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el Stijgend inflatierisico is nog geen aanleiding tot actie voor pensioenfondsen 

Beantwoording Kamervragen over de toekomst van het pensioenstelsel

Payrollers bouwen sinds januari 2021 pensioen op bij sectorfonds of ppi

DNB: Aanpassing uniforme scenario-set per 1 januari 2021

Publicatie Prognosetafel AG2020 

Reacties op internetconsultatie Wetsvoorstel toekomst pensioenen

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
over de uitwerking van het pensioenakkoord beant-
woord. Onder meer vragen over het transitieplan 
kwamen aan bod. 

De Eerste Kamer heeft op 5 maart 2021 een Kamer-
stuk gepubliceerd met betrekking tot de uitwerking 
van het pensioenakkoord. In het Kamerstuk worden 
57 schriftelĳ ke Kamervragen aan de demissionair 

uit de gepubliceerde cĳ fers van DNB blĳ kt dat de be-
leggingen van pensioenfondsen in obligaties gelinkt 
aan de index de afgelopen twee jaar zĳ n gedaald 
naar het laagste niveau sinds 2007. Volgens de ex-
perts lĳ kt dit te komen doordat de pensioenfondsen 
hun aandacht op andere dingen richten, zoals de 
pensioentransitie. 

Pensioenfondsen lĳ ken zich niet niet erg druk te 
maken over de eff ecten op hun beleggingen die 
kunnen volgen uit de infl atiestĳ ging. Vorig jaar sep-
tember adviseerden een aantal fi duciar beheerders 
aan de pensioenfondsen om de nominale staats-
obligaties te verruilen voor obligaties met een infl a-
tiebescherming. Tot op heden is hier nog geen ge-
hoor aan gegeven door de pensioenfondsen, terwĳ l 

 Volgens de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans, die 
sinds 1 januari 2020 van kracht is, moeten payroll-
bedrĳ ven die vóór 2021 aangesloten waren bĳ  Stipp 
zorgen voor een nieuwe pensioenvoorziening. 

ders dat de (gemiddelde) rente op lange termĳ n in 
de scenario-set te hoog lag, met te rooskleurige ver-
wachte pensioenuitkomsten als gevolg. Door de 
aanpassing valt de (gemiddelde) rente op lange ter-
mĳ n in de scenario-set lager uit en sluit daarmee 
beter aan bĳ  de huidige marktomstandigheden.

gevolgen van COVID-19 laten zien. Door de pande-
mie krĳ gen alle sterfteprognoses met extra grote 
onzekerheidsmarges te maken. De CSO hoopt voor 1 
september 2021 te besluiten of een tussentĳ dse up-
date als gevolg van COVID-19 noodzakelĳ k is. De 
CSO is op dit moment nog steeds van mening dat de 
Prognosetafel AG2020 de best mogelĳ ke inschat-
ting geeft voor de lange termĳ n levensverwachting 
van de Nederlandse bevolking.

16 december 2020 tot 12 februari 2021 reageren op 
de internetconsultatie. Er zĳ n in totaal ongeveer 
800 reacties gestuurd, waarvan 481 openbare reac-
ties. Alle 481 openbare reacties zĳ n in te zien via 
https://www.internetconsultatie.nl/wettoekomst-
pensioenen.

Sinds begin 2021 mogen payrollbedrĳ ven geen pen-
sioen meer opbouwen bĳ  Stipp. Het is echter nog 
onduidelĳ k om hoeveel medewerkers het precies 
gaat en waar deze payrollers terecht zĳ n gekomen, 
volgens werkgeversorganisaties ABU en NBBU. 

Per 1 januari 2021 heeft DNB, op verzoek van de de-
missionair minister van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid, modelparameters van de uniforme scena-
rio-set aangepast ten opzichte van het advies van 
de Commissie Parameters 2019. De aanpassing is 
bedoeld als voorlopige oplossing. Aanleiding van 
het verzoek waren signalen van pensioenuitvoer-

Het Koninklĳ k Actuarieel Genootschap heeft op 9 
september 2020 de nieuwe Prognosetafel AG2020 
gepubliceerd. Deze prognose is geschat op basis 
van historische data tot en met 2019, omdat data 
over heel 2020 nog niet beschikbaar was vanwege 
de onzekerheid qua sterfte door het coronavirus. De 
Commissie Sterfte Onderzoek (CSO) en de onder-
steunende werkgroep Prognosetafels hebben in de 
publicatie met gevoeligheidsanalyses de mogelĳ ke 

De internetconsultatie over het ‘Wetsvoorstel toe-
komst pensioenen’ strekt tot herziening van de 
tweede pĳ ler van het pensioenstelsel, ter uitwer-
king van het Pensioenakkoord van juni 2019 tussen 
kabinet en sociale partners, en tot standaardisering 
van het nabestaandenpensioen. Iedereen kon van 

Deze PM actueel wordt verzorgd door Swalef Pensioenjuristen en 
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Wisselend resultaat Nederland op ranglijst over pensioentransparantie

Rechtbank Den Haag: IORP II is juist geïmplementeerd

FrieslandCampina handelt onrechtmatig bij opzegging UO

Beantwoording Kamervragen over vrees voor verlaging pensioenen komende jaren

ment ligt ten grondslag dat het buff ervereiste van 
artikel 15 lid 1 IORP II alleen geldt voor pensioen-
fondsen die zelf biometrische risico’s verzekeren of 
die het beleggingsrendement of de hoogte van de 
pensioenuitkering garanderen. De rechtbank oor-
deelt dat van belang is of een pensioenfonds op 
grond van de Pensioenwet zelf biometrische risico’s 
verzekert. Het gaat erom of het pensioenfonds juri-
disch gezien de risico’s draagt. Ook als er sprake is 
van de verlaging van pensioenen wegens tekorten 
draagt het pensioenfonds nog steeds de biometri-
sche risico’s. De rechter ziet hier geen grond voor 
een onjuiste implementatie van IORP II en stelt daar-
mee de ouderenbonden in het ongelĳ k.

In een zaak die speelde tussen de ouderenbonden 
KBO-Brabant en Stichting Pensioenbehoud tegen 
de Nederlandse Staat voerden de ouderenbonden 
aan dat er geen buff ereisen zouden moeten worden 
opgelegd aan de (meeste) Nederlandse pensioen-
fondsen, omdat de CDC-regelingen van deze pensi-
oenfondsen in feite premieregelingen zĳ n. Stichting 
Pensioenbehoud vorderde de Rechtbank voor recht 
te verklaren dat artikel 131 en/of artikel 132 van de 
Pensioenwet in strĳ d is of zou zĳ n met één of meer 
bepalingen (in ieder geval artikel 15) uit IORP II en 
dus buiten toepassing moet(en) blĳ ven voor zover 
een pensioenfonds een Collective Defi ned Contribu-
tion (CDC)/premieovereenkomst uitvoert. Als argu-

gingsprestaties en organisatie en governance scoor-
den Nederland relatief gezien lager, namelĳ k een 
zesde en achtste plaats. 
Bĳ  de beleggingsprestaties schoot de informatie over 
rendementen op specifi eke beleggingscategorieën en 
transparantie over gebruikte benchmark tekort. Op 
het gebied van governance vielen onder andere de 
informatie over de bekwaamheid van bestuurders en 
de activiteiten van het bestuur tegen. 

Uit de eerste editie van de Global Pension Transpa-
rency Benchmark blĳ kt dat Nederland wereldwĳ d 
gezien erg transparant is over de kosten en over 
duurzaam beleggen. Volgens de ranglĳ st is er ech-
ter over de organisatie en de beleggingsresultaten 
nog meer openheid mogelĳ k. Geheel gezien werd 
Nederland tweede, na Canada. Nederland staat op 
nummer één bĳ  transparantie over de kosten en op 
nummer twee over duurzaam beleggen. Op beleg-

aan Stichting Pensioenfonds Campina, terwĳ l de an-
dere FrieslandCampina-groep wel een toeslag kreeg. 
Beide groepen vielen onder dezelfde cao-pensioen-
regeling. Door de opzegging met Stichting Pensioen-
fonds Campina kwam bovendien € 131 mln vrĳ  bĳ  
FrieslandCampina c.s. Gezien deze omstandigheden 
had FrieslandCampina c.s. volgens het Gerechtshof 
een vergoeding uit moeten keren.

missionair minister Koolmees dat het verlichtende 
regime van het transitie-ftk forse kortingen kan 
voorkomen ten opzichte van het reguliere ftk.

Gerechtshof Den Haag oordeelde dat het Fusiebe-
drĳ f FrieslandCampina c.s. de relatie met Stichting 
Pensioenfonds Campina niet mocht beëindigen zon-
der het fonds daarbĳ  een vergoeding te geven. Vol-
gens het Gerechtshof heeft FrieslandCampina c.s. 
daarbĳ  onrechtmatig gehandeld jegens Stichting 
Pensioenfonds Campina.
FrieslandCampina c.s. gaf helemaal geen toeslag 

Demissionair minister Koolmees beantwoordt in 
een brief de Kamervragen over het bericht ‘Pensi-
oenfondsen vrezen verlaging van pensioenen in de 
komende jaren’. In zĳ n antwoorden bevestigt de-


