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Redactioneel

Een belangrijk deel van ons magazine 
wijden we altijd aan recente 
ontwikkelingen in de pensioensector, 

ontwikkelingen die vaak zijn ingegeven 
door veranderende regelgeving. De 
afgelopen maanden is het op dit terrein 
erg rustig geweest en dat is ook te zien in 
dit nummer van Pensioen. De langdurige 
kabinetsformatie is hier uiteraard de 
belangrijkste oorzaak van, met als 
‘dieptepunt’ het bezoek van de sociale 
partners aan de informateur, waarbij zij 
moesten aangeven dat zij het niet eens 
hadden kunnen worden over de wijze 
waarop de pensioenen in de komende 
jaren vorm moeten krijgen. Dit heeft ertoe 
geleid dat er in het regeerakkoord ook zeer 
weinig is opgenomen over de gewenste 
aanpassingen in de pensioensector.

Wat wel duidelijk lijkt, is dat de 
pensioenopbouw steeds individueler 
zal worden, met een sterke nadruk op 
transparantie voor de deelnemers. Hoe 
dit zich zal verhouden tot het delen 
van bepaalde risico’s, is nog een lastig 
onderwerp. Daarnaast lijkt ook wel 
duidelijk dat de doorsneepremie zal gaan 
verdwijnen, waarbij er zeker nog geen 
overeenstemming is over de wijze waarop 
dit moet gebeuren. De hoge transitiekosten 
die verbonden zijn aan het afschaffen van 
de doorsneepremie zijn hier waarschijnlijk 
de grootste bottleneck. Ten aanzien van de 
fiscale aftrekmogelijkheden (pensioen kan 
nu fiscaal aftrekbaar worden opgebouwd 
tot een salaris van ruim € 100.000) zijn geen 
concrete plannen aangekondigd, maar 
misschien volgen die nog als onderdeel van 
de aanpassingen in de inkomstenbelasting 
die het kabinet in de komende jaren wil 
doorvoeren. Dit alles leidt tot onzekerheden 
in de pensioensector.

Tegenover alle onzekerheden staat dat 
de pensioenfondsen enigszins uit de 
financiële problemen beginnen te komen: 
de economie doet het goed, de beurzen 
ontwikkelen zich goed en de rentestand is 
– overigens voornamelijk onder invloed van 
het beleid van de ECB – enigszins aan het 
opkrabbelen, waardoor de dekkingsgraden 
van de pensioenfondsen oplopen. Daarmee 
lijkt het risico dat pensioenfondsen 
moeten korten op pensioenaanspraken 
heel voorzichtig over te drijven, maar het 
toekennen van (inhaal)indexatie is voor de 
meeste pensioenfondsen nog wel ver weg.

Het ontbreken van belangrijke politieke 
ontwikkelingen op pensioengebied geeft de 
redactie wel weer andere mogelijkheden. 
Twee belangrijke juridische uitspraken die 
normaal misschien wat minder aandacht 
zouden hebben gekregen, kunnen we nu 
de ruimte geven: het omzetten van een 
eindloonregeling naar een beschikbare 
premieregeling en de kruimelpensioenen in 
de AOW.

We starten zoals gebruikelijk, na de column 
van Peter Kavelaars, met het interview. 
Dit keer hebben we gesproken met Erwin 
Capitain, een oud-collega van Deloitte, 
die thans op zeer veel verschillende 
plekken in de pensioensector werkzaam is, 
voornamelijk in de rol van toezichthouder. 
Dat geeft hem een brede blik op de 
pensioensector waardoor hij uitstekend in 
staat is de raad van toezicht te vergelijken 
met de visitatiecommissie.

Ondanks dat er politiek geen knopen 
zijn doorgehakt, zijn we er al met al toch 
weer in geslaagd een interessant en zeer 
lezenswaardig nummer van Pensioen 
voor u samen te stellen. We wensen u 
veel leesplezier.

Reacties: pensioen@deloitte.nl

Pensioen  | Redactioneel 
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De visitatiecommissie raakt uit de gratie, de raad 
van toezicht rukt op. Tenminste, als het aan de 
overheid ligt. Terwijl juist voor pensioenfondsen 
die hun zaken goed op orde hebben en in control 
zijn, de visitatiecommissie de meest geëigende 
vorm van intern toezicht is, betoogt Erwin Capitain, 
voormalig partner bij Deloitte en sinds 2008 
actief als lid van – een lange reeks van – zowel 
visitatiecommissies als toezichtsraden. Vanwaar 
zijn voorkeur? En hoe valt die te rijmen met de 
schijnbare voordelen van de raad van toezicht op 
periodiek visiteren, waaronder (semi)permanentie? 
Tijd om de visitatiecommissie nader te bezien 
en te ontdekken dat er goede gronden zijn dit 
instituut vooralsnog niet af te schrijven’.

Visitatiecommissie 
vervult waardevolle rol 
achter de schermen
‘Het bestuur moet het doen’
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De wetgever ziet het interne toezicht 
het liefst door een raad van toezicht 
uitgevoerd. Waarin verschilt deze met 
de huidige visitatiecommissie?

Dat is grofweg het verschil tussen een film 
en een foto. Een visitatie kun je zien als een 
momentopname. Je neemt alle aspecten 
onder de loep, zoomt in – dat gaat behoorlijk 
diep – en als je onderzoek is afgerond, 
breng je rapport uit. Dan is het weer even 
gedaan. Een raad van toezicht is gedurende 
het hele jaar, semipermanent dus, actief, 
onderhoudt veel contact met mensen en 
richt zich meer op specifieke thema’s. Denk 
aan de communicatiestrategie die het 
fondsbestuur net heeft uitgewerkt. Je ziet 
visitatiecommissies opschuiven richting raad 
van toezicht door de onderzoeksfrequentie 

op te voeren: van eens in de drie jaar, zoals 
het tot drie jaar terug was, naar eens per 
jaar. Dat is een behoorlijke intensivering, met 
als achterliggende gedachte: intern toezicht 
moet zich kenmerken door permanentie. In 
drie jaar kan tenslotte veel gebeuren.

Uit hoeveel personen bestaat een 
visitatiecommissie?

Drie personen is het wettelijke minimum. 
Verder is de samenstelling niet formeel 
geregeld; daar moet je het samen met het 
fonds over eens worden. In de praktijk heb 
je doorgaans een beleggingsexpert, een 
pensioenjurist en een financieel deskundige. 
Bij de meeste visitaties die ik doe, werken 
we met een ambtelijk secretaris, dus zijn 
we met z’n vieren. De ambtelijk secretaris is 

Een raad van 
toezicht is 
gedurende het hele 
jaar, semipermanent 
dus, actief, 
onderhoudt 
veel contact met 
mensen en richt 
zich meer op 
specifieke thema’s. 
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beleggers en zijn alle risico’s bekend? 
Snap je wat de kernpunten zijn? Kun je 
als bestuur vaststellen hoe het afgelopen 
jaar is verlopen, en vind je daar wat van? 
Maatschappelijk verantwoord beleggen 
is belangrijk, vindt ook DNB. Kosten van 
vermogensbeheer kijken we naar: heb 
je daar voldoende zicht op en stuur je 
daar ook op? Zitten er bepaalde prikkels 
in, bijvoorbeeld bonussen, en hoe 
bepalend zijn die voor je keuzes? Qua 
governance vragen we door naar het 
deskundigheidsniveau van bestuurders, 
maar ook het functioneren van het 
verantwoordingsorgaan. Geeft het 
bestuur hen de ruimte om kritisch te zijn 
en uit te dagen? Dat zegt iets over de 
bestuurskwaliteit. Risicomanagement is 
uiteraard een gespreksonderwerp: hoe 
heb je je uitbesteding georganiseerd en 
zijn je three lines of defense op orde? Is je 
administratie robuust en vallen er geen 
gaten? Het belang van communicatie neemt 
alleen maar toe. Bereik je al je deelnemers, 
of gooien ze hun brieven ongeopend weg? 
Snappen ze welke pensioenaanspraken 
ze hebben en kunnen ze daarmee 
samenhangend zelf verantwoorde financiële 
afwegingen maken? Werk je als fonds aan 
dat bewustzijn, bijvoorbeeld door ze bij life 
events begrijpelijk te informeren?

verantwoordelijk voor de organisatie van het 
proces tot en met rapportage. Maar degene 
met ik wie meestal werk is inhoudelijk 
ook sterk en levert net zo goed input. 
Overigens is het goed om commissieleden 
te hebben die zelf ook bestuurder zijn, of 
zijn geweest. Zo iemand kan zich beter 
verplaatsen in de positie van degene die we 
beoordelen, kan betere vragen stellen, beter 
evalueren. Ook toezichtservaring en kennis 
van bedrijfsprocessen zijn aan te bevelen 
kwalificaties. Verder ben je verplicht je eigen 
deskundigheid op peil te houden, maar daar 
bestaan geen formele richtlijnen voor. 

Ik ben sterk voor een vaste 
commissiebezetting, waarbij je een 
roulerend aftreedrooster hanteert. Zo 
creëer je personele continuïteit en krijg je 
meer gevoel bij wat er in een fonds gebeurt. 
Het is belangrijk om de mensen aan de 
bestuurstafel te kennen. Hoe gaan ze met 
bepaalde problematieken om? Durven ze 
kwesties aan te pakken of schuiven ze die 
voor zich uit? Meerdere contactmomenten 
creëren is dan ook geen luxe.

Wat zijn belangrijke toezichtsthema’s?

We kijken naar de financiële opzet: is die 
gezond? En worden belangen evenwichtig 
afgewogen? Vermogensbeheer is een 
thema. Krijg je alle informatie van 

Bereik je al je deel-
nemers, of gooien 
ze hun brieven 
ongeopend weg? 
Snappen ze welke 
pensioenaanspra-
ken ze hebben en 
kunnen ze daarmee 
samenhangend 
zelf verantwoorde 
financiële afweging-
en maken? Werk 
je als fonds aan 
dat bewustzijn, 
bijvoorbeeld door 
ze bij life events 
begrijpelijk te 
informeren?
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Toets je volgens een bepaalde 
methodiek?

Er is op dit gebied weinig codificatie, en dat 
vind ik goed. Want zo kun je situationeel 
je aanpak kiezen. Naar bevind van zaken 
handelen. Dan heb je meteen de thema’s 
waar je aandacht aan wilt besteden. 
Natuurlijk probeer je in die foto wel de 
breedte te pakken. Als intern toezichthouder 
kun je je niet veroorloven aspecten 
ongezien te laten. Wel leg je accenten. As je 
bijvoorbeeld het jaar ervoor veel aandacht 
hebt besteed aan een thema en je weet dat 
er op dat vlak niets veranderd is, kun je daar 
nu sneller doorheen.

In hoeverre speelt je eigen menig 
een rol?

Het is moeilijk om geen eigen mening te 
hebben, maar je rol is het bestuur aan 
te zetten tot goede besluitvorming. Dus 
stel je vooral procesmatige vragen: laat 
je je goed adviseren, is je expertise op 
orde, onderbouw je je besluiten? Als een 
besluit duidelijk slecht is, duidt dat op een 
ondeugdelijk proces. Zeker als dat vaker 
voorkomt. Wanneer je constant een relatief 
lage dekkingsgraad hebt, doe je als fonds 
toch iets fout. Wij gaan de uitkomst op zich 
echter niet challengen. Of zeggen dat het 

fonds meer in Aziatische markten moet 
beleggen. Maar we zeggen wel: heb je er 
voldoende over nagedacht? Op grond 
waarvan heb je besloten meer in Azië te 
investeren? Het gaat om de eigen afweging 
en onderbouwing. Heb je countervailing 
power, of ga je kritiekloos mee met je 
adviseurs?

Hoe werkt visiteren in de praktijk? 

Bij een nieuwe visitatie lezen we ons vooraf 
in en bepalen we vervolgens welke stukken 
we gezien willen hebben. Die analyseren we, 
waarna we ons beraden op onderwerpen, 
visitatie-aanpak en gesprekspartners. 
We praten altijd meerdere malen met het 
bestuur, soms een delegatie ervan, soms 
voltallig. We praten apart met een aantal 
commissies, met het ondersteunend 
bestuursbureau en met pensioen 
uitvoeringsorganisaties. De accountant, de 
actuaris, de compliance officer – ook met 
hen komen we te spreken. Praten met veel 
partijen, daarin schuilt de kracht van een 
visitatiecommissie. Een raad van toezicht 
doet dit niet zo intensief als wij. Aangezien 
onze distantie groter is, wil je al die partijen 
gesproken hebben. Ben je actiever op zoek. 
Dat geeft een andere dynamiek. Ik zie het 
verschil in de praktijk: een visitatiecommissie 
zit vaak dieper in de materie dan een raad 
van toezicht.

En toch wil de staatssecretaris een 
raad van toezicht verplichtstellen 
voor fondsen met een vermogen vanaf 
1 miljard.

Daarmee is de visitatiecommissie 
automatisch voorbehouden aan kleine 
fondsen. Ik vind het goed dat visitatie als 
vorm van intern toezicht blijft bestaan. 
Juist voor fondsen die hun zaken goed op 
orde hebben, met countervailing power 
zowel binnen bestuur als tussen bestuur 
en verantwoordingsorgaan, fondsen die in 
control zijn, kun je als visitatiecommissie 
één keer de diepte ingaan. Daarmee hou je 
het bestuur even een heel heldere spiegel 
voor en kun je een aantal dossiers scherp 
krijgen waarmee ze aan de slag kunnen. 
Omdat het bestuur in control is, zijn ze in 
staat om je adviezen op te volgen – en dan 
blijft het op orde. Een raad van toezicht kan 
zoiets meerdere keren per jaar doen, maar 
dat voegt weinig toe. Voor deze fondsen is 
een visitatiecommissie de meest geëigende 
vorm, zo hebben we als beroepsvereniging 
de staatssecretaris ook laten weten.

Pensioen  | Visitatiecommissie vervult waardevolle rol achter de schermen
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Differentiatie in vorm, maakt dat 
het interne toezicht niet complexer 
dan nodig?

Op zich ben ik wel voorstander van één 
vorm van governance binnen een sector, 
maar voor fondsen die niet of minder 
in control zijn, is een raad van toezicht 
juist wel nodig. Die heeft immers meer 
bevoegdheden om in te grijpen. Snapt beter 
hoe een bestuur de facto functioneert. 
Zit er vaker bij, kent de mensen, ziet hoe 
het er aan tafel aan toegaat. Kan beter 
sterktes en zwaktes beoordelen. Maar, 
juist door die nabijheid loopt een raad van 
toezicht ook meer het gevaar vervlochten 
te raken met de denkwijze van het fonds. 
Een visitatiecommissie daarentegen is als 
een fresh pair of eyes. Recentelijk sprak ik 
een fonds dat per 1 januari 2018 overgaat 
op een raad van toezicht. Het mocht 
kiezen hoe het de resterende periode ging 
overbruggen: óf de nieuwe raad van toezicht 
visiteert met terugwerkende kracht, óf 
de oude visitatiecommissie doet het nog 
tot eindejaar en draagt dan stokje over. 
Kennelijk vonden ze het bestaande proces 
zo goed, dat ze kozen voor optie 2. ‘Zo lang 
het nog kan, doen we het zo’, gaven ze aan. 
Veelzeggend. En begrijpelijk. Nog een keer 
je voordeel doen met een in depth visitatie. 

Een raad van toezicht is ook duurder, en het 
is de deelnemer die betaalt. Idealiter zou je 
een combinatie moeten hebben. Nee, de 
overgang naar een raad van toezicht is wat 
mij betreft bepaald niet vanzelfsprekend.

Welke bevindingen kwamen afgelopen 
jaar het vaakst naar voren?

Toekomstbestendigheid is er een. Ben je 
als fonds klaar voor het nieuwe stelsel waar 
de SER aan werkt? Ben je überhaupt de 
beste uitvoeringsvariant, of zijn er andere, 
goedkopere manieren waar de deelnemer 
beter mee af is? Die bestaansvraag moet je 
jezelf blijven stellen in een systeem waar de 
deelnemers niet kunnen uitstappen. 
Aanpassingsvermogen is ook iets waar we 
veel aandacht aan geven. Stel dat we naar 
een stelsel van individuele potjes gaan: heb 
je je administratie en IT zodanig op orde 
dat je dit aankunt? Met de aanbeveling 
om daar nu al over na te denken, en niet 
straks als de kogel door de kerk is. Dat 
geldt ook voor uitbestedingspartners van 
fondsen. De bestaande administratieve 
systemen zijn niet op individuele 
dienstverlening gebouwd.

Op het gebied van risicomanagement zijn 
altijd serieuze bevindingen. Dat hoofdstuk 
is meestal nog niet op een bevredigend 
volwassenheidsniveau. Op papier is het 
vaak op orde, maar in het handelen wordt 
het losgelaten. Onlangs hadden we met 
een fonds diepgaand gesproken over 
verschillende beleggingscategorieën, hoe je 
een strategische assetmix maakt en hoe je 
dat constant moet meten aan risicofactoren, 
enzovoort. Nadat dit onderwerp was 
afgerond, stond een presentatie over 
beleggen in vastgoed op het programma. 
Waarop het bestuur terplekke besloot: ‘laten 
we dat eens gaan doen’. Dezelfde mensen, 
dezelfde vergadering.

Hoe gaan fondsen om met 
aanbevelingen?

Onze aanbevelingen worden grosso modo 
serieus opgepakt. We worden soms zelfs 
bedankt – ook als het uiterst kritische 
bevindingen betreft. Dat was ik vanuit mijn 
vorige rol als accountant minder gewend; 
dan stuitte je nogal eens op weerstand. Dan 
waren je suggesties een te zware belasting 
voor de organisatie of te duur. Of had 
men andere prioriteiten. Je moest je best 
doen om iets voor elkaar te krijgen. In de 
pensioensector is dat duidelijk anders. Je 
wordt gezien als de deskundige van buiten. 

Pensioen  | Visitatiecommissie vervult waardevolle rol achter de schermen
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Als iemand die ook andere fondsen ziet – 
een heel belangrijke pre. 

Standaard evalueren we de bevindingen 
van het jaar ervoor; wat heeft het bestuur 
ermee gedaan. Dan zie je dat ze dit ook 
procesmatig goed oppakken. Ze verdelen de 
taken en stellen een heel programma samen 
om onze aanbevelingen vorm te geven. 
Natuurlijk voeren ze soms niet alles uit. Toen 
wij een fonds bijvoorbeeld aanraadden een 
inventariserend onderzoek uit te zetten bij 
hun deelnemers, deden ze dat toch niet 
omdat ze verwachtten dat daar alleen maar 
een algemeen beeld zou uitkomen. Dat zijn 
wel uitzonderingen.

DNB heeft een paar jaar terug 
onderzoek gedaan naar de kwaliteit 
van visitatiecommissies. Een van de 
uitkomsten was dat een normenkader 
ontbrak, wat de mogelijke bevindingen 
te impliciet maakt. Is dat een probleem? 

Leden van visitatiecommissies zijn 
professionals met veel deskundigheid die 
meteen aan de slag gaan, vaak zonder de 
tussenstap te maken: waarom toetsen 
we dit eigenlijk? En als we iets vinden, 
waarom is dit dan een issue? Dus, wat is de 
norm? Aan ons de schone taak om onze 
bevindingen explicieter te maken, ook in 
onze rapportages. Daar horen duidelijke 
normen bij, anderzijds: we proberen dat 
niet te veel te codificeren. Voor je het weet 
ben je een checklist aan het afvinken. Laat 
systematiek en normering maar aan de 
visitatiecommissies zelf over, zou ik zeggen. 
De normen die wij hanteren zijn vanuit 
onze eigen praktijk tot stand gekomen 
en worden vanuit diezelfde praktijk 
voortdurend aangescherpt.
Vindt er op dit vlak uitwisseling tussen 

visitatiecommissies plaats?

Ja, de meeste professionals hebben zitting 
in verschillende visitatiecommissies, dus er 
is sprake van een natuurlijke disseminatie 
van kennis. Bovendien hebben we een 
actieve beroepsvereniging met leden die 
regelmatig bijeenkomen om hun ervaringen 
te delen. Dat leidt tot best practices. Maar 
het groeit eerder naar elkaar toe dan dat 
die uniformiteit wordt opgelegd. Normen 
zijn belangrijk, maar je kunt ze slechts 
toepassen op meetbare grootheden. 
Terwijl juist de kwalitatieve thema’s vaak de 
belangrijkste zijn.
Fondsbesturen kunnen de 
visitatiecommissie een prioriteit of zelfs 
opdracht meegeven voor onderzoek. 
Is dat niet een ongewenste vorm van 
beïnvloeding en sturing?

Allereerst: wij zijn onafhankelijk en bepalen 
zelf wat we willen onderzoeken. Dat leggen 
we overigens in de voorgesprekken al op 
tafel, dus het is geen geheim. Wel vragen 
we het bestuur te melden als ze bepaalde 
onderwerpen naar voren willen halen. Het 
kan bijvoorbeeld zijn dat ze het afgelopen 
jaar intensief met communicatie zijn bezig 
geweest, en benieuwd zijn naar onze kijk. 
Het kan evengoed een onderwerp zijn 
waar ze mee worstelen, met het verzoek 
te klankborden. Je kunt beter naar een 
onderwerp kijken als het top of mind is.
Risicomanagement zit er vaak bij. Fondsen 
staan onder druk van DNB en willen op dit 
vlak geholpen worden. Soms hebben ze 
twijfels over het eigen beleggingsproces. 
Zuchten ze onder een lage dekkingsgraad 
en kunnen ze er de vinger niet achter 
krijgen. Wel moeten we oppassen dat ze 
onze inbreng niet gebruiken als opstap 
om commerciële adviezen te krijgen. Een 

suggestie doen kan onderdeel zijn van 
ons werk, maar visiteren is niet hetzelfde 
als adviseren. Onze taak is toetsen, regels 
bewaken, kritisch bejegenen. We willen 
niet al te geïnvolveerd raken. Ook met 
doorverwijzen naar externe experts 
zijn we voorzichtig. Meestal noemen we 
meer dan één naam, om de schijn van 
belangenverstrengeling te voorkomen.

Wanneer is een visitatie geslaagd 
te noemen?

Wanneer je in staat bent de wezenlijke 
issues zodanig bespreekbaar te krijgen, dat 
het fonds zijn processen en functioneren 
beter op orde krijgt. Dat je het bestuur 
vooruit kunt helpen. Je ziet ze steeds meer 
ontwikkelen en de goede dingen doen. En of 
dit nu te danken is aan de visitatiecommissie 
is verder niet belangrijk. Je hebt een rol 
achter de schermen. Het bestuur moet 
het doen.

Pensioen  | Visitatiecommissie vervult waardevolle rol achter de schermen
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Het is af en toe prettig om de complexe 
werkelijkheid te vereenvoudigen. 
Modelbouwers doen niet anders. 

Maar in de vereenvoudiging kun je ook 
overdrijven, alsof een bepaald gevolg 
maar een (enkelvoudige) oorzaak kent. 
Dat schoot mij te binnen toen ik het 
Financieele Dagblad van 4 juli 2017 las. 
Daarin werd Hans Hoogervorst geïnterviewd 
in zijn hoedanigheid van voorzitter 
van de organisatie die internationale 
boekhoudregels opstelt (IASB). Tegenover 
de door Hoogervorst geprezen recent 
uitgebrachte standaarden brachten de 
interviewers een bezwaar in. Ik citeer:

‘Een andere klacht luidt dat de IASB soms 
standaarden uitvaardigt die niet alleen 
de jaarrekening veranderen, maar ook 
maatschappelijke invloed hebben. Een 
voorbeeld is IAS 19, die een paar jaar 
geleden is ingevoerd. Bedrijven moesten 
hun pensioenverplichtingen op de balans 
zetten en schrokken zo van de financiële 
last die zichtbaar werd, dat ze besloten 
hun pensioenregeling te versoberen. 
Hoogervorst voelt zich daar niet schuldig 
aan. “Het echte verhaal is dat die bedrijven 
voorheen niet goed wisten wat ze aan 
het doen waren. Ze hadden met hun 
pensioenregeling een soort derivaat 
uitgeschreven waarvan ze de toekomstige 
kosten niet goed kenden. De standaard 
heeft alleen zichtbaar gemaakt wat 
er al was.”’

Wat mij betreft, is dit een gesprek uit 
een parallel universum, waarin zowel de 
interviewers als Hoogervorst een eigen 
werkelijkheid scheppen. Wie zich verdiept 
in de Nederlandse pensioensituatie ziet 
dat de eerste versobering al in gang werd 
gezet toen de in Nederland gebruikelijke 
eindloonregelingen onmiddellijk moesten 
worden afgefinancierd, dus inclusief 
toegekende backservice. Dit luidde 
net na de eeuwwisseling de massale 
overgang in naar middelloonregelingen. 
Veel professionele dienstverleners met 
jonge hoogopgeleide werknemers gingen 
rond dezelfde tijd over naar individuele 
pensioenregelingen die werknemers 
meer keuzemogelijkheden gaven in het 
beleggingsbeleid (cafetariamodel), maar 
die uiteraard ook tot gevolg hadden dat 
risico’s op deze groep werden afgewenteld. 
Deze ontwikkelingen hebben werkelijk niets 
met accountingregels van doen. Uiteraard 
werd een aantal jaren later de gang van 
defined benefit naar defined contribution 
versterkt ingezet, maar om nu te zeggen 
dat dat kwam omdat werkgevers schrokken 
van de financiële last die plots zichtbaar 
werd, is schromelijk overdreven. Je hoeft 
geen raketgeleerde te zijn om te bedenken 
dat een door werkgevers gegarandeerd 
pensioen veel financieringsrisico’s met zich 
meebrengt, risico’s die natuurlijk volop 
zichtbaar werden tijdens de economische 
crisis. Voor dit inzicht had de pensioensector 
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bepaald niet IAS 19 nodig. Op basis van de 
vele reglementswijzigingen die ik heb mogen 
volgen, kan ik maar tot een conclusie komen. 
Er is in de loop van de tijd een disbalans 
opgetreden tussen de risico’s die een 
werkgever wenst te lopen bij het aanbieden 
van arbeidsvoorwaarden en de risico’s die 
inherent zijn aan een toegezegd pensioen. 
Werkgevers willen gerust meebetalen 
aan pensioen, maar willen ook dat de last 
voorspelbaar is. Ook onder de Nederlandse 
pensioenregels (die het IAS 19-bezwaar 
niet kennen) merk ik dat dit ‘ de-risk’-beleid 
onverminderd doorgaat. 

Overdrijven is ook een kunst, die zowel de 
interviewer als Hoogervorst uitstekend 
blijken te beheersen; alleen jammer dat 
dit soort simplificaties een eigen leven 
gaat leiden.

Prof. dr. P. Kavelaars is hoogleraar Fiscale 
Economie aan de Erasmus Universiteit 
Rotterdam, bijzonder hoogleraar fiscaal 
recht en economie aan de University of 
Curaçao en directeur Wetenschappelijk 
Bureau van Deloitte Belastingadviseurs.

Kavelaar’s Column
PEPP nog niet volgroeid
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Bij wijziging pensioenregeling 
is adequate voorlichting 
verplicht

Tot hoever reikt de informatieplicht van 
een werkgever bij een wijziging van de 
pensioenregeling? Deze vraag kwam aan 
de orde in het arrest van de Hoge Raad 
van 15 september 2017. Geoordeeld 
werd dat de werknemers onvoldoende 
waren ingelicht over de gevolgen van 
de pensioenwijziging en dat de door 
de werknemers geleden schade moet 
worden vergoed.
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In dit artikel geef ik eerst de relevante feiten 
weer. Daarna bespreek ik de belangrijkste 
overwegingen van de rechter. Voorts ga 

ik kort in op verjaring en ten slotte benoem 
ik waar werkgevers op moeten letten wat 
betreft de informatievoorziening wanneer zij 
een pensioenwijziging beogen.

Feiten
De uitspraak gaat over een 
accountantskantoor waarbij drie 
werknemers in 1976, 1982 en 1975 in dienst 
waren getreden als assistent-accountant. 
Bij aanvang dienstverband kwamen de 
werknemers een eindloonregeling met 
de werkgever overeen, die inhield dat de 
werknemers vanaf hun 65ste levensjaar 
een pensioen uitgekeerd zouden krijgen, 
waarvan de hoogte gebaseerd zou 
zijn op het tussen het 55ste en 65ste 
levensjaar gemiddeld verdiende salaris. 
Om financiële redenen wilde de werkgever 
de eindloonregeling vervangen door een 
beschikbare premieregeling. Op basis 
van deze beschikbare premieregeling 
zou de hoogte van de te ontvangen 
pensioenuitkering afhankelijk worden 
van het jaarlijks behaalde rendement 
en de gemiddelde levensverwachting 
en rekenrente bij de inkoop van de 
pensioenuitkering op het 65ste jaar.
De werkgever vroeg de werknemers in 
te stemmen met de pensioenwijziging en 
schakelde een externe pensioenadviseur 
in om de werknemers over de regeling 
te informeren. Na voorlichting door 
de pensioenadviseur stemden de drie 
werknemers in met de beschikbare 
premieregeling per 1 januari 1999, waarbij zij 
ook akkoord gingen met de overdracht van 
hun onder de eindloonregeling opgebouwde 
pensioenkapitaal naar de nieuwe 
pensioenregeling.

In 2009 begon de pensioenleeftijd van de 
werknemers in zicht te komen, waardoor 
zij besloten nader onderzoek te doen naar 
de pensioenwijziging in 1999. Zij kwamen 
tot de conclusie dat het te verwachten 
pensioen bij 65 jaar op basis van de 
beschikbare premieregeling 47% lager was 
dan bij de eindloonregeling. De werknemers 
stelden de werkgever aansprakelijk voor 
deze pensioenschade, maar kregen 
nul op rekest bij de kantonrechter. Het 
Gerechtshof Den Haag was echter een 
andere mening toegedaan en achtte 
de werkgever wél aansprakelijk voor de 
ontstane pensioenschade.

Overwegingen schending 
informatieplicht
Feitelijk was er sprake van twee 
keuzemomenten met betrekking tot de 
pensioenwijziging. Allereerst hadden de 
werknemers de keuze tussen het al dan 
niet instemmen met een wijziging naar 
de beschikbare premieregeling. Met 
betrekking tot deze eerste keuze achtte 
het hof van belang dat de werknemers 
destijds ervaren assistent-accountants 
waren. Alle drie de werknemers hadden 
een praktijkdiploma boekhouden en een 
MBA-diploma op zak. Zij hadden weliswaar 
geen specifieke pensioenkennis, maar zij 
hadden uit hoofde van hun functie wel te 
maken met pensioengerelateerde kwesties. 
Kortom, gelet op hun achtergrond had 
het voor hen duidelijk mogen zijn dat 
onder de nieuwe regeling de omvang van 
de pensioenuitkering op pensioendatum 
afhankelijk was van het behaalde 
beleggingsresultaat, de gemiddelde 
levensverwachting en de rekenrente op dat 
moment. Kort en goed, het hof oordeelde 
dat de werkgever de werknemers correct 
geïnformeerd had over de wijziging van 
een eindloonregeling naar een beschikbare 
premieregeling.

Het te verwachten 
pensioen op 
65 jaar zou bij 
de beschikbare 
premieregeling 47% 
lager zijn dan bij de 
eindloonregeling
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Na instemming met de wijziging kregen de 
werknemers vervolgens de keuze om reeds 
opgebouwd pensioenkapitaal onder de 
eindloonregeling in te brengen in de nieuwe 
pensioenregeling: de waardeoverdracht. Wat 
betreft deze tweede keuze was het hof van 
mening dat additionele factoren moesten 
worden meegenomen in de afweging of 
de werkgever zijn werknemers afdoende 
had geïnformeerd. Het hof hechtte hierbij 
belang aan de aard en ernst van het risico 
voor de werknemers. Immers, met de 
waardeoverdracht hadden de werknemers 
hun gegarandeerde pensioenaanspraken 
onder de eindloonregeling volledig op 
het spel gezet. Verder was voor het hof 
relevant dat de reden voor de werkgever 
om af te stappen van de eindloonregeling 
– voorkomen van hoge kosten – geen 
betrekking had op de waarde van het 
reeds opgebouwde pensioen. Ten slotte 
meende het hof dat de pensioenadviseur 
de variant met de waardeoverdracht 
van het reeds opgebouwde pensioen 
gunstiger had voorgespiegeld, doordat bij 
de variant zonder waardeoverdracht, die 
ter vergelijking was uitgetekend, niet het 
opgebouwde gegarandeerde pensioen uit 
de eindloonregeling was meegenomen. 
Hierdoor leek het financieel gunstiger om 
in te stemmen mét een waardeoverdracht. 
Kortom, het hof wees de vordering van 
de werknemers toe, omdat zij ten aanzien 
van de waardeoverdracht niet juist 
waren geïnformeerd.

De werkgever had echter zijn 
pensioenadviseur in vrijwaring opgeroepen 
om eventuele pensioenschade op hem 
te verhalen en werd hierin in het gelijk 
gesteld. Volgens het hof mocht van een 
pensioenadviseur verwacht worden dat 
hij, als redelijk handelend tussenpersoon, 
werknemers waarschuwt tegen risico’s die 
zijn verbonden aan waardeoverdracht.
In de uitspraak van 15 september 2017 

verwierp de Hoge Raad het cassatieberoep 
tegen het oordeel van het hof dat de 
werkgever zijn werknemers onvoldoende 
heeft geïnformeerd over de mogelijke 
gevolgen van de waardeoverdracht. De 
Hoge Raad oordeelde echter anders over 
de vrijwaring. De reden hiervoor was 
dat de door de werknemers opgelopen 
pensioenschade nog bepaald moest worden 
in een schadestaatprocedure. De Hoge 
Raad vond dat eerst de schadeomvang 
geconcretiseerd moest worden, voordat 
geoordeeld kon worden of deze schade 
voor rekening van werkgever dan wel 
pensioenadviseur diende te komen. 
Door reeds op voorhand te beslissen 
dat de werkgever de pensioenschade 
mocht verhalen op de adviseur, werd 
de pensioenadviseur de mogelijkheid 
ontnomen om zich tegen specifieke 
schadeposten te verweren.

Verjaring
De vordering van de werknemers vloeide 
voort uit een pensioenwijziging in 1999. 
Afgevraagd kan worden waarom deze 
vordering nog niet verjaard was. Immers, 
een rechtsvordering tot vergoeding van 
schade verjaart door verloop van vijf jaren 
na de aanvang van de dag volgende op 
die waarop de benadeelde met enige 
schade bekend is geworden. Volgens het 
hof waren de werknemers echter niet 
eerder dan in 2009 bekend geworden 
met enige schade, waardoor zij tijdig hun 
vordering hadden ingesteld. Zij waren 
vóór 2009 slechts bekend met het risico 
van vermindering van pensioen. Immers, 
de beschikbare premieregeling bracht 
financiële onzekerheid met zich mee. Deze 
interpretatie van het hof brengt met zich 
mee dat werkgevers in eenzelfde situatie 
een potentiële claim in het vooruitzicht 
hebben indien de informatievoorziening niet 
juist is geweest.

Volgens het hof 
mag van een 
pensioenadviseur 
verwacht worden 
dat hij werknemers 
waarschuwt 
tegen risico’s 
verbonden aan 
waardeoverdracht
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Conclusie
De uitspraak toont aan hoe belangrijk 
het is dat werkgevers de juiste informatie 
en voorlichting geven aan werknemers 
wanneer een pensioen gewijzigd wordt. 
Wanneer werkgevers aanpassingen in 
een pensioenregeling beogen, dienen zij 
werknemers te informeren wat de aard 
en gevolgen zijn van de beoogde wijziging. 
Indien er (aanmerkelijke) financiële belangen 
op het spel staan, is een uitgebreide(re) 
toelichting – al dan niet door een externe 
adviseur – gewenst. Van belang hierbij is 
goede afspraken te maken met de externe 
adviseur over de toelichting die hij geeft en 
deze afspraken op schrift te stellen. Tevens 
dient hierbij in aanmerking te worden 
genomen welke achtergrondinformatie 
de werknemers (niet) hebben, uit hoofde 
van functie, opleiding, leeftijd, enzovoort. 
Kortom, maatwerk is cruciaal!

Fraukje Panis
Employment Law & Benefits 
Deloitte Legal
FPanis@deloitte.nl

Context uitspraak
Uit het bovenstaande blijkt dat bij 
het oordeel of een werkgever zijn 
informatieplicht geschonden heeft 
betreffende een pensioenwijziging 
onder andere een rol speelt in hoeverre 
werknemers al bekend zijn met relevante 
feiten in deze context vanwege hun 
opleiding en/of werkervaring. Dit is niet 
nieuw. In vergelijkbare zaken over het 
instemmen met de wijziging van (primaire) 
arbeidsvoorwaarden is tevens waarde 
gehecht aan opleiding en/of werkervaring, 
en ook aan de functie.1 In beginsel geldt: 
hoe hoger de werknemer is opgeleid, hoe 
meer (voor)kennis verwacht mag worden, 
waardoor de informatieplicht minder 
zwaar gaat wegen. Daarnaast is in dit kader 
belangrijk welke belangen werknemers 
op het spel zetten. Ook dit is niet nieuw. 
Zo vond de Hoge Raad in 2010 het feit 
dat een (oudere) werknemer bezig was 
met de laatste opbouw van zijn pensioen 
doorslaggevend in antwoord op de vraag 
of hij adequaat was geïnformeerd door zijn 
werkgever inzake een mogelijke vrijwillige 
voortzetting van zijn pensioen2.Verder 
blijkt relevant in hoeverre een werkgever 
heeft geïnvesteerd in de advisering van 
werknemers door inschakeling van een 
externe deskundige. Deze adviseur zal 
voornamelijk gewenst zijn wanneer het om 
een relatief ingewikkeld onderwerp gaat, 
zoals pensioen of optieregelingen.

Pensioen  | Bij wijziging pensioenregeling is adequate voorlichting verplicht

1 HR 12 oktober 2012, JAR 2012/292.
2 HR 19 september 2003, JAR 2003/244.
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Het grootste deel van het vermogen 
van Nederlanders zit vast in 
pensioen. Men werkt ruim één 

dag per week voor zijn of haar pensioen. 
Pensioen is daarmee, na het salaris, de op 
één na kostbaarste arbeidsvoorwaarde. 
Veel Nederlanders weten desondanks niet 
hoe hun pensioenregeling in elkaar zit. Zo 
realiseren werknemers zich vaak niet hoe 
waardevol de arbeidsvoorwaarde is die 
hen door de werkgever wordt aangeboden. 
Daarnaast beseffen werkgevers en leden 
van een ondernemingsraad vaak niet hoe 
kan worden omgegaan met veranderende 
behoeftes of wijzigende wet- en regelgeving. 
Uit onderzoek blijkt dat het bestuderen van 
je pensioen net zo wordt ervaren als naar de 
tandarts gaan; je weet dat het moet, maar 
liever stel je het uit tot later. De meerderheid 
van de mensen gaf zelfs aan liever naar de 
tandarts te gaan, dan de pensioenregeling 
te lezen!

Pensioen is een populair onderwerp waar 
veel over wordt geschreven, maar het is 
daarentegen ook een complex onderwerp 

Speciale Actie – Maak kans op een eigen exemplaar van Pensioen voor Dummies

Wat moet u doen?

Stuur een e-mail naar pensioen@deloitte.nl en geef daarbij aan, aan wie u het boek Pensioen voor Dummies cadeau wilt doen. De 5 
leukste inzendingen belonen we met een gratis Pensioen voor Dummies boek!

dat vaak niet goed wordt begrepen. 
Voorheen keek men voornamelijk naar 
de overheid en de werkgever als het om 
pensioenopbouw ging. Tegenwoordig zijn 
echter steeds meer mensen zich bewust van 
het feit dat ze zelf voor hun ‘inkomen voor 
later’ moeten zorgen.

Pensioen voor Dummies is geschreven met 
de ambitie om pensioen voor iedereen 
begrijpelijk en toegankelijk te maken, 
uitgebreid en objectief. Hierdoor is men 
beter in staat om ook zelf te zorgen voor 
een goed inkomen voor later. De eerste 
versie van het boek Pensioen voor Dummies 
verscheen acht jaar geleden maar doordat 
er veel is veranderd, hebben Robert en Erik 
een geheel nieuw boek geschreven. Zo zijn 
onder andere de volgende veranderingen 
in de nieuwe versie van Pensioen voor 
Dummies opgenomen:
 • Pensioen 1-2-3 stap voor stap uitgelegd 
 • Gewijzigde regelgeving over inspraak
 • Vergelijking van pensioenfondsen, 
pensioenverzekeraars, algemene 
pensioenfondsen en APF’en en PPI’s

 • Netto pensioen en netto lijfrente
 • Beleggingspensioen en doorbeleggen 
na pensioen

 • Aandacht voor wat je zelf kunt doen om 
van je pensioen een succes te maken

Daarnaast gaat de nieuwe versie van 
Pensioen voor Dummies dieper in op de 
gevolgen van scheiden, ziekte en overlijden 
voor de pensioenopbouw. Er worden 
verschillende tips gegeven over hoe je 
vervelende verrassingen kunt voorkomen. 
Verder wordt extra aandacht besteed aan 
zoekgeraakte pensioenen en hoe deze 
eenvoudig kunnen worden opgespoord. 
Pensioen voor Dummies is een hulpmiddel 
dat kan worden gebruikt om vragen met 
betrekking tot het onderwerp pensioen 
op een praktische en toegankelijke 
manier uit te leggen. Het is dan ook een 
handig naslagwerk voor werknemers, 
werkgevers, HR managers en leden van de 
ondernemingsraad. 

Op 20 oktober 2017 is de nieuwe versie van het boek Pensioen voor Dummies 
verschenen. Waarom Pensioen voor Dummies? En wat zijn de veranderingen ten 
opzichte van de eerdere versie? De auteurs, Deloitte Consultant Robert Collignon 
en Erik Beckers, hoofd Juridische Zaken Pensioenrecht bij Zwitserleven, geven 
een toelichting. 

Pensioen voor Dummies
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Europese Commissie 
introduceert een aanvullend 
Europees pensioen
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In het voorjaar van 2017 heeft drs. Piet Keizer in zijn 
functie als Ombudsman Pensioenen het Jaarverslag 2016 
uitgebracht. Als Ombudsman Pensioenen is de heer 
Keizer actief als onafhankelijk bemiddelaar in klachten en 
geschillen. De ombudsman kan vanuit zijn onafhankelijke 
positie door het geven van tekst en uitleg of het toelichten 
van een standpunt van een pensioenuitvoerder zowel 
klager als pensioenuitvoerder van dienst zijn. We zien dat 
veranderingen in wet- en regelgeving resulteren in klachten 
bij de ombudsman. In dit artikel worden de hoogtepunten 
van het afgelopen jaar besproken.
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Aanvulling op omslagstelsel
Volgens Eurocommissaris Dombrovskis 
moet het Europese aanvullende pensioen 
het voor de EU-burger aantrekkelijker en 
goedkoper maken om zelf te sparen voor 
de oude dag. En dat is nodig, want op dit 
moment spaart maar 27% van de EU-
burgers die tussen de 25 en 59 jaar oud 
zijn in de derde pensioenpijler zelf voor een 
aanvullend pensioen.

Veel Europese landen kennen geen 
‘verplicht’ collectief pensioen in de 
tweede pijler, zoals Nederland dat wel 
kent. Daardoor zijn veel Europeanen 
afhankelijk van staatspensioenen, die door 
het werkende deel van de bevolking via 
een omslagstelsel worden gefinancierd. 
Dat loopt dan via de sociale premies 
en belastingen, zoals bij ons de AOW 
gefinancierd wordt. Dat zoveel Europese 
landen volledig afhankelijk zijn van een 
omslagstelsel is een groot probleem 
voor het vergrijzende Europa. Als er niets 
verandert, dreigt het stelsel onbetaalbaar te 
worden.

Europese Kapitaalmarktunie
Naast het afwenden van een dreigende 
financiële ramp, hoopt de Europese 
Commissie ook dat de lancering van het 
PEPP bijdraagt aan de versterking van de 
Europese Kapitaalmarktunie. Ondernemers 
in de EU zijn voor investeringskapitaal nu 
nog erg afhankelijk van bankfinancieringen, 
geld dat afkomstig is van ingelegd spaargeld 
bij de bank. Ondernemers doen minder 
een beroep op marktfinanciering. Na de 
introductie van het PEPP kan een deel 
van dat spaargeld via pensioenproducten 
worden belegd en aan het werk worden 
gezet voor Europese ondernemers. De 
hoop is dat daardoor de afhankelijkheid van 
bankfinancieringen in de EU zal afnemen.

Pensioenpot naast nationale regelingen
De verwachtingen van de Europese 
Commissie over het PEPP zijn ambitieus. De 
Europese Commissie gaat ervan uit dat de 
vrijwillige pensioenpot in Europa dankzij het 
PEPP binnen korte tijd kan groeien van € 
700 miljard bij aanvang naar € 2100 miljard 
in 2030. Zonder de introductie van het 
PEPP zou het kapitaal in de derde pijler 
blijven steken op slechts € 1400 miljard. 
Het nieuwe Europese pensioenproduct 
moet naast bestaande staatspensioenen 
(eerste pijler), pensioenfondsen (tweede 
pijler) en pensioenproducten (derde 
pijler) zijn weg vinden naar de Europese 
burger. Het is dus niet de bedoeling 
bestaande nationale regelingen, zoals de 
Nederlandse tweedepijlerpensioenfondsen 
of bankspaarproducten te vervangen of 
te harmoniseren. Het PEPP moet juist een 
nieuwe pensioenopbouwmogelijkheid 
toevoegen aan het bestaande palet, aldus 
Dombrovskis.

Geen binnengrenzen
Met de introductie van het PEPP hoopt 
de Europese Commissie een Europese 
pensioenmarkt te creëren met het 
PEPP als derdepijleraanvulling op de 
Europese tweede pijler IORP. De klassieke 
aanbieders, zoals verzekeraars, banken, 
vermogensbeheerders en pensioenfondsen, 
moeten dit product op een eenvoudige wijze 
binnen de Europese Unie gaan verkopen 
zonder daarbij te worden belemmerd door 
binnengrenzen. Hiermee kunnen deze 
aanbieders een potentiële markt van 240 
miljoen mensen bedienen. Een Franse 
vermogensbeheerder kan bijvoorbeeld 
zonder belemmeringen actief worden op de 
Nederlandse pensioenmarkt.

Dat zoveel Europese 
landen volledig 
afhankelijk zijn van een 
omslagstelsel is een 
groot probleem voor 
het vergrijzende Europa
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Hoe moet een PEPP eruit zien?
Het voorstel is om bepaalde (product)
eigenschappen van het PEPP op 
EU-niveau te standaardiseren en 
een aantal eigenschappen flexibel te 
houden (naar keuze van de lidstaat). De 
standaardelementen van het PEPP zijn de 
volgende:
 • informatievoorschriften;
 • beperkte beleggingsmogelijkheden;
 • één default optie, waarbij in de 
beleggingsstrategie rekening wordt 
gehouden met de relatie tussen de 
opbouw- en de uitkeringsfase.

De flexibele elementen, afhankelijk van de 
invulling van de lidstaten, zijn:
 • biometrische en financiële garanties;
 • grenzen aan kosten;
 • mogelijkheden om tussen beleggingen 
te switchen;

 • uitkeringsmogelijkheden van het 
opgebouwde lijfrentekapitaal.

Voor EU-burgers in landen waar de 
ontwikkeling van de pensioensector 
nog in de kinderschoenen staat, kan het 
PEPP een aantrekkelijk pensioenproduct 
vormen. Bijvoorbeeld in Oost-Europa 
kunnen EU-burgers hiermee op een 
aantrekkelijke en goedkope manier 
aanvullend sparen voor hun oude dag. 
Overigens schrijft het voorstel niet voor 
hoe het PEPP moet worden ingepast 
in de fiscaliteit van een land. Wil het 
PEPP succesvol worden, dan moeten de 
deelnemers aan het PEPP dezelfde fiscale 
voordelen krijgen als deelnemers aan 
al bestaande pensioenproducten. De 
Europese Commissie kan dit echter niet 
in alle gevallen afdwingen bij de lidstaten. 
Indien de elementen van het PEPP 
overeenkomen met een fiscaal gefacilieerd 
lokaal product, zal de lidstaat mogelijk het 
PEPP moeten openstellen voor dezelfde 
voordelen. Overigens moet het plan moet 
ook nog langs de Europese Raad en het 
Europees Parlement.

Reactie Nederlandse Pensioenfederatie
De Nederlandse Pensioenfederatie is 
sceptisch over het voorstel van de Europese 
Commissie en stelt dat collectiviteit en 
risicodeling in de Nederlandse tweede pijler 
een beter pensioenresultaat opleveren voor 
de deelnemers. De federatie maakt zich 
zorgen dat dit Europese voorstel op lange 
termijn het stelsel van het Nederlandse 
tweedepijlerpensioen gaat ondermijnen.
Overigens verwachten de Pensioenfederatie 
en het verbond van verzekeraars dat er in 
Nederland vooralsnog weinig belangstelling 
zal zijn voor het PEPP. Nederland kent 
een goed ontwikkelde tweede pijler en 
kent in de derde pijler een groot aanbod 
in lijfrente- en bankspaarproducten 
en lijfrentebeleggingsrekeningen. Het 
PEPP kan wel een kans bieden voor 
Nederlandse verzekeraars en bankspaar/
beleggingsaanbieders om vergelijkbare 
producten over de grens aan te bieden. 

Roderik van Sluis
Global Employer Services
rvansluis@deloitte.nl

Het PEPP moet juist 
een nieuwe pensioe-
nopbouwmogelijkheid 
toevoegen aan het 
bestaande palet, aldus 
Dombrovskis
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Op basis van het wetsvoorstel Wet 
waardeoverdracht klein pensioen is 
het mogelijk om de waarde van een 

klein pensioen van een gewezen deelnemer 
automatisch over te dragen naar een 
nieuwe pensioenuitvoerder. Onder een 
klein pensioen wordt verstaan een pensioen 
waarvan de jaarlijkse aanspraak niet meer 
bedraagt dan € 467,89. Werknemers hebben 
tegenwoordig steeds vaker verschillende 
kortlopende dienstverbanden, waarmee een 
dergelijke kleine pensioenaanspraak wordt 
opgebouwd. Uit gegevens van het Ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
blijkt dat er op dit moment ongeveer 4,5 
miljoen kleine pensioenaanspraken zijn. 
Het risico van een afkoopmogelijkheid 
voor een kleine pensioenaanspraak is 
echter dat een pensioenaanspraak wellicht 
zijn pensioenbestemming verliest. De 
afkoopmogelijkheid zal daarom voor nieuwe 
kleine pensioenen worden vervangen 
door een automatische waardeoverdracht. 
De nieuwe pensioenuitvoerder dient 
deze automatische waardeoverdracht 
te accepteren. Ook de werknemer heeft 
geen actieve rol, de waardeoverdracht 
kan niet worden aangevraagd noch 
worden tegengehouden. Werknemers 
die verschillende keren voor een korte 
periode hebben deelgenomen aan een 
pensioenregeling zijn hierdoor beter in 

staat een adequaat pensioen op te bouwen. 
Van verschillende kleine pensioenpotjes 
kan op deze manier één groter pensioen 
worden gerealiseerd.

In het wetsvoorstel wordt daarnaast 
het begrip ‘heel klein pensioen’ 
geïntroduceerd. Hiervan is sprake als een 
pensioenaanspraak bij einde deelneming 
in de pensioenregeling niet meer 
bedraagt dan € 2 bruto per jaar. Dergelijke 
pensioenaanspraken zullen vervallen 
zonder dat de pensioengerechtigde 
hiervoor een compensatie ontvangt, 
omdat de administratieve lasten niet in 
verhouding staan tot het belang van de 
pensioenaanspraken.

Voor pensioenuitvoerders zullen de nieuwe 
plannen leiden tot een kostenbesparing 
en meer efficiency, omdat het systeem 
van waardeoverdracht zo eenvoudig 
mogelijk zal worden ingericht. Nu het 
recht op afkoop van nieuwe kleine 
pensioenen wordt vervangen door het 
recht op automatische waardeoverdracht 
hoeft een pensioenuitvoerder geen 
pensioenaanspraken in beheer te houden 
tegen relatief hoge administratieve lasten. 
Ook het vervallen van de heel kleine 
pensioenaanspraken zal leiden tot een 
administratieve lastenverlichting.

Het wetsvoorstel Wet waardeoverdracht 
klein pensioen is ingediend door het 
toenmalige demissionaire kabinet. In 
eerste instantie was er op het moment van 
schrijven van dit artikel nog geen definitieve 
beslissing genomen. Op 21 november 
2017 heeft de Tweede Kamer echter 
met ruime meerderheid ingestemd met 
het wetsvoorstel Wet waardeoverdracht 
klein pensioen.

Krissie Brands
Global Employer Services
KBrands@deloitte.nl

Op 30 augustus 2017 is het wetsvoorstel Wet waardeoverdracht klein pensioen 
ingediend bij de Tweede Kamer. Volgens voormalig staatssecretaris Jetta Klijnsma 
“zet dit echt zoden aan de dijk voor werknemers die vaak van baan veranderen. Al 
hun kleine en versnipperde pensioentjes kunnen nu worden samengevoegd tot één 
beter pensioen. Dat is van grote waarde”. Zowel de Tweede Kamer als verschillende 
sociale partners staan positief tegenover het wetsvoorstel, aangezien het voorstel een 
verbetering is voor zowel pensioenuitvoerders als werknemers.
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Door een wijziging van de AOW via de Wet vereenvoudiging 
regelingen SVB is met ingang van 1 april 2015 het zogenoemde 
kruimelpensioen afgeschaft. Twee eisers waren het niet eens 
met deze afschaffing en hebben een zaak aanhangig gemaakt. 
Zij achtten de afschaffing van het kruimelpensioen in strijd met 
het verbod op eigendomsontneming als bedoeld in artikel 1 van 
het Eerste Protocol bij het EVRM. Op 27 juli 2017 oordeelde de 
Rechtbank Amsterdam echter dat de wetswijziging niet strijdig 
is met het Eerste Protocol EVRM. 
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Steeds meer mensen met een 
kruimelpensioen
Iemand die op grond van de AOW korter 
dan één kalenderjaar verzekerd is geweest, 
heeft een kruimelpensioen: een pensioen 
met een zeer beperkte omvang. Het doel 
van de wijziging van de AOW was de wet- 
en regelgeving te vereenvoudigen. In het 
belang van meer doelmatigheid, een grotere 
inzichtelijkheid van de regelgeving en 
vermindering van de administratieve lasten 
en uitvoeringskosten is het kruimelpensioen 
in het voorjaar van 2015 afgeschaft. Door 
de toegenomen arbeidsmobiliteit kwam het 
namelijk steeds vaker voor dat mensen een 
kruimelpensioen opbouwden, wat een grote 
kostenpost werd voor de overheid. 

Ontneming van eigendom
Iemand het recht op een uitkering 
ontnemen is een inbreuk op diens 
eigendomsrecht zoals gewaarborgd 
door artikel 1 van het Eerste Protocol. 
Deze inbreuk is echter geoorloofd 
indien zij bij wet is voorzien (1) en er 
een legitieme doelstelling (2) bestaat. 
Bovendien moet worden voldaan aan het 
proportionaliteitsvereiste (3). 

Wettelijke grondslag en legitiem doel
De afschaffing van het kruimelpensioen is bij 
wet voorzien. Zij volgt immers direct uit het 
gewijzigde artikel van de AOW. Daarnaast 
is volgens vaste rechtspraak van het EHRM 
het beperken van de overheidsuitgaven 
een legitieme doelstelling. De Staat heeft 
een ruime beoordelingsmarge om te 
bepalen wat in het algemeen belang is bij de 
beperking van de overheidsuitgaven. Onder 
andere het veiligstellen van het stelsel van 
sociale zekerheid en het beschermen van 
de nationale economie behoren naar het 
oordeel van de rechtbank hiertoe. 

Proportionaliteitsvereiste
Er moet een ‘fair balance’ zijn tussen het 
algemeen belang en het individuele belang. 
Om die reden dient altijd per geval en aan 
de hand van specifieke omstandigheden 
te worden beoordeeld of een betrokkene 
een buitensporige last moet dragen. Als 
een wetswijziging in een concreet geval een 
buitensporige last vormt, kan zij leiden tot 
een schending van artikel 1 van het Eerste 
Protocol EVRM. 

Uitspraak Rechtbank Amsterdam
In bovengenoemde zaak hebben 
eisers een beroep gedaan op het 
proportionaliteitsvereiste. Zij hebben 
aangevoerd dat sprake is van een 
buitensporige last door de afschaffing van 
het kruimelpensioen. Er wordt inbreuk 
gemaakt op de primaire inkomstenbron 
en daarnaast zijn eisers vanwege hun 
leeftijd ook niet meer in staat te werken 
en ander inkomen te genereren. Ze 
hebben gesteld momenteel te moeten 
overleven door te bedelen. Verder zijn 
zij volledig afhankelijk van het ontvangen 
van giften van familie en kennissen. 
Ondanks dit betoog ging de rechter 
hier niet in mee. Een kruimelpensioen 
is geen uitkering die is bedoeld om als 
basisinkomen te fungeren; zij heeft een 
beperkte omvang en daarmee kan er geen 
sprake zijn van een buitensporige last. Er 
bestaat voldoende evenwicht tussen de 
eisen van het algemeen belang van de 
samenleving en de bescherming van de 
rechten van het individu. Dit maakt dat 
de afschaffing van het kruimelpensioen 
niet als disproportioneel kan worden 
beschouwd en daardoor kan niet tot de 
conclusie worden gekomen dat sprake is van 
eigendomsontneming. 

‘Tientjeswerk’ 
Feit blijft dat het kruimelpensioen een 
zodanig beperkte omvang heeft, dat er 
weinig situaties denkbaar zijn waarbij 
geoordeeld kan worden dat de afschaffing 
van het kruimelpensioen een buitensporige 
last oplevert. Het gaat in principe altijd 
over een uitkering van slechts enkele 
tientallen euro’s bruto per maand en die 
uitkering is daarmee gering. Naar alle 
waarschijnlijkheid komt de uitkering van het 
AOW-kruimelpensioen – behoudens een 
mogelijk andere uitkomst in hoger beroep – 
dan ook niet meer terug.

Anneke Prinsen
Global Employer Services
APrinsen@deloitte.nl
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Door de toegenomen 
arbeidsmobiliteit 
kwam het steeds 
vaker voor dat mensen 
een kruimelpensioen 
opbouwden
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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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