
Automatiseringis de oplossingom kostentebesparen. 
Hoe behoudje inzichtenoverzichtin de keten? 

Ditvraagtom integratievan de beleggingsprocessen!

FSsummit pensioen – 1 april 2022



Excellente klantbediening
flexibiliteit en schaal
voorwaarden voor toekomstig succes

• Nieuwe wetgeving en invoering SPR en FPR begin transformatieproces

• Focus PUO’s steeds meer op klantbediening

• Flexibiliteit en wendbaarheid is vereist met geleidelijke samensmelting van 

SPR en FPR

• Administratie moet ‘native’ meerdere varianten aankunnen voor schaal, 

daarmee kostenefficiëntie en vloeiend reageren op wijzigingen

• Verschil in de varianten schuilt in administratie van beleggingen

en ondersteuning van beleggingsprocessen



Rekenkern heeft geen relatie 
met vermogensbeheer

Automatisering lijkt complex

Indexatie of ‘afstempelen’
Dekkingsgraad Rekenkern pensioenadministratie

Werkgever-
Deelnemers
administratie

Front end Incasso / 
excasso

Vermogensbeheerder(s)

Berekening 
dekkingsgraad (FTK)

Beleggingen
(processen & administratie) 

Pensioenuitvoerder



... beleggingsprocessen zijn onderdeel van het ecosysteem

Maar...

ALM
BELEID

STRATEGISCH 
BELEID

BELEGGINGS-
PROCESSEN

TACTISCH
BELEID

BELEGGINGS-
PROCESSEN

• Vaststelling noodzakelijke rendementen 
m.b.v. ALM studies

• Evaluatie a.d.h.v. behaalde resultaten met 
eventuele bijsturing

• Vertalen ALM in samenstelling beleggingen 
in cohorten (SPR) of life cycles (FPR)

• Waar nodig bijsturen
• Beleid t.a.v. herbalanceren

• Dagelijks inzicht in beleggingen
• Dagelijks inzicht in kosten
• Beheer van geldstromen
• Plaatsen van orders vanuit ‘eigen potjes’ 

deelnemers
• Koppeling virtueel en dekking (SPR)

• Afwikkeling van orders in ‘eigen potjes’ 
deelnemers

• Beheer van geldstromen
• Berekening beleggings-performance 

cohorten (SPR) of life cyles (FPR)
• Koppeling virtueel en dekking (SPR)

• Vermogensbeheerder voert mandaat uit 
• Doel is goede beleggingsperformance
• Geen beeld van ‘eigen potjes’ deelnemers

Fiduciair management
• Selecteren en monitoren van 

vermogensbeheerders / fondsen
• Eventueel aanvullende advisering



Schaalbaar, efficiënt 
en in control

FPR en hybride regelingen vragen hier sowieso om

Sturing risico’s

● Nauwkeurig beheer beleggingen

● Reconciliaties op onderdelen en 

het geheel

● Real time inzicht in 

beleggingsdata

● Volledige audit trail

SCHAALBAAR 2

SNEL EN EFFICIËNT

IN CONTROL

SCHAALBAAR 1

Bestaande mandaten

● Zet bestaande mandaten in voor: 

- FPR en hybride

- DB (bij gedeeltelijk niet invaren)

- SPR 

Groot aantal transacties

● 550 life cycle modellen per 

pensioenregeling 

● Per maand circa 7,5 mln. mutaties 

in de beleggingen 

● Bij aanpassing life cycles per keer 

tot 21 mln. transacties

Dagelijkse transacties

● Piek is maandelijkse premie-run

● Flexibiliteit in planning voor 

overige processen, waaronder:

- Rebalancing bij 

modelaanpassingen

- Diverse mutaties met effect op 

deelnemeraccounts



De varianten zullen naar 
elkaar toe groeien

Eén uniforme invulling omdat verschillen 
tussen FPR en SPR klein zijn en

Criteria SPR FPR

Beleggen

Beleggingsrisico’s Projectie Projectie

Rendement
Indirect, doel is zo 
stabiel mogelijke 
uitkering

Direct, met geluk en 
pech

Reserve Verplicht Optioneel

Illiquide beleggingen Ruim Mogelijk

Communicatie  
en zorg voor 
deelnemer

Inzicht/transparantie Gedeeltelijk Hoog

Passend bij persoonlijke 
situatie

Bij het collectief Uitvraag deelnemer

Handelingsperspectief Beperkt
In potentie 
aansluiting bij 
financial planning



Koppeling 
tussen 
specifieke 
beleggingen 
met specifieke 
cohorten

Het sturen van de beleggingen 
onder SPR vraagt om een

1. Vaststellen beschermings-
rendement

2. K+S = V
3. Als K<V dan +S
4. Als K>V dan  -S 
5. Als K>V en S=0 dan -K

Rekenkern kapitaaladministratie
K = kapitaal + beschermingsrendement

S = solidariteitsreserve

Werkgever-
Deelnemers
administratie

Front end Incasso / 
excasso

V = Vermogensbeheerder(s)

Actuariële berekeningenBeleggingen
(processen & administratie) 

Pensioenuitvoerder

Dagelijkse frequentie?
(direct beleggen

ontvangen gelden)

Inzicht individuele
deelnemer vs 

maatman cohort

Handmatig
beleggingsproces

Toebedelen specifieke
rendementen aan

specifieke cohorten



continue link tussen 
pensioenadministratie
en vermogensbeheer

Conclusie: 
Voor zowel SPR en FPR bouw een

Werkgever/
Deelnemer

administratie
Front end Incasso / excasso

1. Omrekenen waarden naar 

projecties

2. Berekenen beschermings-

rendementen

3. Ontvangst van 

beleggingsrendementen

4. Berekening overrendement

5. Toewijzen van 

overrendement

Toekenning 
rendementen (SPR)

Kapitaal of 
Beleggingsadministratie

Beleggingen
(processen & administratie) 

Pensioenuitvoerder

Vermogensbeheerder(s)
Custodian

(bewaarder)
Bank



Email:

Telephone:

Thank you

Lex Solleveld


