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Aanleiding

De verschuiving van !nanciële keuzes naar het individu
In de afgelopen jaren zien we in de pensioensector in rap tempo een verschuiving van de!ned bene!t
naar de!ned contribution. Belangrijke keuzes voor wat betre" het beleggingspro!el zijn bij de
deelnemers zelf komen te liggen. Het verschuiven van belangrijke !nanciële keuzes naar het individu
is iets dat steeds meer gaat gebeuren de komende jaren, niet alleen bij het pensioen.
Pensioenfondsen, maar ook vermogensbeheerders en banken moeten daarom de volgende zaken weten
over de risicobereidheid:
1.
2.
3.

Kan een deelnemer zelfstandig de juiste keuze maken of is daarbij hulp nodig? (kennis &
ervaring)
Hoe wil een deelnemer beleggen? (de risicobereidheid)
Past dit binnen de !nanciële situatie van de deelnemer? (de draagkracht)

Als je bovenstaande drie zaken goed invult voldoe je aan je zorgplicht. Voor het bepalen van deze
essentiële zaken wordt er veelal gebruik gemaakt van een vragenlijst. Voor het bepalen van de
risicobereidheid en kennis & ervaring zijn deze bruikbaar. Als het gaat om de inschatting van de belangrijke
factor draagkracht gaan dingen fout.
•
•
•
•

Er zijn gemiddeld slechts 5 draagkracht-gerelateerde vragen. De werkelijke !nanciële
situatie van een persoon is veel complexer dan je in vijf vragen kunt vatten
Over het algemeen zijn de vragenlijsten ééndimensionaal en niet gericht op de !nanciële
situatie van het totale huishouden. Terwijl dit wel degelijk een grote rol kan spelen
Deelnemers kunnen sociaal wenselijk antwoorden, bij een onderwerp als !nanciën ligt
dit voor de hand.
Vragen worden verkeerd geïnterpreteerd en/of zijn niet geschikt voor laaggeletterden

Hoe weet je of iemand een risico kan dragen als je niet weet hoeveel spaargeld hij hee!, wat de
hypotheeklasten zijn en wanneer de hypotheek a"oopt? Is het niet relevant of het pensioenpotje 90% van
het totale pensioeninkomen gaat uitmaken of slechts een kleine 5%? Is een deelnemer een professioneel
spaarder of wordt alles direct uitgegeven?
Antwoord op onder meer deze vragen is nodig om echt aan de zorgplicht te voldoen. MyLifeCycle is
hiervoor de digitale oplossing.
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Slim gebruik van brondata
MyLifeCycle combineert nieuwe technieken op het gebied van brondata met de traditionele vragenlijsten
voor bepaling van kennis & ervaring, risicobereidheid & draagkracht.
Door gebruik te maken van brondata (overheidsbronnen, PSD2 en uw eigen datawarehouse), slimme
business rules en een aantrekkelijke en klantvriendelijke front-end wordt via MyLifeCycle de kennis &
ervaring, risicobereidheid en draagkracht van een deelnemer of consument gedetailleerder en
betrouwbaarder bepaald.
Je kunt dit door middel van MyLifeCycle geleidelijk implementeren langs onze 3 Maturity levels (!guur 1)
en tegelijkertijd altijd blijven voldoen aan de gestelde vereisten ten aanzien van wet en regelgeving.
Brondata gee" belangrijke informatie over de situatie van de deelnemer en zijn huishouden. Daardoor
kunnen we de juiste vagen stellen en relevante !nanciële gegevens meenemen in de draagkrachtbepaling.
Deze gegevens gebruiken we daarnaast als toetsing op de antwoorden die zijn gegeven bij
risicobereidheid en kennis & ervaring. Brondata stelt ons ook in staat de impact van de gemaakte keuze
weer te geven in de pensioensituatie of de integrale !nanciële situatie van de deelnemer of consument
(totale som van inkomsten en uitgaven).
Over de gehele sector gezien zijn groepen
deelnemers of consumenten niet homogeen. Om
deze reden is het mogelijk business rules
eenvoudig toe te voegen, aan te passen en te
verwijderen. De basis is dus beschikbaar, maar
kan worden aangepast aan de speci!eke groep.

Waarom MyLifeCycle?
Voldoen aan zorgplicht
Persoonlijk relevant
Snel
Flexibel
Begrijpelijk
Integraal
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Maturity levels
Figuur 1
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Stap voor stap, per proces ontwikkelen
1

Risicobepaling - De basis op orde
Hier verzorgt Yellowtail de digitale oplossing voor een goede bepaling van de risicohouding in een frisse en
eigentijdse stijl. Zo wordt de gebruiker niet alleen door de benodigde vragenlijst heen genomen, het
systeem zorgt ook voor de benodigde vastlegging en terugkoppeling naar het administratiesysteem. De
vormgeving is fris en richt zich op gemak, snelheid & transparantie voor de deelnemer. Met ambitie 1
wordt voldaan aan de strikte eisen van risicobepaling en kan dienen als opstap naar niveau 2 & 3.
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Risicobepaling - Totale pensioeninkomen inzichtelijk
Dit is de opstap naar een volledige en integrale risicobepaling. Hierbij kijken we enerzijds naar alle
pensioenen die een deelnemer en zijn/haar partner hebben, en anderzijds naar persoonlijke doelen. In dit
systeem kan een doel worden bepaald over het gewenste (pensioen)inkomen. Dit doel leidt tot een
benodigd kapitaal. De deelnemer hee! de mogelijkheid om de risicohouding te de"niëren alsmede de
kennis en ervaring o.b.v. de vragenlijst. Op basis daarvan kan een lifecycle worden gekozen of aangepast.
De haalbaarheid van het doel wordt teruggekoppeld en de draagkracht getoetst.
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Integrale risicobepaling
Hierbij richten we ons op "nanciële doelen/life events binnen het volledig integrale "nanciële huishouden.
Voor de deelnemer wordt een "nancieel plan gecreëerd. Hierin zijn alle inkomens, pensioenen, bezittingen
en schulden van het volledige "nanciële huishouden meegenomen dankzij het eenvoudig ophalen van
brondata. Op basis van dit "nanciële plan kan de gebruiker doelen aanmaken. De haalbaarheid van elk doel
wordt teruggekoppeld. Op basis van deze integrale "nanciële planning, het doel en kennis en ervaring van
de deelnemer kan de risicohouding goed worden bepaald. Dit sluit aan bij de persoon en de draagkracht
kan worden getoetst binnen de huidige en toekomstige situatie. Daarnaast kan de aansluiting naar de
toekomst worden gemonitord aan de hand van de veranderende situatie van de deelnemer en zijn of haar
doelen zodat het product aansluit bij de behoe!e.
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Case PGB

PGB
PGB wil haar deelnemers in staat stellen op een zo gedegen en onderbouwd mogelijke manier een keuze
te maken voor het beleggingspro!el in relatie tot het DC gedeelte van het PGB pensioen. Hiervoor hee"
PGB het product MyLifeCycle van Yellowtail afgenomen. Doormiddel van het product MyLifeCycle verzorgt
Yellowtail de digitale oplossing voor een goede bepaling van de risicohouding & kennis en ervaring in een
frisse en eigentijdse stijl. Zo wordt de gebruiker niet alleen door de benodigde vragenlijst heen genomen,
het systeem zorgt ook voor de benodigde vastlegging en terugkoppeling naar het administratiesysteem
van PGB. De implementatietijd, inclusief de integraties met de pensioenadministratie, betrof +/- 3
maanden. Daarnaast zijn PGB en Yellowtail gezamenlijk opgetrokken richting de relevante toezichthouders
om de opzet te toetsten. MyLifeCycle is in juni 2020 bij PGB live gegaan.

“Ik kreeg in no time mijn !nanciële plaatje. Op basis van mijn
inkomen, bezittingen, hypotheek, leningen, pensioen en
uitgaven. Echt top.”

Tevreden gebruiker PGB
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Contactpersonen

Robin Bouman

Jan Marten van Seijst

rbouman@yellowtail.nl

jmvanseijst@yellowtail.nl

www.yellowtail.nl

Gooimeer 6-01,

+31 (0)35 524 8900

1411 DD Naarden

info@yellowtail.nl

