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DC voor beginners
Denified Contributions/ Beschikbare premie: Niet de
aanspraken, maar de premie is de toezegging, premie staat vast,
uitkering onzeker.
Beschikbare premie meestal obv een leeftijdsstaffel. Er zijn 4
soorten staffels, daarnaast kan een staffel gebaseerd zijn op een
rekenrente van 4% op 3% (of daartussen). Pensioendatum en
afgeleide ML opbouwpercentage bepalen ook een rol.
Hier staffel per 1-1-2015 staffel 1 t/m 4 obv 4% en 3%
rekenrente gebaseerd op een ML-regeling met opbouw van
1,875 % met een default carrièrepad.
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Premie Staffel 1,875% ML obv 4% rr
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Premie Staffel 1,875% ML obv 3% rr
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Verloop kapitaal naar aanspraak
Fase 1: Pensioenopbouw:
• Spaarpremie via beschikbare premie
staffel, salaris (carrière) en franchise
ontwikkeling
• Rendement positief en negatief

Fase 2: Daadwerkelijke pensioenaankoop
• Afhankelijk van daadwerkelijk eindkapitaal
• Rentestand & levensverwachting >
inkoopfactoor LOP/LPP op dat moment

Fase 3: Daadwerkelijke uitkeringsfase
• Feitelijk vanaf hier ingegaand DB pensioen
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Een voorbeeld Life Cycle

Hoe dichter bij de pensioendatum
Hoe korter de beleggingshorizon,
dus geleidelijke afbouw van risico.
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Op de pensioendatum wordt het
Opgebouwde pensioenkapitaal ineens
Aangewend voor een direct ingaande pensioen
annuïteit vaak LOP/LPP in 100:70.
Naast het beleggingsrisico tijdens de looptijd
en het bijhorende rendement vormt de
aankoopfactor een grote rol bij de uiteindelijke
hoogte van he pensioen. De rentestand is
hierin een grote factor. In de Life Cycle wordt
vaak de laatste jaren hiermee rekening
gehouden door Long Duration Rente Swaps
mee te nemen in de Life Cycle
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Ook meer Life Cycles zijn mogelijk
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DC ontwikkeling in de tijd
Directe beleggingen in
DC fondsen
Inrichting van
Life Cycles
Introductie
Fiduciary Life Cycling

3e

Introductie
Generatie DC
Doorbeleggen
(Icm 3e generatie DC)
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1e, 2e en 3e Generatie
Garantie Inkoop

Premie-inleg
deelnemer

1e generatie DC
(Self Select)

2e generatie DC
(Life Cycle)

3e generatie DC
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Inkomen als doel
Maandelijkse individuele ALM
Eigen keuze kan, maar niet nodig
Zorgplicht geborgd in de oplossing
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Renterisico reductie

Renterisico aanspraken
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Risicogericht

Renterisico portefeuille

•Leeftijdsafhankelijk
•Bij keuze ook zorgplicht
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Deelnemer belegt zelf
Bepaalt zijn eigen beleggingsstrategie
Maakt zijn eigen fondsselectie
Zorgplicht essentieel
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De DC generaties
3e Generatie DC
Een andere manier van bepalen hoe te beleggen. Per maand wordt er per deelnemer vanuit een
z.g. mini ALM studie, dmv eigen keuzes, stand van het kapitaal, economische parameters e.d.
bepaalt wat de meest optimale asset mix is op dat moment voor deze deelnemer. De deelnemer
heeft de mogelijkheid om zijn risico bereidheid aan te passen op zijn individuele wensen.
2e Generatie DC
De traditionele wijze van DC beleggen. Vanuit één (of meer) collectieve basis Life Cycle(s)wordt
voor alle deelnemers een vooraf bekende Asset Allocatie gevolgd afhankelijk van de leeftijd van
de deelnemer. Veelal is de mogelijkheid geboden om een meer risicovollere danwel
defensievere life cycle als opting-out te kiezen. De Life Cycle is statisch en wordt vaak na een
paar jaar herzien.
1e Generatie DC
De vrije selectie van beschikbaar gestelde DC beleggingsfondsen. De deelnemer die niet wil
vastzitten aan een Life Cycle maar volledig zelf aan het stuur wil zitten kan in deze variant kiezen
voor directe beleggingen in een select aantal fondsen. Hierbij kan tussen de 0% - 100% belegd
worden in de betreffende fondsen, naar eigen keus
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Verschillen in generaties DC
3e generatie:
• Elke maand de optimale beleggingsmix voor individuele deelnemer,
• Zonder dat de deelnemer daar iets voor hoeft te doen,
• Optimale ontzorging (géén zorgplicht vragen), het wordt voor hem gedaan,
• Een mooie methode om de deelnemer te begeleiden tot aan de pensioendatum.
2e generatie:
• Verantwoorde beleggingsmix gebaseerd op een Life Cycle voor alle werknemers,
• Collectief bepaald op maatmannen, dus niet altijd de optimale beleggingsmix voor de individuele
deelnemer,
• Bij een aanpassing van de keuze voor een offensievere of defensievere Life Cycle wordt van de deelnemer
initiatief gevraagd zich in de pensioenmaterie te verdiepen, dat is een barrière om tot optimale
beleggingsmix te komen ,
• De deelnemer wordt beschermd tegen onverantwoorde keuzes door het vaststellen van het risico profiel
door middel van de zorgplichtvragen waarop actief gestuurd wordt.
1e generatie
• De deelnemer moet zelf de optimale beleggingsmix bepalen uit de beschikbare beleggingsfondsen.
• van de deelnemer wordt initiatief gevraagd zich grondig in de pensioenmaterie te verdiepen om een
dergelijke verantwoordelijkheid te kunnen dragen, dat is een nog grotere barrière om tot optimale
beleggingsmix te komen,
• De deelnemer wordt expliciet gevraagd het volledige risico op zich te nemen Zorgplicht speelt een grote rol
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Wat is 3e generatie DC precies?
3e generatie DC of ook wel Next generation DC is een andere manier van bepalen hoe te
beleggen, waarbij de deelnemer feitelijk ontzorgd wordt.
Per deelnemer wordt er periodiek (maandelijks of per kwartaal) een soort van mini ALM
studie gedaan waarbij middels optimalisatie de meest optimale Asset mix per deelnemer op
dat moment wordt bepaald. Hierbij wordt rekening gehouden met allerlei factoren:
•
•
•
•

Economische parameters op dat moment obv scenario’s
Huidige kapitaal, salaris, carrièrepad
Reeds opgebouwde rechten DB en/of DC en AOW
Individuele keuzes afwijkend van de default waarbij indirect meer of minder risico
genomen kan worden

Naast het bepalen van een asset mix per deelnemer per maand, kan er ook worden gekozen
op te optimaliseren tussen een palet aan life Cycles.

Bij 3e generatie DC wordt een deelnemer die geen keuze maakt zelfs volledig ontzorgd.
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Communicatie bij DC
Bij een DC regeling bouw je in eerste instantie een pensioenkapitaal op, dit kan op basis van
beleggingsunits of spaar of beleggingskapitaal.
Bij veel DC regelingen wordt dan ook gecommuniceerd in kapitalen. Wat is er tot op heden opgebouwd
(Units * Koers= Huidige Waarde). En wat is de verwachting ofwel prognose. Dit kan obv x% rendement
(vaak 4%), historisch fondsrendement, pessimistisch fondsrendement of anders.

Dit zegt een deelnemer vaak niets, het kapitaal moet immers op de pensioendatum nog omgezet worden
naar en direct ingaand Pensioen, vaak LOP/LPP 100:70.
Dit kan middels een omrekenfactor worden gedaan, maar dan nog is dat een bruto nominaal bedrag.
De euro van nu is op de pensioendatum niet meer hetzelfde waard. Vandaar dat het beter is rekening te
houden met loon en/of prijsinflatie en te spreken over een netto reëel pensioeninkomen. Zodat de
deelnemer voor de euro van nu straks ook een heel brood kan kopen.

Nu
17 januari 2015

Pensioendatum
DC in een Notendop

13

Garantie Inkoop binnen DC
Binnen een DC regeling kunnen er ook garantie aanspraken worden
ingekocht.
Wat er feitelijk gebeurd is dit:
• Vanuit de leeftijd staffel wordt maandelijks de premie inleg
bepaald.
• Met deze beschikbare spaarpremie worden geen beleggingsunits
aangekocht, maar worden uitgestelde rechten LOP/LPP
aangekocht obv de dan geldende tarieven horende bij de leeftijd
op dat moment.
• Deze LOP/LPP rechten worden feitelijk maandelijks gestapeld op
de oude rechten, bij prognose wordt rekening gehouden met het
staffel verloop
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DC met Doorbeleggen na
pensioendatum
Bij een DC regeling wordt het kapitaal op de pensioendatum verkocht om hier een direct ingaande
pensioenuitkering voor aan te kopen bij een verzekeraar, het pensioenfonds zelf of straks binnen een
APF. Vaak met overgang naar een partnerpensioen bij overlijden.
Dit houdt in dat er na deze datum niet meer individueel belegd wordt. Uiteraard wordt er achter de
schermen wel door belegd op collectieve basis.

Bij doorbeleggen wordt niet het gehele kapitaal op de pensioendatum verkocht maar slechts het deel
van de uitkering. Hierdoor loopt de Life Cycle niet door tot pensioendatum, maar tot de gemiddelde
overlijdensdatum, waardoor de beleggingshorizon groter wordt en er langer risicovol belegd kan worden
met een gemiddeld hoger rendement.
Hier zitten nog wettelijke haken en ogen aan. Momenteel wordt met een aantal partijen samen met de
wetgever hierover gesproken. Er zal dan wel een collectieve sterfte winst of verlies bij komen wat in de
Life Cycle meegenomen kan worden. Doorbeleggen wordt waarschijnlijk de next step op DC gebied,
waardoor DC waarschijnlijk nog meer de toekomst gaat worden.
Zie ook: http://www.syntrusachmea.nl/Markt_en_opinie/Nieuws/Het-nieuwe-DC-individueleeigendomsrechten-met-een-optimale-collectiviteit.aspx
17 januari 2015

DC in een Notendop

16

17 januari 2015

DC in een Notendop

17

