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1. Samenvatting
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Aanleiding

Vanwege de wijziging van het strategisch beleggingsbeleid heeft SPWKN ervoor gekozen 

om in 2021 een nieuwe aanvangshaalbaarheidstoets (aHBT) uit te voeren. 
• De vorige aHBT was in 2015. 

Naar aanleiding van de ALM-studie 2020 is het risicoprofiel van de portefeuille verhoogd 

door de allocatie naar zakelijke waarden met 5%-punt te verhogen.
• Hierdoor verandert de strategische verdeling in vastrentende waarden/zakelijke waarden van 

65%/35% naar 60%/40%.

• De herallocatie naar zakelijke waarden wordt toebedeeld aan de categorie aandelen.

Daarnaast is besloten om de voormalige dynamische rentestaffel eenzijdig toe te passen. 

Dat wil zeggen dat de renteafdekking bij een stijgende rente wordt verhoogd 

overeenkomstig de staffel, maar vervolgens bij een dalende rente niet wordt verlaagd.

In deze presentatie wordt ingegaan op de effecten van het gewijzigde beleid op de 

uitkomsten van de haalbaarheidstoets 2021. 
• De resultaten hiervan worden op de volgende slides getoond en laten zien dat de uitkomsten van 

beide toetsen binnen de in 2015 gestelde grenzen vallen.

Tevens worden de resultaten van de aanvangshaalbaarheidstoets 2021 getoond. 
• Gegeven de resultaten van de aanvangshaalbaarheidstoets 2021 adviseren wij de in 2015 

vastgestelde grenzen ongewijzigd te laten. 

• Uit de aanvangshaalbaarheidstoets 2021 blijkt dat de pensioenopbouw onder druk staat.
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Samenvatting

Vanuit de feitelijke dekkingsgraad per 31-12-2020

Vanuit Vereiste dekkingsgraad nieuw beleggingsbeleid (116,9%)

Net als vorig jaar vallen de uitkomsten van de haalbaarheidstoets binnen de vastgestelde grenzen, zoals die in de 

aanvangshaalbaarheidstoets 2015 zijn bepaald.

Het pensioenresultaat is gedurende 2020 afgenomen, belangrijke oorzaak van deze daling is de door DNB 

gepubliceerde scenarioset en een daarmee gepaard gaande verlaging van het toekomstige opbouwpercentage. De 

pensioenresultaten zijn hierdoor veel minder evenwichtig verdeeld over de leeftijden dan eerder het geval was. 

Het doel van de aanvangshaalbaarheidstoets 2021 is om te evalueren of de in 2015 vastgestelde grenzen 

aanpassing behoeven. Indien de ondergrenzen worden aangepast dient dit afgestemd te worden met sociale 

partners.

Haalbaarheidstoets 2021 Haalbaarheidstoets 2020 Vastgestelde grenzen

Mediaan 98,5% ✓ 100,0% ✓ Min. 87%

5e percentiel 74,3% 75,1% -

Relatieve afwijking* 24,5% ✓ 24,9% ✓ Max. 35%

Aanvangs-

haalbaarheidstoets 

2021

Aanvangs-

haalbaarheidstoets 

2015

Vastgestelde 

grenzen

Mediaan 99,9% ✓ 99,9% ✓ Min. 93%

5e percentiel 76,6% ✓ 68,9% ✓ -

De relatieve afwijking is bepaald als:

1 –
5e percentiel

Mediaan
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Samenvatting

De resultaten bij jongere leeftijden zijn fors lager dan in de haalbaarheidstoets 2020, vanwege de aanpassing van 

de scenarioset DNB. Vanwege de lagere rente in deze scenarioset, wordt vaker niet de volledige 

pensioenopbouw verstrekt. De verschillen per leeftijd staan in de tabel naast de grafiek en op slide 15.

Uit de aanvangshaalbaarheidstoets 2021 blijkt dat de pensioenopbouw onder druk staat. Naar onze mening kan 

worden geconcludeerd dat het premiebeleid realistisch en haalbaar is, maar dat het toekennen van een volledige 

pensioenopbouw bij een premieniveau van 24%, waar in de berekeningen vooralsnog mee is gerekend, naar 

verwachting niet haalbaar is. Dit zal duidelijk gecommuniceerd moeten worden en zal bij ongewijzigde premie 

naar onze mening moeten leiden tot een bijstelling van de opbouwambitie. Wij adviseren om hierover in overleg te 

treden met sociale partners.

74%
76%

83%
93%

106%
101% 97% 98%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

25 35 45 55 65 75 Fonds

2,5%-5% 5%-25% 25%-50% 50%-75% 75%-95% 95%-97,5% Mediaan

Pensioenresultaat per leeftijd en op fondsniveau haalbaarheidstoets 2021 Leeftijd
Mediaan 

2020

Mediaan 

2021

Verschil in 

% punt

25 90% 76% -14%

35 92% 83% -10%

45 100% 93% -7%

55 105% 106% 1%

65 101% 101% 0%

75 97% 97% 0%
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Wettelijke context in schema

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke elementen wettelijk getoetst moeten worden en in 

hoeverre hieraan wordt voldaan.

* o.b.v. de nieuwe strategische mix

Aanvangshaalbaarheidstoets  2021

1. Toetsen verwachte pensioenresultaat
• Vanuit vereiste dekkingsgraad*
• Vanuit feitelijke dekkingsgraad

De uitkomsten van de aanvangshaalbaarheidstoets 2021 vallen binnen de 
vastgestelde grenzen voor de risicohouding

2. Realistisch en haalbaar premiebeleid
• Vanuit vereiste dekkingsgraad
• Vanuit feitelijke dekkingsgraad

Op slide 15 en 16 staan grafieken van de zuivere en gedempte premie, de 
premiedekkingsgraad en de opbouwverlaging. Naar onze mening kan worden 
geconcludeerd dat het premiebeleid realistisch en haalbaar is, maar dat het 
toekennen van een volledige opbouw bij een premieniveau van 24%, waar in 
deze aHBT 2021 vooralsnog van is uitgegaan, naar verwachting niet haalbaar is. 
Dit zal duidelijk gecommuniceerd moeten worden en zal bij ongewijzigde premie 
naar onze mening moeten leiden tot een bijstelling van de opbouwambitie. De 
opbouw zal dan gelijk gesteld moeten worden aan een realistisch 
opbouwpercentage, met de mogelijkheid om dit percentage hoger of lager vast 
te stellen, afhankelijk van de premie en kostprijs voor pensioenopbouw

3. Voldoende herstelcapaciteit
• Vanuit minimaal vereiste dekkingsraad Er is voldoende herstelcapaciteit vanuit de minimaal vereiste dekkingsgraad

4. Maximale afwijking pensioenresultaat in 
pessimistisch scenario
• Vanuit feitelijke dekkingsgraad

De uitkomsten vallen binnen de vastgestelde grenzen voor de risicohouding
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Evaluatie ondergrenzen

Op basis van de uitkomsten van de aanvangshaalbaarheidstoets 2021 stellen wij voor 

om:
• De ondergrens voor het verwacht pensioenresultaat (mediaan) vanuit de feitelijke financiële 

positie (87%) te handhaven.

• De afwijking t.o.v. de mediaan te handhaven op 35%

• De ondergrens voor het verwacht pensioenresultaat (mediaan) vanuit de vereiste 

dekkingsgraad te handhaven op 93%.

Indien de ondergrenzen worden aangepast dient dit afgestemd te worden met sociale 

partners.

Uit de analyse blijkt dat de premiehoogte en de toekomstige pensioenopbouw een 

behoorlijke invloed heeft op de pensioenresultaten van jongeren. Vanwege de 

leeftijdsopbouw van de participanten, is het effect op totaalniveau veel beperkter.
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2. Toelichting
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Haalbaarheidstoets (algemeen)

Pensioenfondsen dienen jaarlijks een haalbaarheidstoets uit te voeren die inzicht 

geeft in de samenhang tussen de financiële opzet, het verwachte pensioenresultaat 

en de risico’s die daarbij gelden.

Bij de jaarlijkse haalbaarheidstoets wordt vanuit de feitelijke financiële positie van 

het fonds beoordeeld in hoeverre (nog) wordt voldaan aan de normering die het 

fonds gekozen heeft bij de laatste aanvangshaalbaarheidstoets. Het betreft hier: 
• de ondergrens voor het verwachte pensioenresultaat op fondsniveau én 

• de maximale afwijking van het pensioenresultaat in het slechtweerscenario t.o.v. het 

verwachte pensioenresultaat.

Jaarlijks wordt gemonitord in hoeverre deze uitkomsten nog steeds aansluiten bij 

de oorspronkelijk gewekte verwachtingen. Indien grenzen overschreden worden, 

zal het bestuur hierover in overleg moeten treden met de sociale partners (sociale 

pensioencommissie en centrale ondernemingsraad (COR)) en het 

verantwoordingsorgaan (wettelijk vereist), om te bezien of maatregelen genomen 

dienen te worden.
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Aanvangshaalbaarheidstoets (1)

Artikel 22 van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen bepaalt: 
• ‘Een fonds voert een aanvangshaalbaarheidstoets uit bij uitvoering van een nieuwe 

pensioenregeling en bij significante wijzigingen.’

Een pensioenfondsbestuur bepaalt zelf of er sprake is van een significante wijziging 

als gevolg waarvan een nieuwe aanvangshaalbaarheidstoets moet worden gedaan.
• Voor een al dan niet als significant aangemerkte wijziging legt het pensioenfondsbestuur 

een deugdelijke motivering vast.

• Desgevraagd verstrekt het de motivering aan DNB.

De aanvangshaalbaarheidstoets is uitgebreider dan de haalbaarheidstoets.

De aanvangshaalbaarheidstoets moet zowel op basis van de feitelijke 

dekkingsgraad worden uitgevoerd als op basis van een dekkingsgraad gelijk aan 

de vereiste dekkingsgraad op basis van de nieuwe strategische mix.
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Aanvangshaalbaarheidstoets (2)

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke elementen getoetst moeten worden.

Aanvangshaalbaarheids
toets

Haalbaarheidstoets

1. Toetsen verwachte pensioenresultaat
• Vanuit vereiste dekkingsgraad
• Vanuit feitelijke dekkingsgraad

2. Realistisch en haalbaar premiebeleid
• Vanuit vereiste dekkingsgraad
• Vanuit feitelijke dekkingsgraad

3. Voldoende herstelcapaciteit
• Vanuit minimaal vereiste dekkingsraad

4. Maximale afwijking pensioenresultaat in 
pessimistisch scenario
• Vanuit feitelijke dekkingsgraad
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Scenarioset 2021

De scenarioset voor de (aanvangs)haalbaarheidstoets 2021 verschilt van de 

scenarioset die gebruikt is voor de haalbaarheidstoets 2020.
• In de scenarioset 2020 was het aantal scenario’s met een negatieve rente sterk ingeperkt. 

Hierdoor resulteerde de scenarioset in een gemiddeld genomen te positief toekomstbeeld.

• In de scenarioset 2021 is dit positieve toekomstbeeld voor de rentescenario’s door DNB 

drastisch naar beneden bijgesteld. Zowel in de mediaan als de positieve en negatieve 

rentescenario’s ligt de rente zo’n 2,5%-punt lager dan vorig jaar.

De belangrijkste gevolgen van de nieuwe scenarioset zijn:
• Het pensioenresultaat in het mediaan-scenario neemt af.

• De verwachte pensioenuitkeringen, die opgenomen moeten worden in het Uniform 

Pensioenoverzicht (UPO) en het Nationaal Pensioenregister veranderen. De 

pensioenuitkeringen in zowel het mediaan als het slechtweer scenario (5% percentiel) nemen 

door de minder positieve scenario’s voor de meeste deelnemers af ten opzichte van de in 

2020 uitgevoerde berekeningen. Afhankelijk van de wijze waarop uw fonds heeft 

gecommuniceerd over deze pensioenuitkeringen, zal hier in de communicatie aandacht aan 

besteed moeten worden.

De nieuwe scenarioset is bedoeld als tijdelijke oplossing en is volgens DNB niet 

geschikt voor gebruik bij het invaren van de opgebouwde pensioenen in het nieuwe 

pensioenstelsel. Zie verder hoofdstuk 3 (achtergrondinformatie).
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Verschillen uitgangspunten t.o.v. vorig jaar

Op de volgende pagina wordt de ontwikkeling van het pensioenresultaat weergegeven als gevolg van de 

gewijzigde uitgangspunten.

(Aanvangs)haalbaarheidstoets 2021 Haalbaarheidstoets 2020

Feitelijke dekkingsgraad 112,5% 112,0%

Beleidsdekkingsgraad (t.b.v. toeslagen) 106,0% 108,0%

Vereiste dekkingsgraad (strategisch) 116,9% 115,9%

Scenarioset DNB Q1 2021 Q1 2020

Toeslagachterstand actieven 15,87% 14,61%

Toeslagachterstand inactieven 22,14% 20,81%

Beleidswijzigingen Beleggingsbeleid gewijzigd
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Ontwikkeling pensioenresultaat

Toelichting resultaten

Het verwachte pensioenresultaat in de jaarlijkse haalbaarheidstoets 2021 is gedaald ten opzichte van vorig jaar.

De daling ten opzichte van het pensioenresultaat van vorig jaar wordt met name verklaard door de wijziging van 

de nieuwe DNB scenarioset. Gecombineerd met de nieuwe kerncijfers (financiële positie, actuariële 

grondslagen, deelnemersbestand, creditspread beleggingen, premiekasstromen en toeslagachterstand) daalt 

het pensioenresultaat hierdoor met 3,0%-punt.

Het gewijzigde strategische beleggingsbeleid leidt tot een stijging van het pensioenresultaat met 1,5%-punt.

De uitkomsten per leeftijdscohort staan vermeld op de volgende pagina.

Opgemerkt wordt dat er in de haalbaarheidstoets van uitgegaan wordt dat het huidig FTK de hele toekomst van 

kracht zal zijn.
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Pensioenresultaat per leeftijdscohort (1)

Ten opzichte van de uitkomsten 

2020 dalen de meeste 

uitkomsten met als belangrijkste 

oorzaak de door DNB 

gepubliceerde nieuwe 

scenarioset. De resultaten bij 

jongere leeftijden zijn fors lager 

omdat vanwege de lagere rente 

niet de volledige pensioen-

opbouw wordt verstrekt. 

Daarnaast wordt in de mediaan 

na 4 jaar de volledige toeslag 

verstrekt en in de jaren daarna 

wordt (gedeeltelijke) 

inhaaltoeslag toegekend. 

Hierdoor is bij ouderen de impact 

nihil of licht hoger. Opgemerkt 

wordt dat ervan uitgegaan wordt 

dat het huidige FTK de hele 

toekomst van kracht zal zijn.

De pensioenresultaten zijn veel 

minder evenwichtig verdeeld 

over de leeftijden dan eerder het 

geval was.

Het pensioenresultaat kan hoger 

zijn dan 100% door:

1. Inhaal van gemiste toeslagen 

en kortingen uit het verleden;

2. Deflatie-scenario’s.

90% 92%
100%

105% 101% 97% 100%

75%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

25 35 45 55 65 75 Fonds

2,5%-5% 5%-25% 25%-50% 50%-75% 75%-95% 95%-97,5% Mediaan

Pensioenresultaat per leeftijd en op fondsniveau 2020

74%
76%

83%
93%

106%
101% 97% 98%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

25 35 45 55 65 75 Fonds

2,5%-5% 5%-25% 25%-50% 50%-75% 75%-95% 95%-97,5% Mediaan

Pensioenresultaat per leeftijd en op fondsniveau 2021
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Pensioenresultaat per leeftijdscohort (2)
De uitkomsten van het 

pensioenresultaat per leeftijd 

en op fondsniveau o.b.v. het 

nieuwe beleggingsbeleid 

(grafiek boven) zijn (iets) 

hoger dan de uitkomsten van 

het pensioenresultaat per 

leeftijd en op fondsniveau 

o.b.v. het oude 

beleggingsbeleid (grafiek 

onder). Wanneer de 

hiernaast opgenomen 

uitkomsten worden 

vergeleken met de vorige 

slide is duidelijk dat een 

groot deel van de wijziging 

van het pensioenresultaat 

wordt veroorzaakt door de 

gewijzigde DNB-scenarioset, 

die een negatieve invloed 

heeft op de pensioenopbouw 

en dekkingsgraad-

ontwikkeling.

Het pensioenresultaat kan 

hoger zijn dan 100% door:

1. Inhaal van gemiste 

toeslagen en kortingen 

uit het verleden;

2. Deflatie-scenario’s.

74%
76%

83%
93%

106%
101% 97% 98%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

25 35 45 55 65 75 Fonds

2,5%-5% 5%-25% 25%-50% 50%-75% 75%-95% 95%-97,5% Mediaan

Pensioenresultaat per leeftijd en op fondsniveau 2021 (nieuwe beleggingsbeleid)

Pensioenresultaat per leeftijd en op fondsniveau 2021 (oude beleggingsbeleid)

72%
75%

82%
93%

104%
99% 95% 97%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

25 35 45 55 65 75 Fonds

2,5%-5% 5%-25% 25%-50% 50%-75% 75%-95% 95%-97,5% Mediaan
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Pensioenresultaat op fondsniveau, vanuit verschillende 

dekkingsgraden

Dekkingsgraden per eind 

2020:

Feitelijke dekkingsgraad:

112,5%

Beleidsdekkingsgraad:

106,0%

Vereiste dekkingsgraad:

116,9%

74% 77%

98% 100%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Vanuit DG Vanuit VDG

2,5%-5% 5%-25% 25%-50% 50%-75% 75%-95% 95%-97,5% Mediaan

Bovenstaand worden de uitkomsten weergegeven vanuit de feitelijke 

dekkingsgraad en de vereiste dekkingsgraad op basis van het nieuwe 

strategische beleggingsbeleid.

Beide uitkomsten vallen binnen de door het bestuur vastgestelde grenzen, 

waarmee aan dit onderdeel van de haalbaarheidstoets is voldaan.

Vanuit feitelijke DG Vanuit vereiste DG
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Toetsing premiebeleid realistisch en haalbaar (1/2)

Er dient te worden aangetoond dat het premiebeleid in combinatie met de pensioenregeling realistisch en 

haalbaar is.

De feitelijke premie 2021 is 31,7% van de pensioengrondslagsom. Vanaf 2022 wordt (vooralsnog) uitgegaan 

van 24,0% van de pensioengrondslagsom en wordt getoetst aan de gedempte kostendekkende premie op 

basis van 120-maandsgemiddelde RTS. Indien de feitelijke premie lager is dan de gedempte kostendekkende 

premie wordt de pensioenopbouw verlaagd, waarbij in 2021 de egalisatiereserve volledig wordt gebruikt om de 

premie aan te vullen. 

In onderstaande grafieken zijn de kostendekkende premies opgenomen op basis van de eventueel verlaagde 

pensioenopbouw. De zuiver kostendekkende premie daalt in de eerste jaren vanwege de stijgende rente die is 

aangenomen in de scenarioset. Hiermee voldoet de premie aan de wettelijke eisen.

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

2021 2031 2041 2051 2061 2071

Zuivere kostendekkende premie (in % PG som)

5% 25% 50% 75% 95%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

2021 2031 2041 2051 2061 2071

Gedempte kostendekkende premie (in % PG som)

5% 25% 50% 75% 95%



19SV-2021- 0542b| CBo/LGr/FCl

Toetsing premiebeleid realistisch en haalbaar (2/2)

Pensioenopbouw wordt verlaagd indien de feitelijke premie lager is dan de gedempte kostendekkende premie.

In 2021 is reeds besloten om de volledige pensioenopbouw toe te kennen en wordt een hogere premie ontvangen.

Vanaf 2022 is vooralsnog een premie van 24% van toepassing. In de jaren 2022 tot en met 2027 wordt in alle 

scenario’s de pensioenopbouw verlaagd. In de mediaan blijft een verlaging ook daarna van toepassing.

De premiedekkingsgraden gaan op termijn naar circa 120% (mediaan). Dit komt omdat in de benodigde premie 

voor pensioenopbouw o.b.v. een gemiddelde rente een opslag voor het vereist eigen vermogen is opgenomen. Het 

90% interval van de premiedekkingsgraad ligt tussen circa 80% en 160%. In de premiedekkingsgraden is rekening 

gehouden met eventuele opbouwkorting.

Naar onze mening kan worden geconcludeerd dat het premiebeleid realistisch en haalbaar is, maar dat het 

toekennen van een volledige opbouw bij een premieniveau van 24% naar verwachting niet haalbaar is. Dit zal 

duidelijk gecommuniceerd moeten worden en zal – indien het premieniveau in de komende jaren wordt vastgesteld 

op 24% - naar onze mening moeten leiden tot een bijstelling van de opbouwambitie. De opbouw zal dan gelijk 

gesteld moeten worden aan een realistisch opbouwpercentage, met de mogelijkheid om dit percentage hoger of 

lager vast te stellen, afhankelijk van de premie en kostprijs voor pensioenopbouw

Acht het bestuur het premiebeleid op grond van bovenstaande uitkomsten realistisch en haalbaar?
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Toetsing herstelkracht

Er dient  in de aanvangshaalbaarheidstoets te worden aangetoond dat het fonds voldoende herstelkracht 

heeft om vanuit het MVEV (104,0%) binnen 10 jaar naar het VEV te herstellen.

Het fonds hanteert in het eigen beleid een hersteltermijn van 8 jaar.

De beleidsdekkingsgraad herstelt in 6 jaar tot boven het VEV, waarmee aan dit onderdeel van de 

haalbaarheidstoets en aan het eigen beleid is voldaan.

Δ DG (oorzaken voor mutaties van de dekkingsgraad) Veronderstellingen

DG M1 M2 M3 M4 M5 M6 DG Beleids Opbouw toeslag% toeslag% beleggings- 1 jaars

primo premie uitkering toeslag rente rendement overig ultimo DG VDG premie% percentage actieven inactieven rend rente

% Δ%-punt Δ%-punt Δ%-punt Δ%-punt Δ%-punt Δ%-punt % % % % % % % % %

2021 104,0% -0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 2,6% 0,0% 106,6% 105,3% 116,9% 34,9% 1,875% 0,0% 0,0% 2,0% -0,5%

2022 106,6% -0,2% 0,2% 0,0% 0,0% 2,7% 0,0% 109,3% 108,0% 116,9% 24,0% 1,462% 0,0% 0,0% 2,0% -0,5%

2023 109,3% -0,2% 0,3% 0,0% 0,0% 2,8% -0,1% 112,1% 110,7% 116,9% 24,0% 1,365% 0,0% 0,0% 2,0% -0,5%

2024 112,1% -0,2% 0,4% -0,1% 0,0% 2,8% 0,0% 115,0% 113,5% 116,9% 24,0% 1,265% 0,1% 0,1% 2,0% -0,5%

2025 115,0% -0,1% 0,5% -0,7% 0,0% 2,8% 0,0% 117,5% 115,9% 116,9% 24,0% 1,182% 0,6% 0,6% 2,1% -0,3%

2026 117,5% -0,1% 0,6% -1,1% 0,0% 2,9% -0,1% 119,7% 118,1% 116,9% 24,0% 1,133% 1,0% 1,0% 2,1% -0,3%

2027 119,7% -0,1% 0,7% -1,5% 0,0% 2,7% 0,0% 121,5% 119,9% 116,9% 24,0% 1,104% 1,3% 1,3% 2,3% 0,0%

2028 121,5% 0,0% 0,8% -1,9% 0,0% 2,8% 0,0% 123,2% 121,4% 116,9% 24,0% 1,069% 1,6% 1,6% 2,2% -0,1%

2029 123,2% 0,0% 0,9% -2,1% 0,0% 2,8% -0,1% 124,7% 122,9% 116,9% 24,0% 1,038% 1,8% 1,8% 2,2% -0,1%

2030 124,7% 0,0% 1,0% -2,3% 0,0% 2,7% -0,1% 126,0% 124,2% 116,9% 24,0% 1,028% 1,9% 1,9% 2,4% 0,2%

2031 126,0% 0,0% 1,2% -2,5% 0,0% 2,7% -0,2% 127,2% 125,3% 116,9% 24,0% 1,037% 2,1% 2,1% 2,4% 0,2%
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Evaluatie ondergrenzen

Voor het pensioenresultaat in het mediaan scenario en het slecht weer scenario, dient het pensioenfonds 

een ondergrens vast te stellen. Deze ondergrenzen dienen afgestemd te worden met sociale partners.

Jaarlijks wordt op basis van de haalbaarheidstoets getoetst of het pensioenresultaat binnen deze 

ondergrenzen valt.

Ondergrenzen hebben een signaalfunctie, de ondergrenzen zouden zodanig moeten worden gekozen dat 

een signaal wordt afgegeven op het moment dat dat naar de mening van het bestuur zou moeten.

De keuze van de ondergrens moet in lijn zijn met de ambitie.

Om de gevoeligheid van het pensioenresultaat te onderzoeken en daarmee de ondergrens te evalueren, 

worden de volgende analyses uitgevoerd:

• Absolute ondergrens: geen toeslagverlening en eventuele kortingen worden niet gerepareerd.

• Impact van lagere startdekkingsgraden van 90% en 96,8% (kritische dekkingsgraad).

In 2015 zijn de ondergrenzen vastgesteld, uitgaande van de kritische dekkingsgraad.
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Evaluatie ondergrenzen – “Absolute” ondergrens

Wanneer het fonds geen toeslagbeleid zou kennen en eventuele kortingen niet zou inhalen, zou de mediaan 

van het pensioenresultaat 65,7% bedragen (vanuit de huidige feitelijke dekkingsgraad). Men zou kunnen 

veronderstellen dat dit een absolute ondergrens is van het pensioenresultaat.

Pensioenresultaat op fondsniveau

Huidig beleid Geen toeslagverlening

Mediaan 98,5% 65,7%

5e percentiel 74,3% 60,1%

Relatieve afwijking (*) 24,5% 8,5%

(*) De relatieve afwijking is bepaald als:

1 –
5e percentiel

Mediaan
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Evaluatie ondergrenzen – Lagere startdekkingsgraad

Een lagere startdekkingsgraad zorgt met name voor lagere toeslag in de eerste jaren, waardoor het 

pensioenresultaat lager uitkomt.

Dit geldt voor zowel het mediaan resultaat als het slecht weer scenario. De afwijking tussen beiden is hoger 

bij een lagere startdekkingsgraad.

In 2015 zijn de ondergrenzen vastgesteld, uitgaande van de kritische dekkingsgraad (in 2015 97,4%)

Pensioenresultaat op fondsniveau

Feitelijke DG

(112,5%)

Vereiste DG

(116,9%)

Lagere start DG

(90%)

Kritische DG

(96,8%)

Mediaan 98,5% 99,9% 86,9% 91,2%

5e percentiel 74,3% 76,6% 62,0% 66,0%

Relatieve afwijking (*) 24,5% 23,3% 28,7% 27,6%

(*) De relatieve afwijking is bepaald als:

1 –
5e percentiel

Mediaan
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Evaluatie ondergrenzen

Het pensioenresultaat heeft een signaalfunctie. Indien het pensioenresultaat dat volgt uit de haalbaarheidstoets in 

enig jaar lager is dan de ondergrens:

• Dient dit te worden gecommuniceerd naar participanten.

• Zal het bestuur in gesprek met sociale partners moeten bezien wat dit betekent voor de pensioentoezegging.

Het mediaan pensioenresultaat is vanuit de vereiste dekkingsgraad gelijk aan 99,9%.

• Dit is gelijk aan het resultaat in 2015 (99,9%).

• In 2015 is ook rekening gehouden met het effect van de inhaalindexatie. Indien de toeslagachterstand bij aanvang 

0% bedraagt, bedraagt het mediaan pensioenresultaat vanuit de vereiste dekkingsgraad 95,9%. Het effect van de 

toeslagachterstand is vergelijkbaar met 2015.

• Wij stellen daarom voor om de in 2015 vastgestelde ondergrens (93%) te handhaven.

In 2015 zijn de ondergrenzen vanuit de feitelijke dekkingsgraad vastgesteld, uitgaande van de kritische 

dekkingsgraad van destijds 97,4%

• De huidige ondergrens voor de mediaan is 87%. Wij stellen voor deze te handhaven.

o De mediaan bij startdekkingsgraad gelijk aan de kritische dekkingsgraad (96,8%) is gelijk aan 91,2%. 

o De mediaan bij startdekkingsgraad 90% is gelijk aan 86,9%, ongeveer gelijk aan huidige ondergrens. De 

dekkingsgraad van 90% speelt een belangrijke rol in het nieuwe pensioenstelsel.

o De toeslagachterstand is behoorlijk opgelopen sinds 2015.

• De huidige maximale afwijking is 35% en is gebaseerd op de resultaten uit de aanvangshaalbaarheidstoets 2015. 

Uit de aanvangshaalbaarheidstoets 2021 blijkt dat de maximale afwijking lager is geworden, 27,6% in 2021 t.o.v. 

32% in 2015. Ten opzichte van de 2015 situatie is de maximale afwijking van 35% wellicht wat aan de ruime kant.

o De afwijking bij startdekkingsgraad gelijk aan de kritische dekkingsgraad (96,8%) is gelijk aan 27,6%.

o De afwijking bij startdekkingsgraad 90% is gelijk aan 28,7%. De dekkingsgraad van 90% speelt een 

belangrijke rol in het nieuwe pensioenstelsel.

o Daarbij merken wij op dat in het verleden is gebleken dat wijzigingen in scenariosets invloed hebben op de 

cijfers.
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Conclusie en vervolgstappen

Vanuit feitelijke dekkingsgraad per 31-12-2020

Vanuit Vereiste dekkingsgraad nieuw beleggingsbeleid (116,9%)

Net als vorig jaar vallen de uitkomsten van de haalbaarheidstoets binnen de vastgestelde grenzen.

Het pensioenresultaat is gedurende 2020 afgenomen, belangrijke oorzaak van deze daling is de door DNB 

gepubliceerde scenarioset.

De uitkomsten van de aanvangshaalbaarheidstoets vallen ook binnen de vastgestelde grenzen.

Vervolgstappen

Bespreking van de aanvangshaalbaarheidstoets in de volgende bestuursvergadering en met sociale partners . 

Na vaststelling van het bestuur dienen de vragenlijst en de uitkomsten te worden gerapporteerd aan DNB. 

De resultaten van de haalbaarheidstoets 2021 dienen uiterlijk op 30 juni 2021 bij DNB ingediend te worden.

De resultaten van de haalbaarheidstoets 2021 opnemen in het jaarverslag en op de website van het fonds plaatsen.

Haalbaarheidstoets 2021 Haalbaarheidstoets 2020 Vastgestelde grenzen

Mediaan 98,5% ✓ 100,0% ✓ Min. 87%

5e percentiel 74,3% 75,1% -

Relatieve afwijking* 24,7% ✓ 24,9% ✓ Max. 35%

Aanvangs-

haalbaarheidstoets 

2021

Vastgestelde grenzen

Mediaan 99,9% ✓ Min. 93%

5e percentiel 76,6% -

De relatieve afwijking is bepaald als:

1 –
5e percentiel

Mediaan
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3. Achtergrondinformatie
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Uitgangspunten beleidskader

Financiële positie 

31 december 2020

Beleidsdekkingsgraad (BDG): 106,0%;

Feitelijke dekkingsgraad (FDG): 112,5%;

Vereiste dekkingsgraad (VDG): 116,9%.(op basis van het nieuwe strategische beleggingsbeleid)

Regeling Middelloonregeling:

Beoogde opbouw ouderdomspensioen: 1,875% per jaar;

Partnerpensioen op risicobasis: 70% van het ouderdomspensioen.

Toeslagbeleid Toekomstbestendige toeslagverlening conform nFTK.

Voorwaardelijk prijsindex voor alle deelnemers. Inhalen van gemiste toeslagen en kortingen mogelijk.

Per 1 januari 2021 bedraagt de cumulatieve toeslagachterstand 15,87% voor actieve deelnemers en 22,14% 

voor inactieve deelnemers.

Premiebeleid De feitelijke premie bedraagt 24% van de pensioengrondslag in elk jaar, met uitzondering van 2021. In 2021 is 

de premie verhoogd naar 31,7%. Met de onttrekking uit de egalisatiereserve in 2021: 34,9%.

Toetsing op gedempte kostendekkende premie (GKDP) o.b.v. 10 jaar gemiddelde rente.

De gehele waarde van de egalisatiereserve per 31 december 2020 wordt in boekjaar 2021 volledig gebruikt. 

Beleggingsbeleid 60% vastrentende waarden, 40% zakelijke waarden, renteafdekking: dynamisch op basis van rentestand

Kortingsbeleid 

en uitsmeren resultaat

- Indien  zowel de beleidsdekkingsgraad als de feitelijke dekkingsgraad lager zijn dan de kritische 

dekkingsgraad per jaareinde, dan worden de pensioenaanspraken zodanig gekort dat de feitelijke 

dekkingsgraad na de korting gelijk is aan de kritische dekkingsgraad (ultimo 2020: 96,8%). 

- Indien de beleidsdekkingsgraad 4 achtereenvolgende jaareinden uitkomt onder het MVEV, dan wordt er een 

zodanige korting doorgevoerd dat de feitelijke dekkingsgraad na de korting gelijk is aan de minimaal vereiste 

dekkingsgraad.

- Indien naast bovenstaande kortingen nog aanvullende kortingen volgen uit het herstelplan, dan worden deze 

kortingen gespreid over de looptijd van de hersteltermijn.

Overig In de vorige aanvangshaalbaarheidstoets werd een jaarlijkse toevoeging van 0,5% op de TV gehanteerd voor 

toekomstige wijzigingen in de sterftetafels. Deze opslag wordt in deze (aanvangs)haalbaarheidstoets niet langer 

meegenomen, omdat het beleid van het bestuur is om de meest recente AG prognosetafels te hanteren.
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Economische scenario’s

Toelichting

De haalbaarheidstoets heeft als rapportagedatum 1 januari 2021. 

De haalbaarheidstoets bevat een stochastische prognose over 60 jaar.

De doorrekening wordt uitgevoerd op basis van een uniforme scenarioset van 10.000 scenario’s, die elk 

kwartaal ter beschikking wordt gesteld door DNB. Deze haalbaarheidstoets is gebaseerd op de scenarioset 

Q1 2021.

De scenarioset bevat scenario’s voor rente, aandelen en prijsinflatie.

Onderstaande tabel toont een samenvatting van de belangrijkste karakteristieken van de scenarioset.

Vergelijking scenarioset vorig jaar

In de scenarioset Q1 2021 stijgt de rente, maar beduidend minder sterk dan voorgaande jaren.

De mediaan van de lange termijn rente ligt fors lager wat resulteert in een lager veronderstelde rentestijging.

De spreiding van rente, aandelenrendementen en inflatie zijn  vergelijkbaar met de spreiding van Q1 2020.

Op de volgende slide zijn de scenariosets Q1 2020 en Q1 2021 vergeleken.

Economische uitgangspunten HBT

In jaar 10 In jaar 30 In jaar 60

Mediaan 20-jaars rente 1,3% 1,5% 1,6%

Mediaan aandelenrendement 5,3% 5,5% 5,6%

Mediaan prijsinflatie 1,8% 1,9% 1,9%
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Uniforme scenarioset Q1 2021

Rente

Het gemiddelde rentescenario volgt niet de 

forwards van de rentetermijnstructuur ultimo 2020 

(zoals bijvoorbeeld is voorgeschreven voor het 

herstelplan), maar groeit toe naar circa 1,6% (20 –

jaars rente).

Aandelenrendement

Het gemiddelde aandelenrendement stijgt van 

initieel 5,2% naar 5,6% over 60 jaar (rekenkundig). 

90% van de scenario’s kent een 

aandelenrendement tussen ongeveer -20% en 

35% .

Inflatie

De gemiddelde inflatie stijgt van initieel 1,7% naar 

1,9% in ongeveer 40 jaar, waarna dit gemiddelde 

constant blijft.

De spreiding ligt grofweg tussen de 0% en 3%.

Aandelenrendement

Inflatie 
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Haalbaarheidstoets (algemeen)

De uitkomsten van het pensioenresultaat zijn berekend op 1 januari 2021, maar dienen te worden 

gerelateerd aan de startdatum van het nFTK, zijnde 1 januari 2015.

De gemiste toeslagen vanaf 1 januari 2015 tot heden dienen daarom meegenomen te worden in de teller 

van het pensioenresultaat. 

Om het pensioenresultaat te kunnen berekenen, dienen fondsen fictieve aanspraken bij te houden. Dit 

betreffen de aanspraken die een deelnemer opgebouwd zou kunnen hebben, indien:

• De aanspraken jaarlijks volledig zijn verhoogd met de prijsinflatie én

• Er geen verlaging van het opbouwpercentage en/of pensioenaanspraken is geweest

Doordat in de noemer van het pensioenresultaat rekening gehouden moet worden met een volledige 

toeslagverlening vanaf 1 januari 2015 tot heden, bedraagt het pensioenresultaat bij aanvang minder dan 

100%.

Het pensioenresultaat wordt als volgt gedefinieerd: 

Som verwachte uitkeringen conform fondsbeleid

Som verwachte uitkeringen zonder (opbouw)korting en volledig prijs-geïndexeerd
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Technische details haalbaarheidstoets

Schattingsmethodiek prijsgeïndexeerde aanspraken per 1 januari 2021

In de noemer van het pensioenresultaat dient uitgegaan te worden van fictieve pensioenaanspraken per 

1 januari 2021. Dit betreffen de aanspraken die een deelnemer opgebouwd zou kunnen hebben, indien:

• de aanspraken jaarlijks volledig zijn verhoogd met de prijsinflatie én

• er geen verlaging van het opbouwpercentage en pensioenaanspraken is geweest

Momenteel worden deze fictieve aanspraken niet door uw administrateur bijgehouden. Derhalve hebben wij 

deze fictieve pensioenaanspraken voor de actieve en inactieve deelnemers op een pragmatische wijze 

geschat:

Actieve deelnemers 

• De opgebouwde pensioenaanspraken worden verminderd met:

– 6x de verwachte opbouw vóór boekjaar 2021 én

– de toeslagverlening/korting voor de actieven over de afgelopen 6 boekjaren

• Hieruit volgen de geschatte pensioenaanspraken per 1 januari 2015. Deze aanspraken worden vervolgens 

vermeerderd met 6 jaar volledige pensioenopbouw en 6 jaar prijsinflatie.

Inactieve deelnemers 

• Er wordt verondersteld dat de status (gewezen deelnemer of pensioengerechtigde) per 1 januari 2015 

gelijk is aan de status per 1 januari 2021.

• De pensioenaanspraken per 1 januari 2021 worden vervolgens gecorrigeerd voor het verschil tussen de 

verleende toeslag/korting en de daadwerkelijke prijsinflatie over de boekjaren 2015 tot en met 2020.
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Technische details haalbaarheidstoets

Pensioenresultaat

Het pensioenresultaat wordt bepaald per geboortejaargroep van het participantenbestand.

Het pensioenresultaat op fondsniveau is gelijk aan het gewogen gemiddelde van de pensioenresultaten van 

de geboortejaargroepen. Er wordt gewogen naar het aantal personen in een geboortejaargroep. 

Overige aannames

In het pensioenresultaat worden de op de berekeningsdatum aanwezige personen betrokken.

Ten behoeve van een realistische bestandsontwikkeling is nieuwe instroom meegenomen. Conform DNB 

voorschrift is deze nieuwe instroom niet meegenomen in de berekening van het pensioenresultaat.

Conform uw verzoek is in de prognose van de premie voor de eerste 5 jaar rekening gehouden met een 

stijging van de gemiddelde leeftijd met 0,25 per jaar. Na deze periode wordt de gemiddelde leeftijd constant 

verondersteld.



33SV-2021- 0542b| CBo/LGr/FCl

Wettelijke context

Pensioenresultaat

Op grond van artikel 143 van de Pensioenwet voert een pensioenfonds periodiek een haalbaarheidstoets uit. 

De haalbaarheidstoets geeft inzicht in de samenhang tussen de financiële opzet, het verwachte 

pensioenresultaat en de risico’s die daarbij gelden.

Aanvangshaalbaarheidstoets

Uit de aanvangshaalbaarheidstoets moet blijken dat:

1. het verwachte pensioenresultaat op fondsniveau boven de door het fonds te kiezen ondergrens voor dit 

pensioenresultaat blijft;  

2. het premiebeleid over de gehele berekeningshorizon voldoende realistisch en haalbaar is;

3. het fonds voldoende herstelcapaciteit heeft om naar verwachting vanuit de situatie dat aan de vereisten 

voor het minimaal vereist eigen vermogen wordt voldaan, binnen de looptijd van het herstelplan aan de 

vereisten voor het vereist eigen vermogen te voldoen; en

4. het pensioenresultaat op fondsniveau in het slechtweerscenario niet te veel afwijkt van het verwachte 

pensioenresultaat op fondsniveau, waarbij het fonds hiervoor de maximale afwijking kiest.

De onderdelen 1, 2 en 4 worden gedaan vanuit de feitelijke financiële positie van het fonds. 

De toetsing van de onderdelen 1 en 2 wordt ook gedaan vanuit de vereiste dekkingsgraad.



34SV-2021- 0542b| CBo/LGr/FCl

Kwantitatieve risicohouding

De volgende risicohouding (lange termijn) is in 2015 door het bestuur vastgesteld met betrekking tot het 

pensioenresultaat:

Ervan uitgaande dat het bestuur de door ons voorgestelde bandbreedte (zie memo ‘VEV bandbreedte’ met 

kenmerk ‘SV-2021-0579b’) overneemt, is de bandbreedte voor de korte termijn risicohouding gelijk aan:

De vereiste dekkingsgraad van het fonds mag conform de huidige ABTN (versie 20 november  2019) niet 

lager zijn dan 113% en niet hoger zijn dan 118%. Dit ligt 1%-punt onder de nieuw voorgestelde grenzen. Zie 

hiervoor ook de opmerking in genoemd memo.

De vereiste dekkingsgraad (op basis van het gewijzigd beleggingsbeleid) bedroeg 116,9% ultimo 2020. De 

vereiste dekkingsgraad ligt derhalve binnen de huidige en de voorgestelde vastgestelde bandbreedte.

Criterium Grens

Mediaan pensioenresultaat  vanuit feitelijke dekkingsgraad (ondergrens 2) 87%

Mediaan pensioenresultaat  vanuit vereiste dekkingsgraad (ondergrens 1) 93%

Afwijking mediaan t.o.v. slechtweerscenario vanuit feitelijke DG 35%

Ondergrens Bovengrens VDG eind 2020

Vereiste dekkingsgraad 114% 119% 116,9%



Investment Consulting

Legal

Compliance

Actuariaat

Data Oplossingen

Risicomanagement

Transitiemanagement

Pensioenadvies

Onze specialismen


