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Betreft: Internetconsultatie concept wetsvoorstel variabele pensioenuitkeringen

Geachte mevrouw Klijnsma,

Hierbij ontvangt u de reactie van de werkgroep van de Kring van Pensioenspecialisten (KPS) op de internetconsultatie
concept wetsvoorstel variabele pensioenuitkeringen die van start is gegaan op 9 juli jl.

De KPS onderschrijft de noodzaak tot het wegnemen van belemmeringen om pensioenkapitaal, dat is opgebouwd in
het kader van een (arbeidsvoorwaardelijke) premie- of kapitaalovereenkomst , om te zetten in een variabele,
risicodragende pensioenuitkering. Daarbij benadrukt de KPS de dringende behoefte, mede ingegeven door de lage
rentestand, om spoedig een variabele pensioenuitkering in wetgeving door te voeren.

De deelnemers die bij KPS zijn aangesloten hebben een veelzijdige achtergrond en benaderen pensioenvraagstukken
vanuit diverse disciplines o.a. actuarieel, juridisch, fiscaal, vermogensbeheer, communicatie en vanuit de achtergrond
van een pensioenfonds, premiepensioeninstelling en verzekeraar. Deze veelzijdige benadering is één van de
elementen die een reactie vanuit de KPS zo waardevol maakt. Tegelijkertijd vereist deze aanpak frequent overleg om
tot een onderbouwde en gedragen reactie te komen. Door de vakantieperiode, waarin deze internetconsultatie werd
gelanceerd, was het een extra uitdaging om deze multidisciplinaire aanpak vast te houden en tijdig op de
internetconsultatie te reageren. Met genoegen reiken wij u hierbij de reactie van de KPS-werkgroep
‘Premieovereenkomst van de Toekomst’ aan en wij stellen het zeer op prijs wanneer u deze reactie meeneemt in uw
verdere afwegingen.
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In het licht van bijgaande reactie bevelen wij u tevens van harte de eerder ingediende aanbevelingen van de
werkgroep aan:


Aanbevelingen van 29 april 2015 als reactie op de Hoofdlijnennota Optimalisering wettelijk kader voor
premieovereenkomsten
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Aanbevelingen Brede visie op Premieovereenkomst van de toekomst van 14 juli 2015

Uiteraard zijn wij graag tot nadere toelichting van onze aanbevelingen bereid.

Met vriendelijke groet,

Kring van Pensioenspecialisten,

Werkgroep Premieovereenkomst van de Toekomst
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http://www.kps.nl/media/kps-werkgroep-premieovereenkomsten---reactie-op-hoofdlijnennota--def--2325.pdf
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http://www.kps.nl/media/kps-werkgroep-premieovereenkomst-aanbevelingen-brede-visie--def---2440.pdf

