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Redactioneel

Voor u ligt alweer de laatste 
editie van het magazine Pensioen 
voor het jaar 2018. Waar we de 

vorige keer schreven dat er weinig was 
gebeurd, is er nu wel degelijk sprake van 
interessante ontwikkelingen op het gebied 
van pensioen. Zo is het kabinet druk met 
de pensioenonderhandelingen over de 
modernisering van het pensioenstelsel. 
In ruil voor afspraken rondom deze 
modernisering is het kabinet onder 
andere bereid de boete op vroegpensioen 
te verlagen. Het gaat in dit geval om de 
boete die werkgevers krijgen als zij een 
werknemer kort voor het pensioen een 
gouden handdruk geven. Hierdoor kan een 
werkgever zijn werknemers die bijvoorbeeld 
een zwaar beroep hebben of die 45 jaar of 
langer hebben gewerkt eenvoudiger eerder 
met pensioen laten gaan. 

Op het moment van schrijven van dit 
redactioneel is bekend geworden dat 
de pensioenonderhandelingen zijn stuk 
gelopen. Een akkoord met de sociale 
partners is nu niet mogelijk en zal naar de 
verwachting van het kabinet ook niet op 
korte termijn worden bereikt. We houden dit 
onderwerp vanzelfsprekend in de gaten en 
gaan hier, indien nodig, in 2019 nader op in.

Waar in deze editie van Pensioen wel 
aandacht wordt besteed, zijn bijvoorbeeld 
de 30%-regeling en de nieuwe leidraad van 
de AFM. Roderik van Sluis en Krissie Brands 
gaan in op de lopende discussie over de 
30%-regeling en op de haken en ogen die 
aan deze regeling kleven als het gaat om 
pensioen. Richard van Marwijk bespreekt 
de nieuwe leidraad van de Autoriteit 
Financiële Markten, waarmee wordt 
gestreefd naar duurzaam financieel welzijn 
voor consumenten.

Voor het interview hebben we deze 
keer gesproken met Hans van Meerten, 
professor International Pension Law 
aan de Universiteit Utrecht. Samen 
met hem bekijken we de toekomst en 
internationalisering van de pensioensector 
en gaan we in op het Pan-Europees 
Persoonlijk Pensioenproduct (PEPP).

Ook wordt in deze editie ingegaan op 
de impact van de professionalisering bij 
pensioenfondsen. Arjan ten Cate, Eline 
van der Lugt en Marjolein van Loon 
bespreken de stappen die Nederlandse 
pensioenfondsen de afgelopen jaren 
hebben gezet en welke rol ambitie en 
toenemende eisen van de toezichthouder 
hierin hebben gehad. Het is de vraag of 
dit een positieve ontwikkeling is of dat 
er ook sprake is van risico’s. Daarnaast 
bespreken Jeroen Linders en Rick te 
Spenke de doorlopende kosten voor 
pensioenverzekeringen en de impact 
hiervan op de jaarrekening. Peter Kavelaars 
besteedt in zijn column aandacht aan 
detachering en sociale zekerheid.

Tot slot gaan Carina Houwen en Carolien 
Hommels in op pensioen bij de overgang 
van een onderneming. Zij bespreken 
eventuele praktische problemen en risico’s 
van pensioenregelingen na overname of 
verkoop van een onderneming.

Al met al denken wij als redactie dat we 
er wederom in zijn geslaagd een mooie 
editie van Pensioen voor u samen te stellen. 
Wij wensen u dan ook veel leesplezier en 
natuurlijk prettige feestdagen!

Reacties: pensioen@deloitte.nl

Pensioen  | Redactioneel 
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Pensioen  | ‘We lopen hier lichtjaren achter’

Massale pensioenvergrijzing, een lage rente en 
deelnemers die financieel slecht voorbereid 
zijn op hun oude dag. Om een Europa-
brede pension gap van ongekende omvang 
te voorkomen, presenteerde de Europese 
Commissie deze zomer haar voorstel voor een 
Pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct, 
PEPP. Een stap vooruit, stelt Prof. Dr. Hans 
van Meerten, hoogleraar internationaal 
pensioenrecht aan de Universiteit Utrecht. 
Want PEPP staat voor transparant, eenvoudig, 
makkelijk en modern. En voor heldere 
eigendomsrechten. Toch staat Nederland 
op de rem, hopend een Europees kader te 
voorkomen en daarmee pensioen nationaal te 
houden. Dat getuigt van kortetermijndenken, 
volgens Van Meerten. Zeker als je ziet hoe de 
wereld verandert, digitaliseert, versnelt. Blijven 
we hangen in achterhaalde DB-regelingen 
en niet-relevante detaildiscussies? Of gaan 
we, met onze voldragen pensioensector, juist 
een voortrekkersrol in de EU vervullen? ‘Op 
pensioengebied leven we in dit land soms 
onder een steen.’

‘We lopen hier 
lichtjaren achter’
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Het Pan-Europees Persoonlijk 
Pensioenproduct is een vrijwillig 
en individueel product dat deels op 
Europees niveau is gestandaardiseerd 
en deels aanpasbaar is aan nationale 
behoeften en vereisten. Een 
derdepijlerproduct dus?

Zo wordt het wel gecommuniceerd, maar 
dat is een onderschatting ervan. Een 
misvatting. Het product, of de regeling, 
is enigszins vergelijkbaar met individuele 
voorzieningen als lijfrente of banksparen. 
In die zin past het in de derde pijler. Maar je 
kunt het op allerlei manieren organiseren, 
zoals door een bijstorting van de werkgever. 
Ook een collectieve PEPP is mogelijk. In 
België zijn ze tweedepijlerregelingen aan 
het omzetten in een PEPP – bijzonder 
interessant. Dat kan doordat ze in die 
pijler voornamelijk individuele regelingen 

hebben die al erg lijken op een PEPP. Niets 
in de verordening weerhoudt je ervan 
tweedepijlerregelingen in een PEPP om 
te zetten. Ik ben dus niet zo geneigd om 
het meteen als derdepijlerproduct te 
benoemen. We moeten die pijlerstructuur 
eens een keer loslaten, wat dat hindert het 
innovatieve denken over pensioen. Een PEPP 
is pijlerloos, zeg ik altijd.

Schetst u de historische context van dit 
product eens.

We zien dat veel overheidsfinanciën onder 
druk staan. Zelfs in Duitsland, waar ze 
mogelijk hun AAA-kredietstatus verliezen 
omdat het staatspensioen daar sterk op de 
schatkist drukt. Een PEPP kan in zo’n situatie 
enorme verlichting brengen. Voor tientallen 
miljoenen Europeanen, ook Nederlanders, 
dreigt een karige oude dag.

Het liefst zou ik het 
oude stelsel langzaam 
laten afsterven en 
een ander vehikel met 
een nieuwe opbouw 
introduceren. 

Pensioen  | ‘We lopen hier lichtjaren achter’
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Je kunt dus het vehikel wel heel eenvoudig 
maken, zo light touch mogelijk, maar omdat 
het een tweedepijler-IORP is, waardoor 
je met allerlei verschillende soorten 
regelgeving zit, blijft dat een lastig verhaal. 
En dat is een van de redenen waarom men 
nu zegt: laten we het nog simpeler maken. 
Het PEPP. Omdat men toch iets wil doen 
aan die massale pensioenvergrijzing die 
als een tijdbom maar doortikt, en die de 
overheidsfinanciën, ja zelfs de hele EU onder 
druk zet. Die PEPP biedt daar niet meteen de 
totale oplossing voor, maar is een stap om 
die vergrijzing beter te financieren.

Waarom stuit het PEPP dan op 
weerstand?

Nationale bevoegdheid speelt ook een 
rol. In de Tweede Kamer vindt men dat 
Europa zich niet met ons pensioen moet 
bemoeien. Dat is ook een van de redenen 
waarom IORP steeds complexer werd. 
Tal van waarborgen werden ingebouwd 
om ervoor te zorgen dat Nederlands 
pensioenkapitaal niet de grens over gaat. Zie 
ook de brief van minister Hoekstra aan de 
voorzitter van de Tweede Kamer, afgelopen 
juni, over de voortgang van de Europese 
besluitvorming rond PEPP. Hierin stelt hij 
dat PEPP de inrichting van de Nederlandse 
tweede pijler niet mag raken. Een belangrijk 
kenmerk van die pijler is de verplichte 
aansluiting bij bedrijfstakpensioenfondsen, 
oftewel IORPs, en die mogen hun 
exclusieve uitvoeringsrecht niet als 

Zij hebben te weinig pensioen gespaard en 
worden geconfronteerd met een versoberd 
en verlaat staatspensioen. Het ontstaan van 
PEPP moet je in de context van deze pension 
gap zien. De beoogde ontwikkeling van de 
tweedepijler-pensioenfondsenrichtlijn, de 
IORP, is niet echt van de grond gekomen. 
De hoop van Europese wetgever was: als 
we allemaal overschakelen op een meer 
kapitaalgedekt systeem, meer regelingen 
gaan poolen, meer schaalvoordelen gaan 
behalen, dan kunnen meer ondernemingen 
hun regelingen daarin onderbrengen. Dit 
zou dan leiden tot betere, goedkopere 
en inzichtelijkere regelingen. Maar dat 
is allemaal een beetje achtergebleven. 
Je hebt weliswaar pensioenfondsen in 
Nederland die daaraan voldoen, maar 
die zijn niet grensoverschrijdend actief. 
Om dat te stimuleren, is toentertijd de 
Pensioen Premie Instelling bedacht. 
Maar die heeft nog steeds niet geleid 
tot grensoverschrijdende activiteit. Het 
blijkt gewoon te moeilijk: hoe breng 
je de markt in kaart, welk rechtstelsel 
is van toepassing, hoe bereken je 
levensverwachtingen, enzovoort.

Terwijl het idee van een PPI is om het zo 
simpel mogelijk te houden.

Precies. En het is ook wel zo eenvoudig 
mogelijk gemaakt. Een PPI kan zeer simpel 
DC uitvoeren. Maar als je daar regelingen in 
wilt hangen uit bijvoorbeeld Duitsland die 
zeer complex zijn, dan gaat het alsnog niet. 

concurrentievoordeel gebruiken op 
andere markten. Dus mogen zij geen 
pensioenproducten in de derde pijler, 
zoals PEPP, aanbieden. Nederland werpt 
zo veel mogelijk voorbehouden op om 
dat grensoverschrijdend verkeer tegen 
te houden.

Hoe staat het met PEPP nu?

Nederland is dus tegen, maar Europa 
bestaat uit 28 lidstaten. Als twee derde 
vóór is, dan komt het PEPP er gewoon. 
Dat gaat ook gebeuren, denk ik. En ik 
denk dat het een goede zaak is, ook 
voor Nederland. Want men vindt hier 
dat we het prima voor mekaar hebben, 
maar dat vind ik niet. Ja, we hebben een 
jaloersmakend groot pensioenkapitaal 
vergaard, maar daartegenover staan 
enorme pensioenverplichtingen; nog veel 
groter dan 1400 miljard. Dus in termen van 
het verschil tussen wat je toezegt en wat je 
in kas hebt, komen we gewoon tekort. Dan 
kun je zeggen: de rekenrente moet omhoog, 
dan zijn we van het probleem af. Maar die 
rekenrente is gekoppeld aan het contract. 
Als je een contract met zekerheid moet 
nakomen, dan behoor je zo veel mogelijk 
risico’s in te calculeren en dus een zo laag 
mogelijke rekenrente te hanteren. 
Er ligt ook een groot probleem met zzp’ers. 
Hoe gaan we voor hen pensioen regelen? 
Voor een verplichte opbouw zijn de meesten 
niet te porren. Ik denk dat een PEPP op 
vrijwillige basis een oplossing kan bieden. 

Pensioen  | ‘We lopen hier lichtjaren achter’
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Als je het product zo goedkoop mogelijk 
maakt, zodat de kosten lager uitvallen dan 
een gemiddeld derdepijlerproduct, vergroot 
je de incentive. Een ander voordeel boven 
bestaande derdepijlerproducten: bij een 
PEPP is het makkelijker pensioenkapitaal 
over te dragen van A naar B. 
Dat zijn alleen al voor ons land belangrijke 
voordelen. Dus waarom spelen Nederlandse 
aanbieders hier niet meer op in?

Kan een PPI een PEPP aanbieden?

Dat past zelfs als een handschoen. Het 
product is ontwikkeld met de gedachte 
om zo makkelijk mogelijke regelingen uit 
te voeren, of het nu tweede of derde pijler 
is. Een PEPP kun je dus heel gemakkelijk 
in een PPI hangen. Een PPI als uitvoerder 
moet aan allerlei vereisten voldoen, 
zoals Wft en Pensioenwet. Maar een 
PEPP is een zeer compact product: alle 
informatievereisten, communicatievereisten, 
default-beleggingsstrategieën enzovoort zijn 
al opgenomen in de verordening zelf. In die 
zin is het een kant-en-klaar product. Althans, 
dat is mijn hoop. Je zult zien dat allerlei 
lidstaten het weer aardig complex gaan 
maken, er allerlei garanties in gaan fietsen. 
Maar dat moet je niet willen. Je moet het zo 
eenvoudig mogelijk houden. Pensioen is al 
moeilijk genoeg. En het mooie is, als de PEPP 
er eenmaal is, mag je hem overal in Europa 
aanbieden en verlaagt hij ook de drempel 
voor arbeidsmobiliteit binnen de EU.

Als het om pensioenen gaat, is Europa 
de oplossing, niet het probleem, zegt u.

Zeker. Europa is de aangewezen instantie 
om de discussie over de herinrichting 
van het Nederlandse pensioenstelsel 
te beslechten. Onze weerstand om 
bevoegdheden supranationaal te regelen, 
dát is het probleem. Die weerstand is 
eenvoudig te verklaren. Wij hebben namelijk 
ontzettend achterhaalde DB-regelingen in 
onze fondsen zitten waar niemand nog iets 
van begrijpt en waar iedereen steen en been 
over klaagt. En ook al zijn die DB-regelingen 
op weg naar de uitgang, we komen er maar 
niet van af. Dat zie je ook weer met het 
nieuwe pensioenakkoord: er wordt van 
alles geprobeerd om die oude meuk – ik 
zeg maar wat ik ervan denk – in stand te 
houden. De facto worden ze weliswaar 
vervangen door DC, maar het zit allemaal 
nog gewoon bij die verplichtgestelde 
bedrijfstakpensioenfondsen. Als je 
ambtenaar bent, zit je verplicht bij het ABP. 
Je kunt er niet uit. Maar het is één grote 
black box. Er schijnt volgens berekeningen 
een tekort van 40 miljard euro te zijn; puur 
het verschil tussen assets en liabilities.

Is uw schets van ons geroemde 
pensioenstelsel niet te negatief?

Je kunt over van alles redetwisten, maar 
dat ons stelsel compleet onduidelijk is, valt 
niet te ontkennen. De onderdekking waar 

de meeste fondsen in verkeren, is niet eens 
het punt. Waar het om gaat is dat iedereen, 
jong en oud, klaagt. En dat komt omdat 
het systeem compleet intransparant is. 
Hoe werkt je regeling? Met wie deel je de 
risico’s? Voor wie betaal je eigenlijk? Nobody 
knows. Negen op de tien deelnemers heeft 
überhaupt geen idee dat-ie een vijfde van 
zijn salaris betaalt aan een technisch bijna 
failliet pensioenfonds, dat geld aan het 
uitdelen is dat er eigenlijk helemaal niet is. 
Bij de minste of geringste tegenvaller komt 
het echt onder water te staan. De boel 
is onhoudbaar. En we zijn al vijftien jaar 
aan het praten over stelselhernieuwing, 
maar er gebeurt niks. Ondertussen is het 
consumentenvertrouwen nog lager dan in 
banken – dat wil wat zeggen. Alleen al zo’n 
basale vraag als: van wie is het geld nou 
eigenlijk? Daar is geen duidelijkheid over. De 
tandtechniekers worden nu 9,3% gekort. Het 
is niet uit te leggen. En dan krijgen ze een 
brief in de bus met de boodschap: we doen 
het voor ú…Ze zijn woest. 

Het nieuwe pensioencontract met vrije 
keuze voor je pensioeninstelling zou dit 
soort misstanden kunnen beëindigen. 
Maar zolang je die gedwongen winkelnering 
hebt, blijft het grote geld zitten bij die 
bpf’en. Een transfer is onmogelijk, omdat de 
markt dichtzit.

Pensioen  | ‘We lopen hier lichtjaren achter’
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Is het dan wel mogelijk een regeling 
in de tweede pijler om te zetten in 
een PEPP?

In Nederland waarschijnlijk niet. Een PEPP 
kan, volgens de huidige definitie, wel worden 
aangeboden door banken, verzekeraars en 
ppi’s, maar niet door pensioenfondsen. Men 
is bang dat dat de verplichtstelling onder 
druk zet. Deze verplichtstelling is in principe 
een inbreuk op de vrijemarktwerking, maar 
wordt gedoogd mits solidair genoeg, want 
pensioenfondsen dienen een sociaal doel. 
Op moment dat je een PEPP gaat aanbieden, 
verlies je de rechtvaardiging van die 
inbreuk, want een PEPP kan individueel 
zijn. Men vindt hier dat dit product niet 
sociaal genoeg is. Maar wat te denken van 
die ton-plusregelingen die bpf’en in hun 
pakket hebben? Die worden heel kunstmatig 
betiteld als tweede pijler, maar zijn in wezen 
een derdepijlerproduct. Waarom zouden zij 
geen PEPP mogen aanbieden, maar wel een 
ton-plusregeling? Dat is niet uit te leggen.

We denken hier nog heel traditioneel in 
tweede pijler en derde pijler; dat vind ik het 
grote gevaar van Nederland pensioenland. 
Dat hele idee van pijlers moet je eigenlijk 
loslaten. Kijk eens waar het naartoe gaat: 
je hebt al ‘Facebook-PEPP-apps’ voor de 
smartphone waar je met één druk op 
de knop over alle benodigde informatie 
beschikt. Online en inzichtelijk. Terwijl wij 
hier bezig zijn met thema’s als ‘degressieve 
opbouw’, gaat de wereld gewoon door. De 

jeugd heeft er helemaal geen boodschap 
aan. Hebben we dat niet in de gaten? Op 
pensioengebied leven we in dit land soms 
onder een steen. Ook in de brief van 
Hoekstra druipt de defensieve houding 
ervan af. In plaats van dat hij het PEPP als 
iets positiefs erkent, gaan de hakken in 
het zand. ‘De meerwaarde voor ons land is 
zeer beperkt’, luidt het oordeel. Maar dat 
het pension wise in het buitenland erger 
gesteld zou zijn, wil niet zeggen dat het bij 
ons góed gaat. Hoogstens iets minder erg. 
Dat kan echter nog steeds zeer zorgelijk zijn. 
De vraag is: hoe kunnen wij inspelen op die 
moderne pensioenwereld die eraan komt. 
Die er feitelijk al is. In China bijvoorbeeld 
zie je dat allang gebeuren. We lopen hier 
lichtjaren achter.

U zegt ergens: Als den Haag het 
pensioen niet gemakkelijk kan maken, 
dan moet Brussel het maar doen.

Precies. In Den Haag zitten we al jaren te 
discussiëren, studies te doen en rapporten 
te schrijven, en we komen geen meter 
verder. Zo’n PEPP ligt er in twee jaar. Als het 
goed is, wordt hij eind 2018 aangenomen. En 
dat met 28 lidstaten.

Gaat sympathie voor het PEPP 
noodzakelijk gepaard met een pro-
Europese politieke dispositie?

In feite heeft het niets met politieke 
oriëntatie, met links of rechts te maken. 

Het is wat het is. In de nieuwe wereld is 
alles digitaal, kun je via een appje een 
taxichauffeur kiezen die veel of weinig 
praat. En ga zo maar door. Wat er in Den 
Haag op pensioengebied wordt besproken, 
gaat achteloos voorbij aan hoe de wereld 
om ons heen zich ontwikkelt. Als je in het 
buitenland over pensioenfondsen begint 
en de wijze waarop deze echt werken, word 
je met veel ongeloof aankeken. ‘But this is 
forbidden by law, right?, vroeg een Engelsman 
me laatst toen ik vertelde hoe het werkt met 
betrekking tot fuserende pensioenfondsen. 

Hoe ziet een nieuw stelsel er 
idealiter uit?

Het liefst zou ik het oude stelsel langzaam 
laten afsterven en een ander vehikel met 
een nieuwe opbouw introduceren. From 
scratch dus, maar nu met eigendomsrechten, 
inzichtelijk en individueel. Collectiviteit 
en solidariteit waren zinvol bij een 
bevolkingsopbouw van de jaren vijftig, 
toen je vier werkenden had op één 
gepensioneerde. Nu het zowat omgekeerd 
is, kun je spreken van perverse solidariteit. 
Hetzelfde zie je bij arm en rijk: de hovenier 
betaalt voor de hoogleraar. Dat is geen 
solidariteit, dat is asociaal. Met individuele 
pensioenen elimineer je die perverse 
elementen. Daar moet het naartoe, wat 
mij betreft. En het PEPP brengt ons daar: 
gemakkelijk, eenvoudig, transparant 
en digitaal. 

Pensioen  | ‘We lopen hier lichtjaren achter’
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Impact van de 
professionalisering 
bij pensioenfondsen

De afgelopen jaren hebben 
Nederlandse pensioenfondsen 
aanzienlijke stappen gezet in 
het verder professionaliseren 
van het bestuur en de eigen 
interne organisatie. Deze 
professionalisering wordt gedreven 
vanuit eigen ambitie, gecombineerd 
met toenemende eisen vanuit de 
toezichthouder, de Wet versterking 
bestuur pensioenfondsen (hierna: 
Wvbp) en de IORP II-richtlijn. 
Maar is deze professionalisering 
louter een positieve ontwikkeling 
of kleven er ook risico’s aan?
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bestuurders. Deze bestuurders vervullen 
vaak naast hun bestuursrol bij het 
ene fonds een aantal nevenfuncties 
bij andere fondsen, waaronder ook 
bestuurlijke en toezichthoudende rollen. 
Een ander belangrijk aspect van de 
professionalisering is het versterken van de 
zogenoemde ‘sleutelfuncties’ (actuarieel, 
risicomanagement en interne audit). Deze 
worden in toenemende mate uitbesteed 
aan externe partijen. Worden de mogelijke 
risico’s die gepaard gaan met deze 
professionalisering wel voldoende erkend?

Zijn pensioenfondsen zich voldoende 
bewust van de risico’s van 
nevenfuncties?
Het bestuurlijke model van 
pensioenfondsen professionaliseert door 
de intensivering van het externe toezicht 
en de scherpere eisen aan rollen en 
verantwoordelijkheden van bestuurders en 
sleutelfuncties. Aangezien pensioenfondsen 
van oudsher een beperkte omvang hebben 
en bestuurders een vertegenwoordiging 
zijn van werkgevers en werknemers, lijkt 
uitbesteding van specialistische rollen een 
logische stap. Dit kan de kwaliteit ten goede 
komen, maar brengt wellicht ook risico’s met 
zich mee.

Het paritaire model wordt door de 
meerderheid (89%1) van de Nederlandse 
pensioenfondsen toegepast, waarmee zowel 
het uitvoerende als het toezichthoudende 
orgaan (primair) een vertegenwoordiging 
van de achterban is. Pensioenfondsen 
ervaren dat eigen bestuursleden beperkte 
kennis hebben als het gaat over thema’s als 
vermogensbeheer en risicomanagement. Wij 
zien als gevolg hiervan een toename van het 
aantal externe, professionele bestuurders 
die plaatsnemen in toezichthoudende 
en uitvoerende organen, ondanks dat dit 
niet verplicht is. Zij brengen een positief 
kritische kijk op de bedrijfsvoering en 
ervaring uit de sector mee. Vaak vervullen 

deze professionele bestuurders een rol 
bij meerdere fondsen, wat zorgt voor 
een consistente wijze en visie op de 
bedrijfsvoering binnen verschillende 
pensioenfondsen. De kwaliteit van 
bestuurders wordt verder gestimuleerd 
door de aangescherpte geschiktheidstoets 
door de DNB. Bestuurders met een 
relevante bestuursachtergrond worden 
ervaren als een waardevolle toevoeging aan 
de besluitvorming binnen het bestuur. De 
toevoeging van onafhankelijke bestuurders 
met vergelijkbare nevenfuncties bij 
andere fondsen kan echter ook tot 
ogenschijnlijke belangenverstrengeling 
leiden. ‘Onafhankelijkheid’ is een 
belangrijke competentie die bestuurders, 
toezichthouders en leden van een 
belanghebbendenorgaan van een 
pensioenfonds moeten bezitten om geschikt 
te zijn voor de uitoefening van hun functie. 
Daarnaast stelt de Pensioenwet de formele 
eis van onafhankelijkheid aan een aantal 
bestuurs- en toezichtsfuncties. Het is te 
allen tijde de verantwoordelijkheid van het 
pensioenfonds om de onafhankelijkheid 
van de leden van de verschillende 
bestuursorganen te waarborgen, in state, 
mind en in appearance.

Binnen de pensioensector is het gangbaar 
dat bestuurders ook andere functies 
hebben. Deze (neven)activiteiten kunnen 
de schijn van belangenverstrengeling 
oproepen en soms ook tot daadwerkelijke 
belangenverstrengeling leiden. Waar een 
vertegenwoordigende bestuurder een 
duidelijke scheiding heeft tussen zijn rol 
in het pensioenfonds en zijn dagelijkse 
werkzaamheden, heeft de professionele 
bestuurder dat niet altijd. Het risico 
van (terechte of onterechte) schijn van 
belangenverstrengeling neemt voor de 
externe, professionele bestuurder alleen 
maar toe. De DNB ziet nevenfuncties 
van bestuurders dan ook als een van 
de belangrijkste risicofactoren voor 
belangenverstrengeling.3

De ontwikkeling van de pensioensector 
is de afgelopen jaren bepaald 
door twee belangrijke trends: 

toenemende regeldruk en consolidatie in 
de markt. De Nederlandsche Bank (hierna: 
DNB) houdt steeds strenger toezicht op 
de pensioenfondsen in Nederland. In 
combinatie met toegenomen regelgeving 
vanuit Europa zien we een gestage 
daling van het aantal pensioenfondsen 
in Nederland; over de afgelopen twintig 
jaar is het aantal fondsen met gemiddeld 
6,5% per jaar afgenomen.1 Deze twee 
trends hebben er (onder andere) toe 
geleid dat de overgebleven fondsen 
verder professionaliseren. Ondanks dat de 
toezichthouder en de pensioenfondsen zelf 
professionalisering als een positieve trend 
zien, kleven er ook risico’s aan.

Is de professionalisering van de 
pensioensector louter positief? 
Sinds 2014 is de Wvbp van kracht. Deze 
vorm van regelgeving is erop gericht de 
governance en algehele beheersing van 
pensioenfondsen te versterken, ofwel te 
professionaliseren. Samen met nieuwe 
regelgeving zoals IORP II en de aanhoudende 
dialoog met de toezichthouder is de sector 
verder ontwikkeld in haar volwassenheid.

Een evaluatieonderzoek in opdracht 
van het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid onder een selectie van 
pensioenfondsen over de invoering van de 
Wvbp laat zien dat men positief gestemd is 
over de effecten ervan. Een positieve trend 
is de vertegenwoordiging van risicodragers 
in de fondsen, (vertegenwoordigers van) de 
deelnemers van deze fondsen.2 Daarnaast 
geeft men aan een versterking van intern 
toezicht en een betere stroomlijning van 
taken en verantwoordelijkheden in de 
verschillende organen te ervaren.1 De 
versterking van de bestuurlijke organen 
wordt onder andere gerealiseerd door 
een toename van externe, professionele 
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1 Consolidatie pensioenfondsen zet door – algemene pensioenfondsen verwerven marktaandeel  
(www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/dnbulletin-2017/dnb362426.jsp).

2 Evaluatie Wet versterking bestuur pensioenfondsen (2018).
3 DNB Handleiding: Risicobeheersing belangenverstrengeling bij pensioenfondsen (www.toezicht.dnb.nl/binaries/50-232638.pdf).
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‘vervuller’ van de sleutelfuncties. De houder 
blijft te allen tijde verantwoordelijk, maar kan 
ervoor kiezen de rol niet intern te vervullen. 
Waar dit in theorie een heldere scheiding 
lijkt, waarbij de verantwoordelijkheid bij 
het fonds zelf wordt belegd, lijkt dit in de 
praktijk een uitdaging. De externe partij 
als ‘vervuller’ krijgt vaak een hoge mate 
van verantwoordelijkheid en vrijheid in de 
invulling van deze rol. Zo ver zelfs, dat de 
externe partij soms de vertegenwoordiging 
van zijn rol in het (uitvoerende) bestuur 
vervult.

Brengt verdere consolidatie in de markt 
systeemrisico’s met zich mee?
De vertegenwoordiging van externe 
partijen en personen in de Nederlandse 
pensioensector, op bestuurlijke en 
sleutelfuncties, heeft duidelijk positieve 
effecten. De DNB erkent hierbij wel een 
belangrijk risico op belangenverstrengeling 
op verschillende niveaus. Ook ligt een 
systeemrisico van afhankelijkheid op de 
loer. De continue daling van het aantal 
pensioenfondsen, gecombineerd met 
een toename van een selecte groep 
bestuurders en partijen die kerntaken van 
pensioenfondsen vervullen, lijkt de sector 
af te stevenen op een concentratie van 
kennis en professionele bestuurders. De 
visie en wijze van besturen door dezelfde 
personen op verschillende plekken leidt 
tot consistentie in de sector. Consistentie 
is voor de toezichthouder een belangrijk 
aspect, dat maakt de vergelijkbaarheid 
van de verschillende fondsen makkelijker 
en inzichtelijker. Echter, op het moment 
dat er in het systeem een risico wordt 
geïdentificeerd, bijvoorbeeld in de manier 
waarop sleutelfuncties worden ingericht, 
heeft dit meteen betrekking op een (groot) 
aantal fondsen.

Bij bestuurlijke incidenten kan de 
vertegenwoordigende bestuurder 
zonder al te veel ongemak zijn rol bij zijn 
andere werkgever blijven vervullen. Een 

professionele bestuurder met vergelijkbare 
rollen bij meerdere fondsen kan bij 
incidenten door alle betrokken werkgevers 
aangesproken worden op zijn/haar keuzes 
en gedrag. Deze ‘reputatiedruk’ heeft 
mogelijk tot gevolg dat er veilige keuzes 
worden gemaakt. Professionele bestuurders 
zullen bij moeilijke beslissingen sneller 
neigen de lijn van de toezichthouder te 
volgen als beschermend argument, mocht 
het later misgaan. Pensioenfondsen gaan 
op deze wijze steeds meer op elkaar 
lijken, binnen het gedachtegoed dat de 
toezichthouder voorschrijft. De vraag is of 
het systeem hiermee voldoende weerbaar 
blijft tegen mogelijke weeffouten.

Uitbesteding en nevenfuncties zijn inherent 
aan de pensioensector, net als de trend 
van professionalisering. Dit brengt naast 
positieve effecten ook risico’s met zich mee. 
Daarom is het belangrijk om de invulling 
van bestuurlijke rollen en sleutelfuncties, 
inclusief mogelijke systeemrisico’s, 
bespreekbaar te maken binnen de 
sector. Door te reflecteren op mogelijke 
belangenverstrengelingen en systeemrisico’s 
kan er gezamenlijk nagedacht worden over 
hoe deze het best beheerst kunnen worden. 
Wij nodigen u daarom van harte uit om de 
dialoog hierover aan te gaan.

Arjan ten Cate 
Director Risk Advisory 
atencate@deloitte.nl

Eline van der Lugt 
Manager Risk Advisory 
evanderlugt@deloitte.nl

Marjolein van Loon
Consultant Risk Advisory
mavanloon@deloitte.nl

Maar zijn nevenfuncties daadwerkelijk een 
risico? De consistentie van visie en werkwijze 
bij de verschillende fondsen zou moeten 
bijdragen aan de professionalisering van de 
sector. Daarnaast is het nog maar de vraag 
hoeveel invloed een individuele bestuurder 
kan uitoefenen in het geheel van de 
toezichthoudende en bestuurlijke organen 
van het pensioenfonds.

Maakt uitbesteding van sleutelfuncties 
het fonds kwetsbaarder?
Een andere belangrijke factor in (de schijn 
van) belangenverstrengeling is volgens de 
DNB het uitbesteden van kerntaken aan 
derde partijen.2 De introductie van IORP II 
ziet met name toe op een versterking van 
het pensioenfonds als entiteit, bijvoorbeeld 
door het versterken van sleutelfuncties. 
Echter, gezien de vaak beperkte omvang 
van de pensioenfondsen wordt er vaak 
voor gekozen deze functies (deels) uit 
te besteden.

De code pensioenfondsen stelt dat het 
bestuur van pensioenfondsen altijd 
eindverantwoordelijk is voor alle besluiten 
die genomen worden, ongeacht of deze 
zijn uitbesteed aan een externe partij. 
In de praktijk is de kosten-batenanalyse 
vaak in het voordeel van uitbesteding. Het 
argument voor deskundigheid en capaciteit 
is zwaarwegend in de beslissing voor 
uitbesteding van sleutelfuncties.4 Dit kan de 
vraag oproepen of het fonds wel deskundig 
genoeg is om de eindverantwoordelijkheid 
te dragen. Uitbesteding wordt door veel 
verschillende fondsen bij een relatief 
select aantal partijen neergelegd. Dit leidt 
bijvoorbeeld tot externe risicomanagers 
die bij verschillende fondsen dezelfde 
rol vervullen. Een pensioenfonds moet 
zichzelf de vraag stellen hoe het ondanks 
de uitbesteding van taken aan externe 
professionals met meerdere rollen zijn 
eindverantwoordelijkheid kan dragen. IORP 
II probeert dit risico te ondervangen door 
onderscheid te maken tussen de ‘houder’ en 
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4 Evaluatie Wet versterking bestuur pensioenfondsen.
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Nieuwe leidraad AFM:
hetzelfde garen op een 
andere klos?
De Autoriteit Financiële Markten (hierna: AFM) streeft naar 
duurzaam financieel welzijn voor consumenten. Een goed 
pensioen draagt daaraan bij. Om pensioenadviseurs bij hun 
adviespraktijk te ondersteunen, heeft de AFM de ‘Leidraad 
tweede pijler pensioenadvisering’ geactualiseerd. Deze leidraad 
geeft volgens de AFM richting aan en duidelijkheid over de 
normen van de relevante bepalingen van de Wet op het financieel 
toezicht (Wft), specifiek bedoeld voor de advisering over 
tweedepijler-pensioenproducten door de pensioenadviseur aan 
werkgevers. De oude leidraad dateerde nog van 2009 en bestond 
uit elf losse delen. De toezichthouder heeft de leidraad nu als één 
document gebundeld en bijgewerkt.
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premieregelingen, die destijds nog niet zo’n 
belangrijke rol speelden als tegenwoordig. 
De AFM geeft adviseurs mee dat ze in beeld 
brengen welke mate van onzekerheid de 
werkgever voor zijn werknemers acceptabel 
vindt, dat er veel aandacht wordt besteed 
aan het beleggingsbeleid en dat de 
adviseur de beleggingsproducten en het 
beleggingsbeleid van de DC-regelingen ook 
zelf begrijpt.

Status leidraad
De AFM meldt dat deze leidraad niet de 
status heeft van wet- en regelgeving. De 
AFM verwacht van pensioenadviseurs 
wel dat zij de geactualiseerde leidraad 
toepassen in hun pensioenadviespraktijk. 
De pensioenadviseur is zelfstandig 
verantwoordelijk voor het advies en het 
toepassen van de normen op de individuele 
situatie van een werkgever. Voor de 
pensioenadviespraktijk is een verduidelijking 
van de wet- en regelgeving in deze leidraad 
een welkome aanvulling. Een vreemd 
aspect daarbij is dat het diezelfde AFM is 
die de controle uitvoert op de toepassing 
van de bepalingen in de Wft door de 
pensioenadviespraktijk.

Hetzelfde garen op een andere klos?
De geactualiseerde leidraad is een 
welkome actualisering van met name de 
toepassing van de betaalbaarheid van het 
pensioenproduct. De geduide zorgplicht, 
ook als er geen sprake is van nazorg, en de 
nieuwe aandachtspunten bij het advies van 
beschikbare premieregelingen geven de 
pensioenadviespraktijk toch ook de nodige 
vraagtekens. Deze leidraad is wat mij betreft 
een combinatie van oud en nieuw garen, 
maar of dat goed werkt?

Richard van Marwijk
Deloitte Benefits & Pension Advisory
rvanmarwijk@deloitte.nl

Waarom een update van de leidraad?
De leidraad geeft, zoals hiervoor 
verwoord, een nadere duiding 

van de Wft, specifiek voor de eerste drie 
fases van het pensioenadviesproces: 
inventariseren, analyseren en adviseren. 
Het advies kan betrekking hebben op 
een nieuw pensioenproduct en op het 
verlengen, oversluiten of aanpassen van 
een bestaand pensioenproduct. Met deze 
vernieuwde leidraad komt de AFM tegemoet 
aan de veranderende pensioensector, 
waarin tegenwoordig meer aandacht is voor 
beschikbare premieregelingen. Ook worden 
pensioenadviseurs in toenemende mate 
ondersteund door adviessoftware.

Wat is nieuw?
Het eerste dat opvalt, is de melding dat 
er sprake blijft van een doorlopende 
zorgplicht, ook als de pensioenadviseur 
geen afspraken maakt met de werkgever 
over de dienstverlening gedurende de 
looptijd van het pensioenproduct. De vraag 
is of deze doorlopende zorgplicht niet 
feitelijk thuishoort bij de pensioenuitvoerder 
als de pensioenadviseur met de werkgever 
heeft afgesproken geen beheersactiviteiten 
te verrichten (waaronder de nazorg). Een 
verdere belangrijke aanpassing is het 
gedeelte over de betaalbaarheid van de 
pensioenregeling. De AFM verwacht niet 
langer dat de pensioenadviseur zelfstandig 
een volledige financiële analyse van de 
onderneming maakt. In plaats daarvan 
wordt hij geacht samen met de werkgever 
zo goed mogelijk de financiële ruimte voor 
de toekomst in te schatten. Dit is een zeer 
welkome aanpassing, voorheen werd 
namelijk verwacht dat de pensioenadviseur 
de rol van accountant overnam voor de 
bepaling van de betaalbaarheid van het 
geadviseerde pensioenproduct. Daarnaast 
zijn een belangrijke aanvulling ten opzichte 
van negen jaar geleden de aandachtspunten 
bij het advies van beschikbare 

Er blijft, volgens de 
AFM, sprake van 
een doorlopende 
zorgplicht, ook als de 
pensioenadviseur geen 
afspraken maakt met 
de werkgever over 
de dienstverlening 
gedurende de 
looptijd van het 
pensioenproduct
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We schenken in Pensioen doorgaans vooral 
aandacht aan de tweede pensioenpijler. 
Terecht, want het gaat hier om een 
buitengewoon belangrijk onderdeel van ons 
stelsel van toekomstvoorzieningen, maar 
er is bepaald reden de eerste pijler niet te 
vergeten. Die eerste pijler vormt immers 
de basis van onze sociale bescherming. En 
ook aan die eerste pijler kleven belangrijke 
vraagstukken. De AOW-leeftijd als 
discussiepunt springt er uiteraard vooral 
uit, maar dat is niet waar ik het hier over wil 
hebben. Waar ik wel aandacht voor vraag, 
is de verzekeringsplicht van werknemers 
die grensoverschrijdend werkzaam zijn, 
ofwel de gedetacheerden. Bij uitzending 
van personeel vanuit en naar Nederland 
is het van belang vast te stellen of en, zo 
ja onder welk socialeverzekeringsstelsel 
de werknemer valt. Men zal immers willen 
voorkomen dat de verzekeringsplichtige 
tussen wal en schip valt, doordat hij nergens 
is verzekerd, terwijl omgekeerd een dubbele 
verzekeringsplicht evenmin wenselijk is. 
Bovendien moet worden voorkomen dat 
opgebouwde rechten verloren gaan of dat 
ten gevolge van tijdelijke werkzaamheden 
in een ander land minder rechten kunnen 
worden verkregen.

Binnen de EU is dat min of meer in goede 
banen geleid in een coördinerende 
socialeverzekeringsverordening (Vo. 
883/2004). Deze verordening harmoniseert 
de socialeverzekeringsstelsels tussen 
de lidstaten niet, maar zorgt wel 
voor onderlinge afstemming, waarbij 
bovenstaande zaken in beginsel zijn 
geregeld. Een belangrijk kenmerk is dat een 
persoon altijd slechts in één lidstaat sociaal 
verzekerd is; dit wordt wel aangeduid als 
de exclusieve werking van de verordening. 
Het zal daarmee duidelijk zijn dat voor 

allerlei situaties is bepaald in welk land men 
is verzekerd als op de een of andere wijze 
sprake is van grensoverschrijdende arbeid. 
De hoofdregel is overzichtelijk: een persoon 
is verzekerd in het land waar hij of zij de 
werkzaamheden verricht. Een van de meer 
bijzondere gevallen betreft de uitgezonden 
werknemer: hij behoudt in de regel een 
stevige band met zijn oorspronkelijke 
werkstaat, maar krijgt ook een band met de 
nieuwe, tijdelijke, werkstaat. De verordening 
geeft aan dat de socialeverzekeringsplicht 
dan gedurende de eerste twee jaar 
toegewezen blijft aan de oorspronkelijke 
werkstaat. Die termijn kan optioneel worden 
verlengd tot zes jaar. Er moet wel aan enkele 
voorwaarden zijn voldaan. Daarnaast 
speelt de zogenoemde A1-verklaring een 
belangrijke rol. Teneinde het voor de 
uitvoeringsorganen in de tijdelijke werkstaat 
duidelijk te doen zijn dat de werknemer in 
de oorspronkelijke werkstaat verzekerd 
blijft, geeft het uitvoeringsorgaan van de 
oorspronkelijke werkstaat een dergelijke 
verklaring uit waarin de verzekeringsplicht in 
die staat gedurende de detachering wordt 
vastgelegd. Dat geeft rechtszekerheid. Een 
probleem dat hierbij al vele decennia speelt, 
is dat de staat die de verklaring afgeeft niet 
altijd in voldoende mate controleert of aan 
de detacheringsvoorwaarden is voldaan. 
De vraag die dan vervolgens opkomt, is of 
de lidstaat van tijdelijke tewerkstelling wel 
gebonden is aan een dergelijke verklaring. 
Daarover is veelvuldig geprocedeerd tot 
aan het Hof van Justitie EU toe. Dat Hof 
is glashelder: de zogenoemde in het EU-
recht opgenomen gemeenschapstrouw 
brengt mee dat de verklaring bindend is 
en wel tot het moment dat deze eventueel 
wordt ingetrokken door de lidstaat die de 
verklaring heeft afgegeven.

Pensioen  | Kavelaar’s Column

Wat mij betreft, is dat lang niet altijd een 
wenselijke situatie. Er zijn legio gevallen 
waarin het op basis van de feiten duidelijk is 
dat niet aan de detacheringsvoorwaarden 
is voldaan. Tot nu toe heeft het Hof 
van Justitie EU echter alleen voor een 
fraudezaak de verklaring – terecht – terzijde 
geschoven. Maar wat mij betreft, zou die 
mogelijkheid opgerekt moeten worden tot 
de gevallen waarin de staat van tijdelijke 
tewerkstelling op basis van de feiten 
kan aantonen dat evident niet aan de 
detacheringsvoorwaarden is voldaan. Vooral 
ook omdat – zoals gezegd – zeer regelmatig 
A1-verklaringen worden afgegeven zonder 
dat de feiten zijn gecontroleerd. Het is te 
hopen dat het Hof van Justitie EU in dezen 
zijn standpunt in de nabije toekomst bijstelt.

Prof. dr. P. Kavelaars is hoogleraar 
Fiscale Economie aan de Erasmus 
Universiteit Rotterdam, bijzonder hoogleraar 
fiscaal recht en economie aan de University 
of Curaçao en directeur Wetenschappelijk 
Bureau van Deloitte Belastingadviseurs.
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Detachering en sociale zekerheid
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Pensioenregelingen hebben niet alleen impact op de waardering 
van een onderneming bij een voorgenomen overname of 
verkoop, maar kunnen ook in de fase daarna tot praktische 
problemen en risico’s leiden. In dit artikel bespreken we een 
aantal problemen en risico’s.

Bij overname of verkoop van een 
bedrijf of een deel van een bedrijf 
kan sprake zijn van overgang van 

onderneming. Dit betekent in de praktijk 
vaak dat de werknemers van een bedrijf 
worden overgenomen door een ander 
bedrijf en dat met de werknemers 
de rechten en verplichtingen uit de 
arbeidsovereenkomst meekomen. Ook 
de rechten en verplichtingen vanuit de 
pensioenovereenkomst, als onderdeel van 
de arbeidsovereenkomst, gaan over naar 
de verkrijger. De pensioenregeling zelf 
wordt feitelijk niet overgedragen. De nieuwe 
werkgever moet dus voor de overgenomen 
werknemers in de markt een nieuwe 
pensioenregeling afsluiten, waaruit dezelfde 
pensioentoezegging resulteert.

Overgang van onderneming
Onder een overgang van onderneming 
verstaat de wet de overgang van de gehele 
onderneming of een onderdeel daarvan, 
bijvoorbeeld een productieafdeling. Het 
gaat erom dat een economische eenheid 
waarin activiteiten worden ontplooid, 
wordt overgedragen. Overgang als gevolg 
van louter een aandelentransactie of 
een juridische fusie is geen overgang in 
de zin van de wet. Het moet gaan om de 
overdracht van ondernemingsactiviteiten, 
waarbij moet worden gedacht aan de 
overgang van werknemers, gebouwen, 
inventaris, voorraden, schulden, 
vorderingen, enzovoort. De identiteit van de 
overgedragen onderneming moet daarbij 

behouden blijven. Het kan voorkomen dat 
bij de transactie betrokken partijen zich er 
niet van bewust zijn dat er sprake is van een 
overgang van onderneming, omdat ze de 
intentie daartoe niet hebben.
De overgang van de rechten en 
verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst, 
en de pensioenovereenkomst, beoogt 
de werknemer te beschermen. De 
gedachte hierachter van de wetgever 
is dat de werknemer geen nadeel van 
de overgang mag ondervinden. De wet 
benoemt een aantal uitzonderingssituaties 
waarin de rechten en verplichtingen uit 
de pensioenovereenkomst juist niet 
overgaan. Dit is het geval indien de 
verkrijger zijn eigen reeds bestaande 
pensioenregeling aanbiedt aan de over te 
nemen werknemers,1 de verkrijger verplicht 
is deel te nemen in de pensioenregeling van 
een bedrijfstakpensioenfonds of bij cao is 
afgeweken van de pensioenregeling. In dit 
artikel wordt niet uitgegaan van een van 
deze uitzonderingssituaties, maar gaan we 
uit van de hoofdregel.

Financiële risico’s
Tijdens een financiële pensioen 
duediligencefase kunnen de financiële 
risico’s met betrekking tot de 
pensioensituatie in kaart worden gebracht 
die impact hebben op de waardering 
van de onderneming. In praktijk zien 
we verschillende pensioensituaties en 
bijbehorende risico’s.

Veel werkgevers 
zijn onbekend met 
de mogelijkheid dat 
een exitsom aan het 
bedrijfstakpensioen-
fonds moet worden 
betaald bij een 
tussentijdse beëindiging 
van de aansluiting
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1 Als de nieuwe werkgever de reeds bestaande pensioenregeling voor de eigen werknemers aanbiedt aan de overgenomen 
werknemers, heeft de overgenomen werknemer het recht om dit aanbod te weigeren. Bij weigering ontstaat geen recht op 
deelname in de oude pensioenregeling.
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Zoals al genoemd, zijn de bedrijfsactiviteiten 
bepalend voor deelname aan een 
verplicht gestelde pensioenregeling 
van een bedrijfstakpensioenfonds. 
Overname kan leiden tot wijziging van de 
bedrijfsactiviteiten. Een wijziging (groot of 
klein) kan invloed hebben op de verplichte 
deelname. Denk bijvoorbeeld aan een einde 
van verplichte deelname, een uitbreiding 
van deelname (meer werknemers moeten 
gaan deelnemen) of tot een wijziging van 
het bedrijfstakpensioenfonds. Ook in geval 
van een vrijwillige aansluiting bij een niet-
verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds 
kan er sprake zijn van risico’s. Aan een 
vrijwillige aansluiting worden door een 
bedrijfstakpensioenfonds voorwaarden 
verbonden waaraan de werkgever moet 
voldoen. Een van deze voorwaarden kan zijn 
om de salarisontwikkeling in een specifieke 
sector te volgen. Het is belangrijk voor een 
verkrijger om vooraf al in te schatten of 
na de transactie aan deze voorwaarden 
kan blijven worden voldaan en of hiermee 
in de business case voldoende rekening 
is gehouden.

Daarnaast moeten ook mogelijke 
consequenties van het niet langer voldoen 
aan de voorwaarden van vrijwillige 
aansluiting worden onderzocht. Zo 
zijn veel werkgevers onbekend met de 
mogelijkheid dat een exitsom aan het 
bedrijfstakpensioenfonds moet worden 
betaald bij een tussentijdse beëindiging 
van de aansluiting. Deze potentiële exitsom 
aan het bedrijfstakpensioenfonds dient 
ter compensatie van een nadeel dat het 
bedrijfstakpensioenfonds kan ondervinden 
door de verandering in de samenstelling 
van de populatie deelnemers aan het 
fonds. Dit zogeheten ‘verzekeringstechnisch 
nadeel’, of VTN, ontstaat bijvoorbeeld 
wanneer door het vertrek van de werkgever 
relatief veel jongere deelnemers de 
deelnemerspopulatie van het fonds 
verlaten, waardoor de gemiddelde leeftijd in 

het bestand toeneemt. De doorsneepremie 
wordt vastgesteld op basis van het totale 
deelnemersbestand en omdat de actuariële 
premie (of inkoopkosten) voor oudere 
deelnemers hoger is, zou daardoor de 
doorsneepremie hoger moeten worden. 
De vergoeding van een VTN kan afhankelijk 
van de kenmerken van de vertrekkende 
deelnemers in verhouding tot de rest van de 
populatie oplopen tot miljoenen euro’s.

Operationele risico’s
In situaties waarin sprake is van uitvoering 
van de pensioenregeling door een 
ondernemingspensioenfonds of verzekeraar 
is er vaak al tijdens de duediligencefase 
extra aandacht voor financiële risico’s, 
doordat hier vaak sprake is van een 
maatwerkuitvoeringsovereenkomst. Maar 
ook deze beide uitvoeringssituaties kunnen 
praktische problemen met zich meebrengen 
voor de verkrijger.

Als er sprake is van een overgang van 
onderneming, moet de pensioenregeling 
met de werknemer worden voortgezet, 
maar voor de uitvoeringsovereenkomst 
met de pensioenuitvoerder is dat niet 
altijd mogelijk. In sommige gevallen 
is het daarom noodzakelijk om een 
nieuwe uitvoeringsovereenkomst aan 
te gaan met de pensioenuitvoerder. 
Immers, de werkgever heeft een 
onderbrengingsplicht. De verkrijger is 
dan een nieuwe contractspartij voor 
de pensioenuitvoerder. Met name bij 
verzekerde pensioenregelingen kan 
dit ertoe leiden dat er een andere 
tariefstelling gaat gelden met als gevolg dat 
de pensioenkosten (aanmerkelijk) hoger 
kunnen uitvallen dan op grond van de 
bestaande uitvoeringsovereenkomst van de 
overdragende werkgever.

In geval van een afsplitsing kan ook 
de overdragende werkgever te maken 
krijgen met hogere kosten voor de 

Als er sprake is van een verplicht gesteld 
bedrijfstakpensioenfonds, is deelname 
aan de pensioenregeling van het 
bedrijfstakpensioenfonds op grond van de 
wet verplicht en wordt dit veroorzaakt door 
de aard van de bedrijfsactiviteiten. Bij de 
verplichte voortzetting van de rechten en 
verplichtingen uit de pensioenregeling is het 
van belang te weten dat bij een overgang 
van onderneming de overdragende 
werkgever gedurende een jaar na de 
overgang naast de verkrijger hoofdelijk 
verbonden blijft voor de nakoming van de 
verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst 
en dus de pensioenregeling, die zijn 
ontstaan vóór dat tijdstip.

Bij verplichtingen op grond van een 
pensioenregeling kan gedacht worden 
aan de verschuldigde premiebetaling 
aan de pensioenuitvoerder. Een 
belangrijke uitspraak hierover komt 
uit 2016, het zogeheten GOM-arrest. 
In deze casus werd zowel vóór als na 
de overgang verplicht deelgenomen 
aan het bedrijfstakpensioenfonds 
voor schoonmakers. De overdragende 
werkgever had een premieachterstand 
bij het bedrijfstakpensioenfonds en ging 
na de overgang failliet. De achterstallige 
premieschuld ging over naar de verkrijger. 
De Hoge Raad heeft in zijn uitspraak 
onder andere bepaald dat niet alleen 
de pensioenregeling overgaat, maar dat 
de verkrijger daarnaast ook hoofdelijk 
aansprakelijk wordt voor de achterstallige 
pensioenpremies.

Door deze uitspraak is het voor verkrijgers 
extra belangrijk voorafgaand aan een 
overname aandacht te besteden aan 
de bij de oude werkgever geldende 
pensioenregeling(en) en mogelijke 
achterstanden in de premiebetalingen, juist 
als er sprake is van een verplicht gesteld 
bedrijfstakpensioenfonds.
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bestaande uitvoeringsovereenkomst. 
Ondanks het feit dat er in beginsel voor de 
overdragende werkgever niets wijzigt in 
de pensioenovereenkomst, kan het wel zo 
zijn, dat door het vertrek van een (groot) 
aantal werknemers de overdragende 
werkgever geconfronteerd wordt met 
bijvoorbeeld stijgende kosten. Denk hierbij 
aan het niet langer toepasselijk zijn van een 
omvangskorting, maar ook aan wijziging 
van administratiekosten en wellicht zelfs 
aan wijziging van tarieven als gevolg 
van een veranderd deelnemersbestand 
(omvang, leeftijd).

Soms kunnen niet alle aspecten van 
de pensioenregeling door de verkrijger 
worden voortgezet, omdat het specifieke 
pensioenproduct daarvoor niet meer 
aangeboden wordt op de markt voor 
collectieve pensioenregelingen. Dit is 
bijvoorbeeld het geval bij beschikbare 
premieregelingen waarin deelnemers 
nog kunnen kiezen voor een bepaald 
gegarandeerd rendement. Of wat te denken 
van een beschikbare premieregeling op 
marktrentestaffel. In een marktrentestaffel 
is de rente op het moment van afsluiten 
van de overeenkomst tussen werkgever 
en uitvoerder bepalend voor de hoogte 
van de beschikbare premiepercentages. 
Een wijziging van de marktrente kan er 
in dat geval toe leiden dat in een nieuw 
contract lagere premiepercentages 
worden aangeboden. Specifiek met 
betrekking tot de marktrente komt het in 
de praktijk daarnaast bijvoorbeeld voor dat 
voorwaardelijke toeslagverlening op basis 
van overrentedeling als uitvoeringsoptie 
niet meer wordt aangeboden en daarmee 
wijzigen het toeslagpotentieel en feitelijk ook 
de pensioenregeling.

Bij veel werkgevers is bovendien nog 
sprake van een 15-jaarsregeling, ook wel 
VPL-regeling genoemd. Dit betreft een 
compensatiemaatregel die in het kader 

van de invoering van de Wet aanpassing 
fiscale behandeling VUT/prepensioen en 
introductie levensloopregeling (Wet VPL) is 
toegekend aan medewerkers die sinds 31 
december 2005 bij de werkgever in dienst 
zijn en hiervoor in aanmerking komen. 
Deelnemers hebben onder voorwaarden 
recht op een aanvullend pensioen dat de 
werkgever veelal pas in 2020, of bij het 
eerder bereiken van de pensioenleeftijd, 
hoeft af te financieren. Pensioenuitvoerders 
zijn niet altijd in staat om eenzelfde wijze van 
financieren overeen te komen. In dat geval 
moet worden onderzocht of het mogelijk 
is de regeling voortijdig te beëindigen 
via eenmalige inkoop. Let erop dat de 
eenmalige inkoopkosten kunnen afwijken 
van de kosten die hiervoor op de balans 
zijn voorzien.

Gedwongen aanpassing 
pensioenregeling?
Met het oog op de operationele aspecten 
van een (verzekerde) pensioenregeling 
geldt over het algemeen dat naarmate 
de pensioenregeling complexer is 
(bijv. verzekerde extra dienstjaren, 
voorwaardelijke aanvullende aanspraken, 
keuzevrijheid en constructies inzake 
toeslagverlening) en naarmate de looptijd 
van de huidige overeenkomst langer is, 
de praktische problemen om de regeling 
ongewijzigd voort te zetten groter 
zullen zijn indien hiervoor een nieuwe 
uitvoeringsovereenkomst moet worden 
opgesteld. Als het niet mogelijk is om de 
bestaande pensioenregeling voort te zetten 
na de transactiedatum, dan zal de verkrijger 
op de reguliere wijze de pensioenregeling 
moeten aanpassen. Wat de hiervoor 
noodzakelijke route is (instemming 
werknemers, OR, vakbonden of overige 
belanghebbenden), is afhankelijk van de 
situatie bij de verkrijger.

Ten slotte
Het moge duidelijk zijn dat de verplichting 
tot voortzetting van de pensioenregeling 
voor de verkrijger zowel financiële als 
operationele risico’s met zich mee kan 
brengen. Veel risico’s zijn al tijdens een 
pensioen due diligence te herkennen 
en kunnen voor en na de transactie 
worden beperkt en soms voorkomen. De 
onverwachte pensioenrisico’s komen juist 
vaak voor op het moment dat er sprake 
is van overgang van onderneming en de 
daarbij horende consequenties zonder dat 
de partijen de intentie daartoe hadden of 
zich daarvan bewust waren.

Carina Houwen
Benefits & Pension Advisory
chouwen@deloitte.nl

Carolien Hommels
Benefits & Pension Advisory
chommels@deloitte.nl
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Ontwikkelingen op 
het gebied van de 
30%-regeling en pensioen

Bij de introductie van het Belastingplan 2019 is veel discussie 
ontstaan over de 30%-regeling. Als wordt gesproken over de 
30%-regeling, wordt doorgaans niet direct de link met pensioen 
gelegd. Toch is dat juist een goed moment om in te gaan op 
de wijzigingen rondom de 30%-regeling en op de vraag welke 
haken en ogen daaraan kleven als het gaat om pensioen. In 
dit artikel zullen daarom eerst de aangekondigde wijzigingen 
rondom de 30%-regeling worden besproken. Daarna besteden 
we aandacht aan onder andere de 30%-vergoeding in combinatie 
met pensioenopbouw onder de werkkostenregeling en 
pensioenopbouw in een nettopensioenregeling.
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als de op grond van de huidige wet- en 
regelgeving voor de betreffende werknemer 
geldende looptijd dan niet is verstreken. 
Voor alle overige werknemers waarvoor de 
overgangsregeling niet van belang is, wordt 
de einddatum in de beschikking met drie 
jaar vervroegd.
De gevolgen van deze aanpassingen 
hangen sterk af van de afspraken die met 
de ingekomen werknemer zijn gemaakt. 
Indien de werkgever bijvoorbeeld een 
nettoloonafspraak met een werknemer 
heeft gemaakt, dan gaan de loonkosten voor 
de werkgever omhoog, terwijl in andere 
gevallen de werknemer juist een lager 
nettoloon ontvangt per 2019. Daarnaast 
is het na de looptijd van vijf jaar niet meer 
mogelijk om extraterritoriale kosten op een 
andere manier onbelast te vergoeden aan 
een werknemer, omdat het verblijf van de 
buitenlandse werknemer na vijf jaar niet 
meer als tijdelijk wordt beschouwd. Ook 
dient een werknemer mogelijk – eerder dan 
gepland – in het buitenland opgebouwde 
pensioenaanspraken op te geven in box 
3 zodra de 30%-regeling verloopt. Hierna 
wordt een aantal van dit soort gevolgen op 
het gebied van pensioen in combinatie met 
de 30%-regeling verder toegelicht.

De 30%-vergoeding en pensioenopbouw 
onder de werkkostenregeling
Vóór de invoering van de 
werkkostenregeling (hierna: WKR) werd een 
vergoeding voor extraterritoriale kosten 
niet aangemerkt als loon, met als gevolg 
dat de 30%-vergoeding niet tot het fiscale 
loon behoorde en over deze vergoeding 
in principe geen pensioen kon worden 
opgebouwd. Enkel wanneer de Nederlandse 
werkgever een cafetariaregeling had 
ingevoerd, kon een ingekomen werknemer 
die was gaan deelnemen aan een 
Nederlandse pensioenregeling onder 
voorwaarden pensioen opbouwen over 
zijn 30%-vergoeding. De WKR, die sinds 1 
januari 2015 geldt voor alle werkgevers, lost 
het probleem van de pensioenopbouw voor 
die buitenlandse werknemers op. Onder 
de WKR behoren alle vrije vergoedingen en 

Recente ontwikkelingen
Werknemers die in Nederland 
komen werken, komen onder 

bepaalde voorwaarden in aanmerking 
voor een fiscaalvriendelijke regeling, de 
30%-regeling. Op basis van deze regeling 
mogen zij 30% van hun brutoloon uitruilen 
tegen een belastingvrije vergoeding 
voor extraterritoriale kosten, zoals 
dubbele huisvesting, extra kosten voor 
levensonderhoud en periodieke reizen naar 
hun oorspronkelijke woonland; het gaat om 
kosten die zij hebben omdat ze niet in hun 
woonland werkzaam zijn.

In het Belastingplan 2019 heeft het 
kabinet aangekondigd de looptijd van de 
30%-regeling per 1 januari 2019 terug te 
brengen van acht naar vijf jaar. De nieuwe 
looptijd moet niet alleen gaan gelden voor 
nieuwe gevallen, maar ook voor alle lopende 
beschikkingen. Ondanks aandringen van 
werkgevers was het kabinet in eerste 
instantie niet van plan om bij de verkorting 
van de looptijd van de 30%-regeling een 
overgangsregeling in het leven te roepen. 
Dat zou betekenen dat de looptijd van alle 
beschikkingen met ingang van 1 januari 
2019 wordt beperkt, waardoor de regeling 
onmiddellijk vervalt voor werknemers op 
wie de 30%-regeling op 1 januari 2019 al 
minimaal vijf jaar is toegepast.

Een ander item uit het Belastingplan 2019 
is de afschaffing van de dividendbelasting. 
Door de breed gedragen tegenstand 
heeft het kabinet uiteindelijk besloten de 
afschaffing van de dividendbelasting niet 
door te zetten. Het daardoor vrijgevallen 
budget is onder andere besteed aan een 
overgangsregeling voor de 30%-regeling. 
Deze overgangsregeling is van toepassing 
voor ingekomen werknemers voor wie 
de looptijd van de 30%-regeling door de 
voorgestelde verkorting van de looptijd 
van de 30%-regeling eindigt in de periode 
van 1 januari 2019 tot en met 31 december 
2020. Dit betekent dat de 30%-regeling nog 
tot en met 31 december 2020 kan worden 
toegepast op deze groep werknemers, 

verstrekkingen, zoals de 30%-vergoeding, 
in beginsel tot het eindheffingsloon en dus 
tot het fiscale loon zoals gedefinieerd in 
artikel 10 van de Wet op de loonbelasting 
1969 (hierna: Wet LB 1969). Binnen deze 
regeling kan maximaal 1,2% van het totale 
fiscale loon (de ‘vrije ruimte’) worden 
besteed aan onbelaste vergoedingen en 
verstrekkingen voor werknemers. Daarnaast 
bestaan ‘gerichte vrijstellingen’ voor een 
aantal vergoedingen en verstrekkingen. 
Een van die vrijstellingen is de 30%-regeling 
voor extraterritoriale kosten. Het feit 
dat de 30%-vergoeding kwalificeert als 
gerichte vrijstelling doet niet af aan de 
kwalificatie als eindheffingsloon. In de Wet 
LB 1969 wordt bepaald dat over alle artikel 
10-loonbestanddelen – uitgezonderd de 
bijtelling voor de ter beschikking gestelde 
auto – pensioen kan worden opgebouwd. 
Over dit eindheffingsloon mag dus 
pensioen worden opgebouwd, mits het 
eindheffingsloon individualiseerbaar 
is. Dit is voor de 30%-vergoeding het 
geval. Bij toepassing van de WKR kan 
daarom pensioen worden opgebouwd 
over de 30%-vergoeding indien deze 
pensioenopbouw schriftelijk is vastgelegd 
in de pensioenovereenkomst en/of het 
pensioenreglement.

Nettoloonafspraak
Een tweede gevolg van de 30%-regeling 
op het pensioen van een werknemer 
wordt zichtbaar wanneer sprake is van een 
nettoloonafspraak. Over het algemeen 
hebben veruit de meeste werknemers in 
Nederland een brutoloonafspraak met 
hun werkgever. Wanneer een ingekomen 
werknemer komt werken in Nederland, 
wordt echter ook regelmatig een 
nettoloonafspraak gemaakt. Dit betekent 
dat de werknemer precies weet welk bedrag 
aan salaris hij ontvangt. De werkgever 
neemt in dit geval feitelijk de loonheffingen 
voor zijn rekening. Zodra de loonheffingen 
stijgen, komt dit dus voor rekening van 
de werkgever. De aangekondigde wijzigingen 
rondom de 30%-regeling zullen leiden 
tot hogere werkgeverskosten wanneer 
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een nettoloonafspraak is gemaakt met 
werknemers op wie de 30%-regeling 
wordt toegepast. Als de einddatum van 
de 30%-regeling voor de desbetreffende 
werknemer met drie jaar wordt vervroegd, 
moet de werkgever immers hetzelfde 
nettoloon betalen, maar dan zonder het 
voordeel van de 30%-regeling. Deze hogere 
kosten komen dan drie jaar eerder dan 
verwacht.Ondanks de aangekondigde 
wijzigingen kan ook in algemene zin een 
complicatie ontstaan als met een ingekomen 
werknemer een nettoloonafspraak 
is gemaakt én het voordeel van de 
30%-regeling aan de werkgever toekomt. 
De praktijk leert namelijk dat werkgevers 
het voordeel ook weleens aan zichzelf 
toekennen. Zoals hiervoor al is beschreven, 
wordt de vergoeding op grond van de 
30%-regeling sinds de invoering van de 
WKR gezien als fiscaal loon, waardoor 
pensioen kan worden opgebouwd over 
deze 30%-vergoeding. Hiervoor moet het 
voordeel echter wel expliciet toekomen 
aan de werknemer. Dit betekent dat de 
werknemer in principe dus geen pensioen 
kan opbouwen over het 30%-voordeel als 
het voordeel toekomt aan de werkgever in 
plaats van aan hem/haarzelf.

Nettopensioen
Met ingang van 1 januari 2015 zijn de 
Nederlandse fiscale kaders voor pensioen 
aanzienlijk versoberd. Zo mag niet 
langer pensioen worden opgebouwd 
over pensioengevend salaris dat uitgaat 
boven € 105.075 (2018). Om echter alsnog 
pensioen te kunnen opbouwen boven 
het maximaal pensioengevend salaris is 
de nettopensioenregeling in het leven 
geroepen. Een nettopensioenregeling is 
een vrijwillige regeling waarmee pensioen 
wordt opgebouwd over het salaris boven € 
105.075 door middel van een maandelijkse 
pensioenpremie die wordt betaald uit het 
nettosalaris van de werknemer.
Ook een ingekomen werknemer op wie 
de 30%-regeling van toepassing is, kan 
deelnemen in een nettopensioenregeling 
in Nederland. Wanneer de werkgever een 

bijdrage voor deze nettopensioenregeling 
verstrekt, al dan niet op grond van de 
Pensioenwet, moet de werkgever op grond 
van de Wet inkomstenbelasting 2001 
eenzelfde vergoeding aan vergelijkbare 
werknemers verstrekken. Een ingekomen 
werknemer met de 30%-regeling houdt 
hierdoor in beginsel een hoger nettobedrag 
over van deze bijdrage dan een reguliere 
werknemer op wie de 30%-regeling niet 
van toepassing is. Het is niet uitgesloten 
dat deze nettowerkgeversbijdrage op 
deze manier de fiscale grenzen van de 
nettopensioenregeling overschrijdt, 
waardoor de bijdrage wellicht niet in zijn 
geheel kan worden doorgestort naar de 
nettopensioenregeling. In tegenstelling 
tot andere vormen van sparen voor de 
oude dag is de waarde van opgebouwde 
aanspraken in een nettopensioenregeling 
vrijgesteld in box 3. Ook de uitkering uit 
de nettopensioenregeling is onbelast. 
Ondanks dat belastingheffing in box 3 niet 
aan de orde is voor werknemers op wie de 
30%-regeling wordt toegepast, bestaat er 
op dit punt geen verschil tussen reguliere 
werknemers en werknemers met de 
30%-regeling.

Tot slot
Het bovenstaande laat zien dat er wel 
degelijk een link bestaat tussen het 
onderwerp pensioen en de 30%-regeling. 
Mogelijk zijn de aangekondigde wijzigingen 
rondom de 30%-regeling op dit moment 
(nog) niet van toepassing, maar er zijn 
verschillende andere aandachtspunten 
waarmee werkgever én werknemer nu al 
rekening moeten houden!

Krissie Brands
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kbrands@deloitte.nl

Roderik van Sluis
Global Employer Services
rvansluis@deloitte.nl
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Veel (oude) pensioenregelingen in Nederland zijn gebaseerd op een 
middelloontoezegging. Deze regelingen worden voor de meeste werknemers 
uitgevoerd door een pensioenfonds, maar kunnen ook worden ondergebracht 
bij een verzekeraar. De verzekeraar garandeert daarbij de uitkering van de 
opgebouwde pensioenen, wat een wezenlijk verschil is met een pensioenfonds, 
dat pensioenaanspraken en -rechten kan verminderen. De tarieven die 
een verzekeraar rekent voor het verzekeren van de uitkeringen, bestaan 
niet alleen uit de jaarlijkse kosten voor de pensioenopbouw (de actuariële 
premie), maar ook uit verschillende op- en afslagen. Voorbeelden daarvan zijn 
opslagen voor administratie- en excassokosten. Daarnaast komen in oudere 
uitvoeringsovereenkomsten garantie- en beheerkosten voor die kunnen 
doorlopen na het beëindigen van de uitvoeringsovereenkomst.

Onder IFRS en US GAAP leiden de 
garantie- en beheerkosten bij 
verzekeraars tot een classificatie 

van de regeling als defined benefit (hierna: 
DB). Die kosten worden echter niet altijd 
verantwoord in de nettobalansvoorziening. 
Binnen de markt wordt steeds vaker 
gekeken naar de verantwoording van deze 
garantie- en beheerkosten. In dit artikel 
gaan wij in op de verschillende meningen die 
wij in de markt zien.

Dit artikel is slechts beschouwend bedoeld 
vanuit Deloitte Benefits & Pension Advisory 
en geeft niet de formele mening van Deloitte 
Audit weer. Tenzij anders aangegeven, 
verstaan we onder ‘kosten’ de betalingen 
van de werkgever aan de uitvoerder.

Wat zijn garantie- en beheerkosten?
Een opslag voor garantiekosten, of kortweg 
garantiekosten, komt met name voor 
in oudere uitvoeringsovereenkomsten 
en is bedoeld ter compensatie voor 
het garanderen van de opgebouwde 
aanspraken. De beheerkosten dienen 
ter compensatie van de kosten van het 
activabeheer, bijvoorbeeld het aan- en 
verkopen van de beleggingen waaruit 
de opgebouwde aanspraken worden 
gefinancierd. De garantie- en beheerkosten 

bedragen meestal een vast percentage van 
de technische voorziening van de werkgever 
zoals aangehouden door de verzekeraar.
Wat de garantie- en beheerkosten 
onderscheidt van de overige premies en 
kosten is dat deze vaak doorlopen na het 
einde van de uitvoeringsovereenkomst. 
De garantiekosten worden veelal betaald 
uit eventueel overrendement, maar bij 
het ontbreken daarvan komt de rekening 
bij de werkgever te liggen. Hoewel dit 
niet altijd duidelijk naar voren komt in de 
uitvoeringsovereenkomst, betekent dit dat 
de werkgever vastzit aan de kosten totdat 
de laatste uitkering door de verzekeraar 
is gedaan. De technische voorziening is 
op dat moment nihil en alle verplichtingen 
zijn voldaan.

De garantie- en beheerkosten zijn 
voornamelijk te vinden in oudere 
overeenkomsten bij een aantal specifieke 
verzekeraars. Door het aflopen van deze 
oudere contracten en het uitblijven van 
overrendement komen de garantie- en 
beheerkosten duidelijker naar voren en is 
door de markt de vraag gesteld hoe deze 
kosten moeten worden verantwoord in 
de jaarrekening onder de verschillende 
accountingstandaarden.

Een opslag voor  
garantiekosten komt 
met name voor in 
oudere uitvoerings- 
overeenkomsten en is  
bedoeld ter  
compensatie voor het 
garanderen van de  
opgebouwde  
aanspraken
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via Other Comprehensive Income (IFRS) 
en binnen Dutch GAAP in de winst-en-
verliesrekening (Dutch GAAP). Bij US GAAP 
komen beide varianten voor.

Opnemen van een voorziening voor de 
toekomstige garantie- en beheerkosten
Bij deze methode worden garantie- 
en beheerkosten gezien als nog niet 
betaalde premies voor de garanties die 
de verzekeraar heeft afgegeven over de 
reeds opgebouwde aanspraken. De kosten 
zien daarmee op de verleden diensttijd en 
worden niet gezien als administratiekosten. 
Hiertoe zal een voorziening moeten 
worden aangehouden op de balans, ook 
na het aflopen van het contract, die in dit 
geval volledig ziet op verleden diensttijd. 
Deze voorziening wordt als afslag 
genomen op de activa gerelateerd aan de 
pensioenregeling, omdat de aanspraken 
nog niet volledig zijn gefinancierd (zoals 
bijvoorbeeld voorgeschreven in IAS 
19.115 voor verzekerde regelingen zonder 
aanwijsbare beleggingen). Naarmate de 
technische voorziening bij de verzekeraar 
lager wordt (na contracteinde), zullen de 
garantiekosten lager zijn en als gevolg 
daarvan zal ook de voorziening opgenomen 
in de jaarrekening afnemen.

Overwegingen
Gegeven de verschillende methodieken die 
bestaan in de markt, zal een werkgever met 
zijn accountant in overleg moeten over de 
voorkeursmethodiek. Enkele overwegingen 
kunnen daarbij zijn:

Consistentie
Wanneer de gekozen methodiek consistent 
is met eerdere jaren, is in principe geen 
additionele toelichting in de jaarrekening 
nodig op de verwerking van garantiekosten. 
Wanneer de methodiek wel wordt gewijzigd, 
zal een goede onderbouwing richting de 
accountant nodig zijn. Een consistente 
aanpak is daarbij vaak leidend: wanneer 
de onderliggende overeenkomst niet is 
gewijzigd, is een wijziging van methode 
moeilijker te verantwoorden dan wanneer 

wel inhoudelijke wijzigingen zijn aangebracht 
in de onderliggende overeenkomst met de 
verzekeraar. In de markt zien wij echter dat 
het aflopen van de uitvoeringsovereenkomst 
vaak als argument wordt gebruikt voor het 
verantwoorden van een voorziening voor 
de garantie- en beheerkosten, waar tot op 
dat moment geen voorziening voor werd 
aangehouden. Belangrijk argument daarbij 
is dat vanaf het moment van beëindiging alle 
betalingen zien op verleden diensttijd.

Afkoop
Om enige discussie te voorkomen kunnen 
de garantie- en beheerkosten eventueel 
worden afgekocht bij de verzekeraar. Dit 
betekent dat er over de verwerking van 
die kosten geen discussie kan bestaan. De 
afkoop kan echter erg kostbaar zijn, mede 
gegeven de huidige lage rentestand.

Waarderingsmethodiek
Wanneer wordt gekozen voor het 
aanhouden van een voorziening voor 
de garantie- en beheerkosten, zal de 
actuaris voldoende informatie van de 
verzekeraar moeten ontvangen om tot 
een pensioenwaardering te komen die 
in lijn is met de te verwachten garantie- 
en beheerkosten. Het opvragen en 
interpreteren van deze informatie kan 
tijdrovend zijn en tijdig starten met deze 
werkzaamheden is dan ook aan te bevelen. 
Door de lange looptijd van de garantie- 
en beheerkosten (totdat de voorziening 
nihil is, na de laatste uitkering door de 
verzekeraar) zal deze waardering vele jaren 
moeten worden uitgevoerd. Wanneer in het 
verleden geen voorziening is aangehouden, 
zal overleg moeten plaatsvinden met de 
accountant over de verwerking van de 
eerste opboeking. Wij zien daarvoor twee 
methodieken in de markt: verwerking 
via het vermogen of in de winst-en-
verliesrekening afhankelijk van de situatie en 
de accountingstandaard. Dit kan ook spelen 
in geval van wijziging van accountant, als de 
nieuwe accountant een andere visie op dit 
vraagstuk heeft dan de oude accountant.

Verwerking van garantie- en 
beheerkosten
In de verschillende richtlijnen (Dutch 
GAAP, IFRS en US GAAP) zijn geen 
expliciete voorschriften terug te vinden 
over dit type kosten, gerelateerd aan de 
pensioenregeling.

Binnen IAS 19 wordt bijvoorbeeld genoemd 
dat aan administratieve werkzaamheden 
en beheerwerkzaamheden gerelateerde 
kosten moeten worden meegenomen in 
het jaar waar de werkzaamheden op zien 
(IAS 19 BC125). Of garantiekosten moeten 
worden beschouwd als administratie- en 
beheerkosten wordt echter niet genoemd. 
Er is hier sprake van een situatie waarin 
geen specifieke regels voorhanden zijn, 
waardoor gekozen moet worden voor 
een verwerkingswijze die recht doet aan 
de algemene beginselen van het GAAP-
platform (zoals binnen IFRS in IAS 8.10).

Twee verwerkingswijzen
Door het gebrek aan expliciete voorschriften 
zien wij in de markt ten aanzien van 
garantie- en beheerkosten twee methoden 
voor de verantwoording van deze kosten. 

Garantie- en beheerkosten 
verantwoorden als administratiekosten 
of vermogensbeheerkosten 
Bij deze methode worden de garantie- 
en beheerkosten gezien als kosten van 
vermogensbeheer (asset management 
cost) (IFRS/US GAAP) of als periodekosten 
(Dutch GAAP). Belangrijkste argument 
is dat de kosten voortkomen uit 
solvabiliteitsvereisten voor verzekeraars. 
Verzekeraars kunnen hierdoor geen activa 
aanhouden en managen zonder voldoende 
kapitaal. De garantie- en beheerkosten zijn 
een vergoeding voor de jaarlijkse prestatie 
van de verzekeraar om voldoende kapitaal 
aan te houden in dat jaar. De kosten zijn dan 
ook direct gerelateerd aan de hoogte van 
de technische voorziening en het vereiste 
kapitaal. De betaling van deze kosten 
wordt, zowel tijdens als na afloop van de 
contractperiode, binnen IFRS verwerkt 
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Conclusie
De garantie- en beheerkosten kunnen grote 
impact hebben op de jaarrekening. Het is 
daarom van belang dat werkgevers (laten) 
controleren of uitvoeringsovereenkomsten 
die in het verleden zijn afgesloten deze 
kosten bevatten. Vervolgens is het 
verstandig tijdig met de accountant 
over de behandeling van deze kosten 
in gesprek te gaan, zodat discussies 
tijdens de jaarrekeningcontrole kunnen 
worden voorkomen.

Jeroen Linders
Deloitte Benefits & Pension Advisory
jlinders@deloitte.nl

Rick te Spenke
Deloitte Benefits & Pension Advisory
rtespenke@deloitte.nl

Andere soorten kosten
De hiervoor beschreven afweging speelt 
voornamelijk bij garantie- en beheerkosten. 
In het algemeen is dit een afweging of 
kosten gerelateerd zijn aan een prestatie 
van de verzekeraar of gerelateerd zijn aan 
verleden diensttijd. In het eerste geval 
zal geen voorziening nodig zijn, maar 
wanneer kosten gerelateerd zijn aan 
verleden diensttijd, zal wel een voorziening 
aangehouden moeten worden. 

Impact buiten jaarrekening
Naast de impact binnen de jaarrekening 
kunnen de garantie- en beheerkosten 
van gesloten contracten ook binnen de 
fusie- en overnamepraktijk een belangrijke 
rol spelen. Vanzelfsprekend wanneer 
de garantie- en beheerkosten als een 
voorziening zijn opgenomen op de balans, 
maar ook wanneer dit niet het geval is. Het 
betreft een jaarlijkse kasuitstroom voor de 
werkgever die pas verdwijnt wanneer de 
verzekeraar de laatste pensioenuitkering 
heeft gedaan (of bij afkoop). Deze garantie 
kan worden meegenomen als afslag op de 
EBITDA of via de zogenoemde ‘net debt’-
aanpak. Hierdoor kan de waardering van 
een bedrijf lager uitkomen. De adviseur 
in het overnametraject dient zich bewust 
te zijn van deze risico’s in (veelal) oude 
overeenkomsten en deze informatie 
te gebruiken in de beoordeling van de 
ondernemingswaarde, waarbij ook de wijze 
van vaststellen van de waarde onderwerp 
van discussie kan zijn (bijv. welke contante 
waarde-factor wordt gehanteerd).
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