
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenvatting Wft Pensioen 

Dit bestand bevat de samenvattingen per hoofdstuk over het 

boek Wft Pensioen. 

Dit bestand is geldig in de periode april 2020-april 2021. 

Dit bestand bestaat uit 11 hoofdstukken. 



 

 

 

 

Wat is pensioen? 

Algemene uitleg 
Inkomen voor de tijd dat een persoon niet meer werkt. De tijd dat een persoon niet meer werkt 
komt voor: 

− Vanaf een bepaalde leeftijd 

− Bij arbeidsongeschiktheid 

− Na overlijden 

Tweedepijler pensioen 
Het Nederlandse stelsel van toekomstvoorzieningen is gebaseerd op drie pijlers: 
1. Overheid (sociale zekerheid) 
2. Werkgevers (pensioen) 
3. Individu (eigen voorzieningen) 
Deze opleiding gaat over pensioen in de tweede pijler. 

Basisbegrippen 

− Pensioenpremie of -koopsom 

− Pensioenkapitaal 

− Pensioenuitkering 

− Pensioenaanspraak 

− Pensioenrecht 

− Deelnemer 

− Pensioenuitvoerder 

Pensioenwet (PW) 
Voorwaarden pensioen: 

− Arbeidsrelatie 

− Vaste geldelijke uitkering 

− Uitkering bij pensionering, arbeidsongeschiktheid en na overlijden 

Doel PW: 
Veiligstellen pensioengeld (onderbrengingsplicht). 

Pensioenovereenkomst: 
Een afspraak tussen werkgever en werknemer over pensioen. Een pensioenovereenkomst is 
vormvrij. Het is een civielrechtelijke overeenkomst (tussen burgers onderling). 

Wet op de Loonbelasting (Wet LB) 
Pensioenvormen: 

− Ouderdomspensioen 

− Partnerpensioen 

− Wezenpensioen 

− Arbeidsongeschiktheidspensioen  

Restbegunstiging: 
Het pensioen kan toekomen aan andere personen dan de pensioengerechtigden die de wet LB 
noemt. Dit kan alleen in uitzonderlijke gevallen. 

Verboden om pensioen: 

− Af te kopen 

− Te vervreemden 

− Prijs te geven 

uitgangspunten voor hoogte pensioen: 

− 75% van het salaris inclusief AOW 

− Dienstjaren 
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− Gemiddelde opbouw per jaar 1,875% (75%: 40 jaar)  

Pensioen en fiscus 

 

Wat is pensioenadvies? 

Partijen bij een pensioenadvies 

− Werkgever en werknemers (DGA is zowel werknemer als werkgever) 

− Pensioenadviseur 

− Pensioenuitvoerder 

− Overige belanghebbenden (ondernemingsraad en accountant) 

Pensioenadvies en regelgeving 

− Wet op het financieel toezicht (Wft) 

− Leidraad tweedepijler pensioenadvisering 

Adviesproces 

− Inventarisatie 

− Analyse 

− Advies 

− Afspraken maken 

− Beheer 

Documenten bij een pensioenadvies 
o Voor het opvolgen van het pensioenadvies 

▪ Collectieve arbeidsovereenkomst (cao) 
▪ Individuele arbeidsovereenkomst 
▪ Bestaand pensioenreglement 
▪ Pensioenofferte (berekening) 

o Na het opvolgen van het pensioenadvies 
▪ Pensioenovereenkomst 
▪ Uitvoeringsovereenkomst 
▪ Pensioenreglement 
▪ Pensioen 1-2-3 (de vroegere startbrief) 
▪ UPO (Uniform Pensioenoverzicht) 
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Sociale zekerheid 

AOW 
AOW-leeftijd 
- AOW-leeftijd vanaf 2016 versneld omhoog.  
- Leeftijd van de AOW gaat in stappen omhoog.  
- Het streven was in 2021: AOW-leeftijd 67 jaar.  
Verzekerd voor de AOW 
- In Nederland wonen of werken 
Hoogte van de AOW-uitkering; 
- Aantal jaar verzekerd (50 jaar; 2% per jaar).  

- Gezinssituatie → % nettominimumloon  
Toekomst van de AOW 
- Omslagstelsel: werkenden betalen voor AOW-gerechtigden 
- Overheid neemt maatregelen om AOW betaalbaar te houden 

o Vervallen van de AOW-partnertoeslag 
o Verlagen AOW-partnertoeslag 
o Meebetalen ouderen aan de AOW 
o Verhoging AOW-leeftijd  

Anw 
Nabestaanden van een overledene hebben recht op een Anw-uitkering wanneer wordt voldaan aan 
een aantal voorwaarden. Voor partners van overledenen zijn dit de volgende: 
- Hij/zij is jonger dan de AOW-leeftijd op het moment van het overlijden van de partner; 
- Hij/zij heeft ongehuwde kinderen jonger dan 18 jaar om te verzorgen, of is voor tenminste 45% 

arbeidsongeschikt; 
- Zijn/haar inkomen voldoet aan bepaalde eisen van de overheid. 

Een volle wees van 16 jaar en ouder heeft recht op verlenging van de uitkering als: 
- Hij studeert (tot 21 jaar); 
- Of het huishouden verzorgt (tot 21 jaar); 
- Of minimaal voor 45% arbeidsongeschikt is (tot 18 jaar). 

WIA 
- Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) 

▪ 35% tot 80% arbeidsongeschikt; of 
▪ 80% of meer arbeidsongeschikt maar tijdelijk (volledig tijdelijk arbeidsongeschikt)  
▪ drie soorten uitkeringen: 

• WGA-loongerelateerde uitkering 

• WGA-loonaanvullingsuitkering 

• WGA-vervolguitkering  
- Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) 

▪ 80% of meer arbeidsongeschikt en duurzaam. 
▪ 75% van het laatstgenoten salaris tot maximale dagloongrens.  

Hoogte van de pensioensoorten 
- Ouderdomspensioen (OP) 
o Hoogte: 

▪ Salaris/diensttijdsysteem:  
Pensioengrondslag = pensioengevend salaris minus AOW-franchise 

▪ Beschikbare premiesysteem:  
Van tevoren niet bekend 

- Flexibel pensioen 
▪ Later met pensioen gaan (elk jaar uitstel circa 9% pensioenverhoging)  
▪ Eerder met pensioen gaan (actuariële korting) 
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Vertrouwen in financiële sector 
o Oorzaken verlies in vertrouwen 

▪ Ongunstige producten (aandelenleaseconstructie/woekerpolissen) 
▪ Salarisbeleid binnen financiële sector (bonussen/provisies) 
▪ Faillissementen en riskante overnames 

o Gevolgen verlies in vertrouwen 
▪ Terughoudendheid kredietverstrekking 
▪ Afname werkgelegenheid 
▪ Renteverhoging spaargeld 
▪ Financiële sector: 

• Pensioenfondsen: lage dekkingsgraad, herstelplannen en -maatregelen 
(beperken toeslag, bijstorting sponsor, verhogen premies, versoberen 
regeling en/of verminderen aanspraken) 

• Verzekeraars: afschrijvingen op hun beleggingen, moeten blijven 
beschikken over voldoende solvabiliteit (technische voorziening, vereiste 
solvabiliteitsmarge, minimumgarantiefonds en Solvency II) 

• Banken: solvabiliteitseisen, financiële problemen (depositogarantiestelsel) 
o Economisch herstel leidt niet automatisch tot hersteld vertrouwen in de financiele sector 

Integer gedrag 
o Integriteitsassen 

▪ Vier belangen 

• Financieel belang (commerciële sufferd/targetjager) 

• Belang van compliant zijn (rommelaar/bureaucraat) 

• Belang van professionele verantwoordelijkheid (afschuiver/wijsneus) 

• Belang vertrouwensrelatie met klant (afstandelijke deskundige/slijmjurk) 
o Belangentegenstellingen 
o Aanpak bij integer handelen 

▪ Analyse van het integriteitsvraagstuk 
▪ Kiezen voor de juiste aanpak 
▪ Toetsen van gekozen aanpak 

o Inzetten van middelen om integere bedrijfscultuur te bereiken 
▪ Procesbeschrijvingen 
▪ Agendapunt in vergadering/collegiaal overleg 
▪ Voorbeeldgedrag 
▪ Vertrouwenspersoon 
▪ Klokkenluidersregeling 
▪ Gedragscodes 

o Aanvraag vergunning Geven van tweedepijlerpensioenadvies en integer gedrag 
▪ Incidentenregeling 
▪ Beschrijving van betrouwbaarheid medewerkers 

o Integriteit bij het geven van tweedepijlerpensioenadvies 
▪ Handelen in belang van de klant 
▪ Transparantie 

Omgaan met klantgegevens 
o Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)/Algemene verordening bescherming 

persoonsgegevens (AVG)  
▪ Geen andere doeleinden als waarvoor gegevens zijn verstrekt  
▪ Uitbesteden werkzaamheden → bewerkersovereenkomst 
▪ Beveiliging gegevens 
▪ Rechten betrokkenen 
▪ Maatregelingen (gedragscode, FG, stappenplan en auditproducten) 

Hoofdstuk 7 Professioneel en integer gedrag 
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o College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) 

Zorgplicht 
o Zorgplicht uit de wet op het financieel toezicht (Wft) 

▪ Ken-uw-klant-bepaling 
▪ Dossier: bewaarplicht één jaar 

o Zorgplicht uit het Burgerlijk Wetboek (BW) = privaatrechtelijke zorgplicht 
▪ Goede opdrachtnemer 

• Klant op hoogte houden van werkzaamheden 

• Belangen klant bewaken 

• Advies geven waar adviseur voor staat 

• Bij tekortkomingen: klant kan adviseur aanspreken 
▪ Dossier: langer bewaren in verband met aansprakelijkheid 

Toezicht op pensioenadviseurs en -aanbieders 

 
o Wettelijk toezicht 

▪ Functioneel toezicht:  

• AFM:   

• Gedragstoezicht: gedrag richting consument/klant 
o DNB:  

• Prudentieel toezicht: financiële situatie pensioenuitvoerders 

• Materieel toezicht: bedrijfsvoering pensioenuitvoerders 
▪ Strafrechtelijk toezicht:  

• Openbaar Ministerie en de opsporingsdienst van de Belastingdienst 

• Controle strafbare feiten  
o Niet-wettelijk toezicht = zelfregulering 

▪ Zelfregulering aanbieders van pensioenproducten 

• Van Leeuwen convenant 

• Gedragscode verwerking persoonsgegevens 
▪ Zelfregulering pensioenadviseurs 

• Keurmerkorganisaties  

• Registerpensioenadviseurs (RPA)  

• Nederlandse Orde van Pensioendeskundigen (NOPD) 

• Register Pensioen Consultants? (RPC) 

Mogelijkheden klant tegen onprofessioneel handelen 
o Stap 1: Brief schrijven aan uitvoerder of adviseur over de klacht 

▪ Interne klachtenprocedure 
▪ Aansluiting buitenrechtelijke geschilleninstantie 

o Stap 2: Brief schrijven aan: 
▪ Ombudsman Pensioenen 

• Klacht over uitvoering reglement 



 

 

• Geen bindende uitspraak 
o Klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid)  

▪ Ombudsman Financiële Dienstverlening  

• Klacht over financieel product of dienst vallend onder wft 

• Geen bindende uitspraak 
▪ Geschillencommissie Financiële Dienstverlening 

• Bij niet eens zijn met uitspraak Ombudsman Financiële Dienstverlening  

• Meestal bindende uitspaak 
▪ Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening 

• Als niet eens met uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening  

• Bindende uitspraak 
o Stap 3: Naar rechter stappen 

▪ Ook direct mogelijk, maar vaak duurder en langere procedure 

  



 

 

 

 

Arbeidsovereenkomsten 
o Contract voor bepaalde tijd 
o Contract voor onbepaalde tijd 
o Uitzendovereenkomst 

▪ Stopt na einde opdracht 
▪ Uitzendbureau verplicht aangesloten bij Stichting Pensioenfonds voor 

Personeelsdiensten (StiPP) langer dan 26 weken = opbouw rechten 
▪ Bepaalde werknemers verplichte deelname bedrijfstakpensioenfonds  

o Detacheringsovereenkomst 
▪ Arbeidsovereenkomst loopt door na einde opdracht 
▪ Detacheringsbureau verplicht aangesloten bij Stichting Pensioenfonds voor 

Personeelsdiensten (StiPP) langer dan 26 weken = opbouw rechten 
▪ Bepaalde werknemers verplichte deelname bedrijfstakpensioenfonds  
▪ Geen automatische deelname bij Nederlandse werknemer tijdelijk in buitenland of 

buitenlandse werknemer tijdelijk in Nederland 
o Payroll-overeenkomst 

▪ Arbeidsovereenkomst loopt door na einde opdracht 
▪ Payroll-bedrijf verplicht aangesloten bij Stichting Pensioenfonds voor 

Personeelsdiensten (StiPP) 
o Oproepcontract (nul-urencontract) 

▪ Niet buiten pensioenovereenkomst houden (discriminatie) 
▪ Administreren door inschatting of parttimepercentage 0% 

Gelijke behandeling 
o Van medewerkers die tot een groep behoren 
o Direct en indirect 

▪ Direct = gelijk duidelijk 
▪ Indirect = op het eerste gezicht geen discriminatie; toch nadeel voor bepaalde 

groepen 
o College voor de Rechten van de Mens) 

▪ Onafhankelijke commissie 
▪ Advies vragen  
▪ Eigen initiatief 

o Criteria voor gelijke behandeling 
▪ Mannen en vrouwen 

• Gedifferentieerde werkgeversbijdrage  

• Sekseneutrale tarieven 

• Personen met verschillende leeftijden 

• Staffels: verschillend percentage zelfde pensioenuitkering mag 

• Gelijke behandeling eigen bijdrage en staffel nog onduidelijk 
▪ Deeltijdwerkers en voltijdwerkers 

• Deeltijdwerkers pensioen opbouwen naar evenredigheid van 
voltijdwerkers 

• Loongrens in pensioenovereenkomst: loon deeltijdwerker omrekenen loon 
voltijdwerker 

▪ Tijdelijke en vaste medewerkers 
▪ Burgerlijke staat 

• Ouderdomspensioen: onderscheid in burgerlijke staat is niet toegestaan 

• Partnerpensioen: onderscheid in burgerlijke staat is toegestaan 
▪ Gepensioneerden en slapers 

• Toeslagen op ingegane pensioenen gelden ook voor slapers 
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Wat houdt het pensioenadviestraject in? 
- Het proces ‘Plan, Do, Check, Act’ in een pensioentraject 

o Plan: adviezen maken en formuleren 
o Do: adviezen uitvoeren: regeling uit gaan voeren 
o Check: in beeld brengen hoe de ingevoerde regeling verloopt 
o Act: aanpassen regeling 

- Het adviestraject volgens de Autoriteit Financiële Markten (AFM)  
o Inventarisatie 

▪ Verzamelen informatie om een goed en passend advies op te stellen 
▪ Korte vragenlijst van tevoren en gestructureerd interview 

o Analyse 
▪ Opstellen klantprofiel 
▪ Analyseren van gegevens 

o Advies 
▪ Onderwerpen in ieder geval aan bod: 
▪ Pensioensysteem 
▪ Ouderdomspensioen (indexatie) 
▪ Partner- en wezenpensioen 
▪ Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid 
▪ Aanvullende dekkingen zoals WGA-hiaat, WIA-excedent en ANW-hiaat 
▪ Eigen bijdrage van de werknemer 
▪ Vrijwillige dekkingen en bijsparen 
▪ Rekening houden met relevante wetgeving 
▪ Informatie over APF en vrijwillig BPF regelingen onder Wft met ingang van 

1 juli 2017 
▪ Nieuw contract of bestaand contract 
▪ Bestaand contract verlengen 
▪ Bestaand contract premievrij maken 
▪ Bestaand contract beëindigen plus waardeoverdracht 
▪ Afspraken maken 
▪ Beheer 

Inventariseren van gegevens 
- Algemene gegevens van het bedrijf 

o Algemene bedrijfsgegevens, zoals: 
▪ NAW-gegevens (ook eventueel postbusgegevens) 
▪ Telefoonnummer en eventueel faxnummer 
▪ Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 
▪ Aansluitnummer Uitvoeringsinstelling Werknemersverzekeringen (UWV) 
▪ Gegevens over de contactpersoon 

o Juridische structuur van de onderneming (organigram) 
o Bedrijfsactiviteiten  

▪ Cao en/of bpf van toepassing 
▪ Bijzondere situaties bpf  
▪ Bpf levert geen adequaat pensioen op 

▪ Onderneming heeft dispensatie → vrijgesteld van verplichte deelname 
▪ Onderneming kan dispensatie aanvragen 
▪ Vrijstelling door bestaande eigen regeling 
▪ Vrijstelling door concernvorming 
▪ Vrijstelling door een eigen cao 
▪ Vrijstelling door onvoldoende beleggingsrendement 
▪ Bpf is niet verplicht 

o Personeelsbestand 
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▪ Aantal personeelsleden → or / hoogte totale pensioenlast 
▪ Hoogte van de salarissen van de personeelsleden 
▪ Leeftijd van de personeelsleden 
▪ Datum van in dienst treden van de personeelsleden  
▪ Opleidingsniveau van het personeel 

▪ Langdurig of ernstig ziek personeel → in- en uitlooprisico 

▪ Deelname in de regeling → groepen 

▪ Verwacht verloop van het personeel → verloopcijfer 
o Toekomstverwachtingen 
o Gegevens van de accountant 

- Financiële positie 
o Twee hoofdvragen: 

▪ Het budget voor de pensioenovereenkomst (wat wil de werkgever 
betalen?) 

▪ Financiële positie van het bedrijf (wat kan de werkgever betalen?) 
o Stukken opvragen bij werkgever: 

▪ Financiële jaarstukken, inclusief eventuele accountantsverklaring 
▪ Liquiditeitsoverzicht (als dit aanwezig is) 
▪ Ondernemingsplan (als dit aanwezig is) 

o Visie op toekomst: 
▪ Verwacht de werkgever een sterke verandering in de samenstelling van 

het personeel? (Leeftijd, aantal en dergelijke); 
▪ Welke verwachting heeft de werkgever van de financiële ontwikkeling 

van zijn onderneming? (Winst, omzet en kosten) 
- Doelstellingen van de werkgever bij het pensioenadvies 

o Doelstelling zekerheid voor werknemers 
o Doelstelling voorspelbaarheid pensioenlasten 
o Doelstelling ouderdomspensioen 
o Doelstelling partner- en wezenpensioen 

▪ Dekking voor en na pensioendatum 
▪ Opbouw- of risicobasis 

▪ Beschikbare premieregeling in beleggen → risicopremie: 
▪ Uit beschikbare premieregeling betalen; of 

- Apart van de beschikbare premie financieren 
- Doelstelling premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid 

o Arbeidsongeschiktheidsklasse 
▪ Beschikbare premieregeling: 
▪ Staffelvolgend  
▪ Gelijkblijvend 

- Doelstelling indexatiebeleid  
- Doelstelling aanvullende dekkingen 
- Doelstelling vrijwillige dekkingen 

- Doelstelling kosten → doelstelling niet te realiseren binnen budget 
o Een (hogere) verplichte eigen bijdrage voor de werknemers 
o Bijsparen 

- Risicobereidheid van de werkgever 
- Kennis en ervaring van de werkgever 



 

 

Gestructureerd interview 

 

Analyseren van de informatie en opstellen advies 

 

Adviesgesprek 
o Sfeer maken 
o Terugkoppelen voorgaand gesprek 
o Wijzigingen/veranderingen 



 

 

 


