
 
Nieuwsberichten week 43 (19 oktober 2018 tot 26 oktober 2018) 

 
We houden je via onze nieuwsbrief graag op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen. 

Hierbij verzamelen we uit alle beschikbare media het laatste nieuws. We willen natuurlijk 

geen auteursrechten op nieuwsartikelen schenden, vandaar dat we ze in sommige 

gevallen samenvatten tot 150 karakters. Dan geven we wel de link aan waar je het 

bronartikel (eventueel betaald) kan lezen. 

 

Leuk om met andere pensioenliefhebbers te discussiëren over deze berichten? Dat kan 

natuurlijk in onze Swalef-LinkedIn-groep. 

 

Wetgeving 
 

Kamerbrief rapportage ontwikkeling pensioenpremies 

Minister Koolmees (SZW) zegt de Eerste Kamer toe de rapportage inzake 

premieontwikkeling in de toekomst jaarlijks aan de Eerste Kamer tijdig te zullen 

aanbieden. 

 

Bron:  Rijksoverheid 

Datum: 22 oktober 2018 

 

Ontwerpbesluit wijziging van het Besluit toezicht accountantsorganisaties 

houdende de aanwijzing van verschillende instellingen als organisatie van 

openbaar belang 

De minister van Financiën heeft op 22 oktober bovenstaand ontwerpbesluit ingediend. In 

dit ontwerpbesluit worden onder andere grote pensioenfondsen aangewezen als 

organisaties van openbaar belang (oob’s) in de zin van de Wet toezicht 

accountantsorganisaties (Wta). Accountantsorganisaties dienen aanvullende waarborgen 

in acht te nemen ter bevordering van de kwaliteit van de controles.  

 

Bron:  Tweede Kamer 

Datum: 22 oktober 2018 

 

Kamerbrief gestegen kosten vermogensbeheer voor pensioenfondsen 

Minister Koolmees (SZW) zendt de Tweede Kamer zijn reactie op berichten in de media 

over kosten van vermogensbeheer pensioenfondsen. 

 

Bron:  Rijksoverheid 

Datum: 22 oktober 2018 

 

Verslag over de internetconsultatie lagere regelgeving IORP II-richtlijn  

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het verslag gepubliceerd 

waarin wordt gereageerd op de reacties op de consultaties.  

 

Bron:  Internetconsultatie 

https://www.linkedin.com/groups/4083015/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/10/22/kamerbrief-rapportage-ontwikkeling-pensioenpremies
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z18976&did=2018D50559
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/10/22/kamerbrief-gestegen-kosten-vermogensbeheer-voor-pensioenfondsen
https://www.internetconsultatie.nl/implementatie_herziene_iorprichtlijn


Datum: 22 oktober 2018 

 

 

Toezicht  
 

Speech Frank Elderson – Springtij openingswoord 

In zijn speech schetst Frank Elderson hoe De Nederlandsche Bank vanuit haar 

langetermijnvisie bijdraagt aan duurzame welvaart. Hoe past dat binnen het mandaat 

van DNB? En welke acties zijn daar de afgelopen jaren uit voortgekomen, op nationaal 

niveau, Europees en wereldwijd? 

 

Bron:  DNB 

Datum: 28 september 2018 

 

Fiscaal  
 

Vragen & antwoorden van het Centraal Aanspreekpunt Pensioen (CAP)        

Het CAP van de Belastingdienst krijgt regelmatig vragen over de fiscale behandeling van 

pensioenen. Het kan voor de praktijk nuttig zijn kennis te nemen van de vragen & 

antwoorden van het CAP.  

 

Deze week zijn er op 24 oktober 2 nieuwe V&A’s gepubliceerd over vaste indexatie en 

over de wettelijke gevolgen als het uiterlijke tijdstip, voor de aankoop van een recht op 

pensioen- of loonstamrechtuitkeringen bij expiratie of deblokkering, is verstreken.  

 

Bron:            Belastingdienstpensioensite 

Datum: 26 oktober 2018 

 

Internationaal 
 

Polen moet pensionering rechters in ieder geval tijdelijk terugdraaien 

Polen moet alle dit jaar ontslagen rechters van het Hooggerechtshof op hun post laten 

terugkeren. Dat heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie beslist in een 

tussenvonnis over de verlaging van de pensioenleeftijd van Poolse rechters, van 70 naar 

65 jaar. 

 

Bron:  NOS 

Datum: 19 oktober 2018 

 

Overig 
 
Technologie dwingt scherpe keuze pensioenuitvoerders af 

Technologische ontwikkelingen dwingen pensioenuitvoerders scherpe keuzes te maken 

over hun doelen. Ze kunnen ze zich specialiseren in een product zoals 

pensioenadministratie of vermogensbeheer; of zich meer ontwikkelen tot financieel 

raadgever. 

 

Bron:  PensioenPro 

Datum: 25 oktober 2018 

 

Nederland weer op eerste plaats in pensioenranglijst 

Het Nederlandse pensioenstelsel is het beste ter wereld volgens een jaarlijkse ranglijst 

van Mercer. Denemarken komt op de tweede plaats.  

 

Bron:  Australiancentre 

https://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/Speeches2018/dnb379654.jsp
https://www.belastingdienstpensioensite.nl/Standpunten%20Wet%20VPL%20chronologisch.htm
https://nos.nl/artikel/2255493-polen-moet-pensionering-rechters-in-ieder-geval-tijdelijk-terugdraaien.html
https://pensioenpro.nl/pensioenpro/30026703/technologie-dwingt-scherpe-keuze-pensioenuitvoerders-af?utm_source=nieuwsbrief&utm_campaign=pp-dagelijks&utm_medium=email&utm_content=20181025
https://australiancentre.com.au/projects/melbourne-mercer-global-pension-index/


Datum: 22 oktober 2018 

 

 

Eerstvolgende opleidingen 
 

 Masterclass | Actuariaat voor niet-actuarissen: VOL | 30 oktober 2018  

 Masterclass | Actuariaat voor niet-actuarissen | 8 november 2018 

 Masterclass niveau E | Europa, grenzeloos pensioen | 15 november 2018 

 Masterclass niveau E | Fiscale actualiteiten | 11 december 2018 

 Opleiding Geschiktheid Pensioenfondsen | Geschiktheidsniveau Pre-A | 7 februari 

2019 

 Masterclass niveau B+ | VO/BO Oordeelsvorming door het verantwoordingsorgaan | 

12 februari 2019 

 Registeropleiding Geschiktheid Pensioenfondsen niveau A | vanaf 14 maart 2019 
 Registeropleiding Geschiktheid Pensioenfondsen niveau B | vanaf 26 maart 2019 

 
 

 

    
    

Disclaimer 
Swalef streeft er naar de informatie correct en actueel te verstrekken. Aan de informatie die is 
verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend. Swalef aanvaardt geen enkele 

aansprakelijkheid voor de inhoud en de informatie in dit nieuwsbericht. 

P.S. Het kan natuurlijk zijn dat je Pensioenweek in beeld: nieuwsberichten liever niet meer 
ontvangt. Laat ons dit dan weten door een e-mail te sturen aan laura@swalef.nl  

https://swalef.nl/pensioenopleidingen/masterclass-actuariaat-voor-niet-actuarissen/
https://swalef.nl/pensioenopleidingen/masterclass-actuariaat-voor-niet-actuarissen-2/
https://swalef.nl/pensioenopleidingen/masterclass-niveau-e-europa-grenzeloos-pensioen-2/
https://swalef.nl/pensioenopleidingen/masterclass-niveau-e-fiscale-actualiteiten/
https://swalef.nl/pensioenopleidingen/opleiding-geschiktheid-pensioenfondsen-geschiktheidsniveau-prea/
https://swalef.nl/pensioenopleidingen/opleiding-geschiktheid-pensioenfondsen-geschiktheidsniveau-prea/
https://swalef.nl/pensioenopleidingen/masterclass-niveau-b-vo-bo-oordeelsvorming/
https://swalef.nl/pensioenopleidingen/registeropleiding-geschiktheid-pensioenfondsen-geschiktheidsniveau-a-2/
https://swalef.nl/pensioenopleidingen/registeropleiding-geschiktheid-pensioenfondsen-geschiktheidsniveau-b3/
mailto:laura@swalef.nl
https://swalef.nl/
https://swalef.nl/nieuwsberichten/
https://swalef.nl/pensioenopleidingen/
https://swalef.nl/pensioenadvies/

