Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
t.a.v. de minister, de heer W. Koolmees
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
Hoevelaken, 19 februari 2019
Geachte heer Koolmees,
Graag brengt de werkgroep nFTK van de Kring van Pensioenspecialisten (KPS) haar bevindingen over het
nFTK hierbij onder uw aandacht.
De Werkgroep heeft kennis genomen van het rapport Evaluatie Wet aanpassing Financieel Toetsingskader
van Willis Towers Watson, dat u op 8 maart 2018 aan de Tweede Kamer heeft aangeboden.
Ten opzichte van de reeds geleverde bijdragen over dit onderwerp onderscheiden de bevindingen van de
KPS werkgroep nFTK zich op twee fronten:
 De aanbevelingen vanuit de KPS werkgroep richten zich op de gehele wetgeving inclusief de intact
gebleven elementen uit de bestaande FTK-regelgeving. Willers Towers Watson heeft zich specifiek
gericht op de wijzigingen die het nFTK met zich meebrachten. Het nFTK was een aanpassing van
het toen al bestaande FTK.
 De inbreng van de werkgroep van de KPS kenmerkt zich door de verschillende invalshoeken
waaruit gekeken is naar het nFTK. KPS heeft een brede samenstelling aan leden:
pensioenspecialisten met diverse achtergronden waaronder pensioenfondsen, levensverzekeraars,
ppi’s, en vermogensbeheerders. Maar ook de advieswereld is vertegenwoordigd. Alle relevante
specialismen, zoals actuariaat, accountancy, advocatuur, communicatie en HR, lopen daar dwars
doorheen.
Ongeacht de ontwikkelingen met betrekking tot het nieuwe pensioenstelsel zal het FTK zeer waarschijnlijk
nog langere tijd relevant blijven. Vandaar dat de Werkgroep het belangrijk acht deze notitie aan u voor te
leggen, ook in de aanloop naar een nieuw pensioenstelsel.
In bijgaande notitie benoemt de Werkgroep voorbeelden van inconsistenties die zij in de huidige
regelgeving constateert en geeft daarbij aanbevelingen met de uiteindelijke intentie toe te werken naar een
goed en duidelijk pensioen voor de deelnemer. De KPS werkgroep nFTK is graag bereid haar
waarnemingen in een persoonlijk onderhoud nader toe te lichten.
Deze notitie zal tevens worden aangeboden aan de voorzitter en de leden van de Vaste Commissie voor
SZW in de Tweede Kamer der Staten Generaal
Met vriendelijke groet,
Kring van Pensioenspecialisten
Werkgroep nFTK
Henk Bets
Arno Eijgenraam
Barend de Leijster
Alexander van Stee
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