
Pensioen zoals pensioen bedoeld is



De doelstelling bij KlikPensioen® is een pensioen-
uitkering en niet een onzekere beleggingsuit- 
komst. Met KlikPensioen® wordt de beoogde pen-
sioenuitkering van de deelnemers stapje voor 
stapje ‘vastgeklikt’. Het is de optimale combinatie 
van de sterke punten van Defined Contribution en 
Defined Benefit systemen. Binnen het spectrum 
van individuele DC oplossingen kan KlikPensioen® 
worden beschouwd als de 4e generatie DC oplos-
sing en de opvolger van het life cycle beleggen.  
 
 

KlikPensioen® is het innovatieve pensioen van de toekomst

De techniek en de resultaten

De pensioenpremies voor/van de deelnemers  
dienen ertoe om, tezamen met de beleggings- 
rendementen, pensioen op te bouwen. Bij Klik- 
Pensioen® worden de premies zodanig belegd dat 
op de pensioendatum de beoogde pensioenuit-
kering (grotendeels) is opgebouwd. De premies 
worden verdeeld over een uitkerings- (Matching) 
en een rendementsportefeuille (Return). Met de 
uitkeringsportefeuille worden deel voor deel de 
toekomstige uitkeringen ingekocht via het kopen 
van hoogwaardige vastrentende beleggingen. Des-
gewenst kan gekozen worden om ook de waardev-
astheid van de pensioenuitkeringen in te kopen.  

Het deel van de premies dat wordt belegd in de 
rendementsportefeuille heeft als doelstelling om 
aan te groeien naar een omvang waarmee een 
eventueel nog ontbrekend deel van de beoogde 
pensioenuitkering vervolgens kan worden in-
gekocht. Is het benodigde rendement behaald,  
dan worden de rendementsbeleggingen aange-
wend om in de uitkeringsportefeuille een deel 
of delen van de beoogde pensioenuitkering in 
te kopen/‘vast te klikken’. In feite wordt met de  
betaalde pensioenpremies deel voor deel de 

beoogde pensioenuitkering ‘vastgeklikt’.

Resultaten
•  De volatiliteit op de financiële markten geduren- 
 de conjuncturele cycli wordt benut om de  
 beoogde pensioenuitkering deel voor deel vast  
 te klikken
•  Er wordt niet meer beleggingsrisico genomen  
 dan benodigd is
•  De beoogde pensioenuitkering wordt met een  
 hoge mate van zekerheid gerealiseerd
•  De kans op een beduidend lagere pensioen- 
 uitkering is klein

 



De KlikPensioen® Manager is het centrale (soft-
ware) systeem dat de automatische aansturing 
verzorgt van en tussen de pensioenadministratie 
en de beleggingsadministratie/-implementatie. 
Dit systeem is compatible met bestaande admini-
stratie- en beleggingssystemen en kan binnen  
een bestaande infrastructuur worden geïntegreerd. 

Aangezien bij KlikPensioen® de gewenste pen- 
sioenuitkering het begin- en einddoel vormt,  
wordt de communicatie met de deelnemers een 
stuk begrijpelijker. De deelnemer krijgt een goed 
inzicht in de opbouw van zijn beoogde pensioen-
uitkering en op de kans dat hij dit op pensioen-
datum zal hebben gerealiseerd.

De KlikPensioen® manager

Communicatie naar de deelnemers

De voordelen van KlikPensioen® - het pensioen van de toekomst - op een rij:

• Optimalisatie van de beleggingsaanpak door automatische ‘klik’ en daarmee
 verhoging van de kans dat de beoogde pensioenuitkering wordt gerealiseerd
• Het  risico op een lagere pensioenuitkering wordt sterk gereduceerd
• Behoud koopkracht van de pensioenuitkering is mogelijk
• Begrijpelijke communicatie
• Lage kosten

De voordelen van KlikPensioen® 
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www.KlikPensioen.nl

www.PensioenZoalsPensioenBedoeldIs.nl

Meer informatie? 

Neemt u dan contact op met:

Stefan Ormel
Telefoon: 030 767 0806
E-mail:  Stefan.Ormel@KlikPensioen.nl


