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Werkgelegenheid 
 

Betreft Uitstel implementatie pensioenvergelijker 

  
 

Geachte heer Riemen, 

 

In uw brief van 21 juni 2016 verzoekt u namens een aantal van uw aangesloten pensioenfondsen om uitstel van 

invoering van de pensioenvergelijker. In deze brief lichten wij toe hoe wij uw verzoek beoordelen en welke 

aspecten wij daarbij relevant vinden. 

 

Verzoek 

U verzoekt voor twee pensioenfondsen met een vaste bedragenregeling en voor elf beroepspensioenfondsen om 

uitstel van de verplichting om een pensioenvergelijker beschikbaar te stellen per 1 juli 2016. U geeft aan dat voor 

het implementeren van de daarvoor bedoelde sjablonen, die pas op 30 juni zijn gepubliceerd, tijd nodig is. U geeft 

vervolgens aan dat de pensioenfondsen in kwestie tussen 1 juli 2016 en 1 oktober 2016 op verzoek een 

pensioenvergelijker kunnen verstrekken die nog niet vooraf is ingevuld; vanaf 1 oktober 2016 stellen zij een 

vooraf ingevulde pensioenvergelijker beschikbaar, waarmee aan bedoelde verplichting wordt voldaan. 

 

Reactie 

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 pensioenfondsen waarvoor pas op 30 juni 2016 een sjabloon is gepubliceerd, 

namelijk beroepspensioenfondsen en pensioenfondsen met een vaste bedragenregeling, een extra 

invoeringstermijn van maximaal 3 maanden nodig zullen hebben om te voldoen aan de eis om de (vooraf 

ingevulde) pensioenvergelijker beschikbaar te stellen. 
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Verwachting 

Tot en met 30 september a.s. verwachten wij dat bedoelde pensioenfondsen de Pensioen1-2-3 en op verzoek een 

niet-ingevulde pensioenvergelijker zullen versturen en beschikbaar zullen stellen, gegeven het belang van 

deelnemers om eventueel direct keuzes te maken op grond van initiële informatie over hun pensioenregeling. 

 

Wij verzoeken u om uw achterban te informeren over de inhoud van deze brief. Daarnaast verzoeken wij u op 

korte termijn per e-mail aan ons door te geven op welke specifieke pensioenfondsen uw verzoek betrekking heeft. 

 

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

a.s. te bevestigen dat de betreffende pensioenfondsen gereed zijn om de pensioenvergelijker beschikbaar te stellen. 

Uw reacties op onze verzoeken kunt u sturen aan pensioen@afm.nl. 

 

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze brief, dan kunt u die ook sturen aan pensioen@afm.nl. 

 

 

Hoogachtend, 

Autoriteit Financiële Markten    

  

  

  

drs. A.P. Sandtke - Bruggeman  mr. drs. K. Raaijmakers  

Toezichthouder Hoofd 
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