
 
Nieuwsberichten week 21 (17 mei 2019 tot 24 mei 2019) 
 

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. 

 
Wegens het lange Hemelvaart weekend en de meivakantie, zal de 

Pensioenweek in beeld volgende week niet verschijnen. Het volgende 

nieuwsoverzicht ontvang je op vrijdag 7 juni 2019. Alvast een fijn Hemelvaart 

weekend gewenst! 

 

Publicatie 

 

Zorgplicht verzekeraars bij (beschikbare) premieregelingen met 

beleggingsvrijheid 

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) heeft recent een aantal  

uitspraken gedaan over (beschikbare) premieregelingen met beleggingsvrijheid. Daarin 

oordeelde het Kifid dat een daling van verzekerd kapitaal bij (beschikbare) 

premieregelingen met beleggingsvrijheid kort voor de einddatum geen schending van de 

zorgplicht oplevert, ook als er belegd wordt volgens een defensief life cycle profiel.  

Wij schreven hier een nieuwsbericht over, lees deze hier. 

 

 

Wetgeving 
 

Een uitleganimatie over de werking van het pensioenstelsel en waarom dit toe 

is aan vernieuwing. 

Wat in de volksmond “pensioen” wordt genoemd, bestaat eigenlijk uit drie dingen: AOW, 

pensioen en individuele aanvullingen zoals lijfrentes, levensverzekeringen of 

koopsommen. 

Werkgevers, werknemers en overheid werken aan een nieuw pensioenstelsel. 

Maar...waarom eigenlijk? 

 

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid legt in een animatiefilmpje uit 

waarom er nu gewerkt wordt aan een nieuw pensioenstelsel! Namelijk, zodat we ook in 

de toekomst een goed werkend pensioen hebben. 

 

Bron:  Rijksoverheid 

Datum: 21 mei 2019 

 

https://www.linkedin.com/groups/4083015/
https://swalef.nl/zorgplicht-verzekeraars-bij-beschikbare-premieregelingen-met-beleggingsvrijheid/
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/documenten/videos/2019/05/21/uitlegvideo-vernieuwing-pensioenstelsel


Kamerbrief over gepensioneerden met alleen een AOW-uitkering. 

Met deze brief komt de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 

T. van Ark, tegemoet aan een toezegging die is gedaan aan het Tweede Kamerlid Van 

Brenk om een reactie te geven op een casus over een gepensioneerde alleenstaande man 

en een echtpaar die moeilijk rond kunnen komen van de AOW, toeslagen en 

gemeentelijke regelingen. Zij zouden moeilijk rond kunnen komen omdat de kosten voor 

het leven in een woon-zorg centrum, de maaltijd- en wasverzorging te hoog zijn.  

 

Bron:  Rijksoverheid 

Datum: 21 mei 2019 

 

Verslag Wet arbeidsmarkt in balans 

Bij de behandeling in de Eerste Kamer van het Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans 

zegt minister Koolmees toe dat het recht op een adequate pensioenregeling pas gaat  

gelden per 1 januari 2021 om partijen de gelegenheid te geven om die adequate 

pensioenregeling ook met elkaar af te spreken. 

 

Bron:  Rijksoverheid 

Datum: 20 mei 2019 

 

Antwoord van Minister Koolmees op vragen van het lid Van Weyenberg (D66)  

Over het bericht «Onderzoek: deelnemers bereid in te leveren voor duurzaam 

beleggen»  

Minister Koolmees antwoordt o.a. dat hij het positief vindt dat veel deelnemers duurzaam 

beleggen belangrijk vinden. Verder haalt hij zijn brief van 1 februari 2019 over de 

vernieuwing van het pensioenstelsel aan waarin hij aangeeft dat hij wil bekijken welke 

andere keuzemogelijkheden (naast een uitkering ineens op pensioendatum) op termijn 

kunnen worden toegevoegd, waaronder de mogelijkheid voor deelnemers om te kiezen 

voor een groener pensioen dat meer duurzaam belegd wordt. 

 

Bron:  Rijksoverheid 

Datum: 20 mei 2019 

 

Reactie van Minister Hoekstra inzake gebruik definitie vermogensongelijkheid 

Minister Hoekstra reageert op een verzoek van deskundigen om in toekomstige rapporten 

gebruik te maken van twee vermogensdefinities: vermogen met pensioen en vermogen 

zonder pensioen. 

 

Bron:  Rijksoverheid 

Datum: 17 mei 2019 

 

Rechtspraak  
 

Rb. Midden-Nederland doet uitspraak over verplichtstelling Bpf buitenlands 

uitzendbureau 

De uitspraak betreft een geschil tussen een Nederlands bedrijfstakpensioenfonds en een 

Luxemburgse onderneming die Poolse werknemers ter beschikking stelt aan Nederlandse 

bedrijven in de versvlees- en vleesbewerkende industrie. De verplichtstelling Vlep is hier 

van toepassing volgens de Rechtbank.  

In het geding, waarin het gaat om een internationale context, draait het om de 

bescherming van Nederlandse ondernemingen. Nederlandse ondernemingen zijn namelijk 

verplicht aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds. Zij moeten beschermd worden 

tegen concurrentie door buitenlandse ondernemingen die de kostprijs van hun diensten 

lager kunnen houden, omdat zij normaliter de pensioenlasten kunnen besparen. Deze 

uitspraak brengt daar dus verandering in. 

 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/documenten/kamerstukken/2019/05/21/kamerbrief-over-gepensioneerden-met-alleen-een-aow-uitkering
https://www.eerstekamer.nl/verslagdeel/20190520/wet_arbeidsmarkt_in_balans_2
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20182019-2679.html
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/documenten/kamerstukken/2019/05/17/kamerbrief-definitie-vermogensongelijkheid


Bron:  Rechtspraak 

Datum: 23 mei 2019 

 

Gerechtshof Den Haag doet uitspraak dat pensioenkortingen die PMT heeft 

doorgevoerd rechtmatig waren 

Volgens het gerechtshof Den Haag waren de pensioenkortingen die Stichting 

Pensioenfonds Metaal en Techniek in 2013 en 2014 heeft doorgevoerd rechtmatig. Het is 

voor het eerst, dat een zaak over pensioenverlagingen ook is beoordeeld door een 

hogere rechter. 

 

Bron:  Rechtspraak 

Datum: 14 mei 2019 

 

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.  

Het overzicht van u-rendementen en marktrenten is 21 mei 2019 bijgewerkt. 

 

Bron:  Centraal Aanspreekpunt Pensioenen 

Datum: 24 mei 2019 

 

Toezicht 
 

AFM doet onderzoek naar risicomanagement van beheerders van 

beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen 

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) start een onderzoek naar het risicomanagement 

van beleggingsondernemingen en beheerders van beleggingsinstellingen. De AFM 

verwacht dat zij hun integriteitsrisico’s in kaart brengen, analyseren en beheersen. 

 

Bron:  AFM 

Datum: 23 mei 2019 

 
FSC verwelkomt toegenomen aandacht voor klimaatrisico’s en pleit voor tijdige 

voorbereiding op nieuwe rentebenchmarks 

In zijn vergadering van 15 mei 2019 heeft het Financieel Stabiliteitscomité (FSC) 

gesproken over klimaatrisico’s voor de financiële sector. Daarnaast heeft het comité 

stilgestaan bij de herziening van rentebenchmarks en de actuele risico’s voor de 

financiële stabiliteit. 

 

Bron:  DNB 

Datum: 22 mei 2019 

 

Sterk koersherstel Nederlandse beleggingsfondsen 

Het totaal vermogen van beleggingsinstellingen steeg in het eerste kwartaal 2019 van 

EUR 857 miljard naar EUR 906 miljard. Deze stijging is vrijwel volledig toe te schrijven 

aan koersstijgingen van bijna EUR 66 miljard op de beleggingen. De stijging van het 

vermogen werd gedempt doordat beleggers netto EUR 25 miljard uit beleggingsfondsen 

terugtrokken, de grootste onttrekking ooit gemeten. Daarvan haalden de 

pensioenfondsen EUR 21 miljard terug uit staatsobligatiefondsen die in ons land zijn 

gevestigd. Daarmee is het vermogen vrijwel terug op het niveau van het derde kwartaal 

van 2018. Volgens DNB hebben de onttrekkingen van pensioenfondsen met de 

herstructurering van beleggingsportefeuilles te maken. 

 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2019:2294
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2019:2294
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2019:1124
https://centraalaanspreekpuntpensioenen.belastingdienst.nl/overzicht-u-rendementen-en-marktrenten-bijgewerkt/
https://www.afm.nl/nl-nl/nieuws/2019/mei/onderzoek-risicomanagement-bi-bo
https://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/Persberichten2019/dnb384104.jsp


Bron:  DNB 

Datum: 21 mei 2019 

 

Overig 
 

Absolute zekerheid pensioen loslaten volgens de VCP 

Het idee van absolute zekerheid bij pensioenopbouw moet worden losgelaten volgens de 

Vakcentrale voor Professionals in zijn nieuwe voorstel voor een hervormd 

pensioenstelsel. Voor deelnemers aan het zogenoemde solidaire pensioencollectief wordt 

ieder jaar bepaald of pensioenen worden verhoogd of verlaagd. 

 

Bron:  AMweb 

Datum: 23 mei 2019 

 

Ook Utrecht en Gelderland leggen volgende week streekvervoer plat om 

pensioenen 

Op 28 mei 2019 zal bijna al het openbaar vervoer stilliggen. De FNV en CNV meldden dat 

de streekvervoerders in de provincies Utrecht en Gelderland zich bij de geplande staking 

aan hebben gesloten. 

 

Bron:  FD 

Datum: 23 mei 2019 

 

90% van Spaans dorp met pensioen, de tijdbom van de vergrijzing 

Een kwart van de Spaanse bevolking is al over tien jaar ouder dan 65 jaar. Het is een 

tikkende tijdbom, waarschuwen economen. Want er zijn niet genoeg werkenden om alle 

pensioenen op te brengen. Van alle Europese lidstaten is Spanje het land dat het snelst 

vergrijst. 

 

Bron:  NRC 

Datum: 20 mei 2019 

 

Eerstvolgende opleidingen 
 
 Governance event | Best practices pensioenfondsen | 25 juni 2019 

 Leergang niveau B+ | Vermogensbeheer | vanaf naiaar 2019 

 Opleiding Geschiktheid Pensioenfondsen | Geschiktheidsniveau Pre-A | 6 september 

2019 

 Registeropleiding Geschiktheid Pensioenfondsen niveau A | vanaf 17 september 2019 

 Masterclass niveau B+ | Informatiebeleid voor pensioenfondsbesturen, 

verantwoordingsorganen en raden van toezicht | 1 oktober 2019 

 Registeropleiding Geschiktheid Pensioenfondsen niveau B | vanaf 3 oktober 2019 

 Masterclass | Actuariaat voor niet-actuarissen | 7 november 2019 

 Masterclass niveau E | Fiscale actualiteiten | 10 december 2019 

 

    

https://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/statistisch-nieuws-2019/dnb384077.jsp
https://www.amweb.nl/pensioen/nieuws/2019/05/vcp-absolute-zekerheid-pensioen-loslaten-101117080
https://fd.nl/economie-politiek/1302315/ook-utrecht-en-gelderland-leggen-volgende-week-streekvervoer-plat-om-pensioenen
https://nos.nl/artikel/2285518-90-van-spaans-dorp-met-pensioen-de-tijdbom-van-de-vergrijzing.html
https://swalef.nl/pensioenopleidingen/governance-event-best-practices-trends-pensioenfondsen/
https://swalef.nl/pensioenopleidingen/leergang-niveau-b-verdieping-vermogensbeheer-dnb-guidance-normenkader-beleggingskennis-2/
https://swalef.nl/pensioenopleidingen/opleiding-geschiktheid-pensioenfondsen-geschiktheidsniveau-prea-2/
https://swalef.nl/pensioenopleidingen/opleiding-geschiktheid-pensioenfondsen-geschiktheidsniveau-prea-2/
https://swalef.nl/pensioenopleidingen/geschiktheid-pensioenfondsen-geschiktheidsniveau-a-3/
https://swalef.nl/pensioenopleidingen/masterclass-niveau-b-informatiebeleid/
https://swalef.nl/pensioenopleidingen/registeropleiding-geschiktheid-pensioenfondsen-geschiktheidsniveau-b3-2-2/
https://swalef.nl/pensioenopleidingen/masterclass-actuariaat-voor-niet-actuarissen/
https://swalef.nl/pensioenopleidingen/masterclass-niveau-e-fiscale-actualiteiten-2/
https://swalef.nl/
https://swalef.nl/nieuwsberichten/
https://swalef.nl/pensioenopleidingen/
https://swalef.nl/pensioenadvies/


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  

mailto:laura@swalef.nl

