
Enige mate van risico gewenst om de kans op een wat hoger pensioen te vergroten

Raakt het nieuwe pensioenstelsel mij ook?

Judit Vennix: “Het nieuwe pensioenstelsel raakt straks 

iedereen in Nederland die op dat moment pensioen opbouwt. 

Maar ook voor de eerder opgebouwde pensioenen kan het 

nieuwe stelsel gevolgen hebben. Dat geldt dan dus ook voor 

pensioenontvangers. Het uitgangspunt is namelijk dat alle 

opgebouwde pensioenen ook onder de nieuwe regels gaan 

vallen: we noemen dat ‘invaren’. Maar of dat ook gebeurt, is 

nog niet zeker. Er kan namelijk worden afgeweken van dat 

uitgangspunt als de nieuwe regels voor een bepaalde groep 

nadelig uitpakken. Wat hierover besloten wordt, is nu nog 

niet bekend. Caopartijen moeten eerst bespreken hoe de 

nieuwe regeling wordt ingevuld. Als er straks sprake is van 

invaren, dan heeft élke deelnemer van ons Fonds een eigen 

pensioenpot waar hij of zij straks pensioen uit krijgt.” 

Wat kan ik de komende jaren verwachten zolang het nieuwe 

stelsel er nog niet is?

Judit Vennix: “De komende jaren merkt u nog weinig van het 

nieuwe pensioenstelsel. Een nieuwe regeling gaat op z’n 

vroegst in per 1 januari 2024, maar het traject daar naartoe is 

nog niet zeker. Zo moet de wetgeving nog definitief worden. 

Wel houden wij de komende jaren al zoveel mogelijk rekening 

met de nieuwe situatie. Het doel is om elke deelnemer een zo 

goed mogelijke start te laten maken in het nieuwe pensioen

stelsel. U leest daar alles over in het artikel op pagina 4 en 5.”

Kan ik straks ook een beleggingskeuze maken die past bij 

mijn persoonlijke risicovoorkeur?

Judit Vennix: “Met het risicobereidheidsonderzoek kijken wij 

in eerste instantie naar voorkeuren van groepen deelnemers 

verdeeld naar leeftijd. Dat helpt ons om het beleggingsbeleid 

voor iedere leeftijdsgroep zo goed mogelijk in te richten. Dit 

betekent dat de beleggingen in uw persoonlijke pensioenpot 

als u jong bent, met name gericht zijn op het behalen van 

rendement. Naarmate u ouder wordt, worden risico’s 

verkleind. We denken ook na over de vraag of en op welke 

manier we keuzes aan u als deelnemer kunnen aanbieden, 

bijvoorbeeld over de beleggingen in uw persoonlijke pensioen  

pot. Deze beleggingen moeten passen bij uw persoonlijke 

situatie. Maar eerst zijn de overheid en de caopartijen aan zet, 

voordat we hier meer duidelijkheid over kunnen geven.” 

3 vragen over het nieuwe pensioenstelsel

Judit Vennix werkt op het Bestuursbureau van Philips 

Pensioenfonds	als	ALM-strateeg.	In	die	functie	berekent	

zij hoe het pensioen van onze deelnemers eruitziet als er 

bepaalde veranderingen worden doorgevoerd. En dat in 

vele verschillende toekomstscenario’s. Deze cijfermatige

informatie	is	belangrijke	input	voor	besluiten	over	onder	

andere het beleggingsbeleid. Judit neemt ook deel aan 

een	werkgroep	van	de	Pensioenfederatie	die	namens	de	

pensioensector	input	geeft	aan	de	overheid	voor	de	

uitwerking van de nieuwe wettelijke regels voor 

pensioen. 




