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Individueel Defined Contribution (iDC) regelingen krijgen steeds 
meer aandacht. Dit zijn beschikbare premieregelingen waarbij  
de inleg vaststaat en het pensioen voor een belangrijk deel 
afhangt van het behaalde rendement op de beleggingen. Een 
individuele regeling klinkt misschien eenvoudig en overzichtelijk. 
Voor de pensioenfondsbestuurder roept het tegelijkertijd nieuwe 
vragen op. 

Deze reader behandelt het concept van een balans binnen een 
iDC regeling en de werking van een life cycle.

Welke pensioenbalans bedoel je?
Bij het beheersen van risico’s zijn we gewend bezittingen te 
relateren aan pensioenaanspraken, oftewel verplichtingen. Bij 
een individuele pensioenopbouw is er geen pensioenaanspraak. 
Er is alleen het opgebouwde pensioenvermogen, de beleggingen. 
En de omvang van de verplichting is gelijk aan het opgebouwde 
pensioenvermogen. Als het pensioenvermogen daalt in waarde, 
dan daalt de verplichting ook en andersom. Met het ontbreken 
van een vaste verplichting, ontbreekt ook een vertrekpunt voor 
het te voeren risicobeleid.

Kunnen we de risico’s dan beheersen aan de hand van een 
pensioendoelstelling? De pensioendoelstelling kan uitgedrukt 
worden in een te verwachten pensioenuitkering. Door 
het relateren van de verwachte pensioenuitkering aan het 
pensioenvermogen kun je spreken van een balans. De risico’s van 
deze balans wil je beheersen. 

Er zijn verschillende soorten (balans)risico’s 
Net als bij de bekende Defined Benefit (DB) en Collective 
Defined Contribution (CDC) regelingen zijn er binnen iDC ook 
verschillende risico’s die de omvang van de pensioenuitkering 
beïnvloeden, zoals:
• Renterisico
• Aandelenrisico 
• Inflatierisico
• Valutarisico
• Concentratierisico
• Liquiditeitsrisico
• Tegenpartijrisico
• Kredietrisico
• Actief risico

Binnen iDC worden deze risico’s beheerst met de vormgeving van 
een beleggingspad, ofwel life cycle.

Pensioen
vermogen

Pensioen
doelstelling

2



Wat is een life cycle?
Een life cycle is een beleggingspad waarbij de allocatie naar 
een rendementsportefeuille en een risicobeheersende 
portefeuille verandert gedurende de pensioenopbouw. 
In de eerste fase van de life cycle is de allocatie naar de 
rendementsportefeuille groot. Daarna volgt een fase 
waarin de rendementsportefeuille wordt afgebouwd ten 
gunste van de risicobeheersende portefeuille. Dit heet de 
risicoafbouwfase. Het moment waarop de risicoafbouw start 
verschilt per life cycle, evenals de start- en eindallocatie. 
Door hiermee te variëren zijn meerdere soorten life cycles 
te maken, variërend van defensief tot offensief. Zo kan de 
deelnemer zelf kiezen hoeveel risico hij of zij wil lopen. 

Human capital is een belangrijk argument voor het 
afbouwen van risico richting pensioendatum. Human 
capital is de capaciteit om in de toekomst geld uit arbeid 
te ontvangen. Op jonge leeftijd is die capaciteit groot; de 
deelnemer heeft nog een lang werkend leven voor zich. Hoe 
ouder men wordt, hoe lager het human capital wordt. 

Figuur 1  voorbeeld life cycles

Geleidelijk wordt human capital omgezet in financieel kapitaal 
(waaronder pensioenvermogen). Doordat de toekomstige 
verdiencapaciteit (human capital) afneemt en het financiële 
kapitaal toeneemt, wordt het steeds belangrijker om 
financiële risico’s af te dekken.

De keuze voor een vast of variabel pensioen is cruciaal 
voor de invulling van de life cycle
Richting pensioendatum moet de deelnemer een keuze 
maken tussen een vast of een variabel pensioen. Een vast 
pensioen wordt uitgekeerd door een pensioenfonds of een 
verzekeringsmaatschappij. Hiervoor gelden solvabiliteitseisen 
(buffers). Zijn de aanwezige buffers hoog genoeg? Dan kunnen 
pensioenen (deels) geïndexeerd worden. Zijn de buffers negatief? 
Dan worden pensioenen gekort. Een variabel pensioen kent geen 
buffers. Het uit te keren pensioen varieert met (onder andere) de 
rendementen die behaald worden. Een vast pensioen is dus niet 
rotsvast, maar stabieler dan een variabel pensioen. Daar staat 
tegenover dat een variabel pensioen hoger kan uitvallen.

Afhankelijk van de keuze die de deelnemer maakt, wordt 
voorgesorteerd door in de juiste life cycle te beleggen.  
Het eindpunt van de life cycle moet aansluiten op deze keuze. 
Aan het einde van een life cycle van een deelnemer die kiest 
voor een vaste uitkering zijn risico’s zoveel mogelijk afgebouwd. 
Voor een deelnemer die kiest voor een variabele uitkering is aan 
het einde van de life cycle meer ruimte om beleggingsrisico’s te 
nemen. Er wordt na pensioendatum immers nog doorbelegd. 
Doorbeleggen verlengt de beleggingshorizon, waardoor enige 
mate van risico nemen nog interessant is.

Wet verbeterde premieregeling
Het wettelijk kader voor premieregelingen is per  
1 september 2016 gewijzigd. Het kapitaal dat in deze 
regelingen wordt opgebouwd, hoeft sindsdien op de 
pensioendatum niet altijd meer in een vaste uitkering 
omgezet te worden, maar kan ook worden gebruikt voor 
de financiering van een variabele uitkering. De deelnemer 
belegt – doorgaans in een collectief – verder. Dit wordt ook 
‘doorbeleggen’ genoemd. De deelnemers delen hierbij het 
langlevenrisico. Vanuit het collectief ontvangt de deelnemer 
een pensioen. Hierop worden toe- of afslagen toegepast die 
afhankelijk zijn van de dekkingsgraadontwikkeling van dit 
collectief. We spreken daarom van een variabele uitkering. 
Buffers zoals bij DB-regelingen zijn niet aan de orde in dit 
pensioencontract. Het voordeel van doorbeleggen is dat het 
pensioenkapitaal na pensionering nog kan renderen. 

Deze reader is onderdeel van de reader Balansrisico’s binnen 
individueel Defined Contribution. 

rendementsportefeuilleRisicobeheersende portefeuille
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Wilt u meer weten over balansrisico’s binnen iDC?
Wilt u de uitgebreide reader lezen over de balansrisico’s binnen individueel Defined Contribution? Bezoek dan onze website. 
Heeft u vragen, neem dan contact op met uw accountmanager of met Jeroen Roskam via jeroen.roskam@achmea.nl of  
Marijn Jansen via marijn.jansen@achmea.nl.
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Disclaimer
Achmea Investment Management B.V. (‘Achmea IM’) heeft de informatie in dit document met zorg samengesteld. De informatie is alleen bestemd 
voor gekwalificeerde beleggers en/of professionele beleggers zoals bedoeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Dit document is of bevat (i) geen aanbod of uitnodiging om financiële instrumenten te kopen, te verkopen of te verhandelen, (ii) geen 
beleggingsaanbeveling of beleggingsadvies, (iii) geen juridisch, fiscaal of ander advies. Achmea IM raadt u af een (beleggings)beslissing uitsluitend  
te baseren op de informatie in dit document. Raadpleeg in voorkomende gevallen een juridisch, fiscaal of andere adviseur. Achmea IM is niet 
aansprakelijk voor schade die het gevolg is van zo’n (beleggings)beslissing.

De informatie in dit document is (mede) gebaseerd op informatie die Achmea IM van betrouwbaar geachte informatiebronnen heeft verkregen. 
Achmea IM garandeert niet de betrouwbaarheid van die bronnen en de juistheid en volledigheid van de van die bronnen verkregen informatie.
De informatie in dit document is puur informatief en u kunt daaraan geen rechten ontlenen. Alle informatie is een momentopname, tenzij 
uitdrukkelijk anders is aangegeven. Het verstrekken van dit document na de oorspronkelijke publicatiedatum is geen garantie dat de hierin 
opgenomen informatie op die latere datum nog juist en volledig is. Achmea IM heeft het recht om deze informatie zonder aankondiging te wijzigen. 
Het noemen van rendementen op beleggingen in dit document dient uitsluitend als uitleg en toelichting. Achmea IM spreekt daarmee geen 
verwachting uit over het rendement of koersverloop van die beleggingen. De waarde van uw belegging kan fluctueren en in het verleden behaalde 
resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

U mag de informatie in dit document alleen voor eigen persoonlijk gebruik kopiëren. U mag de informatie niet overnemen, vermenigvuldigen, 
distribueren of openbaren zonder schriftelijke toestemming van Achmea IM. Alle informatie (teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, 
handelsnamen, logo’s, woord- en beeldmerken) blijft eigendom van of in licentie bij Achmea IM en wordt beschermd door auteursrecht, 
merkenrecht en/of intellectueel eigendomsrecht. Er worden geen rechten of licenties overgedragen bij gebruik van of toegang tot deze informatie.

Uitgegeven door: Achmea Investment Management B.V., statutair gevestigd te Zeist en kantoorhoudende te Zeist (Handelsregister nr. 18059537). 
Achmea IM is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (‘AFM’) in Amsterdam als een beheerder van beleggingsinstellingen als bedoeld in 
artikel 2:65a Wft en is onder deze vergunning bevoegd tot het verlenen van de beleggingsdiensten als opgenomen in het door de AFM gehouden register.
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