NIEUWS

01 april 2021

AFM vindt pensioenfondsen te weinig
transparant over kosten
Meer dan de helft van de pensioenfondsen is te weinig transparant over de kosten die het maakt.
Dat constateert de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De toezichthouder roept op tot verbetering, want transparantie
hierover zou erg belangrijk zijn voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Negentig van de in totaal 166
onderzochte grotere fondsen hadden hun gemaakte kosten niet op de juiste wijze in het jaarverslag over 2019
opgenomen. De gemaakte fouten variëren. In een op de vijf jaarverslagen ontbrak bepaalde verplichte informatie over
kosten in zijn geheel.
Alle pensioenfondsen tezamen maken ongeveer 9 miljard euro aan kosten per jaar. Dat komt neer op bijna 0,6 procent
van het totaal belegde pensioenvermogen. Maar de kosten per deelnemer verschillen soms sterk tussen
pensioenfondsen.
Daarvoor kunnen goede redenen zijn, erkent de AFM. Bijvoorbeeld de snelheid van klachtenafhandeling, complexere
beleggingen, het bewust spreiden van risico’s of het najagen van hogere rendementen. Maar de fondsen moeten dit
wel uitleggen.
Door de grootscheepse pensioenhervormingen die er aankomen, is het belangrijk dat de fondsen hun kosten beter
gaan rapporteren. In het nieuwe stelsel worden gemaakte kosten door fondsen namelijk direct in mindering gebracht
op het persoonlijk gereserveerd pensioenvermogen van deelnemers.
AFM: 'Pensioenfondsen te weinig transparant over kosten'
Bron: ANP
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Koolmees: pensioenwet gaat jaar later in
Het kabinet wil dat de wet die het nieuwe pensioenstelsel regelt per 1 januari
2023 ingaat. Dat is een jaar later dan gepland. Demissionair minister Wouter
Koolmees... 
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22 april 2021

Financiële positie grootste pensioenfondsen
aanzienlijk verbeterd
Grote pensioenfondsen als ABP, PME en PFZW staan er weer een stuk beter
voor. Door de gestegen rente op de nanciële markten is hun nanciële
positie afgelopen... 
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20 april 2021

'Klachtenprocedures pensioenfondsen blijven
onvindbaar'
Voor veel mensen is nog altijd onduidelijk waar ze met pensioenklachten
terechtkunnen. Volgens Ombudsman Pensioenen Henriëtte de Lange zouden
pensioenfondsen de... 
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30 maart 2021

Nederlandse pensioenuitvoerders doen investeringen
in Myanmar
De twee Nederlandse pensioenuitvoerders APG en PGGM hebben grote
belangen in bedrijven die sterke zakelijke banden hebben met de militaire
junta in Myanmar. 
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09 februari 2021

FD: 'Zzp-pensioen bij fondsen zit vast op ontbrekende
wetgeving'
Experimenten van pensioenfondsen met een pensioenregeling voor zzp'ers
komen niet van de grond. Dat komt omdat de benodigde wetswijzigingen niet
willen vlotten. 

