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Verder in dit nummer: 
 
Diverse onderwerpen die de afgelopen periode tijdens de bestuursvergaderingen 
zijn besproken en algemeen nieuws uit de pensioenwereld. Ook is er weer een 
interessant bericht van het Verantwoordingsorgaan opgenomen. 
 
Veel leesplezier! 
 

 

Samenstelling bestuur Stichting Pensioenfonds Atos 
Het bestuur van SPA heeft het voornemen om het een nieuw bestuurslid te benoemen, Peter Mannaert. 
Verderop in dit Pensioennieuws vindt u meer informatie over de nieuwe bestuurssamenstelling. 
 
 

Voorlopig indexatiebesluit 
Het bestuur heeft het voorlopige besluit genomen om voor 2019 geen indexatie toe te passen. Indexatie is 
wettelijk niet toegestaan omdat de beleidsdekkingsgraad lager dan 110% is. Een uitgebreide toelichting vindt u 
verder in dit Pensioennieuws. 

 
 
 
 
 
 

http://www.pensioenfondsatos.nl/
mailto:pensioenfonds@atos.net
https://www.pensioenfondsatos.nl/nl/home/
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NIEUWS VAN DE BESTUURSTAFEL 
Hieronder staat een kleine greep uit de onderwerpen welke de afgelopen periode op de agenda van de 

bestuursvergaderingen van het pensioenfonds hebben gestaan 

 

 
 

 
 

Samenstelling bestuur Stichting Pensioenfonds Atos. 

Er is al eerder aangekondigd dat het bestuur de opvolger voor het afgetreden bestuurslid Arend van Buuren wil bekendmaken, 
inmiddels is kandidaat-bestuurslid Peter Mannaert aangeschoven. Peter is bij de toezichthouder DNB aangemeld om zijn 
deskundigheid en betrouwbaarheid te laten toetsen, waarna benoeming zal plaatsvinden. In een eerstvolgend 
Pensioennieuws zal Peter zichzelf voorstellen. Peter zal naast bestuurslid van SPA ook de rol van voorzitter van de 
Beleggingsadviescommissie op zich nemen. Met betrekking tot de taakverdeling binnen het bestuur zal het 
deskundigheidsplan na de benoeming van de nieuwe bestuurder worden geagendeerd en daarbij de verdeling van de 
verschillende bestuurstaken worden beoordeeld. 

 

Kerncijfers en flexibiliteitsfactoren voor 2019. 

Het bestuur van SPA stelt ieder jaar de kerncijfers en flexibiliseringsfactoren voor het komende jaar vast. Kerncijfers betreffen 
franchises, grensbedragen en opbouwpercentages. Flexibiliseringsfactoren betreffen de factoren waarmee gerekend wordt bij 
variatie in het pensioen, zoals bij vervroeging, uitstel, uitruil en afkoop. De factoren worden vastgesteld aan de hand van de 
actuele voor het pensioenfonds geldende actuariële grondslagen. De actuele rentestand, de AOW bedragen voor 2019 en de 
gewijzigde man/ vrouw verhouding in het deelnemersbestand van Pensioenfonds Atos zijn de aanleiding voor geringe 
aanpassingen t.o.v. vorig jaar. Het bestuur heeft in de bestuursvergadering van januari 2019 de door het pensioenbureau en 
actuaris opgestelde kerncijfers en flexibiliteitsfactoren van SPA voor 2019 vastgesteld. Op onze website 
(www.pensioenfondsatos.nl) zijn de meest belangrijke cijfers gepubliceerd. 

 

Voorlopig indexatiebesluit 2019. 

Ieder jaar, zodra de dekkingsgraad per einde jaar en het indexatiecijfer van het CBS bekend is, besluit het bestuur over het 
toekennen van voorlopige indexatie over de pensioenrechten in het komende jaar. De prijsontwikkeling over de afgelopen 
periode was 2,1%. De beleidsdekkingsgraad per 31 december 2018 was 107,6%. Volgens wettelijke regels moet het 
pensioenfonds Toekomstbestendig indexeren (TBI). Zo mag je pas indexeren als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 110% 
en er genoeg vermogen is om in de toekomst te kunnen indexeren. Op basis van deze uitgangspunten is er geen ruimte voor 
indexatie in 2019. Het bestuur ziet door deze situatie van onderdekking, geen mogelijkheden om te indexeren en neemt het 
voorlopige besluit dit jaar geen toeslag toe te kennen. Het definitieve indexeringsbesluit wordt genomen nadat het jaarverslag 
over 2018 is vastgesteld, maar de verwachting is niet dat het besluit nog kan veranderen. 

 

Dekkingsgraad 
De beleidsdekkingsgraad per einde februari 2019 is uitgekomen op 106,7%. De actuele dekkingsgraad was voor de maand 
januari 105,4 deze dekkingsgraad telt voor 1/12 mee bij het berekenen van de beleidsdekkingsgraad. 

 

  
   Bron: Achmea Pensioenservices 

 

Het pensioenfonds heeft een 
Herstelplan ingediend bij DNB. Het 
eigen vermogen is momenteel hoger 
dan het minimaal vereist eigen 
vermogen (4,3%) maar lager dan het 
vereist eigen vermogen dat DNB op 
basis van haar risicomodellen vereist. 
DNB vereist momenteel ongeveer 
tussen de 13% en 14% eigen 
vermogen. Die 13-14% varieert 
overigens en is afhankelijk van de 
beleggingen die het fonds heeft. Koopt 
het fonds bijvoorbeeld meer aandelen 
omdat ze na een koersval heel 
goedkoop zijn geworden, dan stijgt het 
vereiste eigen vermogen. 

http://www.pensioenfondsatos.nl/
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Van het Verantwoordingsorgaan (VO) 

 
 

 
 
 
 
 
 
Over de Risicohouding van Stichting Pensioenfonds ATOS (SPA) 
Voor een gesloten fonds als SPA is het beleggingsbeleid het belangrijkste onderwerp. Het fonds had in 2017 een aanwijzing 
gekregen van De Nederlandse Bank (DNB) met als belangrijkste signaal dat het strategisch beleggingsbeleid onvoldoende 
onderbouwd zou zijn. Omdat het beleid aangepast werd is begin 2018 ook het VO hierbij sterk betrokken, omdat in het 
beleggingsbeleid ook de risicohouding vastligt en de wet vereist dat het fonds met het VO overlegt over de risicohouding. 
De risicohouding van een fonds is de mate waarin een fonds bereid is beleggingsrisico’s te lopen om de doelstellingen te 
realiseren en de mate waarin het fonds beleggingsrisico’s kan lopen gegeven de kenmerken van het fonds. 
 
Het VO heeft een probleem 
Het VO wordt verondersteld de belangen van de belanghebbenden te behartigen. 
Bij het beoordelen van de voorgestelde risicohouding zou het VO dus goed op de hoogte moeten zijn van de risicohouding 
van haar achterban. Welke afweging zou de achterban maken over de kans op indexatie en de kans op korting? Denken 
gepensioneerden en jonge deelnemers daar hetzelfde over? Zou het fonds meer risico moeten lopen om de kans op inhaal 
kortingen te vergroten of is dat juist niet gewenst?  En zo zijn er nog veel meer vragen. 
In 2018 heeft het bestuur veel aandacht gegeven aan het formuleren van de risicohouding en daarover veel overleg gepleegd 
met het VO. 
Het VO heeft een positief advies uitgebracht over het resultaat omdat gemiddeld de kans op waardevaste pensioenuitkeringen 
redelijk is, gemiddeld de kans op korten gering en de mate van korten als er gekort moet worden beperkt is.  
Ook is het resultaat voor de verschillende leeftijdscohorten (groepen van 10 jaar) vergelijkbaar. 
Maar is dat ook de mening van de belanghebbenden bij SPA?  
 
De Visitatie Commissie heeft in haar verslag over 2017 gesteld dat SPA c.q. het VO aandacht zou moeten besteden aan het 
onderzoeken wat de mening van de belanghebbenden is. 
Elk pensioenfonds worstelt met deze vraag. Naast het oordeel van hun VO hebben fondsen geprobeerd om via gesprekken 
met deelnemers groepen hier meer zekerheid over te krijgen. Ook hebben fondsen enquêtes georganiseerd. De resultaten 
hiervan zijn niet altijd representatief omdat het moeilijk is om voldoende belanghebbenden te bereiken om een betrouwbare 
uitkomst te krijgen en vaak ontvangen de enquêteurs ook veel tegengestelde meningen. Een aanpak die redelijke resultaten 
oplevert is om eerst in gespreksgroepen de vraagstellingen uitgaande van de specifieke toestand van het fonds zo duidelijk 
mogelijk te krijgen en daarna via een enquête bij een representatieve steekproef van belanghebbenden tot uitspraken te 
komen. Dat is geen eenvoudige operatie en kost ook geld. In het VO zijn we ons daarover aan het beraden.  
Als je er een mening over hebt laat die dan voor 1 juni weten aan onze secretaris.  
 
De risicohouding is een essentieel element in het bepalen van het beleggingsbeleid 
Voor een goed begrip van het belang van het formuleren van de risicohouding is het nodig om uit te leggen hoe het 
beleggingsbeleid tot stand komt.  
Het beleggingsbeleid is een onderdeel van een min of meer voorgeschreven aanpak. 
Het start met het formuleren van de doelstelling en beleidsuitgangspunten van het fonds. 
Deze zijn te vinden in de Actuariële en Bedrijfstechnische Nota (ABTN) zie de website. 
Samenvatting hiervan: De doelstelling is het verstrekken van pensioenen aan (gewezen) werknemers van ATOS en hun 
nabestaanden. Daarbij streeft het fonds naar duurzame toeslagverlening (indexatie) op pensioenen ten gevolge van Defined 
Benefit regelingen en naar optimale pensioenen welke voortvloeien uit de DC-regelingen. Het vermogensbeheer wordt 
zodanig georganiseerd dat de pensioenen op de overeengekomen momenten worden uitbetaald en dat de duurzame 
toeslagverlening gehaald kan worden. Dat is verder vertaald naar een missie en visie zie de ABTN.  
Om aan deze ambities van SPA te voldoen is het noodzakelijk om door beleggen rendement te halen. 
Maar beleggen brengt risico’s met zich mee! Om daar richting aan te geven is het nodig dat het bestuur in overleg met het VO 
voor SPA een risicohouding formuleert.  
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De wet schrijft maatstaven voor die de risicohouding moet formaliseren 
Voor de korte termijn is de maatstaf het Vereist Eigen Vermogen. Het VEV is de buffer die het fonds moet hebben gegeven de 
aard en hoeveelheid van de instrumenten die het fonds bij haar beleggingen gebruikt, zoals aandelen en obligaties. Het VEV – 
de buffer - moet zo groot zijn dat het fonds met een zekerheid van 97,5 % aan haar verplichtingen kan voldoen. De VEV wordt 
verplicht uitgerekend met de S-formule. Zie hiervoor de uitgebreide toelichting in het jaarverslag. 
De buffer wordt uitgedrukt als % van de verplichtingen. De vereiste dekkingsgraad (verplichtingen plus buffer gedeeld door de 
verplichtingen) is voor SPA momenteel ongeveer 114 %. Omdat elke maand de verplichtingen en de waarde van de 
beleggingen worden berekend wordt elke maand de actuele DG en het VEV uitgerekend. Om de beleggingen op gunstige 
momenten te kunnen aanpassen kent het beleggingsbeleid een bandbreedte waarbinnen de VEV moet blijven. 
Voor de lange termijn is de maatstaf het pensioenresultaat. Het pensioenresultaat is de som van de verwachte uitkeringen 
gedeeld door de som van de volledig geïndexeerde uitkeringen. Per geboorte jaargroep wordt het pensioenresultaat 
vastgesteld en vervolgend wordt een gewogen gemiddelde berekend voor SPA als geheel.  
Om het pensioenresultaat te kunnen berekenen is ook een indexatie beleid nodig. 
SPA heeft het indexatie beleid in 2018 aangepast. Eerst kon pas vanaf een dekkingsgraad van 115% geïndexeerd worden, 
maar nu kan er geïndexeerd worden als de DG 110 % is (dit is het wettelijke minimum, bij een lagere dekkingsgraad mag er 
niet geïndexeerd worden). De mate waarin geïndexeerd wordt is afhankelijk van wat de wet bij de aanwezige dekkingsgraad 
maximaal toestaat (zie de ABTN voor details). Bij een dekkingsgraad van ongeveer 125% kan er volledig geïndexeerd 
worden. 
 
Het bestuur van SPA stelt een risicohouding voor en er wordt veel gerekend 
De maatstaven die als startpunt zijn aangenomen zijn een pensioenresultaat van tenminste 90% en een VEV-bandbreedte 
van 8% tot 22,5%. 
De berekeningen moeten laten zien of dat startpunt realistisch is, mede gegeven de bovengenoemde doelstellingen zoals die 
in de ABTN zijn opgenomen. 
De eerste berekening is de Asset Liability Management Studie (ALM-studie). De basis van een ALM-studie zijn twee sets 
gegevens. De eerste is een set met (veel) scenario’s waarin mogelijke ontwikkelingen in de economie worden beschreven, 
zoals mogelijke groei, inflatie, renteontwikkelingen, rendementen van beleggingen enz. die worden verbonden via een aantal 
aannames over de samenhang tussen deze variabelen. Het is een model vergelijkbaar met de benadering door het Centraal 
Plan Bureau. 
Van het fonds worden een hoeveelheid gegevens vastgelegd zoals het deelnemers bestand, salarissen, verwacht verloop etc.  
SPA is een gesloten fonds en daarom is die set veel simpeler dan van een actief fonds.  Vervolgens wordt een aantal 
beleggingsstrategieën bedacht en deze worden doorgerekend met de bovengenoemde basis sets. In elke beleggingsstrategie 
worden globale aannames gedaan zoals de verdeling in vastrentende- en zakelijke waarden. 
De uitkomsten per beleggingsstrategie zijn o.m. de bandbreedtes van het VEV, de verwachte dekkingsgraad na 5 en 15 jaar, 
het indexatie resultaat, het pensioenresultaat, de kans op korten en de omvang van de korting. Deze uitkomsten worden 
vergeleken met de bovengenoemde risicohouding en daarna wordt de risicohouding met al die berekeningen voorgelegd voor 
advies aan het VO. Daarbij wordt dan ook de beste beleggingsstrategie voorgesteld. Na de ALM -studie wordt vervolgens een 
Strategische Asset Analyse (SAA) gedaan. Hierbij worden de globale aannames uit de beleggingsstrategie (bv het 
uitgangspunt is 30 % zakelijke waarden) specifieker gemaakt naar asset categorieën, bijvoorbeeld 15 % aandelen in 
opkomende markten, 20% in bedrijfsobligaties etc. waarbij de verwachte rendementen per categorie worden meegenomen. 
De tweede berekening is de aanvangshaalbaarheidstoets (HBT). 
Het VO wordt in haar beschouwingen geholpen met een andere rekenpartij namelijk de aanvangshaalbaarheid toets. Deze 
HBT is voorgeschreven door DNB met een voorgeschreven set scenario’s waarmee op een standaard manier die voor alle 
fondsen geldt wordt berekend wat het resultaat zal zijn van de voorgestelde beleggingsstrategie. Het is een stochastische 
(=afhankelijk van bepaalde kansen en toeval) prognose over een periode van 60 jaar.  
De uitkomsten van de HBT zijn onder meer het pensioenresultaat (mediaan, 5 % percentiel) en geeft inzicht in de vraag of de 
lange termijn maatstaf van de risicohouding (pensioenresultaat minstens 90%) gehaald wordt en in de mate waarin het 
pensioenresultaat in een slecht weer scenario binnen de grenzen blijft die het fonds heeft gesteld. Het pensioenresultaat wordt 
ook berekend per leeftijd cohort, waaruit moet blijken dat er van een evenwichtige belangenbehartiging sprake is. 
Uit de HBT blijkt dat het verwachte pensioenresultaat (de mediaan) uitkomt op 98 %. Dat is dus hoger dat de bovengenoemde 
ondergrens voor het pensioenresultaat van 90 %.  
 
Tot slot: de risicohouding wordt vastgesteld 
De HBT van SPA in april 2018 liet zien dat de uitkomsten van de voorgestelde beleggingsstrategie binnen de maatstaven voor 
de risicohouding passen die als uitgangspunt zijn genomen en met voldoende zekerheid de beleidsuitgangspunten zou 
waarmaken. 
Het VO heeft op basis daarvan een positief advies uitgebracht over de voorgestelde risicohouding. 
Het zal uit het bovenstaande verhaal duidelijk zijn dat in het pensioenresultaat de kans op indexatie en de kans op korten zijn 
inbegrepen. Maar ook dat dit pensioenresultaat afhankelijk is van de gekozen beleggingsstrategie, de keuze voor bepaalde 
belegging categorieën, de indexatie etc. 
De vertaling naar de concrete beleggingen, de keuze van de vermogensbeheerders die dat moeten uitvoeren, de controle op 
de uitvoering, het beoordelen van de resultaten, het beheersen van de kosten is een verhaal apart. Dat kunt u lezen in het 
jaarverslag.  
 
Hans van der Horst 
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SPOTLIGHT 
 

 

 
 

 
In onze pensioenmailbox pensioenfonds@atos.net ontvangen wij verschillende vragen. Aan onderstaande 
willen we graag even aandacht besteden. 
 
Kan ik de oude edities van Pensioennieuws nog ontvangen? 
Het pensioenbureau krijgt regelmatig de vraag of de oude edities van Pensioennieuws nog beschikbaar zijn. Zodra er een 
nieuwe editie van Pensioennieuws wordt gepubliceerd komt deze op de website van Stichting Pensioenfonds Atos te staan. 
Daarnaast zijn de oude edities van Pensioennieuws ook terug te vinden op onze website. 
 
Ga voor de oude edities van Pensioennieuws naar: https://www.pensioenfondsatos.nl/nl/faq/archief/ 
 
 
 
 
 

ALGEMEEN PENSIOEN NIEUWS 
 
 
Pensioenakkoord 
Nu er geen pensioenakkoord tot stand is gekomen tussen sociale partners en kabinet, ontbreekt er een duidelijke richting voor 
de toekomst van het pensioenstelsel. De Pensioenfederatie vindt dit zorgelijk. De problemen die het huidige stelsel met zich 
meebrengt blijven, ten koste van deelnemers en gepensioneerden, onopgelost. 
Aanpassingen van het pensioenstelsel zijn noodzakelijk voor de huidige en toekomstige generaties Nederlanders. De 
Pensioenfederatie roept de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op om samen met sociale partners te zoeken 
waar de ruimte zit om noodzakelijke veranderingen door te voeren. Hierbij benadrukt de Pensioenfederatie dat een breed 
maatschappelijk draagvlak noodzakelijk is om pensioenhervormingen succesvol door te voeren. 
De Tweede Kamer is door minister Koolmees geïnformeerd over het uitblijven van een akkoord over onder meer de 
aanvullende pensioenen.   
 
 
Minister Koolmees zet verdere stappen 
In een Kamerbrief schetst minister Koolmees hoe hij verder wil gaan na het vastlopen van de pensioenonderhandelingen met 
de sociale partners eind vorig jaar. Het is glashelder dat hervormingen van het pensioenstelsel noodzakelijk zijn. In de brief 
geeft het kabinet aan open te staan voor aanvullingen in overleg met sociale partners, pensioenuitvoerders en 
toezichthouders. De Pensioenfederatie neemt deze uitnodiging graag aan en stelt haar kennis en deskundigheid beschikbaar. 
Dit aanbod geldt richting het kabinet en de sociale partners. 
 
De Pensioenfederatie heeft een aantal aandachtspunten waarover ze graag met de minister om tafel gaat. 
 
Nieuw pensioencontract 
In de brief schrijft de minister dat, na afschaffing van de doorsneesystematiek, alle pensioencontracten het karakter hebben 
van een premieregeling. De Pensioenfederatie wil graag in gesprek met de minister over de wijze waarop de bestaande 
contracten zich verhouden tot de beschreven variant in de brief. De Pensioenfederatie pleit ervoor dat sociale partners en 
beroepsgenoten voldoende vrijheid houden om pensioenregelingen af te spreken die passen bij de bedrijfstak of 
onderneming. 
 
Financiering transitie 
De brief bevestigt dat het kabinet kiest voor afschaffing van de doorsneeopbouw van pensioen. De Pensioenfederatie vindt dat 
er compensatie moet komen voor het lagere pensioenperspectief voor grote groepen deelnemers als gevolg van deze 
voorgenomen afschaffing. De minister schetst enkele mogelijke bronnen van financiering, zoals tijdelijk inleggen van extra 
premie, het inzetten van buffers of de overstap op een premieregeling zonder buffereisen (de dubbele transitie). Of deze 
bronnen in de praktijk aangewend kunnen worden en voldoende zijn - wat daarvan de effecten zijn - vereist verder onderzoek. 
 

mailto:pensioenfonds@atos.net
https://www.pensioenfondsatos.nl/nl/faq/archief/
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De transitieperiode kan lang gaan duren, afhankelijk van de precieze vormgeving van de compensatie. Daarnaast zal die 
periode van fonds tot fonds verschillen. Daarom is een op maat toegesneden overgangsregime van groot belang, zeker omdat 
een lange transitieperiode niet gewenst is. De transitie dient voor alle generaties evenwichtig uit te pakken. 
 
Beleggingsbeleid in life-cycle 
Uit de brief blijkt dat pensioenuitvoerders in de toekomst in alle contracten beleggingsrisico’s moeten nemen conform een life-
cycle principe, waarbij beleggingsrisico’s en rendementen variëren per leeftijd. De vraag is wat dit betekent voor het huidige 
uniforme beleggingsbeleid dat pensioenfondsen vandaag de dag hanteren. Met name in relatie tot collectieve risicodeling die 
het kabinet onderschrijft, is nadere analyse noodzakelijk. Daarbij is ook relevant wat dit betekent voor de vrijheid van sociale 
partners en beroepsgenoten om tot passende pensioenregelingen te komen. 
 
Minister onderschrijft belang van verplichtstelling 
Voor het behoud van verplichtstelling is risicodeling noodzakelijk. Het is in dat licht ook interessant om na te gaan wat het 
effect zal zijn van de aanpassingen die de minister voorziet in wetgeving rond beleggingsbeleid, waarbij life-cycle beleggen 
centraal komt te staan. Ook speelt de vormgeving van het nieuwe contract een rol bij de handhaving van de verplichtstelling 
aan het pensioenfonds. Deze vorm van verplichtstelling wil het kabinet ook in stand houden met een nieuw contract. De 
Pensioenfederatie denkt graag mee over de eisen die aan een nieuw contract gesteld moeten worden om die verplichtstelling 
te kunnen onderbouwen. 
 
Pensioen voor alle werkenden 
Het is goed dat de minister erkent dat voor een toekomstbestendig stelsel meer nodig is dan uitsluitend een nieuw 
pensioencontract. De Pensioenfederatie levert hier graag een bijdrage aan. De minister wil dit nader onderzoeken. Alle 
werkenden moeten volgens de Pensioenfederatie de kans hebben om binnen de tweede pijler pensioen op te bouwen. 
 
Dreigende verlagingen blijft punt van zorg 
Het is voor veel deelnemers van belang dat er afspraken worden gemaakt over de dreigende verlagingen van pensioen en 
pensioenaanspraken. De Pensioenfederatie vindt het van belang dat er, naast afspraken over een nieuw pensioenakkoord, dit 
jaar structurele afspraken worden gemaakt om tegemoet te komen aan de zorg voor dreigende verlagingen op korte termijn. 
 
Breed draagvlak blijft noodzakelijk 
Het is de inzet van de Pensioenfederatie om uiteindelijk tot een maatschappelijk breed gedragen structurele oplossing te 
komen. 
 
 
Pensioenkoepels pleiten voor pensioenplan bij scheiding 
Het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie roepen de overheid op om ervoor te zorgen dat ex-partners geholpen 
worden om bij de scheiding bewuste afspraken te maken over de verdeling van het pensioen. Dit kan door de introductie van 
een pensioenplan (vergelijkbaar met een ouderschapsplan). Dit voorstel doen de pensioenkoepels aan minister Koolmees van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid in hun reactie op de internetconsultatie van het wetsvoorstel pensioenverdeling bij 
scheiding. 
 
Het wetsvoorstel regelt dat het aan de ex-partners toe te kennen pensioen automatisch wordt omgezet in een eigen 
ouderdomspensioen voor de ex-partner, tenzij partners aangeven dat ze het anders willen regelen. 
 
Groot vermogen 
Bij de evaluatie van de huidige wettelijke regels is geconstateerd dat er onvoldoende bekendheid is van de wet bij 
scheidingsprofessionals en burgers als het om pensioen gaat. Gevolg is dat pensioen onvoldoende aandacht krijgt bij de 
scheiding. En dat terwijl pensioen na de eigen woning vaak het grootste vermogen vertegenwoordigt dat wordt verdeeld. Met 
het nieuwe wetsvoorstel wordt het belang dat men bewuste afspraken maakt over de verdeling van pensioen nog groter dan 
nu. 
 
Pensioenplan 
De nieuwe wet wil ervoor zorgen dat mensen voor wat hun pensioen betreft na een scheiding zo snel mogelijk zelfstandig 
verder kunnen. Bij automatische omzetting is men niet meer afhankelijk van de ex-partner, omdat de rechten op 
ouderdomspensioen al bij de echtscheiding worden verdeeld. Maar omdat zo’n automatische conversie onherroepelijk is, 
vinden het Verbond en de Pensioenfederatie het belangrijk dat die keuze bewust wordt gemaakt en goed wordt vastgelegd. 
Om te kunnen scheiden, is het hebben van een pensioenplan daarom een noodzakelijke voorwaarde. 
 
Vereenvoudiging 
De beide brancheorganisaties staan achter de keuze voor een automatische omzetting, omdat daarmee wordt voorkomen dat 
de verdeling van het pensioen - soms pas jaren na een echtscheiding - alsnog geregeld moet worden. Wel vragen het 
Verbond en de Pensioenfederatie aandacht voor enkele verbeterpunten, die kunnen leiden tot verdere vereenvoudiging en 
modernisering van het wetsvoorstel. Zoals het voorstel om conversie ook mogelijk te maken bij scheiding van tafel en bed en 
op verzoek ook open te stellen voor ongehuwd samenwonenden. Ten slotte vinden het Verbond en de Pensioenfederatie het 
van belang dat er een betere oplossing komt voor situaties waar mensen in terecht kunnen komen als een alimentatie 
betalende ex-partner voor de pensioendatum overlijdt en er behoefte is aan een partnerpensioen. 
 


