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Geachte mevrouw Ancion-Kors,

Wij ontvingen uw schrijven inzake de door de heer Pikaart ingediende klacht

tegen een voorlichtingsbrochure uit 2008 van de Vereniging van

Bedrijfstakpensioenfondsen. Daarover de volgende observaties.

l.

Het is goed om te lezen dat de he-er Pikaart onze website zeer grondig

bestudeerd heeft. Onze website is het eigendom van een niet-commerciële

vereniging die geen producten of diensten aanbiedt. Onze ervaring leert dat

onze website voornamelijk wordt bezocht door pensioenfondsen, aanverwante

organisaties, media en de heer Pikaart.

2.
De heer Pikaart richt zijn klacht aan de Pensioenfederatie aangezien de

Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen zou zijn opgegaan in de

Pensioenfederatie. Dit is technisch niet juist, de Vereniging van

Bedrijfstakpensioenfondsen is een zelfstandige entiteit die ingeschreven staat
bij de Kamer van Koophandel.

3.

De uiting die de heer Pikaart als reclame betitelt: "Misschien vraagt u zich af

of aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds wel voordelig voor u is. En, als

u vrijwillig bij een bedrijfstakpensioenfonds bent aangesloten, of u elders niet

beter af bent." is geen directe of indirecte aanprijzing.
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Het is louter voorlichtende informatie ten behoeve van reeds bij

pensioenfondsen aangesloten werkgevers overeenkomstig uw uitspraak van

17 december 2012 onder dossiernummer 2012/00987 en daarmee geen

reclame in de zin van de NRC.

4.

De heer Pikaart doet zijn beklag verder over specifieke uitingen in de folder.

Zoals in de brochure is aangegeven, is de tekst gebaseerd op het boek

'Kosten en Baten van collectieve pensioensystemen' , uitgegeven door Kluwer

met als eindredactie dr. S.G. van der Lecq en dr. o.W. Steenbeek.

5.

Aangezien het geen reclame betreft, is de Reclame Code Commissie niet het

juiste gremium voor de klacht van de heer Pikaart. Mocht de heer Pikaart een

onrechtmatigheid hebben geconstateerd door of vanwege het plaatsen van de

voorlichtingsbrochure op de website van de Pensioenfederatie, dan kan hij

gebruik maken van de reguliere juridische wegen dle voor hem openstaan.

6.

Voor de volledigheid zal ik nog kort inhoudelijk ingaan op de door de heer

Pikaart gestelde punten. Wanneer er bijgestort dient te worden en wanneer de

pensioenuitkeringen verlaagd moeten worden, staan uitgebreid beschreven in

wet- en regelgeving. Bijstortingsafspraken worden overigens louter

overeenkomstrechtelijk door ondernemingspensioenfondsen gemaakt, en niet

door bedrijfstakpensioenfondsen. De aangehaalde brochure gaat over

bedrijfstakpensioenfondsen, de klacht van de heer Pikaart mist daarmee ook

inhoudelijk iedere grondslag.

op de naleving van wettelijke bepalingen door pensioenfondsen, bijvoorbeeld

ook voor het civielrechtelijk kwalificeren als een uitkeringsovereenkomst (DB)

of als een premieovereenkomst (DC) zoals ook beschreven in uw uitspraak

van 17 december 2012 onder dossiernummer 2012/00987, wordt toezicht

gehouden door De Nederlandsche Bank, de Autoriteit Financiële Markten

en/of de Nederlandse Mededingingsautoriteit.
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De heer Pikaart hoeft zich derhalve geen zorgen te maken over het naleven

door pensioenfondsen van de wettelijke bepalingen. Mocht hij toch zijn

zorgen kenbaar willen maken, dan kan hij zich richten tot de wettelijke

toezichthouders. Ook hier geldt overigens dat de reguliere civielrechtelijke

juridische wegen eveneens openstaan.

Ik hoop u voldoende informatie te hebben verstrekt en hoop dat u met mij

inziet dat de door de heer Pikaart ingediende klachten niet onder de

reikwijdte van de NRC vallen.

Met vriendelijke groet,----------
•


