
 

 

Verzamelwet Pensioenen 2017 

 

 

Voorzitter, dank voor beantwoording van onze vragen in het verslag, de gegeven 

verduidelijkingen en aangebrachte verbeteringen. 50PLUS heeft nog een aantal 

aandachtspunten voor de Verzamelwet Pensioenen 2017.  

 

Voorzitter, het opnemen van een expliciete regeling waarin pensioenfondsen die willen 

fuseren of splitsen daarvan melding moeten maken aan DNB en waarbij DNB een verbod kan 

opleggen op prudentiële overwegingen, is naar de mening van de regering wenselijk maar de 

uitwerking wordt ‘complex’ genoemd. Het kabinet bekijkt of deze regeling kan worden 

opgenomen in het aangekondigde wetsvoorstel dat beoogt fusies van verplichtgestelde 

bedrijfstakpensioenfondsen met tijdelijk afgescheiden vermogen, voorzien van waarborgen en 

randvoorwaarden, mogelijk te maken. Kan dit voornemen nader worden toegelicht? 

 

Voorzitter, de verlenging van de spreidingstermijn van vijf naar tien jaar voor het verwerken 

van tegen- en méévallers leidt tot een hoger risico op lager pensioen op hogere leeftijden. Is 

dat billijk. Hoe zijn voor en nadelen afgewogen? Ziet de staatssecretaris een mogelijkheid om 

nadelen te beperken?  

 

Ik kom bij het nettopensioen. Het kabinet ziet géén reden om het wettelijk kader voor 

nettopensioen beter vorm te geven. 50PLUS vraagt echter: Waarom stellen wij 

deelnemersbelang niet méér centraal bij deze afweging? Waarom zouden verplichtgestelde 

bedrijfstak pensioenfondsen géén variabele uitkering kunnen aanbieden? Door verwijzing 

naar de principiële taakafbakeningsbepalingen, wordt discussie in feite op de lange baan 

geschoven en overgelaten aan een volgend kabinet. Zo komen pensioenfondsen op een 

achterstand bij het soort regelingen dat zij deelnemers kunnen bieden. 

 

De taakafbakeningsbepalingen zijn echter nooit bedoeld om pensioenfondsen op achterstand 

te zetten bij het soort regelingen dat zij deelnemers kunnen bieden. De geest van de 

taakafbakeningsbepalingen is juist dat vrijwillige regelingen die worden uitgevoerd door 

pensioenfondsen voldoende solidariteitskenmerken met zich mee brengen.  

 

Ik verwijs naar gewijzigde motie van Rooijen cs, Eerste Kamer 14 juni 2016, Kamerstuk 

34.255, nr. N, die de regering verzoekt op welke manier ook alle pensioenfondsen hun 

deelnemers een variabele uitkering kunnen bieden, en dit onderzoek tijdig af te ronden. 

 

Dat uitgangspunt lijkt ons op zich prima verenigbaar met het uitvoeren van een variabele 

uitkering (concreet: de collectieve variant van de wet verbeterde premieregeling). Kan de 

staatssecretaris hier op ingaan? Vrijwillige regelingen bij pensioenfondsen moeten inderdaad 

zoals de staatssecretaris stelt solidariteitskenmerken hebben. Maar is dat dan zonder meer 

onmogelijk bij een variabele uitkering? Niets doen aan het wettelijk kader betekent een 

verslechtering van de positie van pensioenfondsen en daarmee belangen van hun deelnemers. 

De deelnemer kan immers gebaat zijn bij de variabele uitkering. Bovendien is niets doen 

onverenigbaar met de wens dat nettopensioen door alle partijen adequaat uitgevoerd moet 

kunnen worden in de tweede pijler. Pensioenfondsen moeten in staat worden gesteld om hun 

hele populatie een fatsoenlijk pensioen aan te kunnen bieden. 

 



Tot slot nog over de taakafbakening. Er gebeurt weinig, omdat het kabinet het standpunt 

inneemt dat het mogelijk maken van de variabele uitkering bij verplichtgestelde 

bedrijfspensioenfondsen leidt tot aantasting van de taakafbakening. Kan de staatssecretaris 

ons uitleggen wát er dan precies mis zou gaan in de taakafbakening? Het woord schrikt een 

hoop mensen af en werkt blijkbaar goed. Maar kan de staatssecretaris nu eens één slag dieper 

graven in de argumentatie? De taakafbakening lijkt een soort stopteken waardoor de discussie 

op de lange baan wordt geschoven. Er is echter ook nog zoiets als een deelnemerbelang. 

Graag een grondige beschouwing.  

 

Voorzitter, het AOW-overbruggingspensioen. Het kabinet is niet van zins mensen in staat te 

stellen om een lopende AOW-overbruggingsuitkering aan te passen als de AOW-leeftijd 

opnieuw verder stijgt. Veel mensen die in 2016 wellicht wel een aanpassing wilden maar dit 

niet tijdig deden, kunnen nu niets meer.  

De wettelijke mogelijkheid om de uitkering aan te passen is per 1 juli 2016 vervallen. 

Waarom voor deze groep mensen géén structurele mogelijkheid om de AOW-

overbruggingsuitkering aan te passen?  

Weliswaar wordt stijging van de AOW-leeftijd jaren van te voren aangekondigd, maar 

vervroeging van de pensioenleeftijd met méér dan 5 jaar komt toch ook regelmatig voor. Dus 

ook met het gegeven dat verdere stijgingen van de AOW leeftijd jaren van tevoren worden 

aangekondigd, blijft het volgens 50PLUS wenselijk dat mensen in staat worden gesteld om 

hun uitkeringen aan te passen als een AOW-gat dreigt. Waarom worden pensioenfondsen niet 

in staat gesteld om inkomensgaten te repareren die voortvloeien uit gewijzigd 

overheidsbeleid. Het kost de overheid niets. Kortom: wij vragen: wát is de rechtvaardiging 

van een éénmalige mogelijkheid voor aanpassing van het overbruggingspensioen. Graag de 

visie van de staatssecretaris.  

  

Voorzitter, ik kom bij de bescherming persoonsgegevens. De ongelijke behandeling van 

pensioenfondsen ten opzichte van verzekeraars en PPI’s op dit punt wordt door de 

staatssecretaris gemotiveerd door te stellen dat er bij pensioenfondsen géén sprake is van ‘een 

markt’ (immers: er is verplichtstelling). Hierdoor zou het gerechtvaardigd zijn, 

pensioenfondsen uit te sluiten van de uitzondering op de ‘terugmeldplicht’ die PPI’s en 

verzekeraars (die immers opereren in ‘een markt’) wél hebben.  

Pensioenfondsen zijn inderdaad géén commerciële uitvoerders maar vanuit 

deelnemersperspectief is het vreemd dat wat bescherming van persoonsgegevens verschil 

wordt gemaakt tussen PPI’s / verzekeraars en pensioenfondsen. Loopt een pensioenfonds dan 

geen of veel minder reputatierisico door de terugmeldplicht? Hoe is dat hard te maken? Is het 

niet logischer uitzondering van de ‘terugmeldplicht’ aan de deelnemer (34A lid 11) ofwel op 

iedereen óf op niemand van toepassing te laten zijn? Graag een grondige nadere 

onderbouwing!  

 

Voorzitter, ik kom bij de meetmomenten voor de beleidsdekkingsgraad. Het wetsvoorstel 

maakt duidelijk dat het bij de herstelmaatregel van art 140 PW en artikel 135 wet verplichte 

beroepspensioenregeling gaat om 6 meetmomenten waardoor sprake is van een meting over 

een tussenliggende periode van in totaal 5 jaar, zoals ook beoogd bij de invoering van het 

nieuwe financiële toetsingskader FTK per 1 januari 2015. Art 140 van de Pensioenwet bepaalt 

dat als de beleidsdekkingsgraad gedurende 5 opeenvolgende jaren onder het minimaal vereist 

vermogen ligt een maatregel moet worden genomen waardoor de beleidsdekkingsgraad van 

een fonds direct herstelt.  

 



50PLUS noemt dat ‘het zwaard van Damocles’ dat boven de pensioenen van werkenden en 

gepensioneerden hangt: “Hoewel uit de huidige herstelplannen blijkt dat er nauwelijks 

pensioenfondsen zijn die de pensioenen op de korte termijn moeten korten, moeten sommige 

pensioenfondsen mogelijk op de langere termijn de pensioenen korten. Dat komt omdat de 

wet een grens stelt aan hoe lang een pensioenfonds onder de minimale dekkingsgraad van 

104,2% mag zitten. Pensioenfondsen die vijf jaren lang onder die grens blijven, zullen de 

pensioenen moeten korten.  

 

Pensioenfondsen die sinds 2015 of 2016 een lagere dekkingsgraad hebben dan 104,2% 

kunnen hier in 2020 of 2021 mee te maken krijgen. Op basis van de stand van de 

dekkingsgraden eind 2016 kan deze wettelijke maatregel betekenen dat in 2020 bijna 2 

miljoen pensioenen bij 11 fondsen gekort moeten worden en in 2021 bijna 8 miljoen 

pensioenen bij 45 fondsen. Deze korting kan in sommige gevallen aanzienlijk zijn. Als een 

pensioenfonds bijvoorbeeld op het laatste meetmoment een dekkingsgraad heeft van 100%, 

dan moeten de pensioenen worden gekort met ongeveer 4%. Dit is een onvoorwaardelijke 

korting”.  

 

Zie hier de gevolgen van het FTK, zoals ik het pleeg te noemen: ‘Financiële Toekomst 

Kapot’. Ik heb niet geciteerd uit eigen werk maar uit het Bulletin van DNB van 18 mei 2017. 

50PLUS zegt: staatssecretaris en ook collega’s: blijf niet op uw handen zitten. Denk niet ‘het 

zal wel los lopen’ maar: Voorkóm kortingen die materieel niet nodig zijn.  

 

Voorzitter, goed dat het kabinet inziet dat de huidige wetgeving voor het Algemeen 

Pensioenfonds (APF) rechtsonzekerheid oplevert voor APF’en en banken (als tegenpartijen) 

bij het aangaan van onder andere derivatentransacties (afdekking renterisico). De 

staatssecretaris zegt toe rechtszekerheid te regelen via lagere regelgeving. Kan dat nog bij 

déze Verzamelwet, vóór deze zomer en hoe komt de regeling er uit te zien? Nu is er 

onvoldoende duidelijkheid. 

 

Tot slot. Wij hebben een amendement ingediend betreffende flankerend beleid bij de 

afschaffing van de visitatiecommissie bij ‘grote’ ondernemingspensioenfondsen. Het 

wetsvoorstel verplicht de instelling van een ‘raad van toezicht’ voor 

ondernemingspensioenfondsen met een belegd eigen vermogen van méér dan 1 miljard euro. 

Op zich verstandig. Positief ook dat via de Nota van Wijziging nu - zoals ook door 50PLUS 

bepleit - via verschillende meetmomenten méér met schommelingen in het vermogen 

rekening wordt gehouden. Tóch is nadere verduidelijking en aanpassing van de regeling 

gewenst volgens 50PLUS gewenst. Nog een enkele opmerking daarover.  

Waarom worden liquiderende pensioenfondsen niet ontzien bij de verplichting tot instelling 

van een Raad van Toezicht? Volgens de staatssecretaris kunnen liquidatieprocessen ‘lang 

duren’. Dat is op zich een argument. Maar multi-opf’en zullen wettelijk al per 2020 niet meer 

bestaan. Uitzondering van díe fondsen voor de instelling van een verplichte raad van toezicht 

ligt voor de hand. En waarom niet óók voor liquiderende pensioenfondsen met een resterende 

tijdshorizon van drie jaar tot vijf jaar? Dit alles rechtvaardigt wettelijke aanpassing en 

verduidelijking.   

 

De verplichting om slechts een half jaar na inwerkingtreding van de wet een Raad van 

Toezicht in te stellen vinden wij krap. Zéker gezien de aan de Eerste Kamer toegezegde 

voorafgaande evaluatie van de visitatiecommissies. Ik verwijs in dit verband naar het 

stenogram van de behandeling van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen van in de 

Eerste Kamer op 9 juli 2013. De staatsecretaris slaat die evaluatie in zekere zin over. Dan is 



het toch  wel ‘kort door de bocht’ om te stellen dat die ondernemingspensioenfondsen 

voldoende tijd hebben gehad om zich voor te bereiden. Eén jaar implementatietermijn om 

functieprofielen op te stellen en goede mensen te zoeken voor de Raad Van Toezicht is 

verdedigbaar, en wordt bepleit.  

 

En overigens blijft 50PLUS van mening dat pensioenen van huidige en toekomstige 

generaties geïndexeerd kunnen en móeten worden. 

 

Dank u wel. 

 

 

MOTIE VAN HET LID VAN ROOIJEN 

Voorgesteld 7 juni 2017 

 

De Kamer, 

 

Gehoord de beraadslaging, 

 

overwegende dat aanpassing van het bestuursmodel intern toezicht 

ondernemingspensioenfondsen wenselijk is; 

 

overwegende dat afronding van de in het kader van de plenaire behandeling van de Wet 

versterking bestuur pensioenfondsen in de Eerste Kamer in 2013 toegezegde evaluatie van de 

visitatiecommissies hiervoor wenselijk is; 

 

roept de regering op tot spoedige afronding en publicatie van de evaluatie van de 

visitatiecommissies; 

 

roept de regering voorts op in liquidatie verkerende ondernemingspensioenfondsen  en multi-

ondernemingspensioenfondsen bij nieuwe regelgeving voor het intern toezicht op passende 

wijze te ontzien, 

 

en gaat over tot de orde van de dag, 

 

Van Rooijen 

 


