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1. Premiepensioeninstelling art. 2:54c juncto 2:54h Wft  

Pensioen dichter bij de mens brengen 



3 Draft—for discussion only 

2. De eerste reactie... 
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Why? How? What? 

3. Van 2 naar 1 
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4. Fusie – overgang onder algemene titel 
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1. Due Dilligence  
& opmaken 
Fusievoorstel 

2. Betrekken OR 
& Interne 
stakeholders 

3. Instemmingsverklaring 
Aandeelhouders & 

Ondertekening RvC/ 
bestuurders 

4. Tussentijdse 
Vermogensopstelling 
31 december 2017 
23:59u 
 

5. Deponering KvK & 
Publicatie 

5. Stappenplan 

Presenter
Presentation Notes
Deponbering KvK- 180 pagina;sPublicatieIdentiteitsbehoud algemeen �De vraag naar het zogenaamde identiteitsbehoud levert in de praktijk de meeste discussie of voor de vraag of OvO al dan niet toepasselijkheid is. Kortweg gezegd komt het neer op de vraag of de overgedragen/overgenomen activiteiten na datum van overgang qua inhoud en omvang in de kern ongewijzigd zijn gebleven.  Dit betreft een beoordeling op grond van de feitelijke omstandigheden van het geval.  Op grond van de rechtspraak van de Hoge Raad en het  Hof van Justitie EG zijn voor de vraag naar het identiteitsbehoud de volgende gezichtspunten van belang: �·        De aard van de activiteiten �·        De overdracht van materiële activa �·        Overname van personeel �·        Overdracht van klantenkring �·        Duur van de eventuele onderbreking van de activiteiten ��Bovengenoemde omstandigheden zijn ieder afzonderlijk niet van doorslaggevende betekenis maar dienen in onderlinge samenhang te worden beoordeeld. ��Commerciële conversie NN PPI portefeuille �Bij de integratie tussen NN PPI en BeFrank wordt gekozen voor een commerciële conversie van de NN PPI portefeuille omdat een technische conversie niet haalbaar is. Dit houdt in dat de klanten van de NN PPI portefeuille bij het aflopen van hun contract de mogelijkheid krijgen om over te stappen naar BeFrank met BeFrank pensioenproduct (welk product niet dezelfde is als dat van NN PPI) of naar een andere, concurrerende aanbieder. Hierbij zullen klanten uiteraard worden aangemoedigd over te stappen naar BeFrank. Dit brengt mee dat de conversie gefaseerd, d.w.z. tot (minimaal) 1 januari 2020, zal verlopen omdat de contracten van de NN PPI klanten op verschillende momenten aflopen. ��Geen identiteitsbehoud NN PPI portefeuille �Op voorhand is met goede argumenten verdedigbaar dat aan het vereiste van identiteitsbehoud van de NN PPI portefeuille niet is voldaan en daarmee toepasselijkheid van OvO is uitgesloten. Deze argumenten zijn:×           De identiteit van de NN PPI activiteiten wordt in de kern bepaald door de pensioenproducten en klanten, m.a.w. de klantenportefeuille. Vaststaat dat deze portefeuille na de conversie op een wezenlijk onderdeel gewijzigd zal zijn, namelijk het BeFrank pensioenproduct in plaats van het NN PPI pensioenproduct. Voorts zal de portefeuille bij BeFrank met andere systemen (en andere medewerkers, zie hierna) worden beheerd. Deze factoren vormen al een belangrijke indicatie dat geen sprake kan zijn van identiteitsbehoud.×           Hoeveel klanten na de conversie behouden zijn, is op voorhand onzeker want afhankelijk van de vrije keuze van de klant om wel of niet naar Be Frank over te stappen. De commerciële conversie valt daarmee niet te kwalificeren als een 'overeenkomst' op grond waarvan de NN PPI portefeuille wordt overgedragen naar BeFrank PPI. Aan het 'overeenkomstvereiste' van OvO is niet voldaan.×           Met de commerciële conversie wordt de administratie bij AZL wordt uitgefaseerd. Voor de contracten die overgesloten worden bij BeFrank zal door de medewerkers van BeFrank in het administratiesysteem van BeFrank worden uitgevoerd. De AZL medewerkers gaan niet over naar BeFrank;×           Gelet op de gefaseerde commerciële conversie, die ruim twee jaar in beslag zal nemen, kan niet worden gezegd dat de NN PPI portefeuille 'zonder onderbreking' wordt voortgezet. Er is geen eenduidig overgangstijdstip, hetgeen eveneens een sterke indicatie vormt voor de conclusie dat OvO niet toepasselijk is.   �
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1 april  2018 

BeFrank 2,0 VVGB Concept VVGB definitief + Q&A DNB/AFM 

AFM/ DNB verzoek goedkeuring 
beoogde governance 

Maart 2018 April 2018 

OR Traject 1 – Juridische Transitie 

Juli 2018 

Interne 
stakeholders 

Sept 2017 

Beoordeling DNB 
concept VVGB 

Overleg DNB tav 
VVGB traject 

Governance 
Inrichten nieuwe Governance BeFrank 2.0 

NN Board goedkeuring 

Aanleveren concept 
VVGB  DNB 

Mei 2018 

OR Traject 2 – Org. & pers. wijzigingen 

AFM & DNB ingelicht 
over voorgenomen 
governance 

Nov 2017 

Goedkeuring DNB Fusie NN PPI – BeFrank PPI 

6. In chronologische volgorde 

1 mei  2018 1 juni  2018 1 juli  2018 
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 kge 

1. Overall Rationale voor voorgenomen Transactie 

2. Strategie 3. Capital en Risk Management 

6. Corporate Information 

Verklaring van geen bezwaar gekwalificeerde deelneming :3 :95 Wft 

7. Aanlevering VVGB Informatie 

4. Internal Control 

Begeleidende brief 

Gegevens aanvrager  
Zeggenschap structuur/ 

Juridische 
groepsstructuur 

Financiële soliditeit 
aanvrager 

Impact op financiële 
onderneming 

Financiering  
deelneming  



9 Draft—for discussion only 

8. Keys voor een soepel verloop van de fusie 

Ken je stakeholders! 
 

 
 

 
 Communicatie intern/ 

extern & herhaling 
 

Vooraf afgestemd en 
doorleefd PvA op 
operationeel niveau 

Een betrokken team 
 

Zorg voor een 
(juridisch) te doorlopen 
stappenplan iolm de 
notaris 
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4. Risicomanagement vooruitzichten 2018  

8 

Vragen? 
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