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Voorbereidende behandeling 2
Op 30 maart 2022 heeft minister Schouten het voorstel ingediend voor de Wet toekomst
pensioenen. Sindsdien heeft de commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid twee
reeksen vragen ingediend en drie hoorzittingen gehouden. De minister heeft ook op de
tweede reeks vragen gereageerd. Ondertussen plannen de Commissies van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid van de Tweede en Eerste Kamer de behandeling. Hieronder vermelden we
een aantal vragen en antwoorden. Ook heeft de regering bekend gemaakt welke onderdelen
nog zullen worden aangepast.

Algemeen
Tweede Kamerlid Omtzigt vraagt wat er gebeurt bij rekenfouten en hoe een deelnemer kan nagaan of berekeningen
kloppen. Volgens de regering kan een deelnemer bij twijfel
vragen om een herberekening. Die is kosteloos. Ook moet de
pensioenuitvoerder op verzoek de transitie effecten per leeftijdscohort ter beschikking stellen.

Doelstelling
De regering schrijft dat door minder te sturen op zekerheid, en daarmee op buffervorming, er meer ruimte komt
voor indexatie.
In reactie op vragen van de PVV schrijft de regering dat
in de aanloop naar het nieuwe stelsel kortingen worden
voorkomen die vanuit de overstap onnodig zijn, maar dat
dat niet betekent dat alle kortingen voorkomen worden.
Voor wat betreft de verhouding tussen omslag- en
kapitaaldekking stelt de regering voorop dat het wetsvoorstel niet tot doel heeft om de verhouding te wijzigen.
Als antwoord op de vraag van PvdA/Groen Links schrijft
de regering dat de hoogte van de premie en de hoogte van
de uitkeringen factoren zijn die de economische cyclus
kunnen beïnvloeden. Daarbij merkt de regering op dat
de premie geen instrument meer is om tijdelijke econo
mische schokken op te vangen. Hierdoor reageren de
loonkosten minder op de conjunctuur.
Op de vraag van Kamerlid Omtzigt naar wijziging van
de premiegrens, reageert de regering dat die tot 2037 in
principe 30% zal blijven. Als door gewijzigde rendementsverwachtingen de premie met meer dan 5% punt zou
afwijken, wordt de grens eerder aangepast.

Op de vraag van de VVD antwoordt de regering dat als
een pensioenfonds zowel een solidaire als een flexibele
premieregeling uitvoert, het pensioenfonds zowel een
solidariteitsreserve als een risicodelingsreserve moet
aanhouden. Dit om verschuiving van vermogen tussen de
regelingen te voorkomen.
De regering merkt op dat de risicodelingsreserve slechts
gevuld kan worden uit de premie. Een opslag bij inkoop
van een variabele uitkering voldoet niet. Een deelnemer
zou dan bovendien tweemaal bijdragen aan zo’n reserve.
De regering bekijkt in overleg met de Pensioenfederatie
of een collectieve uitkeringsfase mogelijk is bij een
solidair contract. Daarbij geldt als voorwaarde dat er geen
ex-ante herverdeling van vermogen plaatsvindt. Dit, in
reactie op een vraag van het CDA.
Voor het risicopreferentie onderzoek wordt overigens
één leeftijdscohort van gepensioneerden niet uitgesloten.
Voor de risicohouding mag een leeftijdscohort maximaal
5 geboortejaren omvatten. Een groter aantal geboorte
jaren is mogelijk, indien dit in het belang is van de
deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden en pensioengerechtigden. De pensioenuitvoerder moet dat dan onderbouwen op basis van het
risicopreferentieonderzoek, de deelnemerskenmerken en
wetenschappelijke inzichten.
PvdA en GroenLinks vroegen waarom de regering geen
periodiciteit van rendements- en risicodeling heeft voorgeschreven. De regering heeft die op maximaal een jaar
gesteld, zodat andere periodiciteiten mogelijk zijn.
Om te voorkomen dat sociale partners en pensioenuitvoerders op decentraal niveau afspraken maken die op
zich evenwichtig zijn maar niet zouden zijn toegestaan,
heeft de regering geen uitputtende lijst opgesteld van
doelstellingen, of niet toegestane doelstellingen.
De regering heeft het voornemen om het voorgeschreven
minimum en maximum bij inkoop van een vaste uit
kering te laten vervallen.
Op vragen van de heer Omtzigt antwoordt de regering
dat een verzoek tot invaren niet alleen geldt voor het pensioenfonds waarbij de werknemers pensioen opbouwen,
maar ook een gesloten pensioenfonds. Een werkgever
kan in het geval van een actief en een slapend pensioenfonds volstaan met één transitieplan.
AZL Pensioenitems 4 – 2022
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Financieel toetsingskader tijdens transitie
De regering antwoordt op een vraag van de leden
van D66 dat DNB slechts toetst of de fondsspecifieke
invaardekkingsgraad minimaal 95% is. DNB heeft geen
bevoegdheid om een hogere dekkingsgraad te eisen of
een lagere toe te staan.
De regering is van mening dat individuele waardeoverdrachten moeten doorgaan tijdens de transitie.
De regering vindt dat de rentetermijnstructuur voor
de waardering van pensioenverplichtingen gebaseerd
moet zijn op de risicovrije rente, die op de markt wordt
vergoed, omdat die rente een objectieve graadmeter is.
Kamerlid den Haan vraagt of met de stijging van de rente
de uitgangspunten van zowel het oude, als het nieuwe
pensioenstelsel wijzigen. Daarop antwoordt de regering
dat de noodzaak tot de stelselhervorming niet afhangt
van de rentestand.

De SP fractie vroeg waarom de voorziening voor de dekkingsgraad niet met dezelfde regels kan worden berekend
als de premie. De regering antwoordt daarop dat een
berekening met een hoger rendement tot gevolg heeft dat
pensioenen meteen worden verhoogd, terwijl de hogere
rendementen nog niet verdiend zijn.
Op de vraag van Den Haan of voor een goede afweging
van de transitie de parameters en scenariosets bekend
moeten zijn, antwoordt de regering dat die in beginsel
niet nodig zijn voor het vaststellen van de wet- en regelgeving waarbinnen sociale partners en pensioenfondsen
hun keuzes moeten maken.
De regering schrijft dat pensioenfondsen de mogelijkheid
hebben om het beleggingsbeleid voor het einde van de
transitieperiode geleidelijk aan te passen aan de risicohouding van het nieuwe contract.

Financieel toetsingskader na transitie

Waarborgen evenwichtige transitie
Na invaren van een kapitaal met een beding van restitutie bij overlijden, kan het restitutiebedrag beschikbaar
blijven, net zoals het opgebouwde partnerpensioen na
invaren.
De VVD vroeg de regering naar de situatie van een pen
sioenfonds met vrijwillig aangesloten werkgevers, als
sociale partners van de verplicht aangesloten werkgevers
een verzoek tot invaren doen. De regering antwoordt
daarop dat het pensioenfonds slechts één invaarbesluit
neemt en dat de gevolgen afhangen van de afspraken in
de uitvoeringsovereenkomsten met de vrijwillig aan
gesloten werkgevers.
De regering heeft niet het voornemen om het mogelijk te maken om nieuwe werknemers uit te sluiten van
compensatie.
D66 en ChristenUnie verzoeken om voorbeelden waarbij
de standaardmethode, respectievelijk de value based alm
methode voor een pensioenfonds beter uitpakt. De regering antwoordt dat pensioenfondsen deze keuze maken
en die slechts hoeven te verantwoorden aan de fonds
organen en dat DNB de keuze niet toetst.
Volgens de regering is het voor een keuze niet nodig dat
een pensioenfonds beide methoden laat doorrekenen.
Volgens de regering is er voldoende rechtsbescherming
voor een deelnemer bij omzetting van diens pensioen,
omdat hij een klacht kan indienen bij het pensioenfonds,
of een geschil kan voorleggen aan de geschilleninstantie
of de civiele rechter.
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Op de vraag van D66 of bij individuele waardeoverdracht
een deel van de risicodelings- of solidariteitsreserve kan
worden meegegeven, antwoordt de regering na een zorgvuldige analyse tot de conclusie te zijn gekomen dat dat
niet wenselijk is, omdat die reserves collectief vermogen
zijn. Aan een dergelijke reserve bij een nieuwe pensioenuitvoerder hoeft een deelnemer niet bij te dragen als er
sprake is van individuele waardeoverdracht.
Volgens de regeling dient er in het besluitvormings
proces rekening mee te worden gehouden dat tussen
het moment van afronden van het transitieplan en de
implementatie, de financiële positie van een pensioenfonds kan wijzigen.
De regering schrijft dat het toegestaan is dat mutaties in
de periode voor invaren verwerkt mogen worden in het
nieuwe stelsel, maar dat dat zoveel mogelijk voorkomen
moet worden.

Wijziging fiscaal kader
De regering wil het voor arbeidsongeschikte deelnemers met
vrijstelling van premiebetaling mogelijk maken om de vrijstelling ongewijzigd voort te zetten.

Informatievoorschriften
De leden van de D66 vroegen of deelnemers ook gein
formeerd konden worden over de totalen van betaalde
premies en behaalde rendementen in de oude regeling.
De regering heeft er voor gekozen om pensioenuitvoerders niet wettelijk te verplichten tot meer informatieverschaffing aan deelnemers dan hoeveel pensioen ze
kunnen verwachten. Meer informatie zou leiden tot een
overvloed aan informatie.
Pensioenuitvoerders moeten in het jaarlijks pensioen
overzicht informatie geven over het gereserveerde
vermogen, de ingehouden uitvoeringskosten en de
onttrekkingen ten behoeve van stortingen aan de risico
delings- of solidariteitsreserve. Pensioenuitvoerders
kunnen een vorm kiezen die voor een doelgroep specifiek
is.
De regering bekijkt of het wenselijk is om werkgevers te
verplichten om werknemers periodiek te informeren dat
zij geen pensioenregeling aanbieden.

Bekeken zal worden of het mogelijk is om pensioenuitvoerders een seintje te geven uit de Basisregistratie
Personen als partners niet meer op hetzelfde adres
wonen.
Er zullen meer gegevens worden uitgewisseld door het
UWV.
Met de pensioenuitvoerders zal worden bekeken hoe
uitwisseling van gegevens over uitloopdekking van
nabestaanden kan plaatsvinden.
Voor het onderzoek naar de omvang van de witte vlek in
2023 zal de regering het CBS ook verzoeken om te onderzoeken hoe lang werknemers daar deel van uit maken.

Vervolg
Juridische houdbaarheid en rechtsbescherming
De regering verklaart bereid te zijn om te onderzoeken
of er aanleiding is en of er redenen zijn om aansluiting
bij de geschilleninstantie te laten voortbestaan, na de
transitieperiode.
De regering deelt niet de analyse van professor Van
Meerten dat de verplichtstelling van bedrijfstakpensioen
fondsen in strijd is met Europees mededingingsrecht.
De regering verwijst naar de arresten Albany, Brentjens
en Drijvende Bokken van het Europese Hof van Justitie
van 21 september 1999.
Kamerlid Omtzigt vraagt om een inschatting van het
risico dat burgers zich zullen wenden tot de rechter om
bezwaar te maken tegen het besluit tot invaren. Hierop
antwoordt de regering dat het onmogelijk is in te schatten in hoeverre burgers de gang naar de rechter wenselijk,
nodig en kansrijk vinden.

De Commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de
Tweede Kamer verwacht het wetsvoorstel kort na het zomerreces en rond Prinsjesdag te behandelen.
Op grond daarvan denkt de Commissie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid van de Eerste Kamer de behandeling pas
in het voorjaar van 2023 af te ronden, maar laat dat afhangen
van de afronding van de behandeling door de Tweede Kamer.
De commissie van de Eerste Kamer wil het liefst de behandeling afronden voor de verkiezingen van de Provinciale Staten
op 15 maart 2023.

Nabestaandenpensioen
De regering herhaalt dat de uitkeringen van partnerpensioen
in beginsel variabel zijn.

Experimenteerruimte zelfstandigen
De regering schrijft dat het niet mogelijk zal worden
gemaakt om adresgegevens op te vragen bij de Kamer van
Koophandel op basis van BSN, omdat proportionaliteit en
subsidiariteit niet zijn aangetoond.
De regering zal voor zzp’ers geen regeling treffen zoals
voor payrollers, omdat de regering het wezenlijk andere
situaties vindt.

Aanpassingen
De regering doet een aantal toezeggingen.
De regering zal kijken of een collectieve uitkeringsfase
mogelijk gemaakt kan worden binnen de solidaire premieovereenkomst. De regering stelt als randvoorwaarde
dat er geen ex-ante herverdeling mag plaatsvinden.
Voor verzekeraars en premiepensioeninstellingen zal de
regering bekijken of het toezicht op de vaststelling van de
risicohouding ruimte kan bieden in de naleving.
Voor de situatie van vrijstelling van premiebetaling
wegens arbeidsongeschiktheid zal de regering voortzetting mogelijk maken van de opbouw van pensioenen
zoals die is verleend voor aanvang van het nieuwe stelsel.
Dit is met name voor verzekeraars van belang.
Voor situaties met fluctuerende lonen zal de regering het
mogelijk maken om het partnerpensioen op risicobasis te
baseren op het loon dat gemiddeld is over vijf jaren.
AZL Pensioenitems 4 – 2022

5

Regulatory Technical
Standards officieel
Op 25 juli 2022 heeft de Europese Commissie de uitwerking van de ‘Verordening (EU)
2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende
informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector’ geplaatst in het
Publicatieblad van de Europese Unie. Daarmee zijn de tabellen en formats vastgesteld die
financiële instellingen, zoals pensioenfondsen, vanaf 2023 moeten publiceren.

Tabellen
Een pensioenfonds moet op zijn website een ingevulde tabel plaatsen, als het de
belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op de duurzaamheidsfactoren meeweegt in zijn beleggingsbeslissingen. Uiterlijk 30 juni van het jaar
moet de tabel geplaatst zijn. Voor het eerst uiterlijk 30 juni 2023.
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Formats
Pensioenfondsen die ecologische of sociale kenmerken promoten (licht groen zijn,
of artikel 8) of die duurzame beleggingen tot doel hebben (groen zijn, of artikel 9)
moeten op hun website formats gebruiken, voor precontractuele informatie.
In hun jaarverslagen moeten ze dat ook, voor het eerst in het jaarverslag over 2023.
De kleur en het lettertype mogen ze aanpassen.

AZL Pensioenitems 4 – 2022
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Consultatie aanpassing
Beleidsregel geschiktheid 2012
De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten hebben op 12 juli 2022 aanpassingen van de
Beleidsregel geschiktheid 2012 voorgelegd ter consultatie. De consultatie eindigt op 15 september 2022.
Hieronder gaan we in op de wijzigingen.

Waardecreatie
De geschiktheid ‘A. Bestuur, organisatie en communicatie’
wordt uitgebreid. Van beleidsbepalers zal worden verlangd
dat ze ‘zicht hebben op en sturing geven aan lange termijn
waardecreatie’. Dit wordt niet nader toegelicht.
Vraag is of dit niet al inherent is aan het pensioenbedrijf,
danwel of dit slechts relevant is voor commerciële financiële
instellingen en dienstverleners.

De volgende competenties vervallen:
5. Loyaliteit: identificeert zich met de onderneming en voelt
zich betrokken. Kan motiveren dat hij of zij (ondanks
eventuele nevenfuncties) voldoende tijd aan zijn of haar
functie kan besteden om deze naar behoren te kunnen
uitvoeren.
6. Onderhandelingsvaardigheid: ontdekt en benoemt
gemeenschappelijke belangen op een wijze die tot overeenstemming leidt.

Wijzigingen competenties
De bijlage met competenties worden uitgebreid met:
1. Adaptief vermogen: het vermogen om tijdig en op
adequate wijze te reageren op (verwachte en onverwachte) veranderingen en deze te vertalen naar
aanpassingen in de onderneming. Is in staat om de leiderschapsstijl aan te passen, al naargelang de situatie daarom
vraagt, denk bijvoorbeeld aan de fase van ontwikkeling
van het team en de organisatie.
2. Lerend vermogen: het vermogen om nieuwe informatie
op te nemen en vervolgens effectief toe te passen voor de
organisatie of in zijn/haar eigen functioneren. Het gaat
daarbij ook om het toepassen van de aanwezige kennis en
het kunnen reflecteren en het willen leren van gemaakte
fouten.
3. Organisatiesensitiviteit: Heeft oog voor de ontwikke
lingen, machtsverhoudingen en gevoelens binnen de
organisatie. Heeft daarbij ook oog voor de belangen van
de interne stakeholders en kan deze informatie effectief
benutten.
4. Oordeelsvorming: kan gegevens en mogelijke handelswijzen tegen elkaar afwegen en tot een logisch, realistisch en gemotiveerd oordeel, conclusie of advies komen.
Onderzoekt, herkent en begrijpt de essentiële elementen
van vraagstukken.
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Aanpassingen
Een aantal competenties zal, deels, worden herschreven. Het
gaat dan bijvoorbeeld om

Authenticiteit
Huidige tekst

Voorgelegde tekst

is consistent in woord en
daad, waarbij gedachten en
gevoelens ook in lijn zijn
met wat hij of zij zegt en
doet. Dit betekent tevens
het open communiceren
van intenties, ideeën en
gevoelens, het uitnodigen
tot openheid en eerlijkheid
en de toezichthouder juist
informeren over de werkelijke situatie en erkennen
van risico’s en problemen
naar de toezichthouder.

congruent zijn in denken
en doen, zonder willekeur
en tegenstrijdigheden.
Hij/zij is zich bewust van
zijn/haar belangrijkste
drijfveren en handelt van
daaruit.

Helikopterzicht

Voorzittersvaardigheid

Huidige tekst

Voorgelegde tekst

Huidige tekst

Voorgelegde tekst

kan gegevens en mogelijke handelswijzen tegen
elkaar afwegen en tot een
logisch oordeel komen.
Onderzoekt, herkent
en begrijpt de essentiële
elementen en vraagstukken. Kan over de eigen
portefeuille heen kijken,
vooral wanneer problemen
spelen die de continuïteit
van de onderneming in
gevaar kunnen brengen.

kan over de eigen portefeuille heen kijken. Kan
hoofdzaken en bijzaken
onderscheiden en verbanden en gedragspatronen
herkennen. Is in staat om
naar het grotere geheel te
kijken en van daaruit de
lijnen of vervolgstappen te
bepalen.

kan vergaderingen op
efficiënte en effectieve
wijze leiden. Is in staat
een open sfeer te creëren
waarin iedereen gelijkwaardig kan participeren. Heeft
oog voor taakvervulling en
verantwoordelijkheden van
anderen.

kan vergaderingen op
efficiënte en effectieve
wijze leiden. Bewaakt de
kwaliteit van de besluitvorming. Is in staat een
open en inclusieve sfeer te
creëren waarin iedereen
gelijkwaardig kan participeren en diversiteit wordt
omarmt. Heeft oog voor
taakvervulling en verantwoordelijkheden van
anderen, zet personen in
hun kracht en stimuleert
onderlinge samenwerking.

Leiderschap
Ingang
Huidige tekst

Voorgelegde tekst

geeft richting en sturing
aan een groep, brengt
samenwerkingsverbanden
tot stand en handhaaft
deze en stimuleert, motiveert en ontwikkelt de
beschikbare human
resources/borgt de vak
bekwaamheid van medewerkers om een beoogd
doel tot een goed einde
te brengen. Staat open
voor en biedt ruimte aan
kritische discussies.

geeft richting en sturing
aan een groep, brengt
samenwerkingsverbanden
tot stand en handhaaft
deze en stimuleert, motiveert en ontwikkelt de
beschikbare medewerkers,
borgt de vakbekwaamheid
van medewerkers om een
beoogd doel tot een goed
eind te brengen. Ontdekt
en benoemt gemeenschappelijke belangen op een
wijze die tot overeenstemming leidt. Beschikt over
zelfkennis op basis van
doorlopende (zelf)reflectie en beoordeling door
belanghebbende anderen.
Past deze (zelf)reflectie toe
op gewenste verbeteringen
en veranderingen.

De aanpassingen zullen naar verwachting ingaan op
1 januari 2023. Nieuwe beleidsbepalers en beleidsbepalers die
worden herbenoemd zullen ook over de nieuwe competenties dienen te beschikken.
Pensioenfondsen zullen daar rekening mee moeten houden
in geschiktheidsplannen en profielen.

AZL Pensioenitems 4 – 2022
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Verjaring premievordering
verplichtgesteld
bedrijfstakpensioenfonds
Geregeld wordt er geprocedeerd
over verjaring van pensioenpremies
bij aansluiting bij verplichtgestelde
bedrijfstakpensioenfondsen.
Het gaat dan met name om
aansluitingen met terugwerkende
kracht. Het Gerechtshof
’s Hertogenbosch heeft in het
tussenarrest van 14 juni 2022
(ECLI:NL:GHSHE:2022:1849) het
voornemen opgenomen om
ambtshalve de Hoge Raad vragen
te stellen ter beantwoording voor
een prejudiciële beslissing.
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Vragen
De vragen hebben uitsluitend betrekking op bedrijfstakpensioenfondsen waarvoor een verplichtstelling geldt zoals bedoeld in de Wet Bpf 2000 en niet op andere
pensioenuitvoerders.
De prejudiciële vragen die het hof aan de Hoge Raad wil stellen zijn:
1. Volgt uit het Carlande-arrest (13 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:588) dat vorderingen van een bedrijfstakpensioenfonds (periodiek) opeisbaar zijn vanaf het
moment waarop de werkgever aan de voorwaarden voldoet voor verplichte
deelneming in het bedrijfstakpensioenfonds?
2. Moeten art. 3:307/308 BW zo worden uitgelegd dat (premie)vorderingen van
een bedrijfstakpensioenfonds op een werkgever (periodiek) opeisbaar zijn vanaf
het moment waarop:
i. de werkgever aan de voorwaarden voldoet voor verplichte deelneming in
het bedrijfstakpensioenfonds, en
ii. het bedrijfstakpensioenfonds met de (mogelijk) verplichte deelneming van
de werkgever bekend was of naar objectieve maatstaven gemeten redelijkerwijs bekend kon zijn?
3. Zo nee, hoe dienen art. 3:307/308 BW te worden uitgelegd om de dag vast te
stellen waarop (premie)vorderingen van een bedrijfstakpensioenfonds opeisbaar zijn geworden, als een bedrijfstakpensioenfonds meer dan vijf jaren na de
dag waarop aan de voorwaarden voor verplichte deelneming is voldaan overgaat tot aansluiting van de werkgever en op dat moment met terugwerkende
kracht tot die dag premies vordert?
4. Is de inhoud of strekking van een bepaling in uitvoeringsreglement van een
bedrijfstakpensioenfonds, waarin is bepaald dat vorderingen op een werkgever
opeisbaar zijn op een daarin genoemd moment, bijvoorbeeld na het versturen
van een premienota of na afloop van elke loonperiode, in strijd met de goede
zeden, de openbare orde of een dwingende wetsbepaling (art. 3:40 BW)?
5. Zo nee, is een bepaling in een uitvoeringsreglement zoals genoemd in vraag 4
bepalend of kan die bepaalbaar zijn om de opeisbaarheid –en daarmee de
aanvang van de verjaringstermijn– vast te stellen, bijvoorbeeld na het versturen
van een premienota of het verstrijken van een loonperiode?
6. Kan een beroep op een bepaling in een uitvoeringsreglement zoals genoemd in
vraag 4 door een bedrijfstakpensioenfonds of werkgever naar maatstaven van
redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn (art. 6:248 BW)?

Kort nieuws

Wet eigen strategie
pensioenfonds
Initiatiefneemster Beukering van
D66 voegt in het wetsvoorstel twee
evaluatiebepalingen toe.
Pensioenfondsen moeten ten
minste eens in de vijf jaar het
beleggingsbeleid inzake milieu
en klimaat, mensenrechten en
sociale verhoudingen evalueren en
actualiseren. Dat moeten ze ook bij
ingrijpende wijziging van omstan
digheden. Een afwijking van het
advies van een verantwoordings
orgaan of belanghebbendenorgaan
moet in het bestuursverslag worden
gemotiveerd.
De Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid moet het parle
ment binnen vijf jaar een verslag
zenden, met daarin de doeltref
fendheid en effecten van de wet in
de praktijk.
DNB had overigens de eerste ini
tiatiefnemer, de heer Weyenberg,
in 2018 laten weten dat een nieuw
adviesrecht niet nodig is, omdat
zowel een verantwoordingsorgaan
als een belanghebbendenorgaan
al betrokken zijn bij de vaststelling
van de doelstellingen en beleidsuit
gangspunten inzake verantwoord
beleggingsbeleid.

Minimumuurloon
Het minimumloon is per maand, per
week en per dag bepaald. Hierdoor
is het uurloon afhankelijk van het
normale aantal uren dat als voltijd
geldt. Iemand in een sector met
40 uur per week voor voltijd krijgt
daardoor een lager bedrag per
uur dan iemand in een sector met
36 uur voor voltijd.
Op 7 juni 2022 heeft de Tweede
Kamer het initiatiefwetsvoorstel
van de leden Kathmann (PvdA) en
Maatoug (Groenlinks) aangenomen
om het minimumloon te vervan
gen door een minimumuurloon.
Dat wordt gebaseerd op het huidige
minimumloon en 36 uur per week
voor voltijd.
Het is de bedoeling dat de wet op
1 januari 2024 inwerking treedt.

Evaluatie IORP II
De Europese Commissie (EC) dient
op 13 januari 2023 te rapporteren
over de invoering en effectiviteit
van de IORP II richtlijn, na raad
pleging bij European Insurance and
Occupational Pension Authority
(EIOPA). Hoewel het kort dag is,
heeft de EC op 14 juni 2022 EIOPA
om een technisch advies gevraagd
over het volgende:
1. Evaluatie van de invoering en de
effectiviteit van IOPR II.
Het gaat hierbij om de volgende
onderwerpen:
a. Hoe adequaat de prudentiële
en governance standaarden
zijn en de invloed op de
stabiliteit van verschillende
soorten pensioenuitvoer
ders. De toepassing van de
standaarden moet niet tot
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ontoepasselijk zware voor
waarden leiden.
b. Dienstverlening en waarde
overdrachten over de
grenzen.
c. Het functioneren van het
Pensioenoverzicht.
d. Andere ervaringen die EIOPA
van belang en toepasselijk
vindt.
2. Aanvullend, een onderzoek naar
mogelijkheden op de volgende
gebieden:
a. Een onderzoek naar de
noodzaak en mogelijkheid
om de regelgeving aan te
passen aan de overgang
van uitkering- naar premie
gerelateerde pensioenen.
Dit heeft een verschuiving
van beleggingsrisico van
pensioenuitvoerders naar
deelnemers tot gevolg en
vermindering van collectieve
zekerheid in aanvullende
pensioensystemen.
b. Een onderzoek naar
manieren om duurzaam
heidsaspecten te versterken
in zakelijke verplichtingen en
rentmeester voorschriften
van pensioenfondsen.
c. Een onderzoek om diversiteit
en inclusiviteit in relatie tot
besturen onderdeel te laten
uitmaken van prudentiële
voorschriften.
De EC verzoekt EIOPA het advies op
1 juli 2023 te leveren.
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Staatscommissie
Demografische
ontwikkelingen 2050
Minister Van Gennip van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid heeft
een staatscommissie ingesteld. De
commissie zal advies uitbrengen
over scenario’s, mogelijke beleids
opties en handelingsperspectieven
van de regering, met betrekking tot
de maatschappelijke gevolgen van
de demografische ontwikkelingen,
in het bijzonder van vergrijzing en
migratie. Het gaat daarbij om de
gevolgen voor stedelijke ontwikke
ling tot arbeidsmarkt en zorg.
De commissie start na de zomer en
heeft als doel het advies eind 2023
uit te brengen.

Wet herziening bedrag
ineens
Op 29 juni 2022 is het voorstel
ingediend voor aanpassing van de
Wet bedrag ineens, RVU en verlof
sparen. Uitstel van uitkering van het
bedrag ineens van pensioen is door
die aanpassing mogelijk voor dege
nen waarvan het pensioen ingaat
in de maand waarin hun AOWuitkering ingaat, of op de eerste
van de maand daarna. Het bedrag
wordt dan in de maand januari van
het volgende jaar uitgekeerd. Mocht
de gepensioneerde voor die tijd
overlijden, dan volgt een nabeta
ling van ouderdomspensioen. Het
gaat dan om het verschil tussen
het oorspronkelijke bedrag, en het
verlaagde bedrag over de periode
van ingang tot overlijden.

Doeltreffendheid en
doelmatigheid van de
wezenuitkering op grond
van de Anw
Op 18 juli 2022 heeft de minister
voor Armoedebeleid, Participatie en
Pensioenen het ‘Onderzoeksrapport
doeltreffendheid van de wezen
uitkering’ bij de Tweede Kamer
aangeboden.
De onderzoekers concluderen dat
de meerwaarde van de uitkering in
de meeste gevallen groot is, omdat
de uitkering financieel bijdraagt,
maar wezen ook het gevoel geeft
dat de overheid aan hen denkt. Ze
hebben daarnaast een aantal ver
beterpunten bepaald, waaronder de
volgende.
Breng de dagelijkse kosten voor
wezen in kaart, zodat de uitke
ring daar beter op aansluit.
Overweeg een non-respons
onderzoek in te stellen. De
uitkering wordt namelijk ten
onrechte niet in alle gevallen
aangevraagd.
Laat het wezenpensioen stan
daard als bijzonder inkomen
gelden. Daarmee wordt voor
komen dat het bij het fiscale
inkomen van de verzorgers
wordt geteld. Dat kan nu slechts
voorkomen worden door een
apart verzoek om het als bijzon
der inkomen aan te merken.
Heroverweeg de voorwaarden.
De uiterste leeftijd is 21 jaar,
terwijl veel jongeren dan nog
niet klaar zijn met studeren.
De minister zal na de zomer de
reactie op het rapport en beleids
conclusies met de Kamer delen.

Kort nieuws

Diversiteit vanuit Europa
EIOPA heeft in een email van
29 april 2022 de EC verzocht om bij
de herziening van IORP II te over
wegen een aantal aanpassingen
mee te nemen. Die houden onder
andere in dat uitvoerders van werk
nemerspensioenen beleid moeten
hebben om diversiteit te promoten
voor bestuurs- en toezichtsorganen
en een streefcijfer moeten hebben
voor het geval een geslacht onder
vertegenwoordigd is in die organen.

Ten onrechte ingetrokken
vrijstelling
Werknemers van een bedrijf
waren op grond van het besluit
van 10 mei 2004 vrijgesteld van
verplichte deelname aan een
bedrijfstakpensioenfonds, onder de
voorwaarden dat het bedrijf onder
deel was van een groep en dat de
pensioenregeling financieel en
actuarieel gelijkwaardig was.
Het bedrijf heeft het bedrijfstak
pensioenfonds met een brief van
5 mei 2017 laten weten geen onder
deel van de groep meer te zijn,
maar nog wel deel te nemen aan
het pensioenfonds. Het pensioen
fonds heeft op 4 augustus 2017
en op 1 februari 2019 besloten
de vrijstelling voort te zetten. De
voorwaarde dat het bedrijf deel uit
maakte van de groep was daarin
niet opgenomen.

Daarop trok het bedrijfstak
pensioenfonds de vrijstelling in,
met als reden dat het bedrijf niet
meer tot de groep behoorde en
omdat de pensioenregeling niet
meer financieel gelijkwaardig was.

Rechtbank en College van
Beroep voor het Bedrijfsleven
Het bedrijf stelde daartegen beroep
in bij de Rechtbank Rotterdam.
De rechtbank verklaarde het beroep
van het bedrijf gegrond en ver
nietigde het besluit van het bedrijfs
takpensioenfonds tot intrekking van
de vrijstelling. De rechtbank deed
dat, omdat het groepscriterium niet
meer als voorwaarde werd ver
meld in de besluiten tot verlenging
van de vrijstelling. Daarnaast is in
het Vrijstellingsbesluit het begrip
dekkingsgraad niet ondubbel
zinnig opgenomen als criterium
voor het financiële gelijkwaardig
heid. Verder is intrekking van een
vrijstellingsbesluit ingrijpend voor
de werknemers, zodat een goede
motivering die rekening houdt met
hun belangen noodzakelijk is. Het
bedrijfstakpensioenfonds heeft dat
achterwege gelaten.
Het bedrijfstakpensioenfonds ging
in beroep tegen deze uitspraak van
de rechtbank.
In de uitspraak op 27 juli 2022
(ECLI:NL:CBB:2022:458) volgde
het College van Beroep voor het
Bedrijfsleven echter de rechtbank in
diens redenering.

Intrekking vrijstelling
Het pensioenfonds waarbij het
bedrijf de pensioenregeling had
ondergebracht had vanaf maart
2019 een dekkingsgraad onder de
100%.
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