Pensioen in de Praktijk

SAVE THE DATE

12 mei 2016
relatiemiddag voor Werkgevers & HR
Op donderdagmiddag 12 mei 2016 vindt de jaarlijkse relatiemiddag voor werkgevers & HR plaats. We praten u
bij over pensioenactualiteiten die uw praktijk gaan raken. Deze nieuwsbrief is de opmaat daartoe. Deelname is
gratis. Nadere informatie volgt.

Algemeen Pensioenfonds… Het AD interviewt Pensioen Perspectief
In een interview met Pensioen Perspectief (Corry van Herpen) zet het Algemeen Dagblad vandaag de pensioenproblemen
uiteen waar werkgevers op dit moment tegen aanlopen. Wij praten u kort bij.
DB pensioen bij verzekeraar leidt tot enorme premiestijgingen
Wordt het DB pensioen (eind- of middelloon) uitgevoerd door een verzekeraar? Dan stijgt de premie na afloop
van de uitvoeringsovereenkomst als gevolg van de lage marktrente en hoge levensverwachting. Die stijging is
vaak drastisch, dat toont dit representatieve voorbeeld uit de praktijk. Tip: onderzoek wanneer de
uitvoeringsovereenkomst afloopt. Is dat eind dit jaar? Neem dan direct actie!
Premie Algemeen Pensioenfonds
De premie bij een Algemeen Pensioenfonds (APF) zal in het algemeen lager liggen dan bij een verzekeraar. Maar
let wel op, die premie kan op drie manieren worden bepaald:
zuiver kostendekkend, gedempt o.b.v. de gemiddelde RTS of gedempt op basis van verwacht rendement.
Onderstaande figuur geeft een indicatief beeld van de verschillende premie opties.

De figuur maakt duidelijk dat de premie bij een Algemeen pensioenfonds fors lager ligt dan bij een verzekeraar.
Dat komt omdat de premie daar anders wordt bepaald én omdat de zekerheidsmaatstaf 97,5 % i.p.v. 99,5 % is. Bij
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de keuze voor een Algemeen pensioenfonds moet dus ook het premiebeleid en het risicoprofiel betrokken
worden.
Aanbieders Algemeen pensioenfonds
Onderstaande tabel geeft een globaal overzicht van de fondsen die nu in oprichting zijn.
APF
Centraal Beheer APF
Delta Lloyd APF
De Nationale APF
Het nederlandse pensioenfonds
PGGM APF
STAP

Betrokken partij(en)
Achmea
Delta Lloyd
NN en AZL
ASR
PGGM
Aegon en TKP

Deelname eisen
Geen
Meer dan 50 deeln.
Premie > 1 mln.
Geen
Nog onbekend
Premie > 1 mln.

Overstappen naar een Algemeen Pensioenfonds
Als u overstapt naar een Algemeen pensioenfonds heeft dat grote gevolgen. De pensioenpremie kán lager
uitvallen, de kans op indexatie kán groter zijn en het risico op korten van het pensioen doet zijn intrede.
Daarnaast heeft ieder APF zijn eigen kenmerken en voorwaarden. En let op, de overstap betekent ook een
wijziging van de pensioenregeling. Daarvoor is bijna altijd instemming van de OR en de werknemers benodigd.

Gratis update tool Pensioenfondsen in Perspectief
Ieder kwartaal brengen wij de vermogenspositie van pensioenfondsen in beeld. Deze tool is gratis en eenvoudig te
downloaden…
Jouw pensioenfonds in beeld
Met de tool Pensioenfondsen in Perspectief geven we ieder kwartaal inzicht in de vermogenspositie van uw
pensioenfonds. Dat doen we op basis van gegevens van De Nederlandsche Bank (DNB). Met deze tool kunt u het
eigen pensioenfonds ook vergelijken met andere fondsen. Deze update is gebaseerd op de gegevens DNB van het
4e kwartaal 2015. We hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om tevens de zoekfunctie te vereenvoudigen.
Klik hier en download gratis de tool.
Tip voor werkgever/HR
In veel gevallen staat uitvoering van de pensioenregeling door een “eigen” ondernemingspensioenfonds ter
discussie. O.a. de omvang en vermogenspositie van het fonds spelen daarbij een rol. Deze tool verschaft u een
(vergelijkend) inzicht.

