pensioen

items

Actuele pensioeninformatie
voor klanten van AZL
nummer 5 – september/oktober 2021

Inhoud
Uitdagingen bij berekening van pensioenbedragen
Oplossing heffingsverschil bij uitkering bedrag ineens
Onderbouwing van representativiteit kan beter
Kort nieuws

3
5
6
7

Colofon
Uitgever
Redactie
Opmaak
Fotografie

AZL N.V. | Postbus 4471 | 6401 CZ Heerlen | +31 (0)88 116 2000 | www.azl.eu
Maurice Sarton en Guus Pijnenburg
Margot Wigglesworth-Senden
Shutterstock, rijksoverheid.nl

Oude(re) uitgaven van de Pensioenitems en andere publicaties kunt u raadplegen via:
http://www.azl.eu/kennis/pensioenitems/

2

AZL Pensioenitems 5 – 2021

Uitdagingen bij berekening
van pensioenbedragen
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft de pensioensector enkele uitdagingen voor de
berekening van pensioenbedragen. Het gaat daarbij specifiek over de scenariosets die bij die berekening
gebruikt kunnen worden. Over de toekomst laat hij zich adviseren.

Achtergrond
Pensioenuitvoerders hanteren de
Uniforme Reken Methodiek (URM)
voor de berekening van pensioen
bedragen op het Uniforme Pensioen
Overzicht en in het Pensioenregister.
Nu met de URM enkele jaren ervaring
is opgedaan, heeft de minister van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
een evaluatie laten uitvoeren. Die
evaluatie is vastgelegd in een rapport.
In de begeleidende brief van
30 september 2021 aan de Tweede
kamer doet hij uitspraken over
de handelswijze in de periode tot
eind 2022.

Aantal scenario’s
Voor de URM dienen pensioenuit
voerders de scenario’s te gebruiken
die De Nederlandsche Bank voor
schrijft voor de haalbaarheidstoets
die pensioenfondsen moeten uit
voeren. Hoewel dat aantal scenario’s
is verhoogd van 2.000 naar 10.000,
mogen pensioenuitvoerders tot 2022
2.000 scenario’s gebruiken bij de
URM. Het hanteren van 10.000 scena
rio’s geeft namelijk geen significant
nauwkeuriger pensioenbedrag voor

de deelnemers dan het hanteren van
2.000 scenario’s. In lijn daarmee heeft
de minister DNB verzocht om tot eind
2022 toe te staan dat pensioenuitvoer
ders 2.000 scenario’s blijven hanteren.
DNB staat dat toe.

Per kwartaal
DNB publiceert voor ieder kwartaal de
geldende scenarioset. Tot 2022 mogen
pensioenfondsen voor vaststelling van
de pensioenbedragen de scenarioset
gebruiken die drie kwartalen voor de
opgave van de pensioenbedragen gold.
Maar in de evaluatie wordt opgemerkt
dat de bedragen die deelnemers krijgen
opgegeven, beter kunnen aansluiten
bij de financiële actualiteit door de
gehanteerde scenariosets frequenter te
wijzigen. Daarom geldt voor 2022 dat
de pensioenbedragen moeten worden
bepaald op basis van de scenarioset die
geldt voor dat kwartaal.
Dat heeft echter aanpassingen in de
uitvoering tot gevolg.
Pensioenfondsen halen de bedragen
voor de URM uit de haalbaarheid
stoets. De haalbaarheidstoets wordt
jaarlijks uitgevoerd in de eerste helft

van het jaar. De minister merkt op
dat de haalbaarheidstoets kan worden
ingezet als rekeninstrument voor deze
actualisering. Daarmee lijkt hij te
impliceren dat niet aan alle eisen voor
de haalbaarheidstoets hoeft te worden
voldaan.
Daarnaast moeten de pensioen
bedragen voor met name het pensioen
register frequenter worden aangepast
in de administratie.

Toekomst
De minister zal een commissie met
onafhankelijke leden instellen en die
advies vragen over
■ de uniforme scenarioset die
gehanteerd kan worden voor de
transitie en voor het nieuwe stelsel
en
■ het aantal scenario’s dat geëigend
is voor de opgave van pensioen
bedragen aan deelnemers.
De minister zal de commissie
verzoeken aandacht te geven aan de
afweging tussen de nauwkeurigheid
van de rekenmethodiek enerzijds en de
uitvoeringstechnische aspecten en de
kosten anderzijds.
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Oplossing heffingsverschil
bij uitkering bedrag ineens
Iedereen die zijn ouderdoms
pensioen zou laten ingaan tot in
het jaar waarin zijn AOW-uitkering
aanvangt, zou de uitkering van het
bedrag ineens kunnen uitstellen tot
februari in het jaar daarna.
Dat bleek niet goed uit te voeren en
te communiceren. In overleg met
de pensioensector komt de staats
secretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid met een werk
baar alternatief.

Achtergrond uitstel uitkering
bedrag ineens
Bij de behandeling van het voorstel
voor de ‘Wet uitkering van het bedrag
ineens, RVU en verlofsparen’ hadden
Tweede Kamerleden erop gewezen
dat pensioengerechtigden met een
inkomen dat niet meer bedraagt dan
de eerste belastingschijf van Box 1
(€ 35.130,- in 2021), bij een uitkering
ineens tot en met het jaar waarin
hun AOW-uitkering ingaat, minder
zouden ontvangen dan personen die
pensioneren na het jaar waarin hun
AOW-uitkering ingaat. Voor pensioen
gerechtigden met een inkomen boven
de eerste belastingschijf maakt het
niet uit of zij de uitkering ineens
ontvangen voor, in of na het jaar

waarin hun AOW-uitkering ingaat.
Tot en met het jaar waarin de AOWuitkering ingaat wordt over inkomen
in de eerste belastingschijf van Box
1 namelijk premie volksverzekering
geheven (17,90% in 2021).

Aanvankelijke oplossing
De minister van SZW had daarop in het
wetsvoorstel opgenomen dat iedereen
die het ouderdomspensioen liet ingaan
tot en met het jaar waarin de AOWuitkering ingaat, de uitkering van het
bedrag ineens kon laten plaatsvinden
in de maand februari na het jaar
waarin hun AOW-uitkering ingaat.
Tot dan moest het ouderdomspensioen
ongekort worden uitgekeerd.
Bij de behandeling in de Eerste Kamer
gaf de minister toe dat dit op uitvoe
ringstechnische en communicatieve
problemen stuit. Hij zei daarbij toe dat
hij in overleg met de pensioensector
naar een alternatief zou zoeken.

Werkbaar alternatief
In zijn brief van 12 oktober 2021
kondigt de staatssecretaris van
SZW, die de minister vervangt,
het alternatief aan dat hij met de
pensioensector had gevonden.

Slechts personen die hun ouderdoms
pensioen in laten gaan in de maand
waarin hun AOW-uitkering begint,
of op de eerste van de maand daarna,
kunnen de betaling van de uitkering
ineens laten uitstellen naar 1 januari
van het volgende jaar.
Zij krijgen vanaf hun pensioendatum
(minimaal) 90% van het ouderdoms
pensioen dat zij laten ingaan. De
waarde van maximaal 10% van het
ingegane ouderdomspensioen ontvan
gen zij in de maand januari erna.
Overlijden zij tussen het moment dat
het ouderdomspensioen ingaat en het
moment van uitbetaling van het bedrag
ineens, dan volgt een nabetaling van
ouderdomspensioen over de periode
tot het moment van overlijden.
Het recht op uitkering van een bedrag
ineens geldt vanaf 1 januari 2023 voor
ouderdomspensioenen die vanaf die
datum ingaan.
Het wetsvoorstel waarin het werkbare
alternatief wordt geregeld moet nog
worden ingediend. Het concept met
lagere regelgeving zal hierop wellicht
worden aangepast.

Voorbeeld
Ingangsdatum AOW-uitkering:
Ingangsdatum ouderdomspensioen:
Uitkering ouderdomspensioen:
Uitkering ineens:

14 april 2023
1 april 2023
€ 900,- per maand (bruto)
10% per 1 januari 2024.

Vanaf 1 april 2023 ontvangt de deelnemer €810,- per maand.
Per 1 januari 2024 ontvangt de deelnemer de waarde van €90,- per maand
levenslang vanaf 1 april 2023.
Overlijdt de deelnemer op 15 november 2023, dan volgt een nabetaling van
8 x € 90,-.
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Onderbouwing van
representativiteit kan beter
Aanbevelingen

Sociaal Economisch Onderzoek (SEO) doet
aanbevelingen om de onderbouwing van de
representativiteitsopgave voor een bedrijfstak te
vergroten.

De 32 representativiteitsopgaven voldeden volgens SEO niet
allemaal aan alle kwaliteitseisen. Daarmee wil SEO overigens
niet zeggen dat de betreffende representativiteitsopgaves
onjuist zouden zijn.
SEO doet de volgende aanbevelingen om de kwaliteit van de
representativiteitsopgaven te verbeteren.

Achtergrond
Om een collectieve arbeidsovereenkomst algemeen
verbindend te laten verklaren, moeten de verzoekende
werkgevers- en werknemersorganisaties aantonen dat zij een
meerderheid van de werkzame personen in een bedrijfstak
vertegenwoordigen. Op verzoek van het ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid heeft SEO 32 representativiteits
opgaven uit de periode 2017-2020 onderzocht op interne
consistentie, actualiteit, reproduceerbaarheid, validiteit en
onderzoekstechniek.
Omdat representativiteit ook een vereiste is voor de verplicht
stelling van deelname in een bedrijfstakpensioenfonds, gaan
we in op de aanbevelingen.

Beoordelingen per criterium: bronnenonderzoek
en enquête-onderzoek

Enquête

Interne consistentie
Onderzoekstechnische kwaliteit

22%

67%

22%

4%

74%

Validiteit

13%

87%

Onderzoekstechnische kwaliteit

35%

52%

Actualiteit

13%
4%

96%
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Voldoende

Twijfel

Bron: SEO Economisch Onderzoek o.b.v. representativiteitsgegevens
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4. Gebruik CBS Microdata
SEO oppert dat een analyse op basis van CBS Microdata
mogelijk een bruikbaar alternatief is voor het berekenen van
het representativiteitscijfer. Cao-partijen twijfelen echter aan
de betrouwbaarheid, omdat werkgevers zelf de gegevens bij
de Belastingdienst aanleveren en er geen controle plaatsvindt.

22%
9%

57%

35%

Interne consistentie

11%

67%
78%

Reproduceerbaarheid

6

22%

33%

22%

11%

Actualiteit

Bronnenonderzoek

33%

67%
44%

Validiteit

2. Validiteit
Werknemers worden ten onrechte tot de werkingssfeer
gerekend, of ten onrechte erbuiten gehouden, omdat een eenduidige registratie ontbreekt. Ter controle kunnen enquêtes
worden gehouden om een inschatting te maken. Het is dan
wel zaak om de enquêtevragen en de enquêtegegevens te
bewaren.
3. Onderzoekstechniek
De partijen die enquête-onderzoek uitvoeren, kunnen
een grotere steekproef trekken en (waar mogelijk) non-
responsonderzoek uitvoeren.

De verdeling van de beoordelingen per criteria voor de 32 geselecteerde
cao-sectoren, uitgesplitst naar (hoofd)methode.

Reproduceerbaarheid

1. Reproduceerbaarheid
Bestanden met gegevens zijn gebaseerd op andere bestanden en deelbestanden. Ook zijn bestanden bewerkt om de
relevante gegevens daaruit te destilleren. De reproduceerbaarheid kan verbeterd worden door zowel de bestanden
voor als na uitvoering van databewerkingen en -correcties te
bewaren. Ook kan (vollediger) worden omschreven hoe de
bestanden zijn gebruikt.

Onvoldoende

SEO merkt hierbij op dat onderzoek op cao-niveau nodig
is om de betrouwbaarheid en bruikbaarheid van CBS
Microdata te bepalen.

Kort nieuws

Afkoop klein pensioen
en AIO
Een pensioengerechtigde kreeg
een AOW-uitkering en een uitkering van groepspensioen uit België.
Omdat hij geen recht had op een
volledige AOW-uitkering en zijn
inkomen minder dan de bijstands
norm bedroeg, ontving hij een
Aanvullende inkomensvoorziening
ouderen (AIO). Het Abp keerde
hem de afkoopsom van zijn pensioen uit, omdat het bedrag daarvan
minder was dan de afkoopgrens. De
Sociale Verzekeringsbank verlaagde
daarom de AIO.
De pensioengerechtigde ging
tegen dat besluit in beroep. Maar
de rechtbank Zeeland - WestBrabant oordeelde in zijn vonnis
van 24 september 2021 dat de SVB
het besluit terecht heeft genomen.
De AIO is immers een vorm van bijstand. Daarvoor telt de afkoopsom
mee als inkomen, in tegenstelling
tot andere sociale uitkeringen en
toeslagen.

Toeslagen 2022
Onder het FTK mag een pen
sioenfonds toeslagen verlenen bij
een dekkingsgraad van 110%. En
inhaaltoeslagen als het vereist eigen
vermogen beschikbaar is en blijft.
Naar verwachting mag een
pensioenfonds vanaf 2023 onder
het overgangs-FTK bij een
dekkingsgraad van 105% toeslagen verlenen. Tweede Kamerleden
vroegen op 5 oktober 2021 mondeling om toepassing van die lagere
dekkingsgraad voor 2022.
Staatssecretaris Wiersma van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
heeft echter in antwoord daarop
toegezegd te zullen kijken of onder
het overgangs-FTK ook ruimte
kan worden gevonden om op
pensioenen een toeslag te
verlenen over 2022. Het overgangs-FTK zal naar verwachting vanaf
1 januari 2023 in werking treden

Advies om uitruil terug te draaien
Een deelnemer en zijn partner
hebben gekozen voor uitruil van
partnerpensioen in ouderdoms
pensioen. Twee jaar na pensionering
verzoeken ze het pensioenfonds
de uitruil terug te draaien. Het pensioenfonds weigert dat, omdat
niet aannemelijk is dat de keuze
onbewust is gemaakt en omdat
duidelijk gecommuniceerd is dat
niet op een keuze terug kan worden
gekomen.
De Ombudsman Pensioen tracht
te bemiddelen, maar tevergeefs.
Daarop publiceert de Ombudsman
het advies aan het pensioenfonds
om de uitruil terug te draaien. De
reden daarvoor is ten eerste dat
het belang van de deelnemer bij

terugdraaien van de uitruil groter
is dan het belang van het pen
sioenfonds om daar niet aan mee
te werken. Ten tweede vindt de
Ombudsman de communicatie niet
duidelijk, wat tot de klacht heeft
geleid. De Ombudsman vindt dat
omdat op het formulier niet duidelijk blijkt welk deel van het partner
pensioen uitgeruild wordt en wat
de consequentie van de uitruil is.
We merken op dat bij het oordeel
of een pensioenfonds voldoende
informatie heeft verschaft de
opvatting van de Ombudsman
Pensioenen een rol kan spelen.
De opvatting van de Ombudsman
Financiële Dienstverlening zal

nameljk wellicht een rol gaan
spelen in een procedure tegen een
verzekeraar. In die procedure is de
Hoge Raad gevraagd of de verzekeraar in de negentiger jaren van de
vorige eeuw voldoende informatie
over een product heeft gegeven
als hij slechts de wettelijke voorschriften daarvoor heeft nageleefd. De procureur-generaal
baseert zijn advies van 14 oktober
2021 aan de Hoge Raad op oordeel van de Ombudsman Financiële
Dienstverlening. Die vond in die
jaren dat de informatie die verzekeraars toen gaven ontoereikend was
(ECLI:NL:PHR:2021:973).

AZL Pensioenitems 5 – 2021

7

Kort nieuws

Toename werkende
ouderen
Sinds 2003 is het aantal werkende
personen van 65 jaar en ouder toegenomen van 75.000 tot 300.000.
Oorzaken hiervan zijn de toename
van het aantal 65-plussers en het
opschuiven van de pensioenleeftijd.
Binnen de groep 65 jaar en ouder
is het aantal 65-jarigen dat werkt
het grootst. In 2020 waren dat er
84.000 tegen 14.000 in 2003.

DNB laat zich uit over de
arbeidsmarkt
De flexibilisering van de arbeidsmarkt in Nederland is zichtbaar
door de toename van het aantal
zelfstandigen zonder personeel,
uitzendkrachten en werknemers
met tijdelijke contracten en
nul-urencontracten.
De Nederlandse Bank merkt op dat
flexibilisering van de arbeidsmarkt
niet duidelijk positieve of negatieve macro-economische effecten
heeft. In theorie zou flexibilisering
van arbeidscontracten tot een
betere allocatie van arbeid leiden,
maar voor Nederland geldt dat
niet. De dynamiek op de arbeidsmarkt beperkt zich namelijk tot
jongere werknemers met flexibele
contracten.
Volgens DNB is voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt nodig
dat het verschil tussen flexibele
en vaste arbeidsrelaties wordt verkleind voor wat betreft fiscale
behandeling, toegang tot sociale
voorzieningen en bescherming.
DNB vindt het SER-advies over
betere regulering van de arbeidsmarkt niet ver genoeg gaan, omdat
dat advies het vaste arbeidscontract
grotendeels ongemoeid laat.
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Nederland scoort
slecht in gelijke
pensioenbehandeling

Wet betaald
ouderschapsverlof
aangenomen

In de meeste Europese landen
worden de verschillen tussen
de pensioenen voor mannen en
vrouwen kleiner. Dat blijkt uit
de studie ‘Gelijke rechten, maar
geen gelijk pensioen; de gender
gap in Nederlandse tweedepijler
pensioenen’ van Netspar van
17 september 2021.
In Nederland blijven de verschillen
tussen mannen en vrouwen voor
het aanvullend ouderdomspensioen
nagenoeg gelijk, omdat vrouwen
vaker:
■ in deeltijd werken
■ in bedrijfstakken werken met
pensioenregelingen die minder
pensioen op leveren
■ in beroepen werken die minder
goed beloond worden
■ minder jaren werken.
De pensioensector kan bijdragen
aan verkleining van het verschil
door beter te communiceren wat
bijvoorbeeld het gevolg is van
opname van verlof en/of in deeltijd
gaan werken.

Op 12 oktober heeft de Eerste
Kamer de Wet betaald ouderschapsverlof aangenomen.
Gedurende ouderschapsverlof
kunnen ouders in de eerste 9 van
de 26 weken een uitkering van het
UWV ontvangen ter hoogte van 50%
van hun dagloon.
In de Eerste Kamer is een motie
aangenomen om de uitkering te
verhogen naar 70% van het dagloon. De Wet arbeid en zorg biedt
de minister namelijk de mogelijkheid om bij Koninklijk Besluit die
verhoging door te voeren, voordat
de Wet betaald arbeidsverlof van
kracht wordt.
De Europese Richtlijn waarvan de
Wet betaald ouderschapsverlof
de uitvoering regelt, moet uiterlijk
22 augustus 2022 verwerkt zijn.
De wet verplicht niet tot pensioen
opbouw. Sociale partners en pensioenfondsen kunnen de huidige
regeling van de gevolgen van verlof
voor pensioen voortzetten.
We merken op dat Nederland zijn
eerste plaats op de Mercer CFA
Institute Global Pension Index van
2021 kwijt is geraakt aan IJsland.
Dat komt mede omdat de voortzetting van pensioenopbouw voor
werknemers die verlof opnemen
om voor hun kinderen te zorgen,
beter geregeld kan worden.

