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Toezichttoets wetsvoorstel bedrag ineens

Datum
26 maart 2020

Geachte heer Koolmees,

Ons kenmerk
T027-1551827195-1265

Conform uw verzoek van 19 februari jl. heeft DNB een toezichttoets uitgevoerd
op het conceptwetsvoorstel ‘bedrag ineens’. Graag bericht ik u als volgt over de
resultaten daarvan.
Het wetsvoorstel introduceert een wettelijk recht, met voorwaarden omkleed,
voor deelnemers om op de pensioendatum maximaal 10 procent van hun
aanvullende pensioen op te nemen als bedrag ineens.
In de toets heeft DNB geen problemen geconstateerd met betrekking tot de
uitvoerbaarheid van het wetsvoorstel.
De enige opmerking die DNB wil maken over dit wetsvoorstel betreft de wijze
van vaststelling van de afkoopwaarde ("het bedrag ineens"). De waarde van het
opgebouwde ouderdomspensioen wordt vastgesteld door aan te sluiten bij
bestaande regels, d.w.z. regels die worden gehanteerd bij andere
afkoopmogelijkheden zoals de afkoop van kleine pensioenen. Dit betekent dat
een pensioenfonds bij de vaststelling van de hoogte van de afkoopwaarde geen
rekening hoeft te houden met de (negatieve dan wel positieve) buffer van het
pensioenfonds.
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Zoals DNB in haar reactie op de internetconsultatie al heeft aangegeven, is een
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afkoop zonder rekening te houden met de eventuele negatieve buffer van het
pensioenfonds onevenwichtig omdat de financiële positie van het fonds
daardoor verder wordt uitgehold. Wij bepleiten dan ook dat de wetgever voor de
waardebepaling het uitgangspunt hanteert dat het bedrag ineens geen gevolgen
heeft voor het individu of het collectief in het pensioenfonds.
DNB heeft kennisgenomen van de toezichttoets die de AFM op het onderhavige
wetsvoorstel heeft uitgebracht en onderschrijft die.
Hoogachtend,
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