Meer nieuws is hier te vinden

Nieuwsbrief Buck Consultants
Nadat in de vorige nieuwsbrief Buck Consultants de lancering van de website
www.deapfspecialist.nl bekend maakte, kunnen we nu mededelen dat DNB de
eerste twee vergunningen voor een APF heeft verleend. Zowel STAP als Centraal
Beheer APF heeft intussen een vergunning ontvangen.
Verder in deze nieuwsbrief de perspectiefnota pensioenstelsel, de Brexit, de
variabele AOW-leeftijd, het wetsvoorstel verbeterde premieregeling en een uitspraak
van het gerechtshof in Den Haag over het al dan niet uitkeren van een
nabestaandenpensioen. Tot slot nog een vermelding voor Stichting CalpamPensioenfonds dat net als vorig jaar in de prijzen viel bij de pensioen pro awards.

Twee vergunningen voor APF-en verleend
DNB heeft tot op heden twee vergunningaanvragen voor een APF gehonoreerd. De eerste vergunning
werd toegekend aan STAP, het APF dat is opgericht door Aegon en TKP. De andere vergunning is
verleend aan Centraal Beheer APF. Vijf APF-en zijn momenteel nog in afwachting van toekenning van de
vergunning. Dit zijn Delta Lloyd APF, De Nationale APF (NN), het nederlandse pensioenfonds (a.s.r.),
Volo pensioen (PGGM) en het APF van Progress en Forward, de ondernemingspensioenfondsen van
Unilever die samen in een APF verder willen gaan. Dit laatstgenoemde APF wordt vooralsnog niet
opengesteld voor andere toetreders.

Kabinet komt met perspectief nota pensioenstelsel
De laatste dag voor het zomerreces heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een
brief naar de Tweede Kamer gestuurd met daarbij de de perspectiefnota "toekomst pensioenstelsel". De

brief gaat in op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt sinds de jaren '50 van de vorige eeuw en een
aantal mogelijke oplossingsrichtingen voor een nieuw pensioenstelsel. Degressieve opbouw wordt als
serieuze optie gezien, vergezeld van meer flexibiliteit en meer toegankelijkheid tot pensioen voor
flexwerkers en zelfstandigen. Ook de aspecten die een rol spelen bij de overstap op een nieuwe
systematiek worden uitgewerkt..
Recentelijk publiceerde pensioen pro van het fd overigens dit artikel van de bekende pensioenjuristen Erik
Lutjens en Herman Kappelle die stellen dat degressieve pensioenopbouw in strijd zou zijn met Europese
regelgeving.

Invloed Brexit op dekkingsgraden pensioenfondsen
De keuze van de Britten op 23 juni voor een "Brexit" heeft de dekkingsgraden van de Nederlandse
pensioenfondsen in eerste instantie fors geraakt. Niet alleen daalden de aandelenbeurzen kort na het
bekend worden van de referendumuitslag met 5 tot 10%, ook zakte de rente op Europese staatsobligaties
verder weg: De 20-jaars rente daalde met ongeveer 30 basispunten. De sterkere dollar, het vlotte herstel
van de aandelenbeurzen, de toegenomen waarde van de obligatieportefeuille (als gevolg van de
gedaalde rente) en de overige afdekking van het renterisico (hoewel ultimo 2015 door veel fondsen
verlaagd) beperkten het dekkingsgraadverlies.
Eind juni waren dekkingsgraden van de grootste pensioenfondsen alweer op het niveau van het eerste
kwartaal.

Raad van State geeft negatief advies over variabele AOW-leeftijd
De afdeling advisering van de Raad van State heeft een negatief advies gegeven over het initiatief
wetsvoorstel om de AOW naar keuze maximaal 5 jaar eerder of later te laten ingaan. Het wetsvoorstel
wijkt volgens de afdeling op een aantal essentiële punten af van belangrijke kernelementen van de AOW.
Vooral het beginsel van collectieve solidariteit wordt in het voorstel tekort gedaan. Verder vreest de
afdeling dat er sprake kan zijn van risico-selectie door individuele deelnemers, zo is zowel in het advies
als in de samenvatting te lezen.

Wetsvoorstel verbeterde premieregeling aangenomen
De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel verbeterde premieregeling (wetsvoorstel 34.255 A), aangenomen
waarin een wettelijk kader voor het doorbeleggen van opgebouwd pensioenkapitaal is vastgesteld. Een
datum voor ingang van de wet is nog niet genoemd. Uit de brief van de staatssecretaris van 10 juni blijkt
dat dit in ieder geval niet later wordt dan 1 januari 2018. Beoogd wordt de wet zo spoedig mogelijk in te
voeren. Mogelijk krijgen uitvoerders tot 1 januari 2018 de tijd om de voorkeuren van de deelnemers uit te
vragen, ongeacht of een uitvoerder nu wel of geen variabele pensioenuitkering gaat aanbieden. De motieRinnooy Kan over het eenmalig toestaan van onbeperkt shoprecht voor pensioengerechtigden die kiezen
voor een variabel vervolg op hun pensioeningangsdatum werd aangehouden.

Gerechtshof: pensioenuitvoerder heeft verregaande zorgplicht
nabestaandenpensioen
Het gerechtshof in Den Haag heeft zich uitgesproken in een langlopende zaak omtrent de uitkering van
het nabestaandenpensioen. Het betrof een nabestaandenpensioen aan een vrouw van wie haar man haar

handtekening had vervalst om het nabestaandenpensioen om te zetten in een hoger ouderdomspensioen.
De pensioenuitvoerder heeft volgens het gerechtshof niet voldoende gecontroleerd of de vrouw wel
daadwerkelijk instemde met de uitruil. Daarom moet de uitvoerder het nabestaandenpensioen alsnog
gaan uitkeren. Wel mag het bedrag ter grootte van het te veel betaalde ouderdomspensioen worden
verrekend met het uit te keren nabestaandenpensioen.
Uit deze uitspraak valt niet alleen af te leiden dat de pensioenuitvoerder méér moet doen dan alleen een
handtekening van de partner opvragen voor een uitruil, maar óók dat de partner wel degelijk partij is in de
pensioenovereenkomst. Dit houdt bijvoorbeeld in dat in het geval van een afstandsverklaring de partner
zeker ook mee moet tekenen.

Stichting Calpam-Pensioenfonds wederom in de prijzen bij pensioen pro awards
Tijdens de pensioen pro awards is het door Buck Consultants geadviseerde Stichting CalpamPensioenfonds voor het tweede jaar op rij in de prijzen gevallen. Ook deze keer won het fonds een
zilveren award voor "beste kleine pensioenfonds". Pensioenfonds ING won dit jaar de gouden pensioen
pro award voor beste pensioenfonds. Ondanks dat Stichting Calpam-Pensioenfonds de gouden pensioen
pro award niet won, werd het fonds wel uitgenodigd om Nederland te vertegenwoordigen bij de Europese
verkiezingen voor beste pensioenfonds in Berlijn. Een overzicht van de winnaars van de Nederlandse
pensioen pro awards kunt u vinden in dit artikel van pensioen pro.
Vorig jaar werd Stichting Calpam-Pensioenfonds de grote winnaar van de pensioen pro awards, toen het
zowel de gouden pensioen pro award voor beste pensioen fonds won als de zilveren pensioen pro award
voor beste kleine pensioenfonds.
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