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Leeftijd 25 35 45 55 65 75 Fonds

Mediaan 92,2% 92,6% 90,9% 89,4% 88,6% 89,8% 89,6%

Slechtweerscenario 58,2% 59,4% 61,5% 66,0% 73,8% 79,6% 71,3%

Relatieve afwijking 20,4%
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Leeftijd 25 35 45 55 65 75 Fonds

Mediaan 91,9% 92,5% 91,2% 90,5% 90,8% 92,4% 91,1%

Slechtweerscenario 58,0% 59,2% 60,9% 65,7% 75,2% 81,9% 71,9%

Relatieve afwijking 21,0%
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Excl. indexatie Incl. indexatie



Haalbaarheidstoets uitkomsten – ultimo september 2022
Effect van 6,5% toeslag
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Verschil verwacht mediaan pensioenresultaat per leeftijd



Haalbaarheidstoets uitkomsten – ultimo september 2022
Effect van 6,5% toeslag
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Impact 6,5% indexatie op pensioenresultaat per leeftijd
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Disclaimer

WTW heeft dit materiaal opgesteld voor Stichting Pensioenfonds Forbo  ("u") om u te helpen bij het nemen van beslissingen met betrekking tot uw beleggingen. Dit materiaal wordt verstrekt onder de voorwaarden van 

onze overeenkomst met u.

De aannamen die in dit materiaal zijn gebruikt zijn door WTW afgeleid uit een mix van economische theorie, historische analyse en opvattingen van beleggingsmanagers. Ze bevatten onvermijdelijk een element van 

subjectieve oordeelsvorming. Alle in dit materiaal vervatte opvattingen of rendementsprognoses over beleggingscategorieën zijn niet bedoeld om enige vorm van garantie of verzekering door WTW ten aanzien van de 

toekomstige prestaties van de beleggingscategorieën in kwestie te impliceren en dienen ook niet als zodanig te worden uitgelegd. Het beleggingsmodel van WTW is ontworpen om de verwachte toekomstige 

bandbreedte van langetermijnrendementen voor verschillende beleggingscategorieën en hun onderlinge verbanden te verduidelijken. Van geen enkel economisch model kan worden verwacht dat het perfect rekening 

houdt met toekomstige onzekerheden, en met name het risico van extreme gebeurtenissen.

WTW hanteert een gestructureerde aanpak voor het beoordelen van beleggingsmanagers en producten. Beoordeling vindt plaats aan de hand van succes factoren die kundige beleggingsmanagers naar het oordeel van 

WTW consequent bezitten. Beleggingsmanagers en producten krijgen een rating ‘High’, ‘Medium’ of ‘Low’. Een klein deel van de beleggingsmanagers of producten die wij als hoogste beoordelen krijgt een ‘Preferred’ 

rating. Aangezien de hoogte van te betalen vergoedingen voor het beleggingsbeheer doorgaans afhankelijk is van de omvang van het mandaat en het specifieke vehikel dat wordt gebruikt, zijn onze ratings gebaseerd 

op de gebruikelijke vergoeding van de manager voor een doorsnee omvang van een portefeuille voor dat mandaat, in plaats van op de feitelijke vergoeding die van toepassing is of kan zijn op klanten van WTW.

Alle in dit materiaal vervatte beoordelingen van beleggingsmanagers en of producten zijn afgeleid uit ons onderzoeksproces. Ze zijn niet bedoeld om te impliceren dat ze, en mogen niet worden uitgelegd als zouden ze, 

enige vorm van garantie of verzekering door WTW ten aanzien van de toekomstige prestaties van de beleggingsmanagers of -producten in kwestie inhouden.

Ons onderzoek bestrijkt geen specifieke wettelijke, regelgevende, administratieve, fiscale of boekhoudkundige aspecten en procedures en voor elke specifieke beleggingsmanager, product of fonds geldt dat we mogelijk 

slechts beperkte of geen operationele due diligence uitvoeren. Dientengevolge geven we geen garanties en aanvaarden we geen verantwoordelijkheid voor mogelijke uit deze gebieden voortvloeiende consequenties.

Dit materiaal is gebaseerd op informatie waarover WTW beschikt op de datum van dit materiaal of een andere genoemde datum, en ontwikkelingen die zich na deze datum hebben voorgedaan zijn niet in dit materiaal 

verwerkt. Bij het opstellen van dit materiaal hebben we gebruikgemaakt van door derden aan ons verstrekte gegevens. Hoewel redelijke zorg is besteed aan het controleren van de betrouwbaarheid van deze gegevens, 

staan we niet in voor de nauwkeurigheid of volledigheid ervan, en WTW en haar gelieerde ondernemingen en hun respectieve bestuurders, leidinggevenden en werknemers aanvaarden geen enkele 

verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor fouten, omissies of verkeerde voorstellingen van zaken door derden in de gegevens.

Dit materiaal kan informatie en gegevens bevatten welke beschikbaar worden gesteld door derde partijen, zoals (maar niet beperkt tot): Bloomberg L.P.; CRSP; MSCI; FactSet; FTSE; FTSE NAREIT; FTSE RAFI; Hedge 

Fund Research Inc.; ICE Benchmark Administration (LIBOR); JP Morgan; Markit Group Limited; Russell en Standard & Poor’s Financial Services LLC (elk een “derde partij”). Details van de disclaimers van en/of 

relevante informatie over deze derde partijen is te vinden via de volgende link: https://cms.willistowerswatson.com/en-GB/Notices/index-vendor-disclaimers.

Dit materiaal wordt u uitsluitend verstrekt voor uw eigen gebruik en voor de vermelde doeleinden. Het materiaal mag niet aan enige andere partij worden verstrekt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 

WTW, behoudens voor zover dit wettelijk is vereist. Bij gebreke van onze uitdrukkelijke andersluidende instemming, aanvaarden WTW en haar gelieerde ondernemingen en hun respectieve bestuurders, leidinggevenden 

en werknemers geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enig gevolg dat voortvloeit uit het gebruik van of vertrouwen op dit materiaal, of de door ons in dit materiaal geuite opvattingen, door derden.

https://cms.willistowerswatson.com/en-GB/Notices/index-vendor-disclaimers

