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Onderzoek draagvlak keuzevrijheid en solidariteit 

In de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat het ouderdomspensioen niet zo vanzelfsprekend is 

als altijd werd gedacht. Door de vergrijzing, slechte beleggingsresultaten en een lage rente is de 

financiële positie van pensioenfondsen zodanig verslechterd, dat veel van hen moesten besluiten om 

te korten op de pensioenuitkeringen. Ook verandert de arbeidsmarkt; mensen wisselen vaker van 

baan of starten als zzp-er. Het is daarom de vraag of het huidige pensioenstelsel nog wel voldoet aan 

de behoeften van de huidige en toekomstige werkenden. 

 

Onderzoek SCP 

In 2014 is, in het kader van de Nationale Pensioendialoog, met deskundigen en belangstellenden 

gediscussieerd over allerlei aspecten van het pensioenstelsel. Het ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid heeft het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) gevraagd onderzoek te doen naar het 

draagvlak voor solidariteit in de aanvullende pensioenen: willen mensen nog wel gezamenlijk een 

pensioen opbouwen? Welke maatschappelijke trends zijn daarbij relevant? En in hoeverre geven 

mensen de voorkeur aan collectieve of juist aan individuele pensioenregelingen? Het rapport geeft 

een uitbreid beeld en antwoord op deze vragen. 
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Conclusies 

1. Werkenden willen vooral zekerheid over hun toekomstige pensioen. Solidariteit is belangrijk, 

maar ondergeschikt aan de behoefte aan zekerheid. 

 

2. Naast zekerheid wenst men ook bepaalde keuzemogelijkheden. Vooral de mogelijkheid om 

te sparen voor een vervroegd pensioen vindt men aantrekkelijk: 65% van de respondenten 

zegt dat zij van die mogelijkheid gebruik zouden maken. 

 

3. De deelnemers aan het onderzoek hebben weinig problemen met het feit dat sommige 

bevolkingsgroepen meer profijt hebben van de solidariteit in het huidige pensioensysteem 

dan andere. Dit geldt vooral als het gaat om kwetsbare groepen, zoals arbeidsongeschikten. 

 

4. Voorstanders van een collectieve regeling zijn vooral te vinden in de leeftijdsgroepen vanaf 

35 jaar en bij de midden- en lagere inkomens. 

 

5. Jongeren tot 35 jaar en mensen met een inkomen van ten minste 1,5 keer modaal zeggen 

vaker dat zij – indien mogelijk – zouden kiezen voor een (deels) individuele pensioenregeling. 

 

6. Ook werkenden die menen dat hun deelname aan een pensioenfonds financieel ongunstig 

zal uitpakken, zouden liever kiezen voor een (deels) individuele regeling. 
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Wet Variabele Pensioenuitkering 

De pensioenfondsen reageren op hoofdlijnen positief op het voorontwerp van Wet variabele 

pensioenuitkering, het voorontwerp is door SZW in juli beschikbaar gesteld voor commentaar. De 

staatssecretaris wenst vaart te maken met wetgeving die tegemoet komt aan de dringende noodzaak 

om de bestaande premie- en kapitaalovereenkomsten te verbeteren. Het wetsvoorstel creëert 

mogelijkheden tot doorbeleggen na pensioendatum, het delen van risico’s met anderen en het 

spreiden van tegenvallers in de tijd.  

Het voorontwerp biedt werkbare oplossingen voor bestaande tekortkomingen in premie- en 

kapitaalovereenkomsten en geeft meer ruimte om tot betere pensioenresultaten voor de 

deelnemers te komen. Positief is ook dat de nieuwe wetgeving de communicatie over risico’s bij 

premie- en kapitaalovereenkomsten aanscherpt op een manier die aansluit bij de recent ingevoerde 

nieuwe wetgeving over pensioencommunicatie. Het voorontwerp zorgt voor aanscherping van de 

zorgplicht en communicatieverplichtingen voor pensioenuitvoerders en biedt kansen voor 

pensioenadviseurs om maatwerk te leveren aan pensioendeelnemers. 

 

Knelpunten 

In het consultatiedocument wordt bij collectieve risicodeling een lagere rekenrente gehanteerd, 

zijnde de rentetermijnstructuur (RTS) dan bij individuele toedeling van risico’s. Pensioenfondsen 

ontlenen hun bestaansrecht  aan het organiseren van collectiviteit en het delen van risico’s in die 

collectiviteit. Zij dreigen hierdoor in de beeldvorming bij hun deelnemers op achterstand te worden 

gezet ten opzichte van pensioenverzekeraars. 

Ook vraagt de Pensioenfederatie nadere aandacht voor enkele belangrijke punten op gebieden als 

zorgplicht en communicatie. 

Het voorstel biedt nog geen zicht op de ontwikkeling van nieuwe soorten innovatieve 

pensioencontracten die worden genoemd in de ‘Hoofdlijnennotitie Toekomstig Pensioenstelsel’, hier 

is dringend behoefte aan. In SER-verband wordt momenteel hard gewerkt aan de mogelijke 

uitwerking van dit nieuwe pensioencontract. Er wordt wel aansluit gezocht met de ontwikkelingen op 

het gebied van het Algemeen Pensioenfonds, optimalisering premieovereenkomsten, herziening 

waardeoverdracht en het onderzoek naar vormgeving (grote) verplichtstelling. 
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AFM doet aanbevelingen aan pensioenverzekeraars 

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een verkennend onderzoek gedaan naar digitale 

communicatie onder pensioenverzekeraars. Hieruit volgen goede praktijkvoorbeelden en concrete 

aanbevelingen voor pensioenuitvoerders.  

Sinds 1 juli 2015 is de nieuwe Wet pensioencommunicatie van kracht. Pensioenuitvoerders hebben 

hiermee meer mogelijkheden gekregen om hun deelnemers digitaal te informeren. 

Digitale communicatie biedt kansen om het overzicht, inzicht en handelingsperspectief bij pensioen 

te verbeteren voor deelnemers. De AFM beveelt pensioenuitvoerders aan deze kansen ook te 

grijpen. Dat is de kern van de aanbevelingen die de AFM doet in het rapport Onderzoek digitale 

pensioencommunicatie. De toezichthouder geeft hierbij concrete voorbeelden en aandachtspunten 

voor (digitale) communicatie. De aanbevelingen zijn bedoeld voor pensioenuitvoerders. 

 

Persoonlijke berekeningen 

Alle verzekeraars in het onderzoek bieden hun eigen deelnemers een portal, een zogenoemde 

‘MijnOmgeving’.  

De AFM is positief over de constatering dat ‘MijnOmgevingen’ kunnen helpen bij het beantwoorden 

van de vraag hoeveel pensioen deelnemers (netto per maand) aan pensioen kunnen verwachten. 

Deelnemers moeten voor een volledig overzicht wel zelf gegevens aanvullen. De AFM beveelt 

daarom een verwijzing aan naar de website ‘mijnpensioenoverzicht.nl’. Extra aandacht voor 

gescheiden deelnemers is nodig. Deze kwetsbare groep krijgt nu vaak nog niet voldoende overzicht. 

Verzekeraars besteden aandacht aan onzekerheden van het pensioen. De AFM is daar positief over. 

Sommige verzekeraars maken daarnaast duidelijk wat deelnemers – zowel binnen als buiten de 

pensioenregeling – kunnen doen om hun pensioen zelf te beïnvloeden. Andere verzekeraars kunnen 

daarin nog verbeteren. 
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Levensgebeurtenissen 

De AFM heeft ook gekeken naar informatie over enkele levensgebeurtenissen, zoals echtscheiding,  

baanwisseling (met name waardeoverdracht) en pensionering (met name het kiezen van een eigen 

pensioenuitvoerder voor de uitkeringsfase, het shoppen). In deze situaties kunnen of moeten 

deelnemers zelf actie ondernemen als het gaat om hun pensioen. De meeste informatie die in het 

onderzoek is beoordeeld is duidelijk en evenwichtig. Het onderwerp shoppen heeft echter meer 

aandacht nodig. 

De Wet Pensioencommunicatie wordt gefaseerd ingevoerd. Het Pensioenregister breidt de 

functionaliteiten van mijnpensioenoverzicht.nl de komende jaren uit.  

 

Einde doorsneepremie in zicht 

In de hoofdlijnenbrief van staatssecretaris Klijnsma over de toekomst van het pensioenstelsel geeft 

het kabinet aan dat het ook in de toekomst belangrijk is om collectief pensioen op te bouwen. 

Daardoor kunnen schaalvoordelen worden behaald en kan risicodeling worden georganiseerd. 

Verschillende varianten onderzocht, zoals 

1. Optimaliseren bestaande uitkeringsovereenkomsten 

2. Persoonlijk pensioenvermogen met risicodeling 

3. Keuzes binnen algemeen verplichte pensioenopbouw 

4. Vrijwillig individueel pensioen 

5. Nationaal pensioen 

Variant 4 en 5 zijn extreme varianten en worden niet nader in beeld gebracht. 

Men probeert buiten de bestaande kaders te denken om tot een nieuw resultaat te komen. Zo wordt 

de ontwikkeling van nieuwe typen pensioenovereenkomsten voorgesteld. Werknemers, werkgevers 

en beroepsbeoefenaren krijgen meer mogelijkheden om in onderling overleg te bepalen met wie ze 

samen pensioen regelen en welke risico’s samen worden gedeeld. 
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Doorsneepremie 

Een belangrijk voornemen van de staatssecretaris is om de systematiek van doorsneepremie met 

doorsneeopbouw (waarbij iedereen ongeacht geslacht of leeftijd dezelfde premie betaalt) gefaseerd 

te vervangen door een systematiek die actuarieel meer correct is tussen generaties. De 

staatssecretaris geeft daarbij wel aan dat een nieuwe systematiek een majeure aanpassing is en een 

complexe operatie betreft. Deze transitielasten dienen transparant en evenwichtig te worden 

gespreid over alle generaties, dit vergt een zorgvuldige voorbereiding en dient rond 2020 te zijn 

afgerond. 

De staatssecretaris geeft aan in het najaar een werkprogramma aan de Tweede Kamer te sturen om 

verdere invulling te geven aan de hoofdlijnenbrief. 

 

APF en fusie bedrijfstakpensioenfondsen 

Het wetsvoorstel Algemeen pensioenfonds (APF) is door de Tweede Kamer.  Men wil graag op korte 

termijn ruimte bieden aan een APF en ook voor bedrijfstakpensioenfondsen (BPF) moet het 

makkelijker worden om te fuseren. 

Vier amendementen zorgden voor belangrijke toevoegingen. Onder meer een alternatief voor het 

APF voor verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen. Die extra’s kunnen wel een risico voor het 

tempo betekenen.  

 

Fusie bedrijfstakpensioenfondsen makkelijker 

Er komt een nieuwe mogelijkheid voor het uitvoeren van een vrijwillige pensioenregeling in een 

aparte kring binnen de  APF. Verder zijn verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen zeker 

geholpen met de mogelijkheid om te fuseren zonder de vermogens te mengen.  
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De vier aangenomen amendementen in meer detail: 

1. Kamer komt fuserende bedrijfstakpensioenfondsen tegemoet  

Een APF is nog steeds niet toegankelijk is voor verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen. 

Maar een belangrijk obstakel voor fusie is weg. Fuserende bedrijfstakpensioenfondsen 

kunnen een verschil in dekkingsgraden voortaan oplossen door ringfencing in plaats van door 

te korten of extra indexeren. Klijnsma ontraadde dit amendement. Volgens haar kan hierdoor 

de verplichtstelling in gevaar komen. Klijnsma vraagt daarom de Raad van State om 

spoedadvies. Zo nodig kan het amendement weer uit het wetsvoorstel worden gehaald met 

een novelle. Dan moet de Tweede Kamer nog een keer haar zegje doen over dit specifieke 

onderdeel van het wetsvoorstel. Daar ligt wel een risico van vertraging op de loer. 

2. Samenvoeging belanghebbendenorganen mogelijk 

Het wordt mogelijk om belanghebbendenorganen samen te voegen. Voorwaarde is dat alle 

betrokken belanghebbendenorganen hiermee instemmen. De betrokken partijen moeten 

daar dan wel mee instemmen. Voor alle duidelijkheid: deze mogelijkheid komt er niet voor 

het verantwoordingsorgaan. 

3. Belanghebbendenorgaan onder voorwaarde zonder werkgeversvertegenwoordiging  

Bij een belanghebbendenorgaan voor een collectiviteitskring waarvan de pensioenregeling is 

beëindigd, kan worden afgezien van vertegenwoordiging door de werkgever. De betrokken 

partijen moeten daar dan wel mee instemmen. 

4. Ringfencing van een vrijwillige pensioenregeling is mogelijk voor APF 

Bij een vrijwillige pensioenregeling mag de deelnemer zelf kiezen of hij in die regeling 

meedoet. In het wetsvoorstel APF was geregeld dat uitvoering van een vrijwillige 

pensioenregeling binnen dezelfde collectiviteitkring als de basisregeling moest gebeuren. Die 

verplichting voor het APF wordt nu losgelaten. Daardoor kunnen nieuwe collectiviteiten 

worden gevormd. Zo kan een groter collectief de risico’s en kosten delen. Ook is het 

eenvoudiger om bij een afgescheiden vrijwillige nettoregeling de fiscale hygiëne te 

waarborgen. Het voorschrift dat een APF enkel een vrijwillige regeling kan uitvoeren als dit in 

aanvulling op een basispensioenregeling bij datzelfde pensioenfonds gebeurt, blijft bestaan. 
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Oplossingsrichtingen Pensioen in eigen beheer 

Op 01 juli 2015 heeft de Staatssecretaris van Financiën, Eric Wiebes, de Tweede Kamer geïnformeerd 

over de mogelijke oplossingsrichtingen ‘pensioen in eigen beheer’. 

 

Inleiding 

In eerste instantie is verzocht door de Tweede Kamer om twee mogelijke oplossingsrichtingen op het 

gebied van het pensioen in eigen beheer (PEB) nader uit te werken. Hierbij gaat het om een fiscale 

reserve in eigen beheer voor de oude dag, de zogenoemde oudedagbestemmingsreserve (OBR), en 

een variant op een beschikbare premieregeling met een vast oprentingspercentage. 

Voor de beschikbare premieregeling kan worden gedacht aan een regeling die wel bepaalde 

kenmerken heeft van een premie-overeenkomst, maar die op andere punten afwijkt van zo’n 

regeling. Dit kan bijvoorbeeld door het rendement op de in de onderneming aangewende premies 

niet daadwerkelijk op basis van het ondernemingsresultaat te bepalen, maar door uit te gaan van 

een fictief rendement op basis van een marktrente. 

 

Uitgangspunten 

Een belangrijk uitgangspunt is gelegen in het feit dat de DGA over de ingelegde middelen moet 

kunnen beschikken voor (de financiering van) de eigen onderneming. Binnen een alternatief systeem 

moet het mogelijk blijven om voorzieningen te treffen voor (potentiële) nabestaanden. Verder dient 

de nieuwe wetgeving budgettair neutraal te worden vormgegeven. De  vormgeving van het 

overgangsrecht is eveneens een belangrijk aspect binnen de oplossingsrichtingen. Er vindt immers 

een substantiële vereenvoudiging plaats als voldoende mensen ook voor hun bestaande rechten 

overstappen naar het nieuwe systeem. 

Er wordt gesuggereerd om een uitfasering van pensioen in eigen beheer mee te nemen in de 

afwegingen, mits dit begeleid wordt door een aantrekkelijke overgangsregeling. Hiermee worden 

mogelijk sturingsmaatregelen getroffen en zijn veelal in het belang van de DGA. 
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2 opties/oplossingsrichtingen 

OBR De OBR zou een faciliteit in de vennootschapsbelasting moeten worden 

waarbij belastingvrij vermogen wordt gereserveerd voor de toekomstige 

aanwending voor een oudedagsvoorziening voor een DGA, zonder dat in de 

opbouwfase reeds juridisch afdwingbare rechten aan de DGA worden 

toegekend. 

 

Oudedagssparen De tweede mogelijke oplossingsrichting voor het huidige pensioen in eigen 

beheer betreft het oudedagssparen binnen de BV. Voor het oudedagssparen 

moet in de loonbelasting een nieuw wettelijk kader worden ontwikkeld dat 

naast de bestaande regelingen voor (extern op te bouwen) eindloon-, 

middelloon- en beschikbare premieregelingen komt. 

 

Opbouwfase 

De grondslag voor de dotatie aan de OBR wordt gevormd door het fiscaal in aanmerking te nemen 

loon van de DGA in het dotatiejaar, tot een maximumloon per DGA van € 100.000, op welk loon de 

franchise van € 11.936 (bedrag 2015) in aftrek komt. In dit kader kan voor het begrip loon worden 

aangesloten bij het belastbare loon in de zin van de Wet IB 2001, zoals dat bijvoorbeeld ook in artikel 

3.127 van de Wet IB 2001 wordt meegenomen bij de bepaling van de premiegrondslag ten behoeve 

van de jaar- en reserveringsruimte. 

 

Dotatie 

De jaarlijkse dotatie kan bij het oudedagssparen worden gebaseerd op een speciaal voor de DGA 

geldende  maximumstaffel. Een alternatief hiervoor kan een vast opbouwpercentage zijn. Jaarlijks 

kan worden gekozen of een bedrag voor het oudedagssparen opzij wordt gezet en zo ja, hoeveel 

opzij wordt gezet. In latere jaren is geen inhaal mogelijk. 
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Het dotatiepercentage over de grondslag bij de OBR bedraagt voor iedere DGA maximaal een vast 

percentage . Het ‘dotatiepercentage’ is een vast maximaal aftrekpercentage waarbij niet apart 

rekening wordt gehouden met leeftijd, sterftekansen e.d. Indien in een bepaald jaar géén of 

onvoldoende winst wordt behaald, kan dotatie tot een verlies leiden. 

 

Pensioenwaardering 

Fiscaal behoort de OBR tot het fiscale vermogen. Het is namelijk een bestemmingsreserve. De OBR 

kent in de opbouwfase géén juridisch afdwingbare verplichting vanuit de vennootschap. De 

verplichting hoeft waarschijnlijk niet te worden opgevoerd op de commerciële balans. 

De oudedagsspaarverplichting komt op de balans en vertegenwoordigt de aanspraak van de DGA. 

Deze oudedagsspaarverplichting vormt fiscaal bezien vreemd vermogen. Commercieel wordt de 

oudedagssparen ook als vreemd vermogen beschouwd. 

 

Uitkeringsfase 

Bij de keuze van zowel OBR als oudedagssparen dient uiterlijk op het verplichte 

aanwendingsmoment (pensioendatum?) aangewend te worden voor de verwerving van een lijfrente, 

lijfrentespaarrekening of lijfrentebeleggingsrecht. Het betreft een verplichting tot het doen van 

periodieke uitkeringen gedurende (in beginsel) 20 jaren aan de DGA vanuit het eigenbeheerlichaam, 

een professionele verzekeraar, bank of beheerder van een beleggingsinstelling. 

Indien op het verplichte aanwendingstijdstip geen uitkering plaatsvindt, valt de reserve vrij ten bate 

van de winst. Dat zal – naast verschuldigdheid van vennootschapsbelasting – tevens leiden tot 

verschuldigdheid van een rentevergoeding aan de fiscus. 

In het voorstel wordt gesproken over hoofdelijke aansprakelijkheid van de DGA op grond van 

bestaande aansprakelijkheid voor vennootschapsbelasting van bestuurders in de Invorderingswet 

1990. 
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Belaste uitkeringen 

De lijfrente-uitkeringen binnen de OBR worden bij de DGA in box 1 belast (inclusief voorheffing van 

loonbelasting). Bij de periodieke uitkeringen aan de DGA vanuit het eigenbeheerlichaam zijn de 

uitkeringen ook in box 1 belast. 

Bij het oudedagssparen wordt het mogelijk het opgebouwde kapitaal in het eigenbeheerlichaam af te 

bouwen in een periode van 20 jaar, door het doen van (afgezien van de oprenting) gelijkmatige 

uitkeringen. Omdat de uitkeringen niet afhankelijk zijn van sterftekansen en dergelijke is de 

waardering zowel commercieel als fiscaal zonder ingewikkelde actuariële berekeningen te maken. 

Wel wordt het deel van het bedrag dat nog niet is uitgekeerd jaarlijks opgerent met de op het 

marktrente gebaseerd op het U-rendement. 

 

Partnerpensioen 

Het oudedagssparen is op basis van de huidige definitie geen pensioen in de zin van de Wet 

verevening pensioenrechten bij scheiding. Eventueel kan de wet worden aangepast zodat het 

oudedagssparen wel hieronder valt. 

In de opbouwfase bij het OBR heeft de DGA, noch de partner juridisch afdwingbare aanspraken 

richting de vennootschap. Dit heeft onder andere tot gevolg dat de WVPS niet van toepassing is. De 

financiële positie van de partner zal daarom op een andere manier door betrokkenen geregeld 

moeten worden. Zo kan een deel van de dotatie aan de OBR of van het opgebouwde bedrag aan OBR 

door de vennootschap worden gebruikt voor het extern verzekeren van een eigen recht op een 

voorziening voor de partner van de DGA. 

 

Overgangsrecht 

Het overgangsrecht OBR spreekt over de mogelijkheid om wel of niet over te stappen naar een OBR 

en bestaande pensioenrechten in stand te houden. De bestaande pensioenverplichting kan zonder 

het verschuldigd worden van loonheffing of vennootschapsbelasting worden omgezet in een OBR ter 

grootte van de fiscale waarde van de pensioenverplichting. 
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De fiscale pensioenverplichting kan bij ouderdagssparen ook zonder heffing worden omgezet in een 

oudedagsspaarverplichting ter grootte van de fiscale pensioenverplichting. Dit betekent feitelijk 

‘afzien van pensioenrechten’ in combinatie met een wijziging van de resterende rechten in een 

aanspraak ter zake van oudedagssparen. Dit vereist in ieder geval instemming en het mede 

ondertekenen door de DGA en diens partner. 

 

Oudedagssparen of OBR? 

De staatssecretaris heeft de voorkeur voor oudedagssparen. Het moment van invoeren van de 

gewijzigde wetgeving, in oorsprong 01 januari 2016, staat niet vast. Zorgvuldigheid gaat voor 

snelheid. 

 

Onze opmerking 

Voor pensioenadviseurs en DGA’s zijn de oplossingsrichtingen breed omschreven, het 

overgangsrecht biedt op dit moment nog geen zekerheid en de hoofdelijke aansprakelijkheid kan 

ervoor zorgen dat een groot deel van de bestaande pensioenrechten in stand blijft op de huidige 

grondslagen. De afweging wordt dan mede óf met name afhankelijk van de fiscale 

stimuleringsmaatregelingen voor de DGA. 
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Terugstorting lijfrentepremie 

De staatssecretaris heeft het besluit van 13 juni 2012 over lijfrenten en periodieke uitkeringen 

gewijzigd. Hiermee ontstaat de tijdelijke mogelijkheid om zonder heffing van inkomstenbelasting een 

te hoge inleg op een lijfrentespaarrekening of lijfrentebeleggingsrecht of te veel betaalde premie op 

een lijfrenteverzekering teruggestort te krijgen. 

Onder voorwaarden keurt staatssecretaris Wiebes goed dat als de financiële instelling de te hoge 

inleg op de lijfrentespaarrekening of het lijfrentebeleggingsrecht terugstort, de rekening wordt 

geacht niet te zijn gedeblokkeerd. Een te hoge inleg is het deel van het overgemaakte bedrag dat 

hoger is dan de aftrekruimte (jaarruimte en/of reserveringsruimte) in het betreffende jaar. Dit houdt 

in dat ook het bedrag bedoeld in artikel 3.107a, lid 2, Wet IB 2001 (€ 2.269) moet worden 

teruggestort. Hiervoor is een verklaring van de inspecteur nodig. 

De voorwaarden van de goedkeuring zijn als volgt: 

 Het verzoek om terugstorting moet uiterlijk 31 december 2017 door de inspecteur zijn 

ontvangen. 

 Alleen het bedrag dat niet aftrekbaar is kan worden terugbetaald. 

 Het terugbetaalde bedrag telt alsnog mee in box 3 in het jaar waarin de premie is 

afgetrokken.  

Door de aanvraag stemt de belastingplichtige dus ermee in dat de inspecteur alsnog de belasting 

navordert. 

 

Onze opmerking 

Het komt steeds vaker voor dat spaarbedragen ‘per ongeluk’ op een verkeerde (lijfrente)rekening 

worden gestort. Indien dit het geval is, is de belastingplichtige wel verplicht om de jaar- en 

reserveringsruimte toe te passen.  
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Ontwerpbesluit waardeoverdracht 

Staatssecretaris Klijnsma heeft kamervragen beantwoord over het ontwerpbesluit in verband met 

aanpassing regels waardeoverdracht beantwoord met een brief en een bijlage. In haar 

beantwoording geeft de staatssecretaris aan dat het ontwerpbesluit regelt dat waardeoverdracht na 

baanwisselingen vanaf 1 januari 2015 altijd mogelijk is. 

 

 Beperking bijbetaling 

Het ontwerpbesluit regelt daarnaast dat ook voor grote werkgevers de maximale bijbetalingslasten 

worden beperkt tot €15.000. Voor kleinere werkgevers was dit al het geval. Dit heeft tot gevolg dat 

een werknemer bij wie de maximale bijbetalingslast groter is dan €15.000 geen recht op 

waardeoverdracht heeft. Hoewel het besluit nog niet gepubliceerd is, geeft de staatssecretaris aan 

dat er wel al naar gehandeld mag worden. Ook geeft de staatssecretaris aan dat na publicatie van het 

besluit niet langer de datum waarop de deelnemer gestart is bij zijn nieuwe werkgever centraal staat 

(datum aanvang deelname aan nieuwe pensioenregeling) maar de datum waarop de 

waardeoverdracht aangevraagd is. 

Zodra het besluit terug is van de Raad van State zal de staatssecretaris de Koning verzoeken om het 

besluit te bekrachtigen waarna het wordt gepubliceerd. 

 

Onze opmerking 

Artikel 72c PW zorgt dat “géén plicht tot waardeoverdracht geldt’ voor alle werkgevers. Het is 

bijzonder dat ook financieel gezonde werkgevers niet in de problemen mogen komen, waardoor de 

beperking van bijbetalingslast voor alle werkgevers geldt. Voor de kleine werkgevers gold in het 

verleden nog een toetsing met accountantsverklaring bij financiële onmacht. 

******************** 
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