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Betreft: wijziging Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen

Geachte minister,
Op 8 januari 2022 is de internetconsultatie ‘wijziging van het Besluit financieel toetsingskader
pensioenfondsen in verband met toeslag vanwege voorgenomen transitie’ gepubliceerd. De NOvA
heeft zijn adviescommissie pensioenrecht gevraagd te adviseren.
Bijgaand stuur ik u het advies van de adviescommissie. De algemene raad sluit zich aan bij de
overwegingen van de adviescommissie en verzoekt u deze bij de verdere uitwerking te betrekken.
Met de meeste hoogachting,
namens de algemene raad,

mw. mr. R.G. van den Berg
algemeen secretaris
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ADVIES
______________________________________________________________________________
Van:
adviescommissie pensioenrecht
Datum:
19 januari 2022
Betreft:
wijziging van het besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen in verband
met toeslag vanwege voorgenomen transitie
_______________________________________________________________________________

SAMENVATTING
1.

Op 8 januari 2022 is het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit financieel toetsingskader
pensioenfondsen (Besluit FTK) via internet ter consultatie voorgelegd. Dit ontwerpbesluit
maakt het mogelijk dat – vooruitlopend op de Wet toekomst pensioenen – pensioenfondsen in
2022 bij een beleidsdekkingsgraad van 105% (in plaats van de huidige 110%) toeslagen
kunnen verlenen, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Met dit ontwerpbesluit wordt
uitvoering gegeven aan een aangenomen motie van de Tweede Kamerleden Van Dijk c.s. van
11 november 2021.

2.

De nota van toelichting geeft aan dat dit ontwerpbesluit een tijdelijke regeling betreft en
daarom het voorgestelde artikel 15c Besluit FTK weer vervalt met ingang van 1 januari 2023.
De adviescommissie pensioenrecht van de Nederlandse orde van advocaten
(adviescommissie) adviseert de periode gedurende welke het voorgestelde artikel 15c
Besluit FTK van kracht is, aan te passen dan wel te verduidelijken in het ontwerpbesluit en in
de bijbehorende nota van toelichting.

INLEIDING
De adviescommissie redeneert vanuit de optiek van het recht en niet vanuit het belang. Daarmee
zijn deze aanbevelingen juridisch en wetstechnisch van aard met als doel het borgen van een
kwalitatief hoogwaardige wetgeving zonder te willen treden in de belangen van diverse
stakeholders.
ADVIES
1.1. In het voorgestelde artikel 15c Besluit FTK (nieuw) is een regeling opgenomen voor een
verlicht toeslagregime in 2022. Dit geldt voor pensioenfondsen die, naar verwachting, in de
komende stelselherziening over zullen gaan tot een collectieve waardeoverdracht waarbij de
bestaande pensioenaanspraken en pensioenrechten zullen worden aangewend conform de
vanwege de stelselherziening gewijzigde pensioenovereenkomsten, het zogenaamde invaren.
1.2. De nota van toelichting geeft aan dat de regeling bedoeld is als tijdelijke regeling voor de
toeslagverlening in 2022. In het nieuwe negende lid van artikel 15c Besluit FTK is daarom
geregeld dat het artikel vervalt met ingang van 1 januari 2023. Dat betekent dat gedurende
een relatief korte tijdspanne, te weten vanaf de beoogde datum inwerkingtreding van artikel
15c Besluit FTK (nieuw) op 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022, een pensioenfonds al bij
een beleidsdekkingsgraad van 105% toeslagen kan verlenen onder voorwaarden.
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1.3. De adviescommissie heeft begrip voor het tijdelijke karakter van deze regeling gezien de
boogde inwerkingtreding van een verlicht indexatieregime in het kader van de beoogde Wet
Toekomst Pensioenen per 1 januari 2023. Tegelijkertijd constateert zij evenwel dat de Wet
Toekomst Pensioenen een nog niet verschenen wetsvoorstel betreft waarvan de beoogde
datum van inwerkingtreding per 1 januari 2023 dus nog onzeker is.
1.4. Bovendien constateert de adviescommissie een praktische onduidelijkheid in de reikwijdte van
de tijdelijke regeling. Uit het ontwerpbesluit blijkt onvoldoende duidelijk of de Staatssecretaris
voor ogen heeft om pensioenfondsen uitsluitend in staat te stellen om in 2022 tot
toeslagverlening te besluiten over de tot 2022 opgebouwde en uit te keren pensioenen (in lijn
met de aangenomen motie), of ook over de in 2022 opgebouwde en uit te keren pensioenen
waarbij het feitelijke besluit tot toeslagverlening door het fonds (en/of de feitelijke
toeslagverlening zelf) ook kan liggen in 2023. De adviescommissie adviseert dit te
verduidelijken.
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