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Uw dagvoorzitter



Het nieuws van de dag…



Lastig kiezen? De beste pensioenhits op een rij:



Misschien wel de beste pensioen keuzebegeleider van NL



Keuzebegeleiding



10:00 – 10:20 Opening
Welkom door uw dagvoorzitter Michael Visser

10:20 – 10:50 Jan Berndsen en Ingrid Mertens 
Keuzebegeleiding voor de deelnemer: Wacht niet, begin nu

10:50 – 11:20 Bianca van der Goes
Zorgplicht by design

11:20 – 11:45 Pauze

11:45 – 12:15 Marcel Warnaar
Bedrag ineens: De eerste proeve voor keuzebegeleiding

12:15 – 12:45 René Maatman
Zorgplicht en polsstokhoogspringen

12:45 – 13:00 Afsluiting

Programma



Keuzebegeleiding voor de 
deelnemer

Wacht niet, begin nu

Jan Berndsen – hoofd Verzekeren en Pensioenen
Ingrid Mertens – Senior toezichthouder team Pensioenen
PwC Pensioenlezing - 1 december 2022



Agenda
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Begin nu in het belang van de deelnemer

Complexe vraagstukken kosten tijd

Toezicht van de AFM start bij 
inwerkingtreding van de WTP



1. Begin nu in het belang van de deelnemer
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De norm geldt direct bij 
inwerkingtreding van de WTP

Deelnemers maken nu al 
keuzes waarbij 

keuzebegeleiding kan helpen

Tijdige begeleiding bij bedrag 
ineens is wenselijk



Adequate 
keuzebegeleiding 

voor de 
deelnemer

1.

Inrichten

2. 
Uitvoeren

3. 
Doorlopend 
verbeteren

§Doelbepaling 
§Informatieverstrekking
§Keuzeomgeving
§Vastlegging inrichting

§Rollen en 
verantwoordelijkheden
§Vastlegging deelnemer 
communicatie
§Automatisering

§Monitoring
§Evaluatie
§Verbetering
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1. Begin nu in het belang 
van de deelnemer



2. Complexe vraagstukken kosten tijd
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Informeren Keuzebegeleiding Adviseren



2. Complexe vraagstukken kosten tijd
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Advies over keuzes:

een concrete aanbeveling 
over een 
keuzemogelijkheid of 
combinatie aan keuzes die 
mogelijk zijn binnen een 
specifieke pensioenregeling 
of binnen de 
pensioenregelgeving 

Wft-advies: 

persoonlijke aanbeveling 
aan een (potentiële) klant, 
over een voor hem nieuw 
af te sluiten financieel 
product van een specifieke 
aanbieder

Niet:
Adviseren om 
product Y van 

verzekeraar X af 
te sluiten

Wel:
Advies over 
vrijwillige 

voortzetting NP 
bij 

uitdiensttreding



3. Toezicht van de AFM start bij inwerkingtreding van de WTP

• Past de keuzebegeleiding bij de deelnemers van de 
pensioenuitvoerder? 

• Is deelnemersonderzoek gedaan? 
Deelnemer

• Wie doet monitoring? Waar wordt op gemonitord?
• Wat gebeurt er wanneer keuzebegeleiding niet (meer) adequaat 

blijkt te zijn? 
Monitoring

• Hoe wordt de inrichting onderbouwd? Is deze onderbouwing 
vastgelegd?

• Welke keuzes zijn gemaakt door deelnemers? Wat vinden jullie 
daarvan? 

Vastlegging
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Wacht niet. Begin nu met het inrichten en 
uitvoeren van keuzebegeleiding



Dank voor uw 
aandacht
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Meer weten / vragen? pensioen@afm.nl



PwC Pensioenlezing 2022
Zorgplicht by design
Bianca van der Goes



Agenda

1 De zorgplicht: definitie en verschijningsvormen

2 Toenemende zorgplicht

3 Keuzebegeleiding en activatie

4 Voorbeeld

5 Zorgplicht by design



Wat is zorgplicht? 

Zorgplicht: een plicht tot handelen of nalaten ten 
behoeve van één of meer concrete belangen van een 
persoon of belanghebbende



Verschijningsvormen
Huidige verschijningsvormen van de zorgplicht

Informatie-
plichten

Vergewis-
plichten

Waarschuwings
plichtenAdviesplichten

Onderzoeks-
plichten



Toenemende zorgplicht

• Doelen:
– Uitlegbaar, begrijpelijk
– Persoonlijk

• Risico komt meer bij deelnemer te 
liggen

• (Mogelijkheid tot) variabele 
pensioenuitkering (rapport AFM)

• Keuzes: bedrag ineens, lifecyle, 
combinatie van keuzes

• Begrijpelijke transitie: 
communicatieplan, contact centers

Deelnemers hebben een toenemende zorgbehoefte. Het Pensioenakkoord versterkt dit 

• De deelnemer maakt steeds vaker 
eigen keuzes

• Gewend aan snelle, gemakkelijke en 
persoonlijke dienstverlening 

• Toenemende behoefte aan informatie, 
ondersteuning en begeleiding

Maatschappelijke ontwikkeling Impact Pensioenakkoord

• Open normen:

• Aanzetten tot relevante actie 
(art. 48 lid 4 Wtp)

• Keuzebegeleiding
• Meer informatieverplichtingen

• Klachten- en geschillenregeling (art. 
48b Wtp) (normenkader 
pensioenfederatie)



Algemeen

• Aanbieden van informatie is niet voldoende
• Norm is bedoeld om weloverwogen en evenwichtige keuzes 

te bevorderen, die zo veel mogelijk in het belang zijn van de 
deelnemer

• Risico op suboptimale keuzes verkleinen
• Verplichting voor pensioenuitvoerders om zich dusdanig in 

te spannen dat deelnemers op een adequate wijze begeleid 
worden bij het maken van (voorlopige) keuzes

• Eigen verantwoordelijkheid

Keuzeomgeving

• Gebruik maken van bestaande kennis op het gebied van 
advies, wetenschappelijke inzichten en onderlinge 
samenwerking en/of kennisuitwisseling

• Keuzeomgeving is niet alleen ICT-gedreven
• AFM: gebruik ook gedragswetenschappelijke inzichten. De 

keuzeomgeving kan een sturende invloed (nudging) hebben 
op deelnemers

• Monitor gemaakte keuzes

Verder

• Beperkt tot één pensioenregeling
• Hoeft geen rekening te houden met het effect van 

belastingen en toeslagen

Adviseren?

De meeste mensen in uw 
situatie kiezen…

Art. 48a Wtp

Let op: treedt in werking met de inwerkingtreding van de Wtp!

Keuzebegeleiding (nieuwe verschijningsvorm)



Activatie (nieuwe verschijningsvorm zorgplicht)

De pensioenuitvoerder bevordert dat de informatie de deelnemer aanzet tot relevante actie (art. 48a Wtp)

● Het enkel verstrekken van informatie door een 
pensioenuitvoerder leidt niet altijd tot een ‘handelen’ van 
de deelnemer

● De informatie moet bevorderen dat de deelnemer weet wat 
deze concreet kan doen

● Activeren waar dat relevant is

De deelnemer moet:
● nagaan of er voldoende pensioen is
● een bepaalde keuze maken
● iets lezen
● gegevens doorgeven
● inloggen op een MijnOmgeving

● Wijzen op rekentools
● Persoonlijke aandacht
● Doorontwikkelde technologie
● Consequente uitingen (de kracht van onderwijs is herhaling)
● Peer to peer beïnvloeding?

Achtergrond Voorbeelden acties

Hoe
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Onverplicht informeren – casus bij waardeoverdracht

Hof Den Haag, 8 mei 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:958, Hoge Raad 20 december 2019, ECLI:NL:HR:2019:2035

• Gewezen deelnemer heeft via zijn werkgever Daimler pensioen opgebouwd bij NN

• Vervolgens verplichte aansluiting bij PMT
• Daimler verzoekt NN tot collectieve waardeoverdracht naar PMT (art. 83 Pw)

• Niet NN als overdragende pensioenuitvoerder, maar PMT als ontvangende pensioenuitvoerder 
informeert belanghebbenden over de voorgenomen waardeoverdracht

• Korting

Had PMT – ondanks dat deze verplichting niet op haar rustte – moeten 
informeren over de mogelijkheid van een toekomstige korting?
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Juiste en volledige informatie

● Informatieverplichting heeft 
strekking dat belanghebbenden 
zodanig over hun 
pensioensituatie worden 
geïnformeerd dat zij afweging 
kunnen maken

● Kortingsmogelijkheid niet een 
theoretisch of verwaarloosbaar 
risico: dus informatieplicht 

Omdat PMT informatieverplichting 
op zich heeft genomen, is op PMT 
de zorgplicht komen te rusten dat 
de deelnemer ook volledig wordt 
geïnformeerd. 

Zorgplicht ondanks 
ontbreken verplichting?

Inhoud van deze zorgplicht?

Uit de maatschappelijke functie van 
PMT vloeit voort dat zij een zorgplicht 
heeft die meebrengt dat zij in dit geval 
[…] rekening moet houden met de 
belangen van degenen aan wie zij 
vraagt in te stemmen met de 
waardeoverdracht

Waarom?

Gedeeltelijk onjuiste of onvolledige informatie, kan leiden tot ontevreden 
deelnemers en aansprakelijkheid



Zorgplicht by design

1

2

3

4

Bepaal wie je wilt zijn, en geef dan richting aan de zorgplicht door 
onder meer ontwerpprincipes te formuleren

Integreer zorgplicht in de dienstverlening

Zorgplicht is een cyclus 

Integreer zorgplicht in de pensioenregelingen



1: Bepaal wie je wilt zijn
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Focus op kosten in de uitvoering Focus op deelnemer “engagement” Focus op persoonlijke relatie met veel
deelnemers

• Maximaal gestandaardiseerde contracten 
(eenvoudige oplossingen)

• Verwijzing voor aanvullende services, 
diensten, vragen

• Digitaal pensioenportal met basis inzicht 
over opgebouwd pensioenvermogen en 
verwacht pensioeninkomen

• Communicatie en begeleiding 
deelnemers door met name robots, 
chatbots, digitale aanvraagstraat en 
webformulieren

• Gestandaardiseerde contracten maar 
ook maatwerk

• Pro-actief ‘meedenken’ met deelnemer
• (advies)Diensten van derden inkopen
• Goed opgeleide/betrokken medewerkers 

PUO/fonds

• Gepersonaliseerd digitaal pensioenportal 
met ‘push’ melding bij nieuwe informatie

• Real time
• Persoonlijk financieel advies bij ‘life – en 

career’ events
• Werkgevercommunicatie om pensioen 

te  onderscheiden als arbeidsvoorwaarde

• Gestandaardiseerde contracten
• Fixed fee per deelnemer voor standaard 

diensten
• Aanvullende services tegen betaling

• Gepersonaliseerd digitaal 
pensioenportal met ‘push’ melding bij 
nieuwe informatie

• Real time
• Events (groepsbijeenkomsten, webinars)
• Veel online content
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n
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D
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Kosten Kampioen Deelnemer Denker Relatie Reus

Pensioenuitvoerder met hoogopgeleide-
en financieel zelfredzame deelnemers 

en/of deelnemers met een laag inkomen

Pensioenuitvoerder met een werkgever die 
zich in arbeidsvoorwaarden wil onderscheiden 

met pensioen

Grote pensioenuitvoerders met 
eenvoudige regelingen die persoonlijke 

relatie met de deelnemer belangrijk 
vinden

Ty
pe

of

of

of

of



Ontwerpprincipe: wij willen dat al onze deelnemers onze 
informatie kunnen begrijpen

De informatie moet ook op B1 niveau worden verstrekt



Ontwerpprincipe: wij willen dat al onze deelnemers onze 
informatie kunnen begrijpen
Gebruik naast tekst ook zo veel mogelijk visuele content om de boodschap over te brengen

Partnerpensioen: Wat krijgt je partner als jij overlijdt voor de pensioendatum?: 

Jaarsalaris: EUR 65.000

EUR 13.000
20% van het 

salaris

Wezenpensioen: Wat krijgen je kinderen als jij overlijdt?

Jaarsalaris: EUR 65.000

EUR 22.750
35% van het salaris



2: Integreer zorgplicht in de pensioenregeling

De regeling kan in opzet en werking goed 
worden uitgelegd

Uitkomst is in allerlei 
omstandigheden acceptabel 
voor de deelnemer

Uitkomsten zijn in alle scenario’s 
uitlegbaar en aanvaardbaar

Regeling geeft invulling aan behoefte, 
kenmerken en doelstellingen deelnemers

Nuttig

Begrijpelijk Kosten
efficiënt

Veilig

PARP



3: Integreer zorgplicht in de dienstverlening

Uitstekende 
dienstverlening

Vanzelfsprekend: 
de hele keten 

dezelfde kant op

Betrokken

Betrouwbaar: 
kom na wat 

wordt toegezegd

Eigen: passend bij 
de 

pensioenuitvoerder 
en de deelnemer



4: Zorgplicht is een cyclus

Monitor

Evalueer

Onderhouden 
en verbeteren

Monitoring van onder meer:
• Wet- en regelgeving
• Jurisprudentie
• Klachten(management)
• Inloggegevens
• Vragen van deelnemers
• Maatschappelijke 

ontwikkelingen
• Uitgevraagde 

deelnemersvoorkeuren
• Leidraden toezichthouders
• ‘Klikgedrag’
• Keuze-architectuur (IT, apps, 

klantcontactcenter, Mijn-
Omgeving etc.)

Stel vragen:
- Is het doel van 

[informatieverstrekking, 
deelnemerbereik, aantal 
klachten, het gebruik van de 
keuzearchitectuur] bereikt?

- Is het gekozen [IT-systeem, 
communicatiekanaal etc.} nog 
steeds relevant voor de 
doelstelling?

Formuleer acties en plan de 
uitvoering van deze acties:
- Aanpassing 

communicatiemiddelen
- Verbeteren van 

keuzearchitectuur
- Aanvullend trainen van 

medewerkers
- Verbeter 

procesbeschrijvingen
- Etc.



• De zorgplicht van pensioenuitvoerders neemt toe

• Pensioenuitvoerders moeten nadenken over wie ze willen zijn. Op basis daarvan kan de 
pensioenuitvoerder een zorgambitie formuleren

• Zorgplicht moet worden geïntegreerd in de producten en dienstverlening

• Het vastleggen van overwegingen, het monitoren van de gekozen oplossingen en het 
evalueren van gemaakte keuzes is noodzakelijk om aan de zorgplicht te blijven voldoen 

• Pensioenuitvoerders die zorgplicht op deze manier onderdeel te maken van de dagelijkse 
bedrijfsvoering zullen worden beloond: zij krijgen er tevreden en financieel fitte 
deelnemers voor terug

Conclusie



Dank voor uw aandacht

Vragen?
Bianca van der Goes
Bianca.van.der.goes@pwc.com
Tel: 06-20210672



Pauze



Zorgplicht en keuzebegeleiding

PwC Pensioenlezing 2022



Marcel Warnaar
Bedrag ineens: De 
eerste proeve voor 
keuzebegeleiding

11:45 – 12:15

René Maatman
Zorgplicht en 
polsstokhoogspringen

12:15 – 12:45

Afsluiting

12:45 – 13:00

Lunch

13:00

Programma



Bedrag ineens 

De eerste proeve voor 
keuzebegeleiding

1-12-2022
Marcel Warnaar



05-12-2022
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Antwoord krijgen op de vraag …
• … voor welke keuzes huishoudens komen te staan;
• … of huishoudens deze keuzes zelfstandig kunnen maken;
• … of er begeleiding nodig is;
• … wat huishoudens zelf willen.

Pensioen moet een abc’tje worden
• Adequaat
• Begrijpelijk
• Checkbaar

Doel van het Nibud
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(Potentieel) gebruik van bedrag ineens

41
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28
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16 12 8

0

10
20

30
40

50

60
70

80

90
100

25-44 45-54 55-67

Gebruik van bedrag ineens bij respondenten die pensioen opbouwen bij 
werkgever, naar leeftijd in jaren, in procenten (n=630)

(zeker) Wel Misschien (zeker) Niet Weet ik niet

Denkt u hiervan gebruik te willen maken?



05-12-2022
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Denkt u hiervan gebruik te willen maken?

(Potentieel) gebruik van bedrag ineens
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Laag Midden Hoog

Gebruik van bedrag ineens bij respondenten die pensioen opbouwen bij 
werkgever, naar huishoudinkomen, in procenten (n=630)

(zeker) Wel Misschien (zeker) Niet Weet ik niet



%
Reizen 27

Geen specifiek gebruik; ik wil graag geld ter beschikking hebben 25

Hypotheek afbetalen 24

Een product kopen (bijv. auto, boot, camper) 12

Zelf beleggen 12

Schenken aan kinderen of familie 10

Andere schulden afbetalen 10

Verbouwen 10

Anders 8

Verhuizen, nieuw huis kopen 7

Opleiding 2

Schenken aan een goed doel 1

Waarvoor bedrag ineens gebruiken?

44

Wat zou u willen doen met zo'n eenmalig bedrag van 10.000 euro?, in procenten (respondenten die pensioen opbouwen bij werkgever, meerdere
antwoorden mogelijk; n=630)
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47%
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25%
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Bruto inkomen, inclusief AOW

Hoeveel houd je over van bedrag ineens?

voor aow na aow

Effecten opname bedrag ineens vóór en na AOW
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Zou u begeleiding bij de keuze voor een eenmalige opname willen hebben? 

Begeleiding bij keuze bedrag ineens
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Ja Nee Weet ik niet

Behoefte voor begeleiding bij bedrag ineens bij respondenten die pensioen 
opbouwen bij werkgever, in procenten (n=630)



Begeleiding bij keuze bedrag ineens

51

25-44
%

45-54
%

55-67
%

Totaal 
%

Financieel adviseur 50 49 42 48

Pensioenuitvoerder (bijv. pensioenfonds/-verzekeraar) 37 45 56 43

Mijnpensioenoverzicht.nl 36 31 33 34

Belastingdienst 29 28 29 29

Consumentenorganisaties (bijv. Consumentenbond, Nibud) 21 27 17 22

Financiële instellingen (bijv. banken) 23 15 10 18

Werkgever 19 19 17 18

Vrienden/familie 16 9 <1 11

Ik heb geen begeleiding nodig 2 4 <1 2

Anders <1 <1 2 <1

Van wie of welke organisatie zou u begeleiding willen, naar leeftijd, in procenten (respondenten die begeleiding willen hebben en pensioen opbouwen 
bij werkgever; meerdere antwoorden mogelijk; n=256)



1. Zorg snel voor duidelijkheid

2. Verbeter de regeling

3. Help bij het maken van keuzes

Belangrijkste aanbevelingen
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doelen   
(bij)stellen

In kaart 
brengen

overzicht
makeninzicht krijgen

keuzes
maken
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1 december 2022 | René Maatman 
Hoogleraar vermogensbeheer en pensioenvraagstukken RU Nijmegen, advocaat KVDV  en  vz RvT Pensioenfonds SPMS

ZORGPLICHT EN POLSSTOKHOOGSPRINGEN  



INHOUD

Over de polsstok van de pensioendeelnemer en het pensioenfonds…

• Behoefte aan financiële begeleiding en adviezen

• Fiduciaire verantwoordelijkheid of zorgplicht

• Zorgplicht en digitalisering

• Digitalisering, zorgvuldigheid en aansprakelijkheid



Toekomstscenario’s 2036 – Verantwoordelijkheidsverdeling rond planning pensioenvoorziening* 

Behoefte aan financiële begeleiding en adviezen in alle scenario’s 

Alleen in scenario 3 behoudt de bestaande marktordening haar relevantie 

Taakafbakening heeft  bijwerkingen: strijdig met belangen van de deelnemers

Overheid dient spoedig initiatief te nemen tot wijziging  taakafbakening

* Van der Lecq, Maatman, Irwin, Salden, Versteegt & Wilms (Netspar 2021)



Fiduciaire verhouding: pensioenfonds kiest voor rekening van deelnemer

Scheiding macht en belang: pensioenfonds handelt voor rekening van deelnemer

Fiduciaire verantwoordelijkheid beschermt deelnemer tegen:

• Onwetendheid: hoeveel kapitaal denken wij nodig te hebben voor een goed pensioen?

• Onkunde: wij denken te kunnen beleggen

• Overmoed: wij denken voor onszelf te kunnen zorgen

• Overmatig optimisme: wij vertrouwen op ons eigen menselijk kapitaal

Wtp overschat het doenvermogen

Fiduciaire verantwoordelijkheid verlicht het doenvermogen



Zorgplichten: deelnemer in staat stellen tot geïnformeerde keuzes

Macht en belang in één hand: deelnemer kiest voor eigen rekening

Pensioenfonds moet deelnemer in staat stellen tot juiste keuzes

• AFM onderstreept belang keuzebegeleiding: méér dan informeren (MvT p. 156)

• Pensioenfonds mist ‘totaalplaatje’ (AFM): pensioenfonds begeleidt slechts eigen regeling

• Taakafbakening leidt tot onvolledige informatie en suboptimaal advies: kwetsbaar

• Deelnemersbelang = all finance-advies gebaseerd op totaalplaatje

• Algoritmisering en robo-advies heeft de toekomst: 24/7 beschikbaarheid, snelheid, consistentie, lage kosten

Moeten pensioenfondsen dit willen…?



Pensioenfonds moet polsstokhoogspringen…

Wtp en AFM (2022) forceren advies dat suboptimaal is

Deelnemers activeren
• Relevante kenmerken afwegen in het perspectief van de eigen situatie dan wel daarover advies inwinnen en kiezen

Deelnemers aanmoedigen
• Keuzes bezien in de context van het “persoonlijke totaalplaatje”

Pensioenfonds kán (!) meer doen
• Deelnemer wijzen op raadplegen financieel adviseur en inwinnen integraal financieel advies
• Informatie inwinnen over financiële situatie van de deelnemer en die meenemen in keuzebegeleiding

Pensioenuitvoerders kunnen (!) gebruikmaken van
• Beschikbare gegevens: kenmerken van groepen deelnemers: bijv. opgebouwd pensioen, partner, leeftijd
• Gegevens die zij opvragen: bijv. huizenbezit, hypotheek, alimentatie of elders opgebouwd pensioen 



Maar is de polsstok lang genoeg…?

Denkbaar: all finance-advies door pensioenfondsen, maar…

• Geen kernactiviteit van pensioenfondsen, noch een bewezen kwaliteit

• Taakafbakening belemmert pensioenfonds dat data zou willen verzamelen

• Uitbesteding geen oplossing: pensioenfonds legt belemmering door aan opdrachtnemer (PUO)

• Bovendien: aansprakelijkheidsrisico is groot

Pensioenfondsen moeten dit goed doen, of niet doen…

Beter: Wft-pensioenadviseurs die robo-all finance-advies geven - al dan niet for profit

• Hoe te reguleren?



Pensioenadviseur en fiduciaire verantwoordelijkheid

Pensioenadviseur die gegevens uit verscheidene bronnen veredelt: datafiduciaris

Scheiding macht en belang: datafiduciaris heeft macht | pensioendeelnemer belang

Loyaliteit: positief (doen)
• belangen van pensioendeelnemers voorop 

Zorgvuldigheid: negatief (nalaten)
• Geen gedrag dat materiële of immateriële schade toebrengt aan pensioendeelnemer of samenleving als geheel
• Geen schending van privacy
• Geen reputationele schade, discriminatie of stigmatisering
• Geen massa-manipulatie

Subnormen: digitale (grond)rechten



Robo-advies: verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

Zorgvuldigheid – maatschappelijke betamelijkheid – onrechtmatige daad

Reflexwerking door Wft en guidance toezichthouder

“Indien gebruik wordt gemaakt van geautomatiseerde systemen voor de dienstverlening aan deelnemers, is het van belang dat deze zorgvuldig 
worden ontwikkeld, getest, geaccepteerd, in gebruik genomen en onderhouden. Een foutief geprogrammeerd geautomatiseerd systeem kan leiden 
tot ongewenste sturing en daarmee negatieve financiële consequenties voor deelnemers hebben. Ook als gebruik wordt gemaakt van een 
systeem van een derde partij blijft de pensioenuitvoerder verantwoordelijk. (…) Een pensioenuitvoerder die gebruik maakt van geautomatiseerde 
systemen moet monitoren of de systemen goed blijven functioneren.” (AFM Voorlopige leidraad keuzebegeleiding)

Aansprakelijkheid voor robots en algoritmen (Tjong Tjin Tai 2017)
• Algoritme kan fouten bevatten of het lerend vermogen van de robot kan tekortschieten

• Toepassing kan onrechtmatig zijn als de [adviseur] geen toereikende voorzorgsmaatregelen heeft getroffen 

• Risicoaansprakelijkheid ligt op de loer



Robo-advies en AVG: eisen

Gegevensverwerking moet ‘rechtmatig’ zijn: toestemming

• Aantoonbaar vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting
• Deelnemer aanvaardt de verwerking actief en ondubbelzinnig

• Verkrijger moet aantonen dat deelnemer toestemming heeft gegeven

• Indien toestemming gevraagd voor verscheidene aangelegenheden
• Verzoek in een begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm en in duidelijke taal
• Zodanig presenteren dat onderscheid tussen de verschillende aangelegenheden duidelijk is

• Betrokkene kan de toestemming te allen tijde intrekken
• Procedure tot intrekking komt overeen met die tot het verlenen van toestemming
• Intrekking heeft geen gevolgen voor rechtmatigheid eerdere verwerking op basis van eerdere toestemming



Waar breng ons dit?

Wat stellen we vast?

• Wtp overschat doenvermogen: kopzorg

• Zorgplichten leggen groot aansprakelijkheidsrisico voor pensioenfondsen: topzorg

Wat moet anders?

• Bevorder infrastructuur voor all finance-advies door Wft-pensioenadviseur

• Beëindig beperkingen Taakafbakening
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