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Nieuwsbrief Pensioenen
Bedoeld voor pensioenfondsen

Onderzoek vrijwillige aansluitingen bij verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen
• SEO heeft in opdracht van de ministeries van SZW en van Financiën onderzoek gedaan naar
vrijwillige aansluitingen bij verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen. Het doel hiervan was
om te kijken in hoeverre vrijwillige aansluitingen plaatsvinden, of dit in de praktijk tot problemen
leidt en welke eventuele voorwaarden eraan verbonden zouden moeten worden. Daarnaast heeft
de Radboud Universiteit een onderzoek gedaan naar de juridische mogelijkheden hierbij.
• De onderzoekers zijn van mening dat er geen sprake is van een (ongewenste) kruissubsidiëring
tussen het verplichtgestelde deel en de vrijwillige aansluitingen bij een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds. Het kabinet Rutte II ziet in het rapport een bevestiging dat de huidige eisen die
gelden bij vrijwillige aansluiting bij een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds gehandhaafd
moeten blijven. Wel zouden de eisen ten aanzien van de domeinafbakening – vanwege de
oneerlijke concurrentie met verzekeraars – aangescherpt moeten worden.
• Het marktaandeel van verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen in het niet-verplichtgestelde
deel van de pensioenmarkt bedraagt – gemeten naar het aantal deelnemers – 11%. Het
marktaandeel van de verzekeraars bedraagt 44% en van de PPI’s 18%.
• Meer informatie:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34801-7.html
http://www.seo.nl/uploads/media/2017-61_Vrijwillige_aansluitingen_bij_verplichtgestelde_pensioenfondsen.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/10/09/rapport-juridische-mogelijkheden-voor-vrijwillige-aansluitingenverplichtgestelde-pensioenfondsen

Wetsvoorstel fuserende bedrijfstakpensioenfondsen
• Op 7 oktober jl. heeft Klijnsma bij de Tweede Kamer het wetsvoorstel ingediend dat het mogelijk
moet maken dat verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen met elkaar fuseren, terwijl de
vermogens na de fusie tijdelijk gescheiden blijven. In het wetsvoorstel is ook opgenomen dat elk
pensioenfonds dat wil gaan fuseren of splitsen daarvoor eerst goedkeuring moet krijgen van DNB.
Verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen moeten bovendien een fusieplan, met een
bepaalde wettelijke minimale inhoud, bij DNB indienen. Een fusie tussen verplichtgestelde
bedrijfstakpensioenfondsen met tijdelijk afgescheiden vermogens kan volgens het wetsvoorstel
alleen als:
― er sprake is van samenhangende bedrijfstakken,
― het vermogen van elk van de fuserende pensioenfondsen voorafgaand aan de fusie niet hoger
is dan € 25 miljard, en
― het om in totaal niet meer dan 5 fuserende pensioenfondsen gaat.
• Volgens de Pensioenfederatie schiet dit wetsvoorstel zijn doel volledig voorbij. Het wetsvoorstel
bevat nog meer voorwaarden dan de hoofdlijnenbrief uit december 2016. Kleine fondsen kunnen
daardoor op basis van het wetsvoorstel niet fuseren met hele grote fondsen.

•
•

De Pensioenfederatie doet zelfs een oproep om het wetsvoorstel in te trekken.
In dit wetsvoorstel is ook het shoprecht voor nettopensioenen bij pensioenfondsen opgenomen.
Meer informatie:
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34801_wet_fuserende
https://www.pensioenfederatie.nl/actueel/nieuws/2017/openbaar/oktober/pensioenfederatie-roept-op-tot-intrekken-van-wetsvoorstel-fuserendebedrijfstakpensioenfonden

Regeerakkoord
• Het nieuwe kabinet Rutte III wil de hervorming van het pensioenstelsel doorzetten. Daarbij wil
het aansluiten bij de contouren zoals opgenomen in de meest recente rapporten van de SER. Het
gaat om een persoonlijk pensioenvermogen al dan niet gecombineerd met een buffer voor
collectieve risicodeling. De doorsneepremie wordt afgeschaft, er wordt ingezet op degressieve
pensioenopbouw en de verplichtstelling blijft gehandhaafd. Volgens het nieuwe kabinet is
hierover op korte termijn een advies van de SER te verwachten.
• In het regeerakkoord staat over pensioen verder o.a. nog het volgende.
― Onderzoeken of een gedeelte van het pensioen als een bedrag ineens kan worden genoten.
― Fiscaal zou als uitgangspunt een bepaalde maximale premie moeten gelden in plaats van zoals
nu meestal een fiscaal maximale opbouw.
― Het kabinet Rutte III gaat financieel bijdragen aan een overgangsregeling.
― In 2018 moet er tussen sociale partners in hoofdlijnen overeenstemming bestaan over het
nieuwe stelsel, zodat het wetgevingsproces uiterlijk in 2020 kan worden afgerond.
• De discussie zal vooral gaan over (1) de mate waarin er sprake zal zijn van individuele pensioenspaarpotten met een collectieve buffer voor risicodeling, (2) de overgangsregeling en (3) de wijze
waarop met de al opgebouwde pensioenen moet worden omgegaan. Over het eerste punt
kunnen sociale partners het in de SER tot op heden niet eens worden. De vraag is hoe de nieuwe
regering denkt dat cao-partners hierover toch op korte termijn tot overeenstemming kunnen
komen. Ook pensioenfondsen zijn het onderling niet eens: ABP en Zorg en Welzijn zijn voor een
stelselherziening, terwijl PMT en BpfBOUW tegen lijken te zijn.
• In het Regeerakkoord 2017 wordt in totaal 1½ pagina gewijd aan het nieuwe pensioenstelsel. Bij
het vorige regeerakkoord zijn er nauwelijks woorden aan pensioen besteed. Pensioen krijgt dus
duidelijk meer aandacht. Verder is pensioen nu ook weer onderdeel van de portefeuille van een
minister: Wouter Koolmees (D66).
• Meer informatie:
https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/atoms/files/regeerakkoord20172021.pdf
https://www.pensioenfederatie.nl/actueel/nieuws/2017/openbaar/oktober/reactie-pensioenfederatie-op-regeerakkoord
https://www.netspar.nl/assets/uploads/D20170920_OpinieTN_Waarom_-het_pensioenstelsel_aanpassen.pdf
http://www.amweb.nl/pensioen/nieuws/2017/9/fnv-kritisch-pensioenvoorstellen-verzekeraars-101102948

Shoprecht nettopensioen
• Bij de huidige regels voor inkoop van een nettopensioen verliezen deelnemers 20% tot 30% van
hun kapitaal. In verband hiermee worden de regels omtrent de inkooptarieven voor het
nettopensioen bij pensioenfondsen aangepast. Zie daarvoor onze vorige nieuwsbrief. Dit wordt
via een algemene maatregel van bestuur geregeld. Klijnsma heeft hierover vragen van de Tweede
Kamer beantwoord.
• In het Wetsvoorstel fuserende bedrijfstakpensioenfondsen is via een nota van wijziging
opgenomen dat er een shoprecht komt bij een nettopensioen bij een pensioenfonds.
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•

Meer informatie:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/10/12/antwoorden-op-verslag-schriftelijk-overleg-ontwerpbesluit-inkooptariefnettopensioen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/10/09/nota-van-wijziging-wetsvoorstel-wet-fuserende-bedrijfstakpensioenfondsen

Btw-behandeling pensioenfondsen
• In een brief van 13 oktober jl. aan de Tweede Kamer heeft oud-staatssecretaris Wiebes
aangegeven dat de informatie die hij heeft verkregen over de btw-behandeling van
pensioenfondsen in de verschillende lidstaten wat hem betreft een ‘tussenstand’ vormt. Als
vervolgstap houdt hij vast aan de formele overlegprocedure van het btw-comité van de Europese
Commissie in december 2017.
• In een brief geeft Wiebes uitleg over de wijze waarop de Commissie invulling geeft aan het
waarborgen van een gelijk speelveld van btw-heffing op beheersdiensten van pensioenfondsen in
de lidstaten. Wiebes geeft aan dat aan het btw-comité gevraagd zal worden om bevestiging van
het uitgangspunt dat een zuivere DB-regeling niet, maar een individuele DC-regeling wel
vrijgesteld is van btw-heffing. Ook zal gevraagd worden waar lidstaten de grens leggen tussen die
twee. Wiebes wilde niet toezeggen dat het door de Pensioenfederatie aangedragen landenoverzicht met het btw-comité gedeeld zou worden; de Pensioenfederatie had dat wel graag
gewild.
• Overigens bevestigt Wiebes in zijn brief dat de Belgische overheid in het schrijven ‘België, ideale
locatie voor pan-Europese pensioenfondsen’ uitgaat van een algehele vrijstelling voor financieel
en administratief beheer voor Belgische OFP’en, onafhankelijk of het een DB- of een DC-regeling
betreft.
• Meer informatie:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/21501-07/kst-21501-07-1464?resultIndex=1&sorttype=1&sortorder=4

Pensioenfondsen moeten gaan betalen voor DigiD en MijnOverheid
• Op 5 oktober 2017 heeft het Nationaal Beraad Digitale Overheid besloten de beheer- en
exploitatiekosten van DigiD en MijnOverheid vanaf 1 januari 2018 door te belasten op basis van
een ‘prijs maal hoeveelheid’ (p*q) tariefstructuur. Afnemers met op jaarbasis minder dan 1.000
succesvolle inlog-acties hoeven niets te betalen. Bij meer inlog-acties wordt voor elke succesvolle
inlog op een website € 0,14 in rekening gebracht en voor elk bericht dat via MijnOverheid wordt
verstuurd € 0,57 (inclusief BTW). Dit heeft gevolgen voor websites van pensioenfondsen die
gebruik maken van DigiD-authentificatie en voor de website Mijnpensioenoverzicht.nl. Alleen
voor deze laatste website gaat het bij het inloggen alleen al om een jaarlijkse last van € 600.000.
Volgens de Pensioenfederatie gaat het voor pensioenfondsen om in totaal zeker € 2 miljoen extra
kosten.
• De Pensioenfederatie vindt de kosten te hoog. Als pensioenfondsen daardoor gaan kiezen voor
een alternatief leidt dat tot een suboptimaal gebruik van de digitale infrastructuur en
versnippering. De Pensioenfederatie vindt ook dat er sprake is van bestuurlijk onfatsoen, omdat
de bestaande contracten al per 1 januari 2018 worden opgezegd. Er bestaat dan voor
pensioenfondsen door de korte opzegtermijn geen reële mogelijkheid om voor 2018 naar een
alternatief te zoeken. De Pensioenfederatie heeft daarom verzocht de kosten pas per 1 januari
2019 in rekening te brengen. Hierop is voor zover wij weten nog niet gereageerd door de
Digi-commissaris.
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Meer informatie:
https://www.pensioenfederatie.nl/actueel/nieuws/2017/openbaar/september/gebruik-mijnoverheid-en-digid-door-pensioenfondsen-wordtgehinderd
https://www.digitaleoverheid.nl/beleid/digitalisering-aanbod/gdi-voorzieningen/actueel/dossierpostcontext/besluit-tariefstructuur-doorbelastingdigid-mijnoverheid-digipoort/

Carve out gepensioneerden
• Bij een carve out worden de pensioenen van de gepensioneerden bij een pensioenfonds uit het
collectief onttrokken en overgedragen naar een andere pensioenuitvoerder, bijvoorbeeld een
verzekeraar. Het idee bij een carve out is dat dit voordelig zou kunnen zijn voor zowel de
gepensioneerden als voor de achterblijvende actieve en gewezen deelnemers. Dit omdat het
beleggingsbeleid beter toegespitst kan worden op de risicovoorkeuren van de
deelnemersgroepen die uiteen worden gehaald.
• In een brief van 6 oktober heeft staatssecretaris Klijnsma de Tweede Kamer laten weten dat DNB
twee wettelijke belemmeringen ziet voor een zgn. carve out van gepensioneerden:
― artikel 58 lid 3: gelijke behandeling slapers en gepensioneerden bij toeslagverlening, en
― artikel 83 PW: limitatieve opsomming gronden voor een collectieve waardeoverdracht op
verzoek van de werkgever; een carve out valt hier niet onder.
Genoemde wettelijke bepalingen zorgen ervoor dat een carve out van gepensioneerden op dit
moment in de praktijk niet mogelijk is. Volgens Klijnsma ligt het in de rede dat een discussie over
het wegnemen van deze belemmeringen in het kader van een bredere hervorming van het
pensioenstelsel door het nieuwe kabinet wordt gevoerd.
• Meer informatie:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34674-24.html

Verplichte Raad van Toezicht liquiderende ondernemingspensioenfondsen
• Het wetsvoorstel Verzamelwet pensioenen 2017 schrijft voor ondernemingspensioenfondsen met
een belegd vermogen van € 1 miljard of meer in beginsel een Raad van Toezicht voor. Een
visitatiecommissie is dan niet meer toegestaan. In eerdere nieuwsbrieven hebben wij hier al
uitgebreid aandacht aan besteed.
• Op 23 oktober jl. heeft staatssecretaris Klijnsma in een brief aan de Eerste Kamer herhaald dat zij
niets voelt voor een uitzondering voor ondernemingspensioenfondsen die in liquidatie verkeren.
Zij verwacht niet dat een voornemen tot liquidatie tot problemen leidt bij het aantrekken van
kandidaten voor de Raad van Toezicht. De regering verwacht dat er nu, drie jaar na volledige
invoering van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen, voldoende deskundige kandidaten
beschikbaar zijn. Overigens kunnen leden van visitatiecommissies zich ook kandidaat stellen voor
de Raad van Toezicht.
• In de brief herhaalt Kleinsma ook dat indien een fonds echt binnen afzienbare tijd zal liquideren
en een melding tot collectieve waardeoverdracht heeft gedaan, DNB reden heeft om op dit vlak
coulant te zijn. Dit is een vreemde toezegging, omdat hiervoor geen wettelijke basis wordt gelegd.
• Het blijft ook vreemd dat Klijnsma de evaluatie van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen
niet wil afwachten; zeker nu de inwerkingtreding van de Verzamelwet 2017 al zo ver is uitgesteld.
• Meer informatie:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34674-E.html
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Ontwikkelingen AOW-leeftijd, pensioenrichtleeftijd en zware beroepen
• In de vorige nieuwsbrief schreven wij over het Generatiepact en zware beroepen. Er is vanuit
bepaalde hoeken veel verzet tegen de al doorgevoerde en de nog komende verhogingen van de
AOW-gerechtigde leeftijd en de fiscale pensioenrichtleeftijd. CNV Vakcentrale is bijvoorbeeld van
mening dat het allemaal te snel gaat en dat de verhoogde AOW-leeftijd vooral voor fysiek zware
beroepen onhaalbaar is.
• In 2017 is er een motie aangenomen die de regering verzoekt in overleg met sociale partners een
voorstel te doen om tot een definitie van “zware beroepen” te komen en een oplossing daarvoor
te vinden. Op 18 september 2017 schrijft Klijnsma als reactie op de motie dat er overleg heeft
plaatsgevonden met de sociale partners, maar dat het onmogelijk is gebleken om een sluitende
definitie op te stellen voor “zware beroepen”. De oplossing moet volgens Klijnsma door sociale
partners gevonden worden in duurzame inzetbaarheid, met tijdige bij- en omscholing. Daarnaast
heeft Klijnsma enkele vragen hierover in de Tweede Kamer beantwoord.
• KPMG heeft voorgesteld om de AOW-gerechtigde leeftijd afhankelijk te maken van het
opleidingsniveau. Enerzijds omdat lager opgeleiden in het algemeen eerder beginnen met werken
(en daardoor soms wel 10 jaar langer AOW-premie betalen) en anderzijds omdat lager opgeleiden
minder oud worden (en dus in het algemeen minder lang van de AOW-uitkering kunnen
genieten).
•
Meer informatie:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/09/19/beantwoording-kamervragen-over-pensioen-en-zware-beroepen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/09/18/kamerbrief-over-langer-doorwerken-en-zware-beroepen-uitvoering-motievoortman?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_recent_activity_details_all%3BECg5BEzMTv%2BJVzYHX0KKxg%3D%3D
https://www.cnv.nl/actueel/nieuws/nieuwsdetail/tempo-verhoging-aow-leeftijd-is-veel-te-snel/
http://www.elsevierweekblad.nl/economie/achtergrond/2017/09/leidt-latere-aow-tot-arbeidsongeschiktheid-542769/
http://www.amweb.nl/pensioen/nieuws/2017/9/kpmg-maak-ingangsleeftijd-van-aow-opleidingsafhankelijk-101102942

Versnipperd nabestaandenpensioen leidt tot vertroebelde risico’s
• Binnen pensioenen wordt er steeds meer verantwoordelijkheid gelegd bij de deelnemers. Dat
geldt ook voor het nabestaandenpensioen. De Algemene nabestaandenwet (Anw) is sterk
versoberd. Er is daarnaast een woud aan versnipperde regelingen ontstaan om dit (deels) op te
vangen. Dit leidt tot ondoorzichtigheid. Mogelijke oplossingen zijn volgens Netspar:
― Hoogte nabestaandenpensioen relateren aan het gehele salaris (zonder franchise).
― Uniformering nabestaandenpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum: bijvoorbeeld een
standaarddekking – op risicobasis – van een percentage van het laatstverdiende salaris.
― Duidelijkheid geven als er geen nabestaandenpensioen is geregeld.
Netspar heeft het een en ander in kaart gebracht.
•
Meer informatie:
https://www.netspar.nl/publicatie/nabestaandenpensioen-niet-verzekerd/

Duurzaam beleggen nog te vrijblijvend voor pensioenfondsen
• Volgens de VBDO Benchmark Pensioenfondsen heeft de trend richting een groeiende
verantwoorde beleggingsportefeuille bij pensioenfondsen ook dit jaar weer doorgezet.
Pensioenfondsen nemen steeds vaker milieu- en sociale criteria mee in hun beleggingsanalyse en
zijn hier ook steeds transparanter over. Echter, 57% van de pensioenfondsen heeft nog geen
doelstellingen op duurzaamheidsbeleid gesteld, hierdoor is duurzaam beleggen voor veel fondsen
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•

•

nog te vrijblijvend. De prestaties van zowel de best presterende fondsen als de laagst presterende
fondsen zijn afgelopen jaar helaas vrijwel gelijk gebleven. Dat de prestaties over het algemeen zijn
toegenomen is dus voornamelijk te danken aan de zogenaamde middenmoot.
De best presterende pensioenfondsen dit jaar zijn Pensioenfonds Zorg en Welzijn, het Algemeen
Burgerlijk Pensioenfonds, BPL Pensioen, Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid en
Pensioenfonds voor Woningcorporaties.
Meer informatie:
https://www.pensioenfederatie.nl/actueel/nieuws/2017/openbaar/oktober/vbdo-benchmark-verantwoord-beleggen-door-pensioenfondsenverder-in-de-lift
http://www.vbdo.nl/

CAP publiceert nieuwe, voorlopige premiestaffels voor premieovereenkomsten
• Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) heeft nieuwe voorlopige premiestaffels voor
premieovereenkomsten met pensioenrichtleeftijd 68 jaar gepubliceerd (V&A 17-002). Het verschil
met de eerder gepubliceerde voorlopige premiestaffels bestaat daarin dat een meer recente
overlevingstafel GBM/GBV 2011/2016 is gebruikt. Dat leidt bij bepaalde leeftijden tot marginaal
hogere beschikbare premies. De eerder gepubliceerde voorlopige premiestaffels met
pensioenleeftijd 68 jaar waren gebaseerd op overlevingstafel GBM/GBV 2010/2015.
• De definitieve staffels zullen uiteindelijk in een nieuw staffelbesluit worden gepubliceerd.
•
Meer informatie:
https://www.belastingdienstpensioensite.nl/VA_17-002_v170929.htm

Autoriteit Persoonsgegevens wil functionaris persoonsgegevens bij pensioenfondsen
• De voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, Aleid Wolfsen, heeft een pleidooi gehouden
voor de aanstelling van een functionaris persoonsgegevens bij pensioenfondsen, omdat
pensioenfondsen veel werken met privacygevoelige informatie. De Pensioenfederatie
concludeerde eerder dat een dergelijke functionaris bij pensioenfondsen niet nodig is.
•
Meer informatie:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/europese-privacywetgeving/functionaris-voor-de-gegevensbescherming-fg
https://www.compliance-instituut.nl/privacywetgeving-gaat-veranderen-is-pensioenfonds-belang/
https://www.pensioenfederatie.nl/stream/pfservicedoc.gegevensbescherming04.pdf

APG en PGGM ontwikkelen pensioenadministratie in blockchain
•

•

APG en PGGM hebben succesvol de eerste fase afgerond van een gezamenlijk experiment met
een blockchaintoepassing voor pensioenadministratie. De twee pensioenuitvoeringsorganisaties
hebben besloten nu verder onderzoek te doen met dit prototype. Dit moet leiden tot een
goedkopere en betere pensioenadministratie.
Meer informatie:
http://www.amweb.nl/pensioen/nieuws/2017/10/apg-en-pggm-ontwikkelen-samen-pensioenadministratie-blockchain-101103975
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Pensioenagenda (exclusief voortgang wetgeving)
•
•
•
•
•

2017 Q4
•

•
•
•

2018
Q1 + Q2

•
•
•
•

2018
Q3 + Q4
2019

In 2017 evaluatie visitatiecommissies en governance bij pensioenfondsen in het algemeen.
In 2017 evaluatie nFTK (AO Tweede Kamer, 15 juni 2017).
Vóór 2018 evaluatie Wet verevening pensioenen bij scheiding (brief Klijnsma 13 juni 2017).
Najaar 2017 kabinetsreactie inzake medezeggenschap pensioenen bij kleine ondernemingen.
De Europese Commissie heeft aangegeven de visie van de Hoge Raad in een arrest van
9 december 2016 over DB-regelingen en btw te delen. Anderzijds lijkt Nederland het enige
land dat btw heft bij pensioenfondsen met DB-regelingen. Problematiek ongelijk speelveld
tussen lidstaten bij btw voor pensioenfondsen staat op de decemberagenda btw-comité
Europese Commissie. Daarna zal terugkoppeling gegeven worden aan de Tweede Kamer.
Actualisering fiscaal besluit Pensioenen (6-11-2015, nr. BLKB2015/830, Stcrt. 2015, 40404),
o.a. inzake één franchise bij combinatie-pensioenregelingen.
Volledige toepassing Wet verbeterde premieregeling per 1 januari 2018 voor premie- en
kapitaalovereenkomsten (zie http://www.toezicht.dnb.nl/2/50-235754.jsp).
Per 1 januari 2018 verhoging AOW-leeftijd naar 66 jaar + fiscale pensioenrichtleeftijd naar
68 jaar.
Actualisering staffelbesluit premieovereenkomsten en kapitaalovereenkomsten van 20 januari
2017, met kenmerknr. 2017-7168.
Uiterlijk over verslagjaar 2017 bij pensioenfondsen volledige openheid (“look through”) inzake
transactiekosten (aanbeveling Pensioenfederatie).
Rond januari 2018 indiening wetsvoorstel implementatie vernieuwde IORP-richtlijn.
Begin 2018 overeenstemming tussen sociale partners over invulling nieuw pensioencontract in
het kader van een nieuw pensioenstelsel (Regeerakkoord 2017 – 2021).
Per 25 mei 2018 inwerkingtreding Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ter
vervanging van de Wet bescherming persoonsgegevens.

•
•

In de loop van 2018 weergave te verwachten pensioen Pensioenregister o.b.v. drie scenario's.
Uitstel verplichting voor pensioenfondsen derivaten via central clearing af te handelen (EMIR)
tot 16 augustus 2018 en waarschijnlijk daarna verder uitstel voor 3 jaar.

•
•

Vóór 13 januari 2019 implementatie vernieuwde IORP-richtlijn in Nederlandse regelgeving.
Uiterlijk per 1 september 2019 evaluatie Wet verbeterde premieregeling (variabele
pensioenuitkeringen).
Commissie Parameters met nieuwe parameters pensioenfondsen uiterlijk per 1 januari 2020.

•
•
•

Afronding wetgevingsproces nieuw pensioenstelsel met degressieve pensioenopbouw en
persoonlijke pensioenrekeningen en start implementatieperiode.
Afschaffen doorsneepremie.

2021

•
•

Per 1 januari 2021 AOW-leeftijd naar 67 jaar.
Evaluatie Wet inzake recht op waardeoverdracht klein pensioen.

2022

•

AOW-leeftijd wordt gekoppeld aan de levensverwachting: per 1 januari 2022 AOW-leeftijd
naar 67 jaar en 3 maanden.

2020
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Voortgang wetgeving
Wetsvoorstel Verzamelwet
pensioenen 2017
(nr. 34 674)

•
•

Wetsvoorstel tijdelijke wet
aanpassing disconteringsvoet (nr. 34 606)

•

•
•
•

•

•
•

Wetsvoorstel
waardeoverdracht klein
pensioen (nr. 34 765)

•
•

•

Wetsvoorstel fuserende
bedrijfstakpensioenfondsen
(nr. 34 801)

•

•
•

Wetsvoorstel Bestuur en
Toezicht Rechtspersonen
(nr. 34 491)

•
•

•
•

Besluit aanwijzing
organisaties van openbaar
belang in de zin van de Wta

•
•

•

Op 1 februari 2017 ingediend.
Inhoud: heeft veel verschillende pensioenonderwerpen. Diverse keren
uitgebreid in de nieuwsbrieven behandeld.
Op 13 juni 2017 door de Tweede Kamer aangenomen.
Plenair te behandelen. Precieze datum is nog niet bekend.
Verwachte inwerkingtreding is (nog steeds) 1 januari 2018 (1 juli 2018
voor instelling Raad van Toezicht).
Initiatiefwetsvoorstel Van Rooijen (50 Plus); op 18 november 2016
ingediend.
Inhoud: zolang de ECB aan monetaire verruiming doet moeten er twee
tijdelijke maatregelen worden genomen:
- Hanteren minimum disconteringsvoet van 2% in plaats van RTS.
- Bij beleid uitgaan van actuele dekkingsgraad i.p.v. beleidsdekkingsgraad.
Week van 13 november 2017 plenaire behandeling in de Tweede Kamer.
Onwaarschijnlijk dat het wetsvoorstel wordt aangenomen.
Westvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer op 30 augustus 2017.
Inhoud: in plaats van het recht op afkoop van kleine pensioenen ontstaat
er een recht op automatische waardeoverdracht; onderdeel van dit
wetsvoorstel is ook de mogelijkheid voor pensioenuitvoerders om de
opgebouwde pensioenen onder bepaalde voorwaarden eenvoudiger
collectief om te zetten naar een nieuwe fiscale pensioenrichtleeftijd.
Beoogde inwerkingtredingsdatum: rond 1 april of 1 juli 2018, maar
systeem van automatische waardeoverdracht per 1 januari 2019.
Inhoud: fuseren van bedrijfstakpensioenfondsen met, onder bepaalde
voorwaarden, (tijdelijk) behoud van afgescheiden vermogens. Ook is via
een nota van wijziging het wettelijk shoprecht voor nettopensioenen bij
pensioenfondsen in dit wetsvoorstel opgenomen.
Het wetsvoorstel is op 7 oktober 2017 ingediend bij de Tweede Kamer.
Beoogde inwerkingtreding: onbekend.
Ingediend: 8 juni 2016.
Inhoud: wijziging van het BW inzake uniformering + verduidelijking enkele
bepalingen omtrent bestuur en de Raad van Commissarissen (Raad van
Toezicht) bij rechtspersonen. Heeft ook gevolgen voor pensioenfondsen?
In behandeling bij de Tweede Kamer. Sinds 9-9-2016 geen voortgang.
Verwachte inwerkingtreding: ?
Nog niet Ingediend. In voorbereiding.
Door de OOB-status worden strengere eisen gesteld aan accountants die
bij deze instellingen de jaarrekening controleren. Geldt op dit moment
uitsluitend voor beursgenoteerde ondernemingen en voor alle banken en
(her)verzekeraars die worden aangemerkt als organisatie van openbaar
belang. Gaat waarschijnlijk ook gelden voor grote pensioenfondsen.
Verwachte inwerkingtreding nog onbekend.
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