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Voorwoord van de voorzitter 

Hierbij treft u aan de eerste PF- 
Update van 2022. We hebben een 
roerig Corona-jaar en een jaar met 
oplopende inflatie achter de rug. 
Corona is inmiddels ver naar de 
achtergrond gedrongen. Ook zijn 
vrijwel alle restricties opgeheven. 
Blijvende verandering als gevolg 
van Corona is het vergaderen via 

videobellen. Het pensioenfonds maakt hier veel gebruik van.

Net toen we dachten in rustiger vaarwater terecht te zijn gekomen, 
vond de Russische inval in Oekraïne plaats. Dit heeft het eerste 
kwartaal van 2022 gedomineerd. Als gevolg van deze inval vond een 
sterke stijging plaats van de olie- en gasprijzen. Deze hadden op hun 
beurt weer grote invloed op de hoogte van het inflatie-cijfers.

In deze PF Update wordt onder meer aandacht besteed aan onze 
beleggingen, de impact van de hoge inflatie op pensioenen, de 
Eigen Risico Beoordeling die het fonds onlangs heeft uitgevoerd,  
en het nieuwe pensioenakkoord.

Ik wens jullie veel leesplezier toe!

Pieter van der Wal – Voorzitter Pensioenfonds van de KAS BANK
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Oorlog in Oekraïne en onze beleggingen  

Ons pensioenfonds heeft geen beleggingen in Rusland en Oekraïne. Hierdoor is het directe effect van 
de gebeurtenissen in Oekraïne op onze beleggingen klein.

De gebeurtenissen in Oekraïne hebben naast grote humanitaire gevolgen ook impact op de economie 
en de financiële markten. Wat de exacte gevolgen zullen zijn is nu niet te voorspellen. Er is veel onzekerheid, 
waardoor de aandelenkoersen zijn gedaald. Daarnaast zijn de prijzen op de grondstoffenmarkten sterk 
gestegen, doordat Europa voor een gedeelte van de energievoorziening afhankelijk is van Rusland. 
Dit zal er op korte termijn toe leiden dat de inflatie nog verder zal toenemen.

Het bestuur houdt de situatie op de financiële markten blijvend in de gaten en zal actie ondernemen 
als de ontwikkelingen daar aanleiding toe geven.

Aankondiging Communicatiecampagne 
De Russische invasie in Oekraïne vormt een bedreiging voor de mondiale duurzaamheidsagenda, met 
mogelijk grote gevolgen. Tijdens campagne 2 staan wij stil bij de impact van de Oekraïnecrisis op 
maatschappelijk verantwoord beleggen. 

Carola Schouten, eerste minister voor Pensioenen 

Carola Schouten (1977) is in januari aangesteld als eerste minister voor Armoedebeleid, Participatie en 
Pensioenen. Een belangrijk onderdeel van haar takenpakket is het tot uitvoering brengen van het nieuwe 
pensioenakkoord. De Wet toekomst pensioenen ligt momenteel voor advies bij de Raad van State, en recent 
heeft ze herhaald in de tweede kamer dat dit wetsvoorstel vóór april naar de kamer zal worden gestuurd. 
Daarnaast zal minister Schouten in het voorjaar een voorstel naar de Tweede Kamer sturen voor soepelere 
regels voor de verhoging van de pensioenen. 
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Beleggingen: Never a dull moment, of misschien “Het is ook nooit goed!”

Het interessante aan een pensioenfonds is dat we soms tevreden zijn als de waarde van een deel van onze 
beleggingen daalt. En dan doel ik vooral op de obligatieportefeuille. Want die waarde daalt hopelijk door de 
stijging van de rente. En daardoor daalt de waarde van de verplichtingen sterker (als je het renterisico niet 
helemaal afdekt, zoals bij ons het geval is). En dat is dan weer goed voor de dekkingsgraad, wat indexeren 
mogelijk maakt. En dat hebben we weer nodig vanwege de oplaaiende inflatie. 

Bovenstaande is het eenvoudige stuk. De situatie is echter complexer. De oorlog in Oekraïne zet de financiële 
verhoudingen weer op zijn kop. Het is duidelijk dat de Russische economie genadeloos wordt geraakt. Vraag 
blijft hoeveel de rest van de financiële markten dit gaat merken op de lange termijn. Sommige sectoren gaan 
ernstige last ondervinden maar andere zijn spekkoper, denk aan de defensie-industrie. En voor ons fonds is 
het de vraag hoe onze aandelenportefeuille gaat presteren. De nadruk op ESG heeft tijdens de Covid-crisis 
goed gewerkt, daarna bleef de performance gedeeltelijk achter toen de wereld weer deels “normaliseerde”. 
Ook nu moeten we over langere tijd bekijken hoe de structurele veranderingen in Europa en de wereld die 
het gevolg zijn van Putin’s besluiten uit gaan pakken voor onze portefeuille.

Nieuw is het toevoegen aan de portefeuille van vastrentende waardebeleggingen in opkomende markten. 
Dat zal een goede toevoeging worden aan het risicoprofiel van de beleggingen, met daarbij een voldoende 
rendement. Ook hier zullen we kijken naar een ESG-insteek en ook hier zal er zoals bij de aandelen geen 
Russisch staatspapier tussen zitten.
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Impact hoge inflatie op de pensioenen

Door inflatie neemt de koopkracht van pensioenen af. Dat geldt voor alle pensioenen, dus niet alleen 
voor de mensen die al met pensioen zijn. De gepensioneerden merken de achteruitgang direct door 
de hogere prijzen bij hetzelfde inkomen. De niet gepensioneerden merken het pas later, als ze met 
pensioen gaan. De inkomensachteruitgang bij pensionering wordt groter.

Met indexatie kan de koopkracht van een opgebouwd of ingegaan pensioen worden behouden of kan 
de achteruitgang worden verminderd.

Door de lage rente waren de indexatiemogelijkheden voor het pensioenfonds de afgelopen jaren 
beperkt. Ondanks de lage inflatie en gedeeltelijke indexatie bedroeg in de periode 2016-2020 voor 
de deelnemers van het pensioenfonds van de KAS BANK de achteruitgang van de koopkracht ca. 4,3% 
voor de inactieve deelnemers en ca. 2,4% voor de actieve deelnemers.

Huidige inflatie
De inflatie is het afgelopen jaar sterk gestegen en de verwachting is dat deze situatie voorlopig 
voortduurt; de koopkracht van de pensioenen neemt daardoor sterker af. 

Bij de hoge inflatie neemt echter ook de rente toe en daarmee ook de rente waarmee het pensioenfonds 
haar verplichtingen moet berekenen. Door de hogere rente in combinatie met het rendement op de 
beleggingen neemt per saldo de mogelijkheid tot indexatie voor het pensioenfonds toe. 

Bij de huidige stand van zaken is het voor de komende periode te verwachten dat de pensioenen 
voor een (groot) deel van de inflatie kunnen worden gecompenseerd. Dat is een positief geluid bij 
alle negatieve gevolgen van de hoge inflatie. 

Ook hier geldt: “De huidige indexatiemogelijkheid biedt geen garantie voor de toekomst.”
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Ons pensioenfonds en de Eigenrisicobeoordeling

Voor de inrichting van het risicobeheer organiseert ons pensioenfonds tenminste eens per drie jaar 
een eigenrisicobeoordeling (ERB). De uitkomsten van de ERB gebruiken we als onderbouwing voor 
de strategische keuzes van het pensioenfonds.

We kunnen besluiten de ERB tussentijds aan te passen, dus voordat de drie jaar voorbij zijn, bij 
de volgende twee gebeurtenissen 1) een plotseling grote wijziging in het risicoprofiel, of 2) een 
strategisch besluit van het pensioenfonds dat een materieel gevolg heeft op het risicoprofiel. 

Met de ERB krijgen we inzicht in de samenhang tussen de strategie van het fonds en de strategische 
en materiële risico’s. Hiermee krijgen wij meer grip op risico’s en wordt voorkomen dat wij overvallen 
worden door een crisissituatie. Met andere woorden, de ERB helpt ons met het voorbereiden op 
zowel de oorzaak als de reactie op een crisis. 

De ERB heeft de volgende kenmerken:

1. Interne blik: het moet gaan om specifieke risico’s voor het pensioenfonds
2. Toekomstgericht: in plaats van terugkijkend
3. Inzicht vooraf: in de toepasbaarheid en impact van maatregelen
4.  Afdwingbare afweging: bij strategische besluitvorming moeten de risico's vanuit de ERB 

worden meegewogen

Aankondiging Communicatiecampagne 1 
Binnenkort start een communicatiecampagne over de Eigenrisicobeoordeling, waarin wij jullie 
uitleggen hoe het bestuur van het pensioenfonds voorkomt dat het wordt overvallen worden door 
crisissituaties.
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De ERB-bouwstenen
Het ERB proces bevat vier bouwstenen: de strategische beleidscyclus, het scenariodenken, de 
impactanalyse en de beoordeling van dit alles door het bestuur. Dit is hieronder schematisch 
weergegeven. Elk van deze bouwstenen gaat op in een aantal vragen.

De uitkomsten van de ERB worden vastgelegd in een eindrapportage die, na vaststelling door het bestuur, 
wordt gedeeld met De Nederlandsche Bank.
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Q&A Nieuw Pensioenakkoord

De Nederlandse pensioenwereld staat voor een van de grootste hervormingen ooit en daar is tijd voor 
nodig. In de transitieperiode (2023-2027) zullen we al met de blik van het nieuwe stelsel naar het huidige 
stelsel kijken. Zo mogen pensioenfondsen die de intentie hebben om de huidige pensioenen over te 
zetten naar het nieuwe stelsel (het zogenaamde “invaren”) onder voorwaarden met versoepelde 
indexatieregels rekenen. Ons pensioenfonds onderzoekt momenteel of wij gaan “invaren” of niet. Als wij 
niet gaan invaren verandert er niks en blijft de pensioenregeling zoals die nu is. Omdat alle opties nog 
open staan, willen wij jullie alvast informeren over de wijzigingen in het nieuwe stelsel.

Hieronder geven we antwoord op de veel gestelde vragen.

Waarom nieuwe regels voor pensioen?
Door onder andere de dalende rente en gestegen levensverwachting is het huidige pensioenstelsel 
onder druk komen te staan. De pensioenregelingen waarin pensioenfondsen een bepaald pensioen 
konden garanderen zijn onbetaalbaar geworden. Ook is er veel veranderd op de arbeidsmarkt. 
Mensen werken niet meer hun hele leven bij dezelfde werkgever en wisselen vaker van baan of gaan 
ondernemen. Daar is het huidige pensioenstelsel niet op ingericht. Allemaal aanleidingen om het 
pensioenstelsel aan te passen.

Wat is er al bekend over het nieuwe pensioenstelsel?
In het nieuwe stelsel gaat iedereen over van een uitkeringsovereenkomst naar een premieovereenkomst. 
In een uitkeringsovereenkomst staat de hoogte van de toekomstige uitkering centraal. De dekkingsgraad 
is de graadmeter of wij als pensioenfonds genoeg geld in kas hebben om aan onze verplichtingen 
te voldoen. 

Bij een premieovereenkomst heeft iedere deelnemer een eigen pensioenpot waarmee door het 
fonds belegd wordt; de ingelegde premie staat centraal. De hoogte van de ingelegde premie staat vast, 
de hoogte van het uiteindelijke pensioen staat vooraf niet vast. Dit is onder andere afhankelijk van 
de beleggingsresultaten.

In het Pensioenakkoord staan twee contracten waar de sociale partners uit gaan kiezen:

Het solidaire contract 
Het solidaire contract heeft een meer collectief karakter. Er wordt collectief belegd aan de hand 
van een gezamenlijke risicohouding; de toebedeling van het beleggingsresultaat gebeurt vervolgens 
leeftijdsafhankelijk. Ook is sprake van een verplichte solidariteitsreserve, waaruit risico’s kunnen 
worden gedeeld. Vanaf het moment dat je met pension gaat ontvangt u een variabele uitkering.
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Het flexibele contract
Het flexibele contract heeft een meer individueel karakter. De risicohouding is in beginsel leeftijds-
afhankelijk, zo kan een jongere deelnemer wat meer risico nemen en de oudere deelnemer wat minder. 
Op pensioendatum wordt er doorbelegd en ontvangt de gepensioneerde een variabele uitkering die 
meebeweegt met de beleggingsresultaten. Er kan ook een vaste uitkering worden gekozen.

Wat blijft hetzelfde?
• Pensioen blijft een arbeidsvoorwaarde.
• Je bouwt automatisch pensioen op door samen met jouw werkgever premie te betalen.
• Je krijgt pensioen zolang je leeft.
• Je ontvangt AOW vanaf jouw AOW-leeftijd.

Wat wordt er anders in de nieuwe situatie?
• Iedereen krijgt een persoonlijk pensioenpotje.
• De hoogte van jouw pensioen hangt straks af van het beleggingsrendement.
•  Je pensioen kan eerder stijgen maar kan ook eerder dalen; je pensioen beweegt mee 

met de resultaten van het fonds. Dat geldt ook voor pensioenen die al zijn ingegaan.
• Deelnemers kunnen kiezen voor een éénmalige uitkering als ze met pensioen gaan.
• Verbetering van het partnerpensioen.
• Geen gelijke pensioenopbouw voor alle leeftijden meer. Wel gelijke premie.

Ik ga dit jaar met pensioen, of ben al met pensioen. Gelden de nieuwe pensioenregels ook voor mij?
Ja, de nieuwe regels gaan gelden voor iedereen die pensioen opbouwt, heeft opgebouwd of al met 
pensioen is. De nieuwe pensioenregeling moet uiterlijk op 1 januari 2027 zijn ingevoerd. Tot het moment 
dat de nieuwe regeling is ingevoerd maakt u gebruik van de huidige regels. 

Als ik het goed begrijp kan mijn pensioen in het nieuwe pensioenstelsel stijgen, maar ook dalen.  
Hoe weet ik wat ik krijg wanneer ik met pensioen ga? 
We rekenen de hoogte van jouw pensioen periodiek voor je uit. Wij vertellen je vervolgens hoeveel 
er in jouw pensioenpot zit en wat je naar verwachting krijgt als je met pensioen gaat. Daarbij houden 
we rekening met verschillende scenario’s voor de financiële markten. Bij een gunstige ontwikkeling mag 
je wat hoger pensioen verwachten, bij een ongunstige wat minder.

Zijn er ook veranderingen als ik kom te overlijden? 
Ja, het nabestaandenpensioen verandert. Het wordt eenvoudiger en transparanter. Het nabestaanden-
pensioen wordt gekoppeld aan je salaris. De wetgeving moet nog verder worden uitgewerkt, vooral over 
hoe om te gaan met het al opgebouwd nabestaandenpensioen. 
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Wat is de tijdlijn van het pensioenakkoord van sluiten akkoord tot invoering nieuwe stelsel?
Juni 2019  – Kabinet, werkgevers- en werknemersorganisaties sluiten Pensioenakkoord
Juli 2020 –  Kabinet, werkgevers- en werknemersorganisaties zijn het eens over uitwerking 

Pensioenakkoord op hoofdlijnen 
Dec. 2020 –  Start wetgevingstraject 
Jan.2021 –  Pensioenakkoord omzetten in wetgeving 
Jan. 2023 –  Wetgeving klaar
Juli 2023 –  Overeenstemming CACEIS, vakbonden en pensioenfonds over contouren nieuwe regeling
Jan. 2024 –  CACEIS en vakbonden akkoord over nieuwe pensioenregeling met instemming 

van pensioenfonds
Jan. 2027 –  Uiterlijke datum waarop nieuwe pensioenregeling voor CACEIS moet zijn ingevoerd

Hoe zit jij er later bij? 

Je levensstijl heeft invloed op je financiële keuzes en daarmee ook op je pensioen. Ben jij een  
carrièretijger, familiemens, levensgenieter of creatieveling? Doe de quiz en ontdek welk type jij bent 
op www.hoezitjijerlaterbij.nl. Deze site is ontwikkeld door en voor jongeren op initiatief van het PensioenLab. 
Bij de uitslag krijg je nuttige tips, passend bij jouw pensioentype. Vergeet ook niet een kijkje te nemen bij de  
veel gestelde vragen; misschien wordt jouw vraag daar wel beantwoord.
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