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Redactioneel

Geen pensioenakkoord
Een pensioenakkoord is een complex 
geheel, omdat er zeer veel zaken in 
samenkomen waarover veel verschillende 
meningen bestaan. Denk bijvoorbeeld 
aan de omvorming naar meer individuele 
regelingen, de leeftijd waarop pensioen en 
AOW moeten ingaan, de afschaffing van 
de doorsneepremie (met de bijbehorende 
overgangsregelingen), de pensioenregeling 
voor zzp’ers, een betere regeling van het 
nabestaandenpensioen, de mogelijkheid 
tot het in één keer opnemen van een deel 
van de pensioenpot (bijvoorbeeld voor 
het aflossen van de hypotheek) en de 
parameters waarmee de pensioenfondsen 
moeten rekenen bij het bepalen van hun 
financiële positie (waarbij met name de 
rekenrente zeer veel aandacht krijgt, omdat 
die al lange tijd erg laag is). Op 21 november 
2018 werd na intensief overleg tussen 
werkgevers, werknemers en het kabinet 
duidelijk dat er geen pensioenakkoord 
gesloten kon worden, waarbij direct het 
zwartepieten begon tussen de bij de 
onderhandelingen betrokken partijen.
Vanuit een aantal principiële keuzes die 
gemaakt moeten worden rondom de 
opbouw van voorzieningen voor de oude 
dag en de structurele veranderingen op 
de arbeidsmarkt is een pensioenakkoord 
belangrijk. Toch komt de acute noodzaak 
om het pensioenstelsel te hervormen 
misschien nog wel meer voort uit de 
dreiging dat een aantal grote (bedrijfstak)
pensioenfondsen in 2019 of 2020 zal 
moeten besluiten tot het korten van rechten 
en aanspraken, om daarmee uitholling van 
hun pensioenvermogens te voorkomen. 
Deze noodzaak werd in december 2018 
verder aangewakkerd, doordat de beurzen 

behoorlijk onderuitgingen, zodat deze 
kortingen waarschijnlijker werden (waarbij 
overigens opgemerkt moet worden dat 
de beurzen zich in februari alweer volledig 
hersteld hebben).

Op 1 februari heeft minister Koolmees 
een tienpuntenplan voor het nieuwe 
pensioenstelsel aan de Tweede Kamer 
gestuurd. De punten die hij daarin noemt, 
zijn feitelijk de thema’s die in de eerste alinea 
van dit Redactioneel worden genoemd. 
In zijn plan noemt hij geen concreet 
tijdpad. De minister heeft wel verklaard 
dát hij tot een nieuw pensioenstelsel wil 
komen en dat hij bereid is te kijken naar 
kortetermijnmaatregelen om de kortingen 
van pensioenaanspraken en -rechten te 
vermijden, maar dat er daarvoor eerst een 
nieuw pensioenstelsel moet zijn. Het lijkt in 
ieder geval wel duidelijk dat tot de verkiezing 
voor de Provinciale Staten weinig voortgang 
zal worden geboekt op het dossier van het 
pensioenakkoord.

In dit nummer schenken we uiteraard 
aandacht aan het tienpuntenplan van 
minister Koolmees. Daarnaast vindt u in dit 
nummer een artikel over de handreiking 
waarmee de Regeling Vervroegde Uittreding 
kan worden geïnterpreteerd, een artikel over 
de Deliveroo-uitspraak en een bijdrage over 
het nabestaandenpensioen.

We wensen u wederom veel leesplezier toe.

Reacties: pensioen@deloitte.nl

Pensioen  | Redactioneel 
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Belastingdienst publiceert handreiking Regeling 
Vervroegde Uittreding. De Belastingdienst 
heeft naar aanleiding van het arrest HR 22 
juni 2018 een handreiking gepubliceerd voor 
de interpretatie van het begrip Regeling 
Vervroegde Uittreding (RVU). Voor werkgevers 
schept de interpretatie meer duidelijkheid of 
een eindheffing van 52% verschuldigd is. De 
Hoge Raad oordeelde, dat om te bepalen of 
een vertrekregeling een RVU is, moet worden 
gekeken naar de objectieve voorwaarden en 
kenmerken van die regeling. Hierbij zijn de 
beweegredenen van werkgever en werknemer 
niet relevant. 

Belastingdienst publiceert 
handreiking Regeling 
Vervroegde Uittreding
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De Hoge Raad bepaalde ook dat de 
RVU-toets vooraf moet plaatsvinden. 
De feitelijke uitwerking van de 

vertrekregeling (dus achteraf bezien) doet 
niet ter zake. In de handreiking wordt 
uiteengezet hoe de Belastingdienst hier 
invulling aan geeft. In een verzamelbesluit 
van 11 december 2018 over diverse 
onderwerpen op het terrein van 
pensioenen, worden de drie RVU-besluiten 
ingetrokken die hun belang zouden hebben 
verloren. Het gaat om de volgende besluiten:
 • het besluit van 26 mei 2005 (toelichting op 
de zogeheten kwantitatieve toets);

 • het besluit van 8 december 2005 
(toelichting op de zogeheten 
kwalitatieve toets);

 • het besluit van 18 december 2013 (met 
een 10%-doelmatigheidsmarge bij 
afspiegeling).

Uit de handreiking RVU blijkt overigens, dat 
bij de beoordeling door de Belastingdienst 
het kader van de twee beleidsbesluiten 
uit 2005 op hoofdlijnen in stand blijft. 
Het ‘nieuwe’ aspect van het beleid is, dat 
vanaf nu de objectieve voorwaarden en 
kenmerken van afvloeiingsregelingen 
bepalend zijn bij de beoordeling of 
een regeling bedoeld is als financiële 
overbrugging tot aan pensioen- of 
AOW leeftijd.

Kader in de handreiking
In zijn uitspraak heeft de Hoge Raad een 
algemeen kader geschetst aan de hand 
waarvan voor ieder type vertrekregeling kan 
worden bepaald of het een RVU is:

1. Allereerst wordt getoetst aan de 
objectieve voorwaarden van een 
vertrekregeling. Dit kan op collectief dan 
wel individueel niveau. Bij de toetsing 
aan de objectieve voorwaarden gaat 
het om de voorwaarden voor deelname 
aan de regeling. De Belastingdienst 
toetst of uit de voorwaarden voor 
deelneming kan worden afgeleid 
dat de vertrekregeling tot doel heeft 

oudere werknemers vervroegd te laten 
stoppen met werken door middel van 
een overbrugging die wordt uitgekeerd 
voor de periode tot het ingaan van het 
pensioen of de AOW-uitkering, dan 
wel te voorzien in een aanvulling op 
pensioenuitkeringen. 
 
De Belastingdienst kijkt als eerste of het 
ontslag al dan niet leeftijdgerelateerd is. 
Daarbij zijn, zo stelt de Hoge Raad, ‘de 
beweegredenen van de werkgever en de 
intenties en keuzes van de werknemer 
niet van belang’. 

 Vervolgens wordt gekeken naar de wijze 
waarop de vertrekvergoeding wordt 
vastgesteld. Als deze wordt vastgesteld 
met een berekeningsmethode in de lijn 
van de kantonrechtersformule of de 
transitievergoeding, dan is er sprake 
van een objectieve vaststelling van de 
vergoeding.

 In dat geval kan gesteld worden dat het 
doel van de vertrekregeling niet gericht 
is op het overbruggen tot AOW- of 
pensioenleeftijd of op het aanvullen van 
pensioen, en zal er normaal gesproken 
geen sprake zijn van een RVU.

 
2. Als op basis van de objectieve 

voorwaarden toch sprake kan zijn van 
een RVU, dan vindt op individueel niveau 
nog een kwalitatieve en/of kwantitatieve 
toets plaats.

Kwantitatieve toets, 70%-toets
Beoordeeld wordt of de ontslagvergoeding 
de ex-werknemer feitelijk in staat stelt om 
te overbruggen tot aan de AOW-leeftijd dan 
wel pensioendatum, of gezien kan worden 
als een aanvulling op het pensioen. Deze 
beoordeling vindt plaats aan de hand van de 
bekende 70%-toets.

Een ontslagvergoeding wordt niet gezien 
als RVU wanneer met de ontslagvergoeding 
een fictieve periodieke uitkering wordt 

Een vertrekregeling 
in het kader van een 
reorganisatie kan 
nog steeds als RVU 
kwalificeren wanneer 
(een deel van) deze 
regeling uitsluitend 
openstaat voor 
werknemers vanaf een 
bepaalde leeftijd

Pensioen  | Belastingdienst publiceert handreiking Regeling Vervroegde Uittreding
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Vertrekregelingen op grond van een 
sociaal plan
Veel collectieve vertrekregelingen zijn 
ingegeven door een reorganisatie van de 
werkgever en worden vastgelegd in een 
sociaal plan. De vertrekregeling kwalificeert 
niet als RVU wanneer op voorhand duidelijk 
is dat de reorganisatie niet tot doel heeft 
om met name oudere werknemers te laten 
afvloeien. Dit is bijvoorbeeld het geval als de 
reorganisatie plaatsvindt met het oog op de 
vermindering van het personeelsbestand 
op basis van objectieve criteria zoals het 
lifo-systeem of het afspiegelingsbeginsel. 
Als dergelijke objectieve, niet-
leeftijdgerelateerde criteria zijn gebruikt, is 
de hoogte van de vertrekvergoeding niet 
meer relevant, ook niet als die vergoeding 
de werknemer in staat stelt te overbruggen 
tot pensioen- of AOW-leeftijd. Een verdere 
toetsing aan de objectieve kenmerken van 
de regeling is dan niet meer noodzakelijk.

Een vertrekregeling in het kader van een 
reorganisatie kan nog steeds als RVU 
kwalificeren als (een deel van) deze regeling 
uitsluitend openstaat voor werknemers 
vanaf een bepaalde leeftijd.

Uit de overweging van de Hoge Raad kan – 
voor vertrekregelingen die geen specifiek 
leeftijdscriterium kennen – worden afgeleid, 
dat de feitelijke uitstroom (achteraf) van 
werknemers en de hoogte van de feitelijk 
overeengekomen beëindigingsvergoedingen 
niet relevant zijn. Het feit dat vooral 
oudere werknemers een vertrekregeling 
aantrekkelijk vinden en er daarom gebruik 
van maken, doet dus niet ter zake. Al deze 
factoren behoren namelijk niet tot de 
objectieve kenmerken en voorwaarden van 
de (vrijwillige) vertrekregeling.

berekend die aanvangt op het moment van 
feitelijk uit dienst treden en eindigt op de 
dag voordat de (ex-)werknemer de leeftijd 
heeft bereikt van 24 maanden voorafgaand 
aan de pensioen- of AOW-leeftijd (vroegste 
van de twee), waarbij die fictieve periodieke 
uitkering jaarlijks gelijkblijvend en ook 
nominaal is en verder op jaarbasis niet 
hoger is dan 70% van het (laatstgenoten) 
reguliere jaarloon uit de dienstbetrekking 
waaruit de (ex-)werknemer vertrekt.

Bij de 70%-toets moet ook rekening worden 
gehouden met de naar verwachting overige 
te ontvangen uitkeringen uit dezelfde 
vroegere dienstbetrekking, zoals WW.

Kwalitatieve toets bij niet-
leeftijdgerelateerd ontslag
Meestal zal in de vaststellings- of 
beëindigingsovereenkomst niet worden 
vastgelegd of het ontslag al dan niet 
leeftijdgerelateerd is. Maar als de vergoeding 
bij ontslag dermate tot doel heeft een 
inkomensoverbrugging te geven tot het 
ingaan van een pensioen- of AOW-uitkering, 
dan wel tot doel heeft een pensioenuitkering 
aan te vullen, dan kan er ondanks het 
ontbreken van een expliciete leeftijdsgrens 
in de overeenkomst of regeling wel sprake 
zijn van een RVU.

Een vertrekvergoeding bij ontslag wegens 
bijvoorbeeld disfunctioneren heeft niet 
tot doel een inkomensoverbrugging te 
geven tot het ingaan van een pensioen- of 
AOW-uitkering. De objectieve voorwaarde 
voor het ontvangen van de vergoeding 
is disfunctioneren en daarmee niet-
leeftijdgerelateerd. Disfunctioneren, 
onenigheid over het te voeren beleid of 
onverenigbaarheid van karakters zal de 
werkgever wel moeten kunnen aantonen op 
basis van een goed dossier. Is dat dossier er, 
dan zal in veel gevallen geen sprake zijn van 
een RVU.

Op basis van de handreiking en het arrest 
van de Hoge Raad zullen veel sociale 
plannen met collectieve vertrekregelingen 
niet snel als RVU worden aangemerkt. 
Een goede opzet en inrichting van de 
voorwaarden van de vertrekregeling 
zijn daarbij wel van belang, omdat door 
een samenstel van onderdelen van een 
regeling het risico bestaat dat sprake is van 
een RVU. Gezien het grote belang van de 
eindheffing, blijft het verstandig om gebruik 
te maken van de wettelijke mogelijkheid 
om de vertrekregeling vooraf door de 
Belastingdienst te laten toetsen op het 
RVU risico.

Roderik van Sluis
Global Employer Services
rvansluis@deloitte.nl

Pensioen  | Belastingdienst publiceert handreiking Regeling Vervroegde Uittreding
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Minister Koolmees heeft op 1 februari zijn plan 
gepresenteerd om het pensioenstelsel ‘robuuster 
en persoonlijker’ te maken en ook beter te 
laten aansluiten bij de moderne arbeidsmarkt. 
Koolmees geeft aan dat hij veel liever had gezien 
dat hij de vervolgstappen had kunnen zetten op 
basis van een akkoord met sociale partners, mede 
op basis van een advies van de SER. Ondanks dat 
er nog altijd geen akkoord is, wil hij ervoor zorgen 
dat het pensioenstelsel wel doorgaat. De 
noodzaak daartoe blijft volgens Koolmees 
onverminderd groot. In zijn brief geeft Koolmees 
eerst een terugblik op de gesprekken tussen het 
kabinet en de sociale partners in SER-verband. 
Daarna zet hij uiteen welke stappen het kabinet 
de komende tijd wil zetten.

Pensioen  | Kabinet presenteert tienpuntenplan voor pensioenhervorming
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wordt toegepast. Het kabinet wil af van 
een uniform beleggingsbeleid voor alle 
deelnemers van een pensioenfonds. Nog 
vóór de zomer worden hiervoor de plannen 
gepresenteerd aan de Tweede Kamer.

5. Opname bedrag ineens 
mogelijk maken
Nog dit jaar komt het kabinet met een 
wetsvoorstel dat deelnemers toestaat 
op pensioendatum maximaal 10% van 
hun pensioen ineens op te nemen. Dit 
geldt zowel voor pensioenregelingen in 
de tweede pijler als voor lijfrentes en 
bankspaarproducten in de derde pijler. 
Ook gaat het kabinet onderzoek doen naar 
andere keuzemogelijkheden, zoals het 
gebruiken van pensioenpremie voor de 
hypotheek of groen beleggen.

6. Communiceren over persoonlijke 
pensioenvermogens
Pensioenuitvoerders moeten meer inzicht 
geven in de persoonlijke pensioenpot 
van een deelnemer. Hierdoor moet de 
deelnemer meer zicht krijgen op de premie 
die is ingelegd, het rendement dat hiermee 
is behaald, het pensioenvermogen dat voor 
iemand persoonlijk is gereserveerd en de 
verwachte pensioenuitkering.

7. Onderzoek naar de koppeling tussen 
levensverwachting en pensioenleeftijd
Op verzoek van de Tweede Kamer gaat het 
kabinet onderzoeken wat een verstandige 
koppeling is tussen de levensverwachting 
en de AOW-leeftijd voor het geval de 
levensverwachting verder doorstijgt. 
In dit onderzoek worden verschillende 
varianten onderzocht, waaronder het 
loslaten van de een-op-eenkoppeling van 
levensverwachting en AOW-leeftijd.

8. Verbreden reikwijdte van het 
pensioenstelsel
Uit recent onderzoek van het CBS is naar 
voren gekomen dat het aandeel werknemers 
dat geen arbeidsvoorwaardelijk pensioen 
opbouwt (de zogenoemde witte vlek) groter 

Tienpuntenplan
Het kabinet gaat de komende maanden 
aan de slag met een aantal stappen 
die moeten leiden tot een robuuster 
en persoonlijker pensioenstelsel. 
Koolmees grijpt daarvoor terug op het 
regeerakkoord, waarin is afgesproken dat 
bij de vernieuwing van het pensioenstelsel 
de sterke elementen van het huidige 
stelsel overeind moeten blijven. Hij noemt 
daarbij de verplichte pensioenopbouw, 
de collectieve uitvoering, de collectieve 
risicodeling, de fiscale ondersteuning en 
voldoende ruimte voor nabestaanden- en 
arbeidsongeschiktheidspensioen. Bij de 
vernieuwing moet meer aandacht komen 
voor transparantie en beheersing, en waar 
mogelijk verlaging van de uitvoeringskosten. 
De minister blijft openstaan voor 
suggesties van de sociale partners, 
pensioenuitvoerders en toezichthouders.

Het tienpuntenplan is uitgewerkt in de 
volgende punten.

1. Uitwerking wetgeving voor de 
afschaffing van de doorsneepremie
Het belangrijkste punt is de afschaffing van 
het systeem van doorsneepremies bij de 
bedrijfstakpensioenfondsen. Deze manier 
van verdeling van de pensioengelden 
tussen generaties is verouderd en past niet 
langer bij de moderne arbeidsmarkt. Door 
de afschaffing wordt de verdeling tussen 
jonge en oude deelnemers transparanter 
en eerlijker. Er wordt gewerkt aan nieuwe 
regelgeving en aan een evenwichtige 
overgangsregeling.

Als vervanging van de doorsneesystematiek 
gaat het kabinet de overstap naar een 
degressieve opbouw voorbereiden en 
komt het voor de zomer met regels om 
de overgang soepel te laten verlopen. 
Voor ieder type pensioenregeling zal 
een transitiekader worden bepaald. Het 
nieuwe systeem van degressieve opbouw 
zal vergezeld gaan van een passend 
fiscaal kader. Het onderscheid in fiscale 

behandeling tussen de tweede en derde 
pijler gaat ‘waar mogelijk en wenselijk’ 
verdwijnen.

2. Wet verbeterde premieregeling 
toegankelijker en aantrekkelijker 
maken
Het tweede punt is dat de mogelijkheden 
voor collectieve risicodeling bij de 
verbeterde premieregeling worden 
uitgebreid. Het kabinet wil de Wet 
verbeterde premieregeling uitbreiden 
met mogelijkheden voor collectieve 
risicodeling, bijvoorbeeld door het ‘delen 
van macrolanglevenrisico en een collectieve 
buffer, die wordt gevuld vanuit een 
solidariteitspremie’. De komende maanden 
moet onderzoek uitwijzen of dat kan.

3. Faciliteren omzetting bestaande 
aanspraken naar een pensioencontract 
met persoonlijke pensioenvermogens
Koolmees wil waarderingsregels 
ontwikkelen om pensioenrechten in te 
varen in een contract met persoonlijk 
pensioenvermogen. Sowieso is persoonlijk 
pensioenvermogen bij het kabinet nog 
volop in beeld. Om de overstap naar een 
contract met persoonlijk pensioenvermogen 
te stimuleren, gaat het kabinet regels 
opstellen die het meenemen van 
opgebouwde rechten (invaren) naar zo’n 
contract mogelijk maken. Het uitgangspunt 
is dat de collectieve buffer, positief of 
negatief, wordt omgezet naar persoonlijke 
pensioenvermogens. Koolmees wil hier nog 
dit jaar samen met De Nederlandsche Bank 
een methode voor bedenken. De keuze om 
wel of niet in te varen bij de overstap naar 
een premieregeling laat Koolmees aan de 
sociale partners. Hij gaat onderzoeken of 
geleidelijk invaren ook mogelijk is.

4. Meer maatwerk in het 
beleggingsbeleid
Het kabinet gaat erop inzetten dat 
pensioenfondsen bij alle contracten gaan 
beleggen volgens het lifecycle-principe, zoals 
dat nu al in beschikbare premieregelingen 
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is dan eerder werd aangenomen. Uit dit 
onderzoek bleek dat in 2016 13% van de 
werknemers geen pensioen opbouwt. 
Koolmees vindt deze omvang van de witte 
vlek zorgelijk en gaat nog voor de zomer 
kijken of er maatregelen mogelijk zijn om 
de deelname aan pensioenopbouw onder 
werknemers te vergroten.

9. Verbetering voor nabestaanden
Volgens het kabinet is gebleken dat 
veel onbekendheid en onduidelijkheid 
bestaat over het financiële risico bij 
nabestaandenpensioen. Dit komt door 
de gebrekkige informatieverstrekking en 
door de diversiteit en complexiteit in de 
vormgeving van het nabestaandenpensioen. 
Bijvoorbeeld door wisseling van 
werkgever, zzp-schap, werkloosheid 
of scheiding, bestaat de kans dat er 
(tijdelijk) geen of minder dekking is voor 
nabestaandenpensioen. Koolmees heeft 
de Stichting van de Arbeid gevraagd een 
advies uit te brengen over de wenselijke 
dekking van het publieke en private 
nabestaandenpensioen.

10. Benoeming leden Commissie 
Parameters
Koolmees heeft de leden van de Commissie 
Parameters benoemd die voor de zomer 
van 2019 gaat adviseren over de te 
gebruiken parameters per 2020 voor het 
Nieuw Financieel Toetsingskader (nFTK). De 
Commissie Parameters is een onafhankelijke 
commissie die elke vijf jaar advies moet 
uitbrengen over de volgende onderwerpen:
a. het minimale percentage van het 

gemiddelde loon- of prijsindexcijfer;
b. het maximaal te hanteren gemiddelde 

rendement op vastrentende waarden;
c. de maximaal te hanteren risicopremies 

op onder andere aandelen en onroerend 
goed; en

d. een uniforme set met economische 
scenario’s.

Bij de vernieuwing moet 
meer aandacht komen 
voor transparantie en 
beheersing, en waar 
mogelijk verlaging van 
de uitvoeringskosten

Ten slotte benadrukt Koolmees dat de 
noodzaak om het pensioenstelsel te 
hervormen onverminderd groot blijft. 
Een nieuw pensioencontract is echter 
geen oplossing voor de huidige financiële 
problemen van pensioenfondsen. Wel wil 
het kabinet de kortingsregels in het huidige 
contract heroverwegen als sociale partners 
kiezen voor een ander contract. Maar dat 
doet hij alleen als er duidelijke afspraken 
worden gemaakt over een overgang naar 
een ander stelsel met andere verdeelregels.

Om geen tijd te verliezen gaat het kabinet 
nu zelf aan de slag met de tien punten om 
tot de noodzakelijke aanpassingen van het 
pensioenstelsel te komen. Het kabinet blijft 
daarbij in gesprek met de sociale partners, 
pensioenuitvoerders, toezichthouders, 
de wetenschap en jongeren- en 
ouderenorganisaties. Koolmees heeft er 
alle vertrouwen in dat met dit plan een 
breed gedragen vernieuwing op gang kan 
worden gebracht.

Roderik van Sluis 
Global employer services
rvansluis@deloitte.nl
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Deliveroo: maaltijdbezorgers 
blijken toch werknemers
In tegenstelling tot een eerdere uitspraak in de zomer van 
2018 heeft de Rechtbank Amsterdam op 15 januari 2019 
geoordeeld dat de rechtsverhouding tussen Deliveroo 
en zijn maaltijdbezorgers gekwalificeerd moet worden 
als arbeidsovereenkomst. Wat waren daarvoor de 
overwegingen van de rechtbank en wat zijn de gevolgen 
van de uitspraak?
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 • De bezorgwerkzaamheden behoren tot 
de kern van het bedrijf, terwijl zzp’ers in 
principe juist worden ingeschakeld om 
activiteiten uit te voeren die niet tot de 
kern van een bedrijf behoren.

 • Deliveroo had vóór 2017 een ander 
business model waarbij dezelfde 
maaltijdbezorgers werknemer waren. 
Zij zijn nu zzp’er, terwijl er feitelijk geen 
wijziging in de rechtsverhouding heeft 
plaatsgevonden.

 • Er wordt gesproken van maaltijdbezorgers 
als zelfstandig ondernemers, maar in de 
meeste gevallen komt er weinig terecht 
van een inschrijving bij de Kamer van 
Koophandel.

Arbeidsrechtelijke gevolgen
De uitspraak geeft aanleiding tot 
discussie, met name ten aanzien van 
mogelijke consequenties voor andere 
platformbedrijven. In het bijzonder is het 
interessant dat de kantonrechter een 
bepaalde vorm van werkgeversgezag uit 
een digitaal rankingsysteem afleidt. Verder 
is interessant dat er geen doorslaggevende 
betekenis is toegekend aan de bepalingen 
uit de overeenkomst van opdracht 
en de intentie van partijen (om een 
overeenkomst van opdracht te sluiten). 
Kan Deliveroo, naast mogelijke vorderingen 
van werknemers, nu ook de fiscus op de 
stoep verwachten voor het innen van 
sociale premies? En ook pensioen gaat 
een rol spelen, temeer nu de Rechtbank 
Amsterdam op dezelfde dag oordeelde 
dat de maaltijdbezorgers van Deliveroo 
onder de cao Beroepsgoederenvervoer 
vallen. Er is immers sprake van vervoer 
over de weg. Dat de maaltijdbezorger 
als zodanig niet voorkomt in het 
functiehandboek van de cao, er geen lange 
afstanden worden gereden en er geen 
vervoersovereenkomsten (als bedoeld in 
Boek 8 BW) door Deliveroo worden gesloten, 
doet hier niets aan af. 

Overwegingen
De rechter kwam tot zijn oordeel op basis 
van onder meer de volgende overwegingen:
 • Hoewel de intentie van de partijen 
is om een overeenkomst van 
opdracht te sluiten in plaats van een 
arbeidsovereenkomst, is deze intentie 
niet van doorslaggevende betekenis. De 
reden hiervoor is dat er bij Deliveroo 
sprake is van een standaardcontract 
dat volledig en eenzijdig door Deliveroo 
is opgesteld en de inhoud ervan is niet 
onderhandelbaar. Volgens de rechter kan 
er pas waarde worden gehecht aan de 
bedoeling van partijen als er daadwerkelijk 
onderhandeld is.

 • De maaltijdbezorgers moeten zich ten 
tijde van de bezorging houden aan 
voorschriften en aanwijzingen zoals 
opgesteld door Deliveroo. Hoewel dit 
vrij beperkte instructies zijn, leidt de 
kantonrechter Amsterdam hier een 
bepaalde mate van gezag uit af. Nu het 
gaat om eenvoudig en ongeschoold 
werk, zijn meer aanwijzingen niet goed 
denkbaar.

 • Hoewel de overeenkomst van opdracht 
de mogelijkheid van vervanging kent, blijkt 
deze mogelijkheid vrij inhoudsloos. In de 
praktijk is er geen tijd om een vervanger te 
regelen. Daarnaast geldt dat de vervanger 
moet worden gekeurd door Deliveroo, 
voordat hij of zij een hele dienst kan 
overnemen.

 • Deliveroo kent een digitaal 
rankingsysteem. Goede presteerders 
krijgen priority access en mogen 
vervolgens als eerste een tijdvak en 
zone reserveren. Hierdoor worden de 
maaltijdbezorgers geprikkeld om (meer) 
bestellingen te accepteren (waardoor 
ze ook weer een hogere bonus krijgen). 
Kortom, volgens de rechter wordt door 
de invloed van het rankingsysteem 
van Deliveroo de vrijheid van 
maaltijdbezorgers behoorlijk beperkt en is 
er feitelijk sprake van gezag.

Hoewel het de intentie 
van de partijen is om 
een overeenkomst van 
opdracht te sluiten 
in plaats van een 
arbeidsovereenkomst, 
is deze intentie niet 
van doorslaggevende 
betekenis

Pensioen  | Deliveroo: maaltijdbezorgers blijken toch werknemers
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Gevolgen voor verplicht gesteld 
pensioen
De uitspraak heeft niet alleen gevolgen voor 
de bezorger en Deliveroo. De bezorgers 
worden potentieel ook met terugwerkende 
kracht deelnemer in het verplicht gestelde 
bedrijfstakpensioenfonds voor vervoer. Een 
dergelijke situatie is voor het pensioenfonds 
niet geheel zonder risico. Mocht de bezorger 
na de rechtsgang inderdaad werknemer 
blijken, dan is de bezorger ook meteen met 
terugwerkende kracht deelnemer in de 
pensioenregeling van het fonds, zelfs als 
de werkgever en werknemer (nog) geen 
pensioenpremies hebben betaald. Ervan 
uitgaand dat Deliveroo in hoger beroep 
gaat, is het de vraag of het pensioenfonds 
de werkgever al tijdens de rechtsgang moet 
aanschrijven om de mogelijk achterstallige 
pensioenpremies te vorderen.

Het volgt uit de wetssystematiek dat 
als de relatie tussen opdrachtgever en 
zzp’er met terugwerkende kracht als 
arbeidsovereenkomst wordt bestempeld, 
de zzp’er met terugwerkende kracht 
deelnemer wordt van een verplicht gesteld 
pensioenfonds en pensioenaanspraken 
krijgt. Het fonds zal in dat geval zo snel 
mogelijk de premie moeten vorderen 
en ontvangen van de opdrachtgever 
(nu werkgever) om te voorkomen 
dat het fonds wordt opgezadeld met 
pensioenverplichtingen waarvoor nooit 
premies zijn ontvangen.

Afgezien van de risico’s voor het 
pensioenfonds zullen Deliveroo en de 
bezorgers met terugwerkende kracht 
de pensioenpremies moeten voldoen. 
Voor een platformbedrijf met veelvuldig 
wijzigende, kortdurende arbeidsrelaties 
zal het vanuit praktisch oogpunt best 
lastig worden bij iedere voormalige 
bezorger de werknemersbijdrage voor de 
pensioenpremie te vorderen.

Roderik van Sluis 
Global employer services
rvansluis@deloitte.nl

Fraukje Panis
Legal
fpanis@deloitte.nl

Volgens de rechter 
wordt door de 
invloed van het 
rankingsysteem van 
Deliveroo de vrijheid 
van maaltijdbezorgers 
behoorlijk beperkt en 
is er feitelijk sprake 
van gezag
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Het nabestaandenpensioen staat volop in de belangstelling. In de zomer van 
2018 is een initiatiefnota1 over het partnerpensioen gepubliceerd. In januari van 
dit jaar heeft minister Koolmees (SZW) zijn reactie hierop naar de Tweede Kamer 
gestuurd. Daarnaast hebben de Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie 
en het Verbond van Verzekeraars een verkenning uitgevoerd om de definitie van 
het partnerbegrip in de pensioenregelingen meer te uniformeren. Dit alles komt 
ook terug in de Kamerbrief vernieuwing pensioenstelsel2 van februari dit jaar. 
Kortom: het nabestaandenpensioen staat in de spotlight.

Nabestaandenpensioen
De behoefte aan een adequate 
nabestaandenvoorziening is nog steeds 
actueel. Ondanks het feit dat er steeds meer 
huishoudens zijn waarbij beide partners 
een fulltimebaan of een grote parttimebaan 
hebben, kan er nog niet gesproken worden 
van een tweeverdienersmaatschappij. In 
veel huishoudens is namelijk geen sprake 
van een evenwifchtige inkomensverdeling, 
waardoor de ene partner nog steeds in 
meer of mindere mate financieel afhankelijk 
is van de andere partner.3 Het overlijden van 
de meestverdienende partner kan dan een 
grote inkomensachteruitgang betekenen.

De afgelopen twintig jaar is de wijze waarop 
het nabestaandenpensioen is geregeld flink 
gewijzigd. Onder andere de financiering van 
het nabestaandenpensioen (op kapitaalbasis 
of op risicobasis), de hoogte van het 
nabestaandenpensioen (een percentage tot 
maximaal 70% van het ouderdomspensioen) 
en de gewijzigde samenlevingsvormen 
(gehuwd, geregistreerd partnerschap, 
ongehuwd samenwonend mét of zonder 
samenlevingsovereenkomst) hebben 
geleid tot diversiteit en complexiteit in 
de wijze waarop de pensioenuitvoerders 
hun nabestaandenpensioen hebben 
vormgegeven.

Financiële risico’s
Op dit moment is er geen uniformiteit in 
dekking tussen de pensioenuitvoerders 
en leiden deze verschillen tot 
onoverzichtelijkheid. De onbekendheid 
en onduidelijkheid over de financiële 
risico’s bij het nabestaandenpensioen 
leiden ertoe dat bij bepaalde life events 
(tijdelijk) geen of minder dekking is voor het 
nabestaandenpensioen. Denk hierbij aan 
verandering van werkgever, werkloosheid, 
ziekte, arbeidsongeschiktheid, scheiding, 
het worden van een zzp’er,4 maar ook 
aan pensionering. 

Een eenvoudig voorbeeld is de situatie 
waarbij een ongehuwd samenwonende 
werknemer van werkgever wisselt. Er 
kan al een financieel risico ontstaan als 
in de nieuwe pensioenregeling strengere 
voorwaarden gelden om de partner van 
de ongehuwd samenwonende werknemer 
ook voor de pensioenregeling aan te 
merken als partner. Denk bijvoorbeeld 
aan voorwaarden als een minimale 
termijn van samenwonen of de verplichte 
aanwezigheid van een notariële 
samenlevingsovereenkomst. Zo kan het 
ook zomaar zijn dat in deze situatie door 
waardeoverdracht van de oude naar de 
nieuwe werkgever onbedoeld rechten 
op nabestaandenpensioen verloren 
gaan, omdat de pensioenregelingen 
onvergelijkbaar zijn.

Advies
Uit alle in de inleiding genoemde 
stukken komt naar voren dat er een 
maatschappelijke behoefte is aan 
een adequate voorziening van het 
nabestaandenpensioen. De minister 
heeft hiertoe de Stichting van de Arbeid 
gevraagd advies uit te brengen en verwacht 
daarvan in het tweede kwartaal van 2019 
de hoofdlijnen te ontvangen. Daarnaast is 
de minister in overleg over de voorgestelde 
uniformering van het partnerbegrip 
en vindt er een evaluatie van de Wet 
pensioencommunicatie plaats.
Ook voor onze dagelijkse praktijk is het 
advies van de Stichting van de Arbeid 
zeer welkom. Advisering omtrent 
pensioen betekent immers dat we een 
pensioenregeling vormgeven die voor 
werkgever en werknemer zo optimaal 
mogelijk is en waarbij alle life events de 
juiste aandacht krijgen. In een volgende 
editie zullen we nader ingaan op het advies 
van de Stichting van de Arbeid.

Carina Houwen
Benefits & Pension Advisory
chouwen@deloitte.nl

1. Initiatiefnota van de leden Omtzigt en Bruins over het nabestaandenpensioen, Kamerstukken II 2018-2019, 34996, nr. 2.
2. Brief van minister Koolmees (SZW) aan de Tweede Kamer over de stappen die het kabinet de komende periode zal zetten om te komen tot  
 vernieuwing van het stelsel van aanvullende pensioenen, d.d. 1 februari 2019.
3. Zie: Tweede evaluatie Wet verevening pensioenrechten bij scheiding, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, januari 2018.
4. Zelfstandige zonder personeel (zzp).
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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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