
 

Opening van het seminar een korte toelichting van de AFM 

 

Welkom 

Evenals de dagvoorzitter Wilte Zijlstra heet ik u van harte welkom bij dit AFM-seminar over de 

wijzigingen uit de nieuwe Wet pensioencommunicatie.  

Goed om te zien dat u allen hier aanwezig bent. Vooral ook omdat ik mij realiseer dat er momenteel 

grote druk ligt op de pensioenuitvoering door de veelheid aan wijzigende regelgeving.  

Toch is het belangrijk om voorbereidingen te treffen voor de nieuwe Wet pensioencommunicatie, 

voor zover u dat nog niet heeft gedaan. Ik hoop dat dit seminar u daarbij van dienst kan zijn. 

Graag geef ik hierbij een officieuze aftrap voor deze middag.  

 

Actualiteit 

De afgelopen jaren heeft het onderwerp pensioen volop in de belangstelling gestaan.  

Zo is eind vorig jaar De Nationale Pensioendialoog van Staatssecretaris Klijnsma gestart. Los hiervan 

staan de recente en toekomstige aanpassingen van het pensioenstelsel.  

Het parlement heeft bijvoorbeeld eerder ingestemd met:  

 de wet versterking bestuur pensioenfondsen,  

 de herzieningen van het fiscale kader,  

 het nieuwe financieel toetsingskader (FTK)  

 en nu de Wet pensioencommunicatie.  

Verder lopen er nog andere trajecten. Denk hierbij aan de invoering van het Algemeen 

pensioenfonds.  

Daarnaast hebben ook de toezichthouders uw aandacht gevraagd. Zo heeft de AFM via publicaties dit 

gedaan voor uitkeringsinformatie. Ook hebben wij uw aandacht gevraagd voor de uitleg van 

beleggingskosten voor pensioenfondsen in samenhang met de beleggingsmix.  

Kort en goed: er komt veel op uw sector af. 

 

Wijzigingen en draagvlak 

Vandaag richten wij onze aandacht op de wijzingen naar aanleiding van het wetsvoorstel Wet 

Pensioencommunicatie.  

Dit is een belangrijk wetsvoorstel, wat uiteindelijk unaniem door zowel Tweede als Eerste kamer is 

aangenomen. Deze brede politieke steun geeft het belang van het wetsvoorstel weer, namelijk de 

noodzaak tot het verbeteren en moderniseren van pensioencommunicatie. 

http://www.afm.nl/nl


 

De AFM verwacht van de wetswijziging dat pensioeninformatie voortaan beter zal aansluiten op het 

doel: de deelnemer centraal stellen en in staat stellen om een goede financiële planning voor zijn 

oude dag te maken.  

De wijzigingen moeten in essentie leiden tot transparante, heldere communicatie die afgestemd is 

op de deelnemer.  

Ik zou nog graag het volgende willen aangeven. Het is mij opgevallen dat er binnen uw sector steeds 

steun is te vinden voor het doorvoeren van vernieuwingen op het gebied van communicatie. Ook 

vernieuwingen die de deelnemer helpen inzicht te geven in zijn pensioen.  

Zo vermeldt bijvoorbeeld de per januari 2014 herziene Code Pensioenfondsen dat het bestuur zorgt 

voor een “adequaat communicatiebeleid”. Dit beleid bevordert “het pensioenbewustzijn van 

belanghebbenden”.  

Maar het vermeldt ook dat het bestuur “meet hoe effectief de ingezette communicatiemiddelen 

zijn”. En dat de informatiebehoefte van de belanghebbende het uitgangspunt is: Wat wil hij of zij 

weten?  

Dit zijn geen stukjes nieuwe wetgeving, maar door de sector, Pensioenfederatie en STAR zelf 

geformuleerde regels. Het benadrukt het belang van goed communiceren en het periodiek meten 

van de communicatie. zoals dat ook door de sector wordt gedragen. 

 

Voor en door sector 

Vanmiddag benadrukken we dit draagvlak door niet louter zelf aan het woord te zijn. Deze seminars 

zijn voor en ook dóór de sector. Zoals de dagvoorzitter al aangaf, komen vandaag niet alleen het 

Ministerie van Sociale Zaken, DNB en AFM aan het woord, maar juist ook uw collega’s en 

vertegenwoordigers:  

 Stichting Nederlands Pensioenfonds Shell en  

 de brancheorganisaties Pensioenfederatie en  

 het Verbond van Verzekeraars.  

 

Voorkeuren sector 

Daarnaast hebben we bij de invulling van de AFM-seminars hebben we zoveel mogelijk rekening 

gehouden met uw voorkeuren.  

De enquête uit onze nieuwsbrief van februari dit jaar wees namelijk uit dat er met name behoefte is 

aan seminars in kleinere groepen met meer mogelijkheid tot interactie.  

Ook was er veel behoefte aan uitleg over bijvoorbeeld de open normen waar de AFM toezicht op 

gaat houden.  

Daar faciliteren wij graag in.  

 

Doel vanmiddag 

http://www.pensioenfederatie.nl/Document/Pensioenfederatie/Code_Pensioenfondsen.pdf
https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/nieuws/2015/feb/nieuwsbrief-pensioen


Eerder hebben de Staatssecretaris Jette Klijnsma en de AFM bestuursvoorzitter Merel van 

Vroonhoven al in een dubbelinterview verteld over de belangrijkste wijzigingen en de redenen voor 

het wetsvoorstel.  

Vandaag gaan we dieper in op de wijzigingen uit het wetsvoorstel.  

Het primaire doel is om de belangrijkste wijzigingen te verhelderen. Waar mogelijk doen we dit aan 

de hand van voorbeelden. Deze voorbeelden zijn telkens bedoeld om een specifiek onderdeel van de 

wet te belichten.  

Om de juiste verwachtingen te scheppen: het is niet de bedoeling om na vandaag een checklist 

gereed te hebben waar alle communicatie-uitingen aan moeten gaan voldoen.  

De bedoeling van vanmiddag is wel:  

 dat u weet wat er gewijzigd gaat worden en  

 hoe de AFM daarnaar kijkt,  

 zodat u weet waarmee u aan de slag kunt gaan.  

 

Vragen en begeleiding 

Een tweede doel voor ons als AFM is om zogezegd de was op te halen: waar is na vanmiddag nog 

behoefte aan, wat is uw mening en waar heeft u nog vragen over?  

Als er na deze middag behoefte is aan een vervolg, bijvoorbeeld in de vorm van webinars, dan zullen 

wij kijken of en hoe wij daarin kunnen faciliteren.  

Aan het eind van deze middag willen wij dit peilen bij u. 

 

Locatie 

Dan nog een toelichting op de locatie. Het zal u niet zijn ontgaan dat wij hier bij onze collega’s van 

DNB dit seminar hebben georganiseerd. Dit terwijl de nieuwe Wet pensioencommunicatie toch 

vooral op het terrein van de AFM ligt.  

We hebben echter bewust gekozen voor dit auditorium van DNB. Dit vanwege de bereikbaarheid en 

omdat deze ruimte zich simpelweg beter leent dan de ruimtes die wij hiervoor bij de AFM hebben. 

Maar we hebben ook rekening willen houden met de kosten voor de organisatie van deze vier 

seminars.  

We willen DNB dan ook bedanken voor haar gastvrijheid.  

 

Afsluiting 

Rest mij nog u een leerzame en interactieve middag over het centraal stellen van de deelnemer toe 

te wensen, die we afsluiten met een korte maar welverdiende borrel. De indrukken van deze middag 

kunnen daar nog eens op meer informele wijze met elkaar worden besproken.  

Ik dank u voor uw aandacht.  


