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Nr. 27  AMENDEMENT VAN DE LEDEN KLAVER EN VAN WEYENBERG 
TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 251 

Ontvangen 14 oktober 2014 

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 

I

Na artikel I, onderdeel M, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende: 

 Ma

Na artikel 133a wordt een artikel ingevoegd, luidende: 

Artikel 133b. Melding reële dekkingsgraad aan toezichthouder  

1. Een pensioenfonds is verplicht om jaarlijks de hoogte van de reële 
dekkingsgraad van het pensioenfonds aan de toezichthouder te melden. 

2. Bij regeling van Onze Minister worden regels gesteld over de reële 
dekkingsgraad. 

II

In artikel I, onderdeel X, onderdeel 1, wordt «de dekkingsgraad en de 
beleidsdekkingsgraad» vervangen door: de dekkingsgraad, de beleidsdek-
kingsgraad en de reële dekkingsgraad. 

III

Na artikel II, onderdeel K, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende: 

1 Vervanging in verband met een wijziging in de ondertekening.
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Ka

Artikel 128b. Melding reële dekkingsgraad aan toezichthouder  

1. Een beroepspensioenfonds is verplicht om jaarlijks de hoogte van de 
reële dekkingsgraad van het beroepspensioenfonds aan de toezichthouder 
te melden. 

2. Bij regeling van Onze Minister worden regels gesteld over de reële 
dekkingsgraad. 

IV

In artikel II, onderdeel V, onderdeel 1, wordt «de dekkingsgraad en de 
beleidsdekkingsgraad» vervangen door: de dekkingsgraad, de beleidsdek-
kingsgraad en de reële dekkingsgraad. 

Toelichting  

Het is van belang dat de toezichthouder kan toetsen in hoeverre de reële 
ambities van pensioenfondsen haalbaar zijn. Informatie over de hoogte 
van de reële dekkingsgraad van pensioenfondsen is hiervoor nodig. Met 
dit amendement wordt daarom geregeld dat pensioenfondsen jaarlijks 
verplicht worden aan De Nederlandsche Bank door te geven wat de stand 
van hun reële dekkingsgraad is. 

Dit wordt wetstechnisch vormgegeven door toevoeging van een nieuw 
artikel 133b aan de Pensioenwet en een nieuw artikel 128b aan de Wet 
verplichte beroepspensioenregeling. Bij ministeriële regeling zal worden 
bepaald wat het begrip «reële dekkingsgraad» inhoudt. 

Tevens wordt geregeld dat de reële dekkingsgraad in de staten moet 
worden opgenomen. 

Klaver
Van Weyenberg
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