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Nieuws, gebeurtenissen, wat volgt

23 mei Verkiezingen Europa.
Wat vinden onze 26 kandidaten van
Europa? Is het Europese standpunt over
(onze) pensioenen een kans of een
bedreiging. Bekijk hun standpunten.
Lijsttrekkers veelal onbekend
Lijsttrekkers onze partijen
Standpunten in Elsevier

Update acties
Frits Schuurmans In gebrekestelling
• Door wisseltruc geen marktwerking 74 blz
• In het vooruitzicht: Artikel 355 van het Wetboek van
Strafrecht – incorrecte toepassing van de Pensioenwet.
Koolmees heeft niet geregeerd op ultimatum 16 mei 2019
• In het verschiet. Juridisch gevecht, geld nodig?
2019 05 05 Frits Schuurman

Wouter Verwoerd aan Koolmees
• Een duurzame oplossing van het Pensioenprobleem
• Pensioengeld is spaargeld, geen belastingmiddel
• Pleidooi voor fundamentele oplossing
• Pleidooi voor Pensioen Advies Raad met bevoegdheid
pensioenregelingen en rekenregels voor pensioenfondsen
vast te stellen
• Pensioenraad: Vier poten: werknemers- werkgeversgepensioneerden – pensioenfondsen
2019 04 Wouter Verwoerd

John Bakker aan Ombudsman Pensioenen en ABP
Discriminatie van Ouderen bij ABP. Manifest geworden in brief
van mevrouw Beuken, algemeen directeur van ABP.
1. Aanspreken via Pensioenfonds zelf of
Verantwoordingsorgaan. Actie door Bernard van Praag
2. Aanspreken via Ombudsman Pensioenen. Verzonden.
Map John Bakker

submap Ombudsman

Willem Schuddeboom richting pensioenfonds ABP
Standpunten NBP in meerdere jaren opgebouwd
Studie in 14 documenten binnenkort aan ABP aan te bieden
2019 05 Willem Schuddenboom
Jur Bezema – persoonlijke strijd met ABP
Niet juist uitvoeren van de pensioenwet
Jur Bezema
Rob de Brouwer
Drie gesprekken met Ad Broers over resp. De Mythes van
Pensioenen, De cruciale weeffout in het pensionstelsel, 23 miljard
verdwenen uit het ABP fonds en andere zaken. Youtube.
Rob de Brouwer drie gesprekken
J. Perton persoonlijke brieven aan Koolmees
‘Geen duidelijk antwoord, Volstaan wordt met een wollig antwoord
dan echter wel twee zeer belangwekkende punten omvat’.
2019 05 J Perton
Wilma Berkhout – staatsgestuurd pensioensysteem
Ik ben bang dat Rutte en Koolmees bij de afbraak van het
pensioensysteem en het overhevelen naar
verzekeringsmaatschappijen hun zin krijgen
2019 05 14 Wilma Berkhout

Van Wit naar Zwart

ABP Antwoord op 3000
vragen

Leuker kunnen we het
niet maken

Pensioenwet – het doel
De Pensioenwet 2007

Het doel van de Pensioenwet is het beschermen van werknemers die
deelnemen aan een pensioenregeling die bij de werkgever loopt
Pensioenwet – waarom bescherming
Stel een werkgever zegt een pensioen toe aan een werknemer. En stel
verder dat er geen enkele regeling zou zijn die ervoor zorgt dat die
werknemer dat pensioen ook daadwerkelijk gaat ontvangen. Dan zou de
situatie kunnen ontstaan dat, als de pensioendatum van de werknemer is
gekomen, er helemaal geen pensioen opgebouwd is
Pensioenwet – enkele belangrijke bepalingen
o
o
o

Wijziging van de pensioenregeling
Informeren over de jaarlijks verworven rechten

Toezicht AFM op pensioenuitvoerders Voor
Pensioenuitvoerders
Waar houdt de AFM toezicht op?
Wij houden toezicht op het gedrag van pensioenuitvoerders. Wij
controleren of u zich aan de wetten en regels houdt die gaan over de
volgende onderwerpen:
•
•

de informatie die u volgens de wet aan deelnemers móet geven
de algemene zorgplicht die u hebt voor deelnemers met een
premie- of kapitaalovereenkomst.

De rol van de AFM
De AFM houdt toezicht op de informatie die pensioenuitvoerders aan
deelnemers geven. De pensioenuitvoerders moeten bepaalde, in
de Pensioenwet vastgelegde informatie geven aan belanghebbenden.
Deze informatie moet op tijd, duidelijk, correct en evenwichtig zijn en
aansluiten op de kenmerken en behoeften van deelnemers. Informatie op
bijvoorbeeld websites of in brochures vallen hier ook onder.

Toezicht DNB op pensioenuitvoerders
Ook de Nederlandsche Bank (DNB) houdt toezicht op
pensioenuitvoerders. Zij zijn verantwoordelijk voor het toezicht op:
•
•

de financiële situatie van pensioenuitvoerders (prudentieel
toezicht);
hoe de pensioenuitvoerders hun bedrijf runnen (materieel
toezicht). DNB controleert bijvoorbeeld of bestuurders wel
deskundig en betrouwbaar zijn.

Samen met de AFM houdt DNB toezicht op alle werkzaamheden van de
pensioenuitvoerders
•
•
•
•

Wet- en regelgeving pensioenuitvoerdersPensioenwet (PW)
Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb)
Beleidsregel tijdigheid verstrekking upo
Wet financieel toezicht (Wft)
……Toezicht,
samen toezicht
en nog eens toezicht……..

Beleidsregel tijdigheid verstrekking Uniforme Pensioen
OverzichtenBeleidsregel van de Stichting Autoriteit Financiële
Markten van 14 april 2009 inzake de tijdige verstrekking van het
Uniform Pensioen Overzicht door een pensioenuitvoerder aan een
deelnemer (Beleidsregel tijdigheid verstrekking Uniform Pensioen
Overzichten)
2. Beleidsregel
Deze beleidsregel bepaalt op basis van welk criterium de Autoriteit
Financiële Markten tot het oordeel komt of een pensioenuitvoerder
voldoet aan de wettelijke eis tot tijdige verstrekking van het UPO.

Een pensioenuitvoerder voldoet aan de wettelijke verplichting tot
tijdige verstrekking van het jaarlijkse UPO indien de deelnemer het
UPO ontvangt zodra mogelijk maar uiterlijk aan het einde van het
derde kalenderkwartaal, dus uiterlijk op 30 september
…..We barsten in dit land van de wetten, regels, zorg voor
toezicht op de zorgplicht bij beschikbare premieregelingen. Is er
ook toezicht of de werkgever wel voldoende premie heeft
ingelegd? En of het pensioenfonds wel niets verbergt? De
geschiedenis heeft anders getoond. Met werkgever overheid
voorop………. Gebakken lucht. Upo altijd op tijd, maar is er
toezicht op de inhoud?
“Om die reden zal de persoonlijke pensioenpot dan ook niet
worden aangeboden aan de gepensioneerden” …. ABP,
mevrouw Beuken

Dit is een beschouwing uit 2013 van de AFM over wat de betekenis
van Solidariteit zou kunnen zijn.
Solidariteit wat is
dat

Solidariteit is:
“het bewustzijn van saamhorigheid en de bereidheid om de
consequenties daarvan te dragen”.
op z’n minst tot op zekere hoogte bereidheid om lusten en lasten te
delen.
“Subsidiering” door verschillende levensverwachting
Van mannen aan vrouwen
Van ongezond levenden, aan gezond levenden
Van laagopgeleide mensen, aan hoogopgeleiden
Van mensen met lage inkomens, aan mensen met hoge inkomens
Van mensen met een in aanleg zwak gestel, aan in aanleg sterke mensen.

“Subsidiering” door financieringssystematiek
Van alleenstaanden aan mensen met “nabestaanden”
Van niet-carrièremakers, aan carrièremakers
Van jonge uittreders, aan achterblijvers en oude toetreders
Van werkenden naar inactieven
‘Als ik het geheel van deze subsidiestromen in een pensioenfonds
overzie, kom ik tot de conclusie dat maar een deel ervan berust op
solidariteit in de betekenis die Van Dale ons geeft. Die stromen steunen
op de bereidheid om lusten en lasten te delen vanuit het bewustzijn van
saamhorigheid.
De overige subsidiestromen zou je kritisch moeten bezien. Als ze
onvermijdelijk zijn, is het zaak dat goed uit te leggen. Als ze wel te
stoppen zijn, zou je daaraan moeten werken. Vermijdbare
subsidiestromen, die niet hun grond vinden in echte solidariteit, kunnen
het draagvlak van het stelsel aantasten.’
Er is alle redenen om uw pensioenfonds te vragen welke
vormen van solidariteit in het fonds zijn ondergebracht
Er is alle reden om het pensioenfonds te vragen hoe de
solidariteit in cijfers is terug te vinden. Dat zou kunnen lijden
tot een begrijpelijke UPO. Of niet. Solidariteit is een kneedbare
stof, die voor veel onduidelijkheid zorgt. Het is de vraag of de
overheid niet te veel op het bordje van de deelnemers van een
pensioenfonds legt. En is het verstandig dat alleen vakbonden
hierover bindende afspraken willen maken?

Mijn Pensioenpetitie
vóór 27 mei
“Aan tafel, geen
korting, wel
indexering”

Geldstromen
denkend aan Holland
met mensen om op te bouwen
hoe rijker ze werden
steeds minder te vertrouwen
ze helpen elkander
met het geld van een ander
het volk wordt veracht
en moet dit maar verstouwen
Groningers werden met aardgas gestoord
nu wordt geheid naar pensioengeld
geboord
waar de stem van verliezers
nog amper wordt gehoord
wordt waarheid onder een deksel
in kookvocht gesmoord

gedicht van Frits Schuurman

Artikelen pensioenen
verzameld

Adressen Pensioen
Organisaties

Thema vandaag: Wie niet mee praat, telt niet mee

