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Colofon
VB Contact is het kwartaalblad voor bestuurders van 
pensioenfondsen, voor overheid, politiek, media en andere 
stakeholders. Uitgever is de Vereniging van Bedrijfstakpen-
sioenfondsen (VB).

VB
De Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen (VB) is 
opgericht in 1985. Namens de 88 leden behartigt VB de 
pensioenbelangen van circa 4,6 miljoen deelnemers in 
bedrijfstakpensioenregelingen, 1 miljoen gepensioneerden 
en 6 miljoen slapers. Nagenoeg alle bedrijfstakpensioen-
fondsen zijn bij VB aangesloten. De leden van VB  
vertegenwoordigen samen meer dan 75 procent van het 
aantal deelnemers in collectieve pensioenregelingen. Het 
gezamenlijk belegd vermogen van de ledenfondsen 
bedraagt ruim 350 miljard euro.
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© Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen
Overname van artikelen uit VB Contact is mogelijk na 
toestemming van de redactie. Aan de inhoud van deze 
uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. VB Contact 
is een magazine dat een platform biedt voor talloze opinies, 
posities en belangen van personen en groeperingen die 
actief zijn in en rond het pensioendossier en -regelingen. Het 
publiceren van een bepaalde opinie of visie wil niet zeggen 
dat VB zich daarmee a priori verenigt of instemt. www.vb.nl 
staat een actueel overzicht van offi ciële standpunten van VB. 

Reputatieschade

Colofon

Op jaarbasis vinden er naar schatting 500.000 waardeoverdrachten plaats. Er zijn circa 
zes miljoen slapers bij alle bedrijfstakpensioenfondsen tezamen. Betekent het eerst 
genoemde gegeven nu dat waardeoverdracht na ruim één decennium een geïntegreerd 

onderdeel uitmaakt van de arbeidsvoorwaardelijke gereedschapskist? Of wil het aantal van zes 
miljoen slapers zeggen dat het nog droevig gesteld is met de kennis van werknemers over de 
mogelijkheden van waardeoverdracht? Ik denk dat beide vragen met een volmondig – ja – 
kunnen worden beantwoord. Het gaat goed en er valt nog het nodige aan werk te verzetten. 

Een van de onderwerpen die mij zorgen baart, is de reputatieschade die de pensioenbranche in 
zijn geheel oploopt doordat waardeoverdracht zo’n stroperig en ondoorzichtig proces is. In het 
verleden liet dat zich nog wel uitleggen. Want het is een heel dossiergedoe waar veel fondsen bij 
betrokken kunnen zijn die niet op elkaar afgestemde regelingen en terminologie hebben. 

Let wel: uitleggen. Maar niet goedpraten. Tegenwoordig, met de mogelijkheden die de techno-
logie ons biedt, valt het niet meer uit te leggen waarom het zo lang duurt en ook zo ondoorzich-
tig is. Ik kan me daarom niet voorstellen dat het nog lang duurt voordat er een keuzes worden
gemaakt voor een oplossing via het web. Ze zijn er.

Dat is niet het enige dat er over waardeoverdracht valt te zeggen. Een snel en geautomatiseerd 
waardeoverdrachttraject zal voor een substantiële verlaging van de administratieve lasten 
zorgen en dat is alleen maar toe te juichen. 

Ook positief is het feit dat waardeoverdracht binnenkort vast deel uitmaakt van de pensioenwet 
waardoor de opheffi ng van Het Circuit meer dan logisch is. Het heeft goed werk verricht en 
zichzelf vervolgens overbodig gemaakt. 

Maar er blijft werk aan de winkel. Ik denk dat pensioenfondsen op het gebied van transparante 
en heldere communicatie over waardeoverdracht nog een belangrijke inhaalslag te maken 
hebben. Spraakmakend zal het in elk geval zijn als een waardeoverdracht standaard niet langer 
meer hoeft te duren dan maximaal twee weken.

Benne van Popta
Werkgeversvoorzitter VB

Online 
Kijk voor nieuws, cijfers en standpunten op www.vb.nl
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Inhoud nr.186 

Van mening...

zomer 2005

VB Contact is een uitgave 

van de Vereniging van 

Bedrijfstakpensioenfondsen

Over levensloop is al veel gezegd en geschreven. Maar wat 

werkgevers en werknemers er van vinden, is tot nu toe onderbelicht 

gebleven. Een dubbelinterview met Guusje Dolsma (VNO-NCW) en 

Anja Jongbloed (FNV bondgenoten) Actuele ontwikkelingen en de kijk van politiek, pensioenbranche en 

actuariaat op een weerbarstig en bij het grote publiek relatief 

onbekend fenomeen

Zowel Dirk Witteveen 

(DNB) als Paul Koster 

(AFM) zijn positief over het 

nieuwe toezicht dat er 

aankomt en voorzien geen 

problemen op het vlak van 

dubbeltoezicht. VB blijft 

hier vooralsnog sceptisch 

over. 

Erik Lutjens (VU): “De wetenschap levert een fundamentele bijdrage aan de ontwikkeling van het pensioenrecht.” 

Paul Koster (AFM): “We zijn nog in discussie of jaarverslagen van pensioenfondsen ook onder het toezicht moeten gaan vallen.” 

Gerdi Verbeet (PvdA): “De duidelijkheid over waardeoverdracht moet echt toenemen.” 

08-17 Thema: 
waardeoverdracht

04-07

20 jaar VB

Stevige diagnose levensloop

22-25 
DNB en AFM 
over toezicht

18-20 Wetenschap pleit voor nieuwe 

vormen van samenwerking

Erik Lutjens (VU) en Rob Bakker (Netspar) zien een mooie toekomst 

weggelegd voor wetenschap en pensioenwereld. Een pittig pleidooi 
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‘We moeten voorkomen dat het 
alleen maar een leuk dingetje 
wordt voor mannen met hoge 
inkomens’

Dubbelinterview Guusje Dolsma (VNO-NCW) en Anja Jongbloed (FNV bondgenoten)

Door: Wilma van Hoefl aken

Binnenkort kunnen werknemers in de levensloopregeling een spaarpotje opbouwen om verlof van te fi nancieren, 

zoals een sabbatical, een studieverlof of een paar jaar eerder met pensioen. Wordt de levensloopregeling net 

zo’n succes als de spaarloonregeling? Of is het alleen maar een spaarvorm waarmee de happy few zijn 

vroegpensioen fi nanciert? 
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Wat Guusje Dolsma, secretaris sociale zaken 
bij werkgeversorgansiatie VNO-NCW, goed 
vindt aan de levensloopregeling, is dat 

werknemers zelf kunnen kiezen.  “Je hoeft niet mee te 
doen. Als je zegt: ik werk fulltime en dat wil ik tot mijn 
65e blijven doen, dan kan dat. Maar als je wel wilt 
sparen voor verlof kan dat ook. Ik vind het belangrijk 
dat mensen die keuze zelf kunnen maken.” Anja 
Jongbloed, cao-coördinator bij FNV-Bondgenoten, is 
het met haar eens.  “Ook ik ben er een warm voorstan-
der van dat mensen individuele keuzes kunnen 
maken”, zegt Jongbloed,  “In sommige fasen van hun 
leven hebben mensen extra tijd nodig, in andere fasen 
extra geld. Het is goed dat je dat faciliteert.”

Kwaad daglicht
Met ingang van 2006 wordt de levensloopregeling 
ingevoerd. Werknemers mogen jaarlijks maximaal 
twaalf procent van hun bruto salaris opzij zetten. Over 
dit bedrag betalen ze geen belasting; dat gebeurt pas 
later, als ze het geld gebruiken om hun verlof te 
fi nancieren. De levensloopregeling moet het voor 
werknemers mogelijk maken om fl exibeler om te gaan 
met werk en vrije tijd. Een paar maanden niet werken 
om een ziek familielid te verzorgen bijvoorbeeld, of om 
eindelijk die studie eens af te ronden, of om het huis te 
verbouwen, of om meer tijd aan de kinderen te 
besteden. Hoewel deze fl exibiliteit het uitgangspunt 
was voor de levensloopregeling, is de regeling vooral 
gepresenteerd als mogelijkheid om eerder te stoppen 
met werken. Dat komt doordat het kabinet de plannen 
om de belastingfaciliteiten voor vroegpensioen af te 
schaffen in een adem noemde met de levenslooprege-
ling. “Dat is jammer”, vindt Jongbloed,  “Daardoor is 
de regeling bij onze achterban in een kwaad daglicht 
komen te staan.” Het is de vraag of de achterban van 
Dolsma er zoveel anders tegenaan kijkt. De levensloop-
regeling brengt voor werkgevers extra administratieve 
taken met zich mee en aangezien werkgevers toch al 
kampen met een grote administratieve lastendruk 
zullen ze daar niet blij mee zijn. Kan de regeling 
desondanks een succes worden?  “Jawel”, zeggen 
Dolsma en Jongbloed optimistisch,  “Maar waarschijn-
lijk niet in zo’n snel tempo. Het zal even duren. En er 
moet nog wel wat veranderen.”

Spelregels afspreken
Een groot nadeel van de levensloopregeling is dat 
werknemers toestemming van hun werkgever nodig 
hebben als ze verlof willen opnemen, vindt Jongbloed.  
“Waarom zou je gaan sparen voor verlof als het maar de 
vraag is of je dat verlof ooit kunt opnemen?” De FNV 
zou het liefst zien dat er per bedrijf of bedrijfstak 
collectieve afspraken worden gemaakt over opnemen 
van verlof. De metaal- en technieksector, met 40.000 

bedrijven en 400.000 werknemers, is volgens Jong-
bloed een goed voorbeeld. Daar is onlangs in de cao 
vastgelegd onder welke voorwaarden werknemers hun 
opgespaarde verlof kunnen opnemen. Ze moeten 
minimaal drie maanden van tevoren laten weten dat ze 
weg willen en het verlof is gemaximeerd.  “Als je 
spelregels afspreekt, weten beide partijen waar ze aan 
toe zijn”, zegt Jongbloed. Maar Dolsma denkt dat 
verlof opnemen ook heel goed mogelijk is zonder dat er 
collectieve afspraken aan te pas komen.  “Dat kan ook 
in individueel overleg tussen werkgever en werknemer. 
Een werkgever zal echt niet zomaar verlof weigeren. 
Het hoort bij goed werkgeverschap dat de werkgever 
een standpunt inneemt dat gerechtvaardigd en redelijk 
is. Je kunt niet tegen je baas zeggen dat je er vanaf 
morgen een half jaar niet bent. Maar in overleg kan dat 
meestal wel geregeld worden voor volgend jaar. De 
werkgever moet kunnen anticiperen op het verlof van 
de werknemer. Het is goed werknemerschap dat je je 
daarvan bewust bent. Om die balans gaat het.”  

Voorzieningen terugdraaien
Overigens vinden de werkgevers het een nadeel dat de 
regeling alleen gebruikt mag worden voor verlof of 
vroegpensioen.  “Waarom niet als je een eigen bedrijf 
wilt opzetten? Of als aanvulling op je inkomen bij 
deeltijdwerk, of bij werkloosheid of demotie?” 
 “Het moet niet gekker worden”, protesteert Jongbloed,  
“Moeten werknemers nu ook hun eigen demotie zelf 
fi nancieren?” Want dat is een risico van de levensloop-
regeling, vindt de vakbeweging. De kans bestaat dat 
allerlei bestaande voorzieningen voor werknemers 
worden teruggedraaid, omdat ze die voortaan via de 
levensloopregeling wel zelf kunnen fi nancieren. Als 
voorbeeld noemt Jongbloed het doorbetaalde sabbats-
verlof, zoals bijvoorbeeld de Rabobank dat kent. Daar 
mogen werknemers eens in de zoveel jaar drie maan-
den weg met behoud van loon.  “Blijven zulke voorzie-
ningen straks bestaan?” Een ander voorbeeld is het 
ouderschapsverlof. Alle werknemers met jonge 
kinderen hebben recht op ouderschapsverlof. Meestal 
is dit onbetaald, maar in sommige sectoren, waaronder 
de overheid, wordt het deels doorbetaald. Werknemers 
die de levensloopregeling inzetten voor ouderschaps-
verlof, krijgen straks een extra belastingkorting ter 
hoogte van 50 procent van het minimumloon. In de 
praktijk betekent dat dat iedereen voortaan een beetje 
betaald wordt tijdens het ouderschapsverlof. Jongbloed 
houdt rekening met de mogelijkheid dat werkgevers 
het ouderschapsverlof dan niet meer doorbetalen.  “Je 
krijgt de situatie dat werknemers alles zelf moeten 
betalen. Daar zou ik graag over willen onderhandelen. 
Je kunt tegen de werkgevers zeggen: betalen jullie dat 
ouderschapsverlof, dan zetten wij de levenslooprege-
ling in voor studieverlof.”   
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Anja Jongbloed: ‘Van het spaarloon 

hebben we geleerd dat levensloop 

pas een succes wordt als 

werknemers, werkgevers en fi scus 

samenwerken. Die drie-eenheid, 

daar moeten we nu weer voor 

zorgen.’

Anderhalf keer vakantiegeld
Wie gaan er eigenlijk meedoen aan de levenslooprege-
ling? Uit onderzoek van het (CPB) Centraal Planbu-
reau blijkt dat de regeling fi nancieel vooral interessant 
is naarmate mensen een hoger inkomen hebben. 
Jongbloed vreest dan ook dat vooral de happy few er 
gebruik van zal maken.  “En dan met name mannen 

van middelbare leeftijd, voorspellen de onderzoekers. 
Want wie kan er twaalf procent van zijn jaarinkomen 
opzij zetten? Dat is anderhalf keer je vakantiegeld.” 
Dolsma denkt dat het zo’n vaart niet zal lopen.  “Je 
kunt ook dagen inzetten in plaats van geld. En zoveel 
hoef je toch niet te sparen? Met een paar procent per 
jaar kom je ook al een heel eind.”  Zij wijst erop dat 
veel mensen er netto iets op vooruitgaan als ze geen 
premies meer af hoeven dragen voor vroegpensioen. 
Dat geld zouden ze kunnen inzetten in hun eigen 
levensloopregeling. Jongbloed is minder optimistisch.  
“Voorlopig blijven ze de premies voor vroegpensioen 
gewoon betalen. En door het overgangsrecht kan dat 
nog wel tien tot vijftien jaar duren.”  Jongbloed 
beschouwt het als  ‘een grote uitdaging’ om ervoor te 
zorgen dat de levensloopregeling ook aantrekkelijk 
wordt voor moeders met kleine deeltijdbanen.  “We 
moeten voorkomen dat het alleen maar een leuk 
dingetje wordt voor mannen met hoge inkomens.” 
Volgens Dolsma is de regeling al een stuk aantrekkelij-
ker geworden door de extra heffi ngskorting. Werkne-
mers die verlof opnemen krijgen een belastingkorting 
van 183 euro voor elk jaar dat ze ingelegd hebben in de 
regeling.  “Aangezien het een nominaal bedrag is, is 
die heffi ngskorting voor de lagere inkomens extra 
effectief.” De vakbeweging zou liever zien dat ook 
werkgevers een fi nanciële bijdrage leveren aan de 
regeling. Uit de cao-onderhandelingen blijkt dat maar 
weinig werkgevers daartoe bereid zijn. Het bezwaar 
van de werkgevers is dat zij zo’n zelfde bedrag moeten 
geven aan werknemers die niet meedoen aan de 
regeling.  “Die kunnen dat dan gewoon cashen”, zegt 
Dolsma,  “Dan is het doel van jouw bijdrage als 
werkgever weg. Daar is veel verzet tegen.”  “Toch zou 
het een enorme stimulans zijn voor de regeling”, zegt 

Jetty Becking (Vakcentrale FNV): “Juist in het 
spitsuur van het leven, als de zorg voor kinderen het 
grootst is, is er behoefte aan verlichting van de druk. 
Maar juist dan is er geen tijd of geld om te sparen. 
Bovendien moet je lang van tevoren al zijn begon-
nen. Jonge mensen kijken over het algemeen niet 
zover vooruit.” De Volkskrant 6 mei 2005

Frans Leijnse (PvdA en ex-kroonlid SER): “De 
levensloopregeling biedt veel ruimte. Ik denk dat het 
gemakkelijker wordt om arbeid en zorg te combine-
ren. Of om studieverlof op te nemen, wat ook heel 
belangrijk is. Ik ben wel tevreden met de invulling. 

>

De regeling is goed, maar het gebruik moet gestimu-
leerd worden.” NRC 20 april 2005

Alexandra van Selm (E-Quality): “De mogelijkheid 
om deel te nemen hangt af van het inkomen. 
En dat laatste verschilt nog steeds sterk tussen 
mannen en vrouwen van diverse culturele achter-
gronden.” De Volkskrant 6 mei 2005

Peter Kooiman (CBP): “Voor het doel waarvoor de 
levensloopregeling bestemd is, namelijk een tussen-
tijds verlof van hooguit een jaar, is de regeling 
nauwelijks interessant.” NRC 23 april 2005O
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Jongbloed, “ dan komt er meer geld in de pot, het 
rendement wordt groter en de werknemers die niet 
meedoen krijgen het gevoel dat ze een dief van eigen 
portemonnee zijn. Door de fi scale voordelen, namelijk 
de onbelaste vergoeding plus de heffi ngskorting, 
worden ze gestimuleerd om alsnog mee te doen.” Een 
heel ander punt dat naar verwachting remmend zal 
werken op deelname aan de levensloopregeling is de 
anti-cumulatiebepaling met de spaarloonregeling. 
Werknemers mogen in een en hetzelfde jaar niet aan 
beide regelingen deelnemen.  “Dat is echt jammer”, 
vindt Dolsma.

Toch een succes
Ondanks de haken en ogen die ze signaleren, denken 
Dolsma en Jongbloed dat de levensloopregeling  een 
succes kan worden. Wellicht niet zo succesvol als de 
spaarloonregeling, waar jaarlijks ongeveer twee 
miljoen werknemers aan deelnemen, maar toch.
Dolsma wijst erop dat de vergrijzing werkgevers ertoe 
noodzaakt op een andere manier na te denken over 
hun personeelsbeleid.  “We moeten zorgen dat mensen 
langer blijven werken. In ondernemingen moet 
daarover gepraat worden in loopbaan- en functione-
ringsgesprekken. Wat past bij je mogelijkheden en je 
capaciteiten? Het komt aan op maatwerk, en de 
levensloopregeling past daarin.” Ook Jongbloed ziet 
op dit punt mogelijkheden, mits de werkgever 
meebetaalt.  “De levensloopregeling is ingesteld om 
mensen op lifetime-basis langer te laten werken. Dat 
moeten we als werknemers en werkgevers gezamenlijk 
oppakken.” Zowel Jongbloed als Dolsma kunnen zich 
voorstellen dat werkgevers de levensloopregeling 
inzetten als aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde, die 
werknemers over de streep kan trekken om juist bij 

Guusje Dolsma: ‘De verantwoordelijk

heid om een succes van levensloop 

te maken ligt in de eerste plaats bij 

de banken en verzekeraars. En bij de 

overheid, want die heeft de regeling 

in het leven geroepen.’

hen te komen werken en niet bij de concurrent.  
Maar volgens Dolsma ligt de verantwoordelijkheid om 
een succes van de regeling te maken in de eerste plaats 
bij de aanbieders van de producten, dus de banken en 
verzekeraars.  “En bij de overheid, want die heeft de 
regeling in het leven geroepen.” Jongbloed ziet het 
anders.  “Van het spaarloon hebben we geleerd dat 
regelingen een succes worden als werknemers, 
werkgevers en fi scus samenwerken. Die drie-eenheid, 
daar moeten we nu weer voor zorgen.”■

Erna Hooghiemstra, (Nederlandse Gezinsraad): 
“We wilden iets goeds bedenken voor de fase in je 
leven waarin alles lijkt samen te vallen: carrière, 
kinderen en eventueel de zorg voor ouders. Het was 
een bevlogen idee, maar wat we nu hebben is een 
magere uitwerking. Het accent ligt helemaal op 
vroegpensioen”  NRC 20 april 2005

Roel Wijmenga (Interpolis): “De levensloop zal een 
lange incubatie hebben.”  De Volkskrant 6 mei 2005

Lans Bovenberg (Netspar): “De levensloopregeling 
stimuleert vakbonden en werkgevers om nieuwe 
wegen te bewandelen om jonge werknemers aan zich 
te binden: spelen met tijd over de levensloop, meer 
investeren in mensen, f lexibelere arbeidstijden en 
meer individuele keuzevrijheid. De cultuur van 
arbeidsorganisaties zal niet van de ene op de andere 
dag veranderen. Maar over zo’n tien jaar zal de 
levensloopregeling een spilfunctie vervullen in een 
sociale zekerheid die is gebaseerd op voorzorg in 
plaats van nazorg en symbool staan voor geslaagde 
sociale innovatie.” 9 juni 2005
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Th
Waardeoverdracht is een in de Pensioen- en spaarfondsenwet (PSW) 

verankerd recht waarmee individueel opgebouwde pensioenaanspraken 

van de ene naar de andere pensioenregeling kunnen overgaan. 

Er is sprake van een recht wanneer het om dienstverbanden gaat die op of 

na 8 juli 1994 zijn beëindigd. 

Alle dienstverbanden voor deze datum worden gezien als ‘oude pensioen-

breuken’. Ook in dit geval is het mogelijk om waardeoverdracht te laten 

plaatsvinden. Dan is het geen recht, maar een bereidheid van pensioen-

fondsen om hierin dienstbaar te zijn.

Werkgevers zijn verplicht om werknemers bij einde èn aanvang van het 

dienstverband te informeren over het recht op waardeoverdracht.

Collectieve waardeoverdracht is mogelijk, maar is geen recht. Over de 

voorwaarden waaronder dit kan moet worden onderhandeld met de 

nieuwe pensioenuitvoerder.

M
ic

ha
el

 F
er

ro
n



Thema Waardeoverdracht

  zomer 2005   VB CONTACT  9   



10 VB CONTACT   zomer 2005

Door: Lieuwe Koopmans

In feite is waardeoverdracht nog 
een betrekkelijk nieuw fenomeen. 
Eind jaren zeventig van de vorige 

eeuw ontstond deze mogelijkheid 
binnen enkele branches, maar pas in 
de jaren negentig gaven pensioenfond-
sen en verzekeraars breed gehoor aan 
de groeiende onvrede bij werknemers 

over pensioenbreuk. Deze ontstond 
als bij een wisseling van werkgevers de 
pensioenregeling van de ene werkge-
ver niet aansloot bij die van de andere. 
Vooral werknemers met een eindloon-
regeling ondervonden hier nadeel van. 

Reparatie pensioenbreuk
Jan van den Brink: “Langzaam groeide 
het besef dat de reparatie van de 
pensioenbreuk via waardeoverdracht 

een individueel recht van een werkne-
mer moest worden.” Vanuit die 
motivatie werd volgens Van den Brink 
Stichting 4%-Circuit voor Waarde-
overdracht opgericht. Hierin spraken 
OPF, VB en het Verbond van Verzeke-
raars af dat de volledige reserve van 
vier procent onmiddellijk werd 
meegegeven aan de vertrekkende 
werknemer om de waardevastheid 
zoveel mogelijk te garanderen. Van 
den Brink geeft aan dat vanaf 1994 het 
recht op waardeoverdracht wettelijk 
werd vastgelegd. Mede naar aanlei-
ding daarvan werd het Plus-Circuit 
opgericht om waardeoverdracht 
alsnog mogelijk te maken als gevolg 
van baanwisselingen voor 1994.

Redelijk gefunctioneerd
Van den Brink vindt dat het 4%-
Circuit, dat later opging in Het 
Circuit, redelijk goed heeft gefunctio-
neerd. Met de 4%-berekeningen waren 
volgens hem vrij weinig problemen. 
“Wel ontstonden problemen doordat 
bij deelnemers onbegrip rees over de 
veranderingen in het aantal dienstja-
ren in de nieuwe pensioenregeling, 
bijvoorbeeld bij een overgang van een 
pensioenregeling met een hoge naar 
een met een lage franchise.” Daar-
naast werden volgens Van den Brink 
de overdrachtstermijnen regelmatig 
overschreden, zonder dat deelnemers 
daarvan in kennis werden gesteld. Dit 
riep volgens hem een negatief beeld 
over uitvoerders op, hoewel hij de 
laatste jaren bij de uitvoerders zeker 
verbeteringen ziet. Verder signaleert 
Van den Brink dat het aantal waarde-
overdrachten nog steeds toeneemt. 
“Het wordt steeds bekender bij 
mensen. Steeds vaker nemen deelne-
mers zelf het initiatief.”

Acceptabele, eensluidende regels
Doordat veel pensioenfondsen van het 
eindloonstelsel naar het middelloon-
stelsel zijn overgestapt is een belang-
rijke motivatie verdwenen om 
waardeoverdracht via een apart 
samenwerkingsverband te regelen. En 
wanneer de nieuwe Pensioenwet van 
kracht wordt is Het Circuit overbodig, 

Komst Pensioenwet zorgt voor ondubbelzinnige duidelijkheid

Het Circuit is 
opgeheven

Het Circuit, de toonaangevende organisatie op het gebied van waarde-

overdracht, is per 1 juni opgeheven. Voorzitter Jan van den Brink blikt terug.
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stelt Van den Brink. “De Pensioenwet 
introduceert ook voor de waardeover-
dracht van ‘oude gevallen’ acceptabele 
eensluidende regels voor alle pensi-
oenuitvoerders, dus ook voor uitvoer-
ders die niet bij Het Circuit zijn 
aangesloten.” Nu al zijn de verschillen 
in de rekenregels tussen Het Circuit en 
de wettelijke regels geëlimineerd en 
leidt alleen het Plus-Circuit nog een 
slapend bestaan. “Maar met de 
invoering van de Pensioenwet kan ook 
het Plus Circuit worden opgeheven.”

Motivatie opheffi ng Het Circuit
Sinds kort zijn de wettelijke regels voor waardeoverdracht aangepast. Het 
Circuit is van mening dat het met deze wijziging niet langer nodig is 
aanvullende bepalingen voor te schrijven ter versoepeling van waardeover-
drachten. Het Circuit is per 1 juni 2005 op geheven. Het Plus-Circuit zal 
worden opgeheven per ingangsdatum van de nieuwe Pensioenwet. In de 
tussentijd verwijst Het Plus-Circuit naar de wettelijke regels in plaats 
van naar de eigen regels. Aanvullende informatie valt te lezen op  
www.hetcircuit.nl .

“Ik ben in mijn werkend leven iets van zeven 
keer van baan veranderd voordat ik in 2002 in 
de Tweede Kamer terecht kwam. Dus 

vraagstukken van pensioenbreuk en waardeoverdracht 
zijn mij bekend. Wat ik ook herken, is dat waardeover-
dracht voor de meeste deelnemers zo’n cryptisch 
fenomeen is. Het is natuurlijk niet voor niets dat er op 
dit moment bij de bedrijfstakpensioenfondsen zo’n zes 
miljoen slapers zijn. Mensen vergeten het, vinden het 
niet relevant of te ingewikkeld. Soms gaat welliswaar 
om minimale rechten maar sommigen hebben er geen 
weet van dat er zoiets bestaat als waardeoverdracht. Wat 
de voor- en nadelen van waardeoverdracaht zijn zal de 
meerderheid van deelnemers eveneens niet helder zijn. 
Waar ik in elk geval een groot voorstander van ben, is 
duidelijkheid. Die moet echt toenemen. Ook vind ik het 
zinnig dat een waardeoverdrachtvoorstel van een 
deelnemer die zich bij een nieuw pensioenfonds 
aansluit, objectief kan worden beoordeeld of kan 

Gerdi Verbeet (PvdA): 

‘Zorg voor objectief oordeel 

over waardeoverdracht’ 

worden getoetst door middel van een second opinion. 
Zodat een deelnemer weet dat alle mogelijkheden 
optimaal zijn benut en dat er een redelijke, marktcon-
forme prijs voor zijn waardeoverdrachtofferte in 
rekening is gebracht.”

WWW.
Actualiteit volgen
Wie echt tot in detail wil weten hoe ontwikkelingen rond waarde-
overdracht verder verlopen, kan de site van Het Circuit nog blijven 
raadplegen:

www.hetcircuit.nl
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Meindert Weerman (Achmea) pleit 
voor snelheid en eenvoud

“De maatschappelijke druk werd steeds 
groter om het proces van waardeover-
dracht te verbeteren. Ook kwamen er 

steeds meer klachten van klanten binnen over de 
Waardeoverdracht”, vertelt Weerman over de oprich-
ting van de werkgroep. “Zoiets kan je beter zelf 
aanpakken via zelfregulering dan dat de overheid het 
afdwingt.” Hoe wil de werkgroep het proces van 
waardeoverdracht verbeteren? “De waardeoverdracht 
moet sneller en eenvoudiger verlopen. De periode van 
overdracht moet beperkt blijven tot maximaal een half 
jaar. Twee à drie maanden zou eigenlijk het mooist 
zijn. Op dit moment duurt de gehele overdracht vaak 
nog meer dan een jaar tot soms zelfs drie jaar. Verder 
moeten klanten en uitvoerders het proces van de 
waardeoverdracht beter kunnen volgen.”

Eenduidig coderingssysteem
De werkgroep is momenteel bezig met het bepalen van 
de noodzakelijke verbeteringen. “We verrichten 
hiervoor een uitgebreide inventarisatie van knelpun-
ten. Zo hanteren de pensioenfondsen verschillende 
identifi catiecodes. We willen tot één coderingssysteem 
komen, bijvoorbeeld met hulp van het burgerservice-
nummer. Dit vergemakkelijkt de overdracht en de 
toegang tot gegevens aanzienlijk.” Zo zijn er meer 
verbeterpunten. “Momenteel heeft ieder fonds zijn 
eigen terminologie. Harmonisatie van de termen 
voorkomt misverstanden. Verder zouden werkgevers 
hun werknemers standaard moeten afmelden. Dat 
gebeurt nu vaak niet. Ook moeten aanvragers beter op 
de hoogte worden gehouden van het verloop van hun 
waardeoverdracht. Het komt nu geregeld voor dat 
mensen een half jaar tot een jaar niets horen. Dit moet 
en kan frequenter. Verder denkt de werkgroep na over 
één punt waar de uitvoerders alle gegevens over 
waardeoverdracht kunnen inzien. Internet zou een 
goede optie kunnen zijn.”

Eind 2005 akkoord
Als de werkgroep gekeken heeft welke verbeteringen 
nodig zijn, legt ze deze voor aan de pensioenkoepels. 
“Als de koepelorganisaties ermee akkoord gaan dan 
zullen de leden de verbeteringen gaan toepassen. Ik 
verwacht dat het voor het einde van dit jaar zover is.■ 

Meindert Weerman is directeur bij PVF Achmea en plaatsvervangend 

voorzitter van de werkgroep waardeoverdracht. Deze werkgroep heeft 

als opdracht om het proces van waardeoverdrachten transparanter te 

maken en de doorlooptijd te versnellen. In de werkgroep hebben 

vertegenwoordigers zitting van VB, de Stichting voor Ondernemings-

pensioenfondsen (OPF), het Verbond van Verzekeraars en de Unie van 

Beroepspensioenfondsen (UvB).
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Met de overgang naar het middelloonstelsel en de intro-
ductie van actuariële gelijkheid tussen pensioenuitvoer-
ders in de Pensioenwet lijkt waardeoverdracht een ge-
dateerd thema te worden. Maar volgens Circuit-voorzitter 
Jan van den Brink is dit niet terecht. “Je ziet dat het 
onderwerp een nieuwe dimensie krijgt met de dis-
cussie over indexatie. Zeker in een tijd waar het lang niet 
zeker is dat een pensioenfonds tot volledige indexatie kan 
overgaan, is dit voor een deelnemer een relevant punt.” 

Collectieve loonontwikkeling
Dit is volgens Van den Brink in het bijzonder van 
toepassing op fondsen waar actieve deelnemers indexatie 
mogen verwachten op basis van de collectieve loonont-
wikkeling. “Deze indexatie moet je als werknemer 
afzetten tegen de indexatie die je als slaper krijgt bij het 
oude pensioenfonds.” Ook de fi nanciële positie van een 
pensioenfonds wordt daarmee een belangrijk selectiecri-
terium in de vraag of iemand van waardeoverdracht 
gebruik maakt. “Zeker wanneer de soliditeit van fondsen 
ver uit elkaar gaat lopen kan dit meer waardeoverdrach-
ten tot gevolg hebben”, voorspelt Van den Brink. 

Beleggingsrisico
De indexatiekwestie speelt eveneens bij een overgang van 
een werknemer van een DB- naar een DC-stelsel. Van den 
Brink: “Over het pensioenkapitaal dat je als werknemer 

meekrijgt, loop je in een DC-stelsel beleggingsrisico.” De 
desbetreffende werknemer moet volgens hem daarom 
een inschatting over de rendementskansen van het DC-
fonds maken. “En vervolgens moet de werknemer die 
afwegen tegen de kans op en de mate van indexatie als 
slaper bij een DB-fonds. Hij kan dus kiezen voor een 
onzekere, maar wellicht hogere, indexatie bij het DC-
fonds.” Maar in feite worden volgens Van den Brink hier 
twee zaken vergeleken die beide in principe onzeker zijn. 
“Ik adviseer dan ook dat meer mensen kijken naar de 
vermogenspositie van het fonds bij hun beslissing over 
waardeoverdracht.”■

Waardeoverdracht en indexatie

Europese Portability richtlijn
De Europese Commissie heeft 

een richtlijn in voorberei-
ding die het nu nog ingewik-

kelde traject van internationale 
waardeoverdracht moet gaan vereen-
voudigen. Vanuit het oogpunt van 
sociale bescherming (vrij verkeer van 
werknemers) vindt de Europese 
Commissie die complexiteit niet 
langer wenselijk. Deze Portability 
richtlijn beoogt pensioenen tussen 
Europese landen overdraagbaar te 
maken. Of de richtlijn ook betrekking 
zal hebben op via een omslagstelsel 
gefi nancierde pensioenen, of een 
systeem van boekreserves in plaats 
van een kapitaaldekkingsstelsel is 
nog niet uitgekristaliseerd.

Brits voorzitterschap
Het Directoraat-generaal Werkgelegen-
heid, Sociale zaken en Gelijke Kansen 

van de Europese Commissie werkt aan 
een voorstel dat tijdens het Brits 
voorzitterschap verder zal worden 
verfi jnd. De Portability richtlijn zal naar 
verwachting in Europa heel wat stof 
doen opwaaien. Ondanks het feit dat de 
Commissie geen bevoegdheid heeft om 
pensioenstelsels in de verschillende 
landen te harmoniseren, zal er toch een 
zekere harmoniserende werking van uit 
gaan. Zo zullen de voorwaarden voor 
deelneming zoals de maximum- en 
minimumleeftijd voor aansluiting bij 
een fonds, geen grote diversiteit te zien 
mogen geven wil internationale 
waardeoverdracht succesvol zijn. 

Positie SZW 
Voor Nederland zal de richtlijn naar 
verwachting geen grote gevolgen 
hebben. Waardeoverdrachten zijn hier 
goed geregeld en in principe maakt het 

dan weinig meer uit of de waardeover-
dracht over de landsgrenzen uitgevoerd 
moet worden. Er lijken geen bepalingen 
in de richtlijn te komen die het Neder-
landse stelsel dwarsbomen. De richtlijn 
geeft recht op overdracht, behalve 
wanneer er zeer beperkte rechten 
worden opgebouwd. Dan is afkoop 
toegestaan. SZW wacht het binnenkort 
te publiceren voorstel voor een richtlijn 
met belangstelling af.  Hanny van Leijen 
beleidsmedewerker van dit Ministerie 
zegt daarover: “Waardeoverdracht is 
prima als het grensoverschrijdend 
gebeurt. Dat stimuleert mobiliteit. We 
moeten wel goed kijken of onze 
rekenregels aansluiten op die van andere 
Lidstaten. Er is een hele vertaalslag 
nodig om ons kapitaalstelsel te laten 
aansluiten op de omslagstelsels die in de 
meeste EU-landen opgeld doen.”   ■
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Door: Otto de Ruijter

Hoe zitten Watson Wyatt en Innovact hierin?
Panneman: “We hebben eind 2003 onderzocht of 
fondsen, verzekeraars en uitvoerders heil zouden zien in 
ons idee waardeoverdracht via een internetplatform te 
laten verlopen. Men stond er positief tegenover. Maar we 
kregen wel de opdracht mee om meer dan 80 procent 
van de markt voor onze oplossing te interesseren. 
Niemand zit te wachten op een herhaling van bijvoor-
beeld de VHS–Betamax strijd uit de videowereld. Elke 
oplossing staat of valt bij draagvlak. We hebben 
gesprekken gevoerd met de pensioenkoepels, met 
bedrijfstakpensioenfondsen, de uitvoerders, onderne-
mingspensioenfondsen en verzekeraars. Het verhaal dat 
we te horen kregen was dat iedereen het er over eens was 

dat er iets moest gebeuren. Men sprak in dit verband 
over de achilleshiel van de branche. Tot zover leek alles 
in orde. Alleen tot op heden is er niemand die ermee wil 
beginnen! Het lijkt een beetje op het probleem van het 
bedrijf dat de fax heeft uitgevonden en er graag eentje 
wil versturen. Maar ja, naar wie?”    

Maar de voordelen zijn toch wel duidelijk?
Vletter: “We hebben een behoorlijk aantal pensioen-
fondsen en verzekeraars kunnen laten zien dat er 
signifi cante kostenbesparingen mogelijk zijn. Dankzij 
ons internetplatform is er minder menselijk contact 
nodig. Met als gevolg: minder tijdverlies via postale 
trajecten en ook minder papier. Op jaarbasis kan je ervan 
uitgaan dat de pensioenbranche vele miljoenen euro’s 
kan besparen.”

Een oplossingsgerichte visie op waardeoverdracht

‘Het water is nu nog te koud’
Het is nagenoeg onvermijdelijk dat de pensioenbranche over een aantal jaren glimlachend terugkijkt naar hoe 

stroperig het proces van waardeoverdracht ooit verliep. Maar zover is het op dit moment nog niet. De pensioenbranche 

staat aan de vooravond van verbetering van het praktische waardeoverdrachttraject. Tenminste, als de latente 

bereidheid ertoe zich gaat uiten in concrete keuzes. Watson Wyatt is een van de spelers die, samen met de 

pensioenmarkt, een geautomatiseerde oplossing in de markt kan zetten. Actuaris Diede Panneman (Watson Wyatt) en 

automatiseerder Patrick Vletter (Innovact) vertellen welke stevige besparingen er mogelijk zijn en wat voor winst de 

pensioenbranche kan boeken door de dienstverlening verder te verbeteren. 
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Diede Panneman (Watson Wyatt): ‘We 

hebben intern becijferd dat er 200 miljoen 

euro in dit onderdeel omgaat bij 500.000 

waardeoverdrachten per jaar. Die kosten 

dus gemiddeld 400 euro per stuk aan 

administratieve lasten. De pensioen-

fondsen kunnen daarmee een besparing 

realiseren van zeker 75 procent!’

Er is dus nog sprake van koudwatervrees. 
Waarom eigenlijk?
Panneman: “Dat is volgens mij een capaciteitsvraag-
stuk. Men is nog druk bezig allerlei achterstanden weg 
te werken. Ik heb de indruk dat er een aantal uitvoer-
ders zijn die de administratie nog niet volledig op orde 
hebben. Als je back offi ce onvoldoende bij is, kun je dat 
internetplatform niet vullen met de benodigde input. 
De uitvoerders die wel helemaal bij zijn met de 
administratie hebben last van de uitvoerders die niet 
bij zijn. Zij zijn daarom nog niet overtuigd van de 
toegevoegde waarde van het internetplatform.”

Is dat alles?
Vletter: “Andere belangrijke reden is natuurlijk geld. 
Want je moet natuurlijk wel investeren om een en 
ander vorm te geven. Maar die investering verdient 
elke participerend fonds dubbel en dwars terug. Een 
andere wat lastiger te kwantifi ceren vorm van winst 
ligt in de reputatieschade die je voorkomt door te 
automatiseren. Dan heb ik het over reputatieschade 
voor de branche en voor elk individueel pensioenfonds 
of verzekeraar. Voor pensioenuitvoerders is waarde-
overdracht een spaarzaam contactmoment en helaas 
worden nu vele vooroordelen bevestigd door de 
stroperigheid van het hele proces. Van meerdere 
kanten hoor ik dat de meeste stagnatie wordt veroor-
zaakt door de verzekerde zelf. Die zou traag op 

correspondentie van een pensioenfonds of verzekeraar 
reageren. Maar bewijzen kun je het niet. Met dit 
systeem, onze web service, kun je wél aantonen waar 
en bij wie de schoen wringt. Met andere woorden: 
hiermee voorkom je onterechte beschuldigingen 
richtingen pensioenfondsen en verzekeraars. Het 
systeem dat wij voor ogen hebben,  maakt namelijk 
discussievrij duidelijk wie het goed doet en wie niet.”

Diede Panneman (AAG bij Watson Wyatt): “Ik ben actuaris bij 25 fondsen. Zowel 

bedrijfstakpensioenfondsen als ondernemingspensioenfondsen. Als certifi cerend en 

adviserend actuaris houd ik mij bezig met pensioenregelingen en fi nancieringssyste-

men en in die hoedanigheid ken ik de voetangels en klemmen rond waardeoverdracht 

goed.”

Patrick Vletter (directeur van Innovact): “Innovact is de voormalige en inmiddels 

verzelfstandigde automatiseringsafdeling van Watson Wyatt. Wij zijn gespecialiseerd in 

de bouw van software op het raakvlak van actuariaat en administratie. Het proces van 

waardeoverdracht is relatief eenvoudig te automatiseren. Daarmee kan de pensioen-

branche stevig besparen op administratieve lasten.”

 

Hoe nu verder?
Panneman: “Twee vragen zijn relevant voordat je 
überhaupt wilt overgaan tot verdere ontwikkeling van 
het Overdrachtenplein. Wat levert het mij als pensi-
oenuitvoerder op? En wat levert het de branche in zijn 
geheel op? Je kunt een geweldige oplossing hebben, 
maar als niet iedereen die bij een proces betrokken is 
daar aan kan of wil deelnemen, loopt de kar vast in de 
modder. Deze situatie blijft waarschijnlijk bestaan 
totdat iedereen zich realiseert dat het een gezamenlijk 
en niet een individueel probleem is. We hebben 
becijferd dat er 200 miljoen euro aan administratieve 
kosten wordt verspijkerd aan de uitvoering van de 
500.000 waardeoverdrachten per jaar. Die kosten dus 
gemiddeld 400 euro per stuk aan administratieve 
lasten. De pensioenmarkt kan een besparing realise-
ren van zeker 75 procent! Let wel, zowel Watson Wyatt 
als Innovact willen met dit internetplatform niets 
‘overnemen’. We willen alleen faciliteren. De echte 
push moet uit de markt zelf komen. We zijn in dat 
proces hooguit katalysator. De branche is aan zet .” 
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Innovact heeft al jaren een softwarepakket dat in staat is om 
overdrachten uit te rekenen. Het enige dat een pensioenfonds of 
verzekeraar hoeft te doen is de parameters van een bepaald jaar en 
de bijbehorende regeling invullen. Dan tikken ze de premievrije 
rechten in waarna het programma de overdrachtswaarde toont. 
Als een ander bij waardeoverdracht betrokken uitvoerder 
hetzelfde pakketje heeft, dan rollen de nieuwe rechten eruit. Maar 
waardeoverdracht heeft meer om het lijf dan alleen een slimme 
rekenformule. Er zijn ook gevolgen voor de administratie. In een 
ander product van Innovact, een systeem voor de administratie 
van collectieve pensioencontracten, is sinds enige tijd ook een 
geïntegreerde workfl ow module ingebouwd. Zo is het idee voor het 
internetplatform ontstaan. Door de bovengenoemde rekenmo-
dule en een specifi ek op waardeoverdracht toegespitste workfl ow 
module te combineren tot een zogeheten web-service (een soort 
website die niet alleen gebruikt kan worden door mensen, maar 
ook door computers) kunnen alle pensioenuitvoerders die dat 
willen gebruik maken van deze functionaliteit. Patrick Vletter 

Slim rekenen en de workfl ow bijhouden

Om waardeoverdracht soepel te laten verlopen 
hebben in 1998 de gezamenlijke organisaties 
van pensioenuitvoerders in Nederland (VB, 

OPF en het Verbond van Verzekeraars) de Stichting Het 
Circuit voor waardeoverdracht opgezet. De Stichting 
kent twee soorten circuits: Het Circuit en Het Plus-
Circuit. De bij Het Circuit aangesloten organisaties 
zorgen voor alle waardeoverdrachten vanaf 8 juli 1994. 
Elke werknemer heeft namelijk vanaf genoemde 
datum recht op waardeoverdracht.

Waardeoverdracht voor de datum 8 juli 1994 is geen 
recht, maar wel een mogelijkheid. De bij Het Plus-
Circuit aangesloten pensioenuitvoerders c.q. werkgevers 
hanteren de afspraak met  terugwerkende kracht mee te 
werken aan waardeoverdracht in de periode vóór 8 juli 
1994. Met de komst van de Pensioenwet zijn de rekenre-
gels van Het Circuit overbodig geworden. Vandaar dat 
het Circuit besloten heeft zichzelf per 1 juni 2005 op te 
heffen. Het Plus-Circuit zal worden opgeheven per 
ingangsdatum van de nieuwe Pensioenwet. 

Het Circuit en het Plus-Circuit: hoe zat het ook alweer?

van Innovact zegt daarover: “Alle betrokkenen kunnen, 24 uur per 
dag en zonder wachttijd, precies zien in welk stadium een 
waardeoverdracht steekt. En vooral ook een deelnemer kan het 
volgen. Zien waar en bij wie de meeste tijd weglekt. Daar zit de 
grootste fi nanciële besparing in. Zonder een automatiseringstra-
ject duurt een waardeoverdracht maanden en soms jaren. Elke 
keer weer is het zoeken naar waar een dossier is en wie daar al dan 
niet iets mee doet. Het aardige is dat ons systeem de workfl ow voor 
een deel de juiste kant op stuurt. Daar zit een enorm potentieel 
aan kostenbesparing in verborgen. Een andere fi kse besparing zit 
‘m in het niet steeds maar tevreden te hoeven houden van die 
deelnemer, die belt om te weten hoe het er voor staat. Want, het 
antwoord zit niet meer in het archief maar op internet. En de 
deelnemer zoekt het daar zelf op. Overigens is het wezenlijke 
kenmerk van het internetplatform dat pensioenuitvoerders 
kunnen blijven werken met hun eigen administratie en workfl ow 
systemen. Het internetplatform koppelt alleen maar de systemen 
aan elkaar.”

Vervolg van pagina 15>
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Wat doet u bij SZW? 
“Ik ben beleidsmedewerker pensioenen. Waardeover-
dracht is een van mijn voornaamste aandachtsgebie-
den. Daarnaast ben ik nauw betrokken bij de Wet 
verevening pensioenrechten bij scheiding. Voorts hou 
ik me bezig met de Invoeringswet titel 7.17 van het 
Burgerlijk Wetboek en ook met de lagere regelgeving 
die voortvloeit uit de Wet aanpassing fi scale behande-
ling VUT/prepensioen en introductie levenslooprege-
ling. Met dat laatste zijn we nu uiteraard druk bezig.”

De rekenregels voor waardeoverdracht zijn onlangs 
vernieuwd. Is er echter nog wel een noodzaak voor 
waardeoverdracht nu middelloonregelingen de norm zijn?
“Waardeoverdracht blijft vanzelfsprekend overeind in 
de Pensioenwet. Het gaat natuurlijk niet alleen om 
middelloon en eindloon. Je hebt ook nog de beschik-
bare premieregelingen. Maar die noodzaak van 
waardeoverdracht lijkt me nog steeds aanwezig. Voor 
iedereen die veel in zijn carrière heeft gehopt, is het 
wel zo overzichtelijk wanneer hun pensioen uiteinde-
lijk bij één fonds is ondergebracht. Ook bij middel-
loonregelingen kan verschil in indexatie van opge-
bouwde aanspraken reden blijven voor 
waardeoverdracht. Daarmee kun je alle voorgaande 
stukjes pensioenopbouw opwaarderen.”

Een opvallend verschil is de nieuwe defi nitie van een 
reguliere overdracht. De werkgever die denkt een 
risicoloze DC-regeling te zijn aangegaan, kan nu bij 
waardeoverdracht nog voor verrassingen komen te 
staan doordat het eventuele verschil tussen de 
opbouwwaarde en de afkoopwaarde in rekening 
wordt gebracht. Waarom is dit gedaan?
“Deze keuze om alle pensioenregelingen met uitzon-
dering van de beleggingsregelingen onder reguliere 
regelingen te defi niëren is bewust gemaakt. Het 
leidende idee bij deze nieuwe defi nitie is simpelweg 
werknemersbescherming geweest. Het standaardta-
rief hanteren we als uitgangspunt. Het enige dat 
daarin niet past zijn beleggingsverzekeringen. 
Daarvoor hebben we een uitzondering gemaakt. In 
1994 was er nauwelijks aanleiding regelgeving voor 
beleggingsproducten te formuleren, omdat dit 
destijds geen gangbare regelingen waren voor de 
tweedepijlerpensioenen. Nu wel. De afwijkende 
regeling is nodig vanwege het beleggingsrisico tussen 
de overdrachtsdatum en de betaaldatum van de 
overdrachtsom. Nu zal de betaaldatum leidend in het 
geheel zijn.” 

De termijn voor deelnemers om waardeoverdracht te 
realiseren, is verruimd van twee naar zes maanden. 
Waarom? 
“Kennelijk is in de praktijk gebleken dat de termijn te 
kort was. De STAR heeft de aanbeveling gedaan de 
termijn te verruimen. Ik denk dat mensen in een 
nieuwe baan hun aandacht nog niet richten op een ver-
van-mijn-bed-onderwerp als waardeoverdracht. Er 
spelen zoveel andere zaken als je net ergens nieuw 
begint. Het enige verschil tussen het oude en het 
nieuwe besluit is dat we de twee in een zes hebben 
veranderd.” 

De betalingstermijn is teruggebracht van drie 
maanden naar tien dagen. Waarom?
“Dat is het gevolg van de nieuwe bepalingen ten 
aanzien van beleggingsregelingen. Zo voorkom je 
teveel schommelingen en koersrisico’s in de periode 
tussen het defi nitieve verzoek tot waardeoverdracht en 
de feitelijke betaaldam van de overdrachtsom. In goed 
overleg met de koepels is daar de termijn van tien 
dagen uitgerold.”

Hanny van Leijen(SZW)
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Door: Otto de Ruijter

De eerste contouren van een nieuwe samenwerking tussen universiteiten, onderzoeksinstellingen 
en de pensioenbranche worden tastbaar. Een goede zaak die aandacht verdient omdat er veel 
verandert in onze maatschappij. Vaak zijn de gevolgen niet duidelijk. Zo ontstaan door de toe-
nemende levensverwachting vanzelf vraagstukken over de relatie arbeid en pensioen. En door 
internationalisering krijgen juridische onderwerpen automatisch een nieuwe context. Reden 
genoeg om eens poolshoogte te nemen bij de Vrije Universiteit in Amsterdam en bij Netspar in 
Tilburg. Een dubbelinterview over fris elan.

Wetenschap pleit voor nieuwe 
vormen van samenwerking
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Hoe lang bent u actief in de 
wetenschappelijke wereld?
“Ik doe inmiddels 20 jaar pensioenon-
derzoek aan de VU. Sinds 1992 is er 
ook een leerstoel voor twee dagen die 
VB voor de helft betaalt. In de loop van 
de afgelopen jaren is de aandacht voor 
juridisch getint onderzoek substanti-
eel toegenomen. Er is dan ook veel 
onderzoek te doen bij een toegenomen 
maatschappelijke relevantie. Onder-
tussen gaat één dag per week op aan 
lesgeven. Voor onderzoek is effectief 
dus slechts één dag beschikbaar. Veel 
te weinig. De overige drie dagen van 
de week werk ik als advocaat.” 

Bent u meer wetenschapper dan 
advocaat?
“Ja, dat vind ik wel. Hoewel je de 
adviesvragen die nu binnen de advoca-
tuur circuleren ook zou kunnen 
onderbrengen in een onderzoekscen-
trum. Dat idee hebben we vorig jaar hier 
onder de noemer VU Expertisecentrum 
Pensioenrecht uitgewerkt (zie kader). 
Waar ik nu mee bezig ben, is externe 
partijen te interesseren om aan dit 
initiatief fi nancieel en inhoudelijk te 
participeren, zodat het mogelijk wordt 
minimaal twee jonge onderzoekers aan 
te stellen.”

En verder?
“Ik verzorg de leergang pensioenrecht 
bij de VU sinds 2001. Het is een diep-
gaande, uitgebreide post-doctorale 
leergang. Daarvoor is erg veel belang-
stelling bij juristen. We zitten jaar in, 
jaar uit aan het maximum van 25 
deelnemers. De VU is jarenlang de enige 
universiteit geweest die pensioenrecht 
als leerstoel had. Op dit moment is het 
zo dat er geen enkele universiteit 
fundamenteel juridisch onderzoek 
doet. Dat is doodzonde. Vanuit een 
juridische pensioenoptiek gezien zijn er 
immers dwarsverbanden met het 
arbeidsrecht, het verzekeringsrecht, het 
Europees recht en regelgeving rond 
Toezicht. Al die zaken werken op elkaar 
in.”

Wat zijn nou de argumenten om 
sponsoren over te brug te halen?
“Argument één is dat er een inhoude-
lijk belang is om te weten wat nu exact 
je rechten en verplichtingen zijn. Het is 
essentieel dat er geen juridische 
weeffouten in het pensioenrecht komen 
en dat er geen regelingen ontstaan 
waarvan je je achteraf realiseert dat die 
onvolledig of onjuist zijn. Verder de 
mogelijkheid om kosteloos in onder-
wijsactiviteiten te participeren en 
daarmee dicht op de juridische actuali-
teit te zitten. Verder kunnen sponsoren 
aan studiedagen meedoen. Daar zal in 
debatvorm over onderzoeksresultaten 
worden gesproken.”

Hoe kijkt u tegen kortlopend 
onderzoek aan?
“Dat is een van de ambities van mijn 
Expertisecentrum. Bij korte adviesvra-
gen denk ik aan opdrachten die binnen 
twee à drie dagen kunnen worden 
beantwoord. Als het Expertisecentrum 
eenmaal op sterkte is, is de toegevoegde 
waarde voor de pensioenwereld 
evident.” 

Kunt u voorbeelden geven van 
kortlopende adviestrajecten?
“Het zal vaak gaan om vragen waarvan je 
denkt: hoe moet ik daar vanuit de 
regelgeving gezien mee omgaan? 
Iemand wil bijvoorbeeld, in het kader 
van de nieuwe fi scale wetgeving, inkoop 
van dienstjaren uit het verleden realise-
ren. Hoe kan hij dat, vanuit de PSW 
gezien, fi nancieel het meest aantrekke-
lijk opzetten, zodat hij dat niet in één 
keer hoeft te fi nancieren? Biedt de PSW 
daar mogelijkheden toe? Andere vraag 
zou kunnen luiden: ik wil bij het 
wijzigen van mijn pensioenregeling en 
voor oudere werknemers een overgangs-
regeling handhaven. Maar kan zoiets wel 
gelet op de wet Gelijke Behandeling? En 
hoe luiden dan de criteria?”

Wat zijn op onderzoeksgebied urgente 
thema’s?
“Heel belangrijk is het onderwerp: de 
grenzen van zorgplicht van instellingen 
in relatie tot aansprakelijkheid. Er 
komen steeds meer individuele verplich-
tingen, denk bijvoorbeeld aan de 
levensloopregelingen. In het kader van 
de Pensioenwet wordt de adviestaak ook 
steeds groter. Verder de vraag hoe je 
advies- en informatietaak dient in te rich-
ten in relatie tot die aansprakelijkheid. 
Tweede thema is hoe je de juridische 
inrichting doet van het hele governance-
traject om ook aansprakelijkheidrisico”s 
te vermijden. Derde thema is de doorwer-
king van het Europese recht, met name 
op het terrein van de mededinging, in de 
pensioensector. ”

Erik Lutjens (VU): ‘Op dit moment doet geen enkele universiteit 

fundamenteel juridisch onderzoek. Dat is doodzonde’

Het VU Expertisecentrum Pensioenrecht

Het grote financiële, economische en algemeen 
maatschappelijke belang van pensioenen 
vraagt om een gedegen juridische benadering 
van pensioenvraagstukken. Het VU Expertise-
centrum Pensioenrecht zal daar op de volgende 
wijze invulling aan geven: Onderzoek verrich-
ten. Lang- of kortlopend onderzoek naar de 
juridische betekenis van (nieuwe) wetgeving, 
beleidsregels of rechtspraak. Adviseren over 
pensioenjuridische vraagstukken voor pensi-
oenuitvoerders of sociale partners. Organiseren 
van studiebijeenkomsten en cursussen over 
onderzoeksresultaten. Publiceren van en over 
onderzoeksresultaten. Dienstverlenend zijn 
voor de pensioensector Opzet en onderhoud van 
een (internationaal) netwerk. Stimuleren om 
onderzoeksresultaten te implementeren.
Maatschappelijke bijdrage leveren aan de 
discussie over pensioenen.
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Wat kunt u vertellen over Netspar en 
uw rol daarin?
“Wat mij opvalt, is dat de academische 
wereld een natuurlijke partner is voor 
vele bedrijfstakken. Neem bijvoor-
beeld de ict-branche en de land- en 
tuinbouwsector met zijn befaamde 
universiteit in Wageningen. Een 
vergelijkbare, gezamenlijke structuur 
ontbreekt nog in de pensioenwereld. 
Men weet niet wie men moet bellen. 
Dat gegeven is voor Netspar een 
belangrijk vertrekpunt. We willen 
kennis en kunde ontwikkelen, en 
open gaan stellen voor de pensioenwe-
reld. Maar laten we het vooral niet 
gaan politiseren. De politiek is er om 
te discussiëren en te besluiten. Wij 
willen die besluitvorming een handje 
helpen door interactie op gang te 
brengen. Netspar richt zich op drie 
activiteiten. Ten eerste kwalitatief 
hoogwaardig onderzoek. Ten tweede 
onderwijs. We ontwikkelen nieuwe 
onderwijsmodules en nieuwe, 
internationaal georiënteerde masters 
die zich breed richt op economie, 
pensioenen en vergrijzing. De derde 
activiteit omschrijven we als de 
Dialoog. Daarmee willen we gaan 
bewerkstelligen dat de academische 
wereld en de pensioenpraktijk elkaar 
leren vinden. De essentie van Netspar 
is dat het een netwerk is. Voor de 
inhoudelijke stimulans van die 
dialoog ben ik aangetrokken.”

Zijn er bevlogen idealen en urgente 
vragen?
“Het wezenlijke van de gekozen 
organisatievorm is onderzoekers in 
staat te stellen een onafhankelijke 
koers te varen. Voorwaarden zijn dat 
de wetenschappelijke directie (de 
hoogleraren Bovenberg, Nijman en 
Kapteyn) onderzoeksvoorstellen 
goedkeuren. Daarbij gelden slechts 
twee criteria: het moet gaan om 
hoogwaardig onderzoek en het 
voorstel heeft betrekking op het 
werkterrein van Netspar. Belangrijk 
is dat de poort open blijft richting 

praktijk. Daar kunnen vragen 
opkomen als: ‘wat betekent dat nou, 
verplichtingen op marktwaarde 
waarderen?’ We doen allemaal net 
alsof we dat heel goed weten, maar in 
werkelijkheid valt dat tegen. Bij ons 
lopen natuurlijk allemaal mensen 
rond met opvattingen en idealen. Dat 
proberen we te kanaliseren want we 
willen niet te veel verkleven met 
persoonlijke visies. Ook niet met ons 
boegbeeld Lans Bovenberg. Zijn 
persoonlijke visie is niet die van 
Netspar, net zomin als Cruijff Ajax 
was.”

Waar bestaat jullie toegevoegde 
waarde uit?
“De verdienste van Netspar zal straks 
moeten blijken uit de verbanden die 
we leggen tussen de wereld van 
pensioenen en pensioenverzekerin-
gen enerzijds en economie, maat-
schappij en arbeid anderzijds. Het 
traditionele beeld sluit niet meer aan 
bij het gegeven dat we steeds langer 
gezond ouder worden. Ik zou het van 
grote waarde achten als we de wereld 
van het pensioen beter integreren met 
wat er in de economie gaande is. 
Waarom zijn mensen tegenwoordig 
eigenlijk zo gefocust om met pensi-
oen te gaan? Wat drijft mensen nu om 
te sparen, met pensioen te gaan of om 
langer door te werken? Dat zijn 
belangrijke onderzoeksvragen.” 

Op dit moment is er nog weinig regie 
of afstemming tussen diverse 
onderzoeksinstituten. Hoe kijkt u 
daar tegenaan?
“Tsja, Netspar is nog maar net 
begonnen. Maar van het initiatief 
alleen al gaat een convergerende 
werking uit. We zijn immers geen 
gesloten groep. Elke goede onder-
zoeksvraag is welkom. Kijk, het kan 
nog wel voorkomen dat initiatieven in 
Tilburg onbekend zijn in Amsterdam 
en dat er doublures ontstaan, maar 
door de komst van Netspar is die kans 
wel kleiner geworden.”■

Rob Bakker (Netspar): ‘Laten we vooral niet 
gaan politiseren’

Netspar: topinstituut in spé

Het offi ciële startsein voor het onderzoeksnet-
werk Netspar (Network for Studies on Pen-
sions, Aging and Retirement) vond plaats op 30 
maart 2005 tijdens een conferentie over 
maatschappelijke innovatie in relatie tot de 
vergrijzingsproblematiek. Netspar is een 
wetenschapsnetwerk rond levensloop, pen-
sioenen en vergrijzing, waarvoor initiatiefne-
mer Lans Bovenberg de basis legde en in korte 
tijd een bedrag van meer dan 30 miljoen euro 
bijeen bracht. Dit wetenschapsnetwerk ver-
enigt de meest invloedrijke en meest geciteerde 
economen van Nederland. De Spinozapremie 
die topeconoom Bovenberg in 2004 ontving, ligt 
aan de basis van Netspar. Nadat Stichting 
Instituut GAK de Spinozapremie verdubbelde, 
sloot een groot aantal partners uit de private en 
publieke sector zich aan: ABN AMRO, ABP, 
Achmea, DNB, Fortis ASR, ING, Interpolis, Mn 
Services, PGGM, SFB groep, de Sociale 
Verzekeringsbank (SVB) en de Ministeries van 
SZW, EZ en Financiën. Het Innovatieplatform 
heeft het kabinet geadviseerd Netspar te er-
kennen als maatschappelijk/sociaal topinstituut 
(M/STI). Netspar heeft het initiatief genomen om 
binnen Europa tot meer samenwerking te komen 
tussen onderzoeksinstellingen op het gebied van 
pensioenen en vergrijzing. 
Zie ook: www.netspar.nl 

Rob Bakker is directeur bij Netspar en verantwoordelijk voor de 

kennisuitwisseling tussen de academische en niet-academische 

partners binnen dit netwerk. Voorts is hij senior consultant bij 

advieskantoor Andersson Elffers Felix te Utrecht.
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Waar vorig jaar nog veel 
pensioenfondsen zich 
afwijzend leken op te 

stellen tegen het nut van het 
nFTK lijkt er nu een grotere mate 
van acceptatie te zijn. Zo zijn drie 
op de vier respondenten het eens 
met de stelling dat het nFTK de 
risico’s van het pensioenfonds 
beter zichtbaar maakt. Slechts 9% 
is het eens met de stelling dat het 
nFTK te ver gaat in het inzichte-
lijk maken van risico’s. Wel vindt 
een overgrote meerderheid van 
71% dat het nFTK teveel nadruk 
legt op de korte termijn. Men 
wacht echter toch liever tot 
volgend jaar om volgens het 
nFTK getoetst te worden. Slechts 
16% wil reeds dit jaar van deze 
mogelijkheid gebruik maken. 

Gewenste duration
De waardering van de verplich-
tingen tegen marktwaarde heeft 
tot gevolg dat de volatiliteit van 
de dekkingsgraad toeneemt. Om 
de rentegevoeligheid van het 
vermogen in overeenstemming te 
brengen met die van de verplich-
tingen is het nodig de duration 
van de beleggingen te verlengen. 

Duration verlengen
Belangrijke vraag was welke 
instrumenten pensioenfondsen 
willen gebruiken om de duration 
te gaan verlengen. Zie hieronder 
de uitkomsten.

Grote mate van acceptatie voor nFTK
Onlangs heeft NIBCapital, in samenwerking met Mercer en IPE.com, 25 vragen gesteld aan ruim 60 pensioenfondsen. 

Kern van het onderzoek was te achterhalen wanneer en hoe pensioenfondsen het beleggingsbeleid aanpassen als gevolg 

van de introductie van het nieuw Financieel Toetsingskader (nFTK). De vragen zijn gesteld in de context van het beheer 

van DB-verplichtingen. 55% van de respondenten werkte voor een pensioenfonds met een vermogen kleiner dan 500 

miljoen euro. 25% van de respondenten vertegenwoordigt een fonds met een vermogen van meer dan drie miljard euro.

Door: Jeroen M. Tielman, Director Pension Business Development bij NIBCapital 
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Welke instrumenten voor duration
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Overige langlopende obligaties

Langlopende infl ation linked obligaties

Langlopende overheidsobligaties
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De helft van de respondenten voorziet een tekort aan lange duration obligaties, 

maar verwacht dat de markt dit zal corrigeren. Ongeveer een kwart verwacht dat de 

markt sterk verstoord zal worden door de vraag naar lange duration obligaties. 

Slechts 15% meent dat het aanbod nu al voldoende is. 

Gewenste duration vastrentende portefeuille bij 

60 pensioenfondsen. 81 procent van de 

ondervraagden wil de duration in minder dan 

één jaar implementeren. Men wacht met de 

beslissing, maar is in staat de invulling snel te 

realiseren.
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Gewenste duration
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Toezicht op de fi nanciële sector is een onder-
werp dat al decennialang de gemoederen bij 
zowel politiek als bij consumenten en de sector 

zelf bezighoudt. Diverse incidenten op de fi nanciële 
markten leidden de afgelopen jaren tot een lange reeks 
van specifi eke regelgeving zoals de Wet toezicht 
kredietwezen, de Wet toezicht effectenverkeer en meer 
recentelijk de Wet op de fi nanciële dienstverlening. Al 
deze wetten worden momenteel omgevormd tot één 
toezichtwet: de Wet op het fi nancieel toezicht. Binnen 
deze wet wordt De Nederlandsche Bank (DNB) 
verantwoordelijk voor het prudentieel toezicht en 
materieel toezicht. De andere toezichthouder, de 

Autoriteit Financiële Markten (AFM), gaat zich 
bezighouden met het gedragstoezicht. De Tweede 
Kamer buigt zich inmiddels over het wetsvoorstel 
maar het zal nog geruime tijd duren voordat de 
behandeling is afgerond.

Wft en pensioenfondsen
Voor de fondsen is de Pensioenwet leidend en niet de 
Wft met uitzondering van Effecten Typisch Ge-
dragstoezicht (ETGT). Niettemin krijgen ze met de 
Wft te maken omdat deze regelgeving de inhoud van 
de Pensioenwet heeft medebepaald. Dat geldt bijvoor-
beeld voor het prudentieel toezicht. DNB was daar al 

AFM en DNB zien geen gevaar voor overlap

‘Wat je moet voorkomen is  

Met de komst van de Wet op het fi nancieel toezicht (Wft) neemt de vrees binnen de pensioenwereld voor 

toezichtoverlap toe. Die vrees is onterecht vinden toezichthouders AFM en DNB.

Door: Lieuwe Koopmans
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één groot toezichtsblok’

voor verantwoordelijk en blijft dat ook. DNB-directeur 
Dirk Witteveen: “Wij beoordelen of een pensioenfonds 
voldoende middelen heeft in relatie tot wat aan 
deelnemers in het vooruitzicht wordt gesteld. Daar-
naast bekijken we of de reglementen van een pensioen-
fonds goed in elkaar zitten en worden nageleefd.” 
Binnen het gedragstoezicht van de Wft is het effecten-
typisch toezicht inmiddels van toepassing voor 
pensioenfondsen. Het effectentypisch toezicht richt 
zich op een zuivere werking van de fi nanciële mark-
ten. De AFM, de verantwoordelijke toezichthouder, let 
onder meer op het voorkomen van belangenverstren-
geling bij effectentransacties, het omgaan met 
koersgevoelige informatie, privé-effectentransacties 
van bestuurders en het vastleggen van relevante 
gedragscodes op dit gebied. Paul Koster, bestuurslid 
bij de AFM, geeft aan dat op dit punt de Wft voor 

pensioenfondsen niet veel nieuws betekent. Wel 
verwacht hij een wijziging van de toepassingsregels. 
In het bijzonder voor de verlening van vrijstellingen. 
“Daarmee wordt beoogd minder vrijstellingen te 
verstrekken, omdat er nu teveel instellingen buiten de 
boot vallen.” Op dit moment hebben pensioenfondsen 
vrijstelling voor het effectentypisch toezicht wanneer 
het vermogensbeheer volledig wordt uitbesteed en het 
pensioenfonds geen enkele invloed heeft op de 
effectentransacties, of wanneer pensioenfondsen 
minder dan 20 miljoen euro aan effectentransacties 
per jaar doen.

Voorlichting aan deelnemers
Nieuw voor pensioenfondsen is het voorstel van 
Minister De Geus om binnen het gedragstoezicht het 
toezicht op de communicatie van pensioenfondsen >

Dirk Witteveen
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richting de deelnemers over te hevelen van DNB naar 
de AFM. In dit voorstel beoordeelt de AFM of pensi-
oenfondsen hun deelnemers adequaat en toegankelijk 
informeren en hen voldoende inlichten over de risico’s 
van het pensioenproduct. Dit voorstel wordt naar 
verwachting opgenomen in de Pensioenwet. Koster: 
“De AFM ziet het als een belangrijk aspect voor de 
consument. Het pensioen is één van de belangrijkste 
onderdelen van de fi nanciële planning.” Behalve de 
jaarlijkse pensioenoverzichten zouden volgens Koster 

mogelijk ook jaarverslagen van pensioenfondsen 
onder het toezicht vallen. “We zijn hierover nog in 
discussie.”

Witteveen beoordeelt deze wijzigingen eveneens 
positief. Witteveen erkent dat DNB dit toezicht op de 
communicatie had kunnen blijven doen, maar vindt 
het een goede zaak dat het naar een andere partij gaat. 
“Wat je moet voorkomen is één groot toezichtsblok. 
Daarin ligt het risico dat je prioriteiten geeft aan een 
bepaalde zaak ten koste van iets anders.” Daarnaast 
vindt Witteveen dat prudentieel toezicht en ge-
dragstoezicht, inclusief communicatie aan de cliënt, 
twee aparte takken van sport zijn en dat daardoor twee 
toezichthouders zinvol zijn. Voor de taken die naar de 
AFM gaan vindt hij de keus van De Geus maatgevend. 

Overlapping?
Binnen de pensioensector bestaat de vrees voor 
toezichtoverlap wanneer twee organisaties zich met 
één sector bezighouden. Ervaring met ‘dubbel toe-
zicht’ op pensioenfondsen is er nog niet. Het ETGT 
heeft een totaal andere dimensie als het toezicht op 
pensioenfondsen. Witteveen: “Wanneer je kijkt naar 
een verzekeraar dan is er regelmatig sprake van 
producten waar de consument het risico loopt. Dit 
bevat een sterke gedragscomponent.” Pensioenfondsen 
werken volgens hem op een andere manier. “Pensioen 
is een arbeidsvoorwaarde. Het is een collectief product en 
je krijgt als deelnemer een zekere uitkeringsgarantie.”
Bij andere fi nanciële instellingen, zoals banken, 
verzekeraars en beleggingsinstellingen, was de 
afgelopen jaren wel sprake van dubbel toezicht. Koster 
is tevreden over de samenwerking tussen de AFM en 
DNB. Hij wijst op het samenwerkingsconvenant (zie 
kader) tussen beide toezichthouders dat dateert uit 
2003 en waarin afspraken zijn gemaakt over de 
toezichtverdeling. “De praktijk van de laatste jaren 
wijst uit dat er weinig overlap is.” Witteveen uit zich 
gematigder over zijn oordeel over de samenwerking. 
“Niet alles is goed gegaan. Daar zijn we ons van bewust 
en we werken aan verbetering. Je kunt ook niet 
verwachten dat nieuwe systemen vanaf dag één perfect 
werken.” Volgens Witteveen is de bestuursstructuur op 
orde en hebben de ervaringen bij banken, verzekeraars 
en beleggingsinstellingen de belangrijkste kinderziek-
tes van het nieuwe systeem verholpen. 
De ervaringen bij banken en verzekeraars moeten nu 
doorvertaald worden naar het toezicht op pensioen-
fondsen.

Informatiebeheer
Een voorbeeld van mogelijke overlap tussen DNB en 
AFM is het informatiebeheer. Witteveen stelt dat 

>

Dirk Witteveen (DNB): ‘We 

komen van ver en het huis staat 

er nog niet volledig. We willen 

daarom hierbij ook graag input 

vanuit de sector’ 
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inmiddels is afgestemd wie wat doet en op welke 
manier de relevante informatie wordt verzameld. 
Koster is het daarmee eens: “In het samenwerkings-
convenant staan prima afspraken over gegevensverza-
meling en –uitwisseling.” De ervaringen van de laatste 
jaren wijzen volgens Koster uit dat de informatie-
uitwisseling situationeel bepaald is. “Je kijkt naar de 
specifi eke omstandigheden en beoordeelt of er sprake 
is van effectentypisch toezicht, waar wij ons op 
richten. Bij onduidelijkheid stemmen we altijd af met 
DNB.” Witteveen vindt dat zeker voorkomen moet 
worden dat twee maal dezelfde informatie door zowel 
DNB als AFM wordt opgevraagd. Hij denkt aan het 
creëren van centrale bestanden waar beide toezicht-
houders mee kunnen werken. Witteveen wijst erop dat 
deze informatie in het verleden volledig gescheiden 
was. “We komen van ver en het huis staat er nog niet 
volledig. We willen daarom hierbij ook graag input 
vanuit de sector.”

Geen dubbel werk
Zowel Witteveen als Koster wil de samenwerking bij 
het effectentypisch toezicht doortrekken naar het 
toezicht op communicatie door pensioenfondsen. 
Beiden zijn niet bang voor overlap, ook niet bij 
gevoelige onderwerpen als communicatie over 
indexatie. Witteveen: “De hoofdlijn is echt duidelijk. 
DNB beoordeelt of er voldoende geld is voor indexatie 
en de AFM kijkt of de communicatie daarover volledig 
en toegankelijk is. Geen van beide partijen wil hier 
dubbel werk doen.”■

Standpunt VB: 
scepsis over dubbel toezicht
VB ziet geen noodzaak tot wijziging van de vrijstellingsregeling. De huidige 
regeling bestaat pas anderhalf jaar. Pensioenfondsen moeten niet worden 
belast met een nieuw stelsel wanneer met het bestaande nog weinig 
ervaring is opgedaan. Er is wel bereidheid mee te denken over een verbete-
ring van het huidige criterium. 

VB blijft vooralsnog sceptisch over het dubbele toezicht. Er kan nu eenmaal 
geen haarscherpe lijn worden getrokken tussen het materiele toezicht en het 
gedragstoezicht. Het toezicht op de communicatie rondom de indexatie zal 
naar verwachting een overlap met zich mee brengen. De uitspraak van de 
heer Koster dat de AFM mogelijk toezicht gaat houden op delen van het 
jaarsverslag stemt dan ook niet gerust. 

Onduidelijk is momenteel nog in hoeverre de AFM toezicht gaat uitoefen op 
de transparantie van pensioenfondsen, zoals dat staat vermeld in de 
toetsversie concept wetsvoorstel Pensioenwet. En welke consequenties dat 
heeft voor pensioenfondsen. Het is belangrijk dat hier snel duidelijkheid over 
komt, zeker als de Pensioenwet op 1 januari 2006 van kracht zou worden. 

Ten slotte baart de ontwikkeling van de toezichtskosten VB zorg. De kosten 
van het effectentypisch gedragstoezicht stijgen fors. De kosten voor het 
gedragstoezicht zijn nog niet begroot. 

Behalve de jaarlijkse 

pensioenoverzichten zouden 

volgens Paul Koster (AFM ) 

mogelijk ook jaarverslagen van 

pensioenfondsen onder het 

toezicht gaan vallen. ‘We zijn 

hierover nog in discussie’
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Kort

Op 19 mei jl. bezochten circa 60 bestuurders 
de VB-themamiddag over Beleggen. 
Dagvoorzitter was Henny Kapteijn, hoofd 
Finance Control & Riskmanagement bij ABP. 
Veel bestuurders, zagen hun verwachtingen 

bewaarheid worden. De opening werd 
verzorgd door Theo Jeurissen, manager 
Vermogensbeheer bij PMT. Jan van Bakel, 
directeur SFB Vermogensbeheer, gaf een 
uiteenzetting over de instrumenten waarmee 
bestuurders risico’s het beste kunnen 
managen. Hij vergeleek de vroegere situatie 

met de huidige en stond stil bij de implicaties 
van het nFTK. Daarna sprak ABP-topman 
Jean Frijns over trends in beleggingen. 
Na de pauze kon men nog kiezen uit een 
vijftal workshops over nFTK, transparantie, 
Corporate Governance, nieuwe 
beleggingsproducten en duurzaam beleggen. 

VB Seminar Beleggen

op de belangen van anderen en de organisatie. Smeerolie 
dus waarmee het werkend leven voor iedereen dragelijk is 
te houden. Een diepgaande studie uit het NWO-
onderzoeksproject Sociale Cohesie. 

Solidair gedrag binnen moderne organisaties
Onder redactie van Hetty van Emmerik & Karin Sanders, 
Aksant, 2005. ISBN: 90 5260 160 7  
www.aksant.nl 

Rechten en plichten
Welke rechten en plichten liggen in het verschiet bij het 
bereiken van de 65-jarige leeftijd? Een inventarisatie van 
maar liefst 500 wetsartikelen geeft uitsluitsel. 

Klare taal in Potje Pensioenen 
Hoe zit het met de pensioenen in Nederland? Op een 
heldere manier geeft dit boekje antwoord op een aantal 
vragen die menigeen zich zal stellen over pensioenen. Hoe 
wordt het geld belegd? Welke pensioenvormen zijn er. 
Waar moet u op letten bij uw eigen pensioen. 

Potje Pensioenen 

is een initiatief van PME, het Pensioenfonds voor de 
Metalektro, Uitgegeven A-D Druk, Zeist, 2005, 
ISBN: 90 809 5371 7 

Belangen afwegen en afstemmen
Solidair gedrag is het afstemmen van de eigen belangen U

it
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Mr. Karin Bitter, manager Beleid en plaats -
vervangend directeur van de Vereniging van 
Bedrijfstakpensioenfondsen, stapt per 1 
september over naar Interpolis Pensioenen. 
Karin wordt daar manager Beleid en 
Ontwikkeling. VB feliciteert haar met haar 
nieuwe functie en wenst haar veel succes. Voor 
VB is het vertrek van Karin een groot verlies. 
Karin beschikt over een ruime werkervaring 
op het pensioenterrein. Zo werkte zij bij de 
SFB Groep (thans Cordares) voor het 
Bedrijfstakpensioenfonds Bouwnijverheid, 
bij PGGM en bij het Ministerie van Sociale 

Karin Bitter vertrekt bij VB
Zaken en Werk-gelegenheid. Sinds 1998 
is zij in dienst bij VB en onder meer 
verantwoordelijk voor de zogenoemde 
‘rumoerdossiers’. VB is nu op zoek naar een 
opvolger van Karin. Wij zoeken een nieuwe 
collega met een brede pensioenjuridische 
ervaring en vertrouwd met de wereld van 
sociale partners. Betrokkene moet de 
standpunten van VB goed weten te 
presenteren. Mede afhankelijk van de 
samenstelling van het team zullen wij de 
taken van de manager Beleid en 
plaatsvervangend directeur toedelen.

 
Geschikte kandidaten kunnen contact 
opnemen met onze directeur Peter J.C. 
Borgdorff, Bij voorkeur per mail 
pborgdorff@vb.nl, maar per telefoon mag 
ook (070 362 8008).

Eind mei organiseerde VB een bijeenkomst 
over VPL. VB-voorzitter Benne van Popta 
schetste de contouren van de komende 
regelgeving. Karin Bitter (VB) ging in op de 
hoofdlijnen van VPL. Diverse thema’s 
kwamen aan bod. Zoals afschaffen van  
fi scale faciliteiten van het prepensioen, 
overgangsregeling voor 55-plussers, 
verslepen naar  ouderdomspensioen en de 
septembertoets en combinatie met de 
invoeringsdatum. 

VB Seminar VPL
Het onderdeel Levensloop werd behandeld 
door Geert Bierlaagh (VB). Hij lichtte toe wie 
de levensloopregeling mogen uitvoeren en 
hoe de wet- en regelgeving er precies uitziet. 
Ap Fraterman(AWVN), koos als invalshoek 
de cao-onderhandelingstafel. 

In het middagprogramma beet Ronald 
Corvers (SZW) het spits af met de ins- en 
outs van het conceptbesluit 
pensioenaspecten Sociaal Akkoord 2004. 

Marian Voss (Belastingdienst Haaglanden en 
CAP), focuste uitgebreid op de fi scale 
aspecten van VPL. Leo Bessems (ABP) 
completeerde de bijeenkomst met zijn visie 
op de relatie tussen VPL en ABP. Een 
forumdiscussie sloot de dag af.

Wie meer wil weten over deze dagen, kijkt op   
www.vb.nl onder de link Bijeenkomsten bij 
Evaluaties.
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FNV-voorzitter Agnes Jongerius gaf onlangs 
het startsignaal voor een voorlichtings-
campagne voor migranten. Doel ervan is hen 
bewust te maken van hun AOW-gat. Om voor 
een volledige AOW in aanmerking te komen 
moet je tussen je 15e  en 65e in Nederland 
gewoond hebben. Elk jaar bouw je namelijk 

De naam SFB (Sociaal Fonds 
Bouwnijverheid) was toe aan een nieuw 
jasje. Van oudsher is de naam SFB 
verbonden aan de bouwsector. Maar ook 
andere ondernemers en bestuurders weten 
SFB Groep tegenwoordig te vinden. De 
nieuwe naam ‘Cordares’ draagt in zich, de 

65 als uiterste houdbaarheidsdatum
Ellie Smolenaars, LBL 2005, ISBN: 90 807240 4 1,   
www.leeftijd.nl 

Scherpe, grappige en stevige 
pensioenopinies
Een verzameling van polemische 
columns over uiteenlopende 
pensioenonderwerpen (2005) Uit: 
serie Pensioenwijzers nr. 19 onder 
redactie van prof. dr. E. Lutjens, door 
Mr. Rob ten Wolde, Uitgeverij Kluwer 
Deventer, ISBN: 90-13-02736-9,  
www.kluwer.nl 

NIBUD helpt ouderen zelfstandig te blijven
 Op dit moment zijn er circa 2,3 miljoen mensen van 65 
jaar en ouder. De meesten van hen willen zo lang als het 
maar kan zelfstandig wonen. Maar hun fi nanciële situatie 
wordt steeds moeilijker. Het NIBUD helpt ze een handje 
met adviezen en tips om (nog) slimmer met geld om te 
gaan. Geldwijzer Op leeftijd behandelt onderwerpen als 
wonen, zorg, vervoer, administratie, klussen in huis laten 
doen, erfenis en schenkingen, en overlijden. 

GeldWijzer Op leeftijd, een uitgave van NIBUD Utrecht, 
2005  
www.nibud.nl 

Er ligt een nieuwe rol in het verschiet voor de 
Stichting Pensioenwetenschap (SPW) waar 
Jan B. Kuné, deeltijdhoogleraar aan de UvA, 
de inspirator van is. Sinds het ontstaan van 
Netspar wil SPW zich met name gaan richten 
op pensioenfondsspecifi eke thema’s. Op dit 
moment wordt druk nagedacht over de vraag 
welke actuele thematiek zich laat verbinden 
met onderzoeksrichtingen. Een eerste in-
ventarisatie heeft de volgende interessante 
ideeën gegenereerd. Het bestaansrecht en de 
meerwaarde van pensioeninstellingen. Het 
operationele, bestuurlijke en fi nanciële 

functioneren van pensioeninstellingen.
Het geheel van voorlichting, communicatie 
en advisering richting deelnemer. 
Maatschappelijke verantwoordelijkheid van 
de totaliteit aan pensioeninstellingen. 
Solidariteit en belangenevenwicht tussen 
generaties Pensioencontract en ‘pension 
plan design’ Pensioeninstellingen en het 
functioneren van de nationale economie. 
Europese invloeden en internationale lessen.
Er zal binnenkort overleg zijn met de sector 
over de concrete invulling van deze actuele 
thematiek.

SPW zoekt naar nieuwe wegen

Agenda8 september 2005    
Themabijeenkomst, ochtendgedeelte  
Pension Fund Governance, locatie Meeting 
Plaza, Maarssen; 

29 september 2005 
Themabijeenkomst Communicatie, locatie 
nog niet bekend. Er is een algemeen 
gedeelte en een dagdeel is speciaal voor 
communicatiespecialisten. 

4 oktober 2005  
Jaarlijkse bijeenkomst SCGOP, locatie en 
dagdeel nog niet bekend

10 november 2005 
OPF-jaarcongres

30 november 2005     
Algemene Ledenvergadering VB, locatie 
Meeting Plaza, Maarssen. De vergadering is 
alleen bestemd voor bestuurders van VB-
ledenfondsen

8 december 2005  
Themabijeenkomst, thema nog niet bekend.

Agenda

SFB Groep heet nu Cordares 
belofte om de ambitie ‘pensioenbeheer en 
inkomensverzekering’ een vernieuwde 
aanpak te geven. De kracht van Cordares is: 
altijd de beste oplossing te vinden voor beide 
partijen. Adres, postbus en telefoonnummers 
blijven ongewijzigd.

MA DI

FNV gaat migranten voorlichten over hun pensioen 
2% AOW op. Veel migranten in ons land 
zitten met het probleem dat zij die 100% 
AOW-uitkering niet vol kunnen krijgen. De 
FNV is haar campagne gestart om migranten 
te wijzen op mogelijke oplossingen. De voorli
chtingsbijeenkomsten vinden in het hele land 
plaats. Meer informatie over deze actie is te 

vinden op de site van het FNV.  www.fnv.nl.  
Aanvullende informatie over de opbouw van 
de AOW is te vinden op de site van de 
Sociale Verzekeringsbank  www.svb.nl/nl/
regelingen/aow_pensioen/index.jsp




