
Call for Papers VBA journaal winter 2021 

Het winternummer van het VBA journaal heeft als thema: het nieuwe pensioenakkoord 

Een nieuw pensioenakkoord, de bakermat voor vernieuwing van het pensioenstel in Nederland! Een 
mijlpaal van seismische omvang, letterlijk -Nederlandse pensioenfondsen bezitten meer dan € 1.5 
triljard- , en figuurlijk – sociale partners en de overheid hebben bijna 10 jaar over een nieuw stelsel 
gesproken. Het nieuwe pensioenakkoord beoogt het pensioenstelsel toekomstbestendig te houden. 
Het pensioenstelsel moet eerder perspectief bieden op een koopkrachtig pensioen; transparanter en 
persoonlijker zijn; aansluiten bij de ontwikkelingen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt.  

Het nieuwe pensioenakkoord omvat veelbesproken financiële/actuariële onderwerpen, zoals de AOW, 
de doorsneepremie, risicodeling, het nabestaandepensioen. Het thema kent zowel financiële als 
actuariële raakvlakken. De ALM Commissie zal daarom deze editie ondersteunen.  

De relevantie van dit onderwerp kan niet worden onderschat – het zal de agenda’s van Nederlandse 
pensioenfondsen over de aankomende perioden  domineren. Gezien de relevantie, de diversiteit, en 
de complexiteit, denken wij dat dit nummer zich leent voor verschillende artikelen. Met kan denken 
aan de volgende onderwerpen om inspiratie op te doen:  

 Kan een pensioenfonds de risicohouding bij zijn deelnemers zuiver en accuraat meten? Hoe kan 
een pensioenfonds hier vervolgens het beste invulling aan geven?  

 
 Biedt de contractvorm NPC versus WVP mogelijkheden voor een andere 

beleggingsbeleid/systematiek? Welke mogelijkheden geven de beide contracten voor de opname 
van illiquide beleggingen in de portefeuilles?  

 
 Welke risico’s spelen er bij het invaren van Nederlandse pensioenfondsen naar het nieuwe 

stelsel? Hoe kunnen deze risico’s gemitigeerd worden? Welke elementen binnen de invaar-
discussie en -strategie verdienen verhoogde aandacht?  

 
 Hoe kunnen pensioenfondsen de transitie naar het nieuwe stelsel optimaal insteken? Wat is de 

impact van de ontwikkelingen in de financiële markten op deze transitie? Welke keuzes krijgt een 
pensioenfonds? Hoe kunnen zijn goed handelen?  

 
 In welke mate zal (het proces van) portefeuilleconstructie veranderen? Welke aanpassingen zijn 

er te verwachten op het gebied van Asset-Liability Management? Wat is de invloed van de 
toedelingssystematiek?  

 
 Zijn er beleggingscategorieën die zich (bij voorbaat) lenen voor het nieuwe pensioenstelsel? Wat 

vraagt dit van Nederlandse pensioenfondsen en beleggers? Hebben pensioenfondsen hiervoor de 
noodzakelijke kennis?  

 
 De berekeningen die tot nu toe zijn getoond over de impact van het nieuwe pensioencontract 

gaan over het uiteindelijke pensioen van deelnemers die hun hele leven premie hebben 
afgedragen. Bij de strategische asset allocatie kijken we daarentegen naar een horizon van 
maximaal 15 jaar. Hoe kunnen we de inzichten uit ALM studies (impact korte tot middellange 
termijn) optimaal combineren met die van de contractdiscussie? 

 



 Hoe dienen pensioenfondsen om te gaan met hun communicatie naar deelnemers? Op welke 
wijze zorgen zij dat hun keuzes uitlegbaar zijn?  

Via deze Call for Papers roepen wij geïnteresseerde auteurs op om voor 15 september 2021 contact 
op te nemen met de redactie (irma.willemsen@cfavba.nl). Het moet daarbij gaan om oorspronkelijk 
werk dat nog niet elders is gepubliceerd.  

Verdere informatie over bijvoorbeeld auteurs-instructies en historische journaals (het archief) staat 
op: https://cfavba.nl/en/vbajournaal.  


