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Geacht bestuur,
Op 5 maart 2010 heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in een brief
aan de Tweede Kamer aangekondigd in een algemene maatregel van bestuur (amvb) tijdelijk
vrijstelling te verlenen voor het indienen van herstelplannen, aan herverzekerde fondsen die als
gevolg van het kredietrisico een tekort hebben. In deze brief heeft de Minister aan de
Nederlandsche Bank (DNB) verzocht alvast te anticiperen op de bedoelde amvb.
In de brief heeft de Minister vermeld dat DNB zal worden verzocht voorafgaande aan de
inwerkingtreding van deze tijdelijke amvb bij de handhaving ten aanzien van herverzekerde
pensioenfondsen te anticiperen op de inhoud van deze tijdelijke amvb. Met het oog op de
voorgenomen amvb zal DNB dan ook vanaf 1 april 2010 niet tot handhaving in dit verband
overgaan. De tijdelijke vrijstelling - die volgens de brief van de Minister is beoogd tot en met 31
december 2010 te gelden – is een vervolg op het eerder door DNB tot 1 april 2010 verleende
uitstel zoals meegedeeld aan herverzekerde pensioenfondsen in de brief van DNB van 24
september 2009.
Verder zal de Minister in de amvb ook vastleggen dat gedurende het uitstel pensioenfondsen in
beginsel mogen handelen als ware er geen sprake van een tekort als gevolg van het kredietrisico.
De Minister zal in de amvb opnemen dat bij het invullen van de jaarstaten en het meewerken aan
individuele waardeoverdrachten wel rekening dient te worden gehouden met kredietrisico.
Herverzekerde fondsen die in 2009 een herstelplan hebben ingediend, hebben van DNB een brief
gekregen met daarin de voorlopige bevindingen. Daarbij is het kredietrisico op de verzekeraar
nog niet meegenomen. In concreto heeft er dus nog geen eindbeoordeling plaatsgevonden van de
integrale herstelplannen inclusief impact en beheersing van kredietrisico. Gedurende de periode
van uitstel door de Minister dienen fondsen te handelen overeenkomstig de ingediende dan wel
aan de voorlopige bevindingen aangepaste herstelplannen.
Voor vragen kunt u vanzelfsprekend contact opnemen met uw toezichthouder.
Hoogachtend,
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