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Besluit van 3 oktober 1995 tot wijziging van het
Besluit reken- en procedureregels recht op
waarde-overdracht

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid van 28 augustus 1995, Directie Sociale Verzekeringen,
Nr. SV/VP/95/3953;
Gelet op artikel 32b, derde lid van de Pensioen- en spaarfondsenwet;
Gezien de adviezen van de Stichting van de Arbeid van 16 maart 1995,
kenmerk S.A.95.04768/K en van de Verzekeringskamer van 21 juni 1995,
kenmerk 3.117/95-1805;
De Raad van State gehoord (advies van 08 september 1995,
nr. W12.95.0476);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid van 27 september 1995, Directie Sociale Verzekeringen,
Nr. SV/VP/95/4241;
Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I
Het Besluit reken- en procedureregels recht op waarde-overdracht1
wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 1, onderdeel j, komt te luiden:
j. u-rendement: het u-rendement zoals dit maandelijks wordt gepubliceerd door het Centrum voor Verzekeringsstatistiek van het Verbond van
Verzekeraars.
B
In artikel 9, tweede lid, onderdeel a, wordt «t-rendement» telkens
vervangen door u-rendement en «t» wordt telkens vervangen door u.

Staatsblad 1995

484

1

1

Stb. 1994, 647.

Het advies van de Raad van State wordt niet
openbaar gemaakt, omdat het zonder meer
instemmend luidt dan wel uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel
25a, vierde lid, onder b, van de Wet op de
Raad van State).

ARTIKEL II
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van
uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van
toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 3 oktober 1995
Beatrix
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
R. L. O. Linschoten
Uitgegeven de zeventiende oktober 1995
De Minister van Justitie,
W. Sorgdrager
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NOTA VAN TOELICHTING
Het Besluit reken- en procedureregels recht op waarde-overdracht bevat
onder meer rekenregels voor het vaststellen van de overdrachtswaarde
van de over te dragen pensioenaanspraken. Hierbij wordt een kortingsfactor gehanteerd die afhankelijk is van twee variabelen.
Eén van die variabelen betreft het tot nu toe geldende t-rendement, dat
staat voor een bepaald beleggingsresultaat.
Er is inmiddels een nieuwe rendementsmaatstaf ontwikkeld, het
zogenaamde u-rendement.
Zoals ook aangegeven in de adviezen van de Stichting van de Arbeid en
de Verzekeringskamer sluit dit beter aan bij de feitelijke ontwikkelingen op
de kapitaalmarkt dan het t-rendement.
Om die reden is ook in dit besluit het t-rendement voor het bepalen van
de kortingsfactor vervangen door het u-rendement, zoals dit vanaf
1 januari 1995 maandelijks wordt gepubliceerd door het Centrum voor
Verzekeringsstatistiek (CVS) van het Verbond van Verzekeraars.
Overeenkomstig het advies van de Verzekeringskamer wordt aan de
wijziging van het besluit geen terugwerkende kracht gegeven.
De ministeriële regeling van 19 augustus 1994/nr. SZ/SV/P/94/3485,
houdende de vaststelling van regels als bedoeld in de artikelen 8, 9 en 12
van het Besluit reken- en procedureregels recht op waarde-overdracht zal
eveneens worden aangepast.
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
R. L. O. Linschoten
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