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Pensioen blijft de actualiteit beheersen; 
bijna elke dag is er wel iets te vinden 
in de kranten en tijdschriften over de 
ontwikkelingen op het pensioendossier 
in Nederland. De partijen voeren over en 
weer de druk op om (voor eind juni) tot 
een definitief akkoord te komen, maar de 
eisen liggen toch wel ver uit elkaar. In ieder 
geval is op 31 mei door Minister Koolmees 
aangekondigd dat maandag 3 juni de 
formele onderhandelingen weer zullen 
beginnen, maar de resultaten zijn op het 
moment dat we dit nummer inhoudelijk 
afronden nog niet bekend. Gaat het lukken 
om voor eind juni tot een pensioenakkoord 
te komen? We zijn benieuwd, maar we 
moeten afwachten en zullen over de 
uitkomsten van deze onderhandelingen 
zeker berichten in ons volgende nummer.

In deze editie gaan we dan ook maar 
niet specifiek in op deze ontwikkelingen, 
want veel nieuws is er op dit moment 
niet meer te vertellen. Wel hebben we 
weer een aantal interessante artikelen 
kunnen opnemen die vaak raken aan de 
ontwikkelingen. Zo is er het interview 
met Rob Dingemans, directeur Business 
Development van AZL, die ingaat op een 
aantal ontwikkelingen in de markt.

Verder treft u artikelen aan over het 
belang van datakwaliteit binnen de 
pensioenadministratie, een toelichting op 
de zorgplicht van de werkgever en recente 
ontwikkelingen binnen DC-regelingen. Ook 
gaan we met een artikel in op de fiscale 
gevolgen van fondsstructuren en op de 
concentratie van pensioenregelingen van 
payrollkrachten.

Ten slotte treft u de laatste column aan van 
Peter Kavelaars, die met pensioen gaat bij 
Deloitte. We hebben de afgelopen jaren 
veel interessante en prikkelende columns 
van hem mogen plaatsen. Namens de 
redactie: dankjewel Peter, voor al jouw 
inspirerende columns!

Veel leesplezier!

Reacties: pensioen@deloitte.nl

Redactioneel
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Multi-client als strategie in 
consoliderende markt

‘De deur is open, 
we willen groeien’

Een mening over het nieuwe pensioenstelsel 
zullen ze bij AZL ongetwijfeld hebben. Maar 
veel belangrijker voor de pensioenbeheerder 
uit Heerlen is dat de organisatie en de 
administratieve systemen tot in detail zijn 
voorbereid op wat gaat komen. Dat zij zich 
doorontwikkelt om als uitvoerder relevant 
te blijven in een veranderende markt die 
zich kenmerkt door toenemende klanteisen, 
toenemende regeldruk en toenemende 
rapportageplicht. En dus zometeen door een 
nieuw pensioenstelsel. Hoe dat er ook uitziet 
en wanneer het ook in werking treedt. Hoe 
positioneert AZL zich in ‘de nieuwe wereld’ 
en welke stappen zet zij – of heeft zij al gezet – 
om hiervoor gereed te zijn? In gesprek met Rob 
Dingemans, directeur Business Development 
bij AZL. 
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Hoe omschrijft u AZL?
Al vijftig jaar is AZL actief als uitvoerder met 
als kernactiviteiten pensioenadministratie, 
bestuursondersteuning en -advies, 
actuarieel advies en communicatieadvies. 
Wat ons bedrijfsmatig primair typeert, 
is dat we een multi-clientuitvoerder 
zijn en diensten verlenen aan 
meerdere pensioenfondsen, of dat 
nu bedrijfstakpensioenfondsen, 
ondernemingspensioenfondsen of 
beroepspensioenfondsen zijn. Op dit 
moment servicen we 53 opdrachtgevers. 
Daarnaast bedienen we een APF, De 
Nationale, en verzorgen we ook de 
administratie voor een PPI die binnenkort 
samengaat met BeFrank, de PPI van 
Nationale-Nederlanden. AZL vindt 
zijn basis in de mijnstad en dat merk 
je nog aan de gemeenschapszin en 
betrouwbaarheid waar we voor staan. 
We worden in de markt als een zeer 
betrouwbare pensioenuitvoerder gezien 
met vakmanschap hoog in het vaandel. 
Misschien zelfs iets te bescheiden, vandaar 
mijn opgave om nadrukkelijk te laten zien 
dat we willen groeien als organisatie. Want 
groei is onze keuze voor de toekomst. En 
juist vanuit dat perspectief opereren we als 
multi-clientuitvoerder.

Kennelijk is het in uw branche geen 
vanzelfsprekendheid om meerdere 
klanten te bedienen.
Inderdaad. Er zijn nogal wat uitvoerders 
die zich richten op één of twee grote 
pensioenfondsen. PGGM staat primair 
opgesteld voor PFZW, APG voor ABP. 
Wellicht doen ze er een paar andere 
klanten bij, maar geen vijftig. Grote klanten 
zijn ook redelijk bepalend, gezien hun grote 
achterban. Ze zijn aanwezig in Den Haag 
om de wet- en regelgeving mede vorm 
te geven. Wij richten ons op die brede 
groep van kleinere fondsen; een groep 
overigens die door de consolidatieslag 
aan breedte verliest. Toen ik begon in de 
pensioenwereld waren er zo’n duizend 
fondsen, nu nog zo’n tweehonderd. En 
het aantal krimpt as we speak. Minder 
fondsen betekent uiteindelijk ook minder 
uitvoerders, maar wij hebben de ambitie 
om te blijven en te groeien, en dat niet 
alleen: we willen tot de top drie behoren. 
Onze positionering en strategie zijn daarop 
afgestemd.

Pensioenfondsen worden 
behalve met stelselvernieuwing 
geconfronteerd met geïntensiveerd 
toezicht vanuit DNB en AFM en 
met IORP II-regelgeving vanuit 
Europa. Dit stelt hoge eisen aan hun 
governancestructuur. Wat merkt u hier 
als uitvoerder van?
Besturen hebben bijvoorbeeld per 
januari 2019 nieuwe sleutelfuncties 
moeten inrichten op het gebied van 
risicomanagement, internal audit en 
actuarieel.

Uiteraard was men op die gebieden 
al actief, maar nu krijgt dat veel 
meer nadruk. Bovendien neemt de 
rapportageplicht richting toezichthouders 
toe, want bij verantwoordelijkheid 
nemen hoort ook verantwoordelijkheid 
afleggen. En dat wordt steeds meer, 
gaat steeds dieper. Wij als uitvoerders 
staan niet onder rechtstreeks toezicht 
van De Nederlandsche Bank, maar 
hogere eisen aan pensioenfondsen 
resulteren uiteindelijk onvermijdelijk in 
hogere eisen aan de uitvoerder. Neem 
informatiebeveiliging, tegenwoordig een 
zeer belangrijk thema. De Nederlandsche 
Bank heeft een normenkader opgesteld 
met 54 controles, Cobit geheten. Dat gaat 
over systeembeveiliging, procesbeheersing, 
integriteit – een hele range van gebieden. 
Onze klanten verwachten dat wij conform 
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Cobit werken, en dat doen we dus ook. 
Wij voeren de vereiste controles uit en 
rapporteren daarover aan de fondsen. Zij 
op hun beurt vinken niet zomaar af, maar 
checken of wij het als uitvoerder goed 
doen en koppelen dat terug naar ons, zo 
nodig met verbeterpunten. Vervolgens 
leggen zij verantwoording af aan De 
Nederlandsche Bank. Pensioenfondsen 
moeten kunnen aantonen dat zij dat 
doen bij al hun uitbestedingspartners. 
Het is aan ons als uitvoerder om hen 
hier maximaal in te ondersteunen. 
Als multi-clientorganisatie heb je het 
voordeel dat je dit voor meerdere klanten 
kunt samenpakken, wetende dat elk 
fonds individueel verantwoording moet 
afleggen. En zeker als je er meer dan 
vijftig in de boeken hebt, zoek je naar 
gemeenschappelijkheid en synergie. 
Effectiviteits- en efficiencyvoordelen voor je 
opdrachtgever en voor jezelf.

Wat betekent het nieuwe stelsel, dat 
naar verwachting meer keuzevrijheid 
en dus meer variatie biedt, voor 
uitvoerders?
Het nieuwe stelsel neigt naar Defined 
Contribution en laat ruimte voor meer 
individualiteit, hoewel wij verwachten dat 
daarbinnen nog altijd sprake zal zijn van 
vormen van collectiviteit. Individuele potjes 
moet je kunnen administreren. Deelnemers 
vragen ook meer om actuele standen 

van hun persoonlijk pensioenvermogen. 
De vraag is of ze daar daadwerkelijk iets 
mee doen, maar ze willen dit inzicht wel. 
Het is als met individueel beleggen: veel 
deelnemers willen die optie wel, maar gaan 
in de praktijk vaak mee met een relatief 
veilige default. Daar verandert niet zoveel 
in voor de toekomst, verwacht ik. Mensen 
voelen zich vertrouwd bij een collectiviteit. 
Dat geeft rust.

De premievaststelling zal op andere 
manieren gaan. Geen ingewikkelde 
actuariële berekeningen meer, zoals 
nu nog bij DB-regelingen gebeurt. Voor 
de deelnemer wordt het in principe 
eenvoudiger, maar niet noodzakelijk voor 
het pensioenfonds, want je hebt te maken 
met je verleden. Waaronder oude rechten 
die je wilt invaren in nieuwe regelingen

Blijf je dat binnen Defined Benefit 
doen, dan kan dat voor uitvoerders 
behoorlijk complex worden, toch?
Zeker. Maar dat kunnen we administratief 
aan. Zoals we ook een degressieve 
pensioenopbouw aankunnen. Het 
loslaten van de doorsneepremie mag 
dan financieel en maatschappelijk een 
issue zijn, voor onze werkwijze is het 
dat niet. Wanneer je een uitgebreide 
mix aan regelingen te ondersteunen 
hebt, moet je dat ook aankunnen. En 
die mix wordt er alleen maar variabeler 

op. Door de individualisering, door de 
dynamische wet- en regelgeving. Als de 
pensioeningangsleeftijd of rekenrente 
wordt bijgesteld en je moet dat voor 
53 klanten aanpassen, dan heb je daar 
een opgave aan. Continue aanpassing 
van data en methodieken vereist 
continue aanpassing van jezelf, van 
je instrumentarium, van je werkwijze, 
van je organisatie. Wel, wij hebben de 
afgelopen vijftig jaar niets anders gedaan 
dan aanpassen. Zodat we nu niet alleen 
kunnen zeggen dat we administratief in 
control zijn; we kunnen het ook aantonen. 
Daar hebben we een trackrecord in. Ook 
in transities, oftewel het overnemen van 
administraties, waarbij we deelnemers 
weer minimaal dezelfde diensten bieden 
als de vorige uitvoerder. Niet voor niets 
hebben we de afgelopen jaren vijf 
nieuwe bedrijfstakpensioenfondsen in 
de administratie opgenomen. Bewezen 
flexibiliteit brengt je verder in deze markt. 
Wij gebruiken het woord wendbaarheid.
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In hoeverre speelt 
informatietechnologie een rol in die 
wendbaarheid?
Een grote rol, want IT stelt je in staat om 
veranderingen – pensioeninhoudelijk, 
bedrijfsmatig of commercieel – op te 
vangen. Maar dat vermogen moet er 
al vanaf het ontwerp van je systeem in 
zitten. Als er wijzigingen plaatsvinden in 
regelingen of data, wil je daarin kunnen 
meebewegen. In het verleden was alles 
mensenwerk. Tegenwoordig zijn we nog 
steeds een persoonlijke partner voor 
administratie en pensioenadvisering, 
maar is IT daarbij wel een erg belangrijke 
voorwaarde. ‘Pension Tech’ noemt 
onze directeur Operations het. Dankzij 
technologie kunnen we die stap voorwaarts 
zetten. Wij werken met het pace layer-
model van Gartner, een drielaags model 
bestaande uit een basis, een front-end 
en een tussenliggende modelleringslaag. 
De basislaag omvat alle basisgegevens 
van klanten en regelingen en vormt de 
robuuste, betrouwbare kern van het 
systeem. De bovenlaag, de front-end, bevat 
functionaliteit om te communiceren met 
deelnemers, werkgevers, besturen, KvK, 
UWV, gemeenten – kortom alle partijen 
waar je je authentieke data vandaan 
krijgt. Vanuit deze laag spelen we in op de 
behoeften van deze partijen om producten 
als portalen en pensioenplanners te 

ontwikkelen. Het spreekt voor zich dat 
deze applicaties waardeloos zijn als je in 
de basislaag onbetrouwbare data hebt: 
rubbish in is rubbish out. Daarom worden 
alle data bij binnenkomst structureel op 
juistheid gescreend. Daar zijn we goed in 
en profileren we ons mee.

Een robuust, wendbaar systeem 
en een grondige werkwijze – 
pensioenfondsen zien dit als hygiëne, 
maar voor een uitvoerder is het core 
business.
Vandaar dat wij onze basislaag zelf 
ontwikkeld hebben, in onze eigen IT-
afdeling. Bij alles wat we op IT-gebied nodig 
hebben, stellen we de vraag: make, buy 
or ally. Maar sommige zaken kun je beter 
niet uitbesteden. Zeker als het gaat om 
een kernapplicatie, zoals een rule engine 
om pensioenregelingen te vertalen naar 
aanspraken van deelnemers. Voor het 
ontwikkelen van een werkgeversportal ligt 
dat anders. Dan vragen we de klant wat 
hij wil, verdiepen we ons in zijn customer 
journey en gaan we vervolgens op zoek 
naar geschikte partners om de applicatie 
samen mee te ontwikkelen. Tegenwoordig 
kun je ook meer applicaties uit de cloud 
betrekken. Op het moment dat de markt 
meer mogelijkheden biedt dan je zelf kunt, 
moet je niet proberen zelf het wiel uit te 
vinden.

Dan vragen we de klant 
wat hij wil, verdiepen 
we ons in zijn customer 
journey en gaan we 
vervolgens op zoek naar 
geschikte partners om de 
applicatie samen mee te 
ontwikkelen
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Wat is de rol van vertrouwen in uw 
bedrijfsvoering?
Vertrouwen is voor AZL – en sowieso in 
deze business – een kernbegrip. Dat krijg je 
niet zomaar, dat moet je elke dag opnieuw 
verdienen. Naast vertrouwen kennen we 
drie V’s die staan voor onze kernwaarden. 
Verbinden is de eerste V en betekent de 
juiste dingen doen met de klant. Dingen 
waar hij behoefte aan heeft, waar hij op 
zit te wachten. Als je samen met het fonds 
diensten en producten ontwikkelt en deze 
via pilots implementeert, dan kun je ze 
uitrollen bij meerdere fondsen. Klanten 
voelen zich dan gehoord, verbonden met 
elkaar. Met Vakmanschap, de tweede 
V, laten wij als uitvoerder zien dat we 
weten waar we het over hebben. Dat 
we de uitdagingen van grote en kleine 
pensioenfondsen kennen. Dat we goed zijn 
in wat we doen. Dit is ook de boodschap 
die we via klanttevredenheidsonderzoeken 
terugkrijgen. Verandervermogen is onze 
derde kernwaarde. Want welke stelsel- of 
contractvariant het ook gaat worden: 
DB, DC, hybride – wij kunnen het aan. 
Dat is de claim die we leggen. En nu we 
toch met V’s bezig zijn: vooruitkijken is 
superbelangrijk. Wij wachten niet tot 
fondsen met hun specificaties naar ons toe 
komen. Als er nieuwe regelgeving komt, 
vragen wij ons af: wat betekent dit vanuit 
uitvoeringsperspectief? Dit maken we 
specifiek en concreet – op detailniveau. 
Daar ligt je toegevoegde waarde als 
uitvoerder.

Wat vraagt dit van je mindset?
Dat je de blik naar buiten hebt en weet 
wat er speelt. En zeker ook wat er gaat 
spelen. Je hebt je specialisten in huis die de 
ontwikkelingen volgen. Je hebt je contacten 
binnen de Pensioenfederatie. Daar zitten 
we in een aantal werkgroepen met collega’s 
en bestuurders. Daar wisselen we de 
actualiteit uit en proberen we ook de 
wetgever te beïnvloeden. Het ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is 
daar een partij, dus daar moet je bij zijn. Ja, 
ook wij zitten in Den Haag!

Wat onderscheidt AZL in de markt?
Die flexibiliteit van onze systemen is key, 
daardoor kunnen we elke verandering aan, 
maar ook de wendbaarheid die voortkomt 
uit een brede klantportefeuille. Er zijn 
pensioenuitvoerders die op dit moment 
zeggen: de deur is dicht. Zij richten zich 
op bestaande klanten en voegen geen 
nieuwe toe. Nou, wij doen dat nadrukkelijk 
wel. De deur is open, we willen groeien en 
dat is een van mijn taken. Om dit bekend 
te maken ben ik ook de ronde aan het 
doen bij diverse consultants. Multi-client 
is voor AZL geen bijkomstigheid; het is 
een asset. We willen heel bewust die 
brede waaier aan klanten bedienen. 
En wat al die klanten belangrijk vinden, 
vinden wij belangrijk. Onze IT-voorziening 
bijvoorbeeld. Zo hebben we onlangs 
onze IT-strategie en -roadmap laten 
challengen door IG&H, en de uitkomsten 
uitgelegd aan onze opdrachtgevers. In een 

drietal workshops hebben we vervolgens 
samen gekeken naar de tien stappen 
die minister Koolmees wil gaan zetten 
op weg naar een nieuw pensioenstelsel. 
Denk aan maatregelen als het afschaffen 
van de doorsneesystematiek, de 
invoering van premieregelingen met 
beleggen en collectieve risicodeling, de 
omzetting van pensioenaanspraken naar 
pensioenvermogens en de koppeling 
tussen de leeftijdsverwachting en de 
AOW- en pensioenleeftijd. Hoe gaan wij 
als uitvoerder daarmee om, en kunnen 
wij dat aan? Dat zijn de vragen van 
pensioenfondsen. Zij willen weten hoe 
we dat concreet vormgeven. Wel, wij 
kunnen op detailniveau laten zien hoe 
we dat invullen. Dat boezemt vertrouwen 
in. Klanten willen weten waar je staat 
en waar je naartoe gaat. Vandaar onze 
bedrijfsslogan: ‘De toekomst voor elkaar.’
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Na negen jaar onderhandelen presenteerde de SER 
op 5 juni het principeakkoord voor de vernieuwing 
van het pensioenstelsel, dat de naam ‘Naar een 
nieuw pensioenstelsel’ heeft gekregen. Het nieuwe, 
voorgestelde stelsel sluit beter aan op de veranderende 
arbeidsmarkt, de pensioenregelingen worden 
persoonlijker en transparanter en er komt eerder zicht 
op een koopkrachtig pensioen. 

Een nieuw pensioenakkoord
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In het akkoord wordt ‘het nieuwe 
contract’ geïntroduceerd, een 
premieregeling waarbij deelnemers 
zowel in de pensioenopbouwfase als in 
de pensioenuitkeringsfase risico’s delen. 
Werkgevers- en werknemersorganisaties 
krijgen in hun sector de mogelijkheid te 
kiezen voor deze premieregeling. Daarnaast 
wordt voorgesteld om de bestaande 
verbeterde premieregeling met risicodeling 
in de uitkeringsfase toegankelijk te maken 
voor bedrijfstakpensioenfondsen. In deze 
regeling wordt in de opbouwfase gewerkt 
aan een persoonlijk pensioenvermogen 
dat in de jaren voor het pensioen geleidelijk 
wordt ingebracht in het collectief vermogen 
van gepensioneerden en aanspraak geeft 
op een uitkering.

Het nieuwe contract
Daarnaast doet de SER een voorstel voor 
een premieregeling waarin ook in de 
opbouwfase sprake is van risicodeling. 
In dit contract bouwen deelnemers 
pensioenaanspraken op, maar wordt niet 
meer gestuurd op nominale zekerheid 
door middel van een buffer. Het nieuwe 
pensioencontract is een premieregeling, 
waarbij jaarlijks pensioenaanspraken 
zonder zekerheidsmaat worden ingekocht 
tegen de dan geldende marktrente. 
Sociale partners maken een afspraak 
over de toegezegde stabiele premie en 
herijken die afspraak periodiek met het 
oog op hun pensioenambitie. Wijzigingen 
in de financiële positie van het fonds 
– veroorzaakt door (over)rendement, 
rentemutaties en mutaties in de (macro)
levensverwachting van deelnemers – 
werken gespreid in de tijd door in de 

pensioenuitkeringen van gepensioneerden 
en pensioenaanspraken van alle 
deelnemers: actieven en slapers. Om grote 
effecten te voorkomen, mogen schokken – 
net als in de verbeterde premieregeling – in 
maximaal tien jaar worden gespreid.

Het SER-advies stelt verschillende 
methoden voor om de risico’s te spreiden. 
In de zogenoemde gesloten methode 
worden mee- en tegenvallers enkel gedeeld 
tussen personen die ten tijde van de schok 
deelnemer of pensioengerechtigde zijn. 
In de open spreidingsmethode worden 
mee- en tegenvallers ook gedeeld met 
toekomstige toetreders. Risicodeling met 
toekomstige deelnemers kan zorgen voor 
betere pensioenuitkomsten, omdat deze 
toekomstige deelnemers alvast kunnen 
delen in financieel risico en rendementen 
en doordat er risico’s kunnen worden 
gedeeld die niet – of in onvoldoende mate – 
op financiële markten worden verhandeld. 
Dit wordt ook wel aangeduid als de 
welvaartsvoordelen van intergenerationele 
risicodeling. Het kabinet merkt daarbij 
op dat het ‘open spreiden’ moet worden 
begrensd, zoals ook nu het geval is. 
Om nieuw toegetreden deelnemers te 
beschermen en om het persoonlijke 
karakter te borgen, zal moeten worden 
vastgelegd dat de dekkingsgraad niet lager 
mag worden dan 90% en niet langer dan 
vijf jaar onder 100% mag liggen. Op deze 
manier kan in financieel zware tijden niet 
meer dan 10% van de premies worden 
gebruikt om ontstane tekorten te dichten.

Het nieuwe 
pensioencontract is 
een premieregeling, 
waarbij jaarlijks 
pensioenaanspraken 
zonder zekerheidsmaat 
worden ingekocht tegen de 
dan geldende marktrente.
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Het kabinet wil verder de 
‘doorsneesystematiek’ voor 
bedrijfstakpensioenfondsen 
afschaffen.

Compensatie afschaffing 
doorsneesystematiek
Het kabinet wil verder de 
‘doorsneesystematiek’ voor 
bedrijfstakpensioenfondsen afschaffen. 
Bij alle regelingen wordt overgegaan 
naar een leeftijdsonafhankelijke premie 
waarmee deelnemers de pensioenopbouw 
krijgen die aansluit bij hun leeftijd. De 
SER stelt voor dat deelnemers die nadeel 
ondervinden van afschaffing van de 
doorsneesystematiek op kostenneutrale 
wijze compensatie moeten krijgen. Sociale 
partners zullen afspraken maken met 
het kabinet over de uitwerking van de 
compensatie. Het kabinet zal voor de 
invoering van het nieuwe contract de 
houdbaarheid van de verplichtstelling 
laten toetsen door de Europese 
Commissie. Indien nodig zal het kabinet 
wijzigingen voorstellen om zodoende de 
verplichtstelling te kunnen behouden.

Verbeteringen voor alle 
pensioenregelingen
Daarnaast stelt de SER voor om het in alle 
contracten mogelijk te maken dat mensen 
op hun pensioendatum kunnen kiezen 
voor opname van een bedrag ineens van 
maximaal 10%. Ook zou bij de herziening 
van het stelsel het nabestaandenpensioen 
meer moeten worden gestandaardiseerd. 
Naast het opnemen van een bedrag ineens 
zal het kabinet onderzoeken welke andere 
keuzemogelijkheden op termijn kunnen 
worden toegevoegd. Te denken valt aan 
de keuze tussen een vast en een variabel 
pensioen, het inzetten van een deel van de 
premie voor het aflossen van de hypotheek 
en mogelijkheden voor mensen om te 
kiezen voor een groener pensioen door 
duurzaam en eerlijk beleggen.

Makkelijkere pensioenopbouw voor 
zzp’ers
Een verplicht pensioen voor de 
zzp’er is er niet gekomen. Wel wordt 

voorgesteld om het mogelijk te maken 
dat zzp’ers zich vrijwillig kunnen 
aansluiten bij een pensioenfonds of 
een premiepensioeninstelling (PPI). 
Daarnaast wordt er wel een verplichte 
arbeidsongeschiktheidsverzekering 
voorgesteld voor de zzp’er. Het UWV zal 
deze verzekering gaan uitvoeren.

Eerder stoppen met werken voor 
zware beroepen
Om het eerder stoppen met werken 
makkelijker te maken wordt het regime 
van de Regeling Vervroegde Uittreding 
(RVU) tijdelijk versoepeld. Vanaf 2021 kan 
de eerste € 19.000 voor drie jaar voor de 
AOW-datum zonder eindheffing worden 
vergoed. Daarnaast wordt het verlofsparen 
met vijftig weken verruimd naar honderd 
weken en zal het kabinet gaan bestuderen 
of eerder stoppen met werken mogelijk 
kan worden gemaakt na 45 dienstjaren. 
Hiervoor wordt een commissie in het leven 
geroepen.

Hoe nu verder?
De SER adviseert het kabinet voor 
de uitwerking van de voorstellen een 
stuurgroep in te stellen van kabinet en 
sociale partners. In het najaar van 2019 
zal Koolmees de Kamer informeren over 
het verloop en de uitwerking van de 
hoofdlijnen van het SER-advies. Vervolgens 
zal in 2020 het kabinet moeten gaan 
werken aan alle wijzigingen van de (fiscale) 
wet- en regelgeving die nodig zijn voor de 
vernieuwing van het pensioenstelsel. Voor 
de zomer zal al wel het wetsvoorstel over 
het aanpassen van de AOW-leeftijd worden 
behandeld. Op het moment van schrijven 
van dit artikel was nog niet duidelijk of de 
vakbonden akkoord gaan met het voorstel.

Roderik van Sluis
Global Employer Services
rvansluis@deloitte.nl
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Nederlanders steunen voor hun 
oudedagsvoorziening sterk op de tweede 
pijler, meer dan inwoners van andere 
lidstaten van de Europese Unie. Een 
deelnemer bouwt kapitaal en aanspraken 
op via de werkgever, waarbij hij of zij vele 
mutaties kan hebben, omdat hij pensioen 
heeft opgebouwd via meerdere werkgevers 
en een scala van pensioenregelingen. 
Bovendien dragen deelnemers de laatste 
jaren steeds meer eigen verantwoordelijkheid 
en risico voor een adequaat pensioen, onder 
andere doordat er vaker gebruik wordt 
gemaakt van defined contributionregelingen. 
Die toenemende eigen verantwoordelijkheid 
en het toenemende risico maken het des 
te belangrijker dat deelnemers adequaat 
worden geïnformeerd over hun pensioen. 
Een juiste pensioenadministratie is daarbij 
een grote uitdaging.
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Handelingsperspectief deelnemer
Zowel de deelnemer als het pensioenfonds 
is gebaat bij het tijdig aanbieden van 
een handelingsperspectief, zodat 
de deelnemer een keuze kan maken 
tussen bijvoorbeeld uitruilen, extra 
storten in de bedrijfspensioenregeling, 
aankopen van een lijfrente, (bank)
sparen en kleiner wonen. Wij voorzien 
een trend dat deelnemers vaker of zelfs 
doorlopend worden geïnformeerd over 
het opgebouwde pensioen om hun 
handelingsperspectief te borgen. Zonder 
adequate gegevens kan er geen sprake 
zijn van een handelingsperspectief voor 
de deelnemer. De EU onderstreept dit 
ook met de introductie van de IORP II-
richtlijn. Met de komst van IORP II wordt 
het verstrekken van een Pension Benefit 
Statement (PBS) verplicht. Het doel van het 
PBS is om deelnemers tijdig te informeren 
over de hoogte en zekerheid van het 
pensioen op de pensioendatum.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) stelt 
dat Nederlandse pensioenverzekeraars en 
-fondsen binnen Europa vooroplopen met 
het verschaffen van informatie aan hun 
deelnemers. In Nederland is het Uniform 
Pensioen Overzicht (UPO) al gemeengoed 
en bestaat er een centraal, door de 
overheid opgezet pensioenregister, ook wel 
bekend als mijnpensioenoverzicht.nl. Tot 
zover niks nieuws onder de zon.

IORP II moet deelnemers beschermen
IORP II is een Europese richtlijn die 
het toezicht op instellingen voor 
bedrijfspensioenvoorzieningen regelt en 
beoogt deelnemers in deze voorzieningen 
adequaat te beschermen. De nationale 
toezichthouders hebben naar aanleiding 
van de implementatie van IORP II elk een 

analyse uitgevoerd naar de wijze van 
informatieverstrekking aan deelnemers in 
hun eigen lidstaat. In de analyse door de 
AFM wordt echter de juridische status van 
het PBS in het midden gelaten, zoals blijkt 
uit de volgende zinssnede: ‘The first goal has 
an important behavioural purpose but at the 
same time can also serve a legal purpose, as 
the amount shown on the PBS could have a 
legal value in the case of a dispute for both the 
IORP and the member.’1

De vraag die deze tekst oproept is: wat is de 
wettelijke status van een PBS of een UPO? 
Is deze bindend of is de brondocumentatie 
leidend? Wie is verantwoordelijk voor 
een onjuist overzicht? Wat is de (data)
kwaliteit van de pensioenadministraties en 
daarvan afgeleid de UPO’s/PBS’en? Het is 
niet aan ons om de juridische status vast 
te stellen of wie verantwoordelijk is; wel 
bespreken wij de mogelijkheden om met 
behulp van brondocumentatie de kwaliteit 
van pensioenadministratiesystemen 
te meten, zodat we zicht krijgen op de 
betrouwbaarheid van de UPO’s/PBS’en.

Datakwaliteit binnen 
pensioenadministraties
In 2012 heeft De Nederlandsche 
Bank (DNB) onderzoek gedaan 
naar de juistheid van aanspraken 
in de pensioenadministratie van 
pensioenfondsen. Dit onderzoek is 
bekend onder de naam ‘Quinto-P’. Bij 
meer dan de helft van de geselecteerde 
deelnemers bleek de aanspraak niet 
aantoonbaar juist. In een aanmerkelijk 
aantal gevallen zijn verschillen gebleken 
tussen de pensioenadministratie en de 
brondocumentatie, zowel in het voordeel 
als in het nadeel van de deelnemer.2

Feitelijk heeft DNB onderzoek 
gedaan naar de datakwaliteit van de 
pensioenadministratie. Datakwaliteit moet 
in deze context niet alleen worden gezien 
als consistent binnen de administratie, 
maar ook consistent met externe 
verzamelingen, zoals brondocumentatie. 
We merken ook op dat DNB 
brondocumentatie als leidend beschouwt.

Wij hebben verschillende Interne 
Accountantsdiensten ondersteund bij 
het Quinto-onderzoek. Uit eigen ervaring 
weten wij dat het aansluiten van de 
brondocumentatie bij de aanspraken van 
een deelnemer in de pensioenadministratie 
veel tijd kost. De brondocumentatie 
bestaat uit een verscheidenheid aan 
documenten in verschillende templates, 
formaten en teksten en kan bestaan 
uit UWV-beschikkingen, salarislijsten, 
reglementen, indexatiebesluiten, 
vastgestelde franchises, enzovoort. We zien 
ook dat er bij gegevens van deelnemers in 
de pensioenadministratie waarbij sprake 
is van meerdere overgangsregelingen, 
conversies en overlijden meer risico is op 
fouten in de administratie.

Het controleren van de datakwaliteit 
wordt bemoeilijkt, doordat 
uitvoeringsorganisaties deels 
gebruikmaken van legacy-systemen voor 
de administratie van pensioenaanspraken. 
In sommige gevallen is niet de 
gehele opbouw van de aanspraak in 
gestructureerde vorm direct beschikbaar 
voor analyse. Ook de complexiteit van vele 
mutatiesoorten die beschikbaar zijn in de 
systemen en een juist gebruik daarvan, 
is in onze ervaring een aandachtspunt 
gebleken.

1. www.afm.nl/~/profmedia/files/rapporten/engels/eiopa-report-pbs.pdf.

2. www.dnb.nl/binaries/Quinto%20rapport%20Pensioenfondsen%20(extern)%20april%202012_tcm46-271276.DOC.
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Gevolg van twijfel aan datakwaliteit
Wat wel duidelijk is, is dat de AFM het 
principe hanteert dat de deelnemer in 
staat moet zijn vast te stellen of hij of zij 
voldoende kapitaal of aanspraken zal 
hebben op de pensioendatum. Het lijkt 
realistisch om voor te stellen dat in geval 
van een te hoge aanspraak op de UPO, 
deze als rechtsgeldig wordt gezien als 
dit beeld wordt bevestigd in meerdere 
UPO’s over de jaren. DNB houdt de 
fondsbesturen verantwoordelijk voor 
de gehele historie van de administratie.3 
De pensioenuitvoerder kan deze 
verantwoordelijkheid alleen dragen voor de 
periode van de uitvoering.

Momenteel is de dekkingsgraad van 
vele pensioenfondsen zorgelijk en in 
sommige gevallen zelfs onder de 100%. 
Aanspraken zijn voor vele deelnemers 
in de afgelopen jaren niet geïndexeerd. 
De mogelijkheid bestaat dat deelnemers 
in toenemende mate de juistheid van 
de administratie in twijfel trekken in 
de hoop een hogere aanspraak te 
verkrijgen. Ook als een pensioenfonds 
de administratie wil overdragen aan 
een andere uitvoeringsorganisatie, 
kan dit tot problemen leiden. Als de 
kwaliteit van de pensioenadministratie 
overschat wordt, zal een ontvangende 
uitvoeringsorganisatie minder snel bereid 
zijn om de verantwoordelijkheid van de 
administratie op zich te nemen. Dit zal de 
bewegingsvrijheid van een pensioenfonds 
beperken.

De kernvraag voor de fondsbestuurder 
is: hoe kan het proces efficiënter worden 
uitgevoerd met behoud van de kwaliteit 
van de analyse als het onderzoeken van de 
brondocumentatie veel tijd kost?

Brondocumentatie onderzoeken met 
Artificial Intelligence
Technologie staat niet stil, zeker niet op 
het gebied van Artificial Intelligence (AI) 
om patronen, zowel verborgen als direct 
zichtbaar, in gegevens te ontdekken. AI 
kan worden gebruikt om de hoogte van de 
voorziening te berekenen, taal en foto’s te 
analyseren en nog veel meer. De laatste 
jaren zijn de mogelijkheden voor het 
ontdekken van patronen in taal, of eigenlijk 
in ongestructureerde documenten zoals 
brondocumentatie die veel taal bevatten, 
zodanig verbeterd, dat zij voor meer dan 
academische doeleinden gebruikt kunnen 
worden. Dit domein heet ‘Natural Language 
Processing’ (NLP).

Met NLP wordt informatie uit een 
document gevonden en/of daaraan 
onttrokken door de context van taal vast te 
stellen. Door gebruik te maken van reeds 
beoordeelde documenten wordt een 
model getraind. Daarbij is het niet nodig 
dat brondocumentatie op exact dezelfde 
wijze is opgebouwd of opgesteld als 
documentatie die al eerder is gezien.

Met de AI-algoritmen die deel uitmaken 
van het NLP-domein is het mogelijk 
om belangrijke gegevens op een 
geautomatiseerde wijze te onttrekken 
aan brondocumentatie. Deloitte heeft 
ervaring met het inzetten van dit type 
algoritmen en heeft ook haar eigen NLP-
platform ontwikkeld om deze technologie 
makkelijk toegankelijk te maken voor 
haar klanten. Het efficiënt ontsluiten van 
ongestructureerde brondocumentatie 
is hiermee een grote stap dichterbij 
gekomen.

3. www.tkppensioen.nl/expertise/aanpak-quinto-p-onderzoek-tkp.

Vooralsnog lijkt ons een 
risicogebaseerde aanpak 
een realistischer alternatief 
om aanspraken te 
controleren en de kwaliteit 
van de administratie 
adequaat te meten 
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Voordeel voor fondsbestuurder
Het handmatig controleren van de 
historische opbouw van alle aanspraken in 
de pensioenadministratie is een immense, 
zo niet een ondoenlijke taak. De vraag is 
ook of dat echt nodig is. De IORP II-richtlijn 
en de juridische status van het PBS 
geven nog geen antwoord op deze vraag. 
Vooralsnog lijkt ons een risicogebaseerde 
aanpak in combinatie met NLP een 
realistischer alternatief om aanspraken 
te controleren en de kwaliteit van de 
administratie adequaat te meten.

Maar hoe kan een fondsbestuurder deze 
risico’s vaststellen? Het zal niemand 
verbazen dat deze risico’s waarschijnlijk 
al enkele malen tot uiting zijn gekomen 
zonder dat de totale omvang van het 
risico is vastgesteld. Een actuariële 
ondersteuningsafdeling zal vaak inzicht 
hebben in verschillende typen fouten die 
kunnen voorkomen in de administratie 
en waar herstel nodig is geweest van 
de opbouw van de aanspraak. Een 
klantcontactcentrum is een tweede bron 
waar deze informatie opgehaald kan 
worden, doordat geactiveerde deelnemers 
vragen stellen hoe de aanspraak is 
opgebouwd. Een aanvullend middel is 
om vanuit het pensioenfonds willekeurig 
een aantal aanspraken te selecteren en 
deze te controleren op een juiste opbouw. 
In zekere zin is dit een herhaling van het 
originele Quinto-onderzoek. De omvang 
van de steekproef kan voor het bereiken 
van de nodige betrouwbaarheid echter snel 
toenemen.

Met de kennis van de mogelijke fouten 
kan met behulp van AI en NLP de 
brondocumentatie efficiënter worden 
onderzocht, zodat met een hoge 
betrouwbaarheid die aanspraken worden 
geïdentificeerd die een hoog risico op 
onjuiste opbouw geven. Anders gezegd, 
met AI en NLP kan de populatie in 
een fractie van de tijd voor handmatig 
onderzoek worden beoordeeld. Dit 
geeft de fondsbestuurder sneller en 
betrouwbaardere handvatten voor 
verbetering van de datakwaliteit.

Louise van Hoof
Risk Advisory – Digital Risk Solutions
LvanHoof@deloitte.nl

Frank Boerkamp
Risk Advisory – Digital Risk Solutions
FBoerkamp@deloitte.nl
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Tegen de tijd dat u dit leest ben ik met 
pensioen, althans bij Deloitte. Als partner 
bereik je die mijlpaal in je zestigste 
levensjaar. Gelet op de vergrijzing en de 
sterk oplopende levensverwachting een 
beetje vroeg, maar daar heb ik 22 jaar 
geleden voor getekend. Mijn universitaire 
werkzaamheden gaan gewoon door, want 
daar loopt de pensioenleeftijd netjes mee 
met de AOW-leeftijd: het aardige daarvan 
is dat die pensioenleeftijd ‘voor je uit 
blijft lopen’. Voor vele wetenschappers 
is dat prima. Ik ken in mijn omgeving 
wetenschappers van 80 tot 90 jaar die nog 
volop actief zijn met onderzoek.

Maar nu voor deze laatste column in dit 
blad toch maar een blik op de fiscale 
pensioenwereld. De gedachte was dat ik 
een terugblik zou geven, maar dat wil ik 
toch maar beperkt doen. Ik heb niet de 
indruk dat u daarop zit te wachten. Een 
vooruitblik lijkt me zinvoller. Toch maak 
ik wel een opmerking over het verleden 
en wel ten aanzien van wat mij betreft de 
twee meest opvallende ontwikkelingen. 
Ten eerste is dat de behoorlijk sterke 
inperking van de fiscale facilitering van de 
opbouw van toekomstvoorzieningen. De 
eerste inperking is overigens geen gevolg 
van fiscale regelgeving, maar betreft de 
algemene tendens eindloonregelingen 
om te zetten in middelloonregelingen of 
beschikbare premieregelingen. Hoewel 
eindloonregelingen natuurlijk mooi waren, 
heb ik die nooit juist geacht: er is geen 
goede reden te bedenken waarom het 
inkomen vanaf de pensioengerechtigde 
leeftijd niet beperkt zou kunnen blijven tot 
een koppeling aan het gemiddelde loon 
genoten gedurende het werkzame leven. 
Een tweede belangrijke inperking is de 
aftopping van de gefaciliteerde pensioen- 
en lijfrenteopbouw. Ik ben daar ook altijd 

een groot voorstander van geweest: 
eenieder mag zoveel sparen voor zijn 
oude dag als hij of zij wil, maar de fiscale 
facilitering dient beperkt te blijven tot een 
redelijk inkomen voor levensonderhoud. 
Wat mij betreft is dat een beperking tot 
het bedrag waarover we ook premies AOW 
betalen, ofwel de huidige bovengrens van 
de tweede tariefschijf en per 2021 (onder 
de vlaktaks) de bovengrens van de eerste 
schijf, ofwel circa € 68.500.

De tweede ontwikkeling betreft 
de complexiteit van de fiscale 
pensioenregelgeving. Daar zien we 
twee tegengestelde ontwikkelingen: 
de loonbelastingregels zijn vele malen 
uitgebreider en ingewikkelder geworden 
nadat het oude algemene criterium – naar 
maatschappelijke normen redelijk – het 
veld heeft moeten ruimen. Ik ben een 
groot voorstander van open normen die 
zich aanpassen aan maatschappelijke 
ontwikkelingen, wat met gedetailleerde 
wetgeving vele malen lastiger blijkt te zijn. 
Tegenover deze toegenomen complexiteit 
is de laatste jaren ook een enorme 
vereenvoudiging bereikt: het afschaffen 
van de fiscale facilitering van pensioen in 
eigen beheer. De ‘opruimactie’ daarvan was 
complex, maar het eindresultaat biedt veel 
eenvoud.

Dan de toekomst. Hiervoor gaf ik al een 
lijn aan: een lagere maximering van de 
fiscaal gefaciliteerde pensioenopbouw. 
Daarnaast zou een meer geïntegreerd 
toekomstvoorzieningensysteem een echte 
verbetering zijn: zo zien we dat opgebouwd 
pensioen de ruimte voor lijfrentefaciliteiten 
beperkt, maar dat het omgekeerde niet het 
geval is. Dat is een onevenwichtigheid. Ik 
realiseer me overigens dat dit wel tot een 
complexer systeem leidt.

Een tweede kwestie betreft een gedegen 
regeling voor grensoverschrijdende 
gefaciliteerde pensioenopbouw: 
dat betekent dat lidstaten elkaars 
pensioenregelingen moeten erkennen, 
evenals elkaars pensioenuitvoerders. 
Daarmee moeten grensoverschrijdende 
pensioenopbouw en waardeoverdracht 
zonder fiscale complicaties plaatsvinden. 
Nederland doet dit overigens al vrij liberaal, 
maar op Europees niveau is dit een stuk 
minder gemakkelijk. EU-regels zijn hier 
zeer wenselijk ter bevordering van het vrij 
personenverkeer.

Tot slot zou Nederland er in internationaal 
verband op moeten aandringen dat de 
standaardverdragsregel dat pensioen 
wordt belast in de woonstaat wordt 
vervangen door de regel dat de bron- 
en woonstaat een gezamenlijke en 
gedeelde heffingsbevoegdheid hebben. 
Nederland is op dit punt overigens te 
ver doorgeschoten, doordat het een 
uitsluitende bronstaatheffing propageert. 
Dat is net zo onevenwichtig als een zuivere 
woonstaatheffing.

Er valt stellig nog meer te wensen, maar 
voor deze column is het wel genoeg en 
vermoedelijk voldoende ambitieus om vele 
jaren vooruit te kunnen.

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 (tot 1 juni 2019) directeur 
Wetenschappelijk Bureau van Deloitte 
Belastingadviseurs.

Kavelaars’ Column
Fiscaal pensioenlandschap
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Hoe past de PPI in 
het toekomstige 
pensioenlandschap?

In 2010 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor de Wet introductie 
premiepensioeninstellingen (PPI’s) goedgekeurd. Sinds de invoering van 
de wet in 2011 zijn verschillende PPI’s opgericht, verdwenen, gefuseerd en 
gegroeid. Acht jaar later blikken wij terug op deze ontwikkelingen en stellen 
wij de vraag: hoe toekomstbestendig zijn PPI’s?

Bij de invoering van de PPI in Nederland 
werd vooral gekeken naar de mogelijkheid 
van dit pensioenvehikel om actief te 
zijn in andere lidstaten van de EU. 
De verwachting was dat met een PPI 
buitenlandse pensioenregelingen zouden 
kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast 
moest de PPI een goedkope en efficiënte 
pensioenuitvoering mogelijk maken, als 
alternatief voor onderbrenging van de 
uitvoering bij een verzekeraar. Bij een PPI 
kan slechts pensioenopbouw plaatsvinden. 
Een PPI mag geen uitkeringen doen en 
geen biometrische risico’s lopen. Daarom 
voert een PPI slechts beschikbare 
premieregelingen uit.

Een kort overzicht
In 2011 werd BeFrank als eerste PPI 
opgericht. Zij werd snel gevolgd door onder 
andere Brand New Day en Robeco. Tussen 
2011 en 2019 zijn diverse PPI’s opgeheven. 
Zo is Gouda pensioen service in 2011 
begonnen en in 2013 gestopt wegens een 
race to the bottom in de PPI-markt op 
onder andere beheerskosten. Ook de PPI 
van Robeco, in 2017 volledig gefuseerd 
met i-pensioensolutions, is geliquideerd 

en het kapitaal is overgedragen aan ABN 
AMRO PPI. Begin 2018 waren er nog 
negen PPI’s met een vergunning van 
De Nederlandsche Bank. Per 1 juli 2018 
is de PPI van Nationale-Nederlanden 
opgegaan in BeFrank en per 31 december 
2018 is de PPI van Aegon met Cappital 
gefuseerd tot Aegon Cappital. Door al deze 
ontwikkelingen zijn er op dit moment nog 
zeven PPI’s over. Naast bovengenoemde 
PPI’s zijn dat: Rabo PGGM, LifeSight en 
Zwitserleven. Het totale vermogen van de 
PPI’s is gestegen van € 1,5 miljard in het 
eerste kwartaal van 2015 tot € 8,2 miljard 
eind 2018. In dezelfde periode steeg het 
aantal (actieve en inactieve) deelnemers 
van 199.000 tot meer dan 700.000.

Plaats van PPI’s in het toekomstige 
pensioenlandschap
Op 1 februari 2019 presenteerde minister 
Koolmees in een brief aan de Tweede 
Kamer zijn visie op de verbetering van het 
Nederlandse pensioenstelsel. Hoe past de 
PPI in dit plaatje? Koolmees spreekt in zijn 
brief over individuele pensioenvermogens 
met collectieve risicodeling. Een dergelijke 
collectieve risicodeling is bij een PPI 

vooralsnog niet mogelijk; daarvoor lenen 
andere pensioenvehikels zich beter. 
Toch lijkt de PPI voorlopig niet voor haar 
voortbestaan te hoeven vrezen. Met de 
invoering van marktrentestaffels kan de 
premie per deelnemer fors omhoog en kan 
het vermogen van de PPI sneller stijgen, 
wat weer voor meer belegd vermogen 
zorgt. Het gebruik van de marktrentestaffel 
varieert per PPI van 2% tot 35% van het 
totaalaantal regelingen. Bovendien hebben 
Brand New Day en BeFrank recentelijk veel 
groeigeld opgehaald. De markt heeft dus 
vertrouwen in het voortbestaan van de PPI. 
Toch vergroot dit alles de bekendheid van 
de PPI onder de Nederlandse bevolking 
nauwelijks. Ondanks de meer dan 
700.000 deelnemers, hebben PPI’s weinig 
naamsbekendheid.

Naast de PPI’s is er nog een relatief nieuwe 
speler op de pensioenmarkt. Sinds 2016 
mag het algemeen pensioenfonds (APF) 
worden opgericht; op dit moment zijn er 
zes APF’s. APF’s kunnen net als PPI’s ook 
beschikbare premieregelingen aanbieden. 
Een verschil met PPI’s is dat een APF 
bij een beschikbare premieregeling 
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standaard doorbelegt na pensioendatum. 
Doorbeleggen houdt in dat een gedeelte 
van het vermogen dat de deelnemer op 
pensioendatum heeft opgebouwd ook 
na pensioneren wordt belegd. Op de 
pensioendatum koopt de deelnemer een 
variabele uitkering aan in de hoop dat deze 
variabele uitkering uiteindelijk hoger is dan 
een vaste uitkering. Bij een PPI is de keuze 
voor doorbeleggen niet standaard, maar 
moet de deelnemer hier actief voor kiezen.

Betrokkenheid van de deelnemers
Als deelnemer aan een beschikbare 
premieregeling kun je meer keuzes maken 
binnen je regeling dan als deelnemer aan 
een toegezegd pensioenregeling. Een 
PPI voert per definitie alleen beschikbare 
premieregelingen uit en moet daarom, 
om in de toekomst relevant te blijven, de 
deelnemers goed kunnen informeren en 
bereiken. Om een deelnemer actief keuzes 
te laten maken, moet deze immers goed 
op de hoogte zijn van de pensioenregeling 
en de keuzemogelijkheden. Daarnaast 
draagt een deelnemer in een beschikbare 
premieregeling veel risico’s, dit in 
tegenstelling tot deelnemers aan een 
toegezegd pensioenregeling. Het is daarom 
belangrijk de deelnemer bij het pensioen 
te betrekken. PPI’s communiceren met 
hun deelnemers door middel van een 
online deelnemersportaal. Het percentage 
deelnemers dat ten minste éénmaal 
per jaar inlogt op dit portaal verschilt 
aanzienlijk tussen PPI’s en ligt tussen de 
10% en 67%.

Een actieve houding van de PPI naar 
de deelnemer kan ervoor zorgen dat 
deelnemers vaker inloggen op het 
deelnemersportaal. Op het portaal kan 
de deelnemer keuzes maken binnen 
de pensioenregeling. Door gebruik 
te maken van alerts, online acties en 

maatwerkcommunicatie kan een PPI de 
deelnemers beter informeren en betrekken 
bij hun pensioen. Het valt hierbij op dat de 
meest actieve PPI’s ook meer deelnemers 
naar hun portaal weten te lokken. Een 
belangrijke keuze is de beleggingsmix, ook 
wel lifecycle genoemd. Het percentage 
deelnemers dat voor een andere lifecycle 
dan de standaard lifecycle kiest, ligt bij alle 
PPI’s onder de 15%. Bij PPI’s met hogere 
inlogpercentages maken meer deelnemers 
actief een keuze. Doorbeleggen lijkt nog 
niet vanzelfsprekend. Het percentage 
deelnemers dat actief kiest voor 
doorbeleggen, verschilt van 1% tot 10%. 
De vraag is of afzien van doorbeleggen een 
bewuste keuze is of dat deelnemers deze 
optie niet kennen.

Europa
In Nederland lijkt de PPI te voorzien in de 
behoefte om een pensioenregeling aan te 
bieden met lage kosten voor werkgever 
en werknemer. Van de Europese ambities 
van PPI’s lijkt vooralsnog weinig terecht 
te komen. Wij zien in de markt dat PPI’s 
de focus voornamelijk leggen op de 
Nederlandse pensioenmarkt. Dit is in lijn 
met de behoefte van werkgevers.

Met het stijgende vermogen en de 
concentratie van het aantal spelers in 
de loop der jaren, zien wij wel toekomst 
voor de PPI. De PPI is erin geslaagd om 
eenefficiënt pensioenvehikel te worden. 
Wel ligt er een grote uitdaging voor PPI’s en 
voor de aangesloten werkgevers om het 
pensioenbewustzijn van de deelnemers 
te vergroten. Of het beoogde doel van de 
PPI om Europese regelingen uit te voeren 
gehaald gaat worden, is nog niet duidelijk, 
maar door de stijging van het vermogen 
en het aantal deelnemers zal de PPI wel 
een zichtbare speler op de pensioenmarkt 
blijven.

Robert-Jan Hamersma
Benefits & Pension Advisory
Rhamersma@deloitte.nl

Arlette Hazelebach
Benefits & Pension Advisory
Ahazelebach@deloitte.nl

Pieter Platteel
Benefits & Pension Advisory
PPlatteel@deloitte.nl
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Sectoren met veel ‘witte’ werknemers
De commerciële dienstverlening is de 
sector waar de witte vlek het grootst is. 
Binnen de commerciële dienstverlening 
valt vooral de sector ‘Industrieel ontwerp 
en vormgeving, fotografie, vertaling en 
overige consultancy’ op als sector met een 
relatief hoog aandeel witte werknemers 
(47%). De sector ‘Arbeidsbemiddeling, 
uitzendbureaus en personeelsbeheer’ is 
de sector met het hoogste absolute aantal 
witte werknemers (ruim 185.000 witte 
werknemers).

De sector commerciële dienstverlening 
heeft ook het grootste aantal witte 
werkgevers, ofwel werkgevers zonder 
een bedrijfspensioenregeling. Van alle 
bedrijven die in het CBS-onderzoek zijn 
meegenomen, is 29% (80.000) een witte 
werkgever en 60% (48.000) van deze 
bedrijven is actief in de sector commerciële 
dienstverlening. Verder blijkt dat een witte 
werkgever in 98% van de gevallen een 
bedrijf is met minder dan tien werkzame 
personen.

Een derde uitzendkrachten geen 
pensioenopbouw
Voorheen werden uitzendkrachten niet 
meegenomen in het onderzoek, omdat 
deze groep voornamelijk onder de 
verplichtstelling van StiPP valt. Nu de groep 
wel in het CBS-onderzoek is opgenomen, is 
gebleken dat 33% van de uitzendkrachten 
geen pensioen opbouwt. Ruim 136.000 
uitzendkrachten zijn witte werknemer.

Kijkend naar de wachttijd van 26 weken 
in deze sector zijn de uitkomsten 
opvallend. Ongeveer de helft van de 
uitzendkrachten is meer dan 26 weken 
in dienst bij dezelfde werkgever en 
25% van deze groep uitzendkrachten 
heeft geen actieve pensioenaanspraken 
of bouwt deze niet op (circa 47.000 
personen). Overigens bouwt 60% van 
de uitzendkrachten die minder dan 26 
weken bij dezelfde werkgever in dienst 
zijn juist wél pensioenaanspraken op. 
Koolmees antwoordt dat de uitzendsector 
relatief veel groepen werknemers kent 
die niet onder de verplichtstelling vallen. 

Bijvoorbeeld jongeren onder de 21 
jaar en werknemers die korter dan de 
wachttermijn van 26 weken werkzaam 
zijn als uitzendkracht, omdat men 
binnen die termijn doorstroomt naar een 
andere baan of een dienstbetrekking 
bij de opdrachtgever. Hij geeft aan dat 
onder meer om deze reden niet alle 
uitzendkrachten pensioen opbouwen, 
ondanks dat er een verplichtstelling geldt 
in deze bedrijfstak. Koolmees heeft geen 
aanwijzingen dat de verplichtstelling, naast 
de wettelijke afwijkingsmogelijkheden, op 
grote schaal wordt ontweken. StiPP liet 
hem weten een verdiepingsonderzoek te 
gaan uitvoeren.

Door de veranderingen op de arbeidsmarkt bouwt een steeds groter 
wordende groep Nederlanders geen pensioen meer op. In opdracht van 
het ministerie van SZW deed het CBS onderzoek naar de zogenoemde 
‘witte vlek’. De witte vlek bestaat uit werknemers die geen pensioen 
opbouwen. Eind vorig jaar publiceerde het CBS de resultaten. Uit het 
onderzoek blijkt dat circa 13%, ruim 850.000 werknemers, geen pensioen 
opbouwt. De witte vlek bestaat vooral uit jongere werknemers; meer dan 
de helft is jonger dan 35 jaar.

De witte vlek in de flexibele 
schil in de arbeidsmarkt
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Payrollers krijgen recht op 
pensioenregeling
Een andere groep die de verplichtstelling 
van StiPP ontwijkt, zijn werknemers die via 
een payrollingconstructie zijn ingehuurd. 
Onlangs is de consultatie pensioenregeling 
payrollkrachten afgerond. In de consultatie 
werd het veld gevraagd naar de invoering 
van een verplicht pensioen voor payrollers. 
In het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in 
balans (WAB) is een passage over verplicht 
pensioen opgenomen voor medewerkers 
van payrollbedrijven. Deze verplichting zal 
worden opgenomen in de Wet allocatie 
arbeidskrachten door intermediairs (WAA).

Volgens de WAA zijn payrollbedrijven 
verplicht de werknemers die zij ter 
beschikking hebben gesteld dezelfde 
arbeidsvoorwaarden te bieden als 
die zouden gelden wanneer een 
payrollmedewerker rechtstreeks in 
dienst zou zijn bij de opdrachtgever. Een 
plicht die dan ook geldt voor pensioen. 
Als de payrollers worden opgenomen 
in de regeling van de opdrachtgever 
of van het pensioenfonds waaronder 
de opdrachtgever valt, dan is aan deze 
verplichting voldaan. Voor payrollers die 
niet in de regeling van de opdrachtgever 
of het fonds kunnen worden opgenomen, 
krijgen volgens de WAA het wettelijk recht 
op een pensioenregeling die ten minste 
voldoet aan nader door de minister van 
SZW te stellen regels. Deze regels zijn nu 
ter consultatie voorgelegd.

De regeling voorziet in een 
pensioenregeling met een totale 
werkgeverspremie van ten minste 13,6% 
van de som van de pensioengrondslag van 
de arbeidskrachten. Op de voorgestelde 
regeling is een aantal reacties gekomen. 
Het StiPP ziet vooral uitvoeringstechnische 
complicaties en VNO-NCW en MKB 
Nederland onderstrepen het belang dat 

ook payrollbedrijven contractsvrijheid 
zouden moeten hebben voor het maken 
van afspraken over de arbeidsvoorwaarde 
pensioen. Dit zou aan de sociale 
partners moeten worden overgelaten 
en de sociale partners waarschuwen 
voor precedentwerking. Ook de 
Pensioenfederatie heeft er principiële 
bezwaren tegen dat de wetgever hier voor 
een specifieke groep werkenden bepaalt 
wat onder een adequaat pensioen moet 
worden verstaan.

ZZP: zelfstandige zonder pensioen
Voor het eerst heeft het CBS ook 
zelfstandigen meegenomen in het 
onderzoek. Van de 867.000 zelfstandigen 
heeft 77% al eens eerder als werknemer 
een aantal jaren pensioen in de tweede 
pijler opgebouwd. Verder bleek dat 89% 
van de zelfstandigen geen aanvullend 
pensioen in de derde pijler opbouwt. 
Onder de zelfstandigen die binnen 
de derde pijler een aanvulling op het 
pensioen opbouwt, is te zien dat dit met 
name zelfstandigen zijn die tussen de 55 
jaar en de AOW-leeftijd zijn en een hoger 
huishoudensinkomen (€ 40.000 of meer) of 
huishoudensvermogen (€ 50.000 of meer) 
hebben dan andere werknemers met 
aanvullend pensioen in de derde pijler.

Nederland kent inmiddels 1,2 miljoen 
zzp’ers, waarvan blijkbaar dus een flink 
deel geen geld opzij legt voor zijn of 
haar pensioen. Volgens Koolmees is dit 
een bewuste keuze. Volgens hem zijn 
zelfstandigen voldoende op de hoogte 
van de mogelijkheden tot het voorzien 
in een oudedagsvoorziening in de derde 
pijler. Uit onderzoek van Netspar ‘Zicht op 
zzp-pensioen’ is gebleken dat bij de zzp’er 
de vrije besparingen en het vermogen in 
de eigen woning gemiddeld groter zijn dan 
bij werknemers. De rol van de derde pijler 
lijkt inderdaad bescheiden. Een mogelijke 

reden hiervoor is dat de zzp’er flexibiliteit 
wil houden waaraan hij zijn vermogen 
besteedt. Een zzp’er moet zelf een buffer 
aanhouden voor economisch mindere 
tijden. Uit onderzoek van ZZP Nederland 
en PZO blijkt bijvoorbeeld dat zelfstandigen 
meer flexibiliteit wensen ten aanzien van 
inleg en doeleinden dan binnen de fiscale 
regels mogelijk is. Netspar ziet dit wel als 
een risico. Dit brengt namelijk het risico 
met zich mee dat dit vrije vermogen ook 
aan andere zaken dan pensioen wordt 
besteed, waardoor uiteindelijk de zzp’er te 
weinig pensioenvermogen overhoudt en 
terug moet vallen op het sociale stelsel.

In een reactie op dit onderzoek heeft 
minister Koolmees aangegeven dat hij het 
beeld herkent dat een groot deel van de 
zelfstandigen op enigerlei wijze vermogen 
opbouwt dan wel heeft opgebouwd 
voor de oude dag. Volgens hem zijn er 
meerdere redenen denkbaar waarom 
een zelfstandige voor een bepaalde 
opbouw van vermogen voor de oude 
dag kiest. Je moet hierbij denken aan de 
flexibiliteit ten aanzien van de inleg of de 
wens om het opgebouwde vermogen 
aan de nabestaanden te laten uitkeren in 
geval van overlijden. Koolmees denkt niet 
dat onwetendheid met de fiscale regels 
omtrent de derde pijler de reden is dat 
er op een andere wijze voor de oude dag 
wordt gespaard en dus niet in een fiscaal 
gefaciliteerd derde-pijlerproduct. Koolmees 
verwacht dat het afschaffen van de 
doorsneepremie het pensioenstelsel beter 
toerust voor de deelname van zzp’ers. 
De minister geeft aan dat het daarnaast 
mogelijk is om te kijken of zelfstandigen 
makkelijker kunnen toetreden tot de 
tweede pijler via bijvoorbeeld het oprichten 
van een speciaal pensioenfonds voor 
zelfstandigen (bijvoorbeeld een APF of PPI).
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Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW) 
heeft aangekondigd om in 2021 een 
verplichte pensioenregeling voor zzp’ers 
die werkzaam zijn in kunst en cultuur aan 
te bieden. Zzp’ers die al op een andere 
manier een oudedagsvoorziening geregeld 
hebben, hoeven er niet aan mee te doen. 
PFZW is hierover in gesprek met sociale 
partners uit de kunst- en cultuursector, 
geeft het pensioenfonds aan in zijn 
jaarverslag over 2018. Het idee van de 
betrokken partijen is om een pilot te 
starten waarbij alle zzp’ers die werkzaam 
zijn in kunst en cultuur (een onderdeel 
van zorg en welzijn) verplicht pensioen 
opbouwen. De cultuursector zegt het 
belangrijk te vinden dat zzp’ers net als 
werknemers pensioen opbouwen. PFZW 
heeft zich tot doel gesteld alle werkenden 
en dus ook de zzp’ers in zorg en welzijn 
aan te laten sluiten. Op termijn zou deze 
verplichting worden uitgebreid naar 
de andere sectoren binnen PFZW. Het 
plan voorziet wel in een opt-out; zzp’ers 
die al op een andere manier pensioen 
opbouwen, kunnen uit de verplichte 
pensioenregeling stappen.

Om daadwerkelijk aan de slag te gaan, 
heeft PFZW wel hulp nodig van minister 
Koolmees en zal hij de tweede pijler 
moeten openstellen voor de zzp’er.

Het Bpf Schilders heeft de stoute 
schoenen al aangetrokken en schilder-
zzp’ers verplicht deel te nemen in de 
pensioenregeling. De zzp’ers waren het 

hier niet mee eens en hadden een zaak 
aangespannen tegen het Bpf Schilders. 
De rechter heeft afgelopen februari 
het Bpf in het gelijk gesteld. Volgens de 
rechter werkt de verplichtstelling niet 
merkbaar concurrentiebeperkend en 
heeft het een sociaal doel. Schilders zijn 
daarmee de enige zzp’ers in de bouw 
die een verplichte pensioendeelname 
kennen. Zelfstandigen Bouw noemt 
de uitspraak dan ook onbegrijpelijk en 
uitermate teleurstellend. Zelfstandigen 
Bouw had geargumenteerd dat de 
verplichte pensioenafdracht schilder-
zzp’ers beperkt om op arbeidskosten te 
concurreren met schildersbedrijven. Het 
pensioenfonds legde dat juist positief uit. 
De rechter ging daarin mee en bepaalde 
dat er nog voldoende punten overblijven 
voor de zzp’er om op te concurreren. 
Deze uitspraak is niet in lijn met de 
huidige wetgeving en loopt vooruit op 
het voornemen van Koolmees om de 
tweede pijler open te stellen. Het is dan 
ook de vraag of deze uitspraak in hoger 
beroep standhoudt, maar de uitspraak 
onderstreept wel de noodzaak om snel 
met wet- en regelgeving te komen voor de 
pensioenopbouw van de zzp’er.

Roderik van Sluis
Global Employer Services
rvansluis@deloitte.nl
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De term zorgplicht lijkt steeds vaker te 
worden gebruikt, maar wat die exact 
inhoudt, is geen wet van Meden en Perzen. 
Wie heeft een zorgplicht jegens wie en 
wat houdt die zorgplicht in? De wet geeft 
geen definitie. Wel kennen we in het 
Burgerlijk Wetboek en in de Wet op het 
financieel toezicht bepalingen die duidelijk 
maken dat er een zorgplicht bestaat. De 
afgelopen jaren zijn procedures gevoerd 
over de invulling van de zorgplicht en de 
aansprakelijkheid bij een onvoldoende 
invulling geven aan de zorgplicht. 

De zorgplicht 
van werkgevers 
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We kunnen verschillende partijen 
onderscheiden die een zorgplicht hebben. 
Zo hebben de pensioenuitvoerders een 
zorgplicht richting de deelnemers en 
werkgevers. Ook de pensioenadviseurs 
hebben een zorgplicht richting hun 
cliënten. Hebben de werkgevers een 
zorgplicht jegens hun werknemers 
(en hun gezinsleden) en hebben de 
werknemers en gezinsleden ook een 
eigen zorgplicht richting hun werkgever en 
pensioenuitvoerder?

Voor de werkgever is het van belang zo 
goed mogelijk inzicht te hebben in zijn 
plichten in het kader van de zorgplicht. 
Hij is namelijk eindverantwoordelijk. In dit 
artikel zal ik nader ingaan op de zorgplicht 
van de werkgevers. Voor werkgevers in 
een bedrijfstakpensioenfonds gaat de 
zorgplicht wat minder ver, nu een (groot) 
deel daarvan via de verplichtstelling 
geregeld is. Dit artikel ziet dan ook 
met name op de verplichtingen van de 
werkgever met een verzekerde regeling.

Informatie is de sleutel
Kortweg draait het met de zorgplicht 
maar om één ding: informatie. Informatie 
is van belang voor het juist uitvoeren van 
de regeling. Dit heeft een rechtstreeks 
verband met de zorgplicht van de 
werkgever en werknemer richting de 
uitvoerder en vanuit de werknemer naar 
de werkgever. Maar informatie is ook van 
wezenlijk belang voor de werknemer om de 
juiste keuzes te kunnen maken. Keuzes die 
beogen financiële risico’s te beperken en 
keuzes die een financieel zorgeloze oude 
dag mogelijk moeten maken. De werkgever 
heeft een belangrijke verantwoordelijkheid 
om ervoor te zorgen dat de werknemer 
over voldoende informatie beschikt om 
deze keuzes te kunnen maken, waarbij 
de pensioenuitvoerder de werkgever kan 
bijstaan of de verantwoordelijkheid van 
hem kan overnemen.

Er is ook sprake van ‘informatiescheefheid’. 
Deze ‘informatiescheefheid’ kan tussen 
de werknemer en de werkgever in twee 
richtingen zijn. De werkgever zal veelal 
meer informatie hebben over de inhoud 
van de regeling, maar de werknemer 
kent zijn eigen persoonlijke situatie en de 
wijzigingen daarin over het algemeen een 
stuk beter dan zijn werkgever. De zorgplicht 
is er om partijen van duidelijke, complete 
en juiste informatie te voorzien. Op basis 
hiervan zal vanuit de werknemer dus 
ook een zorgplicht richting de werkgever 
(en de pensioenuitvoerder) gelden om 
bij wijzigingen in de persoonlijke situatie, 
zoals wijzigingen in de gezinssamenstelling 
(samenwonen, trouwen, scheiden, 
geboorte, overlijden) en gezondheid 
(arbeidsongeschiktheid) te melden. Zonder 
die informatie is het niet altijd mogelijk om 
aan een werknemer de juiste of passende 
informatie over de pensioenregeling te 
verstrekken. Wanneer is het voldoende?

Zorgplicht
De zorgplicht komt voor een werkgever 
met name voort uit het goed 
werkgeverschap en het voorkomen van 
schade voor werknemers. Deze begrippen 
zijn bepalingen die in het Burgerlijk 
Wetboek zijn opgenomen. Pensioen is 
een belangrijke arbeidsvoorwaarde. 
Daarnaast is het complexe materie, die 
voor veel werknemers geen dagelijkse 
kost is. Daarom is communicatie over 
het pensioen een belangrijke zorg die de 
werkgever dient te verlenen. De zorgplicht 
van de werknemer kan volgen uit het goed 
werknemerschap. Voor beide richtingen 
van de zorgplicht is er een wettelijke basis. 
Er is een aantal momenten dat het van 
belang is dat de werkgever communiceert 
over de pensioenregeling. Het gaat daarbij 
om met name de volgende momenten:

 • in dienst treden werknemer;
 • uit dienst treden werknemer;
 • wijziging pensioenregeling;
 • bij life events van de werknemer.

Zorgplicht bij indiensttreding
Op het moment dat een werknemer in 
dienst treedt, zal gesproken worden over 
de arbeidsvoorwaarden, waaronder de 
pensioenregeling. De werkgever zal de 
werknemer informeren over de inhoud 
van de pensioenregeling. Daarbij wordt 
aandacht besteed aan de dekkingen 
die de regeling geeft en ook aan de 
keuzemogelijkheden die de regeling kent. 
Kun je dan als werkgever de werknemer 
gewoon de gehele regeling overhandigen? 
Daar staat immers alles in, zodat er niets 
kan worden vergeten. Of moet je als 
werkgever aan de hand van de situatie 
van de werknemer volledig uittekenen 
welke van de keuzemogelijkheden die in de 
regeling zijn opgenomen van toepassing 
zouden kunnen zijn en deze specifiek 
toelichten met alle voordelen en nadelen 
van het wel of niet kiezen van deze optie?

Van deze twee uitersten voelen we allemaal 
wel aan dat de werkgever met de eerste 
optie zich er iets te gemakkelijk vanaf 
maakt en dat de tweede optie wel heel 
erg ver gaat. Dit gevoel wordt ook door de 
rechters bevestigd. Het enkel verstrekken 
van een link naar de website met de 
Pensioen 1-2-3 wordt onvoldoende geacht. 
Dat de tweede optie te ver gaat, blijkt ook 
uit een uitspraak van Hof Amsterdam. In 
die procedure is een werknemer in dienst 
getreden. De betreffende werknemer 
woont samen en heeft twee kinderen, 
waarvan één intensieve zorg vraagt, die 
door de partner wordt verleend. Mede om 
die reden heeft de partner dan ook geen 
eigen inkomen. De werknemer neemt bij 
indiensttreding deel aan de verplichte 
pensioenregeling, maar niet aan de 
vrijwillige regeling voor partnerpensioen 
en de Anw-gatverzekering. Hiervoor 
hebben zij gekozen aan de hand van 
een keuzeformulier. De werknemer 
overlijdt plotseling op jonge leeftijd. 
De partner spreekt de werkgever aan 
op goed werkgeverschap, dat sprake is 
van toerekenbare tekortkomingen en 
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onregelmatig handelen. Naar het oordeel 
van de rechter was de documentatie 
duidelijk en is het een duidelijke keuze 
van de werknemer én zijn partner. Zowel 
de pensioeninformatie als het door de 
werknemer en de partner ondertekende 
formulier was overzichtelijk en duidelijk. 
Ondanks dat de uitkomst uiterst 
schrijnende gevolgen heeft, hoeft volgens 
de rechter de werkgever de werknemer 
niet actief te informeren over individuele 
keuzes.

Bij de indiensttreding is het van belang 
dat de werkgever duidelijke informatie 
verstrekt over de inhoud van de 
pensioenregeling. Daarbij moet de 
informatie zodanig duidelijk en compleet 
zijn, dat een werknemer een goed beeld 
kan hebben van de gevolgen van keuzes 
in zijn persoonlijke situatie. In de praktijk 
komt het erop neer dat de verzekeraar veel 
van de informatie over de pensioenregeling 
verstrekt aan de werknemer en daarmee 
werk uit handen neemt van de werkgever.

Zorgplicht bij uit dienst treden
Ook wanneer een werknemer uit dienst 
treedt, heeft de werkgever zorgplichten. 
De deelname aan de pensioenregeling 
eindigt immers, wat een grote impact 
kan hebben op de rechten van de 
werknemer. Het gaat daarbij met name 
om het partnerpensioen, waarvan de 
dekking bij einde dienstbetrekking 
vervalt of daalt naar een tijdsevenredige 
aanspraak. In de praktijk zien we dat 
steeds vaker regelingen dekkingen op 
risicobasis verlenen. Hierdoor is de impact 
op het moment van uit dienst treden 
groot. Dit geeft ook het belang van een 
goede keuze van de werknemer weer, 
die gemaakt moet worden aan de hand 
van de verstrekte informatie.

In de relatie tussen werkgever en 
pensioenuitvoerder kan bij uit dienst 
treden van een werknemer ook enige 

zorgplicht komen kijken. De mogelijke 
dekking van een premievrijstelling bij 
arbeidsongeschiktheid zal hierbij voor 
de werkgever ook een aandachtspunt 
zijn, in die zin dat de werkgever ervoor 
moet zorgen dat voor een zieke (nog 
niet arbeidsongeschikte) werknemer 
het uitlooprisico op de juiste wijze wordt 
toegepast door de pensioenuitvoerder.

Zorgplicht bij wijziging 
pensioenregeling
Een wijziging van een verzekerde 
pensioenregeling betekent dat de 
werkgever de ondernemingsraad (OR) om 
instemming vraagt. Heeft de werkgever 
deze instemming niet, dan heeft de OR 
(onder voorwaarden) de mogelijkheid om 
nietigheid in te roepen. Voor werkgevers 
zonder een OR geldt sinds 1 januari 2019 
dat zij de personeelsvergadering (PV) 
of personeelsvertegenwoordiging (PVT) 
schriftelijk over de pensioenregeling en een 
wijziging in de uitvoeringsovereenkomst 
moeten informeren. In een handreiking 
geeft de SER nadere uitleg aan de 
werkgevers hoe zij met deze nieuwe 
wettelijke verplichting om kunnen gaan.

Een volgend punt dat bij een wijziging van 
een pensioenregeling van belang is, is de 
mogelijkheid dat een waardeoverdracht 
van de aanspraken van de oude 
regeling naar de nieuwe regeling kan 
plaatsvinden. De zorgplicht van de 
werkgever ziet ook op de keuze van de 
werknemer om de aanspraken van een 
oude regeling wel of niet over te hevelen 
naar een nieuwe regeling. Naar de 
mening van het hof moet de werkgever 
bij overgang van een eindloonregeling 
naar een beschikbare premieregeling de 
werknemers beschermen tegen ‘eventuele 
lichtvaardigheid en ondoordachtheid’. Hij 
moet ze voldoende, adequaat en correct 
informeren over de financiële gevolgen, 
waarbij hij zowel de positieve als de 
negatieve scenario’s aangeeft. Dit soort 

wijzigingen van eindloon- naar beschikbare 
premieregeling zal tegenwoordig niet 
zo veel meer voorkomen. De huidige 
wijzigingen zullen vaker zien op defined 
contributionregelingen. Beschikbare 
premieregelingen (ofwel defined 
contributionregelingen) lijken op elkaar, 
maar zijn toch verschillend. Hoe kan een 
werkgever de financiële gevolgen van 
die verschillen duidelijk maken aan een 
werknemer? Mogen we van een werkgever 
zodanige inhoudelijke kennis verwachten, 
dat hij die gevolgen aan zijn werknemers 
duidelijk kan maken?

Zorgplicht bij life events
Wijzigt de gezinssamenstelling van de 
werknemer, dan zal dit van invloed 
kunnen zijn op de aanspraken die volgen 
uit de pensioenregeling. Met name de 
definitie van een partner kent in de 
pensioenregelingen meerdere vormen. 
Gaat de werknemer trouwen, dan zal de 
partner over het algemeen automatisch 
als partner voor de pensioenregeling 
worden aangemerkt. En bij een scheiding 
is in de Pensioenwet opgenomen dat de 
pensioenuitvoerder de nodige informatie 
zal moeten verstrekken, dus ook dat 
gaat ‘automatisch’ goed. We kennen in 
de huidige tijd echter vele vormen van 
partnerschap en samenwonen. En veelal 
gaat het kwalificeren als partner dan niet 
automatisch, maar zal dit afhankelijk zijn 
van de specifieke pensioenregeling.

Dat het partnerbegrip aan actualisering 
toe is, daarover lijkt weinig discussie 
te zijn, maar hoe dit ingevuld moet 
worden, daarover moeten nog keuzes 
worden gemaakt. Tot het zover is, moet 
de werkgever de zorgplicht op basis van 
de bestaande regeling nakomen. Uit 
gerechtelijke uitspraken lijkt thans te 
kunnen worden afgeleid, dat een werkgever 
informatie moet verstrekken als er bij 
de werknemer een ingrijpende wijziging 
plaatsvindt. Een werkgever zal bijvoorbeeld 
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op het moment dat de werknemer 
gaat samenwonen de werknemer 
informatie moeten verstrekken over het 
partnerpensioen. In deze informatie moet 
zijn opgenomen wanneer een persoon als 
partner kwalificeert en hoe de werknemer 
dit kenbaar moet maken aan de werkgever 
en/of pensioenuitvoerder. Ook komt hier 
een zorgplicht van de werkgever naar 
de pensioenuitvoerder naar voren. De 
werkgever is immers aansprakelijk op basis 
van de uitvoeringsovereenkomst voor 
schade van de pensioenuitvoerder op het 
moment dat de deelnemersinformatie niet 
juist, tijdig en volledig is doorgegeven.

Conclusie
Een werkgever heeft ten aanzien van 
de zorgplicht een lastige positie. Zoals 
hiervoor al aangegeven, is de werkgever 
afhankelijk van informatieverstrekking door 
de werknemer om te kunnen signaleren of 
er sprake is van een ingrijpende wijziging. 
Bij een ingrijpende wijziging zal hij expliciet 
aandacht moeten besteden aan de risico’s 
van bepaalde keuzes voor het pensioen. 
Daarnaast is de werkgever richting 
de werknemer eindverantwoordelijk 
voor de pensioenregeling, maar 
is hij voor de communicatie over 
de inhoud van de regeling veelal 
afhankelijk van de pensioenuitvoerder 
en/of pensioenadviseur. Is de 
pensioencommunicatie van de 
pensioenuitvoerder niet duidelijk of 
worden de werknemers niet goed 
geïnformeerd over de pensioenregeling, 
dan is de werkgever in eerste instantie 
aansprakelijk. Pensioenregelingen zijn 

echter veelal complex en de werkgever 
beschikt zelf niet altijd over de kennis 
en informatie om na te gaan of de 
verstrekte informatie juist is. Hoe ver gaat 
de aansprakelijkheid van de werkgever 
en wanneer kan de werkgever erop 
vertrouwen dat de betrokken deskundige 
partijen voldoende, heldere en juiste 
informatie verstrekken? De invulling van de 
verplichtingen van de werkgever worden 
door de jurisprudentie nader vormgegeven 
en ook de door de SER gepubliceerde 
handreiking voor werkgevers geeft richting 
aan de verplichtingen van de werkgever. 
Maar pensioen is en blijft complex, zo ook 
de zorgplicht.

Bertine van Hoorn
Benefits & Pension Advisory
bvanhoorn@deloitte.nl
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