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Geachte mevrouw Klijnsma,

Op 22 maart 2016 hebben de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid

u gezamenlijk een brief gestuurd met betrekking tot een wijziging van de

Code Pensioenfondsen. Deze wijziging hield in dat de Ombudsman

Pensioenen per I maart 2016 onder de werking van de Code is gebracht,

zodat eenieder toegang tot de Ombudsman Pensioenen heeft en dat de

kosten van de Ombudsman Pensioenen, net als de kosten van de

Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen, door de pensioenfondssector

gedragen worden.

Wederom willen we u middels een brief informeren over een wijziging van de

Code Pensioenfondsen. De Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid

hebben namelijk het besluit genomen dat de incasso bij de pensioenfondsen

in Nederland vanaf I januari 2017 door een separate st¡chting, Sticht¡ng

Zelfregulering Pensioenfondsen, zal worden ingevuld. Om dit te
bewerkstelligen wijzigen de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid

de Code Pensioenfondsen als beschreven in de bijlage. Op deze wijze kan

naar onze opvatting de financiering van de Ombudsman Pensioenen en van de

Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen op een goede en duurzame wijze

worden ingericht.

Ook willen de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid met een kleine

tekstuele wijziging in de Code Pensioenfondsen tot uiting brengen dat ook de

sinds dit jaar ontstane algemeen pensioenfondsen onder de werking van de

Code Pensioenfondsen vallen.
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We willen u daarom vragen om artikel I I van het Besluit uitvoer¡ng

Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling per 'l januari 2017

op een dusdanige wijze te wijzigen dat deze naar de gewijzigde Code

Pensioenfondsen refereert. Op deze wijze krijgt de nieuwe

financieringssystematiek ten behoeve van de Ombudsman Pensioenen en de

Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen met verplichte bijdrages een

wettelijke grondslag en is duidelijk dat alle soorten pensioenfondsen onder

de werking van de Code Pensioenfondsen vallen. Volledigheidshalve hebben

wij de integrale tekst van de Code Pensioenfondsen bijgevoegd.

Bij voorbaat hartelijk dank

Namens de Pensioenfederatie namens de Stichting van de Arbeid
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G.P.C.M. Riemen

Algemeen directeur
J.M.A.Mooren
Secretari s
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ADDENDUM CODE PENSIOENFONDSEN

Na de invoering van de Code Pensioenfondsen is het algemeen pensioenfonds in

de Pensioenwet opgenomen. ln de inleiding is daarom onder het kopje "Voor wie

geldt deze Code?" de opsomming van de verschillende pensioenfondsen

weggehaald. Dit betekent dat de Code Pensioenfondsen geldt voor alle

pensioenfondsen die onder de definitie van pensioenfonds uit de Pensioenwet

vallen.

Zowel de Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen als de Ombudsman

Pensioenen wordt door de sector gefinancierd, voor zover de overheid hier niet

in voorziet. Het is wenselijk om de lasten door alle pensioenfondsen die onder de

Code Pensioenfondsen vallen te laten dragen. Daarvoor is een Stichting

Zelfregulering Pensioenfondsen ingericht.

Gelet op deze overwegingen besluiten de Pensioenfederatie en Stichting van de

Arbeid dat de Code als volgt wordt gewijzigd.

Er wordt een paragraaf aan hoofdstuk 1 toegevoegd, luidende:

" I .6. Stichting Zelfregulering Pensioenfond sen

De Stichting Zelfregulering Pensioenfondsen draagt zorg voor de

financiering van de Monitoringcommissie en de Ombudsman Pensioenen

namens de pensioenfondsensector. Ten behoeve van deze financiering

vraagt de Stichting verplichte bijdragen aan de pensioenfondsen, die

act¡ef zijn in Nederland. De begroting en de uitputting zijn op te vragen

bij de Sticht¡ng en worden kosteloos ter beschikking gesteld aan degene

die om inzage verzoekt".
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ln de inleiding wordt de volgende wijziging aangebracht:

"Voor wie geldt de Code?

De Code is bedoeld voor alle pensioenfondsen

@meteenstatutairezetelinNederland'[...]''

Namens de Pensioenfederatie Namens de Stichting van de Arbeid

C.P.C.M. Riemen

Algemeen directeur
J.M.A.Mooren
Secretari s


