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Transitieplan 
Keuzes, overwegingen en berekeningen ten grondslag aan de wijziging van de pensioenovereenkomst en het 

doen van verzoek tot invaren vanuit sociale partners  

Sociale partners 
concretiseren in transitie-

plan wat zij verstaan 
onder een evenwichtige 

transitie en in welke 
doelstellingen zij dit 

vertalen.

 

Invaarver-
zoek sociale 

partners

Karakter 
pensioen-

regeling

E�ecten per 
lee�ijdscohort 
(bruto of ne�o 

pro�jt)

Afspraken
compensatie 

voor de lee�ijds-
cohorten

Financierings-
plan 

compensatie

Afspraken 
initiële vulling 

solidariteits- of 
risicodelings-

reserve

Pensioenfonds toetst of 
het invaarverzoek:  

Niet leidt tot onevenwichtig 
nadeel voor groepen 

pensioenfondsdeelnemers  

Uitvoerbaar is in een 
beheerste en integere 

bedrijfsvoering

Voldoet aan wet en regel-
geving  (waaronder verboden 

lee�ijdsonderscheid) 

Dit zijn limitatieve gronden. 
Deze drie weigerings-

gronden laten onverlet dat 
het besluit na evenwichtige 

belangenafweging
wordt genomen 

(artikel 105 lid 2 PW).

Evenwichtige transitie: analyse waar voor alle
deelnemersgroepen het ne�opro�jt in kaart wordt gebracht 

(inclusief invaren en afspraken over compensatie)

Evenwichtige 
belangen-
afweging 

Doelstellingen 
en uitgangs-

punten 
(waaronder 

risicohouding) 
contract)

Voldoen aan 
wet- en 

regelgeving

Uitvoerbaar 
binnen integere 

en beheerste 
bedrijfsvoering

Indien toets opdrachtaanvaarding positief: voorgenomen besluit 
pensioenfondsbestuur opdracht aanvaarding (inclusief invaren)

Inspraak – Advies/Goedkeuringsrecht Verantwoordingsorgaan/
Belanghebbendenorgaan

Het pensioenfondsbestuur legt de voorgenomen besluiten tot invaren, de inzet 
van het bestaande vermogen in het kader van de transitie (compensatiedepot 

en/of initiële vulling van de solidariteits of -risicodelingsreserve) en de uitvoerings-
overeenkomst gelijktijdig voor aan het verantwoordingsorgaan/

belanghebbendenorgaan inclusief de overwegingen en onderbouwingen.

Bijstelling van de transitie-
e�ecten bij het gebruik van 
de standaardmethode die 

ertoe leidt dat voor het 
lee�ijdscohort met de meest 
negatieve transitie-e�ecten 

de transitie-e�ecten 
negatiever worden moet ook 
worden voorgelegd aan het 

Verantwoordingsorgaan.

In het arbeidsvoorwaardelijke 
proces hee� VO/BO 

al advies/ goedkeuring gegeven 
aan de omrekenmethodiek

Er is geen advies/ 
goedkeuringsrecht op de 

opdrachtaanvaarding zelf.

Verantwoordingsorgaan 
gee� positief advies/ 

Belanghebbendenorgaan
gee� goedkeuring

Verantwoordingsorgaan gee� negatief 
advies over voorgenomen besluit tot 

invaren én de negatieve transitie-e�ecten 
negatiever worden door de bijstelling 

van de transitie-e�ecten bij gebruik van de
 standaardmethode

Belanghebbendenorgaan 
gee� geen goedkeuring/ 
Verantwoordingsorgaan 

gee� negatief advies  
aan/op het voorgenomen 

invaarbesluit

Dit geldt ook indien een gele-
ding van het verantwoordings-
orgaan negatief adviseert. Het 

advies van het verantwoor-
dingsorgaan in het geheel kan – 

a�ankelijk van de stem-
verhoudingen – wel positief zijn. 

Toets intern 
toezicht

Pensioenfonds wint 
verplicht advies in bij de 

commissie 
transitie-e�ecten 

standaardmethode 

Heroverweging 
pensioenfonds-

bestuur én
sociale partners

DNB
Heroverweging 

pensioenfondsbestuur én 
sociale partners




