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Stand van zaken  



Vandaag  

• PPR biedt meer mogelijkheden voor fondsen en 
verzekeraars om in te spelen op wensen deelnemer 
• Beleggingsrisico en systematisch langlevenrisico uitkeringsfase  
• Uitsmeren schokken 
• Minder rentegevoelige pensioenen zonder belangentegenstellingen 
• Meer maatwerk en flexibiliteit   

• Collectief delen ook van beleggingsrisico’s
• Extra modules PPR voor uitgebreide risicodeling

•
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Ontvlechten in uitkeringsovereenkomsten

4



5

Financiëel
rendement

Biometrisch 
rendement

Individueel 
vermogen
voor 
volgende 
periode

Uitbetaling    
als levenslange 

uitkering

Individueel 
vermogen uit 
vorige periode

Inleg

Persoonlijk Pensioen met Risicodeling (PPR) 



Beleggingsfunctie: Persoonlijk

• Objectieve waardering uit financiële markten

• Geen kredietrisico op fonds of verzekeraar

• Minder solvabiliteitseisen

• Maatwerk in risico management mogelijk
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Verzekeringsfunctie: Risicodeling

• Verzekeren van micro langleven risico
• Door toekennen biometrisch rendement
Negatief bij overlijden
Positief bij overleven (“sterftewinst”) 
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Uitkeringsfunctie: projectierendement 

• Rekenrente in uitkeringsregelingen heeft twee rollen
• Waardering van aanspraken 
• Snelheid waarmee uitgekeerd wordt  

• Aanpassing rekenrente verschuift waarde tussen generaties 
• Private pensioenen gepolitiseerd 

• PPR ontvlecht: projectierente alleen tweede rol 
• Ander projectierendement (“rekenrente”) verschuift waarde van 

individu in tijd maar verschuift geen waarde tussen generaties

• Uitsmeren om voldoende beleggingsrisico te verzoenen met stabiele
uitkeringen

8



Uitsmeren schokken    
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Schok -5%; usp = uitsmeerperiode
Garanties uitkeringsniveau eenvoudig in te bouwen; bekende uitruil
kosten, ambitie en risico



Toegevoegde waarde collectiviteit 

• Collectiviteit van belang voor
• Verzekeren biometrische risico’s
• Lage kosten; professionele partij in markt; 
• Samenstellen adequaat keuzemenu

• Boelaars, Bovenberg, de Haan, van Hoogdalem, Kocken, Lever, Mehlkopf, 
Nijman en Ponds (2014): Bij een gesloten spreidingsmechanisme voegt 
collectief delen van beleggingsrisico geen waarde toe ten opzichte van 
individuele pensioenrekeningen

• Toegevoegde waarde delen beleggingsrisico’s met toekomstige opbouw 
maar afruil met 
• discontinuïteitsrisico (en solvabiliteitseisen) 
• politieke risico’s en legitimiteit governance (partijen zitten niet aan tafel)
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Resultaat onderlinge
solidariteitsafspraken



Actuele contractvarianten  
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Adequaat 
beleggingsrisico

Rente 
gevoeligheid 

Stabiele 
inkomensstroom

  Units annuïteiten ✔ ✔ x
  PPR binnen TOCO ✔ ✔ ✔
Shell variant (opb/uitk fase) ✔/x ✔/x ✔/x
  PPR met IGR  ✔ ✔ ✔

Beperkte 
solvabiliteitseisen 

Transparantie
Maatwerk / 
Flexibiliteit

IGR 
Beleggingsrisico 

  Units annuïteiten x ✔ x x
  PPR binnen TOCO ✔ ✔ ✔ x
Shell variant (opb/uitk fase) ✔/x ✔/x ✔/x x
  PPR met IGR  ✔/x ✔/x ✔ ✔



PPR in HLN biedt pensioeninnovatie   

• Verzekeraars
• Beleggingsrisico uitkeringsfase met uitsmeren

• Level playing field uitkeringsregelingen pensioenfondsen
• Minder rentegevoelig pensioen
• Minder solvabiliteitseisen

• Grotere flexibiliteit systematisch langleven op balans
• Pensioenfondsen

• Meer discretie zonder belangenconflicten
• Uitsmeertermijn en projectierendement (reëel vs nominaal)

• Minder rentegevoelig pensioen
• Meer maatwerk
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Stellingen 

• PPR met beperkte risicodeling moet verzekeraars en fondsen vanaf 2016 
gestandaardiseerd framework bieden voor meer discretie (‘knoppen’)  
• Beleggingsrisico en systematisch langlevenrisico uitkeringsfase
• Projectierendement en rentegevoeligheid
• Uitsmeren schokken uitkeringsfase

• Netspar moet inzetten op  
• Onderzoek uitgebreidere risicodeling

• Vormgeving extra modules 
• Voor- en nadelen

• Vormgeven transitie
• Doorsneesystematiek
• Invaren of sterfhuis
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Mission Netspar contributes to the ongoing improvement 

of financing opportunities for the ‘old age’ of Dutch and 

European citizens through network development, formulating 

and executing scientific research and knowledge transfer programs.


