Meer nieuws is hier te vinden

Nieuwsbrief Buck Consultants
Belangrijkste nieuws in deze nieuwsbrief is dat Buck Consultants de website
www.deAPFspelialist.nl heeft gelanceerd. Op deze website komt alles te staan over
Algemeen Pensioenfondsen (APF). Een APF is een interessant alternatief waar u uw
collectieve pensioenregeling kunt onderbrengen. Of u nu uw regeling bij een
verzekeraar dan wel ondernemingspensioenfonds heeft ondergebracht, in beide
gevallen kan uw pensioen mogelijk efficiënter worden uitgevoerd door een APF.
Daarnaast nieuws over de toekomst van ons pensioenstelsel, de projectierentes van
premieregelingen, de mei-rapportage van DNB over pensioenfondsen, de inspraak
van de OR bij wijziging pensioenuitvoerder en het voornemen van de
staatssecretaris om het recht op afkoop door de pensioenuitvoerder om te zetten in
een plicht tot waardeoverdracht.

Buck Consultants lanceert "De APFspecialist"
Buck Consultants heeft de website www.deAPFspecialist.nl gelanceerd. De website heeft als doel te
informeren over het Algemeen Pensioenfonds (APF). Er is algemene informatie te vinden over de werking
van een APF, er wordt uitgelegd wat de verschillen zijn tussen een APF en andere pensioenuitvoerders.
Tevens worden de APF-en (zodra deze informatie door hen zelf wordt vrijgegeven) onderling vergeleken.
De meeste APF-en hebben hun medewerking al toegezegd om de website zo actueel en accuraat
mogelijk te houden. Het wachten is op vergunningen van DNB die, zoals het er nu voorstaat, "rond de
zomer" verleend zullen worden. De APFspecialist is volledig onafhankelijk en heeft als doel werkgevers,
ondernemingsraden en besturen van pensioenfondsen, maar ook pensioenadviseurs en tussenpersonen
te ondersteunen om de voor- én nadelen van het APF in beeld te brengen. Daarnaast biedt de

APFspecialist cursussen zowel voor werkgevers, ondernemingsraden als pensioenadviseurs.

SER onderzoek naar toekomst pensioenstelsel
De Sociaal Economische Raad (SER) heeft haar rapport gepubliceerd met daarin de "verkenning van
persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling". De SER benadrukt dat deze versie van het
rapport nog in bewerking is. In het rapport worden voorbeelden gegeven de mogelijke werking van
collectieve risicodeling en daaraan gerelateerd de totstandkoming van bijbehorende buffers en de
aanwending daarvan .

Netspar onderzoek naar projectierentes premieregelingen
Netspar heeft onderzoek gedaan naar de projectierentes in verbeterde beschikbare premieregelingen. Er
zijn 8 verschillende projectierentes onderzocht, waarbij van iedere onderzochte rente de voor- en nadelen
inzichtelijk zijn gemaakt. Netspar heeft uitdrukkelijk "de beste oplossing is" achterwege gelaten: deze is
immers afhankelijk van de vereisten waaraan deze projectierente moet voldoen. Onder andere de mate
van gewenste collectiviteit speelt daarbij een belangrijke rol.

DNB publiceert mei-rapportage Nederlandse pensioenfondsen
DNB heeft de zogeheten Mei-rapportage Nederlandse Pensioenfondsen gepubliceerd. Hierin wordt de
algehele situatie van alle Nederlandse pensioenfondsen samengevat. Hieruit blijkt dat ongeveer 27
fondsen met een totaal van 1,8 miljoen deelnemers naar verwachting een voorwaardelijke korting moeten
doorvoeren per 1 januari 2017. Daarnaast kunnen vanwege de maatregel minimaal vereist eigen
vermogen per 1 januari 2020 2 miljoen deelnemers nog te maken krijgen met een onvoorwaardelijke
korting . In 2021 kunnen dan nog eens 7,9 miljoen deelnemers in 49 fondsen met deze maatregel te
maken krijgen.
Staatssecretaris Klijnsma van Sociale zaken en werkgelegenheid heeft in een brief naar de Tweede
Kamer gereageerd op bovenstaande rapportage. In de brief wordt gewezen op de financiële positie van
ouderen en de gevolgen van korten voor hen. Er wordt gewezen op de 900 miljoen euro die het kabinet
heeft uitgetrokken voor de koopkracht van ouderen en wordt er afgewacht tot er een nieuw
pensioenstelsel is.

Instemmingsrecht OR bij wisseling van pensioenuitvoerder
Staatssecretaris Klijnsma van Sociale zaken en werkgelegenheid heeft naar aanleiding van vragen uit de
Tweede Kamer het wetsvoorstel pensioen en ondernemingsraden aangepast. Het instemmingsrecht van
de ondernemingsraad wordt van toepassing bij elke wijziging van pensioenuitvoerder, zo staat in de nota
na aanleiding van het verslag te lezen. In het wetsvoorstel was al opgenomen dat de OR ook
instemmingsrecht krijgt indien de werkgever van plan is de pensioenregeling onder te brengen bij een
Algemeen Pensioen Fonds (APF). Met de aanpassing in het wetsvoorstel krijgt de OR ook
instemmingsrecht indien de werkgever van plan is de pensioenregeling onder te brengen bij een
buitenlandse pensioenuitvoerder.

Recht op afkoop wordt omgezet in plicht tot waardeoverdracht
Mevrouw J. Klijnsma, Staatssecretaris van Sociale zaken en werkgelegenheid is voornemens het recht op

afkoop van kleine pensioenen door pensioenuitvoerders om te zetten in een plicht tot waardeoverdracht.
Op deze manier behoudt het geld zijn pensioenbestemming, en worden de uitvoeringslasten van de
pensioenuitvoerders toch beperkt. Dit schrijft de staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer. In
eerste instantie zal dit alleen om nieuw op te bouwen pensioenen gaan, maar de staatssecretaris is van
plan ook te kijken naar de mogelijkheden dit te doen bij reeds opgebouwde rechten.
Daarnaast wil de staatssecretaris onderzoeken of het mogelijk is dat de pensioenleeftijd van reeds
opgebouwde aanspraken kan worden verschoven naar de wettelijke pensioenleeftijd, zonder dat daar op
individuele basis bezwaar tegen kan worden gemaakt. Dit zou het collectieve belang kunnen dienen
omdat een pensioenuitvoerder dan zijn administratieve lasten kan verminderen. Voorwaarde is wel dat
deelnemers de rechten weer terug moeten kunnen zetten naar hun oude pensioenleeftijd. Dit mag niet op
voorhand tot verschillen leiden, maar mag uiteindelijk wel tot verschillen leiden.
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