
  

 
 

 
 
 
 
 
 

Utrecht, 27 november 2019 

 
a.s.r. introduceert duurzaam variabel pensioen 

 
a.s.r. introduceert het variabel pensioen. Met het variabel pensioen biedt a.s.r. klanten een duurzaam product voor 
de uitkeringsfase van hun pensioen, met een goede balans tussen rendement en risico. Klanten kunnen zowel 
voor de opbouwfase als de uitkeringsfase terecht bij a.s.r. Hiermee zet a.s.r. in op een langetermijnrelatie met de 
klant. Deze heeft de keuze uit twee varianten: ‘zicht op groei’ en ‘een hogere start’.  
 
Met het variabel pensioen introduceert a.s.r. een alternatief voor het vast pensioen. Deze vorm biedt een keuze voor 
mensen die met hun pensioenkapitaal willen blijven beleggen na de pensioendatum, met de kans op een hoger pensioen. 
a.s.r. biedt twee varianten: ‘zicht op groei’, bedoeld voor mensen die voorzichtig willen beginnen, en ‘een hogere start’, 
bedoeld voor de groep die meteen wil starten met een extra hoog pensioen en daarmee een voorschot neemt op een later 
te verwachten rendement.  

 
De hoogte van het variabele pensioen staat voor één jaar vast. Ieder jaar berekent a.s.r. de hoogte van het pensioen 
opnieuw. Deze hangt af van de waarde van de beleggingen, de rente en de levensverwachting. Het beleggingsresultaat 
wordt gespreid, om zo te proberen grote schommelingen te voorkomen. Bij het berekenen van het jaarlijkse pensioen gaat 
a.s.r. daarom uit van een gemiddeld rendement van de laatste drie jaar.  
 
Bij de samenstelling van de beleggingen wordt gekeken naar een goede spreiding over beleggingscategorieën, en er 
wordt ten minste jaarlijks een scenario-analyse gemaakt. Dit om te beoordelen of het beleggingsbeleid nog genoeg 
aansluit op de marktomstandigheden.  

 
Folkert Pama, directeur sales en klantbediening bij a.s.r. pensioenen: ‘Met het variabel pensioen van a.s.r. bieden we 
klanten een mooi nieuw product voor de periode na pensioendatum. Een belangrijk onderdeel van het variabel pensioen 
van a.s.r. is het duurzame karakter. Doordat a.s.r. producten aanbiedt in zowel de opbouwfase als de uitkeringsfase en 
deze kan koppelen, bieden we een meerwaarde voor onze klanten.’  
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Over a.s.r. 
ASR Nederland N.V. (a.s.r.) behoort tot de top 3 verzekeraars van Nederland. a.s.r. biedt producten en diensten aan op 
het gebied van verzekeringen, pensioenen en hypotheken voor consumenten, ondernemers en bedrijven. Daarnaast is 
a.s.r. actief als vermogensbeheerder voor derden. a.s.r. is genoteerd aan Euronext Amsterdam en opgenomen in de AEX 
Index. Kijk voor meer informatie op www.asrnederland.nl. 
 
Disclaimer 
The terms of this disclaimer ('Disclaimer') apply to this press release of ASR Nederland N.V. and all ASR legal vehicles 
and businesses operating in the Netherlands ('ASR Nederland'). Please read this Disclaimer carefully. 
 
ASR Nederland has taken all reasonable care in the reliability and accurateness of this press release. Nevertheless, it is 
possible that information contained in this message is incomplete or incorrect. The information in this press release may 
also be (partly) based on beliefs, assumptions and expectations of future performance, taking into account information that 
was available to ASR Nederland at the moment of drafting of this document ASR Nederland warns that the information 
could entail certain risks and uncertainties, as also referred to in the Risk Factors section in recent public disclosures made 
by ASR Nederland, so that the actual results of ASR Nederland could differ from the information in this document. ASR 
Nederland does not accept liability for any damages resulting from this press release in case the information in this press 
release is incorrect or incomplete. 
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