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el Wetsvoorstel stelselherziening pensioenen na de zomer naar Tweede Kamer 

Lagere rente goed voor pensioenrendement in coronajaar, niet voor dekkingsgraad

Nieuwe Europese verordening voor pensioenfondsen

Wetgeving in verband met Pensioenakkoord niet controversieel

Kamerbrief over levensverwachting en AOW-leeftijd

Grote verschillen in kosten voor aanvullend pensioen

daald en dreigen er nog altĳ d verlagingen van de 
pensioenen, doordat de verplichtingen van het 
fonds sneller toenemen dan het belegd vermogen. 
Daarnaast heeft de uitbraak van Covid-19 een ne-
gatief eff ect gehad op de dekkingsgraden. Uiterlĳ k 
in 2026 moeten pensioenfondsen een dekkings-
graad hebben van minimaal 95%, anders moeten 
de pensioenen met een verlaging worden overge-
zet naar het nieuwe stelsel. 

De grootste Nederlandse pensioenfondsen heb-
ben hun beleggingsrendementen op niveau ge-
houden het afgelopen jaar. De aandelen in de por-
tefeuilles van met name ABP, PFZW, PMT en PME 
deden het goed. Dankzĳ  de lagere rente boekten 
fondsen ook winst op vastrentende waarden en 
hun renteafdekking. De laatste drie maanden 
boekten ze allemaal een positief rendement. Aan 
de andere kant zĳ n de dekkingsgraden in 2020 ge-

getild. Volgens Koolmees hangt de precieze plan-
ning af van de reacties in de consultatiefase, hoe 
snel de Raad van State advies uitbrengt en wanneer 
onder andere DNB klaar is met de uitvoeringstoets.

Minister Koolmees heeft laten weten dat het wets-
voorstel voor de stelselherziening na de zomer 2021 
naar de Tweede Kamer gaat. Daardoor wordt de in-
diening van het wetsvoorstel over de zomer heen 

duurzaamheidsbeleid en het groene gehalte van 
hun producten. Ook pensioenfondsen vallen hieron-
der, omdat zĳ  een fi nancieel product aanbieden op 
de markt. Veel pensioenfondsen zĳ n huiverig tegen-
over de nieuwe verordening, omdat het een hoop 
extra papierwerk zoals rapportageverplichtingen 
met zich meebrengt.

meerderheid beslist. De wetgeving in verband met 
het Pensioenakkoord evenals het Wetsvoorstel pensi-
oenverdeling bĳ  scheiding 2022 staan niet op de lĳ st 
met controversieel verklaarde wetsvoorstellen. Dat 
betekent dat de behandeling daarvan dus gewoon 
doorgaat, ongeacht het demissionaire kabinet. 

van de levensverwachting ontstaat er met een ge-
lĳ kblĳ vende premiegrens automatisch ruimte om 
eerder met pensioen te gaan. Ook stelde Koolmees 
in de brief geen noodzaak te zien om de koppeling 
van de AOW-leeftĳ d aan de levensverwachting te 
wĳ zigen zodat die leeftĳ d ook kan dalen.

of zelfstandigen een aanvulling op hun AOW rege-
len. Het grote verschil komt voornamelĳ k omdat er 
veel nieuwe kleine partĳ en op de markt zĳ n toege-
treden op het gebied van aanvullend pensioen.

Op 10 maart 2021 gaat de nieuwe Europese verorde-
ning ‘Sustainable Finance Disclosure Regulation’ in. 
Dit is een duurzame regulering die ervoor zorgt dat 
pensioenregelingen worden gezien als fi nancieel 
product. In de verordening is een gedeelte opgeno-
men waarin is bepaald dat deelnemers op de markt 
die een fi nancieel product aanbieden, worden ver-
plicht om informatie te geven aan klanten over hun 

Op 26 januari 2021 vond een vergadering plaats van 
de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De 
vergadering vond plaats om bepaalde wetsvoorstel-
len uit een opstelde lĳ st al dan niet controversieel te 
verklaren. Over het al dan niet controversieel verkla-
ren van een zaak wordt op basis van een gewone 

Minister Koolmees stuurde op 2 februari 2021 een 
brief naar de Tweede Kamer over verschillende as-
pecten verbonden aan een dalende AOW-leeftĳ d bĳ  
een dalende levensverwachting. Daarin schrĳ ft mi-
nister Koolmees onder andere dat de pensioenricht-
leeftĳ d in het voorgestelde nieuwe pensioenstelsel 
wordt verwerkt in de premiegrens. Bĳ  een daling 

De beleggingskosten zĳ n gemiddeld in het afgelo-
pen jaar bĳ na niet veranderd. Toch zĳ n de verschil-
len tussen aanbieders groter geworden, vooral in 
de markt voor aanvullende pensioenen. In deze 
markt kunnen werknemers hun pensioengat dichten 

Deze PM actueel wordt verzorgd door Swalef Pensioenjuristen en 
Academie. Wij wensen u veel leesplezier! 
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Rechtbank Rotterdam: AON gaf werkgever verkeerd advies over 
verplichtstelling Zoetwaren

Inwerkingtreding Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden

Handreiking voor de uitvoering van regelingen voor vervroegd 
uittreden gepubliceerd

Verkiezingen 2021: Hogere AOW-uitkering is alom populair

lingen voor vervroegde uittreding, het onderzoek 
naar de beleidstheorie rond MDIEU, de pilot in het 
kader van de Comptabiliteitswet en de Quickscan in 
het kader van het meerjarig investeringsprogramma 
duurzame inzetbaarheid en leven lang ontwikkelen. 
De Quickscan Duurzame Inzetbaarheid en Leven 
Lang Ontwikkelen is los gepubliceerd.

Minister Koolmees informeerde de Tweede Kamer 
op 1 februari 2021 door middel van een brief over de 
inwerkingtreding Maatwerkregeling Duurzame In-
zetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU). Deze brief 
gaat in op de hoofdpunten van de subsidieregeling, 
de planning en openstelling van de aanvraagtĳ d-
vakken, een menukaart voor duurzame inzetbaar-
heid, een handreiking voor de uitvoering van rege-

het standpunt dat Poppies Bakery verplicht was om 
zich aan te sluiten bĳ  het bedrĳ fstakpensioenfonds. 
Poppies Bakery tekende hiertegen bezwaar aan. Dit 
bezwaar is afgewezen, waarop Poppies Bakery geen 
rechtsmiddel heeft aangewend. Poppies Bakery heeft 
een regeling kunnen treff en met bedrĳ fstakpensioen-
fonds Zoetwaren en haar huidige personeel, maar 
verwacht toch schade te gaan leiden door eventuele 
claims van haar voormalige of gepensioneerde werk-
nemers en eventuele claims van bedrĳ fstakpensioen-
fonds Zoetwaren. De Rechtbank Rotterdam verklaarde 
voor recht dat AON toerekenbaar tekort is geschoten 
in haar verplichtingen jegens Poppies Bakery door 
het onjuist en onvolledig adviseren in de periode van-
af 1 januari 2017. AON is daardoor aansprakelĳ k voor 
de door Poppies Bakery geleden schade vanaf 1 janu-
ari 2017. 

Uit de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam blĳ kt 
dat AON ten onrechte Poppies Bakery heeft geadvi-
seerd om zich niet aan te sluiten bĳ  bedrĳ fstakpen-
sioenfonds Zoetwaren. Poppies Bakery werd gead-
viseerd om zich aan te sluiten bĳ  een goedkopere 
verzekering. 
Meeùs (opgegaan in AON) had op 25 januari 2017 
een adviesrapport uitgebracht, met daarbĳ  een ad-
dendum op 6 juni 2017. Hierin stond onder meer dat 
Poppies Bakery niet onder de verplichtstelling valt 
van het bedrĳ fstakpensioenfonds. Daarom kon het 
bedrĳ f de pensioenregeling onderbrengen bĳ  een 
andere pensioenuitvoerder. Er werd geadviseerd om 
de pensioenregeling onder te brengen in het Allianz 
Pensioen van Allianz. Poppies Bakery heeft dit advies 
opgevolgd en zich aangesloten bĳ  Allianz Pensioen. 
Bedrĳ fstakpensioenfonds Zoetwaren stelde zich op 

fi ng. De handreiking geeft handvatten om op een 
zorgvuldige en solide manier volgens de nieuwe re-
gels RVU’s af te spreken en uit te voeren. De sociale 
partners in de Stichting van de Arbeid adviseren 
werkgevers en werknemers dan ook deze handrei-
king te volgen.

gramma’s precies zouden betekenen voor de koop-
kracht van gepensioneerden én hoe partĳ en een 
hogere AOW-uitkering willen betalen, wordt pas be-
gin maart duidelĳ k als de doorrekeningen van het 
Centraal Planbureau komen.

In de praktĳ k leven veel vragen over de uitvoering 
van regelingen voor eerder uittreden. Om die reden 
is een handreiking uitvoering RVU’s opgesteld door 
het ministerie van SZW voor werkgevers en werkne-
mers die gebruik willen maken van de tĳ delĳ ke mo-
gelĳ kheid om RVU’s af te spreken zonder RVU-hef-

Politieke partĳ en pleiten in hun verkiezingspro-
gramma’s voor een hogere AOW-uitkering om de 
koopkracht van gepensioneerden op peil te houden. 
Een Kamermeerderheid is te vinden voor deze hoge-
re uitkering. Wat de plannen in de verkiezingspro-


