
WET TOEKOMST PENSIOENEN
Stap voor stap naar het nieuwe stelsel

Datakwaliteit: normenkader APS

Monitoring (invaar)
dekkingsgraad

Advies invulling beleggings-
beleid transitieperiode

Workshops en kennissessies 
implicaties nieuwe wereld op 
beleggingsbeleid en inrichting

Eventuele aanpassing b e leg-
 gingsbeleid transitieperiode

Vormgeven 
investmentbeliefs

Advies over inrichting 
beleggingen op hoofdlijnen

Unitisering en 
beleggingsmodules

Nieuw vermogens-
beheercontract

Start advies beleggingbeleid

Economische scenario’s 
en investmentbeliefs voor 
beleggingsbeleid

Opzet collectief beleggings -
beleid (incl. bescherming s -
portefeuille)

Opt-out beleggings fondsen

Beleggingsbeleid 
reserves

Portefeuilleconstructie: 
bepalen specifieke invulling 
beleggingsbeleid

Analyse en ontwerp 
invulling beleggingsbeleid

Start inrichting
beleggingsbeleid 

Start unitisering

Start inrichting 
SPR en FPR

Juridische check op overeenstemming 
uitvoeringsovereenkomst en pensioen-
reglement met opdrachtaanvaarding

Uitvoering migratie 
Achmea IM 

Uitvoering migratie

AdviesdienstenVermogensbeheer Uitvoering Communicatie

Jaarlijks overbruggingsplan

Opstellen leidraad evenwichtigheid

Advies indexatiebeleid transitieperiode & 
vaststellen invaardekkingsgraad

Projectmanagement, tripartite 
samenwerking vastleggen

Risicobereidheidsonderzoek

ALM analyse contracten

Inzicht netto profijt

Vertaling naar risicohouding 
en vaststellen lifecycle

Propositie op hoofdlijnen

Lifecycle-design 

Advies over invulling collectieve 
uitkeringsfase: spreiding daling, 
collectieve mix

Advies, onderbouwing premie 
en pensioenambitie
Advies en onderbouwing 
inrichting reserves
Advies invulling dekking 
onderdelen regeling

Toets op ambitie 
en overige juridische documenten

Opstellen concept
pensioenreglement 

Advies en onderbouwing invaren 
en compensatie

Check of definitieve plannen 
o.b.v. de wet volledig en juist zijn

Check en advies over alle beleidsdocumenten 
op weg naar nieuwe regeling

Begeleiden uitvoeren migratie en invaren

Ondersteuning + advisering opstellen 
migratieplan en invaarplan

Laatste check nieuwe regeling en migratie

Propositie APS op hoofdlijnen

Productkaart keuzes per contract 
Pricing per contract

Invullen keuze architectuur 
en zorgplicht 

Inrichten cohorten en toedeelregels

Keuze default, shoprecht, 
toetreding, daling en spreiding

Projectierendement, cohorten 
en spreiding

Vul en verdeelregels 
risicodeling/solidariteitsreserve

Herverzekering/
eigenrisicodrager reserve
Toets op premiecomponenten
en pensioengrondslagen
Gegevensinwinning

Toets op uitvoering (PDC)

Uitvoeringstoets 

Contractering

Invaren of premievrij DB

Uitgangspunt regeling 
implementatie definitief

Ondersteuning en advisering 
opstellen migratieplan en invaarplan
Communicatieplan/klantreis invaren

Aanleveren gegevens en uitvoeren 
herstel

Configuratie NPR, migratie en 
communicatie start regeling

Transitiecampagne 
requirements

Transitiecampagne

Optioneel: communicatie-
campagne regeling

Introductiecampagne, 
keuzebegeleiding, digitale 
kanalen: requirements

Optioneel: campagnes 
activatie requirements

Wettelijk communicatieplan 
(transitieplan)

Introductiecampagne 
digitale kanalen

Wettelijke communicatie 
berichtenboek

Optioneel: campagne 
activatie

Wettelijke communicatie 
berichtenboek requirements

Advies, onderbouwing en juridische check 
bij definitieve inrichting regeling

Inrichten samenwerking & planning

Overbruggingsplan

Voorlopige opdrachtaanvaarding door pensioenfonds

Kennis vergarenWorkshops en kennissessies op maat 

Risico-preferentieonderzoek

Keuze transitie FTK of huidige FTK

Bepalen risicohouding fonds 
juridisch en actuarieel

Betrekken medezeggenschapsorgaan 
en intern toezicht

Vormgeven beliefs

Evenwichtige belangenafweging

Beleid datakwaliteit

Eerste toets op uitvoering 

Notitie uitgangspunten uit oriëntatiefase

Keuze contract

Beleggings-
beleid

Keuze -
vrijheid

Uitkerings -
fase

Uitkerings-
fase

Risicodekkingen en overige 
onderdelen regeling 

Premiebeleid en ambitie

Concept regeling: 
gekozen oplossing

Inzicht in gekozen oplossing
Toets op:
• Financierbaarheid
• Evenwichtigheid
• Uitvoerbaarheid
• Uitlegbaarheid

Akkoord invulling nieuwe regeling

Compensatievraagstuk invullen

Definitief transitieplan en alle 
partijen akkoord
• Contractkeuze
• Invaren
• Compensatie en financiering
• Resultaat na invaren
• Toepassing FTK

Definitief pensioenreglement

Definitieve uitvoeringsovereenkomst

Melding aan DNB+AFM

Definitief implementatieplan

Definitief communicatieplan

Check op datakwaliteit opvolging 
en herstel

Start regeling en invaren

H
uidig

e FTK

Beleggings-
beleid

Impliciete lifecycle/
toedeelregels

Solidariteit s-
reserve

PENSIOENFONDS

Formeel verzoek invaren

Toets op evenwichtigheid

Juridische check: waar moet transitieplan, commu -
ni catieplan en implementatieplan aan voldoen?
Advies inrichting regeling op hoofdlijnen

Inrichten lifecycles, 
modules en handelskalender 

Eerste toets op 
uitvoerbaarheid regeling

Beleggingsbeleid 
uitkeringsfase (CVP)
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Flexibele regeling

S
olidaire regeling

Keuze en invullen 
risicodelingsreserve

Concept opdrachtaanvaarding en 
-bevestiging

Wijziging pensioenovereenkomst

Wijziging aanspraken en rechten

Resultaat na invaren Compensatie
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