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Pensioen  | Redactioneel 

Redactioneel

Op het moment van schrijven van dit 
Redactioneel is de pensioensector in 
afwachting van de kabinetsformatie. 

Het is een tijd waarin men geen verkeerde 
uitspraken wil doen over de toekomst 
van het Nederlandse pensioenstelsel. 
In een interview met Justine Feitsma en 
Ellen te Paske-Lievestro gaan we daarom 
in op PensioenLab, een initiatief van 
CNV Jongeren, FNV Jong en VCP Young 
Professionals waarbij jongeren zich 
groepsgewijs verdiepen in verschillende 
pensioenthema’s. Zo discussiëren de 
jongeren onder andere over hoe het beste 
pensioenstelsel van de wereld eruit moet 
zien en welke veranderingen hiervoor nodig 
zijn. Op deze manier creëert PensioenLab 
de pensioenbestuurder van de toekomst.

De verhoging van de pensioenrichtleeftijd 
naar 68 jaar is een verandering die al op 
korte termijn zal worden doorgevoerd. 
Deze verhoging heeft tot gevolg dat de 
fiscaal maximale pensioenopbouw verder 
wordt versoberd en werkgevers moeten 
onderzoeken of hun pensioenregeling nog 
voldoet aan het fiscale kader. Jeroen Linders 
gaat dieper in op dit onderwerp in zijn 
bijdrage ‘Pensioenleeftijd naar 68 jaar: de 
werkgever is aan zet’.

Daarnaast besteed Peter Kavelaars in 
zijn column wederom aandacht aan het 
pensioen in eigen beheer. Zo beschrijft hij 
dat de weerstand tegen de afschaffing van 
de opbouw van pensioen in eigen beheer 
redelijk beperkt is gebleven en acht hij het 
opvallend dat de oudedagsreserve niet 
eveneens is afgeschaft.

In de bijdrage ‘Arresten Hoge Raad 
over premiebetalingsplicht bij verplicht 
gestelde pensioenregelingen’ besteedt 
Willem Wille aandacht aan de vraag in 
hoeverre bedrijfstakpensioenfondsen 
voor het verleden nog kunnen aankloppen 
bij een werkgever. Kortom, hoe is de 
rechtsrelatie tussen een verplicht 
gesteld bedrijfstakpensioenfonds en de 
aangesloten werkgever(s)? Hierbij gaat hij in 
op een tweetal recente uitspraken van de 
Hoge Raad. 

Ivo van der Veen gaat samen met Eric 
Veldpaus, directeur en founding partner 
van het Institutioneel Benchmarking 
Instituut, in op het rapporteren van 
prestaties van pensioenfondsen op het 
gebied van vermogensbeheer. Zij zijn van 
mening dat de toelichting op prestaties van 
pensioenfondsen moet worden verbeterd, 
zodat pensioenfondsen op een objectieve 
manier kunnen worden vergeleken. 

Tot slot gaat Jurgen van de Meerendonk 
in zijn bijdrage ‘Het pensioenstelsel in de 
coalitieonderhandelingen’ in op de gevolgen 
van de verkiezingsuitslag voor de toekomst 
van het pensioenstelsel. Daarbij neemt hij 
het SER-advies uit 2015 als leidraad.
Als redactie denken wij dat we er weer in zijn 
geslaagd een mooi nummer van Pensioen 
voor u samen te stellen. Een editie met een 
variëteit aan onderwerpen. Wij wensen u 
dan ook veel leesplezier!

Reacties: pensioen@deloitte.nl
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Het is dan toch zover: de opbouw 
van pensioen in eigen beheer is 
ten grave gedragen. Het heeft de 

Staatssecretaris van Financiën stellig veel 
energie gekost om dit te bereiken. Het is ook 
een langdurig proces geweest: meer dan 
twee jaren heeft hij aan het project gewerkt. 
Dat is allemaal niet verwonderlijk, want 
het pensioen in eigen beheer is altijd een 
belangrijk fiscaal speeltje geweest van de 
directeur-grootaandeelhouder. Natuurlijk, 
de opbouw van pensioen heeft stellig steeds 
vooropgestaan, maar tegelijkertijd was het 
toch ook mooi dat er, zonder enig financieel 
middel aan de vennootschap te onttrekken, 
een aardige fiscale aftrekpost ontstond. 
Uiteraard met de belangrijke kanttekening 
dat daarover te gelegener tijd bij uitlevering 
wel belasting is verschuldigd. In het wat 
verdere verleden was zelfs dat laatste 
niet altijd het geval: in sommige situaties 
kon na emigratie het pensioengeld (zeer) 
fiscaalvriendelijk worden geïncasseerd. Maar 
die tijden liggen inmiddels ver achter ons.

Het is uiteindelijk opvallend dat de 
weerstand tegen de afschaffing redelijk 
beperkt is gebleven. Dat wordt door 
een aantal factoren veroorzaakt. Te 
wijzen is uiteraard op de structureel 
lage rente enerzijds en de hoge fiscale 
rekenrente anderzijds, de aangescherpte 
civiele wetgeving die het onttrekken van 
dividenden aan de vennootschap minder 
eenvoudig maakt en last but not least: 
het fiscale smeergeld bij afschaffing 
van het pensioen in eigen beheer ofwel 
de tarieffaciliteit bij afkoop, waarover 
hierna meer.

Een rariteit blijft wat mij betreft dat de 
regeling voor ondernemers/natuurlijke 
personen – de oudedagsreserve – niet ook 
is gesneuveld. Deze regeling voorziet in 
de fiscaal gefaciliteerde opbouw van een 
reserve die kan (!) worden aangewend voor 
een toekomstvoorziening. Handhaving 
daarvan is niet logisch: in de eerste plaats 
is de regeling zonder meer al een vreemde 
eend in de bijt, omdat deze niet verplicht tot 
de aankoop van een toekomstvoorziening. 
Doet men dat inderdaad niet, dan 
valt de reserve bij het einde van het 
ondernemerschap belast vrij en heeft de 
ondernemer jarenlang fiscaalvriendelijk 
gespaard: niet meer en niet minder. 
Andere belastingplichtigen kunnen dat 
niet. Maar bovendien is het merkwaardig 
dat deze ondernemers daar rustig mee 
door kunnen gaan, waar de directeur-
grootaandeelhouder zijn pensioen in eigen 
beheer heeft zien sneuvelen. Dat moet dus 
snel recht worden getrokken, hopelijk met 
het Belastingplan 2018.

Terug naar het pensioen in eigen beheer, 
althans de afbouw daarvan. De wetgever 
heeft er, zoals gezegd, wat fiscaal smeergeld 
in gestopt in de vorm van een gefaciliteerde 
afkoop. Enerzijds doordat een onbelaste 
afwaardering kan plaatsvinden tot de 
fiscale waarde – normaliter drukt daar 
een loonbelastingdruk op van maximaal 
52% – en anderzijds door vervolgens op 
de afkoopsom een korting te verlenen van 
34,5% (2017) die de komende jaren afbouwt 
(2018: 25% en 2019: 19,5%). Die afkoop 
lijkt – zeker dit jaar – aantrekkelijk. Het valt 
evenwel te bezien of dat zo is. Men moet 

Pensioen  | Kavelaars’ Column

zich onder andere realiseren dat de heffing 
vergaand naar voren wordt gehaald en het 
vrijkomende vermogen voortaan jaarlijks 
wordt belast in box 3 met het progressieve 
tarief. Het alternatief – het omzetten in 
een onderhoudsverplichting die vanaf het 
bereiken van de AOW-leeftijd in twintig 
jaren tot uitkering komt en in voorkomende 
gevallen voor het restant vererft – is in veel 
gevallen aantrekkelijker, zo wijzen diverse 
berekeningen uit. Het is dus zaak hier 
goed naar te kijken. Lastig is dat voor de 
afweging vrijwel altijd een adviseur nodig is. 
De berekeningen zijn voor een fiscale leek 
onuitvoerbaar. Overigens: kiest men voor 
geen van beide varianten, dan wordt het 
pensioen op de normale manier afgewikkeld 
en verandert er niets, behalve dan dat 
de opbouw eindigt. En ten slotte nog een 
waarschuwing: voor 1 juli moeten nog 
enkele formaliteiten plaatsvinden. Ook daar 
heeft men helaas veelal de hulp van een 
deskundige voor nodig. 

Prof. dr. P. Kavelaars is hoogleraar Fiscale 
Economie aan de Erasmus School of 
Economics, buitengewoon hoogleraar aan 
de University of Curaçao en directeur van 
het Wetenschappelijk Bureau van Deloitte 
Belastingadviseurs te Rotterdam. 

Kavelaars’ Column
De kogel is door de kerk
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Pensioen  | PensioenLab creëert pensioenbestuurders van de toekomst

Jongeren en pensioen: just good friends, of 
kan de relatie beter? Feit is dat maar weinig 
millennials warm worden als het over de 
oudedagsvoorziening of het Nederlandse stelsel 
gaat. Te stoffig, te complex. En te-ver-van-mijn-
bed. Feit? PensioenLab houdt er heel andere data 
op na. De stichting kent niet enkele, niet tientallen, 
maar wel honderden jongeren die gedreven 
en pensioendeskundig zijn, een uitgesproken 
mening hebben en zelfs in de startblokken staan 
voor een bestuursfunctie in de sector. Allemaal 
eigen kweek. Geheim van het succes? Pizza, wijn 
en gezelligheid. Maar bovenal een stimulerende 
context waarin persoonlijke betrokkenheid, elkaar 
uitdagen en out-of-the-box denken de norm is. 
Verslag van een ongewoon gesprek over een 
briljant initiatief.

PensioenLab creëert 
pensioenbestuurders 
van de toekomst
Jongeren houden 
pensioenwereld spiegel voor
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Je premie onderbrengen in zelfgekozen 
collectieven, zodat je gedwongen solidariteit 
omzet in bewuste solidariteit. Keuzevrijheid 
in pensioendatum en pensioenhoogte, over 
de pijlers heen. Een extra pensioenpijler 
waarin een Europees pensioen kan 
worden gespaard. De aanstelling van 
een onafhankelijke ambassadeur voor 
maatschappelijk verantwoord beleggen.
Het zijn zomaar wat adviezen die de 
afgelopen jaren door de themagroepen 
van PensioenLab zijn geformuleerd. Of ze 
allemaal praktisch haalbaar zijn? Dat is niet 
het primaire streven, betoogt projectleider 
Justine Feitsma. “Bij PensioenLab gaat het 
erom een thema van alle kanten te bekijken 
en met creatieve suggesties te komen. Je 
wordt hier ook aangemoedigd om vragen 
te stellen. Op de kick-off van het seizoen 

Pensioen  | PensioenLab creëert pensioenbestuurders van de toekomst

Dit is PensioenLab

Een groep jongeren tussen de 18 en 35 jaar uit alle geledingen van de 
samenleving. Al dan niet getrouwd, met of zonder kinderen, koophuis of 
spaarplan, maar altijd vol energie. Gedurende acht maanden storten ze zich een 
avond in de week groepsgewijs op een aantal door het bestuur geformuleerde 
pensioenthema’s. Het traject begint met een zogeheten bootcamp over 
pensioenen, zodat iedereen over basiskennis beschikt en ook jongeren buiten de 
financiële wereld kunnen participeren. Zij doen onderzoek, brainstormen en 
discussiëren over hoe het beste pensioenstelsel van de wereld er zou kunnen 
uitzien, met als resultaat een aantal adviezen die gepresenteerd worden aan de 
sector. Elk jaar kunnen ongeveer vijftig jongeren zich aanmelden voor het 
PensioenLab. Aan het einde van het traject zijn ze stuk voor stuk pensioenexpert. 
PensioenLab is een initiatief van CNV Jongeren, FNV Jong en VCP 
Young Professionals.

www.pensioenlab.nl 
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verbazingwekkend genuanceerd.”
Ellen te Paske-Lievestro, voorzitter 
PensioenLab: “Ze horen veel negatieve 
berichten over pensioen in de media, vooral 
van de kant van gepensioneerden, en vragen 
zich af: waarom hoor je de jongeren niet? 
Dat drijft ze om er meer van te willen weten 
en zo hun verantwoordelijkheid te pakken.”

Justine: “Als je oud bent en terugkijkt, zie 
je wat er allemaal is misgegaan en kun je 
makkelijk gaan klagen. Waarom niet nu 
actie ondernemen en meedenken over de 
materie? Dat is inderdaad een kwestie van 
verantwoordelijkheid nemen. PensioenLab 
geeft ze een podium.”

Ellen: “De meeste mensen buigen zich 
over pensioen als het al redelijk laat – of te 
laat – is. Op je 55ste gaan kijken wat je hebt 
opgebouwd, en dan blijkt dat je het 20 of 30 
jaar eerder aandacht had moeten geven. Dat 
kan nadelig uitpakken, vooral voor zzp’ers. 
En veel jongeren zijn zzp’er.”

Flexibilisering van de arbeidsmarkt is 
een van de drivers voor het bedenken 
van een nieuw stelsel. Hoe denkt 
PensioenLab hierover?

Ellen: “Wat PensioenLab denkt, is 
niet zomaar samen te vatten: vijf jaar 
brainstormen heeft geleid tot zo’n 30 
adviezen op diverse thema’s. Wel is het 
belangrijk om maatschappelijke trends 

2016-2017, afgelopen november, kwam 
Peter Borgdorff van PFZW een inleidend 
praatje houden. Hij sprak onder meer 
over DB en DC; termen die niet iedereen 
begreep. Totdat iemand zijn hand opstak en 
het gewoon vroeg. Ook dat is PensioenLab: 
gewoon vragen als je het niet weet, want 
domme vragen bestaan niet. Er hangt hier 
een sfeer van elkaar stimuleren.”

De deelnemers zijn allemaal onder 
de 35 en allemaal maatschappelijke 
betrokken. Voelen ze ook 
verontwaardiging omdat ze menen 
benadeeld te worden in het huidige 
pensioenstelsel?

Justine: “Jongeren zijn stevig in de 
pensioendiscussie gaan staan en aarzelen 
niet hun mening te uiten. Ze zijn strijdbaar 
en lanceren innovatieve ideeën, maar 
ik heb nog nooit iemand getroffen die 
uit een gevoel van onrechtvaardigheid 
meedeed. Wel hebben ze soms vervelende 
pensioenervaringen gehad, bijvoorbeeld 
veel verschillende potjes, waardoor ze het 
niet meer snapten. Dat is dan een reden om 
zich eens goed in pensioen te verdiepen. 
Ze zijn niet geneigd met de vinger te wijzen. 
Ik vind ze ontzettend respectvol omgaan 
met de sector; van mij mag het soms wel 
wat brutaler als het gaat om de adviezen. 
Ze zitten er ook niet met een specifiek 
belang. Het gaat gewoon om de toekomst 
van ons pensioenstelsel. Heel breed en 

Pensioen  | PensioenLab creëert pensioenbestuurders van de toekomst

Bij PensioenLab gaat 
het erom een thema 
van alle kanten te 
bekijken en met 
creatieve suggesties 
te komen. Je 
wordt hier ook 
aangemoedigd om 
vragen te stellen.
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als uitgangspunt te nemen en het stelsel 
hierop af te stemmen. De toename van 
flexibele arbeidsrelaties speelt hier een 
wezenlijke rol.”

Justine: “Twee jaar terug had een 
themagroep vastgesteld dat veel 
deelnemers een grotere mate van 
keuzevrijheid wilden. Hoeveel, is dan 
de vraag. En die is niet eenvoudig te 
beantwoorden, want je loopt tegen 
praktische bezwaren aan. Het leuke van 
PensioenLab is dat we die bezwaren even 
parkeren, en focussen op wat mensen 
zouden willen. Zo word je niet in het 
bestaande systeem met zijn beperkingen 
en onmogelijkheden getrokken. Vrij denken, 
niet gehinderd door belemmeringen typeert 
PensioenLab. Out-of-the-box denken.”

Ellen: “Neem het idee van pensioen 
ineens, waarbij je je pensioen op 
datum pensionering in één keer krijgt 
uitgekeerd, zonder enige restrictie. In het 
Nederlandse stelsel, met zijn zorgplicht en 
veiligheidskleppen, is dat onmogelijk, maar 
wij zeggen dan: stel dat je het toch doet. 
Een verfrissend en stimulerend gedachte-
experiment.”

Justine: “Tegelijk roept het weerstand op. 
Deze groep kreeg soms behoorlijk de wind 
van voren uit de sector, van mensen met 
kennis van zaken. Je moet je voegen naar 
wat mogelijk is, zeggen ze. Maar wij willen 
niet een hokje in. Jongeren zitten hier 
zonder last of ruggenspraak. Wij zijn een 
onafhankelijke ideeëngenerator.”

Ellen: “Enig realisme is natuurlijk wenselijk. 
Het zou leuk zijn als pensioenfondsen iets 
met onze aanbevelingen kunnen doen.”

Justine: “Soms gaat de creativiteit helemaal 
los. Zo bedacht een groep dat je met Big 
Data en een algoritme kunt berekenen wat 
je sterfdatum is. Trek daar twintig jaar van 
af en je hebt je pensioendatum. Daarmee 
is de discussie over zware beroepen ook 
meteen opgelost! Of het een bruikbaar 
idee is, is de vraag, maar ze zijn hun tijd ver 
vooruit. Net als de groep die het fenomeen 
pensioen helemaal in voetbaltermen 
wilde uitleggen. Een zeer vooruitstrevend 
idee, want iedereen begrijpt voetbal. 
En waarom zou het niet bruikbaar zijn 
in een tijd waarin fondsen echt moeten 
inzetten op begrijpelijke informatie in 
normale mensentaal? Ik krijg nog steeds 
pensioenberichten waarvan ik denk: wat 
stáát hier eigenlijk?”

Het is natuurlijk complexe materie

Ellen: “Als je maar vaak genoeg zegt dat iets 
complex is, wordt het vanzelf complex. En 
dan haken mensen af. Iedereen in de sector 
roept dat het complex is. Hoezo, antwoord 
ik dan. Pensioen is heel simpel: je premie 
samen met je rendement vormt je uitkering. 
Je moet het gewoon eenvoudig uitleggen. 
Hoe wil je anders het vertrouwen in de 
sector herstellen?”

Justine: “Hoe het stelsel werkt, is op zich 
niet zo moeilijk. En nóg denken mensen dat 
de tweede pijler een omslagstelsel is. De 
ongeletterdheid op dit gebied is enorm. We 
zijn als het ware pensioen-bewusteloos.”

Worden de bijeenkomsten van 
PensioenLab begeleid door een 
deskundige?

Justine: “Ja, er is per groepje een 
kennispartner uit de sector aanwezig. Die 
komt meestal niet in pak, maar is casual 
gekleed en eet gewoon pizza mee met de 
jeugd. We hebben ooit een gepensioneerde 
coach gehad, die vond het helemaal 
leuk. Had natuurlijk alle tijd. Zo iemand 
is overigens niet leidend in de discussie; 
de jongeren volgen hun eigen lijn. Daar 

Pensioen  | PensioenLab creëert pensioenbestuurders van de toekomst
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zijn vooraf afspraken over gemaakt. Ze 
moeten vrijuit kunnen bewegen, anders 
werkt de hele aanpak niet. Vaak vinden 
de deskundigen dat leuk, want op hun 
werk worden ze geacht in strakke kaders 
te denken. Bij PensioenLab mogen ze 
dat loslaten.”

Ellen: “Soms denk ik: waarom bestond 
dit nog niet? PensioenLab is ooit 
begonnen bij de constatering dat jongeren 
zwaar ondervertegenwoordigd zijn in 
pensioenbesturen. Het zijn alleen maar 
grijze haren die bij fondsen aan tafel zitten. 

Justine: “Als er geen enkele jongere is 
die een ander geluid kan laten horen, 
dan kan het, wanneer je bespreekt of 
je gaat korten of niet, zeer eenzijdig 
worden. De Monitoringscommissie Code 
Pensioenfondsen stelt voor om minimaal 
één jongere en één vrouw in het bestuur te 
hebben. Dat vind ik nog steeds minimaal.”
Ellen: “Sommige besturen pakken dit iets te 
handig op: de jongere is tevens een vrouw. 
Twee vliegen in één klap, denken ze.”

Ellen, jij hebt in 2014-2015 meegedaan 
met PensioenLab. Hoe heb je 
dat ervaren?

Ellen: “Geweldig. Ik werkte in de jeugdzorg 
en via de vakbond kwam ik in aanraking 
met het thema pensioen. Straks is er 
toch geen pensioen meer voor mij, was 
mijn overtuiging. Maar als je dat blijft 
denken, dan is dat inderdaad zo. Dus heb 
ik mij maar aangemeld bij PensioenLab. 
Elke week vanuit Deventer met de trein 
naar Utrecht, waar ik terechtkwam in de 
themagroep Europa: een groep jongeren 
met verschillende opleidingsniveaus, van 
binnen en buiten de pensioensector. Het 
klikte met elkaar en dan ga je ervoor. We 
spraken af op zaterdagochtend bij iemand 
thuis, met thee, koffie en koekjes. Gewoon 
gezellig, en dan maar brainstormen. De 
ideeën varieerden van een compleet 
Europees pensioenstelsel tot afgezwakte 
vormen daarvan. Gelukkig werden we 
begeleid door een coach van PGGM, om te 
voorkomen dat het gesprek alle kanten op 
schoot. Wat bleek: we hadden allemaal wel 
iets met werken in het Europese buitenland, 
maar wisten niet wat dat qua pensioen 
zou betekenen. Ons advies luidde dan ook 
het opzetten van een website die hierover 
alle informatie geeft in alle Europese talen. 
Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik in 

Duitsland ga werken? Mensen weten niet 
dat je AOW dan wordt stopgezet. Alleen als 
ingezetene in Nederland bouw je rechten 
op. Je zit dus zo met een AOW-gat. Maar 
ook: in Duitsland heb je een heel ander 
stelsel dan in Nederland. Wat moet je dan 
doen, waar moet je je aanmelden voor je 
werkgeverspensioen, enzovoort. Jongeren 
willen snel informatie kunnen vinden, liefst 
met een swipe op hun smartphone. Daarom 
vind ik google.com zo’n fantastische site. 
Je typt ‘pensioen buitenland’ in en je hebt 
meteen tienduizend hits. Stel diezelfde vraag 
aan de SVB-site en je krijgt als antwoord: 
vraag dit na bij uw pensioenfonds.”

Justine: “En dan bel je je pensioenfonds en 
dan zijn ze dicht of sta je tien minuten in 
de wacht. Of ze verwijzen je door naar een 
andere partij. En dan geef je het maar op.”

Leidt het traject van PensioenLab 
weleens tot nieuwe start-ups?

Justine: “Nou, toevallig hebben we dit 
seizoen, geïnspireerd op het succes 
van bedrijven als Uber en Airbnb, een 
themagroep de titel Pensioen Uber 
gegeven. Zij zijn met het plan gekomen 
om deelnemers een klein deel van hun 
eigen pensioen te laten investeren in een 
kleinschalig initiatief bij hen in de buurt, 

Pensioen  | PensioenLab creëert pensioenbestuurders van de toekomst
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zoals een restaurant of winkel. Hierdoor 
krijg je én meer binding met je pensioen én 
meer inzicht in de hoogte van je uitkering. 
Bovendien kun je iets zinvols doen met 
je geld. Dat plan hebben ze helemaal 
uitgewerkt; wie weet waar dat toe leidt.”

Maatschappelijke betrokkenheid en op 
individueel niveau het verschil kunnen 
maken, is iets wat millennials heel 
belangrijk vinden.

Justine: “Precies, denk aan maatschappelijk 
verantwoord beleggen, dat is iets waar 
je de gevestigde orde nauwelijks over 
hoort. Ouderen hebben het voornamelijk 
over indexatie en korten; daar hoor je 
jongeren weer nooit over. Het zijn typisch 
senioren issues.”

Ellen: “Korten raakt jongeren ook nog niet 
in hun portemonnee. Maar als ze straks 
zelf oud zijn, wordt dat wel belangrijk. 
Want de vervangingsratio – de verhouding 
tussen pensioenuitkering en salaris; 
ook weer zo’n term – ligt nu op zo’n 90 
procent, maar komt over enkele decennia 
waarschijnlijk niet boven de 25 procent uit. 
Er wordt nu heel veel aandacht besteed 
aan de pensioenpositie van ouderen, maar 
we kijken niet naar wat daarna komt. De 
jongeren van nu zijn de ouderen van straks. 
Ooit gaan we allemaal op het Malieveld 
staan. Waar, behalve bij PensioenLab, hoor 
je de heldere stem van de jongeren?” 

Justine: “Niet voor niets zijn we in vijf jaar 
massaal gegroeid. We krijgen enorm veel 
respect en steun vanuit de sector. Bij ABP 
mogen we in de boardroom zitten. Ze zetten 
de deuren open voor ons en zeggen: kom 
nog een keer. Ook zij vinden dat er iets op 
pensioengebied moet gebeuren.”

Dat móeten ze ook wel, uit lijfsbehoud. 
De gevestigde financiële instellingen 
worden links en rechts ingehaald door 
hippe fintechs die de markt beter lijken 
te begrijpen.

Ellen: “Maar ze zien ook dat het zo niet 
kan doorgaan; dan blijft er van onze 
pensioenvoorziening op termijn helemaal 
niets over. Niets doen is geen optie. 
PensioenLab is opgericht om invloed te 
hebben in de pensioendiscussie. 

Pensioen  | PensioenLab creëert pensioenbestuurders van de toekomst
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Inmiddels zijn we vijf jaar verder, en nog 
steeds wordt er gediscussieerd over het 
stelsel – waarbij de deadline is opgerekt 
tot 2020.”

Knap dat je jongeren, die nog zover 
van hun pensionering af zitten, kunt 
interesseren voor wat toch als een 
redelijk suf onderwerp te boek staat.

Ellen: “De interesse in pensioen is er wel 
degelijk. En als pensioenbesturen zeggen 
dat jonge bestuurders zo moeilijk te vinden 
zijn, is dat een dooddoener. Het betekent 
alleen maar dat ze niet de moeite nemen 
om jongeren naar binnen te halen en op te 
leiden. Ze moeten daar gewoon veel meer 
energie in stoppen.”

Justine: “Wij staan in contact met 400-
plus jongeren die hebben meegedaan 
aan onze projecten en die stuk voor 
stuk op de hoogte gehouden willen 
worden van vacatures in de sector. 
Naast het PensioenLab zelf, hebben 
wij de Kweekvijver, waar ambitieuze 
jongeren worden klaargestoomd voor 
een functie als bestuurder of lid van een 

verantwoordingsorgaan. Als een fonds 
of verantwoordingsorgaan een vacature 
heeft voor een jonge bestuurder, zetten 
wij die vraag uit in ons netwerk en krijgen 
we heel snel heel serieuze reacties. De 
gekozen kandidaat zit er vaak tussen. In die 
zin zijn we de pensioenbestuurders van 
de toekomst aan het creëren. Sommige 
fondsen weten ons goed te vinden, 
PFZW bijvoorbeeld. Peter Borgdorff zit 
in onze Raad van Advies en is een soort 
ambassadeur voor PensioenLab. Het is heel 
fijn om met steun van de sector tegen de 
sector te mogen aanschoppen.”

Ellen: “We houden de pensioenwereld een 
spiegel voor. Dat werkt het beste.”

Justine: “En als je een fout maakt, kun 
je het op je jeugdige onbezonnenheid 
gooien, haha.”

Wat betekent PensioenLab voor jullie?

Ellen: “Door PensioenLab ben ik 
besmet met het pensioenvirus en heb 
ik de jeugdzorg verlaten. Mijn plan is om 
pensioenfondsbestuurder te worden. 

Ik ben nu trainee-bestuurder bij PME, 
Pensioenfonds Metalektro. Dat had ik 
vroeger absoluut niet voor ogen. Ben je wel 
helemaal lekker, ik zou niet iets in pensioen 
gaan doen!”

Justine: “Wijn in plastic bekertjes. Burgers, 
taco’s, pizza. De bijeenkomsten van 
PensioenLab zijn ontzettend gezellig. Anders 
hou je het ook niet vol. Maar belangrijker 
nog is de cultuur van elkaar betrekken en 
uitdagen, elkaars kwaliteiten benutten. 
Jongeren beginnen zich te roeren rond 
pensioen. We hebben in de NRC gestaan, 
zijn bij Nieuwsuur geweest. Zelfs bij Zwarte 
Zwanen. Bij SZW mogen we onze ideeën 
komen presenteren. Daaraan merken we 
dat we groeien. Het kennisniveau stijgt ook.”

Ellen: “We zijn als een olievlek. Steeds meer 
mensen weten ons te vinden. We hebben 
al elf jonge bestuurders in het veld, met 
mij erbij twaalf straks. Jongeren staan in 
de startblokken. Men kan niet meer om 
ons heen.”

Pensioen  | PensioenLab creëert pensioenbestuurders van de toekomst
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De lijsten van pensioenfondsen met de hoogste en 
de laagste vermogensbeheerkosten die onder andere 
door Pensioen Pro en De Nederlandsche Bank (hierna: 
DNB) worden gepubliceerd, kunnen leiden tot onjuiste 
conclusies, met alle negatieve effecten voor de 
pensioensector en het desbetreffende pensioenfonds 
vandien. Hogere kosten kunnen het gevolg zijn van 
investeringen in beleggingscategorieën met een hoger 
verwacht rendement of bijvoorbeeld van een breder 
gespreide beleggingsportefeuille. De sector kan met 
objectieve indicatoren een volgende stap maken in de 
vergelijking van prestaties van pensioenfondsen.
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Vergelijking van kosten
Pensioenfondsen zijn uniek: in omvang, 
in samenstelling en ouderdom van 
de deelnemers, in dekkingsgraad, 
in risicobereidheid van het 
pensioenfondsbestuur in relatie tot 
de dekkingsgraad en eventueel in hun 
herstelplan. Als een pensioenfonds om 
hem moverende redenen bijvoorbeeld 
belegt in duurdere beleggingscategorieën 
(bijvoorbeeld hedge funds en private 
equity), dan moeten de kosten 
dienovereenkomstig worden beoordeeld, 
vanwege de hogere verwachte rendementen 
tegen hogere risico’s. Het streven naar 
kostenminimalisatie is prima, maar alleen in 
perspectief van rendement en kwaliteit: dit 
is kostenoptimalisatie.

Bij het ontwikkelen van de Aanbevelingen 
Uitvoeringskosten van de Pensioenfederatie1 
(hierna: Aanbevelingen Uitvoeringskosten) 
was de inschatting van de werkgroep dat het 
rapporteren van de kostenniveaus het effect 
zou kunnen hebben dat pensioenfondsen 
hun kosten zouden gaan minimaliseren, 
omdat zij immers niet bovenaan de lijst met 
duurste pensioenfondsen willen staan. Deze 
scorebordjournalistiek is een ongewenst 
effect van kostentransparantie en niet in 
het belang van de deelnemers. Om dit 
te voorkomen is hier bij het ontwikkelen 
van de Aanbevelingen Uitvoeringskosten 
al rekening mee gehouden voor het 
vermogensbeheer. Ze geven aan hoe 
pensioenfondsen de toelichting op hun 
prestaties kunnen verbeteren, zodat die 
op een genuanceerde manier kunnen 
worden beoordeeld. Die aanbevelingen 
worden echter onvoldoende opgepakt door 
de sector.

Verschillen tussen pensioenbeheerkosten 
worden vaak uitsluitend verklaard door 
het effect van schaalgrootte. ‘Meer 
deelnemers’ betekent immers vaak ‘lagere 
vaste kosten’, maar dat is slechts één 
van de redenen waarom kosten kunnen 
afwijken. Verdere nuancering van de kosten 
is noodzakelijk, vanwege de complexiteit en 
het serviceniveau van het pensioenfonds. 
Onlangs heeft DNB in het Financieele Dagblad 
gepubliceerd2 dat pensioenfondsen van 
elkaar kunnen verschillen in de complexiteit 
van hun regeling en de service die zij geven. 
Dat is een eerste stap om de omvang van de 
kosten van pensioenbeheer te nuanceren.

De aandacht voor uitvoeringskosten van 
pensioenfondsen zal niet minder worden. 
Een mogelijke keuzevrijheid van de 
deelnemer kan een groot effect hebben 
op de huidige pensioensector. Daarbij is 
van belang dat kostenniveaus verklaarbaar 
zijn. Recent nog heeft de DNB aangegeven 
in gesprek te gaan met bestuursleden 
om inzicht te krijgen in het kader dat 
pensioenfondsen gebruiken voor de kosten 
van vermogensbeheer.

Aanbevelingen Pensioenfederatie
In Pensioen 2017, nr. 1 is een uitgebreide 
toelichting gegeven bij de Aanbevelingen 
Uitvoeringskosten (editie 2016). Deloitte 
merkt in dat artikel op dat consistentie in 
de berekeningswijze van de beheerkosten 
zal bijdragen aan een objectieve vergelijking 
tussen fondsen. De Pensioenfederatie heeft 
in de Aanbevelingen Uitvoeringskosten 
opgenomen dat de vermogensbeheerkosten 
bekeken zouden moeten worden in 
relatie tot:
 • het gekozen beleggingsbeleid en de 
bijbehorende benchmarkkosten;

 • het rendement over een langere termijn, 
ook in relatie tot het bijbehorende 
benchmarkrendement.
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1 https://www.pensioenfederatie.nl/paginas/nl/openbaar/services/publicaties/aanbevelingen-uitvoeringskosten.
2 Zie het Financieele Dagblad van 17 maart 2017, ‘De Nederlandsche Bank: kleine pensioenfondsen niet efficiënt’.
3 Het verankeren van het beleggingsbeleid in het overkoepelende strategisch beleid en visie.
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De richtlijnen van de Pensioenfederatie 
houden in dat als een pensioenfonds 
ervoor kiest om van de Aanbevelingen af 
te wijken, in het jaarverslag een toelichting 
wordt opgenomen met de reden van deze 
afwijking.

Beleggingsbeleid en benchmarkkosten
Het gekozen beleggingsbeleid is het 
directe gevolg van de ‘investment beliefs’3 
van het desbetreffende pensioenfonds 
en onderdeel van zijn strategische 
beleggingsplan. Het hierop gebaseerde 
en jaarlijks vastgestelde beleggingsplan 
bevat de beleggingscategorieën (asset 
allocatie) en de wijze waarop door het 
pensioenfonds wordt belegd. Op basis 
van deze uitgangspunten kan reeds een 
indicatie van de vermogensbeheerkosten 
worden gemaakt. Zo kan het zijn dat 
pensioenfondsen hebben gekozen voor 
duurdere beleggingscategorieën die 
op lange termijn een hoger rendement 
opleveren dan wel zorgen voor betere 
spreiding van het risico. De kosten van een 
pensioenfonds dat bijvoorbeeld alloceert 
naar hedgefondsen, private equity en 
infrastructuur zijn dan aanzienlijk hoger 
dan van een pensioenfonds dat uitsluitend 
belegt in liquide aandelen en vastrentende 
waarden. Ook kan het pensioenfonds kiezen 
voor een actief portefeuillebeheer waarbij 
de kosten voor actief beheer hoger zijn met 
een naar verwachting hoger rendement.

Het vergelijken van de 
vermogensbeheerkosten van een 
pensioenfonds met het gemiddelde van de 
pensioensector is vanwege de verschillen 
in allocatie een nietszeggende vergelijking. 
Dit is te voorkomen door de kosten in relatie 

met de bijbehorende benchmarkkosten te 
analyseren. Het begrip benchmarkkosten 
is een lastig begrip en bij velen werkzaam 
in de pensioensector onbekend. Vaak 
wordt gedacht dat benchmarkkosten de 
kosten van benchmarking zijn. Dit is onjuist. 
‘Benchmarkkosten’ is een onafhankelijk 
bepaalde kostennorm, die uniek is voor 
elk fonds en apart wordt berekend. De 
kostennorm komt tot stand door uit te gaan 
van de asset allocatie van het fonds en de 
gemiddelde kosten van de betreffende 
beleggingscategorie van vergelijkbare 
pensioenfondsen. Hiermee kan een 
objectieve vergelijking worden gemaakt 
tussen pensioenfondsen op basis van de 
ingerichte vermogensbeheerportefeuille.

Langetermijn- en 
benchmarkrendement
Pensioenfondsen zijn per definitie 
langetermijnbeleggers. Vooral bij illiquide 
beleggingen, zoals private equity en 
infrastructuur, is sprake van een J-curve 
effect. In de eerste jaren is sprake van 
uitsluitend kosten en pas over een 
langere periode worden rendementen 
gegenereerd. Ook zijn de verschillende 
beleggingsresultaten volatiel. Om 
kortetermijndenken te voorkomen zouden 
de rendementen over een langere periode 
moeten worden beoordeeld.
Vaak worden mandaten aan 
vermogensbeheerders verstrekt waarbij 
een benchmark moet worden gevolgd (of 
in geval van actief beheer moet worden 
verslagen). Door het rendement te relateren 
aan het benchmarkrendement kan de 
kwaliteit van de vermogensbeheerder 
worden vastgesteld en de performance 
worden geëvalueerd.
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Door het bovenstaande strikt toe te 
passen ontstaat een genuanceerd 
beeld van het kostenniveau in relatie 
tot het rendement en daarmee een 
nieuwe wijze voor het rapporteren van 
de vermogensbeheerprestaties van 
pensioenfondsen.

Benchmarking is logisch vervolg
De omvang van de vermogensbeheerkosten 
worden al voor een belangrijk deel bepaald 
bij het vaststellen van ‘investment beliefs’. 
Een belangrijke kostenbepalende factor 
bij het vergelijken van prestaties tussen 
pensioenfondsen is de asset allocatie. 
Het Institutioneel Benchmarking Instituut 
(hierna: IBI) heeft voor deze vergelijkingen 
meerdere objectieve indices ontwikkeld. 
Zo geeft de IBI Asset Allocatie Index de 
mate van spreiding van de portefeuille 
weer. Naarmate er meer spreiding is, 
mogen de kosten ook toenemen. De 
gemiddelde spreiding van het universum 
is daarbij 100. Soortgelijke indices zijn ook 
ontwikkeld voor de mate van actief beheer, 
de zogenoemde IBI Alpha Index en de IBI 
Implementatie Index voor de wijze waarop 
de portefeuillestructuur is opgezet. Dit kan 
zijn via mandaten of beleggingsfondsen.

Uit de vastgestelde asset allocatie en het 
bepalen van de benchmarkrendementen 
wordt een belangrijk deel van het 
rendement (en daarmee dus ook de kosten!) 
verklaard. Andere belangrijke keuzes die 
invloed hebben op het totale rendement 
zijn het vaststellen van de rente hedge. 
In mindere mate heeft ook het afdekken 
van de vreemde valuta een effect op het 
totaalrendement. Deze, maar ook andere 
van belang zijnde elementen, zijn in de IBI-
rapportage opgenomen.

Naast de vermogensbeheerkosten worden 
ook de pensioenbeheerkosten in de IBI-
rapportage met andere pensioenfondsen 
vergeleken. De mate van service en de 
complexiteit van de pensioenregeling 
hebben een belangrijk effect op de kosten 
van pensioenbeheer. IBI heeft hier in lijn 
met de vermogensbeheerkosten eveneens 
IBI-indices voor ontwikkeld. De belangrijkste 
indices ten behoeve van objectieve 
benchmarking zijn de IBI Service Index, IBI 
Complexiteits Index en de IBI Transparantie 
Index. Hiermee geeft de benchmarking 
een logisch vervolg op de Aanbevelingen 
Uitvoeringskosten.

Best practices
Het bestuur is verantwoordelijk voor het 
kostenniveau van een pensioenfonds. Ook 
het communiceren hierover behoort tot de 
verantwoordelijkheid van het bestuur. In de 
afgelopen jaren is door veel verschillende 
pensioenfondsen op verschillende manieren 
gerapporteerd.

De uitvoeringskosten zijn een resultante 
van de keuzes die het bestuur heeft 
gemaakt voor risico en rendement 
bij vermogensbeheer en service en 
complexiteit bij pensioenbeheer. Bij veel 
pensioenfondsen worden in het jaarverslag 
deze relaties niet of nauwelijks gelegd. 
Te veel nadruk wordt gelegd op enkel de 
vermogensbeheerkosten in basispunten 
van de portefeuille. Tabellen met kosten 
per subcategorie zullen leiden tot nog meer 
detailvragen en zal uiteindelijk leiden tot 
het toelichten van de kosten per mandaat. 
Deze mate van detail gaat erg ver en bevat 
bovendien concurrentiegevoelige informatie. 
Veel beter is aan te geven hoe de kosten 
zich verhouden tot de gemaakte keuzes 
van het pensioenfonds en het rendement 
op de lange termijn. Door het toevoegen 
van een kwalitatieve toelichting kunnen 
de keuzes van het pensioenfondsbestuur 
worden uitgelegd.
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Het vergelijken van pensioenfondsen op 
objectieve indicatoren zal de transparantie 
van de kosten ten goede komen. Daarmee 
zal deze vergelijking leiden tot een nieuwe 
wijze van rapporteren over de prestaties van 
Pensioenfondsen.

Rapportage
Hierna volgt een voorbeeldrapportage 
waarmee in een oogopslag de prestatie 
van het pensioenfonds op het gebied van 
vermogensbeheer kan worden uitgelegd 
ten opzichte van een peer group en 
het universum.

Deze analyse laat zien dat het fonds 
‘gelooft’ in een gediversifieerde 
beleggingsportefeuille, vanwege een 
Asset Allocatie Index die hoger is dan 100, 
en dus een breed gespreide portefeuille 
heeft ten opzichte van de peer group. De 
specifiek berekende benchmarkkosten 
(dit is dus: de norm) zijn lager dan het 
door het pensioenfonds gerapporteerde 
kostenniveau. Het eenjarig rendement van 
de portefeuille is matig, vanwege het J-curve 
investeringseffect. Het rendement over 
een periode van vijf jaar is gemiddeld, maar 
naar verwachting zal deze toenemen door 

het rendement op de illiquide beleggingen. 
De implementatie gebeurt overwegend via 
een mandaat. In vergelijking met andere 
pensioenfondsen vindt actief beheer 
beperkt plaats.

Samenvattend
 • De behoefte aan kostentransparantie blijft 
toenemen.

 • Aanbevelingen worden onvoldoende 
opgepakt door de pensioensector.

 • Scorebordjournalistiek is een 
ongewenst effect van de vraag naar 
kostentransparantie.

 • Een objectieve vergelijking tussen 
pensioenfondsen ontstaat door een 
genuanceerd beeld te geven van het 
kostenniveau bij vermogensbeheer in 
relatie tot het rendement en de inrichting 
van de beleggingsportefeuille en 
vergelijkingen op langere termijn te maken.

 • Voor pensioenbeheer ontstaat 
een objectiever beeld door in de 
kostenvergelijking de service en 
complexiteit van de regeling mee 
te nemen.

Eric Veldpaus
Directeur en founding partner 
Institutioneel Benchmarking Instituut
eric.veldpaus@institutionalbenchmarking.
org

Ivo van der Veen
Senior manager  
Deloitte Risk Advisory B.V.
Ivanderveen@deloitte.nl
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In de vorige editie van Pensioen hebben wij besproken 
hoe de grote partijen aankijken tegen het pensioen en 
welke standpunten zij innemen over de toekomst van 
ons pensioenstelsel. Nu de verkiezingen achter de rug 
zijn en er een coalitie moet worden gevormd, is het tijd 
om te onderzoeken wat de uitslag van de verkiezingen 
betekent voor de ontwikkeling van ons pensioenstelsel. We 
baseren ons hierbij vooral op het advies van de SER over de 
toekomst van het pensioenstelsel1 en zullen onderzoeken 
hoe de standpunten van de mogelijke coalitiepartners zich 
hiermee verhouden.

Het pensioenstelsel in de 
coalitieonderhandelingen
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De coalitieonderhandelingen tussen VVD, 
CDA, D66 en GroenLinks zijn op moment 
van schrijven nog in volle gang. Voor het 
kader van dit artikel gaan wij daarom uit van 
die coalitie.

Noodzaak tot verbetering
Hoewel ons pensioenstelsel in internationaal 
perspectief een goede reputatie heeft, zijn 
aanpassingen noodzakelijk om het stelsel 
toekomstbestendig te maken. In zijn advies 
over de toekomst van het pensioenstelsel 
uit 2015 heeft de SER opgemerkt dat de 
grootste knelpunten van het huidige stelsel 
zullen voortkomen uit de vergrijzing in 
de eerste pijler en uit de nasleep van de 
economische crisis in de tweede pijler.
Het verhogen van de AOW-leeftijd is een van 
de maatregelen die is doorgevoerd om het 
probleem van de vergrijzing op te vangen. 
Gezien de standpunten van de huidige 
onderhandelingspartijen, zal deze verhoging 
in stand blijven. Uit het advies blijkt ook dat 
de eerste pijler een goed sociaal vangnet 
vormt, waardoor armoede onder ouderen 
in Nederland erg laag is. Ook de lage 
uitvoeringskosten maken de AOW tot een 
effectieve en efficiënte regeling2. 

In de tweede pijler zijn de vooruitzichten 
slechter, omdat de opbouw achterblijft bij de 
uitkeringsverplichtingen die zullen ontstaan. 
Voor het toekomstige kabinet is het daarom 
zaak deze pijler verder te hervormen, zodat 
het pensioenstelsel ook op de lange termijn 
houdbaar blijft.

Voorstel voor een nieuw 
pensioenstelsel
De programma’s van de partijen die 
momenteel in onderhandeling zijn over een 
coalitie komen ook in meer of mindere mate 
overeen met het advies van de SER over 
de tweede pijler. In welke maatregelen de 
voorgestelde punten zullen resulteren, is 
echter nog niet duidelijk.
De voorkeursvariant van de SER is 
gebaseerd op individuele pensioenopbouw 
en collectieve risicodeling. Deze variant is 
in feite een kapitaalovereenkomst, waarbij 
beleggingsrisico’s ook met toekomstige 
generaties worden gedeeld. Van belang is 
daarbij dat het voor nieuwe deelnemers 
inzichtelijk wordt wanneer een tekort of 
overschot wordt gedeeld met andere 
generaties. In Nederland is een dergelijk 
systeem echter relatief onbekend, waardoor 
er geen vastomlijnde richtlijnen zijn voor de 
invoering van zo’n stelsel.

De SER heeft dit stelsel nader onderzocht 
en komt naar verwachting binnenkort 
met een advies over de inrichting ervan. 
Gezien de verschillen in het politieke 
spectrum, is het echter maar de vraag in 
hoeverre het advies van de SER zal worden 
gevolgd bij de coalitieonderhandelingen. 
De keerzijde van deze variant is namelijk 
dat eigendomsrechten minder hard 
gemaakt kunnen worden en dat het de 
mogelijkheden voor individuele keuzes 
beperkt3, terwijl met name VVD en D66 hier 
groot voorstander van zijn4. 
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1 ‘Advies toekomst pensioenstelsel’, SER, advies 15/01.
2 ‘Advies toekomst pensioenstelsel’, SER, advies 15/01, par. 5.1.
3 Advies toekomst pensioenstelsel’, SER, advies 15/01, par. 3.3.4 en 3.4.
4 PensioenPro (onderdeel van het Financieele Dagblad), ‘Formatie “Pensioenhervorming dichterbij dan ooit”’, 24 april 2017.
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Individualisering van het pensioen
Om de individuele pensioenopbouw te 
bewerkstelligen, is afschaffing van de 
doorsneesystematiek noodzakelijk. De 
onderhandelingspartijen zijn daarom ook 
vrijwel allemaal voor afschaffing van dit 
systeem. Mogelijke vervangende systemen 
zouden kunnen bestaan uit degressieve 
opbouw en/of rendementsindexatie.

Het afschaffen van de doorsneesystematiek 
kan echter niet zomaar. Het gevolg van de 
invoering van de doorsneesystematiek 
is namelijk dat er een impliciete schuld 
van de oudere generatie aan de jongere 
generatie is ontstaan. Bij de invoering van 
het huidige stelsel was dit noodzakelijk voor 
de financiering van de pensioenen van de 
eerste generatie. Zolang er solidariteit is 
tussen de generaties, is zo’n systeem vol 
te houden.

Momenteel wordt al vastgesteld welk 
deel van de pensioenpot aan iedere 
generatie toekomt, in een poging het 
stelsel transparanter te maken. Om de 
pensioenpot nog verder te specificeren 
naar individuele pensioenen moet van de 
doorsneesystematiek worden afgestapt. 
Compensatie van de eerder genoemde 
impliciete schuld is dan ook noodzakelijk. 
In zijn advies over de toekomst van het 
pensioenstelsel gaat de SER dieper in op 
deze problematiek.

Het voordeel van een individueel 
pensioen is dat de gehele inleg zal worden 
aangewend voor de opbouw van het eigen 
pensioen, waar dat onder het huidige 
stelsel ook deels dient om bestaande 
pensioengaten te dichten. Een individuele 
opbouw brengt echter ook een hogere 
conjunctuurgevoeligheid met zich mee. 
Daarnaast is het inzicht weliswaar groter, 

maar dat leidt niet tot meer controle over 
het pensioen, zolang dat nog steeds centraal 
wordt uitgevoerd.

Collectieve risicodeling of juist niet?
Bij een individueel pensioen is de 
transparantie over het tot dan toe 
opgebouwde pensioen vanzelfsprekend 
groot. Dit betekent echter niet direct dat 
de deelnemer ook invloed heeft op de 
manier waarop zijn pensioenpot wordt 
belegd. Of en in hoeverre de deelnemer 
invloed kan hebben op zijn eigen pensioen 
is ook een discussiepunt tijdens de 
coalitieonderhandelingen. De standpunten 
van de onderhandelingspartijen lopen op 
dit punt redelijk uiteen. Waar GroenLinks 
de voorkeur geeft aan een grote mate van 
solidariteit, willen D66 en VVD juist meer 
individuele keuzes mogelijk maken. Het CDA 
streeft naar een variant die tot op zekere 
hoogte de solidariteit behoudt, maar ook 
een zekere keuzevrijheid bevat.

Er is een aantal alternatieven waarbij 
deze keuzevrijheid mogelijk is, met 
verschillende gradaties van risicodeling en 
solidariteit. Veelgenoemde mogelijkheden 
zijn de afschaffing van de verplichte 
deelname van werkgevers in een 
bedrijfstakpensioenfonds, het invoeren 
van een vrije keuze voor werknemers in 
pensioenfonds en keuzemogelijkheden in 
het beleggingsrisico dat men wil lopen5. 
Het loslaten van de verplichte deelname 
aan een bedrijfstakpensioenfonds (de 
grote verplichtstelling) zal de collectieve 
risicodeling nauwelijks aantasten. Naar 
verwachting zal hierdoor meer concurrentie 
ontstaan tussen de pensioenuitvoerders, 
wat kan leiden tot lagere uitvoeringskosten 
en een grotere efficiëntie. Aangezien het 
merendeel van de onderhandelingspartijen 
achter een dergelijke maatregel staat, 
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5 PensioenPro (onderdeel van het Financieele Dagblad), ‘Beoogde coalitie eens over individuele opbouw met collectieve risicodeling’, 24 april 2017.
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is het niet ondenkbaar dat de grote 
verplichtstelling niet langer zal bestaan in 
het nieuwe stelsel.

Daarnaast zijn D66, GroenLinks en VVD 
ook voorstander van keuzevrijheid voor 
de werknemers. Een dergelijke maatregel 
kan voorkomen dat een werknemer 
versnipperde pensioenpotjes heeft wanneer 
hij vaak wisselt van werkgever, maar 
voorkomt ook de administratieve lasten 
van overdracht van pensioen van de ene 
uitvoerder naar de andere. Ook met deze 
optie blijft risicodeling binnen een fonds 
in stand.

Individualisering van het beleggingsrisico 
staat op het eerste gezicht haaks op de 
doelstelling van collectieve risicodeling. 
Hoewel het beleggingsrisico hiermee 
inderdaad in (veel) mindere mate 
collectief wordt gedeeld, blijven andere 
risico’s zoals het langlevenrisico en het 
arbeidsongeschiktheidsrisico wel collectief 
gedeeld. Het valt echter nog maar te bezien 
of dit een onderdeel wordt van het nieuwe 
pensioenstelsel, aangezien de standpunten 
van de onderhandelingspartijen op dit punt 
ver uit elkaar liggen.

Overige zaken
De mogelijkheid om een tijdelijke 
premiepauze te nemen of een gedeelte 
van het pensioen in één keer aan te 
wenden voor vroegtijdige aflossing van 
een hypotheek wordt breed ondersteund 
door de onderhandelingspartijen. Deze 
maatregel past binnen het kader van het 
flexibeler maken van het pensioenstelsel, 
maar zal uiteraard niet onbeperkt zijn, 
omdat dat ten koste gaat van de uiteindelijke 
pensioenuitkering.

Verder kunnen wij niet uitsluiten dat het 
fiscale kader voor pensioensparen wordt 
aangepast. Momenteel bestaat er een 
aftoppingsgrens van € 103.317, die jaarlijks 
wordt geïndexeerd. Hoewel de drie grootste 
partijen aan de onderhandelingstafel 
deze grens niet willen verlagen, wil 
GroenLinks de aftoppingsgrens verlagen 
naar € 74.000. Aangezien ook de volgende 
kandidaat aan de onderhandelingstafel, de 
ChristenUnie, deze grens wil verlagen, kan 
GroenLinks van de aftoppingsgrens een 
discussiepunt maken.

Aanpassingen in de rekenrente of vereiste 
dekkingsgraden, zoals bijvoorbeeld 50Plus 
voorstaat, liggen niet voor de hand. Zeker 
niet als wordt overgestapt naar een 
individueel pensioen en er een oplossing 
moet worden gevonden voor de eerder 
genoemde impliciete schuld.

Positie van de zzp’er
Opvallend genoeg heeft de SER in zijn 
initiële analyse geen aandacht besteed 
aan de positie van de zzp’er in het nieuwe 
pensioenstelsel. In het huidige stelsel is 
er nog geen plaats voor de zzp’er, maar 
in een geïndividualiseerd systeem is het 
naar onze mening goed mogelijk de zzp’er 
op te nemen in het pensioenstelsel. De 
onderhandelingspartijen zijn over het 
algemeen ook voor het opnemen van de 
zzp’er in het pensioenstelsel, hoewel er toch 
een compromis zal moeten worden gesloten 
over de reikwijdte hiervan. Zo wil het CDA 
dat voor zzp’ers een minimumbedrag zal 
gelden voor de pensioenopbouw, terwijl 
VVD en D66 niet verder willen gaan dan het 
wettelijk faciliteren van pensioensparen voor 
deze groep. D66 wil een flexibele inleg in 
een individuele context. GroenLinks heeft 
zich niet uitgelaten over de positie van 
zzp’ers in de tweede pijler.

De mogelijkheid om 
een gedeelte van 
het pensioen in één 
keer aan te wenden 
voor vroegtijdige 
aflossing van een 
hypotheek wordt 
breed ondersteund
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Conclusie
Dat het huidige pensioenstelsel verder zal 
worden vernieuwd, lijkt onvermijdelijk en 
staat niet ter discussie. Op welke manier 
dit zal gebeuren, is een belangrijk punt 
in de huidige coalitieonderhandelingen. 
Het lijkt erop dat de aanbeveling van 
de SER, een individueel stelsel met 
collectieve risicodeling, ook door de 
onderhandelingspartijen zal worden 
gevolgd. Zij zijn het erover eens dat het 
pensioen individueel inzichtelijk moet 
worden. Hiervoor moet worden gebroken 
met de doorsneesystematiek. In hoeverre 
er sprake zal zijn van risicodeling en 
hoeveel keuzevrijheid er overblijft voor de 
deelnemers in een pensioen, is momenteel 
lastig te voorspellen. Dit komt mede doordat 
de SER zijn advies omtrent de nadere 
invulling van het voorgestelde stelsel nog 
niet heeft uitgebracht. Wij verwachten dat 
ook zzp’ers onderdeel zullen worden van 
het nieuwe stelsel. Of en in hoeverre dit een 
verplichting zal zijn, is op dit moment echter 
nog niet in te schatten.

Het lijkt erop dat de vrije keuze van 
pensioenuitvoerder zal terugkomen in 
het nieuwe stelsel, aangezien dat weinig 
impact zal hebben op de solidariteit in 
het pensioenstelsel. In theorie leidt dit tot 
concurrentie tussen de pensioenfondsen 
en in het verlengde daarvan tot betere 
prestaties en efficiëntie van deze 
fondsen. Of dit in de praktijk ook het 
geval zal zijn, is echter afhankelijk van 
de mate van betrokkenheid van de 
individuele deelnemers.

Jurgen van de Meerendonk
Global Employer Services
Jvandemeerendonk@deloitte.nl
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In deze bijdrage staan twee recente 
uitspraken van de Hoge Raad centraal: 
PMT/BAM Geleiderail (HR 23 september 
2016) en GOM Schoonhouden/BPF 
Schoonmaak (HR 14 oktober 2016). 
Beide arresten zijn van belang voor 
de beoordeling van de rechtsrelatie 
tussen een verplicht gesteld 
bedrijfstakpensioenfonds en de 
aangesloten werkgever(s). Daarbij gaat 
het ons niet zozeer om de vraag of de 
werkgever onder de verplichtstelling 
valt (de reikwijdte-discussie), maar 
meer om de vraag in hoeverre een 
bedrijfstakpensioenfonds (hierna: BPF) nog 
kan aankloppen bij een werkgever voor 
zaken uit het verleden. In de Geleiderail-
uitspraak lijkt de Hoge Raad vooral een 
praktische oplossing te hebben willen 
aandragen, terwijl de uitspraak in de GOM-
kwestie principiëler van aard is.

Arresten Hoge 
Raad over 
premiebetalingsplicht 
bij verplicht gestelde 
pensioenregelingen
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Geleiderail
BAM Geleiderail ontwierp en maakte 
onder andere ‘werken op het gebied van 
geleiderails’, beter bekend als vangrails. 
Daarbij was de vraag of Geleiderail tot de 
sector Bouw (dat vond Geleiderail zelf) 
behoorde, omdat zij immers werken tot 
stand bracht die de verkeersveiligheid 
bevorderen, of tot de sector Metaal (dat 
vond pensioenfonds PMT), omdat bij het 
maken van de vangrails metaal werd be- 
of verwerkt. Geleiderail koos zelf voor de 
sector Bouw en had gedurende vele jaren 
deelgenomen in deze pensioenregeling 
en daarvoor ook steeds keurig de 
verschuldigde pensioenpremies afgedragen. 
Na jaren van procederen heeft het hof 
uiteindelijk (na verwijzing door de Hoge 
Raad) uitgemaakt dat ondernemingen 
waarvan het bedrijf is gericht op het 
uitvoeren van werken met betrekking tot 
stalen voorwerpen onder de omschrijving 
van de werkingssfeer van de metaal-cao 
vallen. Omdat daarmee was komen vast 
te staan dat Geleiderail in de aangeduide 
periode van 1 januari 2001 tot 1 januari 2012 
tot de metaalsector behoorde, probeerde 
PMT als het fonds dat verantwoordelijk is 
voor de pensioenregeling in deze sector 
vervolgens de premies over deze periode te 
innen bij Geleiderail.

Deze wens van PMT om met terugwerkende 
kracht alsnog de verschuldigde premies 
te innen bij Geleiderail is begrijpelijk. Nu 
immers in rechte was komen vast te staan 
dat Geleiderail onder PMT viel, hadden de 
werknemers van Geleiderail in beginsel 
een afdwingbaar recht op pensioen 
richting PMT. Dit vanwege de systematiek 
bij verplicht gestelde pensioenregelingen: 
iedere werknemer die bij een werkgever 
in dienst is die onder een BPF valt, kan 
aanspraak maken op zijn pensioenopbouw 
volgens het pensioenreglement van het 
betreffende BPF. Daarvoor is niet een 
afzonderlijk besluit van het fondsbestuur 
nodig. Ook is niet vereist dat de werknemers 
daadwerkelijk zijn aangemeld en voor hen 
voor de betreffende pensioenaanspraken 

premies zijn betaald (zie HR 3 februari 
2012). Anders gezegd: geen premie, toch 
pensioen in een BPF-omgeving. Het BPF zal 
gegeven zijn verzekeringsplicht dan ook alles 
in het werk stellen om de onderliggende 
pensioenpremies alsnog te innen. Uiteraard 
kan dat voor de werkgever tot grote 
problemen leiden, en zo ook hier.

Geleiderail weigerde om pensioenpremies 
af te dragen aan PMT, ook al bleek achteraf 
dat zij tot de metaalsector behoorde. 
Voor dit standpunt valt wel enig begrip 
op te brengen, aangezien Geleiderail 
met recht aanvoerde dat zij voor haar 
werknemers voor de betreffende periode 
al pensioenpremies had afgedragen aan de 
pensioenuitvoerder van de sector waartoe 
zij meende te behoren: de bouwsector. 
Als al betaald is aan BPF Bouw, kon het 
toch niet zo zijn dat zij nu voor deze groep 
werknemers een tweede keer premies 
diende af te dragen betreffende dezelfde 
periode, dit keer aan PMT?

De facto zou sprake zijn van dubbele 
pensioenopbouw, namelijk zowel bij 
BPF Bouw op basis van de vermeende 
verplichtstelling en de door Geleiderail 
gedane pensioentoezegging, alsook bij 
PMT op basis van de daadwerkelijke 
verplichtstelling. In de literatuur wordt een 
dubbele pensioenopbouw vrij eensgezind 
als onwenselijk betiteld. Gesteld wordt 
dan dat een beroep van de werknemers 
op dubbele pensioenopbouw strijdig zou 
zijn met ‘goed werknemerschap’. Voorts 
leidt een dubbele pensioenopbouw veelal 
ook tot een ‘onzuiver’ pensioen en fiscale 
bovenmatigheid, met alle onwenselijke 
gevolgen van dien. Om dubbele 
pensioenopbouw te voorkomen wordt 
daarom meestal gekozen voor uitsluitend 
de regeling bij het ‘goede’ pensioenfonds, 
dat wil zeggen het daadwerkelijk verplicht 
gestelde bedrijfstakpensioenfonds. Hoe 
een en ander praktisch zou moeten worden 
opgelost, is overigens minder duidelijk.
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Want wat nu als de ‘foute’ 
pensioenuitvoerder niet wenst mee te 
werken en vasthoudt aan de met de 
werkgever gemaakte afspraken? Als 
argument zal door de uitvoerder veelal 
worden gesteld dat hij wel degelijk steeds 
het verzekeringsrisico heeft gedragen en 
niet verantwoordelijk is voor het oplossen 
van een probleem dat door de werkgever 
zelf is veroorzaakt. Mogelijke oplossingen 
als het met terugwerkende kracht 
verlenen van een formele vrijstelling (al 
dan niet onder betaling van het eventuele 
verzekeringstechnische nadeel en mits de 
nieuwe regeling ten minste gelijkwaardig is) 
en collectieve waardeoverdracht bieden dan 
in een dergelijk scenario niet direct soelaas.

In ieder geval houdt de Hoge Raad het 
oordeel van het hof in stand:
 • Geleiderail valt weliswaar onder de 
metaalsector, maar

 • Geleiderail hoeft niet met terugwerkende 
kracht premies te betalen aan PMT.

Voor de motivering wordt verwezen naar de 
specifieke omstandigheden van het geval, 
waarbij kennelijk veel waarde wordt gehecht 
aan de omstandigheid dat Geleiderail goede 
redenen had om aanvankelijk te menen 
onder BPF Bouw te vallen. Door te goeder 
trouw al premies te hebben betaald, behoeft 
niet nog een keer te worden betaald, zo lijkt 
de redenering. Betaling van de premies met 
terugwerkende kracht zou naar de aard 
niet aan de orde kunnen zijn, zo oordeelde 
het hof (en dus ook de Hoge Raad). Als dat 
wel zo zou zijn, gaat de rechter nog een 
stapje verder: de premievordering van PMT 
wordt naar maatstaven van redelijkheid en 
billijkheid onaanvaardbaar geacht.

Wij menen dat de uitspraak van de Hoge 
Raad in dezen naar haar praktische 
uitwerking te billijken valt: PMT heeft (te) lang 
stil gezeten en Geleiderail heeft al steeds 
pensioenpremies afgedragen aan een 
uitvoerder van wie zij niet direct behoefde 
te bevroeden dat dit niet de juiste partij was. 
Voorwaar dus een praktische oplossing, zij 
het met PMT als grote verliezer. Het blijft 
toch zuur dat de uitvoerder die uiteindelijk 
niet verplicht is de pensioenregeling uit te 
voeren (BPF Bouw), daarvoor wel de premies 
heeft geïnd, terwijl de uitvoerder die daartoe 
wel verplicht wordt geacht (PMT) naar de 
achterliggende premies kan fluiten.

Verondersteld wordt kennelijk dat de 
deelnemers de bij BPF Bouw opgebouwde 
pensioenrechten in stand zullen laten en 
alleen voor wat betreft de toekomstige 
opbouw naar PMT zullen kijken. Dat zou 
zo maar kunnen, nu de verschillende 
pensioenregelingen redelijk gelijke 
uitkomsten kennen. Maar wat nu als 
onder de PMT-pensioenregeling veel meer 
pensioen had kunnen worden opgebouwd?

In dat geval zouden de werknemers naar 
onze mening zonder meer aanspraak 
kunnen maken op dat meerdere door 
alsnog de pensioenopbouw op te 
eisen die hen toekomt op basis van de 
verplichtstelling. Indien zij dan tegelijkertijd 
aanspraak (blijven) maken op pensioen bij 
BPF Bouw, zou dat in strijd kunnen komen 
met de goede trouw, maar zeker is dat niet 
en een fiscaal onzuivere regeling is toch 
vooral onaangenaam voor de werkgever 
in kwestie. In ieder geval zit PMT met 
de gebakken peren als de werknemers 
daadwerkelijk bij PMT aankloppen om hun 
pensioenaanspraken over het verleden 
te incasseren. PMT zal dan immers de 
pensioenclaims moeten honoreren, zonder 
dat daar enige premie tegenover staat. 
En voorlopig althans is BPF Bouw dan de 
lachende derde: zij zit op het pensioengeld 
en kan afwachten of zij de tegenprestatie 
voor de ontvangen pensioenpremies al 

dan niet moet verrichten. De vraag is of 
dat een billijke uitkomst is. In de praktische 
uitwerking lijkt het einde in deze lange 
juridische strijd dan ook nog niet in zicht.

Opvallend is ten slotte dat de procureur-
generaal in zijn uitvoerige conclusie 
met zoveel woorden stelt dat het 
primair de verantwoordelijkheid van de 
pensioenuitvoerder is om te zorgen dat 
alle werkgevers in de branche zich aan 
hun wettelijke verplichting tot aansluiting 
bij het fonds houden. Voordien werd deze 
verantwoordelijkheid veelal en primair 
bij de werkgever zelf gelegd. Dit biedt 
een aanknopingspunt voor de werkgever 
die na lange tijd wordt aangesproken 
door een bedrijfstakpensioenfonds en 
aansprakelijk wordt gehouden voor de 
betaling van torenhoge pensioenpremies 
uit het verleden. Wel moeten worden 
opgemerkt dat de onderliggende feiten en 
omstandigheden in de Geleiderail-zaak een 
belangrijke rol lijken te hebben gespeeld.

GOM
In deze zaak ging het om een werkgever 
in de schoonmaaksector die door 
middel van een overname een groep 
werknemers had ingelijfd. Vaststond 
dat deze overname kwalificeerde als 
een overgang van onderneming in de 
zin van de Europese Richtlijn 2001/23, 
zoals door de Nederlandse wetgever 
geïmplementeerd in de artikelen 7:662-666 
BW. Op grond van deze richtlijn gaan als 
hoofdregel alle rechten en verplichtingen 
uit hoofde van de arbeidsovereenkomst 
automatisch over van de vervreemder 
op de verkrijger. Voor pensioenen maakt 
de richtlijn expliciet een uitzondering 
op deze werknemersbescherming, 
maar de Nederlandse wetgever heeft 
gebruikgemaakt van de mogelijkheid die 
de richtlijn lidstaten daartoe biedt en heeft 
bepaald dat – hier niet ter zake doende 
mogelijke uitzonderingen daargelaten – ook 
pensioenverplichtingen automatisch mee 
overgaan.
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In de GOM-zaak bleven de werknemers 
dezelfde schoonmaakwerkzaamheden 
verrichten en viel hun werkgever daardoor 
zowel voor als na de overname onder 
de verplicht gestelde pensioenregeling, 
uitgevoerd door BPF Schoonmaak.

Belangrijk in deze kwestie is voorts dat 
voor de groep overkomende werknemers 
de overdragende werkgever géén 
pensioenpremies had afgedragen. Dat 
was overigens ten tijde van de verkoop 
bekend. De koper (GOM) had het nog te 
betalen bedrag aan pensioenpremies in 
mindering gebracht op de koopprijs en 
bovendien een vrijwaring opgenomen in 
de overnameovereenkomst dat zij niet 
aansprakelijk was voor achterstallige 
pensioenbedragen daterend van vóór de 
overname. Tot zover leek alles voor GOM 
dus prima geregeld.

Dit werd anders toen GOM toch werd 
aangesproken door BPF Schoonmaak en 
wel voor een veel hoger bedrag dan dat 
GOM dacht dat nog verschuldigd was (maar 
liefst € 1,3 miljoen meer). Tot overmaat van 
ramp bleek bovendien de overdragende 
werkgever (VBG) inmiddels failliet te zijn, 
zodat de verkoper niet langer verhaal 
bood bij het uitwinnen van de verkregen 
vrijwaring ter zake. Van groot belang werd 
dan ook de vraag of het betreffende BPF 
een zelfstandig vorderingsrecht ter zake 
deze premies had voor de periode vóór 
de overname op de nieuwe werkgever/
koper. BPF Schoonmaak meende dat dit het 
geval was en beriep zich op de wettelijke 
gelijkstelling van een pensioenregeling 
die ondergebracht is bij een BPF met een 
‘reguliere’ pensioenovereenkomst tussen 
een werkgever en een werknemer. GOM 
daarentegen vond uiteraard dat haar 
pensioenverplichtingen – uitsluitend – 
gebaseerd waren op de verplichtstelling 

en dus niet (ook) vielen onder de 
werknemersbescherming van de richtlijn 
zoals die in de Nederlandse wet is 
geïmplementeerd. Daarom meende GOM 
dat zij slechts aansprakelijk kon worden 
gesteld voor haar pensioenverplichtingen 
vanaf de overname en niet voor 
pensioenpremies die zijn ontstaan vóór de 
overname.

Vanaf de kantonrechter die oordeelde over 
deze rechtsvraag tot en met de Hoge Raad 
liep het voor GOM niet goed af. Geoordeeld 
werd dat:
 • een verplicht gesteld pensioen 
evengoed onder de wet overgang van 
onderneming valt;

 • derhalve achterstallige pensioenpremies 
mee overgaan naar de koper;

 • het BPF bovendien een zelfstandig 
vorderingsrecht voor de achterstallige 
pensioenpremies op de koper heeft.

Gelet op de wettekst menen wij 
dat het oordeel dat ook verplicht 
gestelde pensioenfondsregelingen bij 
overgang van onderneming onder de 
werknemersbescherming vallen, te 
billijken valt. Het gaat er immers om of de 
verplichting uit de arbeidsovereenkomst 
voortvloeit en niet of die met zoveel 
woorden is opgenomen in dezelfde 
arbeidsovereenkomst. Dit blijkt vooral 
duidelijk uit de keuze van de wetgever om 
de verplichte deelname in een BPF gelijk te 
stellen aan een pensioenovereenkomst (art. 
2 lid 2 sub a PW).

Meer problemen hebben wij met 
het oordeel van de Hoge Raad dat 
ook een derde (zoals in dit geval een 
pensioenuitvoerder) rechtstreeks een 
vorderingsrecht kan ontlenen aan de 
wetsartikelen inzake overgang van 
onderneming. Bedacht moet namelijk 

Kennelijk oordeelt 
de Hoge Raad 
dat pensioen 
alleen voldoende 
gewaarborgd is voor 
de werknemers als 
de werkgever ook 
de pensioenpremies 
afdraagt
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worden dat deze wetsartikelen voortvloeien 
uit de richtlijn, waarbij deze richtlijn de 
werknemer beschermt in diens positie 
tegenover zijn werkgever. Dit blijkt ook uit 
de bepaling dat de verkoper nog een jaar na 
de overname naast de koper aansprakelijk 
blijft voor verplichtingen die betrekking 
hebben op de periode vóór de overname. 
Werknemersbescherming dus tegenover 
de werkgever.

Nergens staat echter in deze bepalingen dat 
(ook) derden gebonden zouden zijn richting 
de werknemers. Kennelijk oordeelt de 
Hoge Raad dat pensioen alleen voldoende 
gewaarborgd is voor de werknemers als 
de werkgever ook de pensioenpremies 
afdraagt, maar daar valt – zoals wij 
zagen – het nodige op af te dingen. De 
pensioenen zijn immers in de BPF-situatie 
ook afdwingbaar tegenover het BPF als daar 
geen premies voor zijn afgedragen.

Door deze dogmatisch dubieuze 
uitkomst is het interessant om te 
bedenken wat rechtens zou zijn als niet 
de nieuwe werkgever door het BPF wordt 
aangesproken, maar de oude werkgever 
(de verkoper dus). Zou dan de verkoper 
kunnen stellen dat hij na verloop van 
één jaar ‘off the hook’ is? Als immers 
de betreffende pensioenverplichtingen 
worden aangemerkt als voortvloeiende 
uit de arbeidsovereenkomst (teneinde de 
overgang van onderneming-uitkomst te 
kunnen bewerkstelligen), lijkt verdedigbaar 
dat de verkoper deze verplichtingen slechts 
nog een jaar vanaf de overname hoeft 
na te komen. Niet voor niets heeft de 
wetgever dat immers met zoveel woorden 

neergelegd in de artikelen over overgang 
van onderneming, en daarin is deze 
beperking tot één jaar nergens beperkt tot 
uitsluitend de verplichtingen tegenover de 
werknemer. Daarbij komt dat het voor de 
hand ligt dat wanneer die verplichtingen 
worden opgerekt ten behoeve van derden, 
deze derden ook gebonden zijn aan de 
beperkingen die dienaangaande gelden. Met 
andere woorden: de pensioenuitvoerder 
mag de pensioenpremies van de koper 
vorderen, omdat het een verplichting betreft 
die uit de arbeidsovereenkomst voortvloeit, 
maar als die verplichting dit etiket opgeplakt 
krijgt, moet dezelfde pensioenuitvoerder 
zich ook rekenschap geven van de inherente 
beperking ten opzichte van de oude 
werkgever tot één jaar.

Wij achten een dergelijke uitkomst overigens 
niet wenselijk en merken op dat het fonds 
ook zelfstandig een recht op premiebetaling 
richting de oude werkgever heeft, 
onafhankelijk van de door de Hoge Raad 
hier gekozen ‘overgang van onderneming-
route’. Maar deze keuze opent wel de 
discussie zoals hiervoor weergegeven. 
Mede om die reden hadden wij liever 
gezien dat de Hoge Raad de overgang van 
ondernemingsbescherming had beperkt 
tot de werknemers en die niet had opgerekt 
tot (ook) BPF-bescherming. In dat geval 
was de pensioenuitvoerder weliswaar de 
dupe geweest (BPF Schoonmaak had wel 
pensioenen moeten honoreren zonder dat 
daar premies tegenover stonden), maar dat 
hoeft niet onoverkomelijk te zijn, zo zagen 
wij in de Geleiderail-uitspraak.

Conclusie
Het is duidelijk dat de onvermijdelijke 
driehoeksverhouding in pensioenland 
de gemoederen nog wel enige tijd 
zal blijven bezighouden. Door de 
onderbrengverplichting die na een 
pensioenovereenkomst of een daaraan 
gelijkgestelde verplichte deelname in 
een BPF op de werkgever rust, is het 
onvermijdelijk dat er naast de werkgever 
en de werknemer(s) nog een derde partij in 
beeld komt, namelijk de pensioenuitvoerder. 
In de Geleiderail-uitspraak trok deze 
pensioenuitvoerder aan het kortste 
eind, terwijl in de GOM-uitspraak de 
pensioenuitvoerder juist werd geholpen 
door de werknemersbescherming van 
de richtlijn op te rekken tot een BPF-
bescherming. Zoals wel vaker blijft veel 
afhangen van de feiten en omstandigheden. 
Beide uitspraken vallen wat de uitkomst 
betreft wellicht te billijken, maar openen ook 
weer nieuwe discussies. Uiteraard zullen wij 
de uitkomsten van deze discussies op de 
voet blijven volgen en met u delen.

Willem Wille
Deloitte Legal – Pension Law
Wwille@deloitte.nll
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Bij een verhoging van de 
pensioenrichtleeftijd worden de fiscaal 
maximale opbouwpercentages opnieuw 
bepaald. Dit resulteerde per 1 januari 
2014 in een verhoging naar 67 jaar 
en in significante wijzigingen in de 
pensioenregelingen over de gehele breedte 
van werkgevers. Met de volgende wijziging 
aanstaande is de werkgever daarom 
opnieuw aan zet. In dit artikel gaan wij 
in op de wijzigingen in de tweede pijler 
(werkgeverspensioen) en op de gevolgen 
daarvan voor de werkgever.

Pensioenleeftijd 
naar 68 jaar: de 
werkgever is aan zet
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Inleiding
Al jarenlang laten de ramingen van 
het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(hierna: CBS) een stijgende lijn zien in de 
levensverwachting. Dit positieve effect 
van de verbeterde gezondheidszorg 
en de ontwikkeling van de medische 
mogelijkheden heeft echter ook een 
belangrijke impact op ons pensioen. In 
zowel de eerste pijler (AOW) als de tweede 
pijler (werkgeverspensioen) wordt pensioen 
duurder: ouder worden betekent langer 
pensioen uitkeren en dat zorgt voor 
hogere pensioenkosten. Om die reden is 
in 2012 de Pensioenwet gewijzigd: onder 
bepaalde voorwaarden zullen de AOW- en 
pensioenrichtleeftijd (gestaffeld) meestijgen 
met de levensverwachting.

Voor de pensioenrichtleeftijd wordt 
daarbij gekeken naar de stijging van 
de levensverwachting in de volgende 
tien jaar. Wanneer die stijging naar 
verwachting groter is dan één jaar, dan 
wordt de pensioenrichtleeftijd met één 
jaar verhoogd. In lijn daarmee wordt de 
pensioenrichtleeftijd per 1 januari 2018 met 
één jaar verhoogd naar 68 jaar. Overigens is 
deze methodiek niet onbetwist: vakbonden 
FNV en VCP hebben onlangs alternatieven 
voorgesteld waarbij niet met één jaar wordt 
verhoogd, maar met respectievelijk zes en 
acht maanden.

Wat wijzigt er nu precies?
De pensioenrichtleeftijd wordt per 1 januari 
2018 verhoogd naar 68 jaar. In lijn daarmee 
zal de staatssecretaris van Financiën via een 
formeel besluit de fiscaal maximale opbouw 
per 1 januari 2018 opnieuw bepalen. Daarop 
vooruitlopend heeft de staatssecretaris 
van Financiën voorlopige aanpassingen 
gepubliceerd.

Voor eind- en middelloonregelingen 
blijven de huidige opbouwpercentages, 
respectievelijk 1,657% en 1,875%, 
gehandhaafd. Wel zijn die maximale 
opbouwpercentages gericht op uitkering 
vanaf 68 jaar. Wordt de pensioenleeftijd op 
67 jaar gehouden, dan zal het maximale 
opbouwpercentage dalen. Voor een 
middelloonregeling met een uitkering 
vanaf 67 jaar bijvoorbeeld is het maximale 
opbouwpercentage per 1 januari 2018 
1,738%, een versobering ten opzichte van de 
huidige situatie.

Ook voor beschikbare premieregelingen 
heeft de staatssecretaris de maximale 
premiestaffels in lijn gebracht met de 
verhoging van de pensioenleeftijd. De 
maximale premiestaffels gericht op inkoop 
op 68 jaar zijn verlaagd ten opzichte van de 
huidige maximale premiestaffels, omdat de 
premie-inleg een jaar langer kan renderen. 
Voor een beschikbare premieregeling 
met inkoop op 67 jaar is eenzelfde mate 
van versobering te verwachten als bij de 
middelloonregeling.

Gevolgen voor pensioenregeling
De impact van deze wijzigingen op huidige 
pensioenregelingen is sterk afhankelijk van 
de invulling van die regelingen. Voor fiscaal 
maximale middelloonregelingen is de impact 
bijvoorbeeld duidelijker te bepalen dan 
voor een fiscaal niet-maximale beschikbare 
premieregeling.

Als de huidige pensioenregeling een eind- 
of middelloonregeling is met een fiscaal 
maximale pensioenopbouw, dan zal de 
pensioenregeling moeten worden gewijzigd 
om ook na 1 januari 2018 binnen het fiscale 
kader te blijven. Andere wijzigingen buiten 
beschouwing gelaten, zal voor een dergelijke 

Past een 
pensioenregeling per 1 
januari 2018 niet meer 
binnen het fiscale kader, 
dan wordt de regeling 
gekwalificeerd als fiscaal 
bovenmatig
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regeling óf het opbouwpercentage moeten 
worden verlaagd óf de pensioenleeftijd 
worden verhoogd.

Voor een (fiscaal maximale) beschikbare 
premieregeling moet daarnaast ook worden 
gekeken naar de onderliggende rekenrente, 
voordat kan worden bepaald of een regeling 
moet worden aangepast. De maximale 
premiestaffels die de staatssecretaris 
heeft gepubliceerd, zijn gebaseerd op een 
rekenrente van 4%, maar deze staffels zijn 
niet direct te vergelijken met bijvoorbeeld 
een premiestaffel gebaseerd op een 
rekenrente van 3%.

Ongeacht het type regeling is voor een 
fiscaal niet-maximale regeling niet altijd 
direct te zeggen of de regeling na 1 januari 
2018 ook nog binnen het fiscale kader 
valt. Daartoe kan in een verdere analyse 
het samenspel van opbouwpercentage of 
premie-inleg, pensioenleeftijd en franchise 
worden onderzocht en naast de fiscaal 
maximale lat worden gelegd.

Wanneer een pensioenregeling niet zodanig 
wordt aangepast dat deze past binnen 
het fiscale kader per 1 januari 2018, dan 
wordt die regeling gekwalificeerd als fiscaal 
bovenmatig. Dit heeft zeer ingrijpende 
fiscale gevolgen voor de werknemers: de 
opgebouwde pensioenaanspraken worden 
dan tot regulier inkomen gerekend en 
vallen niet langer onder de zogenoemde 
omkeerregel. Deze regel beschrijft dat 
pensioenaanspraken worden gezien als 
uitgesteld loon en pas worden belast tijdens 
de uitkeringsfase. Valt die regel weg, dan 
zal de Belastingdienst met terugwerkende 
kracht belasting heffen over de waarde van 
de opgebouwde pensioenaanspraken. Die 

heffing bestaat niet alleen uit maximaal 
52% inkomstenbelasting, maar daarnaast 
ook uit 20% revisierente. Vervolgens 
wordt de waarde van de opgebouwde 
pensioenaanspraken jaarlijks in box 3 
meegenomen. Het is dus noodzaak om te 
voorkomen dat de pensioenregeling fiscaal 
bovenmatig wordt per 1 januari 2018.

Werkgevers aan zet
Nu de pensioenleeftijd wordt verhoogd, 
zijn de werkgevers weer aan zet. Om 
fiscale bovenmatigheid te voorkomen en 
te bepalen of een wijziging noodzakelijk 
is, moet er kritisch naar de eigen 
pensioenregeling worden (laten) gekeken.
Indien een wijziging noodzakelijk blijkt, is 
er in de meeste gevallen een aantal opties 
waaruit de werkgever kan kiezen. Die keuze 
mag geen eenzijdige beslissing zijn: bij een 
regelingswijziging is instemming van de 
(vertegenwoordiging van) medewerkers altijd 
verplicht. Hierbij wordt geen onderscheid 
gemaakt naar de achtergrond van de 
regelingswijziging: een regelingswijziging 
uit strategisch oogpunt wordt op eenzelfde 
manier behandeld als een regelingswijziging 
die volgt uit de uitwerking van de Wet op 
de loonbelasting, zoals dat bij de verhoging 
van de pensioenleeftijd het geval is. Het 
is voor het verkrijgen van die instemming 
aan te bevelen de werknemers en/of de 
ondernemingsraad al in een vroeg stadium 
te betrekken bij het keuzeproces. Een 
versobering van de pensioenopbouw of 
verhoging van de pensioenleeftijd kan 
immers een grote impact hebben op de 
werknemers.

Ongeacht of de 
pensioenregeling wel 
of niet moet worden 
aangepast, is een tijdige 
start van het proces aan 
te raden
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doorlooptijd van minimaal zes maanden 
aangehouden. Dat zou voor de verhoging 
van de pensioenleeftijd per 1 januari 2018 
betekenen dat al voor de zomermaanden 
een start moet zijn gemaakt.

Blik op de toekomst
In het kader van de verhoging van de 
pensioenleeftijd wordt met een kritische 
blik naar de arbeidsvoorwaarde pensioen 
gekeken. Het is voor werkgevers dan 
ook een ideaal moment om te kijken 
naar het bredere ouderenbeleid en 
naar de rol van pensioen in het gehele 
arbeidsvoorwaardenpakket.
Als de ramingen van het CBS waarheid 
worden, zal de pensioenrichtleeftijd de 
komende decennia namelijk verder stijgen 
en zullen medewerkers tot op steeds 
latere leeftijd werkzaam zijn. Dit vergt 

Belangrijke afweging bij een beslissing 
tot regelingswijziging kan zijn dat bij de 
verhoging van de pensioenleeftijd het 
gat met de ingangsleeftijd van de AOW 
(voorlopig) groter wordt, maar ook of en op 
welke manier werknemers gecompenseerd 
zullen worden na de regelingswijziging.
Ongeacht of de regeling wel of niet 
moet worden aangepast, is een tijdige 
start van het proces aan te raden. Het 
proces rondom de verhoging van de 
pensioenleeftijd is complex en vraagt 
om een zorgvuldige afhandeling. Overleg 
met en communicatie aan medewerkers 
is daarin zeer belangrijk. Ook de (on)
mogelijkheden in de administratiesystemen 
bij de pensioenuitvoerder moeten 
worden onderzocht. Dat betekent dat het 
ook een tijdrovend proces kan zijn. Om 
daarmee rekening te houden en niet in 
tijdnood te raken wordt doorgaans een 
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Conclusie
Met de verhoging van de pensioenleeftijd 
per 1 januari 2018 wordt de fiscaal maximale 
pensioenopbouw verder versoberd. De 
bal ligt nu opnieuw bij de werkgever. Deze 
zal samen met zijn werknemers moeten 
onderzoeken of de pensioenregeling 
nog voldoet aan het fiscale kader en, 
indien nodig, moeten kiezen voor een 
regelingswijziging. Daarbij is zorgvuldigheid 
en tijdigheid geboden, evenals een open blik 
naar de bredere arbeidsvoorwaarden en het 
ouderenbeleid.

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

De pensioenrichtleeftijd 
wordt per 1 januari 
2018 verhoogd naar 
68 jaar

een hernieuwde blik op de strategische 
personeelsplanning, maar kan ook 
van invloed zijn op de vitaliteit van het 
personeelsbestand. Een toekomstbestendig 
ouderenbeleid tot aan de pensioendatum 
zal daarom steeds belangrijker worden.
Naast de verwachting van een verdere 
stijging van de pensioenleeftijd in de 
komende jaren zal ook de maximale 
pensioenopbouw naar verwachting verder 
worden versoberd. Hierdoor zal pensioen 
een minder significant onderdeel worden 
van het arbeidsvoorwaardenpakket en 
kan ter compensatie worden gekeken 
naar het aanvullen van bestaande 
arbeidsvoorwaarden of het introduceren 
van nieuwe arbeidsvoorwaarden, 
zoals een opleidingsbudget of zorg- en 
hypotheekbijdragen.
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per 1 januari 2018 niet 
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kader, dan wordt de 
regeling gekwalificeerd als 
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