
In december 2009 heeft de AFM besloten tot een verruiming van de toegestane afwijkingen binnen de voorgeschreven teksten uit de toeslagenmatrix. 
Omwille van de begrijpelijkheid en de juistheid van de informatie voor de deelnemer is vanaf heden het gebruik van afwijkende referentieperiodes 
toegestaan, zowel voor de gerealiseerde ambitie als voor de CPI. Hiervoor is geen expliciete toestemming nodig van de AFM. Pensioenuitvoerders die 
eerder geen toestemming van de AFM hebben gekregen om afwijkende referentieperiodes te hanteren, mogen dit vanaf heden wel doen. De 
veranderingen die samenhangen met deze verruiming vindt u, aangegeven in blauw, terug in dit document. 
 
Afwijken van de toeslagenmatrix 
 
1. De nieuwe toeslagenmatrix  
 
Per 1 januari 2009 is de nieuwe toeslagenmatrix in werking getreden (artikel 95, tweede lid, van de Pensioenwet (Pw) en artikel 103, tweede lid, van de Wet verplichte 
beroepspensioenregeling (Wvb) en Regeling Pw en Wvb, artikel 6). De toeslagenmatrix bevat voorgeschreven teksten over de toeslagverlening ter informatie van de 
(gewezen) deelnemer / pensioengerechtigde. Pensioenuitvoerders zijn verplicht om deze teksten op te nemen in alle persoonlijke uitingen. 
 
Artikel 6, lid 2 van de Regeling schrijft voor dat er in overleg met de AFM van de voorgeschreven teksten in de toeslagenmatrix kan worden afgeweken. Dit document geeft 
inzicht in de wijze waarop de AFM invulling geeft aan deze afwijkingsbevoegdheid. Hieronder vindt u de criteria die de AFM hanteert bij de beoordeling van de 
afwijkingsverzoeken, en veelgestelde vragen en antwoorden die dieper om de materie ingaan.  
 
2. Individuele goedkeuring van de AFM blijft noodzakelijk 
 
Let op! Dit document is bedoeld als richtlijn om aan te geven welk type afwijkingen de AFM wel en niet goedkeurt. Het blijft voor alle pensioenuitvoerders echter 
noodzakelijk om toestemming te vragen aan de AFM om een alternatieve tekst te gebruiken. Het feit dat de AFM in dit document aangeeft dat zij positief staat tegenover een 
bepaalde aanpassing van de tekst betekent dus niet dat een pensioenuitvoerder dit zonder overleg mag doorvoeren. Pensioenuitvoerders die willen afwijken van de teksten uit 
de toeslagenmatrix dienen hun afwijking eerst schriftelijk voor te leggen aan de AFM. Pas na goedkeuring van de AFM mag een pensioenuitvoerder een alternatieve tekst 
gebruiken. 
 
Uitzondering 
Een aantal kleine aanpassingen mag zonder voorafgaande toestemming van de AFM worden doorgevoerd. In het onderdeel ‘vraag en antwoord’ in dit document wordt 
vermeld voor welke aanpassingen dit geldt. Alleen voor aanpassingen, waarbij in dit document expliciet staat vermeld dat de pensioenuitvoerder geen toestemming aan de 
AFM hoeft te vragen, geldt dat pensioenuitvoerders deze zonder toestemming van de AFM mogen doorvoeren. Deze aanpassingen zijn in dit document aangegeven met *). 
 
3. Criteria die de AFM hanteert bij de beoordeling van afwijkingsverzoeken 
 
Criteria om af te mogen wijken van de toeslagenmatrix 
De tekst die de toeslagenmatrix voorschrijft is leidend.  
 
 
 



De mogelijkheid bestaat om van de teksten af te wijken in overleg met de AFM, in de volgende gevallen: 
 
a. aantoonbare onjuistheid of onbegrijpelijkheid: 

de voorgeschreven tekst uit de toeslagenmatrix is onder bepaalde omstandigheden op onderdelen aantoonbaar onjuist of onbegrijpelijk 
b. begrijpelijker maken: 

een alternatieve tekst is begrijpelijker dan de voorgeschreven tekst. 
 
Criteria waaraan de alternatieve tekst moet voldoen 
Wil de AFM een voorgestelde afwijkende tekst goedkeuren dan moet sprake zijn van het volgende: 
 
a. zelfde inhoudelijke informatie: De alternatieve tekst dient dezelfde inhoudelijke informatie te bevatten als de originele tekst. Een pensioenuitvoerder mag geen informatie 

weglaten en de vaste onderdelen, zoals bijvoorbeeld het track record en de voorwaardelijkheidsverklaring, moeten altijd worden opgenomen. 
b. even kort en bondig: 

Ook mag de pensioenuitvoerder de alternatieve tekst niet dermate lang maken dat de lengte tot afbreuk aan de begrijpelijkheid kan leiden. 
 
4. Hoe dient u een verzoek tot afwijken in? 
 
Een pensioenuitvoerder dient een verzoek in om goedkeuring van een tekst in afwijking van de toeslagenmatrix, onder de volgende voorwaarden: 
a. uitsluitend schriftelijke verzoeken; bij voorkeur ontvangen wij het verzoek per e-mail, op e-mailadres pensioen@afm.nl. 
b. in het schriftelijke verzoek moet de naam van de pensioenuitvoerder(s), dus van het fonds of de verzekeraar, waarop het verzoek betrekking heeft, worden vermeld; 
c. u dient de afwijking te motiveren waarom het nodig is om af te wijken van de originele teksten uit de toeslagenmatrix; 
d. in uw verzoek tot afwijking neemt u de alternatieve tekst op die u wilt gaan gebruiken, en geeft daarbij aan waar deze afwijkt van de originele tekst uit de 

toeslagenmatrix. 
 

5. Vraag en antwoord 
 
In de tabel op de volgende pagina’s treft u de lijst aan met de meest voorkomende vragen (FAQ’s) over de toeslagenmatrix en het toeslagenlabel. 
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Onderwerp Vraag Antwoord 
Toeslagenmatrix   
Ambitie  Hoe kan ik de ambitie van de afgelopen 

jaren tot uitdrukking laten komen? 
Door aanpassing per 1 januari 2009 van artikel 6 van de Regeling PW en Wvb kan aan artikel 4 
lid 1 sub d invulling gegeven worden door het opnemen van het “trackrecord” zoals 
voorgeschreven in de voorwaardelijkheidsverklaring van de toeslagenmatrix. 
Maar het staat een pensioenuitvoerder vrij hierop aanvullende informatie te verstrekken. Meer 
mag, zolang het geen afbreuk doet aan de duidelijkheid van de voorgeschreven informatie. 
 

Ambitie *) Hoe kan ik mijn ambitie die niet de loon- of 
prijsontwikkeling betreft, in het trackrecord 
vermelden zonder dat de tekst onduidelijk 
wordt?  

Het is de pensioenuitvoerder toegestaan de eerste zin van de voorwaardelijkheidsverklaring aan 
te vullen met 10 aaneengesloten woorden waarin het toeslagenbeleid in begrijpelijke tekst wordt 
vermeld. Aansluitend moet dan de volgende zin verplicht worden opgenomen: "Dit noemen wij 
onze ambitie." 
 
In de tekst bij de verplichte weergave van het trackrecord mag bij alle vergelijkingsjaren alleen 
de volgende aanvulling worden opgenomen:  "Onze ambitie was a%."  
 
Voorbeeld:  
“Uw pensioenfonds probeert ieder jaar uw pensioen/opgebouwd pensioen te verhogen met het 
Europese inflatiecijfer. Dit noemen wij onze ambitie. Uw pensioen is dit jaar met w% verhoogd. 
Uw pensioenfonds heeft uw opgebouwd pensioen de afgelopen drie jaar als volgt verhoogd: 
- Over het jaar 2007 met x%. Onze ambitie was b%. De prijzen gingen toen met f% omhoog. 
- Over het jaar 2006 met y%. Onze ambitie was c%. De prijzen gingen toen met g% omhoog. 
- Over het jaar 2005 met z%. Onze ambitie was d%. De prijzen gingen toen met h% 

omhoog.” 
 

Ambitie *) Hoe kan ik mijn ambitie die niet de loon- of 
prijsontwikkeling betreft, in het trackrecord 
vermelden zonder dat de tekst onduidelijk 
wordt, als deze niet in 10 aaneengesloten 
woorden in de eerste zin van de 
voorwaardelijkheidsverklaring kan worden 
vermeld? 

Indien 10 aaneengesloten woorden niet genoeg zijn om de ambitie juist en begrijpelijk weer te 
geven, is het de pensioenuitvoerder toegestaan om de eerste zin van de voorgeschreven tekst als 
volgt aan te passen: “Uw pensioenfonds probeert ieder jaar uw pensioen/opgebouwd pensioen te 
verhogen  x).” 
 
Het verwijzingsteken x) verwijst dan naar een apart tekstblok dat na de voorgeschreven tekst 
moet worden opgenomen. In dit aparte tekstblok kan de ambitie worden omschreven. Ook in dit 
extra tekstblok dient de zin "Dit noemen wij onze ambitie." te worden opgenomen. Het is 
toegestaan om in dit tekstblok, buiten de ambitie, ook uitzonderingen op het toeslagenbeleid te 
vermelden (bijvoorbeeld eindloonbepalingen, maximum toeslagen etc.). De AFM wijst er op dat 
indien dit extra tekstblok meer dan 5 regels beslaat, het de begrijpelijkheid over het algemeen 
gesproken niet ten goede zal komen.  
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Onderwerp Vraag Antwoord 
Contracten zonder werkgever 
(verzekeraars) *) 

Hoe om te gaan met contracten waarvan de 
werkgever niet meer bestaat? 

“De werkgever besluit jaarlijks …” mag worden vervangen door “De pensioenuitvoerder besluit 
jaarlijks op basis van het geldende pensioenreglement …”. 

CPI met referentieperiode  Welke CPI wordt gehanteerd en met welke 
referentieperiode?  

Pensioenuitvoerders dienen gebruik te maken van de algemene “CPI alle huishoudens” met als 
referentieperiode een kalenderjaar (januari tot en met december), in één of twee decimalen 
nauwkeurig. Het gaat hier om het gemiddelde van de cijfers in de kalendermaanden van het 
voorgaande jaar.  

CPI:  afwijken t.o.v. 
referentieperiode 

Mag van de voorgeschreven 
referentieperiode voor het CPI 
vergelijkingscijfer worden afgeweken? 

Indien de datum van toekenning van de toeslag niet gelijk is aan 31 december of 1 januari van 
enig jaar, of indien een afwijkende periode wordt vermeld waarover de toeslagverlening van 
toepassing is, dan mag de CPI referentieperiode hieraan worden aangepast. 
 

Gebruik term “indexatie” *) Is de voorgeschreven tekst van de matrix zo 
strikt dat het eerder veel gebruikte woord 
"indexatie" moet worden vervangen door 
"toeslag" of mogen beide aanduidingen 
worden gehanteerd?  

De AFM is voor een consequent gebruik van dergelijke termen, dat betekent dat het in alle 
uitingen is aan te bevelen om de term "toeslag" te gebruiken. Mocht men de voorkeur hebben 
voor de term “indexatie” dan dient u deze term consequent te hanteren.  
 

Persoonlijke uitingen In de toeslagenmatrix wordt in de 
voorwaardelijkheidsverklaring gesproken 
over “alle persoonlijke uitingen”. Wat 
wordt hier precies onder verstaan?  

De voorwaardelijkheidsverklaring dient opgenomen te worden in alle persoonlijke uitingen. 
D.w.z. alle op naam gestelde informatie over de pensioenregeling, waarin over toeslagverlening 
wordt gecommuniceerd. Dit geldt ook voor de communicatie-uitingen die niet door de wetgever 
zijn voorgeschreven. 
 

Sancties Wat gebeurt er als een pensioenfonds zich 
niet houdt aan de voorgeschreven teksten 
van de matrix, zonder dat daarover overleg 
met de AFM is geweest? 

Als een fonds zich niet houdt aan de matrixteksten zonder toestemming van de AFM, dan is zij 
ingevolge de Pensioenwet in overtreding. De AFM kan dan passende handhavingmaatregelen 
treffen, waaronder het geven van een aanwijzing, het opleggen van een last onder dwangsom of 
het opleggen een bestuurlijke boete. 
 

Startbrief: verhouding artikel 4 
Besluit uitvoering PW/WVB tot 
toeslagenmatrix: toeslaghistorie 
*) 
 

Volgens de aanhef en punt d van artikel 4 
van het Besluit uitvoering PW/WVB moet 
in de informatie op grond van artikel 21 
PW de toeslagverlening over de afgelopen 
drie jaar worden gepresenteerd. Echter 
volgens het subkopje onder 
‘Voorwaardelijkheidsverklaring’ in de 
toeslagenmatrix (bijlage 1a van de regeling 
PW/WVB) worden in de startbrief alleen de 
eerste en laatste zin opgenomen, en dat 
heeft tot gevolg dat de matrix tekstdelen 
over de eerder verleende toeslagen worden 
weggelaten. 

Op 16 december 2008 is in de Staatscourant een wijziging van artikel 6 van de Regeling Pw / 
Wvb gepubliceerd. Op grond van deze wijziging wordt door het gebruik van bijlage 1a, 
behorend bij artikel 6 van de Regeling, voldaan aan de voorschriften uit artikel 4 lid 1 sub d van 
het Besluit uitvoering Pw / Wvb. In de startbrief kan dus worden volstaan met het presenteren 
van de eerste en de laatste zin van de tekst uit de toeslagenmatrix.  
 
Voorbeeld: 
“Uw pensioenfonds probeert ieder jaar uw pensioen te verhogen met …………….. U hebt door 
eerdere verhogingen en de verwachting voor de komende jaren niet meteen ook recht op 
verhogingen in de toekomst." 
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Onderwerp Vraag Antwoord 
Toevoegen van tekst *) Is het mogelijk om in aanvulling op de in de 

toeslagenmatrix opgenomen teksten 
aanvullende bepalingen op te nemen? 

Toevoegen van eigen tekst ter toelichting, aanvulling en/of verduidelijking in de verplichte 
tekst van de toeslagenmatrix is toegestaan onder de voorwaarde dat hierdoor de duidelijkheid, 
begrijpelijkheid en juistheid over toeslagenbeleid wordt verbeterd. De verantwoordelijkheid voor 
de toegevoegde tekst ligt bij het pensioenfonds of de verzekeraar. De AFM behoudt zich 
uiteraard het recht voor om de toegevoegde teksten achteraf te toetsen op duidelijkheid, 
begrijpelijkheid en juistheid.   
 

Trackrecord: vermelding jaren De CPI van welke jaren moet worden 
gebruikt in het trackrecord? 

"Uw pensioen is dit jaar met x% verhoogd."  
Uitleg AFM: dit is in 2009 de verhoging per 1-1-2009 of 31-12-2008, die betrekking heeft op de 
inflatie in het kalenderjaar 2008 
 
"Uw pensioen is de afgelopen drie jaar als volgt verhoogd:" 
“Over het jaar 2007 met (x-1)%”.  
Uitleg AFM: dit is de verhoging per 1-1-2008, die betrekking heeft op de inflatie in het jaar 
2007. Om die reden moet ook het CPI over 2007 gebruikt worden 
 
“Over het jaar 2006 met (x-2)%.”  
Uitleg AFM: dit is de verhoging per 1-1-2007 die betrekking heeft op de inflatie in het jaar 2006. 
Om die reden moet ook het CPI over 2006 gebruikt worden. 
“Over het jaar 2005 met (x-3)%.”  
 
Uitleg AFM: dit is de verhoging per 1-1-2006 die betrekking heeft op de inflatie in het jaar 2005. 
Om die reden moet ook het CPI over 2005 gebruikt worden. 
 
Hierdoor ontstaat een sluitende reeks van het jaar x tot en met x-3 (verhogingen van 1-1-2009 tot 
en met 1-1-2006 over de jaren 2008 tot en met 2005). 
 

Trackrecord vermelding datum 
toekenning toeslag *) 

Mag in het trackrecord de datum worden 
vermeld waarop de toeslag is verleend?  

Ja, in plaats van Over het jaar mag ook  Per dd.mm.jjjj of Op dd.mm.jjjj of In mm.jjjj tot mm.jjjj 
(periode waarover) vermeld worden. 
 
Voorbeeld: 
Op(per) dd.mm.jjjj met x%. (Onze ambitie was b%.) De prijzen ging in de periode van  
dd.mm.jjjj tot dd.mm.jjjj met f % omhoog. 
Of: 
In mm.jjjj tot en met mm.jjjj met x%. (Onze ambitie was b%.) De prijzen ging in de periode van 
mm.jjjj tot mm.jjjj met f % omhoog. 
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Onderwerp Vraag Antwoord 
Trackrecord: percentages in 
historie gepersonaliseerd *) 

In de informatieverstrekking na een 
statuswisseling (einde deelname, 
pensioeningang, scheiding) is het 
percentage over de afgelopen drie jaar nog 
gebaseerd op de oude status. 
Moet dan niet juist een overzicht worden 
gegeven van de verhoging in de afgelopen 
drie jaar passend bij de nieuwe status?  
 

Bij een wisseling van status dient de pensioenuitvoerder de toeslaghistorie van de nieuwe status 
te tonen. Een actieve deelnemer die slaper wordt ziet dus op zijn overzicht de track record van de 
gewezen deelnemer. De inleidende tekst boven de trackrecord sluit in dit geval niet aan. De 
toeslagenmatrix spreekt immers over “uw pensioen”, terwijl de gepresenteerde toeslaghistorie 
niet de daadwerkelijke toeslaghistorie is van de desbetreffende deelnemer, maar de 
toeslaghistorie van de nieuwe status. In dit geval kan de pensioenuitvoerder “uw pensioen” 
bijvoorbeeld vervangen door “het pensioen”.  
 
Een andere situatie doet zich voor wanneer het indexatiebeleid van de pensioenuitvoerder 
wijzigt. In dat geval dient de daadwerkelijk gerealiseerde toeslaghistorie gepresenteerd te 
worden. 
 

Trackrecord Indien in het trackrecord alleen de 
toegepaste verhogingen en de 
prijsstijgingen worden weergegeven en niet 
de ambitie, voldoet de pensioenuitvoerder 
dan aan wet- en regelgeving? 
 

Ja, door vermelding van de toegepaste verhogingen en de prijsstijgingen over de voorafgaande 
drie jaar, wordt voldaan aan wet- en regelgeving.  
 

Trackrecord *) In het geval er in enig jaar geen indexatie 
plaatsvindt, kan de laatste zin van de 
toeslagenmatrix dan worden aangepast? 

Ja, de zin "U hebt door deze verhoging...........etc." mag worden vervangen door: "U hebt door 
eerdere verhogingen en de verwachting voor de komende jaren niet meteen ook recht op 
verhogingen in de toekomst." 
 

Uw pensioen / opgebouwd 
pensioen *) 

Is het toegestaan slechts “uw pensioen” of 
“uw opgebouwd pensioen” in de tekst op te 
nemen? 
 

Ja, indien gewenst kunt u kiezen tussen “uw pensioen” of “uw opgebouwd pensioen” of “het 
opgebouwd pensioen”. 

Voorwaardelijkheidsverklaring 
en jaren *) 

De woorden “dit jaar” zijn niet eenduidig. 
Indien een UPO met de stand per 1 januari 
wordt weergegeven, is de betekenis een 
andere dan wanneer een incidentele opgave 
lopende het jaar wordt verstrekt. Kan dit 
worden aangepast? 
 

Het is toegestaan om de zin op de volgende wijze aan te passen : “Uw pensioen/opgebouwde 
pensioen is op (of per) dd.mm.jjjj over jjjj met <x%> verhoogd.” 
of 
“Uw pensioen/opgebouwde pensioen is op (of per) dd.mm.jjjj over de periode mm.jjjj tot mm.jjjj 
met <x%> verhoogd.” 
 
 

Voorwaardelijkheidsverklaring 
en jaar waarover *) 

Is het toegestaan om in de zin "Uw 
pensioen/opgebouwd pensioen is dit jaar 
met a% verhoogd" te verduidelijken welk 
jaar het betreft?  
 

Het is toegestaan de zin als volgt aan te passen: “Uw pensioen/opgebouwd pensioen is dit jaar 
(over jjjj) met a% verhoogd.”  
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Onderwerp Vraag Antwoord 
Voorwaardelijkheidsverklaring: 
Toevoegen van tekst bij 
maximering *) 
 

De teksten in de toeslagenmatrix voor de 
categorieën C en D voorzien niet in extra 
teksten voor het geval er een maximering 
plaatsvindt bij de toeslagverlening in de 
vorm van hetzij een procentueel maximum, 
hetzij een maximum dat refereert aan een 
(andere) index. 
 
Bijvoorbeeld: 
- (C1) aanwending overrente, maar niet 
meer dan 3%; 
- (D): loonontwikkeling, maar niet hoger 
dan prijsontwikkeling. 
Mogen pensioenuitvoerders dergelijke 
maximeringen aan de voorgeschreven 
teksten toevoegen? 
 

Een dergelijke toevoeging is toegestaan, maar dient vanzelfsprekend begrijpelijk en duidelijk te 
zijn.  
 

Voorwaardelijkheidsverklaring 
bij ex-werkgever *) 

Indien er over toeslagen wordt 
gecommuniceerd met nabestaanden of 
gewezen partners is het dan mogelijk om de 
woorden 'uw werkgever' of 'uw ex-
werkgever' naar behoefte aan te passen. 
 

Een dergelijke toevoeging is toegestaan, maar dient vanzelfsprekend begrijpelijk en duidelijk te 
zijn.  
 

Voorwaardelijkheidsverklaring 
verzekerde regelingen, C1/D1-
variant *) 

Hierin is vermeld dat de werkgever jaarlijks 
beslist of er een toeslag gegeven wordt. In 
sommige regelingen is dit niet het geval. 
Het is niet de werkgever die beslist, maar 
het gegeven of er overrente is gemaakt of 
niet. Als er overrente is, is er toeslag. Geen 
overrente, dan geen toeslag. In deze 
situaties ontvangt de werkgever niets van 
de verzekeraar. Is er overrente / 
winstdeling, dan wordt die aangewend voor 
toeslag. 
 

De zin: “De werkgever besluit jaarlijks …” mag bijvoorbeeld worden vervangen door “De 
pensioenuitvoerder besluit jaarlijks op basis van de uitvoeringsovereenkomst en het geldende 
pensioenreglement….”. 
 

 
 
*) De met *) gemarkeerde aanpassingen hoeft u niet opnieuw voor te leggen aan de AFM.
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Onderwerp Vraag Antwoord 
TOESLAGENLABEL   
Categorie toeslagenlabel, 
afwijken van 

In hoeverre kan het bestuur (naar 
beneden) afwijken van de categorie-
indeling die uit de continuïteitsanalyse 
volgt? 
 

Het bestuur heeft geen enkele speelruimte. De uitkomsten van de continuïteitsanalyse zijn de 
enige input voor het label dat dus objectief dient te worden vastgesteld

Datum label  Hoe weten deelnemers op welke 
gegevens hun label is gebaseerd? 

Om te voldoen aan de norm van duidelijke informatie vinden sommige pensioenuitvoerders het 
wenselijk om bij het toeslagenlabel dat zij verstrekken melding maken van de datum (van de 
dekkingsgraad) waarop de berekening is uitgevoerd/(gebaseerd). Het gaat daarbij bij 
pensioenfondsen om de datum van de startdekkingsgraad zoals die is gebruikt in de 
continuïteitsanalyse (CA) of het rekeninstrument van pensioenfondsen of om de datum van de 
gegevens waarmee de berekeningen met behulp van het instrument van verzekeraars zijn 
uitgevoerd. Pensioenuitvoerders kunnen deze datum opnemen als zij dit nodig achten. 
 

Labelvervangende teksten 
 

Mogen wij er van uitgaan dat er geen 
bezwaar is tegen het aanpassen van de 
'labelvervangende' teksten wat betreft de 
aanduiding ‘Uw werkgever’ als sprake is 
van informatie aan nabestaanden? 
 

In deze situatie is er sprake van onjuiste informatieverstrekking indien de originele tekst uit de 
toeslagenmatrix wordt gehanteerd. Daarom mag de tekst in overleg met de AFM aangepast. 

Tijdigheid Wanneer is sprake van een tijdige 
verstrekking van het label, na 
actualisering van het label? 

Pensioenuitvoerders voldoen aan de norm tijdigheid wanneer het nieuwe label uiterlijk binnen 3 
maanden na iedere CA en na de jaarlijkse beoordeling op 31/12 van het jaar of indien 
actualisering van het label nodig is, wordt gecommuniceerd. Gedurende die periode van 3 
maanden kan het vorige label nog worden verstrekt. 
Concreet betekent dit dat in het geval dat een pensioenfonds zijn label moet actualiseren omdat 
de dekkingsgraad te zeer afwijkt van de CA waarop het label is gebaseerd, ieder jaar in de 
periode 1/1-1/4 nog zijn label van het voorafgaande jaar mag communiceren in zijn 
communicatie aan de deelnemers. 
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