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Redactioneel

Het kabinet-Rutte III, dat eind oktober 
2017 werd beëdigd, heeft inmiddels 
op vele vlakken nieuwe plannen 

gepresenteerd, zo ook op het gebied van 
pensioen. Volgens John Smolenaers lijkt een 
daadwerkelijk akkoord voor deze plannen 
echter nog ver weg. In zijn column geeft hij 
aan dat Nederland zich op het gebied van 
pensioen isoleert van maatschappelijke 
ontwikkelingen, terwijl verandering hard 
nodig is. De pensioenpolder lijkt volgens 
hem vast te zitten in de modder. 

Desondanks zijn er ook ontwikkelingen 
waar de pensioensector wel direct mee 
aan de slag kan. Zo zijn er per 1 januari 
2018 nieuwe beschikbare premiestaffels 
van toepassing. Carina Houwen zal hier 
in haar bijdrage uitgebreid aandacht 
aan besteden. Daarnaast gaat Harm 
Prinsen in deze editie in op de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming EU 
2016/679 (AVG). De AVG is van belang voor 
alle organisaties die persoonsgegevens 
verwerken, waaronder dus onder andere 
pensioenuitvoerders. Vanaf mei 2018 
dienen dergelijke organisaties te voldoen 
aan bepaalde regels; de sancties voor het 
niet naleven van deze regels zijn fors.

Daarnaast is recent jurisprudentie 
verschenen rondom de conserverende 
aanslag. Een conserverende aanslag kan 
worden opgelegd op het moment dat 
een belastingplichtige Nederland verlaat. 
Krissie Brands zet in haar bijdrage deze 
jurisprudentie uiteen en besteedt aandacht 
aan de algemene problematiek rondom het 
opleggen van een conserverende aanslag.

In een interview met Carla Moonen 
van Pensioenfonds Zorg en Welzijn 
wordt dieper ingegaan op de functie 
van bestuursvoorzitter binnen een 
pensioenfonds, aangezien Carla Moonen 
deze rol sinds één jaar vervult. Wat is 
haar opgevallen het afgelopen jaar, zijn er 
overeenkomsten met haar vorige functies 
als dijkgraaf of raadadviseur van het kabinet 
en wat wil zij bereiken binnen Pensioenfonds 
Zorg en Welzijn?

Tot slot behandelt Vincent Schothuis een 
fenomeen op het gebied van pensioen, dat 
in Nederland nog niet heeft plaatsgevonden, 
maar wettelijk wel is toegestaan: de 
pensioen carve out. Hij licht toe wat een 
carve out precies is en vervolgens bespreekt 
hij de uitvoering en de voordelen hiervan.

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!

Reacties: pensioen@deloitte.nl
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Per 1 maart 2017 is Carla Moonen, voormalig 
dijkgraaf van de Brabantse Delta en oud-
raadsadviseur van het kabinet, de nieuwe 
bestuursvoorzitter van Pensioenfonds Zorg 
en Welzijn. De pensioenwereld omschrijft 
ze als duurzaam, degelijk en dynamisch. 
Maar ook enigszins geneigd tot navelstaren. 
Intensief voeling houden met het werkveld 
– zowel werkgevers als deelnemers – is een 
van haar voornemens. Want alleen als je zelf 
naar de instellingen toegaat, krijg je de echte 
verhalen te horen. En die heb je nodig om 
als pensioensector de transitie te maken 
van aanbodgestuurd naar behoefte- en 
vraaggestuurd. Evenals het faciliteren van 
interactieve communicatie en het appelleren 
aan de waarden en belangen van mensen. 
Hoe pakt PFZW dit aan? En hoe kijkt Moonen 
terug op één jaar voorzitterschap bij Neerlands 
tweede grootste pensioenfonds?

‘Nabijheid is voor 
mij een heel 
belangrijk woord’
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Hoe staat PFZW er qua prestaties voor?

Met een actuele dekkingsgraad van 103 
en een beleidsdekkingsgraad van tegen de 
100 zien we het ietsje beter gaan. Zeker als 
je ziet waar we vandaan komen. Vorig jaar, 
toen ik hier binnenkwam, schommelde de 
beleidsdekkingsgraad rond de 90. Kennissen 
zeiden: Carla, waar begin je aan? We zaten 
in december 2016 zelfs tegen de kritieke 
grens van 87 aan; het punt waarop PFZW 
zou moeten korten. Sinds mijn aantreden 
hebben we een geleidelijke, gestage groei 
gezien. Zo’n 5 procentpunten erbij. Niet 
dat dat door mij komt; de rente speelt hier 
de belangrijkste rol. Maar deels is het ook 
een verdienste. Onze beleggingen doen 
het redelijk tot goed; over 2017 was het 
rendement ruim 5 procent. Dat is belangrijk 
voor de activazijde van de balans; het 
vermogen groeit. 

Hoe kijkt u terug op het afgelopen jaar?

Heel positief. Hoewel we met 22.000 
aangesloten werkgevers, 2,7 miljoen 
deelnemers en een belegd vermogen 
van 196 miljard euro – een hele 
verantwoordelijkheid – een enorm groot 
fonds zijn, is hier veel aandacht voor 
nabijheid. De nabijheid ten opzichte van 
werkgevers als deelnemers. Dat vind ik 
bijzonder. Nabijheid is voor mij een heel 
belangrijk woord. Je moet als fondsbestuur 
heel dicht op je deelnemers zitten, zodat 
je voeling houdt met wat zij belangrijk 
vinden. Wat maken ze mee in de zorg- en 
welzijnssector? Wat zijn hun behoeftes en 
vragen als het gaat om hun eigen pensioen? 
Dat is voor mij heel wezenlijk.

Onze beleggingen 
doen het redelijk 
tot goed; over 2017 
was het rendement 
ruim 5 procent. 
Dat is belangrijk 
voor de activazijde 
van de balans; het 
vermogen groeit. 
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Wat doet u persoonlijk om die nabijheid 
te bevorderen?

Als voorzitter hecht ik eraan zelf de 
verbinding met deelnemers te houden. 
Ik probeer dat minstens één dag in de 
maand te doen. Zo heb ik onlangs een 
meeloopstage gedaan bij een grote 
zorginstelling die werkt met mensen met 
een beperking. Ze hanteren het adagium 
‘betekenis boven beperking’. Zo werken ze 
ook. De hele organisatie is doortrokken van 
die missie. Ik liep mee met de buitenploeg, 
die plantsoenen ging schoonmaken en 
activiteiten met ouderen organiseerde. En 
dan niet alleen kijken en rondlopen, maar 
gewoon meedoen. Dan maak je anders 
contact, zowel met cliënten als begeleiders, 
en komen de echte verhalen naar boven. 
Waar lopen ze tegenaan en welke vragen 
hebben ze over pensioen? Het heeft mij een 
scherper beeld gegeven van wat er speelt in 
de sector.

Bij een groot zorgconglomeraat in 
Drenthe sprak ik een psychiater en 
enkele verpleegkundigen tijdens een 
keukentafelgesprek. De psychiater, rond 
de zestig, gaf aan het werk best zwaar te 
vinden en vroeg naar de mogelijkheden van 
deeltijdpensioen. 

Hoe krijgt die nabijheid vorm binnen 
PFZW?

We hebben bijvoorbeeld een heel actieve 
klantcontactorganisatie die op diverse 
manieren bereikbaar is. Via bellen, mailen, 
chatten, noem maar op. Met name jongeren 
hebben zo hun eigen voorkeur voor 
communicatiekanalen. Wij spelen hierop 
in en stellen mensen in staat contact te 
hebben passend bij henzelf. Onze kundige 
medewerkers kunnen vrijwel direct reageren 
of, indien nodig, doorverwijzen. Vragen 
worden in de meeste gevallen direct 
beantwoord. Dat is een vorm van nabijheid 
die werkt.

Een andere succesvolle aanpak zijn de 
bijeenkomsten in het land. Daarbij gaan 
wij langs bij werkgevers om alle mogelijke 
vragen van deelnemers te beantwoorden. 
Die bijeenkomsten kunnen ook thematisch 
zijn, bijvoorbeeld het moment van 
pensionering. Fysieke nabijheid is belangrijk. 
De deelnemer die wij bezoeken, hoeft zelf 
niet te reizen.

We hebben bijvoor-
beeld een heel 
actieve klantcontact- 
organisatie die op 
diverse manieren 
bereikbaar is. Via 
bellen, mailen, chat-
ten, noem maar op. 
Met name jonger-
en hebben zo hun 
eigen voorkeur voor 
communicatie- 
kanalen.
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Toen ik hem daarover vertelde, gaven 
zijn collega’s aan: ‘wij kunnen Jaap geen 
dag in de week missen’. Daar was de 
werkdruk simpelweg te hoog voor. Blijkt 
de hele provincie Drenthe met een tekort 
aan psychiaters te kampen. Het is echt 
nijpend daar. 

Wat kunt u met die boodschap?

Ik realiseer me dat wij als pensioenfonds 
allemaal mooie oplossingen bedenken 
om mensen vitaal hun pensioen te laten 
halen. Ga je echter naar de instellingen 
zelf toe, dan zie je soms een heel andere 
werkelijkheid. Beroepskrachten zijn schaars. 
Jaap werd bijna gedwongen te kiezen tussen 
zijn persoonlijke wens om minder te werken 
en collegialiteit. Dat vind ik het mooie van 
zelf contact maken met het werkveld: je 
ontdekt wat er werkelijk speelt. Het onthult 
de werkelijkheden achter je beleid. En dat 
voegt iets toe.

Leidt dat ‘iets’ behalve tot nieuwe 
inzichten ook tot nieuwe diensten en 
producten?

Ja. Het belangrijkste is dat je hierdoor 
meer rekening houdt met bestaande 
behoeften. Want voor je het weet ben je 
als pensioenfonds aanbodgericht bezig. 
Gericht op wat jij denkt dat de deelnemers 
nodig hebben. Overigens kwam ik hier al 

in een organisatie die de ramen openzet 
en naar de mensen toe komt. Dat was 
niet uitsluitend mijn idee. Wel probeer 
ik het als voorzitter te accentueren en 
stimuleren. Daarmee geef je een signaal 
af, ook naar buiten. Zo komt er nog meer 
focus op de deelnemer als vertrekpunt voor 
ons handelen. Overigens is het toetsen 
van beslissingen aan deelnemers nu een 
beleidsonderdeel geworden bij PFZW. 

De verbinding zoeken; kun je dat ook 
zien als onderdeel van uw persoonlijke 
leiderschapsstijl?

Ja, ik hecht nu eenmaal aan bepaalde 
waarden. Zo hou ik ook van een zekere 
soberheid. Daar geef je een signaal mee af. 
Als je als voorzitter de deelnemer belangrijk 
vindt, dan moet je ze opzoeken. Anders is 
‘nabijheid’ een loze kreet. Je moet er vervolg 
aan geven. Dat is congruent. Ik hou van 
congruentie.

U werkt nu een jaar in de 
pensioensector. Hoe typeert u de 
mensen en de cultuur?

Ik zie voornamelijk betrokken mensen 
die doorgaans lang in deze sector blijven 
werken. Dat geeft aan dat het een 
interessante, gelaagde wereld is. Doordat 
de materie complex is, kun je heel lang 
blijven leren. Steeds nieuwe uitdagingen, 

dat maakt het aantrekkelijk. Beleggingen, 
risicomanagement, pensioenregeling – er 
zijn zo veel aspecten, daar kun je jaren mee 
vooruit. Bij events als de uitreiking van de 
Pensioen Pro Prijs merk je bovendien dat 
mensen elkaar langer kennen en het fijn 
vinden elkaar op te zoeken. Ik heb de sector 
leren kennen als een duurzame, degelijke, 
inhoudelijk georiënteerde community. En 
het aardige is dat het thema pensioen de 
laatste jaren steeds meer op de voorgrond 
komt. Het is meer gaan leven onder de 
mensen. Dat maakt die wereld alleen maar 
interessanter.

Wat heeft u het afgelopen jaar verrast 
binnen pensioenland? 

De enorme verscheidenheid die je 
aantreft. Er zijn veel verschillende soorten 
fondsen: ondernemingspensioenfondsen, 
beroepspensioen, bedrijfspensioen
Je hebt open en gesloten fondsen, fondsen 
met een jonger en ouder bestand. 
Kappers, dat zijn bijna allemaal jonge 
vrouwen. In de bouw daarentegen is het 
overgrote deel man. Afhankelijk van opzet, 
bestand en regeling, heeft elk fonds andere 
belangen. Dat kan leiden tot discussie, maar 
levert wel een heel levendig veld op. Ik dacht 
vooraf dat het homogener zou zijn. Maar de 
heterogeniteit maakt het interessanter en 
spannender.
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Verder vind ik de betrokkenheid enorm. 
Ik zie mensen die zeer deskundig zijn, die 
boeken schrijven over hun specialismen, 
zelfs promoveren op een pensioenthema. 
En ze hebben ook veel plezier in hun vak. 
Passie voor pensioen. Dat komt misschien 
ook doordat het niet sec over financiële 
producten gaat, maar ook om de hele 
maatschappelijke en sociale context. Men is 
zich daar zeer van bewust. Pensioen wordt 
ook een actiever product. Het vereist steeds 
meer het maken van keuzes. Dat heeft de 
perceptie veranderd. Er valt ook iets te 
kiezen.

Ten slotte tref ik ook veel vertrouwen aan. 
Je hoort veel over het vertrouwen dat 
verdwenen is, dat hersteld moet worden. 
Maar er zijn heel veel dingen die goed 
gaan. En dat zijn meestal niet de dingen 
die de krant halen. In de metingen naar 
het vertrouwen doet PFZW het best goed. 
Misschien heeft dat te maken met onze 
investeringen in nabijheid. Altijd moeilijk 
om dat te pinpointen. Bestuurders dienen 
vertrouwen te geven. Dat doe je als 
pensioenfonds door uitkeringen op tijd 
over te maken en mensen snel antwoord 
te geven op hun vragen. Je moet altijd 
beginnen met het vertrouwen dat er in 
beginsel is. Iets anders levert geen goed 
vertrekpunt op. En natuurlijk moet je je altijd 
afvragen: waar kan ik het beter doen.

Het deelnemersvertrouwen heeft 
natuurlijk wel een deuk gekregen toen 
hun vermeende pensioengaranties 
uiteindelijk boterzacht bleken te zijn, of 
op zijn minst voorwaardelijk.

Juist daarom is het zaak om eerlijk te 
communiceren over wat iemand heeft 
opgebouwd, over risico’s, over welke 
ambities wij als fonds kunnen realiseren. 
En ook het bieden van inzicht is essentieel. 
Met de huidige techniek wordt het 
steeds makkelijker om dit inzicht online 
te verschaffen. Op een ‘mijnpensioen’-
omgeving kunnen deelnemers duidelijk zien 
wat ze kunnen verwachten. Zo’n tool biedt 
ook de mogelijkheid om met variabelen te 
spelen. Hoe makkelijker we dat maken, hoe 
meer mensen gevoelsmatig grip krijgen op 
hun oudedagsvoorziening. Anders blijft het 
abstracte materie.

Uitleg geven over de principiële 
onzekerheid van het pensioenproduct 
helpt misschien ook? Mensen duidelijk 
maken dat harde toezeggingen 
niet bestaan, en feitelijk ook nooit 
bestaan hebben. 

Goede informatie maakt veel duidelijk, 
maar alleen maar zenden is niet de slimste 
manier van communiceren. Het gaat om 
betrokkenheid. En die krijg je wanneer 

je interactie inbouwt en opties biedt; 
keuzemogelijkheden. Meer informatie 
geven leidt niet tot meer vertrouwen, blijkt 
uit onderzoek. Wederkerigheid is vereist. 
Keuzemomenten bieden is belangen 
aanspreken. Meer of minder werken, 
eerder stoppen met werken – daar krijg je 
de aandacht mee. Kijk, die groep 55plus 
meldt zich wel. Het is juist die enorme groep 
daaronder die nauwelijks interesse toont 
in het onderwerp. Als je die gaat uitleggen 
hoe het zit, geven ze niet thuis. Je brief 
ligt meteen bij het oud papier. Pensioen 
is een black box: er is input en output, 
en daartussen gebeurt er iets waar maar 
weinigen door geboeid zijn. Hoe bereik je die 
jonge groep – dat is de uitdaging.

Hoe pak je dat als pensioenfonds aan?

Niet voor niets leggen we de nadruk op 
waarden. Onze slogan is: pensioen is meer 
waard in een leefbare wereld. Dat spreekt 
jongeren aan. We bieden ook een online 
platform over de duurzame wereld, onder 
meer met filmpjes. Bezoekers kunnen er 
een conversatie starten – interactief dus. 
Vragen stellen, discussiëren, meedenken. 
Dat hoeven geen epistels te zijn; jongeren 
schrijven geen brieven. Maar ze posten 
korte zinnen, bijvoorbeeld “Hoe zit het met 
palmolie?” Als je het thema duurzaamheid 
en een betere wereld aansnijdt, heb je 
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meteen hun belangstelling. Millennials zijn 
allesbehalve de nihilistische, egocentrische 
wezens waarvoor ze nogal eens zijn 
uitgemaakt. Ze blijken betrokken bij 
de wereldproblematieken, gericht op 
zinvolheid – purpose – en zeer ontvankelijk 
voor thema’s als duurzaamheid. Met onze 
campagne Een betere wereld spelen we daar 
bewust op in. 

Door die interactiviteit krijgen wij natuurlijk 
ook vragen waar we niet direct een 
antwoord op hebben. Het daagt ons uit en 
we moeten ons kwetsbaar opstellen. Niet 
altijd makkelijk, wel spannend.

Het goede pensioen en onze zorg daarvoor 
staan uiteraard voorop, maar tegelijk willen 
we blijven investeren in een betere wereld. 
Dat betekent bijvoorbeeld afzien van 
beleggen in tabak. En hoewel je nooit alle 
deelnemers tevreden kunt stellen, zijn we in 
de VBDO-benchmark al wel elf jaar op een 
rij het meest duurzame pensioenfonds van 
Nederland. Met mooie woorden en slimme 
slogans alleen red je dat niet. Daar ligt een 
doordacht beleggingsbeleid onder. Wij 
houden van practice what you preach. Visie 
en uitvoering moeten congruent zijn. Dat 
geldt voor nabijheid, en ook voor een betere 
wereld. Als voorzitter stuur ik daar sterk op.

Waar bent u in uw sturende rol nog 
meer op gericht?

We spannen ons zeer in om tot een 
hernieuwd toekomstvast pensioenstelsel 
te komen. Daar gaat veel energie in zitten. 
Verder ben ik intensief bezig met verbinden. 
Een taak die steeds belangrijker wordt. 
Vroeger kwamen onze bestuursleden 
uit de zorgsector zelf. Het waren vooral 

bestuurders uit de sector aan de 
werkgeverskant en vakbondsbestuurders 
aan de werknemerskant, die van huis 
uit op het werkveld waren aangesloten. 
Maar meer en meer krijgen we expert-
bestuurders. Begrijpelijk, want de 
verantwoordelijkheden worden er niet 
kleiner op, en aan de tafel wil je mensen die 
verstand hebben van risicomanagement en 
beleggingen. Voor dit type bestuurders is 
een goede verbinding met de deelnemers 
geen vanzelfsprekendheid. Voor de 
bestuursvoorzitter levert dit een gezonde 
dynamiek op. Het appelleert aan de volle 
breedte van mijn bestuurlijke vaardigheden.

Onze bestuurders zijn voorgedragen 
namens een organisatie, zoals de 
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen 
of GGZ Nederland, maar zodra ze in 
het bestuur zitting nemen, is men er 
voor het collectief; het totaal van onze 
deelnemersgroepen en werkgevers. Om 
voor dit geheel de goede beslissingen te 
nemen. Dit ervaren ze ook zo.

Ziet u overeenkomsten met uw vorige 
functies, waaronder dijkgraaf van de 
Brabantse Delta en raadsadviseur van 
het kabinet van de minister-president?

Als dijkgraaf ben je ook een voorzitter. 
Het waterschap int belastingen, zoals een 
pensioenfonds premies int, en de besteding 
ervan bepaal je autonoom in je bestuur. Ook 
als PFZW-bestuur opereer je autonoom. 
We maken samen de pensioenregeling 
en bepalen samen de hoogte van de 
premie. En ook de strategie voor je 
beleggingsbeleid bepaal je samen. Genoeg 
overeenkomsten dus.

Maar misschien lijkt mijn werk nog wel meer 
op wat ik daarvóór deed, als raadsadviseur 
van het kabinet. Mijn bestuurlijke werk 
omvatte onder andere het sluiten van grote 
decentralisatieakkoorden, waarbij taken 
van het Rijk naar provincie en gemeente 
gingen. Je probeert ervoor te zorgen dat 
dat slaagt, en daarvoor ben je voortdurend 
bezig met ’nudging’, bijsturen, interveniëren, 
overtuigen – maar wel veel achter de 
schermen. Eigenlijk ben je heel faciliterend 
bezig. Op de achtergrond, in dienst van het 
geheel. Zoals Mark Rutte het een paar dagen 
terug zei: hoe slim raadsadviseurs ook 
zijn, als ze arrogant worden, zet ik ze eruit. 
Dienend zijn is de kern. Het kenmerkt wat 
ik doe bij PFZW. Als bestuursvoorzitter ben 
je in beeld, maar buiten de spotlights kun je 
vaak het meest bereiken.

Pensioen  | Nabijheid is voor mij een heel belangrijk woord
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Een nieuw kabinet, nieuwe plannen. 
Ook weer voor pensioen. Ondanks 
een ultimatum van de minister lijkt 

een polderakkoord voor 1 april 2018 
nog ver weg. Als Nederland isoleren 
we ons hiermee steeds verder op 
pensioengebied van ontwikkelingen om 
ons heen. Jongeren hechten weinig waarde 
aan pensioen, oudere medewerkers 
en pensioengerechtigden voelen zich 
tekortgedaan. De pensioenpolder lijkt vast 
te zitten in de modder.

De belangen zijn groot. Niet alleen voor 
de individuele werknemer met het oog 
op reeds gespaard pensioen en nog in 
de toekomst te sparen pensioen. Ook de 
pensioensector als geheel en de polder 
zelf zijn grote belanghebbenden in de 
discussie. De pensioensector bestaat 
(grotendeels) uit commerciële partijen met 
veel hardwerkende medewerkers. De polder 
wordt gevormd door de sociale partners 
(vakbonden en werkgeversorganisaties). 
De polder bestuurt de pensioenfondsen 
met daarin het gespaarde kapitaal en 
maakt afspraken over de arbeidsmarkt, de 
loonontwikkeling en dus ook het pensioen. 
Uiteraard is het uiteindelijk de politiek die de 
regels vaststelt in wetgeving.

Binnen de sector heeft al een grote 
consolidatieslag en herstructurering 
plaatsgevonden. Veel uitvoerders, 
verzekeraars en adviseurs zijn de laatste 
jaren in omvang gekrompen. Een overgang 
naar een echt individueel stelsel zal tot 

een herstructurering van een andere 
orde leiden. Een individueel spaarstelsel 
heeft meer weg van bankieren dan van 
verzekeren. Ook de administratie is 
veelal eenvoudiger. Maar ook het aantal 
pensioenfondsen neemt nog steeds af. 
Bovendien zal een spaarstelsel ook de 
absolute omvang van de pensioenfondsen 
op den duur doen verkleinen. Het gevolg 
zal zijn dat de macht over pensioengeld 
minder bij de huidige bestuurders en 
beleidsbepalers zal liggen. Het is de vraag of 
van sociale partners, die nu veelal aan het 
stuur zitten, verwacht kan worden een grote 
stelselwijziging te accorderen, waardoor hun 
invloed op alle fronten zal afnemen. 
En de medewerkers zelf dan? Uit de 
Prefscan, een onderzoek uitgevoerd door 
Deloitte en Focus Orange, blijkt dat young 
professionals weinig waarde hechten aan 
pensioen als arbeidsvoorwaarde. Het staat 
op een vijftiende plek, wel nog net boven 
variabele beloning. Belangrijk vinden de 
young professionals wel uitdagend werk en 
carrièremogelijkheden. 

Waarom accepteren de polder en de 
politiek de huidige patstelling? Pensioen 
is in de huidige opzet in alle opzichten 
een duur beloningsonderdeel, dat weinig 
gewaardeerd wordt door de generatie 
die net gestart is met werken. Oudere 
generaties zijn ontevreden, omdat ze niet 
kunnen beschikken over hun vermogen. 
Ondanks dat de economie aantrekt, zitten 
verhogingen er over een brede linie nog 
niet in.

Pensioen  | John’s Column

Aan de andere kant zien we een markttrend 
dat (individuele) werkgevers en werknemers 
wel de handschoen oppakken en keuzes 
maken. De verschuiving naar een meer 
keuzegericht (individueel) pensioenstelsel 
gaat gestaag door. Dit gaat ook samen 
met een nieuwe ordening aan de 
arbeidsvoorwaardentafel. Meer en meer 
maken werkgevers rechtstreeks afspraken 
met ondernemingsraden, schuiven nieuwe 
vakbonden aan of worden akkoorden 
gesloten met individuele cao-partijen. Ook 
het algemeen verbindend verklaren van 
een cao is geen vanzelfsprekendheid meer. 
Ofwel, de (klassieke) polder staat steeds 
meer buiten spel.

Het moet simpeler en goedkoper. Bovendien 
kunnen tijd, geld en energie die nu in 
pensioen gestopt worden om de patstelling 
te handhaven beter besteed worden. Denk 
aan communicatie en begeleiding in het 
maken van keuzes. De overgang zal tijd (en 
geld) kosten. Langer wachten kost echter 
alleen maar meer, terwijl de economie nu 
weer uit het slop komt. 

John Smolenaers is als partner 
verantwoordelijk voor Rewards Advisory 
& HR Analytics binnen Deloitte’s Human 
Capital Services.

John’s Column
Pensioenpolder in de modder
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Vanaf 25 mei 2018: 
betere bescherming 
persoonsgegevens
De huidige privacyrichtlijn (95/46/EG) en de Wet 
bescherming persoonsgegevens worden op 25 mei 
2018 vervangen door de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming EU 2016/679 (AVG). De AVG moet 
de privacyrechten van personen beter beschermen. Het 
recht op privacy is immers een grondrecht, zoals dat is 
neergelegd in verschillende Europese verdragen. Omdat 
de AVG een rechtstreeks werkende verordening is, is deze 
vanaf 25 mei 2018 dwingendrechtelijk van toepassing op 
organisaties die werken met persoonsgegevens. Daar 
vallen ook pensioenuitvoerders onder.

De Pensioenfederatie heeft 
een ‘Service document 
Gegevensbescherming’ uitgebracht 

‘om u attent te maken op de cultuuromslag 
die de nieuwe privacywetgeving in feite 
inhoudt ten opzichte van de oude’. 
Op niet-naleving staat een boete van 
maximaal € 20 miljoen of 4% van de 
jaaromzet. De Pensioenfederatie roept 
pensioenuitvoerders daarom op zeven 
stappen te zetten:

1. Volledige inventarisatie 
gegevensverwerkingen
In de eerste plaats moet er een volledige 
inventarisatie gegevensverwerkingen 
plaatsvinden, de zogenoemde PIA. 
Het gaat hier om een inschatting van 
de privacygevolgen van een bepaalde 
verwerking van persoonsgegevens, 
voorafgaand aan deze verwerking van 
persoonsgegevens. Een PIA is in ieder geval 

verplicht bij een grootschalige verwerking 
van persoonsgegevens over de gezondheid 
van verzekerden of van medische gegevens.

2. Privacy by Design en by Default
In de tweede plaats moet er een proces 
doorlopen worden van opzet, bestaan 
en werking van het privacybeleid. Hierbij 
moeten de beginselen privacy by design en 
privacy bij default in acht genomen worden.
Privacy by design, gegevensbescherming 
door ontwerp, houdt in dat al in een vroeg 
stadium rekening wordt gehouden met een 
zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. 
Vragen die gesteld kunnen worden, zijn of 
het voor het product of de dienst écht nodig 
is om persoonsgegevens te verwerken of 
dat er ook gewerkt kan worden met volledig 
geanonimiseerde gegevens. Als er dan toch 
persoonsgegevens verwerkt gaan worden, 
is het van belang om na te denken over de 
beveiliging van deze gegevens.
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5. Verantwoordingsplicht
Aangetoond zal moeten worden dat is 
voldaan aan alle beginselen die gelden 
voor de verwerking van persoonsgegevens, 
onder andere via een op schrift gesteld 
privacybeleid, een intern register van 
verwerkingen en een overzicht van getroffen 
maatregelen. 

6. Aanstellen deskundige Functionaris 
Gegevensbescherming
De voorlaatste stap is het aanstellen 
van een deskundige Functionaris 
Gegevensbescherming (FG). De AVG 
stelt een aantal eisen aan de positie van 
de FG en aan de waarborgen die een 
organisatie moet bieden om de FG zijn 
taken goed te kunnen laten uitvoeren. De 
FG moet (actief) worden betrokken bij alle 
aangelegenheden die verband houden met 
de bescherming van persoonsgegevens. 
De FG geniet ontslagbescherming en moet 
onafhankelijk van andere actoren binnen 
het bedrijf kunnen opereren en mag geen 
andere functie hebben waarin hij besluiten 
neemt ten aanzien van de verwerking van 
persoonsgegevens.

7. De verwerkingsovereenkomst
De zevende en laatste stap is de 
verwerkingsovereenkomst. De AVG 
schrijft voor dat bij de uitvoering van 
een pensioenregeling sprake moete 
zijn van een sluitend systeem van 
verwerkersovereenkomsten tussen een 
‘verwerkingsverantwoordelijke’ en een 
‘verwerker’. Hierbij valt te denken aan de 
werkgever die de pensioentoezegging 
doet en aan de pensioenuitvoerder. De 
verwerkingsverantwoordelijke dient 
er zeker van te zijn dat de verwerker 
afdoende garanties biedt, zodat de 
bescherming van de rechten van de 
betrokkene, hier de werknemer aan wie 
de pensioentoezegging is gedaan, wordt 
gewaarborgd. Binnen de AVG wordt aan de 

verwerker een grote verantwoordelijkheid 
toegekend. Wanneer de verwerker een 
andere verwerker in dienst neemt en 
deze tekortschiet in de nakoming, dan 
blijft de verwerker ten aanzien van de 
verwerkingsverantwoordelijke volledig 
aansprakelijk.

Samenvatting
De AVG legt meer verantwoordelijkheid bij 
de pensioenuitvoerder om aan te tonen 
dat aan de privacyregels wordt voldaan. 
De nieuwe regels dwingen om goed na 
te denken over hoe persoonsgegevens 
verwerkt en beschermd worden. De 
verantwoordingsplicht houdt in dat de 
pensioenuitvoerder moet kunnen aantonen 
dat de verwerkingen aan de regels van de 
AVG voldoen. Om het met de voorzitter van 
de Autoriteit Persoonsgegevens te zeggen: 
‘Het mooiste zou zijn dat we de AVG niet 
naleven omdat het moet of omdat je een 
boete kunt krijgen, maar omdat je het van 
wezenlijk belang vindt zorgvuldig om te gaan 
met persoonsgegevens.’

Harm Prinsen
Global Employer Services
HPrinsen@deloitte.nl

Privacy by default houdt in dat 
maatregelen worden genomen om de 
standaardinstellingen in het proces 
van gegevensverwerking altijd zo 
privacyvriendelijk mogelijk te houden. 
Zo moet ervoor gezorgd worden dat 
persoonsgegevens nooit standaard 
openbaar zichtbaar zijn.

3. Passende beveiligingsmaatregelen
Er moeten passende 
beveiligingsmaatregelen worden genomen. 
Het doel is om te waarborgen dat de 
beveiligingsrisico’s van de verwerking van 
persoonsgegevens tot een acceptabel 
niveau worden teruggebracht. Naast meer 
algemene beveiligingsmaatregelen zijn 
er ook privacyspecifieke maatregelen te 
noemen, zoals:
 • anonimiseren van persoonsgegevens – het 
onomkeerbaar vernietigen van gegevens 
die identificatie van een natuurlijk persoon 
mogelijk maken;

 • pseudonimiseren – het vervangen van 
persoonsgegevens met andere data;

 • encryptie – het voorkomen van 
ongeautoriseerde inzage gedurende 
opslag en transport;

 • ‘tokenisation’ – het vervangen van 
persoonsgegevens door willekeurige data, 
en waarbij alleen geautoriseerde personen 
door middel van een token toegang 
kunnen krijgen tot de volledige informatie.

4. Schriftelijk register van alle 
gegevensverwerkingen
Een andere stap is het opstellen en 
bijhouden van een schriftelijk register 
van alle gegevensverwerkingen. De 
pensioenuitvoerder is verplicht een 
schriftelijk of elektronisch register van 
gegevensverwerkingen bij te houden 
en desgevraagd aan de Autoriteit 
Persoonsgegevens te overhandigen. 
Dit betekent bijvoorbeeld dat een 
pensioenuitvoerder bij iedere mutatie moet 
vastleggen wat de verwerking is, wat de 
doeleinden zijn, enzovoort.

Pensioen  | Vanaf 25 mei 2018: betere bescherming persoonsgegevens
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Er moeten maatregelen worden 
genomen om te waarborgen 
dat de beveiligingsrisico’s 
van de verwerking van 
persoonsgegevens tot een 
acceptabel niveau worden 
teruggebracht
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De conserverende aanslag
Over het algemeen bouwt een binnenlands 
belastingplichtige in Nederland, naast het 
Nederlandse AOW-pensioen, een aanvullend 
pensioen op in de tweede pijler. Voorheen 
kon een directeur-grootaandeelhouder 
(hierna: dga) bijvoorbeeld pensioen in eigen 
beheer opbouwen. De meest voorkomende 
manier om een tweedepijlerpensioen op 
te bouwen is echter via een Nederlandse 
werkgever. De pensioenpremies voor 
een dergelijke bedrijfspensioenregeling 
worden betaald door zowel de werkgever 
als de werknemer. De pensioenaanspraak 
die hierdoor ontstaat, behoort op grond 
van de omkeerregel niet tot het loon van 
de werknemer indien sprake is van een 
pensioenregeling in de zin van hoofdstuk IIB 
van de Wet op de loonbelasting 1964. De 
opgebouwde pensioenaanspraken komen 
tot uitkering zodra de pensioengerechtigde 
leeftijd wordt bereikt. Op dat moment is 
belasting verschuldigd over de periodieke 
pensioenuitkeringen die zijn ontstaan uit 
het opgebouwde AOW-pensioen en het 
tweedepijlerpensioen.

Een pensioenuitkering is echter niet altijd 
belast in Nederland. In internationale 
situaties bepaalt het van toepassing zijnde 
belastingverdrag welk land belasting mag 
heffen over een pensioenuitkering. Op basis 
van artikel 18 en artikel 22 van het OESO-
Modelverdrag komt het heffingsrecht over 
pensioenen respectievelijk lijfrenten toe aan 
de woonstaat van een belastingplichtige. 
Dit betekent dat Nederland – als bronstaat 
– mogelijk het heffingsrecht verliest over in 

Nederland fiscaal gefaciliteerd opgebouwde 
pensioenaanspraken en lijfrenten indien 
een belastingplichtige, anders dan 
door overlijden, ophoudt binnenlands 
belastingplichtige te zijn. Van een dergelijke 
situatie is sprake bij emigratie.
Om het heffingsrecht over pensioenen 
en lijfrenten in een dergelijke situatie te 
kunnen behouden is een emigratieheffing 
opgenomen in de Wet inkomstenbelasting 
2001 (hierna: Wet IB 2001). Door deze 
emigratieheffing kan Nederland alsnog 
belasting heffen op het moment dat een 
binnenlands belastingplichtige emigreert 
naar een land waarvoor Nederland 
in het verdrag een woonstaatheffing 
voor pensioenen en lijfrenten is 
overeengekomen. Dit gaat als volgt:

Lijfrente
Op grond van de Wet IB 2001 (art. 
3.136, lid 1, Wet IB 2001) worden de 
lijfrentepremies en het daarover behaalde 
rendement belast op het moment dat een 
belastingplichtige emigreert. Indien dit 
wordt belemmerd door het van toepassing 
zijnde belastingverdrag, worden op basis 
van lid 2 van artikel 3.136 Wet IB 2001 
enkel de lijfrentepremies belast tot ten 
hoogste het bedrag van de waarde in het 
economische verkeer van de aanspraak op 
het tijdstip onmiddellijk voorafgaand aan 
het moment van emigratie (eveneens het 
genietingsmoment). Vervolgens wordt een 
conserverende aanslag opgelegd op basis 
van artikel 2.8, lid 2, Wet IB 2001. Hierover 
is eveneens 20% revisierente verschuldigd 
(tenzij het gaat om een oud-regimelijfrente, 

Recent is er jurisprudentie verschenen over de conserverende aanslag die in 
Nederland kan worden opgelegd op het moment dat een belastingplichtige, anders 
dan door overlijden, ophoudt binnenlands belastingplichtige te zijn, oftewel Nederland 
verlaat. De Hoge Raad gaat in deze jurisprudentie in op de vraag of het opleggen 
van een conserverende aanslag in strijd is met de goede trouw die bij de uitleg en 
toepassing van belastingverdragen in aanmerking genomen moet worden. Hierna 
volgt eerst een korte uitleg van de conserverende aanslag. Daarna worden de recente 
ontwikkelingen rondom de conserverende aanslag besproken.

In internationale 
situaties bepaalt het 
van toepassing zijnde 
belastingverdrag 
welk land belasting 
mag heffen over een 
pensioenuitkering
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afkoop bij arbeidsongeschiktheid of de 
afkoop van kleine lijfrenten). Gedurende een 
periode van tien jaar wordt op grond van 
artikel 25 Invorderingswet 1990 (hierna: IW 
1990) uitstel van betaling verleend voor deze 
conserverende aanslag en de revisierente. 
Het verschuldigde bedrag zal worden 
kwijtgescholden indien geen verboden 
handeling (zoals afkoop of vervreemding van 
pensioenrechten) plaatsvindt gedurende die 
periode van tien jaar.

Pensioen
Op grond van artikel 3.83 Wet IB 2001 
wordt de waarde in het economische 
verkeer van de door een belastingplichtige 
opgebouwde pensioenaanspraken tot 
het loon gerekend op het moment dat 
een belastingplichtige emigreert. Indien 
Nederland een woonstaatheffing voor 
pensioenuitkeringen is overeengekomen 
in een heersend belastingverdrag, worden 
de pensioenaanspraken daarentegen op 
grond van artikel 3.136, lid 3, Wet IB 2001 
niet tot het loon gerekend, maar worden 
de pensioenaanspraken – die op basis van 
de omkeerregel tot het vrijgesteld loon zijn 
gerekend – gekwalificeerd als negatieve 

uitgaven voor inkomensvoorzieningen. Dit 
houdt in dat de pensioenuitkeringen zullen 
worden belast op het moment van emigratie 
(het genietingsmoment). Vervolgens wordt 
een conserverende aanslag opgelegd op 
grond van artikel 2.8, lid 2, Wet IB 2001, 
waarover eveneens 20% revisierente is 
verschuldigd. Voor het verschuldigde bedrag 
wordt op basis van artikel 25 IW 1990 
gedurende een periode van tien jaar uitstel 
van betaling verleend. Het verschuldigde 
bedrag zal worden kwijtgescholden indien 
geen verboden handeling plaatsvindt 
gedurende die periode van tien jaar.

Al sinds de invoering van de conserverende 
aanslag is het echter de vraag of een 
conserverende aanslag voor pensioenen 
en lijfrenten in strijd kan komen met de 
goede trouw die Nederland in acht moet 
nemen bij de uitleg en toepassing van 
belastingverdragen. Nederland kan de 
afspraken op basis van een belastingverdrag 
immers niet zo maar eenzijdig naast zich 
neerleggen. Recent zijn twee arresten 
verschenen waarin de Hoge Raad 
ingaat op deze houdbaarheid van de 
conserverende aanslag.

HR 14 juli 2017
In het arrest van 14 juli 2017 
(ECLI:NL:HR:2017:1324) gaat de Hoge Raad 
in op de prejudiciële vragen die zijn gesteld 
door Rechtbank Zeeland-West-Brabant 
naar aanleiding van een gerechtelijke 
procedure inzake de emigratie van een dga 
naar Frankrijk in 2014. De dga had in 1997 
zijn onderneming onderbracht in een bv-
structuur en daarbij een lijfrente bedongen. 
Naast deze lijfrente werd eveneens 
pensioen in eigen beheer opgebouwd. 
Voor de aanspraken op de lijfrente en het 
pensioen is op het moment van emigratie in 
2014 een conserverende aanslag opgelegd. 
In geschil was of het opleggen van deze 
conserverende aanslag in strijd is met het 
belastingverdrag Nederland-Frankrijk.
De Hoge Raad oordeelde dat het opleggen 
van een conserverende aanlag voor een 
aanspraak op pensioen en/of lijfrente 
niet in strijd is met de goede trouw die in 
acht moet worden genomen bij de uitleg 
en toepassing van het belastingverdrag 
Nederland-Frankrijk. Het gaat namelijk om 
een voorwaardelijk verleende aftrek die 
wordt teruggenomen. Hierbij moet echter 
wel compartimentering plaatsvinden. Dit 
betekent het volgende:
 • Voor een pensioenaanspraak mag een 
conserverende aanslag enkel worden 
opgelegd voor de aanspraken en bijdragen 
ingevolge een pensioenregeling, die 
niet tot het loon zijn gerekend vanaf 
16 juli 2009.

 • Voor een lijfrenteaanspraak mag een 
conserverende aanslag enkel worden 
opgelegd voor uitgaven die zijn gedaan 
gedurende de periode van 1 januari 1992 
tot 1 januari 2001 of in de periode vanaf 
16 juli 2009.

De Hoge Raad oordeelde dat het 
opleggen van een conserverende 
aanslag voor een aanspraak 
op pensioen en/of lijfrente in 
beginsel niet in strijd is met de 
goede trouw

Pensioen  | Conserverende aanslag niet in strijd met de goede verdragstrouw
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Nederland kan de 
afspraken op basis van 
een belastingverdrag 
immers niet zo maar 
eenzijdig naast zich 
neerleggen

De verschillende data waarnaar de Hoge 
Raad verwijst, hebben te maken met de 
totstandkoming van de regelgeving over de 
conserverende aanslag voor pensioenen 
en lijfrenten. Zo is op 1 januari 1992 de 
Wet Brede Herwaardering in werking 
getreden op basis waarvan voor het eerst 
een conserverende aanslag voor lijfrenten 
kon worden opgelegd in verband met 
emigratie. Een soortgelijke emigratieheffing 
voor pensioenen is per 1 januari 2001, de 
datum van inwerkingtreding van de Wet 
IB 2001, opgenomen in artikel 3.83 Wet 
IB 2001. Een conserverende aanslag had 
gedurende de periode tot 16 juli 2009 
betrekking op de volledige (hogere) waarde 
in het economisch verkeer van de gehele 
pensioen- en/of lijfrenteaanspraak. Volgens 
het eerdere oordeel van de Hoge Raad in de 
zogenoemde 2009-arresten is dit echter in 
strijd met de goede verdragstrouw. Hierdoor 
is de regelgeving per 16 juli 2009 gewijzigd. 
Volgens de Hoge Raad is het daarom enkel 
mogelijk om een conserverende aanslag op 
te leggen voor eerder genoten aftrek en/
of vrijstelling voor pensioenen en lijfrenten, 
aangezien deze aftrek en/of vrijstelling met 
een voorwaardelijk karakter is verleend.
Geconcludeerd kan worden dat de 
Hoge Raad met zijn oordeel duidelijke 
contouren aanbrengt in de materie van de 
conserverende aanslag (waarbij lijfrente 
en pensioen (nagenoeg) gelijk worden 
behandeld). Het zal echter niet eenvoudig 
zijn om bovenstaande compartimentering 
daadwerkelijk in de praktijk toe te passen.

HR 24 november 2017
In het arrest van 24 november 2017 
(ECLI:NL:HR:2017:2895) herhaalt de 
Hoge Raad zijn eerdere uitspraak over 
het opleggen van een conserverende 
aanslag. Het ging in dit geval om een 
gerechtelijke procedure inzake een dga met 
een aandelenbelang van 100% in A BV. In 
deze bv zijn ook zijn pensioenaanspraken 
ondergebracht. In 2012 emigreert de dga 
naar Israël, waarna een conserverende 
aanslag wordt opgelegd. In geschil was 
of het opleggen van deze conserverende 

aanslag voor de pensioenaanspraken op 
het moment van emigratie in strijd is met 
de goede verdragstrouw die Nederland 
in acht moet nemen ten aanzien van het 
belastingverdrag Nederland-Israël.
De Hoge Raad oordeelt dat, voor zover het 
gaat om pensioenaanspraken en bijdragen 
die na 15 juli 2009 niet tot het loon zijn 
gerekend op grond van artikel 3.81 Wet IB 
2001, geen sprake is van strijd met de goede 
verdragstrouw die Nederland ten aanzien 
van het belastingverdrag met Israël in acht 
dient te nemen. Deze uitspraak is dus in lijn 
met het eerdere oordeel van de Hoge Raad 
in het arrest van 14 juli 2017.

Conclusie
Lange tijd bestond er veel onduidelijkheid 
over de houdbaarheid van de 
conserverende aanslag voor pensioenen 
en lijfrenten. In recent verschenen 
jurisprudentie heeft de Hoge Raad hier 
echter verandering in gebracht. De Hoge 
Raad oordeelde dat het opleggen van een 
conserverende aanslag voor een aanspraak 
op pensioen en/of lijfrente in beginsel niet in 
strijd is met de goede trouw die in acht moet 
worden genomen bij de uitleg en toepassing 
van onder andere het belastingverdrag 
Nederland-Frankrijk en het belastingverdrag 
Nederland-Israël.

Het gevolg van de compartimentering die 
op basis van deze jurisprudentie toegepast 
moet worden, is dat in de praktijk mogelijk 
onterecht een conserverende aanslag 
is opgelegd of, indien het moment van 
emigratie in de toekomst ligt, mogelijk 
geen conserverende aanslag meer kan 
worden opgelegd voor het gehele bedrag 
aan pensioen- en/of lijfrenteaanspraken. 
Per geval moet echter worden beoordeeld 
of de recente jurisprudentie van de Hoge 
Raad van invloed is op de situatie van een 
belastingplichtige.

Krissie Brands
Global Employer Services
Kbrands@deloitte.nl
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Pensioen carve outs hebben nog niet plaatsgevonden in Nederland. 
Hoewel een carve out wettelijk wel is toegestaan, bestaan er enkele 
obstructies in de wet die het daadwerkelijk uitvoeren van een carve 
out belemmeren. De belangrijkste is te vinden in artikel 58 van de 
Pensioenwet. Dat artikel schrijft namelijk voor dat gewezen deelnemers 
en gepensioneerden gelijk behandeld moeten worden als het gaat om 
toeslagen. En dat is niet altijd even evident wanneer de opgebouwde 
pensioenen zijn ondergebracht bij verschillende uitvoerders.

Pensioenen bij verschillende 
uitvoerders
Bij een pensioen carve out worden de 
verplichtingen van een specifieke groep 
afgesplitst en ondergebracht bij een 
andere uitvoerder. Het meest voor de 
hand liggende voorbeeld is dat een 
pensioenfonds de pensioenrechten van alle 
reeds gepensioneerden overdraagt aan een 
verzekeraar. De pensioenaanspraken van 
de actieve, arbeidsongeschikte en gewezen 
deelnemers blijven dan achter in het 
pensioenfonds. In de rest van dit artikel zal 
dit als uitgangspunt genomen worden.

Door de afsplitsing van een groep worden 
er homogenere groepen gecreëerd, waarbij 
de verschillende uitvoerders recht kunnen 
doen aan de verschillen in risicotolerantie. 
De groep actieve deelnemers heeft 
bijvoorbeeld een hogere risicotolerantie 
dan de groep gepensioneerden, omdat 
zij meer tijd hebben om te herstellen van 
eventuele negatieve rendementen. Wanneer 
uitvoerders daar ook daadwerkelijk rekening 
mee houden in hun beleggingsbeleid, levert 
een carve out, in ieder geval theoretisch, 
voordelen op voor alle betrokkenen.

Carve out potentieel voordelig voor 
alle betrokkenen 
Na de carve out blijft in het 
ondernemingspensioenfonds een 
gemiddeld jongere groep over, met 
een gemiddeld langere duration (het 

gewogen gemiddelde van de resterende 
looptijd). Overeenkomstig dit gegeven 
kan het ondernemingspensioenfonds 
zijn beleggingsmix hierop aanpassen 
door gemiddeld meer in risicovollere 
beleggingsinstrumenten te investeren. 
Vooral op de langere termijn (die voor deze 
relatief jonge groep belangrijk is) vergroot dit 
de kans op toeslagen.

Sinds de invoering van het nieuwe financieel 
toetsingskader (hierna: FTK) in 2015 mogen 
pensioenfondsen pas gedeeltelijk toeslagen 
toekennen vanaf een beleidsdekkingsgraad 
van 110% en volledig toeslagen toekennen 
vanaf een beleidsdekkingsgraad van 125%. 
De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde 
nominale dekkingsgraad over de laatste 
twaalf maanden. Pensioenfondsen 
dienen hun beleidsbeslissingen, zoals 
het verlenen van toeslagen, te baseren 
op de beleidsdekkingsgraad. De 
huidige beleidsdekkingsgraad van veel 
pensioenfondsen was de afgelopen jaren te 
laag om zelfs maar gedeeltelijk toeslagen te 
kunnen verlenen. Vooral gepensioneerde 
deelnemers van wie de uitkeringen dus 
niet of nauwelijks zijn verhoogd met een 
toeslag, merken deze achteruitgang in 
koopkracht direct.

Wanneer de pensioenrechten van de 
gepensioneerden worden afgesplitst 
en ondergebracht bij een verzekeraar, 
kunnen over deze rechten sneller toeslagen 

worden verleend. Een verzekeraar is 
namelijk niet gebonden aan de eisen 
van het FTK. Bovendien zijn de nominale 
pensioenrechten bij een verzekeraar 
zeker gesteld. Deze kunnen dus in 
principe niet gekort worden, wat voor de 
gepensioneerden ook belangrijk is, wegens 
hun kortere horizon. Bij een aantal grote 
pensioenfondsen zijn kortingen, op basis 
van hun huidige dekkingsgraden, op korte 
termijn daarentegen niet uit te sluiten.
Als de over te dragen voorziening van 
de gepensioneerden bepaald wordt op 
basis van de nominale dekkingsgraad 
en deze is groter dan 100% (als deze 
lager is dan 100%, dan is een collectieve 
waardeoverdracht in beginsel wettelijk niet 
toegestaan), kan dit bij een verzekeraar ook 
leiden tot een eenmalige verhoging van de 
pensioenrechten.

Indien de werkgever onder IFRS of onder US 
GAAP rapporteert, kan het overdragen van 
pensioenrechten van de gepensioneerden 
binnen ondernemingspensioenfondsen er 
zelfs toe leiden dat de werkgever een deel 
van de voorziening die hij op de balans 
heeft gevormd van zijn balans kan halen. 
Omdat werkgevers dit over het algemeen 
als positief ervaren (het eigen vermogen 
neemt hierdoor toe en de volatiliteit van 
het balanstotaal neemt hierdoor af), is het 
niet ondenkbaar dat werkgevers bereid 
zijn een eenmalige extra bijdrage aan het 
pensioenfonds te betalen voor een carve 
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Wanneer de pensioenrechten 
van de gepensioneerden worden 
afgesplitst en ondergebracht bij 
een verzekeraar, kunnen over 
deze rechten sneller toeslagen 
worden verleend
out. Hierdoor wordt het over te dragen 
kapitaal van de gepensioneerden hoger en 
ook dit kan leiden tot een extra (eenmalige) 
toeslag voor de gepensioneerden, wat ook 
als argument gebruikt kan worden om 
hen te overtuigen in te stemmen met de 
carve out.

Carve out kan uitvoeringskosten per 
deelnemer doen toenemen
Wanneer de pensioenrechten van een groep 
gepensioneerden worden overgedragen aan 
een verzekeraar, neemt de omvang van het 
belegde vermogen van het fonds af. Dat kan 
ertoe leiden dat de onderhandelingspositie 
bij beleggers minder sterk wordt, waardoor 
de beleggingskosten per euro belegd 
vermogen kunnen toenemen. Ook de 
administratieve kosten per deelnemer 
kunnen door de krimp van het fonds 
toenemen. Het is daarom belangrijk te 
onderzoeken of de governance-structuur 
van het fonds kan worden aangepast om 
zo de bestuurlijke kosten te beperken. De 
verwachte kostenstijging per overgebleven 
deelnemer zal moeten worden 
meegenomen in de afweging om over te 
gaan tot een carve out.

Carve out praktisch nog niet mogelijk 
wegens wettelijke obstructies
Theoretisch lijkt een carve out wettelijk 
mogelijk. Er bestaat namelijk geen wet die 
een carve out direct tegenhoudt. Er bestaan 
echter wel twee wettelijke bezwaren 
die momenteel in de weg staan aan het 
daadwerkelijk uitvoeren van een carve out.

Artikel 58 Pensioenwet schrijft namelijk voor 
dat de toeslagen die in een pensioenregeling 
verleend worden aan de gewezen 
deelnemers minimaal gelijk moeten zijn aan 
de toeslagen die verleend worden aan de 
gepensioneerden die hebben deelgenomen 
aan dezelfde pensioenregeling. 

Het feit dat de opgebouwde 
pensioenrechten van de gepensioneerden 
worden ondergebracht bij een andere 
uitvoerder verandert er niets aan dat 
zij hebben deelgenomen aan dezelfde 
pensioenregeling. Daarmee moeten 
de gewezen deelnemers, op basis van 
artikel 58, ook na de carve out minimaal 
dezelfde toeslagen ontvangen als de 
gepensioneerden.

De aanspraken van de gewezen deelnemers 
blijven na de carve out achter in het 
pensioenfonds. In het pensioenfonds 
kunnen over de aanspraken pas 
gedeeltelijk toeslagen worden verleend 
vanaf een beleidsdekkingsgraad van 110%. 

Zo kan het dus voorkomen dat in het 
pensioenfonds nog geen toeslagen verleend 
mogen worden op basis van een te lage 
beleidsdekkingsgraad, terwijl de verzekeraar 
dat wel kan, maar niet mag omdat de 
toeslagen voor de gewezen deelnemers 
minimaal gelijk moeten zijn aan die van de 
gepensioneerden. Dit laatste is niet in het 
belang van de gepensioneerden en kan dus 
een carve out in de weg staan.
Naar onze mening kan het probleem van 
minimaal dezelfde toeslag voor gewezen 
deelnemers en gepensioneerden in 
dezelfde pensioenregeling vrij eenvoudig 
worden opgelost door een minimale 
wetswijziging van artikel 58 Pensioenwet. 
Dit kan door in deze wet de minimaal 
gelijke toeslag in dezelfde pensioenregeling 
voor gewezen deelnemers ten opzichte 
van gepensioneerden te wijzigen in een 
minimaal gelijke toeslag bij dezelfde 
uitvoerder. Doordat de uitvoerders van 
deze twee groepen verschillend zijn na de 
carve out, is de vereiste van minimaal gelijke 
toeslag voor de gewezen deelnemers niet 
meer van toepassing.

Een tweede wettelijk bezwaar bestaat uit 
het recht tot collectieve waardeoverdracht. 
Artikel 83 Pensioenwet benoemt de 
redenen op basis waarvan een collectieve 
waardeoverdracht in beginsel is toegestaan. 
De Nederlandsche Bank (hierna: DNB) heeft 
het recht een collectieve waardeoverdracht 
te verbieden wanneer deze niet resulteert 
in een evenwichtige belangenbehartiging 
voor alle betrokkenen. Bij een carve out 
is er echter geen sprake van een volledige 
collectieve waardeoverdracht, maar 
slechts van een partiële waardeoverdracht, 
waardoor deze niet valt te scharen onder 
een van de redenen die worden genoemd in 
artikel 83 Pensioenwet. Ook deze obstructie 
is naar onze mening eenvoudig op te 
lossen, door het uitvoeren van een carve 
out toe te voegen aan de redenen voor een 
waardeoverdracht en hierbij ook duidelijk 
te benoemen dat het gaat om een partiële 
waardeoverdracht. 

Pensioen  | De ins en outs van de carve out
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Tijdens de behandeling van de Verzamelwet 
pensioenen 2017 heeft Tweede Kamerlid 
Lodders van de VVD een motie ingediend 
met het verzoek aan staatssecretaris 
Klijnsma bij DNB na te vragen of er mogelijk 
obstructies voor een carve out bestaan. 
Per brief van 6 oktober 2017 heeft Klijnsma 
op de motie van Lodders gereageerd. In 
haar brief geeft zij aan dat de obstructies 
die eerder in dit artikel genoemd zijn ook 
door DNB erkend worden. Ze geeft aan dat 
de discussie over de uitvoering van een 
carve out wordt verplaatst naar een nieuw 
kabinet, waarbij de toepasselijkheid hiervan 
in een nieuw pensioenstelstel direct kan 
worden meegenomen.

Eerste carve out moet nog worden 
uitgevoerd
Nadat de wettelijke obstructies zijn opgelost, 
kunnen fondsen daadwerkelijk overgaan tot 
het uitvoeren van een carve out. Er bestaat 
daarbij nog wel een aantal interessante 
vraagstukken over de praktische invulling 
van de carve out. De belangrijkste twee 
daarbij zijn hoe de waarde van het over 
te dragen kapitaal bepaald moet worden 
en wat er gebeurt met toekomstig 
gepensioneerden.

Voor het bepalen van de waarde 
van het over te dragen kapitaal zal 
onderhandeld moeten worden tussen de 
gepensioneerden, de achterblijvende groep 
en de werkgever. De verst uiteenlopende 
uitkomsten daarbij zijn het bepalen van 
de waarde op basis van de nominale 
dekkingsgraad en het bepalen van de 
waarde op basis van de reële dekkingsgraad. 
Het bepalen van de waarde op basis van de 
nominale dekkingsgraad pakt het gunstigst 
uit voor de gepensioneerden. De buffer in 
het pensioenfonds (het gedeelte van het 
vermogen dat zorgt voor een dekkingsgraad 
groter dan 100%) wordt dan evenredig 
verdeeld tussen de verschillende groepen. 
Wanneer de waarde bepaald wordt op basis 
van de reële dekkingsgraad (de toekomstige 

toeslagen worden dan al wel meegenomen 
in het berekenen van de dekkingsgraad), 
komt een groter gedeelte toe aan de actieve 
deelnemers vanwege hun langere duration.

Het doel van de carve out is het creëren 
van voordelen voor alle groepen door de 
uitvoering van de pensioenregeling meer toe 
te spitsen op de specifieke karakteristieken 
van die groepen. In lijn daarmee lijkt het 
het meest logisch om ook de opgebouwde 
pensioenen van de deelnemers die in de 
toekomst pensioneren op het moment 
van pensioneren over te dragen aan de 
verzekeraar. Om dit mogelijk te maken 
zou dit als extra bepaling aan artikel 80 
Pensioenwet toegevoegd kunnen worden. 
Deze wet regelt namelijk de bevoegdheid tot 
waardeoverdracht voor pensioenfondsen 
bij het bereiken van de pensioendatum op 
grond van de pensioenovereenkomst.

Eerste carve out lijkt in aantocht
Ondanks dat er nog een aantal hobbels 
genomen moet worden, lijkt een carve 
out een verbetering in de verwachte 
pensioenbeloning te kunnen bieden 
voor alle groepen deelnemers aan een 
pensioenfonds. Het lijkt dus een kwestie van 
tijd dat de eerste carve out een feit zal zijn. 

Vincent Schothuis
Deloitte Benefits & Pension Advisory
vschothuis@deloitte.nl

Het doel van de carve 
out is het creëren 
van voordelen voor 
alle groepen door 
de uitvoering van 
de pensioenregeling 
meer toe te spitsen 
op de specifieke 
karakteristieken van die 
groepen
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Voor veel werkgevers is het een aspect van de pensioenregeling dat niet 
bijster veel prioriteit heeft en dat ze daarom graag uitbesteden aan de 
pensioenuitvoerder: de pensioenadministratie. Toch kan het geen kwaad 
om als werkgever eens een kritische blik te werpen op de administratie van 
een (beschikbare) premieregeling.

4%-rentestaffel, waarbij een eventueel 
restkapitaal aan de deelnemer toekomt. 
Blijkt bij herrekening van het kapitaal naar 
een aanspraak dat geen sprake is van 
fiscale bovenmatigheid, dan behoudt de 
deelnemer zijn gehele pensioenkapitaal.

Eventtoets bij verschillende 
pensioenkapitalen
Niet zelden zal een werkgever bij een 
en dezelfde pensioenuitvoerder een 
premieregeling hebben die wellicht in 
het verleden op een 4%-rentestaffel 
en thans op een 3%-rentestaffel of op 
een marktrentestaffel is gebaseerd. De 
eventtoets en het verbod op restuitkeringen 
maken deel uit van de voorwaarden 
waaronder een premieregeling op een 
3%-rentestaffel dan wel marktrentestaffel 
moet worden uitgevoerd. Een 
premieregeling op een 4%-rentestaffel 
kent deze toets en restuitkering niet. Op 
het totale pensioenkapitaal kunnen dus 
verschillende fiscale regimes van toepassing 
zijn. Het is van belang dat duidelijk is 
op welk deel van het pensioenkapitaal 
de eventtoets moet worden toegepast 
en voor welk deel van het kapitaal het 
verbod op restuitkeringen geldt. Als dit 
niet duidelijk uit de administratie af te 
leiden is, dan is de premieregeling fiscaal 
onzuiver en dreigen fiscale sancties. Dit 
probleem kan verholpen worden door de 
verschillende pensioenkapitalen separaat 
te administreren. De kosten hiervan 
zal de verzekeraar aan de werkgever 
doorberekenen.

Marktrentestaffel
De afgelopen jaren zijn ze steeds meer 
op de markt gebracht: premieregelingen 
op basis van de kostprijs van een 
middelloonregeling, veelal ‘marktrentestaffel’ 
genaamd. Een premieregeling op basis van 
een marktrentestaffel geeft werkgevers 
de mogelijkheid hun werknemers een 
pensioenregeling aan te bieden die 
maximaal gebruikmaakt van de fiscale 
ruimte. Immers, een staffel op basis van 
marktrente resulteert in een (in vergelijking 
met een 4%- of 3%-rentestaffel) aanzienlijk 
hogere beschikbare premie, zodat in de 
premieregeling een hoger pensioenkapitaal 
kan worden bereikt.

Voor de uitvoering van dergelijke 
premieregelingen wordt aangesloten bij 
de door de staatssecretaris opgemaakte 
handreiking, ook wel bekend als het 
‘Staffelbesluit’. Het Staffelbesluit schrijft 
een ‘eventtoets’ voor, waarbij periodiek 
beoordeeld wordt of de pensioenregeling 
niet buiten de fiscale kaders komt. Een toets 
die, gelet op alle ontwikkelingen van de 
afgelopen jaren, aandacht verdient.

Eventtoets
De voorwaarden voor een premieregeling 
op basis van een marktrentestaffel 
zoals beschreven in het Staffelbesluit 
komen grotendeels overeen met die 
van een premieregeling op basis van 
een 3%-rentestaffel. Zo ook die van de 
‘eventtoets’. De ‘eventtoets’ is feitelijk 
een toets op fiscale bovenmatigheid. 
De pensioenuitvoerder moet toetsen 
of de pensioenregeling niet uitgaat 

boven wat binnen een fiscaal maximaal 
middelloonregeling kan worden opgebouwd. 
Hierbij mag rekening worden gehouden met 
indexatie van de middelloonregeling.

Sinds begin 2017 heeft een 
aanzienlijke vereenvoudiging van de 
eventtoets plaatsgevonden. Mits de 
pensioentoezegging juist is vormgegeven, 
hoeft alleen nog maar op bovenmatigheid 
getoetst te worden wanneer het 
opgebouwde pensioenkapitaal het 
3%- of marktrenteregime geheel of 
gedeeltelijk verlaat. Dit komt erop 
neer dat getoetst moet worden bij een 
uitgaande waardeoverdracht naar een 
uitkeringsovereenkomst (bijvoorbeeld 
naar een middelloon- of eindloonregeling) 
of naar een premieregeling op 
basis van 4%-rentestaffel, en op de 
pensioeningangsdatum.

De pensioenuitvoerder die een 
eventtoets moet uitvoeren, moet het 
pensioenkapitaal aan de hand van de 
eigen inkooptarieven herrekenen naar een 
pensioenaanspraak. De aldus berekende 
pensioenaanspraak mag niet hoger zijn 
dan de aanspraak die op basis van een 
fiscaal maximaal middelloonregeling zou 
zijn opgebouwd. Is dit wel het geval, dan 
heeft de deelnemer slechts recht op 
het kapitaal dat samenhangt met een 
aanspraak op basis van een fiscaal maximaal 
middelloonregeling. Het meerdere van het 
pensioenkapitaal, het restkapitaal, vervalt 
aan de verzekeraar of aan de werkgever. 
Let op, dit laatste is wezenlijk anders dan 
bij een premieregeling op basis van een 
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Een andere oplossing is de eerder 
opgebouwde pensioenkapitalen samen 
te voegen. Feitelijk is dit het overdragen 
van het binnen de eerder geldende 
pensioenregeling opgebouwde kapitaal 
naar het kapitaal zoals dit op basis van 
de meest recente pensioenregeling 
wordt opgebouwd. Ervan uitgaande 
dat de meest recente premieregeling is 
gebaseerd op een 3%-rentestaffel dan 
wel marktrentestaffel, kan de eventtoets 
vervolgens worden toegepast op het 
volledige in de premieregeling opgebouwde 
pensioenkapitaal en geldt het verbod op 
restuitkeringen voor het gehele kapitaal.

Let op: collectieve waardeoverdracht
Het samenvoegen van eerder opgebouwde 
pensioenkapitalen is een oplossing 
die veelvuldig wordt geboden door 
pensioenuitvoerders, maar de werkgever 
moet hier alert zijn! Immers, het 
samenvoegen van pensioenkapitalen is 
feitelijk een collectieve waardeoverdracht 
op grond van de Pensioenwet en daar zijn 
de nodige voorwaarden aan verbonden, 
waaronder de noodzakelijke instemming van 
de deelnemers. Het is dus wel van belang 
dat de juiste stappen in de juiste volgorde 
worden gezet, voordat de pensioenkapitalen 
daadwerkelijk worden samengevoegd. 
Immers, zonder instemming geen 
waardeoverdracht.

Let op: eventtoets op basis van het 
actuele loon
Een ander punt waarop de werkgever alert 
moet zijn, is de wijze waarop getoetst wordt 
of niet te veel pensioen is opgebouwd. 
Omdat het niet altijd eenvoudig is om op 
basis van een middelloonregeling te toetsen 
of er te veel pensioenkapitaal is opgebouwd, 
mag op grond van het Staffelbesluit ook 
worden getoetst op basis van het actuele 
loon in plaats van het gemiddelde loon. 
Hierbij moet wel getoetst worden aan de 
hand van een lager opbouwpercentage en 
een hogere franchise dan gebruikelijk in een 
middelloonregeling.

In de praktijk lijkt veelvuldig gekozen te 
worden voor deze alternatieve toets, 
waarbij al snel gesproken wordt van een 
toets op ‘eindloonsystematiek’ of een 
‘eindloonberekening’. Dit is mede ingegeven 
doordat een schaduwboekhouding 
met middelloongrondslagen niet meer 
noodzakelijk is, zoals die in het verleden vaak 
werd aangehouden door de verzekeraar.

Toetsing op basis van een eindloonregeling 
is echter niet de juiste wijze! De 
Belastingdienst heeft aangegeven dat in 
het Staffelbesluit staat beschreven hoe de 
fiscale maxima op basis van het actuele loon 
moeten worden getoetst. Er wordt daar 
niet gesproken over een toets op basis van 
(elementen van) de eindloonsystematiek.

Wordt daadwerkelijk getoetst alsof sprake 
zou zijn geweest van een eindloonregeling, 
dan wordt het fiscale plafond dat hierbij 
hoort eerder bereikt dan bij een berekening 
op basis van de eerder genoemde 
middelloonregeling. En dus bestaat 
het risico dat het restkapitaal op een te 
hoog bedrag wordt vastgesteld en ten 
onrechte naar de verzekeraar of werkgever 
terugvloeit. De werknemer is hier de dupe 
van. Immers, wordt de toets op basis van het 
gemiddelde loon uitgevoerd (dus toch die 
schaduwboekhouding), dan is wellicht geen 
of een veel kleiner restkapitaal aanwezig.

Verantwoordelijk
Ondanks het feit dat de 
pensioenadministratie vaak is uitbesteed 
aan een pensioenuitvoerder en daarmee 
deels uit handen (en uit het zicht) is van een 
werkgever, blijft een werkgever wel (mede)
verantwoordelijk voor een juiste uitvoering 
van de pensioenregeling. Een onjuiste 
pensioenadministratie kan, ook na vele 
jaren, aanzienlijke financiële consequenties 
hebben. Hoog tijd dus voor een check op de 
pensioenadministratie.

Carina Houwen
Benefits & Pension Advisory
chouwen@deloitte.nl

Wordt daadwerkelijk 
getoetst alsof sprake 
zou zijn geweest van 
een eindloonregeling, 
dan wordt het fiscale 
plafond dat hierbij  
hoort eerder bereikt
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Employee benefits en pensioen

Tijden veranderen en zo ook de manier waarop we leven en werken. Hoe
bewegen arbeidsvoorwaarden zoals het pensioen hierin mee? Medewerkers
hebben behoefte aan keuzevrijheid in hun benefitspakket. Wat betekent dit voor
de werkgever? Deloitte Benefits & Pension Advisory adviseert ondernemingen
over ontwerp, inhoud, financiering en uitvoering van employee benefits en pensioenen.
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