
   
 

Doorbeleggen na pensioendatum 

Op 10 maart jl. heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel “verbeterde premieregeling” 

aangenomen. Dit is een samenvoeging van het initiatief wetsvoorstel van Herma Lodders 

“uitbetaling pensioen in eenheden” en het regeringswetsvoorstel “variabele 

pensioenuitkering”. De beoogde ingangsdatum van deze wet is 1 juli 2016 en moet nog door 

de Eerste Kamer worden goedgekeurd. 

 

Inleiding 

Door de lage marktrente krijgen deelnemers met een premieovereenkomst, die met 

pensioen gaan, een relatief lage levenslange pensioenuitkering. De nieuwe wet maakt het 

mogelijk, om niet een levenslange pensioenuitkering aan te kopen maar om door te 

beleggen. Dit zou kunnen leiden tot een hogere pensioenuitkering. 

 

Pensioenplanning 

Het adviseren van deelnemers bij pensionering wordt voor een financial planner nog 

uitdagender. Er dient immers aandacht te worden besteed aan de mogelijkheid van een 

hoog/laag-constructie, het eventueel omruilen van nabestaandenpensioen in 

ouderdomspensioen, de termijn van uitkering, en bij welke uitvoerder dit het beste kan 

gebeuren (tarieven). Ook geldt er nog de mogelijkheid van de tijdelijke pensioenknip voor 

deelnemers die met pensioen gaan in de periode van 8 juli 2015 tot 1 januari 2017. Nu komt 

daar nog bij, dat er de mogelijkheid is om door te beleggen na pensioendatum. Of een 

combinatie van hiervoor genoemde mogelijkheden. 

 

Wel of niet doorbeleggen? 

Aan het doorbeleggen van pensioenpremies na pensionsering zitten natuurlijk bepaalde 

risico’s. De marktrente kan immers ook nog verder dalen, waardoor de pensioenuitkering in 

de toekomst nog lager wordt. Ook kunnen de beleggingsresultaten tegenvallen, waardoor de 

pensioenuitkering in de toekomst ook lager kan uitvallen. 

 



   
 

Bovendien is op dit moment nog niet duidelijk, hoe de producten van uitvoerders op dit 

gebied eruit gaan zien: worden alle mogelijkheden die wettelijk zijn toegestaan, wel door 

uitvoerders aangeboden? En wat zijn de kosten die hiervoor in rekening worden gebracht? 

En hoe wordt de beleggingsmix vastgesteld voor een 67-jarige en voor welke termijn? 

Overigens zijn uitvoerders niet verplicht, het doorbeleggen na pensioendatum, aan te 

bieden, afwachten dus welke aanbieder die wel en niet gaan doen! 

Belangrijk is daarom, goed aan te sluiten bij het klantprofiel van de deelnemer (zijn wensen 

en doelstellingen, zijn risicobereidheid, zijn kennis en ervaring en zijn financiële positie na 

pensioendatum). 

 

Al met pensioen gegaan? 

Er is een groep deelnemers “die tussen wal en schip valt”. De deelnemers die al met 

pensioen zijn gegaan (in de periode van 1 januari 2014 tot 8 juli 2015) konden immers geen 

gebruik maken van de pensioenknip en moesten een gegarandeerde levenslange uitkering 

aankopen. Voor deze groep deelnemers heeft Staatssecretaris Klijnsma en het Verbond van 

Verzekeraars samen afgesproken dat zij hun gegarandeerde ingegane uitkering mogen 

“open breken” en kunnen opteren voor een variabele pensioenuitkering (door middel van 

door te beleggen na pensioendatum). 

 

Consequenties 

In de opbouwfase hebben Pensioenuitvoerders een (verzwaarde) zorgplicht naar hun 

deelnemers en moeten ook “prudent” beleggen. Daarom zal men als gevolg van deze 

nieuwe wetgeving, aan deelnemers gaan vragen, in de opbouwbase, en op het moment dat 

door de lifecycle, risico’s gaan worden afgebouwd, of een deelnemer wil doorbeleggen na 

pensioendatum of niet. Als hij niet wil doorbeleggen, wordt de bestaande lifecycle gevolgd 

en worden beleggingsrisico’s afgebouwd naar pensioendatum. 

Wordt gekozen voor doorbeleggen na pensioendatum, zal er een nieuwe lifecycle gaan 

gelden, risico’s worden dan later en anders afgebouwd. Het doorbeleggen na 

pensioendatum, heeft dus duidelijk consequenties voor het beleggingsbeleid (ver) voor 

pensioendatum! 

 



   
 

Handig om te weten 

De pensioendeelnemer hoeft niet voor doorbeleggen na pensioendatum te kiezen! De 

pensioendeelnemer mag ook nog steeds een gegarandeerde levenslange uitkering 

aankopen! 

Het wetvoorstel geldt niet alleen voor premieovereenkomsten, maar ook voor 

kapitaalovereenkomsten. 

Ook Premie Pensioen Instellingen, kunnen nu voorstellen aanbieden voor het doorbeleggen 

na pensioendatum. Op een eenmaal gemaakte keuze kan men later niet terugkomen. 

 


