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Betreft: Uitvoeringstoets conceptwetsvoorstel derdepijlerpensioen en bijstand 

Mevrouw de Staatssecretaris, 

In uw brief van 18 december 2014, kenmerk 2014-0000190464, verzoekt u mij het conceptwetsvoorstel 
derdepijlerpensioen en bijstand te beoordelen op aspecten van uitvoerbaarheid, voor zover dit 
wetsvoorstel voor de uitvoeringsprocessen van de SVB van toepassing is. Met deze brief voldoe ik aan uw 
verzoek. 

In de Verzamelbrief van december 2014 verzoekt u gemeenten en SVB om vooruit te lopen op het 
wetsvoorstel en reeds vanaf 1 januari 2015 bij de middelentoets van de Participatiewet 
pensioenvermogens in de derde pijler te behandelen overeenkomstig de geschetste contouren in uw brief 
van 18 december 2014 aan de Tweede Kamer. In deze brief zal ik ook reageren op dit verzoek. 

Algemeen 
Met het wetsvoorstel wordt (onder meer) beoogd het door zelfstandigen opgebouwde pensioen, onder 
bepaalde voorwaarden en binnen zekere grenzen, buiten beschouwing te laten bij de vermogenstoets van 
de bijstand. In een nog op te stellen ministeriële regeling worden nadere regels gesteld. In uw brief van 18 
december aan de Tweede Kamer heeft u de contouren geschetst waarlangs de uitwerking van het 
wetsvoorstel zal plaatsvinden. 

De beoogde datum van inwerkingtreden is 1 januari 2016. In het Witteveenakkoord van 18 december 2013 
werd ervan uitgegaan dat de beoogde bescherming van het door zelfstandigen opgebouwde pensioen 
reeds op 1 januari 2015 wettelijk geregeld kon zijn. Tegen die achtergrond worden gemeenten en SVB 
verzocht om reeds per 1 januari 2015 overeenkomstig de in uw brief aan de Tweede Kamer geschetste 
contouren te handelen. 

Gevolgen wetsvoorstel voor de SVB 
De bescherming van het pensioenvermogen geldt alleen zolang de belanghebbende de 
pensioengerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt. AlO-belanghebbenden hebben in het algemeen die 
leeftijd bereikt. In incidentele gevallen kan de SVB hier wel mee te maken krijgen indien een jongere 
partner van een AlO-gerechtigde de pensioengerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt en over een eigen 
pensioenvermogen in de derde pijler beschikt. 

Vermeld bij correspondentie datum en kenmerk van deze brief 



Bij iedere aanvraag om AIO vraagt de SVB naar het vermogen van de belanghebbenden. Door de beoogde 
wetswijziging zal zowel het uitvragen van gegevens over vermogen als de beoordeling van de gevolgen van 
vermogen van een partner onder pensioenleeftijd aanmerkelijk complexer worden, gezien de uitgebreide 
voorwaarden genoemd in het nieuwe artikel 15, eerste lid, onder b. Bij ministeriële regeling zullen 
daarbovenop nadere regels gesteld worden met betrekking tot de toetsing van deze voorwaarden. De SVB 
meent dat de bescherming van het door zelfstandigen opgebouwde pensioen mogelijk ook met minder 
gedetailleerde regelgeving zou kunnen worden bereikt. Ik adviseer u na te doen gaan of alle gestelde 
voorwaarden en een nadere uitwerking daarvan zinvol en noodzakelijk zijn. 

Het aantal structurele aanvragen om AIO van personen met een partner onder de pensioenleeftijd, met 
een vermogen boven de vrijlatingsgrens, zal naar verwachting beperkt zijn. 
Mogelijk zal initieel sprake zijn van een aantal extra aanvragen om AIO van personen die vanwege een 
pensioenvermogen van de jongere partner eerder geen aanvraag hebben ingediend, dan wel van personen 
die eerder een aanvraag hebben ingediend, welke is afgewezen op grond van vermogen. De SVB beschikt 
niet over informatie op grond waarvan de toename van het aantal aanvragen kan worden geraamd. 

Om de wetswijziging in te voeren zal de SVB het aanvraagformulier, klantcommunicatie en werkinstructies 
moeten aanpassen. 
Om te voldoen aan uw verzoek om reeds per 1 januari 2015 te anticiperen op het wetsvoorstel zal de SVB 
deze invoeringsactiviteiten zo spoedig mogelijk uitvoeren. Voor een goede invoering is het noodzakelijk dat 
de SVB spoedig kennis kan nemen van de op te stellen ministeriële regeling. 
Ondanks de zeer korte voorbereidingstijd heeft de SVB op 30 december 2014 de werkinstructies zodanig 
aangepast dat medewerkers reeds per 1 januari 2015 bij de middelentoets konden handelen 
overeenkomstig het wetsvoorstel derdepijlerpensioen en bijstand. Graag zou de SVB dergelijke verzoeken 
eerder ontvangen, zodat een goede voorbereiding en implementatie gewaarborgd is. 

In- en uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid per datum inwerkingtreden 
De SVB acht het wetsvoorstel in- en uitvoerbaar op de beoogde datum van inwerkingtreden, onder de 
voorwaarde dat de ministeriële regeling geen onuitvoerbare regels bevat met betrekking tot de toetsing 
van de voorwaarden uit het wetsvoorstel. 

De SVB kan ook aan uw verzoek voldoen om vanaf 1 januari 2015 te anticiperen op het wetsvoorstel 
overeenkomstig de in de brief van 18 december 2014 aan de Tweede Kamer geschetste contouren. 

Effecten op de uitvoeringskosten en formatie 
De gevolgen voor de kosten en formatie van de SVB zullen beperkt zijn. De eenmalige in- en 
uitvoeringkosten zullen naar verwachting ca. € 10.600 bedragen. De extra structurele kosten zijn 
verwaarloosbaar. Een nadere onderbouwing vindt u in bijlage 1. 

De gevolgen voor de formatie worden als verwaarloosbaar ingeschat. 

Voor vragen over of een toelichting op deze uitvoeringstoets kan contact opgenomen worden met dhr. E. 
de Graaf (edegraaf@svb.nl. 020-6565839). 
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Ik vertrouw erop u hiermee van dienst te zijn geweest en stel het op prijs spoedig een reactie te ontvangen 
op deze brief. 

Hoogachtend, 
Sociale Verzekeringsbank 

Mw. drs. N.A. Vermeulen MBA 
voorzitter Raad van Bestuur 

Bijlagen: 1 



Sociale Verzekeringsbank 

Bijlage 1 

Berekening eenmalige uitvoeringskosten SVB 2015 

Activiteiten Aantal Uren Tarief Eenmalige invoeringskosten 2015 
Aanpassing systemen, procedures. 
Instructies, klantproducten 

140 uur €68 €9.520 

Extra aanvragen initieel (x 80 minuten) 15 20 uur €52 € 1.040 
Totaal € 10.560,00 

Berekening structurele uitvoeringskosten SVB 2015 ev. 

Activiteiten Aantal Uren Tarief Structurele uitvoeringskosten 
Toename complexe gevallen 
vermogenstoets (x 20 minuten) 

100 33 uur €52 € 1.716 

Extra aanvragen (x 80 minuten) 6 8 uur €52 €416 
Totaal € 2.132,00 
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