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Begin van het slotakkoord
Het kabinet en de sociale partners bereikten in juni 2019 een principeakkoord voor de
vernieuwing van het pensioenstelsel. Het akkoord moest in wetgeving zijn beslag krijgen.
Op 1 maart 2022 heeft minister Schouten het voorstel ingediend voor die vernieuwing.
Veel stond al in de versie van het voorstel voor de Wet toekomst pensioenen die ter consultatie voorlag.
Wij schreven over dat voorstel in Pensioenitems nummer 1 van 2021.
Op een aantal punten is het voorstel aangepast aan opmerkingen uit de consultatie. Ook zijn
er nieuwe elementen toegevoegd. Hieronder beschrijven wij de inhoud voor u.

Pensioenovereenkomst = premieovereenkomst
Een pensioenovereenkomst is altijd een premieovereen
komst. De premie is voor alle deelnemers een gelijk
percentage, ongeacht hun leeftijd. De andere vormen, zoals
uitkeringsovereenkomst en kapitaalovereenkomst vervallen.
Het wetsvoorstel kent drie pensioenvormen; de solidaire
premieovereenkomst, de flexibele premieovereenkomst en de
premieuitkeringsovereenkomst. Pensioenfondsen kunnen
slechts de eerste twee uitvoeren. Alleen verzekeraars kunnen
de laatste vorm uitvoeren.

De solidaire premieovereenkomst
Deze heeft de volgende kenmerken:
Een premieregeling, waarbij de deelnemer kan zien hoe
veel premie voor hem is betaald en hoe die rendeert met
collectief beleggen.
Het pensioenfonds bepaalt bij opdrachtaanvaarding en
daarna eens in de vijf jaar of de premie voldoende is om
de doelstelling bij de opdrachtaanvaarding te halen. Het
pensioenfonds informeert de sociale partners hierover.
Die kunnen dan de premie bijstellen of de doelstelling
aanpassen.
Met drie voorbeeldbedragen die zijn bepaald volgens
de Uniforme Reken Methodiek (URM) wordt duidelijk
gemaakt wat de deelnemer aan pensioen kan verwachten.
Er wordt collectief belegd per leeftijdscohort voor
actieven, slapers en pensioengerechtigden.
Naarmate de deelnemer ouder wordt, loopt hij minder
risico.
Het renterisico wordt per leeftijdscohort toebedeeld en
kan per leeftijdscohort verschillend worden afgedekt.
Het beleggingsrendement wordt gesplitst in een
beschermingsrendement en een overrendement. Deze
rendementen worden in de opbouwfase op basis van
toedelingsregels toegewezen aan de leeftijdscohorten.
Mee- en tegenvallers kunnen over de jaren worden
gespreid.
De uitkeringen zijn variabel. Op basis van een geko
zen projectierendement wordt telkens een deel van het
v ermogen uitgekeerd.
Onderdeel van het collectieve beleggingsvermogen is de
solidariteitsreserve. De solidariteitsreserve mag maxi
maal 15% van het geheel bedragen.

Met deze reserve kunnen risico’s worden gespreid over de
generaties.
Deze reserve wordt gevuld uit de premies en of het
overrendement. Van premies en overrendement mag
maximaal 10 % worden aangewend voor deze reserve.
Het technisch resultaat wordt op basis van toedelings
regels toegekend aan leeftijdscohorten of verwerkt via de
solidariteitsreserve.

De flexibele premieregeling
Deze heeft de volgende kenmerken:
Een premieregeling, waarbij de deelnemer kan zien hoe
veel premie voor hem is betaald en hoe die rendeert met
individueel beleggen, waarbij het risico daalt naarmate de
richtpensioenleeftijd nadert (lifecycle).
Een meer uitgebreide risicodeling via een risicodelings
reserve is mogelijk.
Voor verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen en
verplichtgestelde beroepspensioenfondsen is een risico
delingsreserve verplicht.
Er is ruimte om individuele beleggingskeuzes mogelijk te
maken, zoals wijziging van lifecycle, samenstelling van de
beleggingsmix, de keuze tussen een vaste of een variabele
pensioenuitkering, plus de mogelijkheid om te shoppen
op de pensioendatum.
Dat variabel pensioen kent de mogelijkheid van collec
tieve risicodeling in (of een bepaalde periode vóór) de
uitkeringsfase. Daarbij mag van tevoren geen herver
deling plaatsvinden tussen leeftijdsgroepen.
Met drie voorbeeldbedragen die zijn bepaald volgens
de Uniforme Reken Methodiek (URM) wordt duidelijk
gemaakt wat de deelnemer aan pensioen kan verwachten.
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Transitie

Invaren

In het voorstel wordt uitgebreid aandacht besteed aan de
transitie. De wetgever faciliteert het omzetten van bestaande
pensioenaanspraken en -uitkeringen naar het nieuwe
pensioencontract zo veel mogelijk door collectieve interne
waardeoverdracht. Werkgevers die geen collectieve waarde
overdracht wensen en pensioenfondsen die niet aan interne
collectieve waardeoverdracht willen meewerken moeten
gemotiveerd aangeven waarom ze dat niet willen doen.

De waarde van pensioenaanspraken en -uitkeringen uit het
huidige stelsel wordt aangewend voor pensioenaanspraken
en -uitkeringen volgens de nieuwe pensioenovereenkomst.
Een werkgever of beroepsvereniging kan besluiten om het
pensioenfonds niet om waardeoverdracht te verzoeken, maar
moet dat onderbouwen. Het pensioenfonds meldt in dat
geval of het de analyse en onderbouwing van de werkgever
deelt.
Het pensioenfonds kan het verzoek om waardeoverdracht
afwijzen, bij strijd met de wet, onevenredige benadeling van
een groep of onuitvoerbaarheid.

Gesloten pensioenfondsen
Indien de sociale partners de pensioenovereenkomsten van
gewezen deelnemers en pensioengerechtigden wijzigen kan
de werkgever het pensioenfonds om waardeoverdracht ver
zoeken. Op deze manier kunnen gesloten pensioenfondsen
invaren.

Ringfencing

Termijnen
Voor 1 januari 2024 kunnen sociale partners bij de transitie
commissie een verzoek indienen om tussen hen te
bemiddelen.
Voor 1 januari 2025 kunnen sociale partners de transitie
commissie verzoeken om een bindend advies.
Uiterlijk 1 januari 2025 moeten werkgevers de gewijzigde
pensioenovereenkomsten en hun transitieplannen heb
ben ingediend bij hun pensioenuitvoerders. Voor beroeps
pensioenfondsen stelt de beroepsvereniging het transitieplan
op.
Uiterlijk 1 juli 2025 sturen pensioenuitvoerders hun
implementatieplan naar de toezichthouder.
Voor 1 januari 2027 is de pensioenregeling omgezet naar het
nieuwe stelsel.
De periode van een eventuele compensatieverlening begint
bij de wijziging van de pensioenovereenkomst en eindigt
uiterlijk op 31 december 2036.

Pensioenfondsen die niet invaren kunnen de opgebouwde
pensioenen uit de oude pensioenregeling financieel scheiden
van de opgebouwde pensioenen uit de nieuwe premie
regeling. Zo kunnen ze voorkomen dat de pensioenen van
beide stelsel worden vermengd.

Advies en instemming
Voor het besluit tot opvolging van het verzoek tot invaren
moet het bestuur een verantwoordingsorgaan om advies
vragen of een belanghebbendenorgaan en de raad van
toezicht om goedkeuring.
Is er sprake van een negatief advies van het verantwoordings
orgaan, omdat een bepaalde groep meer wordt benadeeld,
ook na correctie van de verdeling, dan kan het bestuur advies
vragen bij de Commissie standaardverdeling invaren.

Geschillen
Het pensioenfonds moet zijn aangesloten bij een geschillen
instantie die door de minister wordt aangewezen. Deze
verplichting geldt tot 2028 in verband met klachten over
invaren.

Transitie FTK
Vereniging van pensioengerechtigden, gewezen
deelnemers
De werkgever moet een vereniging van pensioengerechtig
den en een vereniging van gewezen deelnemers de mogelijk
heid geven om het transitieplan te beoordelen. De werkgever
is hier overigens alleen toe verplicht indien zo’n vereniging
een substantieel deel van hen vertegenwoordigt. Het gaat
dan om minimaal 1000 pensioengerechtigden/gewezen deel
nemers of minstens 10 % van het totaal als dat aantal hoger
ligt. Dezelfde minima zijn van toepassing op een vereniging
van gewezen deelnemers.
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Een pensioenfonds dat het voornemen heeft mee te werken
aan een collectieve waardeoverdracht, maar niet beschikt
over het (minimum) vereiste vermogen, kan jaarlijks een
overbruggingsplan indienen in plaats van jaarlijks een her
stelplan. In het overbruggingsplan geeft het pensioenfonds
aan hoe het op het moment van collectieve waardeoverdracht
gaat beschikken over een dekkingsgraad van 95%. Spreiding
van de maatregel (bijvoorbeeld korten) tot het moment van
collectieve waardeoverdracht is toegestaan. Pensioenfondsen
kunnen een hogere dekkingsgraad nastreven en zijn dat
verplicht bij de vorming van een solidariteitsreserve, of als
een hogere dekkingsgraad nodig is voor een evenwichtige
collectieve waardeoverdracht.

Bedraagt de dekkingsgraad op 31 december van een jaar
minder dan 90%, dan neemt het fonds binnen drie maanden
maatregelen om de dekkingsgraad van 90% te herstellen.
Spreiding van de maatregel tot het moment van collectieve
waardeoverdracht is toegestaan. Voor het overbruggingsplan
moet het bestuur een verantwoordingsorgaan om advies
vragen of een belanghebbendenorgaan om goedkeuring.
De data van belang voor indiening van een overbruggings
plan zijn:
1 april 2023; voor deze datum moet een pensioenfonds
bij DNB hebben gemeld dat het voornemens is een
overbruggingsplan in te dienen voor het jaar 2023.
1 september 2023; de uiterste datum voor indiening van
een overbruggingsplan voor 2023.
1 juli 2024; de uiterste datum voor indiening van een
overbruggingsplan voor 2024.
1 juli 2025; de uiterste datum voor indiening van een
overbruggingsplan voor 2025.
1 april 2026; de uiterste datum voor indiening van een
overbruggingsplan voor 2026.

Toeslagengrens
Voor pensioenfondsen die gebruik maken van het transitie
ftk geldt dat de minimale beleidsdekkingsgraad voor het
verlenen van toeslagen wordt verlaagd van 110% naar 105%,
zoals aangegeven in de memorie van toelichting.
Volgens de toelichting bij het Besluit toekomst pensioenen
dat ter consultatie voorlag dienen pensioenfondsen daarvoor
een overbruggingsplan in te dienen.

Transitieplan
De centrale sociale partners nemen in het transitieplan op
wat het karakter is van de nieuwe pensioenovereenkomst,
hoe wordt omgegaan met opgebouwde pensioenen binnen
de oude pensioenovereenkomst, wat de gevolgen zijn van de
overgang naar de nieuwe pensioenovereenkomst, en welke
eventuele afspraken er zijn over compensatie en over de
solidariteitsreserve.

Implementatieplan
Pensioenfondsen moeten het transitieplan binnen twee
weken na ontvangst doorsturen naar DNB en op hun website
plaatsen.
Ze zijn verplicht het transitieplan van de centrale sociale
partners om te zetten naar een fondsspecifiek implementatie
plan. Daarin leggen zij vast hoe zij de uitvoering van de
nieuwe pensioenregeling voorbereiden en uitvoeren. Zij
gaan hierbij in op de technische uitvoerbaarheid, de kosten
en de risico’s bij de uitvoering van de regeling. Bovendien
onderbouwen zij hoe zij de regeling kunnen uitvoeren met
inachtneming van evenwichtige belangenafweging en gelijke
behandelingswetgeving. Daarbij moeten zij kunnen ver
wijzen naar de daartoe opgestelde kaders van de wetgever,
om aansprakelijkheidsrisico’s zo veel mogelijk uit te sluiten.
Pensioenfondsen betrekken hun fondsorganen op reguliere
wijze bij de transitie, bijvoorbeeld bij wijzigingen van de
uitvoeringsovereenkomst.
De afspraken die worden gemaakt tussen een pensioen
uitvoerder en decentrale sociale partners/werkgever over de
uitvoering van de pensioenovereenkomst, worden neergelegd
in de uitvoeringsovereenkomst.

Deelnemerscommunicatie

Vooruitlopend op de Wet toekomst pensioenen geldt deze
verlaagde toeslagengrens van 1 juli 2022 tot 1 januari 2023.
Gebruikmaking is wel aan onderstaande voorwaarden
gebonden:
De dekkingsgraad bedraagt ten minste 105% en wordt
door de toeslagverlening niet lager.
Het pensioenfonds onderbouwt de verwachting dat het
zal invaren.
Vanuit het belang van (gewezen) deelnemers, aanspraak
gerechtigden en pensioengerechtigden onderbouwt het
pensioenfonds ook waarom de toeslag wordt verleend.
Het pensioenfonds beschrijft de generatie-effecten
kwantitatief, per leeftijdscohort.
Het verantwoordingsorgaan of belanghebbenden
orgaan wordt hiervan op de hoogte gesteld, evenals
de (gewezen) deelnemers, aanspraakgerechtigden en
pensioengerechtigden.

Pensioenfondsen moeten een communicatieplan opstellen
als onderdeel van het implementatieplan. Op basis van dit
communicatieplan informeert het pensioenfonds deel
nemers, pensioengerechtigden en gewezen deelnemers
over de consequenties van de wijzigingen. Pensioenfondsen
moeten voor alle belanghebbenden inzichtelijk maken welke
gevolgen de transitie heeft voor het te verwachten pensioen.
Alle deelnemers krijgen persoonlijk inzicht in de hoogte van
hun pensioen dat zij vóór de overstap mochten verwachten
en het verwachte pensioen na de overstap. De werkgever/
decentrale sociale partners laten, in samenwerking met het
pensioenfonds, daarbij zien welke maatregelen zij hebben
genomen om adequaat te compenseren. En welke moge
lijkheden zijn benut om de compensatie te financieren.
Deelnemers worden hierover geïnformeerd met behulp van
de bestaande navigatiemetafoor. Hiermee wordt aangesloten
bij de huidige UPO’s.
De AFM houdt toezicht op het communicatieplan.

Pensioengerechtigden en overgang op een
flexibele premieovereenkomst
Bij overgang naar een flexibele premieovereenkomst moeten
pensioengerechtigden de keuze krijgen tussen een vaste en
een variabele uitkering. Binnen een jaar na invaren moet deze
keuze worden voorgelegd aan pensioengerechtigden.

AZL Pensioenitems 2 – 2022
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Partnerdefinitie
De echtgenoot en geregistreerde partner van de (gewezen)
deelnemer valt onder de definitie.
In plaats van verschillende definities van partners met een
gezamenlijke huishouding komt er een wettelijke definitie.
Daarmee worden verrassingen voorkomen bij baanwisseling.
Partner is ook de meerderjarige persoon die met de (gewezen)
deelnemer een gezamenlijke huishouding voert.

Gezamenlijke huishouding
Voor een gezamenlijke huishouding is nodig:
een notarieel verleden samenlevingscontract waarin de
partners met elkaar zijn overeengekomen bij te dragen in
de kosten van levensonderhoud; of
een samenlevingsverklaring.
Een gezamenlijke huishouding is niet mogelijk met
een bloedverwant in de eerste graad (ouder en kind),
een bloedverwant in de tweede graad in de rechte lijn
(grootouder en kleinkind),
een meerderjarig stiefkind, of
meerderjarig voormalig pleegkind.

Samenlevingsverklaring
Bij een bepaald partnerpensioen moet de samenlevings
verklaring door beide partners zijn ondertekend. Zij
verklaren op hetzelfde adres te wonen en voor elkaar te
zorgen.
Bij een onbepaald partnerpensioen kan de samenlevings
verklaring zijn ondertekend door:
beide partners. Zij verklaren op hetzelfde adres te wonen
en voor elkaar te zorgen of
alleen de partner.

Onbepaald systeem, verklaring partner
De partner verklaart partner van de overledene te zijn
geweest.
Ook maakt de partner aannemelijk een gezamenlijke huis
houding met de overledene te hebben gevoerd.
De partner en de (gewezen) deelnemer moeten daarvoor in
ieder geval gedurende ten minste zes maanden op hetzelfde
adres ingeschreven zijn geweest.
Verder moet er sprake zijn van een van de volgende
omstandigheden:
uit hun relatie is een kind geboren of de ene partner heeft
het kind van de ander erkend;
de partners waren eigenaar van een gezamenlijk huis
de partners huurden samen een woning; of
de partner heeft volgens de voorwaarden in de pensioen
regeling van de (gewezen) deelnemer recht heeft op het
partnerpensioen.

Geen einde gezamenlijke huishouding
Bij opname in een zorginstelling vanwege medische redenen
of ouderdom is er geen sprake van einde van de gezamenlijke
huishouding.
De gezamenlijke huishouding eindigt in dat geval wel als een
ander als partner wordt aangemerkt en geen van beiden de
pensioenuitvoerder heeft laten weten dat de gezamenlijke
huishouding is beëindigd.

Andere aanpassingen
Vormen nabestaandenpensioen
Het partnerpensioen voor deelnemers is altijd op risicobasis.
Na einde deelneming wordt dit partnerpensioen maximaal
drie maanden voortgezet. Ontvangt de gewezen deelnemer
aansluitend een WW-uitkering, dan wordt het partner
pensioen voortgezet. De mate van werkloosheid bepaalt de
hoogte van het partnerpensioen.
Het wezenpensioen voor deelnemers is ook op risicobasis.
Het partnerpensioen en wezenpensioen voor gepensioneer
den is op kapitaalbasis.
Het is niet toegestaan om bepaalde relatievormen uit te
sluiten van partnerpensioen.
Als een (gewezen) deelnemer of gepensioneerde meerdere
partners heeft, wordt het partnerpensioen slechts aan
één partner uitgekeerd, en wel de partner waarmee de
(gewezen) deelnemer of gepensioneerde de oudste relatie
had.

Wijzigingsbevoegdheid werkgever
De werkgever krijgt de bevoegdheid om een pensioenover
eenkomst te wijzigen zonder instemming van de gewezen
werknemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden,
op basis van een belangrijke voorwaarde. Die voorwaarde is
dat zijn belang bij wijziging zwaarder weegt dan hun belang
bij instandhouding van de pensioenovereenkomst.

Klachten en geschillen
Pensioenfondsen moeten beschikken over een klachten
procedure en een klachtenregistratie.

Keuzebegeleiding
Pensioenfondsen moeten (gewezen) deelnemers adequaat
begeleiden bij het maken van een keuze. Ze moeten zorgen
voor inrichting van een keuze omgeving. (Gewezen) deel
nemers moeten in staat worden gesteld een passende keuze
te maken.

Overgangsregelingen
Premieovereenkomsten met leeftijdsafhankelijke
premiepercentages
Als overgangsmaatregel kunnen beschikbare premie
regelingen met de staffels die bestaan op 31 december 2022
vanaf 1 januari 2027 in stand blijven. Het gaat dan om
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beschikbare premieregelingen waarbij compensatie voor
overgang naar de leeftijdsonafhankelijke premie niet moge
lijk is. De huidige deelnemers en degenen die tussen 2022
en 2027 deelnemer zijn geworden kunnen die regelingen
behouden.

Anw-hiaatpensioen
Een nabestaandenoverbruggingspensioen mag niet meer
worden verhoogd met de compensatie voor de premie
volksverzekeringen.

Begrenzing vervroeging
Partnerpensioen
De partner die voor het tijdstip van overgang op de nieuwe
pensioenregeling begunstigde was van het tot dat dan opge
bouwde partnerpensioen, blijft ook daarna begunstigde
van dat partnerpensioen. Dat geldt ook voor het bijzonder
partnerpensioen.
Bij overlijden voor de pensioendatum moet dat partner
pensioen worden uitgekeerd aan de begunstigde partner.
Partner is hier de partner volgens de definitie van de
pensioenregeling voor de transitie.
Bij einde van de partnerrelatie voor de pensioendatum heeft
de ex-partner recht op bijzonder partnerpensioen, als dat is
opgebouwd voor de transitie.

Een ouderdomspensioen kan vervroegd ingaan tot uiterlijk
10 jaar voor de AOW-leeftijd.

Termijnen inkoop pensioen
Kapitalen moeten voor een bepaalde datum zijn omgezet in
pensioen.
Een ouderdomspensioen moet worden ingekocht voor
31 december van het jaar dat 5 jaren na de AOW datum valt.
Een partnerpensioen moet zijn ingekocht voor 31 december
van het tweede jaar na het jaar van overlijden van de
gepensioneerde.
Bij overschrijding van de termijn is het pensioen fiscaal
gezien afgekocht.

Uitzendkrachten
Fiscaal
De wet op de loonbelasting 1964 bevat het maximale premie
percentage en de nieuwe grenzen voor het partnerpensioen
en het wezenpensioen.

De wachttijd of drempelperiode voor uitzendkrachten wordt
gemaximeerd op 8 weken. Uitzendkrachten die deze termijn
hebben doorlopen bij ingang van de wet dienen meteen te
worden opgenomen in de pensioenregeling.

Maximale premie

ZZP’ers

De beschikbare premie bedraagt maximaal 30% van de
pensioengrondslag. Dit percentage bevat slechts de kosten
voor vermogensbeheer en afdekking van beleggingsrisico’s.
De premiegrens is exclusief risicopremies voor partner
pensioen, wezenpensioen, nabestaandenoverbruggings
pensioen, arbeidsongeschiktheidspensioen en
premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.

Gedurende vier jaar worden experimenten mogelijk gemaakt
om zelfstandigen te stimuleren pensioen op te bouwen.
De minister kan daarvoor bepalen dat onderdelen van de
Pensioenwet niet hoeven te worden nageleefd. Het gaat dan
om de evenredige opbouw, het afkoopverbod en beperkingen
die aan waardeoverdracht worden gesteld.

Informatievoorschriften
Dit percentage wordt voor het eerst aangepast in 2036 en
daarna iedere vijf jaar. Dit percentage wordt eerder aangepast
als het verwacht rendement 5% punt of meer afwijkt. Dat ver
wacht rendement wordt jaarlijks bepaald. De wijziging van
het percentage gaat na drie jaar in.
Voor compensatie mag de beschikbare premie verhoogd
worden met maximaal 3%-punt van de pensioengrondslag.
Dat percentage voor compensatie wordt aangepast als het
maximale percentage voor de beschikbare premie wordt
aangepast.

Maximum voor partnerpensioen
Het partnerpensioen voor deelnemers op risicobasis bedraagt
maximaal 50% van de pensioengrondslag. Dat is ongeacht het
aantal deelnemersjaren.
Het partnerpensioen voor gepensioneerden is op kapitaal
basis. De maximale beschikbare premie is genoeg voor een
partnerpensioen van 70% van het ouderdomspensioen.

Wezenpensioen
Het wezenpensioen voor deelnemers op risicobasis kan tot
uiterlijk 25 jaar worden uitgekeerd. Het wezenpensioen voor
wezen bedraagt maximaal 40% van de pensioengrondslag van
de deelnemer. Het wezenpensioen voor halfwezen bedraagt
20% van de pensioengrondslag van de deelnemer. Dat is
ongeacht het aantal deelnemersjaren.
Het wezenpensioen voor gepensioneerden is op kapitaalbasis
en kent dezelfde maxima.

De informatievoorschriften worden uitgebreid met
bepalingen over de begeleiding van keuzes. De wijze van
informatieverstrekking moet gemoderniseerd worden en
moet deelnemers activeren.
Daarnaast vervalt de verplichting om de modellen te
gebruiken voor het UPO en Pensioen 1-2-3. Voor de transitie
moeten pensioenfondsen een communicatieplan hebben.

Pensioenregister
De uitvoerder van het pensioenregister moet een gebruikers
orgaan instellen. Dat orgaan bestaat uit gebruikers en over
legt met en adviseert het bestuur van de uitvoerder. Het
gaat dan om de opzet, werking en functionaliteiten van het
pensioenregister.

Vrijstelling verplicht gesteld
bedrijfstakpensioenfonds
Bij bedrijfstakpensioenfondsen worden de regels aangepast
voor de berekening van het verzekeringstechnisch nadeel en
van de financiële gelijkwaardigheid. De huidige regels daar
voor blijven gelden, totdat het bedrijfstakpensioenfonds de
nieuwe pensioenregeling gaat uitvoeren.

Wet pensioenverdeling bij scheiding 2022
De minister zal deze wet tegelijk met de Wet toekomst
pensioenen laten behandelen.

AZL Pensioenitems 2 – 2022
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Intern toezicht en naleving
van de Code Pensioenfondsen
Op 3 maart 2022 publiceerde
de Monitoringscommissie
Code Pensioenfondsen haar
rapport over naleving van deze
Code over de periode 2020-2021.
Wij vatten de bevindingen en
aanbevelingen hieronder voor u
samen.

Onderzoek
In het onderzoek naar naleving van de
Code lag de nadruk deze keer op hoe
het intern toezicht de Code gebruikt en
toeziet op de naleving ervan. Daarnaast
is onderzocht welke rol het intern
toezicht speelt bij het verkrijgen van
vertrouwen, het invullen van diversi
teit en het bevorderen van het lerend
vermogen.

Conclusies intern toezicht
De Monitoringscommissie concludeert
dat leden van het intern toezicht goed
op de hoogte zijn van de inhoud van de
Code en dat er draagvlak voor is onder
het intern toezicht. Opmerkelijk is dat
uit het onderzoek blijkt dat het draag
vlak bij niet-uitvoerende bestuurders
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kleiner lijkt te zijn dan bij uitvoerende
bestuurders.
Het intern toezicht ziet met name toe
op de kwaliteit van de besluitvorming
en van de bedrijfsvoering. Dat is van
belang om het vertrouwen van de
deelnemers in het pensioenfonds waar
te maken.
De Monitoringscommissie constateert
dat leden van het intern toezicht kun
dige professionals zijn, die permanent
naar verbetering streven. De helft van
de participanten aan het onderzoek
beschikt over diversiteitsbeleid voor
het intern toezicht.

Conclusies diversiteit
Het aantal pensioenfondsen met
ten minste één vrouw in het bestuur
is procentueel gestegen van 74% in
2019 naar 81% in 2020. Daarentegen
daalde het aantal pensioenfondsen
met ten minste één jongere onder
de 40 jaar procentueel van 46% in
2019 naar 39% in 2020. 20 pensioen
fondsen blijven fors achter, wat de
Monitoringscommissie onacceptabel
en niet uitlegbaar vindt

Aanbevelingen
De Monitoringscommissie beveelt
het intern toezicht aan om een toe
zichtvisie te formuleren, omdat dat de
voorspelbaarheid en rol van het intern
toezicht vergroot.
De Monitoringscommissie beveelt aan
om in gesprek te gaan met het bestuur
van de VITP (‘Vereniging Intern
Toezichthouders Pensioensector’) om
de code van de VITP te integreren in de
Code Pensioenfondsen.
Verder wordt aanbevolen om diver
siteit uit te breiden naar cultuur,
competenties en de manier waarop
inclusie wordt vormgegeven. Omdat
jongere bestuurders van onder de
40 jaar ouder worden en vervanging
in praktijk weerbarstig blijkt, stelt de
Monitoringscommissie voor om de
leeftijd bij eerste benoeming van een
bestuurder leidend te laten zijn.
Tot slot sluit de Monitoringscommissie
zich met de aanbevelingen aan bij de
wens van interne toezichthouders om
het aantal normen in de Code te ver
minderen. Dat kan bij de eerstvolgende
herziening van de Code.

Transparantie over
duurzaamheid
Op 6 april 2022 heeft de Europese Commissie nadere regels gepubliceerd. Die bevatten
de details die ten grondslag liggen aan de informatie die financiële instellingen moeten
verstrekken. Dat geldt voor pensioenfondsen die ecologische of sociale kenmerken promoten
(licht groen zijn), of die duurzaam beleggen (groen zijn). Ook gaat het om de details van
informatie inzake het principe van ‘geen significant negatief gevolg’ en over ongunstige
effecten op de duurzaamheid. De nadere regels treden in werking op 1 januari 2023.

Informatie
Het gaat hierbij om informatie waarnaar verwezen wordt
in laag 1, op de website en in het jaarverslag. Gedetailleerd
wordt voorgeschreven welke informatie verstrekt moet
worden en onder welke titels. De voorschriften moeten nog
in het Nederlands vertaald worden.

Pensioenfondsen die ecologische of sociale
kenmerken promoten (licht groen zijn)
Op de website moet de volgende informatie worden
verstrekt.
(a) ‘Summary’;
(b) ‘No sustainable investment objective’;
(c) ‘Environmental or social characteristics of the financial
product’;
(d) ‘Investment strategy’;
(e) ‘Proportion of investments’;
(f) ‘Monitoring of environmental or social characteristics’;
(g) ‘Methodologies’;
(h) ‘Data sources and processing’;
(i) ‘Limitations to methodologies and data’;
(j) ‘Due diligence’;
(k) ‘Engagement policies’;
(l) where an index is designated as a reference benchmark
to attain the environmental or social characteristics
promoted by the financial product, ‘Designated reference
benchmark’.
Voor ieder onderdeel wordt voorgeschreven wat moet
worden vermeld.
Ook worden teksten voorgeschreven die gebruikt moeten
worden als beleggingen wel duurzame kenmerken hebben,
maar geen duurzaam doel.

Pensioenfondsen die duurzaam beleggen
(groen zijn)
Op de website moet de volgende informatie worden
verstrekt.
(a) ‘Summary’;
(b) ‘No significant harm to the sustainable investment
objective’;
(c) ‘Sustainable investment objective of the financial
product’;
(d) ‘Investment strategy’;
(e) ‘Proportion of investments’;
(f) ‘Monitoring of sustainable investment objective’;
(g) ‘Methodologies’;
(h) ‘Data sources and processing’;
(i) ‘Limitations to methodologies and data
(j) ‘Due diligence’;
(k) ‘Engagement policies’;
(j) ‘Attainment of the sustainable ‘Due diligence’;
(k) ‘Engagement policies’;
(l) ‘Attainment of the sustainable investment objective’.
Voor ieder onderdeel wordt voorgeschreven wat moet
worden vermeld.
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Modellen voor communicatie
Voor de precontractuele informatieverschaffing en de informatie in het jaarverslag zijn modellen
voorgeschreven voor licht groene en groene financiële instellingen. De modellen bevatten verschillende
onderdelen waarvoor wordt voorgeschreven wat moet worden vermeld.

Sustainable
investment means
an investment in an
economic ac�vity
that contributes to
an environmental or
social objec�ve,
provided that the
investment does not
signiﬁcantly harm
any environmental
or social objec�ve
and that the
investee companies
follow good
governance
prac�ces.
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Legal en�ty iden�ﬁer: [complete]

Product name: [complete]

Environmental and/or social characteristics
Does this ﬁnancial product have a sustainable investment objec�ve? [tick and ﬁll in as
relevant, the percentage ﬁgure represents the minimum commitment to sustainable investments]

Yes

It will make a minimum of
sustainable investments with an
environmental objec�ve: ___%
in economic ac�vi�es that
qualify as environmentally

No

It promotes Environmental/Social (E/S)
characteris�cs and while it does not have as
its objec�ve a sustainable investment, it will
have a minimum propor�on of ___% of
sustainable investments

Ongunstige effecten
Pensioenfondsen die ongunstige effecten van hun beleggingen op duurzaamheid in acht nemen, moeten
op de website een verklaring opnemen; de ‘Verklaring over belangrijke ongunstige effecten van beleg
gingsbesluiten op duurzaamheidsfactoren’. In tabellen die zijn voorgeschreven moeten pensioenfondsen
de voorgeschreven informatie invullen. Voor de berekening van onderdelen zijn formules voorgeschreven.

Indicators applicable to investments in investee companies
Adverse sustainability
indicator

Metric

Impact
[year n]

Imp
[yearn-1]

Explanation

Actions taken, and
actions planned and
targets set for the
next reference period

CLIMATE AND OTHER ENVIRONMENT-RELATED INDICATORS
Greenhouse 1. GHG
emissions
gas
emissions

Scope 1
GHG
emissions
Scope 2
GHG
emissions
Scope 3
GHG
emissions
Total GHG
emissions

2. Carbon
footprint

Carbon
footprint

Pensioenfondsen moeten dat ieder jaar op 30 juni gedaan hebben.
Pensioenfondsen die ongunstige effecten van hun beleggingen op duurzaamheid niet in acht nemen,
moeten op de website een onderdeel opnemen met de titel ‘Geen inachtneming van ongunstige effecten
van beleggingsbesluiten op duurzaamheidsfactoren’. Daaronder verklaart het pensioenfonds geen
ongunstige effecten van beleggingsbesluiten op duurzaamheidsfactoren in acht te nemen en waarom het
pensioenfonds dat niet doet.

Historische vergelijking
Voor historische vergelijkingen in jaarverslagen worden
voorschriften gegeven. Voor kwantitatieve informatie
moeten grafieken worden gebruikt. Opgegeven moet
worden voor welke indicatoren zekerheid is gegeven
door een accountant of een derde partij.
Het aandeel van bepaalde beleggingen in het
financiële product moet in het model
worden aangegeven.

AZL Pensioenitems 2 – 2022
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Kort nieuws

Commissie parameters
De minister voor Armoedebeleid,
Participatie en Pensioenen heeft
op 2 februari 2022 de volgende
personen benoemd tot leden van
de commissie parameters.
Prof. mr. dr. F. de Vries
(voorzitter);
Prof. dr. C. van Ewijk;
Prof. dr. M.G. Knoef;
Prof. dr. S.G. van der Lecq;
Prof. dr. A.A.J. Pelsser;
Prof. dr. M.H. Vellekoop;
Prof. dr. B.J.M. Werker.
Als deskundige van de commissie is
Dr. R.F.T. Aalbers benoemd.
De commissie dient voor
1 september 2022 een oordeel te
geven over
een uniforme set met econo
mische scenario’s
risico-neutrale economische
scenario’s.
De minister vraagt de commissie
om te bezien of er aanleiding is
om het advies uit 2019 van de
Commissie Parameters aan te
passen wat betreft:
het minimale percentage
van het gemiddelde loon- of
prijsindexcijfer;
het maximaal te hanteren
gemiddelde rendement op
vastrentende waarden;
de maximaal te hanteren risico
premies op onder andere
aandelen en onroerend goed;
en
de technische uitwerking van de
grondslagen voor de waardering
van pensioenverplichtingen met
een lange termijn.
Het oordeel dient betrekking
te hebben op de huidige en de
nieuwe pensioencontracten per
1 januari 2023 voor de transitie.
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Premievordering niet
onder gehomologeerd
onderhands akkoord
De Rechtbank Amsterdam had
de Hoge Raad verzocht om een
prejudicieel antwoord op de
vraag of de premievordering van
een pensioenfonds op de werk
gever onder de werking valt van
een gehomologeerd onderhands
akkoord bij insolventie van die
werkgever.
Op 25 februari 2022 antwoordde
de Hoge Raad dat moet worden
aangenomen dat een premie
vordering niet onder de werking van
een gehomologeerd onderhands
akkoord valt.

Implementatiewet
richtlijn herstructurering
en insolventie
Een gehomologeerd onderhands
akkoord dat wordt gesloten bij
insolventie van een werkgever is
niet van toepassing op de rechten
van werknemers. In het voorstel
voor de ‘Implementatiewet richtlijn
herstructurering en insolventie’
wordt namelijk opgenomen dat
onder de rechten van werknemers
ook de vorderingen van premies
voor de pensioenen van werk
nemers vallen.
Dit voorstel was een van de
gronden voor het antwoord van de
Hoge Raad op 25 februari 2022.

Kort nieuws

Minister bereid tot
overleg
De leden van het CDA en PvdA van
de Commissie Sociale Zaken en
Werkgelegenheid hadden in de brief
van 18 januari 2022 vragen gesteld
aan de Minister van Armoedebeleid,
Participatie en Pensioenen.
De minister laat in haar brief van
24 februari 2022 weten dat voor de
pensioencommunicatie het aantal
scenario’s waarmee pensioen
bedragen moeten worden b
 erekend
niet van 2.000 wordt verhoogd naar
10.000.
De minister antwoordt verder dat
de minimale rekenfrequentie niet
wordt verhoogd van eenmaal per
jaar naar eenmaal per kwartaal.
Voor de berekening van pensioen
bedragen moet vanaf 2022 worden
gerekend met de DNB set die geldt
voor het kwartaal waarop de pen
sioenbedragen betrekking hebben.
Dat was volgens de minister al in
2018 bekend. De pensioenkoepels
hebben de minister laten weten
dat eenmaal per jaar rekenen met
2.000 scenario’s goed uitvoerbaar
was.
De minister kan zich indenken dat
er zich bij real time berekeningen
van pensioenbedragen mogelijk
problemen kunnen voordoen.
Daarom zal de minister in overleg
treden met de pensioenkoepels
of, en in welke mate, pensioenuit
voerders problemen hebben om te
voldoen aan de regelgeving.

Ondanks verbetering
dekkingsgraden
doorgaan met nieuw
pensioenstelsel
De Nederlandsche Bank constateert
in haar jaarverslag over 2021 dat
de dekkingsgraden van pensioen
fondsen gemiddeld van 95% tot
108% zijn gestegen, zodat kortingen
op pensioenen uit het zicht raken.
Toch moet met de vernieuwing
van het pensioenstelsel worden
doorgegaan. De doorsneepremie
belemmert volgens DNB de door
stroom van oudere werknemers.
Met afschaffing van de doorsnee
premie wordt dan ook beter bij de
huidige arbeidsmarkt aangesloten.
Met verschillende risicohoudingen
van verschillende groepen kan in
het nieuwe stelsel beter rekening
worden gehouden. Goede elemen
ten, zoals de mogelijkheid van
risicodeling blijven behouden.
Uit een enquête onder 161 pen
sioenfondsen blijkt dat 15% nog
geen aanstalten heeft gemaakt tot
voorbereiding op de overgang naar
het nieuwe stelsel. DNB heeft hen
tot actie gemaand.
DNB rekent er overigens op dat
pensioenfondsen niet voor 2024
zullen overstappen op het nieuwe
stelsel.

om laagbetaalden (26%), perso
nen met een flexibel dienstverband
(25%), werknemers bij kleine bedrij
ven ((36%), en werknemers bij jonge
bedrijven (28%).
Vooral in de commerciële dienst
verlening is er sprake van een witte
vlek. Bijna 650.000 werknemers
in die sector hebben geen pensi
oen. Het gaat dan om de branches
“Reclame en marktonderzoek” en
“Industrieel ontwerp en vormge
ving, fotografie, vertaling en ove
rige consultancy”. In de branche
“Arbeidsbemiddeling, uitzend
bureaus en personeelsbeheer” gaat
het om bijna 200.000 werknemers
zonder pensioen.
Voor verbeteringen verwijst de
minister naar het “Aanvalsplan
witte vlek pensioenopbouw” van
de Stichting van de Arbeid van
17 juni 2020. Een aantal acties is al
in gang gezet, zoals het informatie
punt ‘geenpensioen.nl’ bij de SER en
verkorting van de wachttijd voor de
uitzendbranche. Daarnaast wordt
gekeken naar technologische ont
wikkelingen die verplichtgestelde
bedrijfstakpensioenfondsen kunnen
helpen bij handhaving van de
verplichtstelling.

Witte vlek
Uit de reactie van minister Schouten
op kamervragen blijkt dat het aan
tal werknemers zonder pensioen
nog steeds aanzienlijk is. Volgens
CBS cijfers van 2019 bouwen meer
dan 900.000 van de bijna 7 mil
joen werknemers geen pensioen
op. Het gaat daarbij onder andere
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