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Uitstel implementatie Pensioen l-2-3

Geachte heer Herbert,

ln uw brief van l7 mei jl. verzoekt u namens uw aangesloten pensioenverzekerruìrs om uitstel van invoering van

de Pensioen l-2-3. In deze brief lichten wij toe hoe wij uu/ verzoek beoordelen en welke twee aspecten wij daarbij

relevant vinden.

Verzoek
U verzoekt om uitstel tot I juli 2017 van de verplichting van pensioenverzekeraars om de Pensioen l-2-3
beschikbaar te stellen per I juli 2016.U geeft aan dat voor losse ![IA- of ANW-delJ<ingen extra tijd nodig kan

zijn om niet alleen modellen te ontwikkelen, maar ook om die modellen te implementeren. U stelt dat niet alle
huidige onderdelen van de Pensioen 1-2-3 zonder meer geschikt zijn voor die dekkingen.

Reactle
Formeel kunnen wij niet voldoen aan uw verzoek tot uitstel van invoering, omdat wij geen bevoegdheid daartoe

hebben. In de uitvoering van ons toezicht kunnen wij wel rekening houden met wat u naar voren brengt.

Wij kunnen ons voorstellen dat die verzekeraars, die, ondanks de nodige inspanningen daartoe, niet al per I juli
a.s. een Pensioen 1-2-3 kunnen tonen voor losse WIA- of ANW-dekkingen, een exha invoeringstermijn van

maximaal 6 maanden nodig zullen hebben om te voldoen aan de eis om de Pensioen l-2-3 beschikbaar te stellen.

Verdere verlenging achten wij niet noodzakelijk en wenselijk. Factoren die ten grondslag liggen aan deze

beoordeling zijn het belang van deelnemers die via de Pensioen l-2-3 laagdrempelig en vroegtijdig informatie
laijgen en het feit dat de norm reeds lang kenbaar is en er al een overgangstermijn van toepassing is geweest.

Voor overige opbouw of andere dekkingen zien wij geen aanleiding tot verlenging van de implementatietermijn.

Stichting Autoriteit Financiële Marlden

Kamer van Kooph¡ndel Amsterdam, nr. 41207759

Kenmerkvandezebrief: JnMg-16052039

Bezoekadres Vijzelgmcht 50

Postbus 11723. l00l GS Amsterdam

Telefoon +3 I (0)20-79720M . Fax +31 (0)20-?973800 . www.afrn.nl



Dâtum

Ons kenmerk

Pagina

17 juni 2016

JnMg-16052039
2van2

Verwachting
Tot en met 3l december a.s. venryachten wij dat bedoelde verzekeraars in ieder geval de informatie als bedoeld in
artikel 2l van de Pensioeirwetr zullen bliiven versturcn, gegeven het belang van deelnemers om eventueel direct

keuzes te maken op grond van initiële informatie over hun pensioenregeling.

IVij verzoeken u om uw achtsrban te inforrneren over de inhoud vandezn b,rief. Daarnaast verzoeken wij u op
korte termijn per e-mail aan ons door te geven op welke specifieke verzekeraars deze verlenging van de

implementatietermijn van toepassing is.

Tot slot verzoeken wij u ons per e-mail tussentijds te informeren over de voortgang en uiterlijk medio december

a.s. te bevestigen dat de betreffende verzekeraars gereed zijn om de Pensioen l-2-3 te voeren voor losse I0VIA- of
ANW-dekkingen. Uw reacties op onze verzoeken kunt u sturen naar pgÞlegt@êfin.n!.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleidin gvan deze brief, dan kunt u die sturen aan @!iqenl@a.8n.nl of
telefonisch contact met het secretaria at op 02A-7 97 37 37 .

rvVij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geihformeerd.

Hoogachtend,

A6ìnri teit FinancüileåAgrk¡en

Toezichthouder

mr. drs. lC RaaijmakEp
Hoofd
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I Zoals goldig tot en mo{ 30 juni 2016.


