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Bijpraatpapier Pensioen
Nieuw pensioenstelsel
Hoofdlijnennota herziening financieel toetsingskader pensioenen
(FTK 2)

zie verder:

Het kabinet gaat de wetgeving aanpassen om bestaande aanspraken en rechten
in te varen in nieuwe pensioencontracten.

uArtikel belangrijkste uitgangspunten

Fondsen krijgen de keuze om het oude contract te handhaven, of de bestaande
rechten in te varen in een nieuw pensioencontract. In de hoofdlijnennota wordt
het bestaande contract aangeduid als ‘nominaal contract’ en het nieuwe als ‘reëel
contract’. De nadruk in de nota wordt gelegd op de voordelen die het nieuwe, ‘reële’, contract biedt. “Het nieuwe (reële) contract biedt meer mogelijkheden voor
geleidelijke aanpassingen van pensioenaanspraken en pensioenuitkeringen en is
zo beter toegesneden op de onzekere ontwikkelingen ten aanzien van levensverwachting en financiële markten dan het huidige nominale contract.”
De Pensioenfederatie heeft kritisch gereageerd op de Hoofdlijnennota: “Nieuw
pensioencontract dreigt wassen neus te worden”.

FTK 2

Documenten FTK 2:
uHoofdlijnennota
uUitwerking
uRapport collectief invaren
uCPB-notitie
uToets Europese toezichteisen

uArtikel Nieuw pensioencontract
dreigt wassen neus te worden

Pensioenfederatie: Pensioenplan benadeelt deelnemer dubbel

De Pensioenfederatie heeft haar kritiekpunten vastgelgd in een Position paper.
Eén van de kritiekpunten betreft het Witteveenkader: “De Pensioenfederatie
vindt het onbegrijpelijk dat de tweede pijler pensioenen worden beperkt door
in het Witteveenkader, tegen de eerdere afspraken in, het maximale opbouwpercentage met bijna 5% te verlagen per 2014. Waar de pensioendeelnemer bij
uitvoering van het Pensioenakkoord op dit punt geen enkele consequentie zou
ondervinden, wordt hij straks dubbel benadeeld.”

uArtikel Pensioenplan benadeelt deel-

Het nieuwe pensioenstelsel in 244 vragen en antwoorden

zie verder:

Het reële contract mag niet vergeleken worden met de bestaande premieovereenkomst, maar eerder met een CDC-regeling.

uArtikel Het nieuwe pensioenstelsel

Dat is één van de 244 antwoorden van het miniserie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op vragen met betrekking tot de Hoofdlijnennota Herziening financieel toetsingskader pensioenen.

nemer dubbel

Document:
uPositionpaper Pensioenfederatie

in 244 vragen en antwoorden

Document:
u 244 vragen en antwoorden m.b.t.
Hoofdlijnennota FTK 2
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Nieuw pensioenstelsel
Eerste Kamer verbindt moties aan wet Verhoging AOW-leeftijd

zie verder:

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd
aangenomen. Bij de behandeling werden vijf moties ingediend, waarvan drie de
eindstreep haalden.

uArtikel Eerste Kamer verbindt

Zo werd de regering verzocht om het zogenoemde doorwerkvereiste te laten vervallen. Een andere motie heeft betrekking op het van rechtswege eindigen van de
arbeidsovereenkomst.

Werkgevers: alle opgebouwde rechten in nieuw pensioencontract
De overheid moet invaren opgebouwde pensioenrechten maximaal faciliteren en
de discontovoet van de fondsen moeten omhoog.
Dat schrijven werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland in hun rapport ‘Nederland moet het weer gaan verdienen’.
“Wanneer het stelsel bij het oude blijft en desintegreert, loopt iedereen schade
op, óók de Nederlandse staat met de belastingclaim die op de opgebouwde pensioenrechten rust.”

moties aan wet Verhoging AOWleeftijd

Document:
u Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd
zie verder:

uArtikel Werkgevers: alle opge-

bouwde rechten in nieuw pensioencontract

Document:
u Nederland moet het weer gaan
verdienen

Europa
Witboek Pensioenen: positionpaper van het Verbond

zie verder:

Solvabiliteitseisen moet aansluiten bij de mate van zekerheid die het pensioen
biedt en niet louter gebaseerd zijn op entiteit van de uitvoerder.

uArtikel Witboek Pensioenen:

positionpaper van het Verbond

Dat stelt het Verbond in haar position paper Witboek Pensioenen van de Europese Commissie. In dit paper geeft het Verbond zijn visie op een aantal thema’s dat
wordt behandeld in het Witboek, zoals de toekomst van een Europese pensioenmarkt, het belang van communicatie en transparantie en de wens tot herziening
van de richtlijn voor pensioenfondsen; de IORP-richtlijn.

Document:
u Witboek Pensioenen, positionpaper
Verbond

Herziening IORP-richtlijn betekent 3 miljard extra pensioenpremie

zie verder:

Als zekerheidseis voor pensioenfondsen 99,5% moet worden, betekent dat een
structurele premieverhoging van 3 miljard euro.

uArtikel Herziening IORP-richtlijn

Dat berekent het kabinet in een brief aan de Eerste Kamer betreffende het Witboek Pensioenen.
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betekent 3 miljard extra pensioenpremie

Document:
u Witboek Pensioenen, Kamerbrief

AFM-activiteiten
Risico’s in pensioenregelingen blijken niet uit de UPO-informatie

zie verder:

De informatie over het te bereiken inkomen na pensionering is vaak te optimistisch voor vooral de jongere deelnemers.

uArtikel Risico’s in pensioen-

regelingen blijken niet uit de UPOinformatie

Dit blijkt uit onderzoek datde AFM op basis van CBS- en DNB-data uitvoerde en
publiceerde in het rapport Pensioenrisicoanalyse.
De informatie wordt zekerder naar mate de deelnemer dichter bij zijn pensioen
komt. Tegelijkertijd wordt duidelijk dat er diverse onzekerheden en risico’s in
de huidige pensioenregelingen zitten die niet of nauwelijks zichtbaar zijn op het
UPO en in mijnpensioenoverzicht.nl.

Document:
u AFM-rapport Pensioenrisicoanalyse

UPO 2012 zou kortingsmaatregelen moeten vermelden

zie verder:

Het UPO-model 2012 bevat geen (ruimte voor) informatie over kortingsmaatregelen. Dat zou wel moeten vindt de AFM.

uArtikel UPO 2012 zou kortings-

“Voor veel pensioenfondsen behoort korting tot de realiteit. Daardoor leeft de
wens om hier op het UPO-2012 al iets over te vermelden.

maatregelen moeten vermelden

Komende wetgeving
API wordt nieuwe concurrent voor pensioenverzekeraar

zie verder:

Vanaf najaar 2013 kunnen algemene pensioeninstellingen DB- en DC-regelingen
gaan aanbieden.
Voor de API wordt de domeinafbakening volledig geschrapt.

uArtikel Risico’s in pensioen-

regelingen blijken niet uit de UPOinformatie

Het kabinet werkt aan een wet die dat mogelijk moet maken, schrijft minister
Kamp in een brief aan de Tweede Kamer. De bedoeling is dat het wetsvoorstel na
de zomer op internet geconsulteerd wordt.

Document:
u API, Kamerbrief

Wetgever gaat pensioencommunicatie opnieuw regelen

zie verder:

Aanbevelingen in het rapport Pensioen in duidelijke taal leiden tot vernieuwing
van de communicatie- en informatiebepalingen in de pensioenwetgeving.

uArtikel Wetgever gaat pensioencom-

“Er is op dit moment een uitgelezen kans, maar ook een noodzaak, om de pensioencommunicatie tegen het licht te houden en op een andere leest te schoeien”,
schrijft minister Kamp.
Kamp: Een reeks aanbevelingen leidt tot vernieuwing van de communicatie- en
informatiebepalingen in de pensioenwetgeving. Ik streef ernaar om een wetsvoorstel tot aanpassing van de pensioenwetgeving volgend voorjaar bij uw Kamer aanhangig te maken.

Reactie AFM: Pensioenuitvoerders moeten meer mogelijkheden krijgen om
deelnemers meer inzicht te geven in hun pensioensituatie als onderdeel van hun
financiële planning.

municatie opnieuw regelen

Documenten:
u Pensioencommunicatie, Kamerbrief
u rapport Pensioenen in duidelijke taal
u rapport Pensioencommunicatie
TNS Nipo

uArtikel AFM wil wettelijke regeling
‘adviesbevoegdheid’ pensioenuitvoerders
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Praktijk en producten

Standpunten

Blauwdruk Methode voor oplossen
pensioenvraagstukken

Tom Kliphuis: geef pensioendeelnemer meer
keuzevrijheid

Delta Lloyd introduceert De Blauwdruk Methode die pensioenfondsen en werkgevers helpt bij het behandelen van
complexe pensioenvraagstukken.
De 6 hoofdvragen zijn:
Hoe willen we de besluitvorming aanpakken?
Wat moeten we vooraf weten over pensioen?
Wat moeten we vooraf weten over onze organisatie?
Wat voor pensioenregeling willen we?
Hoe en met wie willen we de regeling uitvoeren?
Hoe willen we implementeren?
Lees verder >>

De toenemende blootstelling aan risico’s bij de opbouw van het pensioen zal
onherroepelijk met zich meebrengen
dat pensioendeelnemers meer keuzevrijheid willen.

Zwitserleven komt met PPI
Zwitserleven verlaagt administratiekosten en kondigt de
oprichting van een PPI aan.
Een onderzoek van Motivaction heeft vastgesteld dat
Zwitserleven “toonaangevend is in defined contributionregelingen en gezien wordt als sterke speler in het middensegment.
Lees verder >>

Pensioenknip niet populair
Tweede Kamerlid Helma Lodders (VVD) suggereert in Kamervragen dat het aan de opstelling van verzekeraars kan
liggen dat weinig mensen van de pensioenknip gebruik
maken.

Dat is niet het geval antwoordt minister Kamp. “Verzekeraars dragen aan dat degenen die van de pensioenknip gebruik kunnen maken, daar in de praktijk vaak van af zien
vanwege de eraan verbonden risico’s. Mensen blijken over
het algemeen risico avers.”
Lees verder>>

Delta Lloyd biedt fiscale app voor
pensioenberekeningen
Met deze app kunnen pensioenprofessionals flexibele pensioenmogelijkheden, zoals uitruil of eerder met pensioen
gaan, berekenen.
De app is gratis te downloaden in de App Store of Google
Play Store.
Lees verder>>
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De roep zal klinken om zelf de pensioenuitvoerder te mogen kiezen die de
beste kwaliteit levert tegen de laagste prijs.
Lees verder >>

Joanne Kellerman: Pensioen alleen straks niet
toereikend
Het Nederlands pensioenstelsel is en
blijft één van de beste ter wereld, ook
onder de huidige omstandigheden.
Maar er zijn heel wat veranderingen
gaande en we kunnen er zeker van zijn,
dat het er de komende jaren niet makkelijker op wordt. Dat is de realiteit.
Het is daarom belangrijk dat iedereen
zich bewust wordt van die risico’s en nu gaat nadenken
over zijn eigen oudedagvoorziening. Aldus de waarschwuing van DNB-directeur Joanne Kellerman.
Lees verder>>

Jan Aikens: Kamp’s kolderieke kamerbrief over
pensioenindexering
In het nieuwe pensioenstelsel moet niet-eenduidige
indexatietoezegging wel eenduidig worden gecommuniceerd.
Dit is de conclusie die te trekken is uit de Kamerbrief
Indexatiemogelijkheden in het reële contract van minister
Kamp.
Lees verder >>

en ook
Ex-partners krijgen hun eerste UPO

zie verder:

De werkgroep UPO van de Pensioenfederatie en het Verbond hebben drie nieuwe
best practice UPO-modellen ‘ex-partner’ gepubliceerd.

uArtikel Ex-partners krijgen hun eerste UPO

De Pensioenwet schrijft per 2008 voor dat eens in de vijf jaar de ex-partner van
de deelnemer geïnformeerd wordt over het bijzonder partnerpensioen. Uiterlijk
in 2012 moeten uitvoerders deze informatie dus voor de eerste keer verstrekken.

Meer informatie:
u In de rubriek ‘actieven’ op de UPOwebsite

Premies wel, pensioen niet omhoog

zie verder:

De meeste pensioenaanspraken en -uitkeringen worden ook in 2012 niet verhoogd. De premies stijgen wel: van 16,9% naar 17,4% van het salaris.

uArtikel Premies wel, pensioen niet

Dit blijkt uit een enquête van De Nederlandsche Bank onder 25 grote pensioenfondsen.

omhoog

Document:
u DNB-enquête augustus 2012

Gevolgen echtscheiding zichtbaar in pensioenregister

zie verder:

De website mijnpensioenoverzicht gaat inzicht geven in de gevolgen van verevening.

uArtikel Gevolgen echtscheiding
zichtbaar in pensioenregister

Er wordt gewerkt aan het zichtbaar maken van pensioenrechten tussen voormalige partners na een scheiding of een beëindiging van geregistreerd partnerschap. Dat meldt het jaarverslag 2011 van de Stichting Pensioenregister.

Document:
u Pensioenregister, jaarverslag 2011

Staat moet belasting terugbetalen aan Zwitsers pensioenfonds

zie verder:

Volgens het Hof Den Bosch heeft het Zwitserse pensioenfonds recht op teruggaaf
van dividendbelasting uit beleggingen in Nederlandse aandelen.

uArtikel Staat moet belasting terug-

Laatste aanval Pensioenfederatie op Wet Koser Kaya en Blok

zie verder:

Hoewel het initiatiefwetsvoorstel is aangenomen haalt de pensioenkoepel er in
het jaarverslag fel naar uit.

uArtikel Laatste aanval Pensioenfede-

Volgens de Nederlandse wet kon het fonds de in rekening gebrachte dividendbelasting niet terugvorderen.

“Het wetsvoorstel is ongunstig voor de bestuurbaarheid van pensioenfondsen
en het kan leiden tot ‘dubbele medezeggenschap’ doordat pensioenfondsen die
hebben gekozen voor de opname van pensioengerechtigden in het bestuur toch
verplicht worden tot het instellen van een deel-nemersraad.”

betalen aan Zwitsers pensioenfonds

ratie op Wet Koser Kaya en Blok

Document:
u Pensioenfederatie, jaarverslag 2011
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