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Wijziging Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen en art. 7:646 c.q. 7:647 BW ter implementatie richtlijn 2002/73EG. De wijziging leidt overigens niet tot ingrijpende wijzigingen. Het betreft met name
uitbreiding van de bescherming van werknemers met bescherming tegen onder meer intimidatie en seksuele
intimidatie alsmede aanpassing van de definities van het beginsel van gelijke behandeling en direct onderscheid. In de inleiding van de memorie van toelichting (TK 30 237 nr. 3 pag. 2) staat overigens, dat op dit
moment een integratiewet in voorbereiding is. Hierbij worden de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen (Wgbm/v), de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/c) en de Wet
gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (Wgbl) geïntegreerd in de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb). Overigens zijn daarbij geen inhoudelijke wijzigingen beoogd (zie ook TK 29 311 nr. 8).
Einde FVP in 2008. Op 8 november 2005 heeft de Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering
(FVP) bekend gemaakt, dat met ingang van 1 januari 2008 nieuwe WW-gerechtigden niet meer in aanmerking komen voor een bijdrage uit de FVP-regeling. Het geld is op! Dit betekent, dat deze mogelijkheid voor
oudere werknemers om tijdens werkeloosheid pensioenopbouw voort te zetten dan niet meer mogelijk is.
Ongewijzigde voortzetting van premievrije pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid kan gehandhaafd blijven voor op 31 december 2005 bestaande gevallen. Deze toezegging heeft staatssecretaris Wijn gedaan tijdens de plenaire behandeling van het overgangsrecht fiscale behandeling pensioen op 20 december
2005 in de Eerste Kamer. In tegenstelling tot het eerdere kabinetsstandpunt, dat ook premievrij voortgezette
pensioenpolissen moeten worden aangepast aan de Wet aanpassing VUT/Prepensioen en introductie Levensloopregeling (zie ons infomagazine 2005.14), zwichtte staatssecretaris Wijn voor de argumenten van Mevrouw Vedder – Wubben (CDA) in de Eerste Kamer, die mede namens de fracties van PvdA, D66 en OSF
o.a. naar voren bracht, dat aanpassing veel extra werk voor de pensioenuitvoerders zou betekenen. De staatssecretaris zal een beleidsbesluit uitbrengen, dat in lijn is met het beleidsbesluit van 9 januari 2004
(CPP2003/1821M) , dat is uitgebracht bij de introductie van het Witteveenkader.
Deskundige pensioenadvisering middels WFD niet gerealiseerd, concludeerde de stichting Kring van
Pensioen-Specialisten (KPS) bij de consultatie besluit financiële dienstverlening (BFD) in maart 2005. Bij
deze consultatie gingen enkel verzekeraar Legal & General en de KPS inhoudelijk in op pensioenadvisering
in de nieuwe Wet Financiële Dienstverlening (WFD). Het bezwaar is, dat deskundigheid op het gebied van
pensioen gekoppeld is aan deskundigheid op het gebied van levensverzekeringen. De inhoudelijke bezwaren
hebben helaas niet geleid tot aanpassing. Naast het feit, dat slechts een klein deel van de bemiddelaars actief
is op het gebied van pensioen wordt ook voorbij gegaan aan het feit, dat pensioen behoort tot het terrein van
arbeidsvoorwaarden en niet tot dat van verzekeringsproducten. De pensioenregeling van nog geen 15 % van
alle actieve deelnemers wordt uitgevoerd door een verzekeraar. Overigens moet een deskundige adviseur,
productadviseur volgens de KPS, wel in staat zijn om een onafhankelijke deskundige in te schakelen, zo lezen wij in bijlage 5 (art. 5c) bij het BFD. Vanwege onafhankelijkheid, deskundigheid of beiden?

