
Nieuwsberichten week 26 (19 juni tot 26 juni 2020) 

Via onze nieuwsbrief houden we je zoals altijd graag op de hoogte van alle relevante 
ontwikkelingen. Hiervoor verzamelen we uit alle beschikbare media het laatste nieuws. 
Maar we doen meer in deze nieuwe realiteit, waarbij we leren werken en leven met het  
Coronavirus. We bieden je graag continuïteit, rust én inspiratie. Bijvoorbeeld met een serie 
inspirerende filmpjes van bestuurders en specialisten, en een op de invloed van Corona op 
pensioenen ingerichte webpagina, die we continu up-to-date houden. 

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 LinkedIn groep. Hierin vind je natuurlijk ook dagelijks updates over 
pensioennieuws, onze opleidingen en meer. Lid worden? Zoek dan in je LinkedIn zoekbalk 
naar ‘Swalef Pensioennieuws’ en klik op ‘lidmaatschapsverzoek’. 

Inspiratiefilmpjes: Besturen in tijden van crisis en Besturen in de 
nieuwe realiteit 

Pensioenfondsbestuurders in de nieuwe realiteit 
We komen langzaam in een nieuwe realiteit. Wat gaat terug naar wat het was en wat blijft 
over van wat we tijdens deze crisis geleerd hebben? We vroegen het een aantal 
pensioenfondsbestuurders en andere pensioenprofessionals. Een nieuwe reeks filmpjes. 
Als vervolg op ‘pensioenfonds besturen in crisistijd’. ‘Hoe doe je dat in de nieuwe realiteit?’ 

• Gisella van Vollenhoven-Eikelenboom, lid Raad van Commissarissen a.s.r. en lid 
Raad van Toezicht bij Pensioenfonds Vervoer: ‘’Belangrijk om te vragen aan elkaar 
hoe het gaat’’. Klik hier. 

• Lenneke Roodenburg, Pensioenfonds Achmea: ‘’Deze situatie vraagt om vertrouwen 
geven.’’ Klik hier. 

• Peter Borgdorff, directeur bij pensioenfonds Zorg en Welzijn: ‘’Met elkaar de 
schouders eronder.’’ Klik hier. 

• Leen Paape, hoogleraar Corporate Governance op Nyenrode en Voorzitter van de 
Raad van Toezicht van het SNS Reaal Pensioenfonds: ‘’Modellen zijn maar beperkt 
bruikbaar.’’ Klik hier.  

• Norma van den Berg, bestuurder bij BPF Bouw: ‘’De hectiek in het dagelijks leven is 
minder geworden.’’ Klik hier. 

• Marco Zannoni, directeur COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement: 
‘’Maak de situatie niet mooier dan hij is.’’ Klik hier.  



• Gül Poslu, Head of Consultant Relations Netherlands bij NN Investment Partners: 
‘’Erachter komen wat echt belangrijk is.’’ Klik hier. 

Pensioenfondsbestuurders tijdens crisis 
Een pensioenfonds besturen tijdens een crisis. Hoe doe je dat eigenlijk? We vroegen het 
een aantal specialisten, waaronder bestuurders zelf.  

• Pieter Verhoog, bestuurder BPF Levensmiddelenbedrijf: “Minstens de helft van de 
vergaderingen blijft online”. Klik hier. 

• Tim Kamphorst, partner bij The Executive Network: “Hopen dat alle partijen wat 
dichter bij elkaar komen”. Klik hier. 

• Emanuel Geurts, belangenbehartiger bij de Unie: “Straal niet alleen maar rust uit”. 
Klik hier. 

• Guus Wouters, onafhankelijk voorzitter van BPF Wonen: “Virtueel werken is goed te 
doen”. Klik hier. 

• Willem Reijn, beleidsadviseur pensioenen ANBO: ‘’Mensen houden van elkaar’’. Klik 
hier. 

• Sandra Smits, Mens & Kennis: ‘’Het is een impactvolle tijd’’. Klik hier. 
• Toine van der Stee, bestuursvoorzitter pensioenfonds UWV: ‘’Iedere week iets geks 

verzinnen.’’ Klik hier. 
• Pascal Hogenboom, Arbor Consulting: ‘’Drie tips voor pensioenfondsbestuurders’’. 

Klik hier.
• José Suarez Menendez, bestuursvoorzitter Het nederlandse pensioenfonds: ‘’Scherp 

blijven om besluiten te nemen.’’ Klik hier.  

We zijn weer op kantoor! 

Ons kantoor in Woerden is al een tijdje 1,5 meter proof gemaakt. Wij doen er alles aan om 
ervoor te zorgen dat je veilig bij ons op bezoek kunt komen en de opleidingen kan volgen. 
Ons Coronabeleid is er helemaal op aangepast. Dit allemaal om weer samen te komen. 

Kom je langs? Koffie staat klaar. Samen in deze #nieuwerealiteit. 

Publicaties 

Wat andere sectoren kunnen leren van de pensioensector  
Wat andere sectoren kunnen leren van de pensioensector? Monica beschreef het in een 
artikel voor Goed Bestuur en Toezicht. Dit 2e deel van het tweeluik over governance in de 
pensioensector gaat over de geprofessionaliseerde werkwijze op het vlak van geschiktheid, 
de wijze waarop verantwoording wordt afgelegd en waarop besluiten worden genomen. 
Lees het artikel hier. 



Corona en Pensioen 

Corona & Pensioenpagina, dagelijks actueel met al het nieuws 
Alle informatie over pensioenen en Corona op één plek. Er is ook deze week weer nieuws 
toegevoegd. Er zijn weer nieuwe berichten geplaatst: 

• Ook pensioenfondsen zijn niet immuun voor covid-19

Lees het hier. 

Pensioenakkoord 

Pensioenakkoord verzamelpagina 
Een verzamelplaats voor alles wat je wil weten over het pensioenakkoord. Er zijn weer 
nieuwe berichten geplaatst:  

• Adfiz positief over uitwerking pensioenakkoord 
• FNV Ledenparlement komt toch fysiek bijeen op 4 juli 
• Twee weken extra voor FNV hoeven niet te leiden tot vertraging hervormingen 
• Omtzigt: ‘Ik wil de saaie, taaie details van het pensioencontract.’ 
• Opvallende punten in de hoofdlijnennotitie 
• Eindelijk een persoonlijk pensioen, maar net niet helemaal 
• Kamerbrief aanbieding documenten uitwerking pensioenakkoord 
• Scheidsrechter voor sociale partners bij overgang pensioenstelsel 
• Kamer debatteert tijdens reces over pensioenakkoord 
• Achterban KBO-PCOB: Tevreden over nieuw pensioenakkoord, maar met twijfels 
• CPB-doorrekeningen geven geen uitsluitsel over het nieuwe pensioen 
• Geen quorum vereist bij tweede stemronde FNV-ledenparlement 
• Oproep VCP: maak de hoofdlijnennotitie nu snel openbaar 
• Op een terras in Breukelen zetten FNV’ers pensioenakkoord (voorlopig) op ijs 
• Wéér onderhandelen over pensioenakkoord? Dat ziet Koolmees niet zitten 
• Beloofd is beloofd: ooit gaan we korten, maar nooit volgend jaar 
• Frustratie en irritatie na pensioenuitstel FNV 
• FNV stelt stemming Ledenparlement uit met twee weken 

Bekijk de pagina hier. 

Pensioencommunicatie 

Pensioencommunicatie verzamelpagina 
Deze pagina is het verzamelpunt van alle relevante informatie over 
pensioencommunicatie.  

Klik hier om hem te bekijken. 



Governance 

Governance verzamelpagina 
Deze pagina is het verzamelpunt van alle relevante informatie over governance.  
Klik hier om de pagina te bekijken. 

Wetgeving 

Hoofdlijnennotitie Pensioenakkoord 
Minister Koolmees heeft aan de Tweede Kamer de relevante documenten rondom de 
uitwerking van het pensioenakkoord gestuurd. Een vergelijkbare brief is aan de Eerste 
Kamer aangeboden.  

Bron:  Rijksoverheid
Datum: 22 juni 2020 

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 U-rendementen en marktrenten is bijgewerkt.  

Bron:           Centraal Aanspreekpunt Pensioenen 
Datum:        17 juni 2020

Toezicht 

AFM geeft (nog) geen leidraad over pensioenakkoord 
De AFM ziet geen reden om een leidraad te maken voor hypothecair planners waarin staat 
hoe zij in hun advisering moeten omgaan met het pensioenakkoord. Dat laat de 
toezichthouder weten, nadat beroepsvereniging NVHP om een richtinggevende 
interpretatie had gevraagd. 

Bron:  AMweb
Datum: 19 juni 2020 



Overig 

“Kennisseminars van pensioenfondsen hebben positief effect op spaargedrag” 
In een interview met Jan Kabátek (University of Melbourne) komt naar voren dat financiële 
voorlichting een positief effect kan hebben op spaargedrag. Welke interventies het meest 
geschikt zijn, is slechts zelden getoetst. Er wordt daarom gewerkt aan een benchmark 
waaraan het effect van diverse interventies op pensioenbewustzijn en spaargedrag kan 
worden afgemeten.  

Bron:  Netspar
Datum: 26 juni 2020

Vermogensbeheerkosten grote fondsen blijven steken op 0,5% 
Uit onderzoek van LCP onder tien grote pensioenfondsen blijkt dat, ondanks de toename 
van hun belegd vermogen, de grote pensioenfondsen de vermogensbeheerkosten de 
afgelopen vijf jaar niet onder de 0,5% hebben weten te krijgen.  

Bron:  PensioenPro
Datum: 26 juni 2020

ABP: pensioenkorting niet definitief afgewend 
Voor pensioenfonds ABP is de kans op een verlaging van de pensioenen in 2021 nog altijd 
reëel. Onlangs kwamen vakbonden, werkgevers en het kabinet een versoepeling van de 
regels voor pensioenkortingen overeen. Maar ook met die versoepeling is het ABP er niet 
gerust op dat kortingen zijn afgewend. Het is nog altijd onzeker of het fonds de 
ondergrens wel haalt.  

Bron:  AMweb
Datum: 23 juni 2020

Aon: Pensioenakkoord brengt historische omslag 
Aon is blij met het nieuwe pensioenakkoord en ziet veel voordelen. Zij vinden echter wel 
dat de beschikbarepremieregeling onderbelicht is in het akkoord. Aon pleit voor meer 
aandacht voor communicatie in de Hoofdlijnennotitie. Enerzijds is onduidelijk hoe de 
premie die betaald wordt zich uiteindelijk vertaalt naar een pensioenaanspraak. Anderzijds 
kunnen en zullen de pensioenen gaan fluctueren. Er moet meer duidelijkheid komen voor 
deelnemers. 

Bron:  Aon
Datum: 23 juni 2020

Gemiddelde pensioenuitkering neemt bijna 5% af 
Uit de Pensioenvergelijker van Aon blijkt dat in 2020 de gemiddelde pensioenuitkering op 
basis van de beschikbare premieregeling (DC-regeling) met ongeveer 5 procent is 
afgenomen. 



Bron:  AccountantWeek
Datum: 22 juni 2020

Uitkomst pensioenakkoord voor deelnemers nog jaren ongewis 
Gepensioneerden en werkenden moeten nog jaren wachten voordat zij precies weten hoe 
het nieuwe pensioenstelsel voor hen uitpakt. Pas nadat de plannen aan toezichthouder 
DNB zijn voorgelegd, komt een communicatieplan in zicht om de deelnemers te 
informeren over individuele uitkomsten van de overstap. Zij krijgen dan te horen wat hun 
pensioen zou zijn volgens het oude stelsel, en wat het wordt onder het nieuwe. Dat 
gebeurt naar verwachting pas in 2024. 

Bron:  AMweb
Datum: 22 juni 2020

Vermogensbeheerders zijn het eens: de prijzen kloppen niet 
Het CFA Institute, een wereldwijde beroepsvereniging voor beleggingsprofessionals heeft 
geconcludeerd uit onderzoek dat vermogensbeheerders vinden dat de coronacrisis er 
wereldwijd voor gezorgd heeft dat de financiële markten goed uit het lood geslagen zijn. 
Over de oorzaak is geen overeenstemming. Verschillende meningen zijn bijvoorbeeld dat 
het ligt aan de overheden die met hun ingrijpen het evenwicht zouden verstoren, of dat 
het juist ligt aan de verstoorde liquiditeit op de markten.  

Bron:  FD
Datum: 22 juni 2020

Eerstvolgende opleidingen  

Deze opleidingen worden gegeven bij ons op kantoor in Woerden. Ons kantoor is 
Corona-proof ingericht. Voor meer informatie zie ons Coronabeleid. Mochten de 
maatregelen vanuit het RIVM toch weer verzwaren, wordt de opleiding online 
vervolgd. Je ontvangt dan bericht van ons. 

Masterclass niveau E | Fiscale aspecten van het pensioenakkoord | 29 juni 2020 | VOL 
Masterclass niveau B+ | Pensioenakkoord update | 1 september 2020 | Nog 8 
plaatsen beschikbaar 
Swalef basispensioenopleiding “Pensioen in vogelvlucht” | 7 september 2020 | Nog 7 
plaatsen beschikbaar 
Swalef Registeropleiding Geschiktheid Pensioenfondsen (niveau A) | Vanaf  
16 september 2020 | Nog 4 plaatsen beschikbaar 
Swalef Registeropleiding Geschiktheid Pensioenfondsen (niveau B) | Vanaf 1 oktober 
2020 | Nog 5 plaatsen beschikbaar 
Masterclass niveau B+ | Pensioenactualiteiten | 8 oktober 2020 | Nog 7 plaatsen 
beschikbaar 
Masterclass niveau B+ | Uitvoeringskosten, is het pensioenfonds wel in control? | 25 
september 2020 | Nog 7 plaatsen beschikbaar 
Leergang niveau B+ | Risicomanagement en governance i.v.m. IORP II | Vanaf 31 
oktober 2020 | Nog 5 plaatsen beschikbaar 



Leergang niveau B+ | Verdieping Vermogensbeheer | Vanaf 9 november 2020 | Nog 4 
plaatsen beschikbaar 
Masterclass niveau B+ | Wijzigen van de arbeidsvoorwaarde Pensioen | Vermijd 
financiële claims | 7 december 2020 | Nog 7 plaatsen beschikbaar 
Masterclass niveau E | Fiscale actualiteiten | Nog 6 plaatsen beschikbaar 

Belangstelling voor één van onze opleidingen op maat en inhouse? Dat doen we ook 
regelmatig, neem dan vooral even contact op met maritte@swalef.nl. 

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. 


