendement per jaar (3%-4% conform staffel & 2% 

inflatiecompensatie) is gehaald en dat een premieregeling met uw eigen beleggingsdepot u in 2013-2017 

meer opleverde dan een vast pensioen (middelloon 1,875% per dienstjaar) bij pensioenfondsen. Hoe 

goed die (vooral grotere: ABP/PFZW) pensioenfondsen ook beleggen en hun totale vermogen is gegroeid 

(van 683 miljard in 2007 naar 1388 miljard in 2017), bijna alle pensioenfondsen kunnen al meerdere jaren 

niet indexeren door strikte regelgeving, de lage rekenrente & de systematiek van de doorsneepremie. 

Daarbij is er nog steeds geen nieuw pensioenakkoord en dus geen oplossing, al blijft het kabinet hiermee 

bezig (zie Punt 4). We hebben u begin 2018 ook gewaarschuwd dat ondanks de goede beleggings-

resultaten in uw premieregeling u er nog niet bent en dat beleggen nu eenmaal geen recht pad is maar 

dat er periodiek heftige schokken op vooral de aandelenmarkten plaatsvinden, zoals dus in het 4e kwartaal 

2018 ☹ en daarom laten we met dit plaatje zien wat het echte pad is, dat u dus doormaakt:   

 

Onrust was er in 2018 op de financiële markten vooral door het handelsconflict van de USA met China en 

Europa (Paradijs op aarde/politiek-militair kleine speler). Het is onduidelijk of er een nieuw akkoord komt 

tussen deze 2 grootste spelers (USA/China) maar is er ook veel onzekerheid in Europa: hoe gaat de Brexit 

verlopen, de gele hesjes in Frankrijk laten zien hoe het populisme steeds meer in opkomst is en als je naar 

landen individueel kijkt staat Nederland (samen met UK/Vlaanderen/Duitsland/deel Oostenrijk tot 

Milaan/Noord Italië al 30 jaar de “rijke blauwe EU banaan”/zie foto verderop) er goed voor (ook al is het 

consumentenvertrouwen sterk gedaald) en hebben Spanje & Portugal na de vorige crisis hun lessen 

geleerd en hun beleid & begroting aangepast en gaat het gelukkig weer beter met die landen, maar staat 

Italië er (naast Griekenland) slecht voor. Geen aanpassingen in het beleid, lage economische groei/hoge 

werkloosheid, stijgende hogere schulden (€ 2.300,- Miljard; 130% BBP) tegen nu nog lage rentes (dankzij 

ECB beleid) en veel slechte kredieten (niet in economie geïnvesteerd) bij slechte (kleinere) banken en als 

de rente gaat stijgen (& hogere rentes na einde huidige lage rentetermijn contracten) dan zal Italië (als 3e 

economie in EU) straks dus een keer onderuit gaan en dat voelen we dan zeker in Europa terugkomen….  

Maar ook al waren de beleggingsresultaten in 2018 slecht, niemand kan voorspellen hoe 2019/2020 eruit 

ziet (NB 1e 2 maanden 2019 zeer goede beleggingsresultaten 😊/verlies 2018 -deels- weggewerkt) en alle  

beleggingsadviseurs van vermogensbeheerders die we recent op een congres spraken waren het over 

meerdere zaken eens, zoals: de periodieke inleg van jouw maandelijkse pensioenpremie spreidt risico’s 

aanzienlijk, zoals onderbouwd met onderstaande grafiek, waarbij ze de periode 2000-2010 vergeleken: 

  

  



 

Blijf dus doorgaan op basis van uw lange termijn beleggingsdoel en uw beleggingshorizon en zorg vooral 

voor voldoende spreiding in uw beleggingsportefeuille, dat is uitbesteed aan uw pensioenuitvoerder, 

waarop u moet kunnen vertrouwen. Als we naar de beleggingsresultaten 2018 kijken van de Life Cycles 

dan heeft in 2018 geen partij marktconform gescoord maar is er 1 partij (Allianz) die met haar nieuwe 

beleggingsbeleid en al haar Life Cycles over 3 tot 5 jaar marktconform tot beter scoorde dan dezelfde 

benchmark en slechts enkele andere Life Cycles scoorden marktconform (PPI Aegon/Zwitserleven) en 3 

Life Cycles beter dan de markt (2x ASR/1x Aegon). Economen & beleggingsadviseurs waarschuwen ons 

voor de huidige, politiek onzekere tijd en zorgwekkende kengetallen: wereldwijd is onze schuldenberg 

gestegen in het 3e kwartaal 2018 naar $ 244.000.000.000.000 ($ 244.000 miljard)/318% wereldwijde Bruto 

Binnenlands Product: van elke € 1,- die we verdienen staat er € 3,18 uit als schuld….☹. Daarbij doet de 

gewone man/vrouw (1e grafiek: huishoudens) het nog keurig met hun schulden maar hebben vooral de 

overheden en veel bedrijven zichzelf (mede dankzij lage rente) in veel te hoge schulden gestoken:  

2. Waardeoverdracht Kleine Pensioen 

Vanaf 2018 mogen kleine pensioenrechten (€ 484,09 per jaar) die zijn opgebouwd vanaf 1/1/2018 niet 

meer worden afgekocht en worden ze vanaf 1/1/2019 automatisch overgedragen naar de nieuwe 

pensioenuitvoerder, waarbij dit alleen geldt voor kleine pensioenrechten die je zelf hebt opgebouwd  

vanaf 2018. Oude kleine pensioenrechten opgebouwd vòòr 1/1/2018 kunnen nog wel worden afgekocht. 

Dit is puur omdat die vele kleine pensioenrechten voor pensioenuitvoerders een grote administratieve last 

zijn en door deze rechten automatisch over te hevelen naar de nieuwe pensioenuitvoerder (waartoe ze 

niet wettelijke verplicht zijn) wordt uw pensioenkapitaal dus beter en sneller gebundeld. Zeer kleine 

pensioenen tot € 2,- per jaar komen vanaf 2019 helemaal te vervallen: deze zeer kleine rechten wegen 

niet op tegen de administratieve lasten van de pensioenuitvoerders (NB dit klopt). Maar als u nog kleine 

pensioentjes van € 2,- per jaar heeft (check www.mijnpensioenoverzicht.nl) opgebouwd dan kunt u tot 

1/7/2019 afkoop aanvragen bij de pensioenuitvoerder. Dus doen, ook al levert dit niet veel geld op….  

Waardeoverdracht blijft een relevante keuze voor hogere pensioenrechten & hogere saldi maar het is 

goed dat u zich ervan bewust bent dat nieuwe kleine pensioentjes uw aandacht niet meer nodig hebben: 

concentreer u inzake waardeoverdracht dus op de echte keuzes, waarbij we u graag van dienst zijn! 

 

3. De pensioencommunicatie verbetert en verandert  

De pensioencommunicatie die u gaat ontvangen wordt uitgebreid, deels op basis van de IORP II richtlijn.  

Met de nieuwe Pensioen 1.2.3. (Laag 1 basisinformatie in 5 minuten/Laag 2 uitgebreide informatie in 30 

minuten/Laag 3 alle Officiële Documentatie) is hiertoe al een goede 1e stap gezet maar vanaf september 

2019 moet u inzicht krijgen via meerdere scenario’s van uw pensioenuitkomsten wat u aan pensioen kunt 

verwachten: het te verwachten pensioen (standaard scenario), een optimistisch scenario en een 

pessimistisch scenario. Zowel via mijnpensioenoverzicht.nl als via uw nieuwe UPO 2019 moet u inzage 

krijgen wat u kunt verwachten op basis van 3 Scenario’s: normaal/goed/slecht. Dit geldt inmiddels ook al 

voor de aankoop van een variabele pensioenuitkering en voor veel beleggingsproducten (zoals PRIIP/EID). 

Hierbij wordt de door ons kantoor al vanaf 2009 toegepaste Scenario Analyse (via 1000 economische 

scenario’s inzage in alle beleggingsstrategieën in normale/goede/slechte economie) dus de nieuwe norm 

in Nederland 😊, dankzij Europese regelgeving. Verder moet de pensioenuitvoerder zijn beleggingsbeleid 

beter uitleggen en inzichtelijker maken waar dat op gebaseerd is en u periodiek meer informeren over 

alle kansen/risico’s en totale kosten/baten van uw pensioen. Laten we hopen dat dit uw inzicht in uw 

pensioen gaat verbeteren! 

 
 



4. Ons nieuwe middelloon pensioenstelstel 2019/2020 

Voor alle partijen in Nederland (werkgevers/werknemers/vakbonden/pensioenfondsen/kabinet en alle 

toezichthouders) is het duidelijk dat ons huidige middelloon pensioenstelsel op basis van een doorsnee-

premie niet langer houdbaar is op de langere termijn (in en uitstroom jong & oud/ZZP Nederland en 

strikte rekenregels) maar is het in 2018 niet gelukt tot een nieuw pensioenakkoord te komen. Nu grote 

pensioenfondsen dreigen te gaan korten op basis van hun te lage dekkingsgraad in 2019 (PME Metaal en 

PMT Metaaltechniek) wordt het steeds relevanter om tot een nieuw pensioenakkoord te komen in het 

belang van de werknemer en de werkgever. In 1998 waren er in Nederland (Pensioenkampioen Europa😊) 

nog 1042 pensioenfondsen. In 2008 nog 656/eind 2018 nog 240, waarvan 35 ermee willen stoppen…   

Hiertoe heeft het kabinet een nieuwe brief gestuurd begin 2019 maar was de reactie van de vakbonden 

negatief, mede omdat de doorsnee-premie eruit gaat, maar er zijn ook goede elementen in het voorstel: 

iedereen krijgt zijn eigen pensioenpotje (beleggingsbeleid afstemmen op leeftijd deelnemers/Life Cycle 

beleggen) en iedereen kan op pensioendatum straks een klein deel (10%) van de pensioenpot cash 

opnemen. Vakbonden willen een minder snelle stijging van de AOW (standaard 66 jaar) en de strikte 

regelgeving met te hoge buffers voor pensioenfondsen aanpassen door de rekenrente te verhogen, maar 

dat is volgens meerdere pensioenprofessionals een greep in de kas van de ouderen ten koste van de 

jongeren en daar gaat dit kabinet niet mee akkoord. Maar het is belangrijk dat partijen weer met elkaar 

aan tafel gaan en die druk wordt groter als pensioenfondsen moeten gaan korten. Het pensioenstelsel 

moet op de schop, daarover is iedereen het eens maar of dat gaat lukken in 2019 of 2020 is zeer de vraag, 

waarbij het de insteek van Minister Koolmees is om de doorsnee-premie af te schaffen: dat heeft veel 

invloed heeft op ons gehele pensioenstelsel, incl. beschikbare premieregeling met stijgende staffels. 

Wat betekent het afschaffen van de doorsnee-premie?            

Het afschaffen van de doorsnee-premie is een fundamentele wijziging die gevolgen heeft voor alle 

pensioenregelingen in Nederland: eind en middelloonregelingen met een vaste pensioentoezegging 

worden afgeschaft en er zijn straks alleen nog premieregelingen. Bij beschikbare premieregelingen 

worden de per leeftijdsklasse stijgende premiestaffels vervangen door één leeftijds-onafhankelijke, 

gelijke premie voor alle deelnemers. Dit heeft directe gevolgen voor de hoogte van de arbeidsbeloning en 

een gelijke pensioenopbouw verandert in een met leeftijd dalende pensioenopbouw. Doorsnee-premies 

zijn nu alleen verplicht bij Bedrijfstakpensioenfondsen (BPF) en iedereen krijgt hiervoor nu nog dezelfde 

pensioenopbouw. Maar voor jongeren heb je eigenlijk minder premie nodig (premie kan langer renderen) 

en voor ouderen heb je juist meer premie nodig (kortere beleggingshorizon) om hetzelfde pensioen te 

kunnen inkopen, zoals je dat terugziet in onderstaande 1e grafiek. Een werknemer die vanaf zijn 18e tot 

zijn 68e straks deelneemt bij hetzelfde pensioenfonds en een gelijkblijvende premie inlegt kan hetzelfde 

pensioen opbouwen maar iedereen die ouder is gaat erop achteruit. De werkgeversbijdrage is straks dus 

niet meer leeftijdsafhankelijk en de 2e grafiek laat zien dat 45 Plussers hiervan nadeel hebben en dus ook  

gecompenseerd moeten worden, waartoe het kabinet een wettelijk kader wil maken om deze overgang te 

realiseren. Compensatie kan worden geboden door extra premies, buffers van de pensioenfondsen aan te 

spreken (waarbij zuivere verdeling jong/oud erg belangrijk wordt), dan wel extra salaris. Maar de stijgende 

staffels waarop de beschikbare premieregeling is gebaseerd (kostendekkend & bij voldoende rendement 

via Life Cycle Beleggen een goed pensioen) gaan er helemaal uit, zoals de 3e grafiek laat zien.  

 

Het afschaffen van doorsnee premie slaagt alleen als er een geheel nieuw pensioencontract komt en dat 

vergt veel overleg van werkgevers& werknemers/vakbonden, naast het wetsvoorstel kabinet. Wij houden 

u op de hoogte van de voortgang, dat we in ons polderlandschap met elkaar moeten oplossen…😊 

Life Supply 2019 

  
 


