
presentatie DC



Pensioen, zoals u het wilt!

Presentatie beschikbare premie



Veel mensen maken zich zorgen

“Heb ik straks nog pensioen?”

“Pensioenfondsen hebben nog nooit zoveel geld gehad, dus waarom keren ze niet meer uit?”

“Ik had mijn geld beter op de bank kunnen zetten”

“De overheid heeft in het verleden een greep in de kas van pensioenfondsen gedaan en daarom is er nu een tekort”

“De rekenrente moet omhoog. Fondsen maken veel meer rendement dan de rekenrente waar ze mee moeten rekenen”

“Pensioenen veranderen te snel. Ik weet niet meer waar ik aan toe ben”

“De pensioenleeftijd blijft maar voor me uit schuiven, het lijkt wel zo een hengel met een wortel waar je achteraan loopt”

“Je moet niet met je pensioen gaan gokken in een casino pensioen”
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Beschikbare premie & financiering

Werkgever betaalt

 Werkgeversdeel staffel

 Risicopremies partner- en wezenpensioen

 Risicopremies premievrijstelling

 Administratiekosten

 Aanvullende kosten

Werknemer betaalt

✓ Verplichte eigen bijdrage

✓ Beleggingskosten (via rendement)

❑ ANW-hiaat pensioen

❑ Bijsparen
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Uitgelegd: beschikbare premie



• Beschikbare premiesysteem 
(ook wel DC genoemd, defined contribution)

• Periodiek wordt een premie ter beschikking 
gesteld

• De premies worden in een ‘pot’ gestopt

• Deze ‘pot’ gaat renderen

• Op de pensioendatum wordt met deze ‘pot’ 
het kapitaal genoemd, pensioen 
aangekocht

Uitgelegd: beschikbare premie
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Uitgelegd: pensioen aankopen
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Beschikbare premie & staffels



Salaris 30.000,00€      

Franchise 13.875,00€      

Pensioengrondslag 16.125,00€      

Leeftijd 34

Staffelpercentage 6,60%

Beschikbare premie 1.064,25€        

Eigen bijdrage % 4,40%

Eigen bijdrage 709,50€           

Per maand bruto 59,13€             

Voorbeeld berekening premie & bijdrage



✓ Optimalisatie rendement

✓ Afbouw risico automatisch

❑ Passief, actief of impactvol

❑ Defensiever, defensief, neutraal, offensief 
of offensiever

❑ Doorbeleggen na pensioendatum, variabel 
pensioen

❑ Vrij beleggen

❑ Garantie pensioen

Life cycle beleggingen & alle opties



• 4% staffel: uitkering is altijd goed

• 3% staffel: event toets

• Marktrentestaffel: event toets 

• ‘afroming’ event toets naar uitvoerder of 
werkgever

• Marktrentestaffel geldt maximaal 5 jaar

Uitgelegd: maximaal pensioen
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Gegarandeerd partnerpensioen (risicobasis)

Partnerpensioen tijdens dienstverband
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Partnerpensioen aangekocht

Kapitaal

Rendement

Partnerpensioen na pensionering



Voorbeeld berekening partnerpensioen

Salaris 30.000,00€      

Franchise 13.875,00€      

Pensioengrondslag 16.125,00€      

Leeftijd 34

Diensttijd in jaren 40

Partner pensioen 1,16% per jaar 7.482,00€        

Partner:

• Gehuwd

• Geregistreerd partnerschap

• Samenwonend meer dan 6 maanden 

• Samenwonen met samenlevingscontract


