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van een complexe stelselwijziging op voorhand meer duidelijkheid en
eenduidigheid worden verwacht.
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vindt het opmerkelijk dat een commissie van wijzen en de Raad van
State tot zo’n tegengestelde conclusie komen.
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De transitie naar de Wet toekomst pensioenen doorbreekt de lange termijn. Dat roept veel nieuwe vragen op. Auteur bespreekt er vier: Beleggingsrisico terugnemen om de dekkingsgraad ‘veilig te stellen’? Eerder
indexeren vanaf een dekkingsgraad van 105%? Een hogere premie en/of
lagere opbouw in de uitkeringsovereenkomst? Of alvast over naar een
premieovereenkomst voor nieuwe opbouw?
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Hoe open zijn open normen in
de Wet toekomst pensioenen?
De pensioenwetgeving kent een reeks van open
normen. Het gebruik van deze normen, wanneer
deze zich tot het pensioenfondsbestuur richten,
biedt (discretionaire) ruimte om te besturen. Dat
komt tot uitdrukking in open normen als de evenwichtige belangenafweging, de prudent person-regel (zorgvuldigheid van het beleggingsproces staat
centraal), de beheerste en integere bedrijfsvoering
of de open norm dat het pensioenfondsbestuur in
het kader van de opdrachtaanvaarding zorg draagt
voor het vastleggen van de eigen doelstellingen en
uitgangspunten, waaronder de risicohouding van
het pensioenfonds.

■ TRANSITIE SLECHTS EEN SYSTEEMWĲZIGING?
De vernieuwing van het pensioenstelsel is volgens de memorie van toelichting bij het conceptwetsvoorstel Wet toekomst pensioenen een systeemwijziging. Het gaat om “de overstap naar een
premieregeling met een leeftijdsonafhankelijke
premie, inclusief alle afspraken over invaren,
compensatie voor de beëindiging van de doorsneesystematiek en een evenwichtige uitkomst”.1
Dat gaat over het “wat” (het beoogde resultaat).
De wetgever is ook in een ander opzicht helder.
“Het nieuwe pensioenstelsel beoogt geen wijzigingen in de (primaire) verantwoordelijkheidsverdeling tussen sociale partners en pensioenuitvoerders”. Anders gezegd, het “hoe” (de manier
om daar te komen) blijft zoals het is.2 De sociale
partners zijn verantwoordelijk voor de besluitvorming over de arbeidsvoorwaarde pensioen, terwijl de taak van het pensioenfondsbestuur is het
in de besluitvorming afwegen/behartigen van de
belangen van de deelnemers. Het pensioenfonds
is eindverantwoordelijk voor de transitie en de
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uitvoering van de pensioenregeling die sociale
partners overeenkomen. Pensioenfondsen kunnen deze verantwoordelijkheid alleen waarmaken als het transitieproces soepel verloopt én zij
ruimte krijgen om te besturen. Dan zijn we beland
bij de open normen.

■ WAAROM ZĲN OPEN NORMEN
BELANGRĲK?
Bij open normen staat het doel centraal, is het doel
van de regel in algemene termen vervat en mag degene tot wie de norm zich richt zelf bepalen hoe
invulling wordt gegeven aan de open norm, mits
het resultaat leidt tot/in overeenstemming is met
het beoogde doel van de norm. Open normen dragen bij aan het stuurvermogen van pensioenfondsen. Dat is om verschillende redenen belangrijk:
– Er zijn grote verschillen tussen pensioenfondsen. Om recht te doen aan de verschillen in pensioenfonds, bestuursmodel, pensioenfondspopulatie, toekomstperspectief en de pensioenregeling
dient het pensioenfondsbestuur ruimte te hebben;
– Het optimaal behartigen en/of afwegen van de
belangen van de pensioenfondsdeelnemers
hangt samen met de specifieke kenmerken van
een pensioenfonds. De belangen kunnen alleen
evenwichtig worden afgewogen als het pensioenfondsbestuur daartoe over voldoende bevoegdheden/ruimte beschikt;
– Pensioenfondsen beschikken sinds de Wet versterking bestuur pensioenfondsen over een gestroomlijnde interne governance voorzien van
stevige controlemechanismen. Daarbij is de vertegenwoordiging van (gewezen) deelnemers en
pensioengerechtigden geborgd door beslissende zeggenschap in de pensioenfondsorganen.
Met de sleutelfuncties (risicobeheerfunctie, interne auditfunctie en actuariële functie) is de
governance verder versterkt. Bestuurders en
(mede)beleidsbepalers zijn bovendien voorafgaand aan benoeming getoetst op geschiktheid
en betrouwbaarheid.

■ UITBREIDING AANTAL OPEN NORMEN
Deze door de wetgever gemaakte keuzes zijn gericht op maatwerk: bevoegdheden en ruimte om
met inachtneming van de specifieke kenmerken
van het pensioenfonds in het belang van de deelnemer te besturen. De relevantie daarvan neemt
toe, aangezien het conceptwetsvoorstel Wet toekomst pensioen voorziet in een flinke uitbreiding
van het aantal open normen. Ik noem bijvoorbeeld
de open norm voor het vaststellen van de risicohouding of de solidariteitsreserve, de zorgplicht

bij combinatie van vaste en variabele uitkering, de
open norm voor keuzebegeleiding en adequate inrichting van de keuzeomgeving door pensioenuitvoerders, maar ook dat pensioenfondsen bij de opdrachtaanvaarding wordt gevraagd om de
beslissingen van sociale partners over de arbeidsvoorwaarde pensioen te toetsen bij de deelnemers.
Daarbij moet het pensioenfonds de consequenties
op deelnemersniveau en de aansluiting op de deelnemersvoorkeuren inzichtelijk maken. Hier lijkt
overigens sprake te zijn van een taakverschuiving.
Sociale partners gaan over de inhoud van de arbeidsvoorwaarde pensioen, terwijl het pensioenfonds de door sociale partners voorgestelde regeling ”slechts” toetst op eigen doelstellingen en
uitgangspunten, de uitvoerbaarheid en de compliance met relevante wet- en regelgeving (waaronder de evenwichtige belangenafweging).

■ TOEPASSING OPEN NORMEN
De praktijk laat zien dat de wetgever en/of toezichthouders verschillend omgaan met de invulling van open normen in de pensioenwetgeving.
Er zijn open normen:
1. die niet nader zijn ingevuld (bijvoorbeeld bij de
prudent-person-regel);
2. waar toezichthouders beleid hebben geformuleerd (bijvoorbeeld in de vorm van Q&A’s, zoals bij de inrichting van de sleutelfuncties); of
3. waarbij de wetgever voorziet in een nadere invulling van open normen in lagere regelgeving.

■ WAT BETEKENT DEZE PRAKTĲK VOOR DE
INVULLING VAN TOEKOMSTIGE OPEN
NORMEN?
De komst van de Wet toekomst pensioenen is een
ingrijpende wijziging waarbij de risico’s (nog meer)
verschuiven naar de deelnemer. Het ligt in de rede
dat in die gevallen dat sprake is van open normen
het pensioenfondsbestuur – binnen de wettelijke
kaders en met het oog op het doel van de specifieke open normen – voldoende ruimte heeft om zoveel mogelijk eigen keuzes en afwegingen te maken. Discretionaire beslisruimte betekent dat het
pensioenfondsbestuur kan beslissen of en hoe van
een bestuursbevoegdheid gebruik wordt gemaakt.
Terwijl de relevantie van maatwerk en ruimte voor
evenwichtige belangenafweging in gewicht toeneemt, lijkt de wetgever een tegengestelde koers
in te zetten. Dit blijkt bijvoorbeeld door de aankondiging van lagere regelgeving ten aanzien van diverse open normen. Dat betekent dat de wijze
waarop pensioenfondsbesturen straks invulling
kunnen geven aan open normen (in toenemende
mate) lijkt te worden beïnvloed door invulling van

de lagere regelgeving. Dit knelt te meer daar de
wetgever in de memorie van toelichting bij de verschillende open normen tot dusverre niet (altijd)
kenbaar heeft geformuleerd tot wie de open norm
zich richt, wat het doel van de desbetreffende open
norm is en wat de mate, vorm en intensiteit van
het toezicht is dat de wetgever voor ogen staat. De
kans bestaat dat dit vacuüm de komende jaren
door de toezichthouders met verschillende beleidsuitingen, zoals beleidsregels, Q&A’s of good
practices, zal worden opgevuld. Verder dreigt een
invulling van open normen die deels de bestaande verantwoordelijkheidsverdeling tussen sociale
partners en pensioenfondsen raakt. Al met al een
ongewenste ontwikkeling.
Van de wetgever mag bij de start van een complexe
stelselwijziging op voorhand meer duidelijkheid
en eenduidigheid worden verwacht. Het gebrek
hieraan kan leiden tot (mogelijke) beperkingen van
het stuurvermogen van pensioenfondsen, terwijl
maatwerk, wendbaarheid, flexibiliteit en innovatie in de praktijk juist zo nodig (kunnen) zijn. Een
zuivere toepassing van open normen betekent dat
de verantwoordelijkheid voor proces en resultaat
wordt verplaatst van de wetgever naar het pensioenfondsbestuur. Diens professionaliteit en kennis van de concrete omstandigheden komen daardoor tot hun recht. Een randvoorwaarde hiervoor
is dat er vertrouwen bestaat van zowel de wetgever als de toezichthouder in de verantwoordelijkheid van pensioenfondsbesturen. Het is belangrijk
dat bevoegdheid en verantwoordelijkheid samengaan. Het pensioenfondsbestuur moet kunnen besturen aangezien het pensioenfonds eindverantwoordelijk is, maar bovenal in het belang van de
deelnemer. Ook ligt het in de rede om open normen te hanteren waar dit bijdraagt aan het optimaliseren van het resultaat. En om de bevoegdheden
toebedeeld aan pensioenfondsen in de praktijk te
waarborgen door duidelijke wettelijke kaders te
bieden voor de externe toezichthouders ter voorkoming dat de ruimte van principle based wetgeving in de praktijk verdwijnt door rule based toezicht. In mijn ogen belangwekkende punten die in
het debat over de transitie naar een vernieuwd
pensioenstelsel tot dusverre nauwelijks aan de
orde zijn, maar uitermate belangrijk zijn voor het
“hoe”.
1 Wet toekomst pensioenen, consultatiedocument
(C), memorie van toelichting (MvT), p. 63,
https://www.internetconsultatie.nl/wettoekomstpensioenen.
2 CMvT, p. 105.
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Een welvaartsrichtlijn voor
pensioen. Wat is een adequaat
inkomen? (deel 2)
Wat een adequaat pensioen is, gaat niet alleen om de (toetsbare) vraag of het pensioen
straks voldoende is. De vraag of je het nu kunt betalen, is zeker zo belangrĳk. In deel 2
van dit tweeluik gaan we speciﬁek in op de betaalbaarheid nu. Dat doen we door in te
gaan op de (ﬁscale) premiestelling in een nieuw pensioenkader, op de lange balansen van
huishoudens en elementen van een adequate pensioenpremie. Hoe kan ﬂexibiliteit daarbĳ
helpen en kunnen we rekening houden met de draagkracht van burgers?
■ TERUGBLIK
In ons vorige artikel gaven we de wetgever in overweging om het begrip adequaat pensioen toe te
lichten in het binnenkort in te dienen wetsvoorstel toekomst pensioenen en in het belang van alle
werkenden een richtlijn te ontwikkelen, waarin
ook de verantwoordelijkheidsverdeling duidelijker wordt.1 We presenteerden een beleidsmatig kader voor de toereikendheid van pensioen, waarbij
we de kennis en ervaring van het Nibud bij betaalbaarheidsrichtlijnen op andere terreinen zoals het
aangaan van kredieten en van hypotheken gebruikten. We werkten een stoplichtmodel uit gericht op
inkomsten en uitgaven na pensionering.

■ NAAR EEN NIEUW PENSIOENSTELSEL: HOE
ZIT HET DAN MET DE PREMIE?
Een andere belangrijke vraag als het gaat om de
adequaatheid van pensioen, is welke premie-inleg
nu nodig is voor een goed pensioen? Maar ook of
deze betaalbaar is, kijkend naar het huishoudboek-

je. Met andere woorden: hoe zorg je ervoor dat het
pensioencontract aansluit bij de draagkracht van
de deelnemers? Die vragen staan centraal in dit artikel. Het makkelijke antwoord: dat hangt ervan af.
Dit is ook direct het moeilijke antwoord waar consumenten weinig mee kunnen. Daarom schrijven

Hoe zorg je ervoor dat het
pensioencontract aansluit bĳ de
draagkracht van de deelnemers?
we dit tweeluik. Niet omdat wij denken het antwoord te hebben, wel omdat we vinden dat we met
pensioenspaarders en de pensioensector op zoek
kunnen en moeten gaan naar concretere handvatten en vuistregels. We doen een voorzet voor een
denkrichting.
In dit artikel nemen we de aangekondigde veranderingen in een nieuw pensioenstelsel als startpunt en richten ons op het aanvullende pensioen
via werkgevers. We beschrijven eerst wat er op
hoofdlijnen verandert qua premies in de aanvullende pensioenen. De techniek in het huidige FTK
laten we (grotendeels) voor wat hij is.

Marcel Warnaar en Michael Visser
Drs. M.F. Warnaar en mr. drs. M.R. Visser zĳn (senior) wetenschappelĳk medewerker bĳ het Nibud. Visser is daarnaast ook
verbonden aan Tilburg University en eigenaar van Pensioen GeMi.
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De kern van het wetvoorstel toekomst pensioenen
is de overstap naar een nieuwe manier van pensioen opbouwen.2 Na een transitiefase blijven alleen
premieregelingen over als mogelijk type contractvorm. De huidige uitkeringsovereenkomsten – vaak
middelloonregelingen – verdwijnen. De manier
waarop we in de toekomst pensioen opbouwen wijzigt daarnaast door de afschaffing van de zogenoemde doorsneesystematiek. In een doorsneesysteem
bouwt iedere deelnemer een gelijk percentage van
de pensioengrondslag aan pensioenaanspraken op
en wordt door en voor de werknemer eenzelfde

procentuele premie betaald. In premie én opbouw
wordt derhalve niet gedifferentieerd naar leeftijd.
De Pensioenwet schrijft op dit moment voor dat de
pensioenopbouw op grond van een uitkeringsovereenkomst tijdsevenredig moet plaatsvinden. Verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen en uitvoerders van een verplichte beroepspensioenregeling
moeten een leeftijdsonafhankelijke doorsneepremie
hanteren. Dat gaat veranderen.
Het wetsvoorstel bepaalt dat pensioen straks alleen
kan worden opgebouwd in een premieregeling met
een leeftijdsonafhankelijke (vlakke) premie. De afschaffing van de doorsneesystematiek beëindigt tevens de bestaande herverdeling bij de pensioenopbouw. Als gevolg van de doorsneesystematiek wordt
voor/door jonge deelnemers een te hoge (meer dan
kostendekkende) premie betaald en voor/door oudere deelnemers een te lage premie.
In de Memorie van Toelichting bij het concept
wetsvoorstel wordt toegelicht op grond van welke
overwegingen voor alle regelingen een leeftijdsonafhankelijk premiepercentage verplicht wordt
gesteld. De volgende argumenten worden aangehaald:
– Behoefte aan stabiele premies;
– De arbeidsmarktpositie van oudere werknemers;
– Gemiddeld langere beleggingsperiode per ingelegde euro pensioenpremie;
– Nederland sluit hiermee aan bij de gangbare
praktijk in omringende landen; en
– Systematiek sluit beter aan bij oudedagsvoorzieningen in derde pijler.
Het voert voor deze bijdrage te ver om op alle argumenten langs te lopen en te vergelijken met het
alternatief van (nu al bestaande) progressieve premies (in premieregelingen), die dus oplopen met
de leeftijd.3 We nemen de leeftijdsonafhankelijke
(vlakke) premie als uitgangspunt. Verderop gaan
we in op het nieuwe fiscale kader. Voor nu merken
we op dat door de systeemverandering het zwaartepunt van de pensioenopbouw in het begin van
de carrière komt te liggen. In vergelijking met progressieve premies die in bestaande premieregelingen voor bijna 1,5 miljoen deelnemers de norm
zijn, zal de premie voor jongere deelnemers in de
nieuwe systematiek doorgaans hoger zijn. Hierdoor ontstaat bij gelijke premie-inleg naar verwachting wel een hoger pensioenresultaat.4 Maar
anders dan nu bij uitkeringsregelingen wordt de
premie in het nieuwe premiestelsel berekend op
basis van een verwacht rendement. Mogelijk zijn
dan niet zulke hoge premies nodig voor eenzelfde
pensioenambitie.
De nieuwe vlakke premie van (stel) 30% kan voor
veel jongeren tot een fors hogere eigen bijdrage leiden en dus tot een lager netto inkomen ingeval ze
nu al in een premieregeling deelnemen. Een voor-

beeld: veel premieregelingen kennen een eigen bijdrage die bijvoorbeeld 1/3 van de totale premie is.
Dus bij een premie van 6% betaalt de jonge deelnemer 2% zelf. En bij een premie van 30% betaalt
de oudere werknemer nu zelf 10%. In het nieuwe

De nieuwe vlakke premie van
30% kan voor veel jongeren tot
een fors hogere eigen bĳdrage
leiden en dus tot een lager netto
inkomen ingeval ze nu al in een
premieregeling deelnemen.
stelsel gaat die jongere van 2% naar 10% eigen bijdrage.5 Uiteraard kunnen andere afspraken over de
verdeling van de premie tussen werkgever en
werknemer gemaakt worden, of bredere herschikking van arbeidsvoorwaarden bij de overgang naar
een nieuw pensioenstelsel.
Extra aandacht voor de risico’s van minder/niet
werken en weinig/geen pensioen opbouwen aan
het begin van de levensloop lijkt geen overbodige
luxe. Te denken valt aan vrouwen, flexwerkers,
wisselende/lagere inkomens en zelfstandigen als
groepen die om verschillende redenen mogelijk
extra kwetsbaar zijn. Het kan een gevolg zijn van
het combineren van werk en zorgtaken, tijdelijk/
onzeker/laagbetaald werk of bijvoorbeeld het niet
(kunnen) sparen voor later.

■ VERMOGEN NEDERLANDERS WEINIG
LIQUIDE
Aan de andere kant komt de vraag op of een hogere premie (voor jongeren) betaalbaar is. Een vorm
1 Marcel Warnaar en Michael Visser, Een welvaartsrichtlijn voor pensioen. Wat is een adequaat inkomen? (deel 1), PM 2021/108.
2 We baseren ons in dit artikel op de consultatieversie van de Wet Toekomst pensioenen en MvT, zoals
gepubliceerd op 16 december 2020 https://www.
internetconsultatie.nl/wettoekomstpensioenen.
3 Zie voor een beschouwing en pleidooi van dat systeem: B. Starink, Pensioenhervormingen: wordt
2019 het jaar van de waarheid?, Weekblad Fiscaal
Recht 2019/99, p. 593 e.v.
4 De MvT stelt terecht dat dit voordeel pas neerslaat
bij de generatie pensioendeelnemers die hun hele
carrière pensioen opbouwen volgens het nieuwe
systeem met een leeftijdsonafhankelijke premie.
Ook gaat de MvT in op het nadeel van de afschaffing van de doorsneesystematiek en compensatie.
Die laten we in onze bijdrage buiten beschouwing.
5 Zie ook Bastiaan Starink en Michael Visser, Nieuw
fiscaal pensioenkader stuurt staffelbesluit met pensioen, PM 2019/128.
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van kwetsbaarheid, betreft namelijk hoge vaste
(pensioen)lasten in bijvoorbeeld het spitsuur van
het werkende leven. We zien de afgelopen jaren
dat pensioenpremies, onder invloed van een lage
renteomgeving, bij een aantal (grote) pensioen-

Een hoge pensioenpremie in
combinatie met hoge andere
vaste lasten, kan maken dat
groepen werknemers moeite
hebben om rond te komen of
een ﬂexibele buﬀer kunnen opbouwen om tĳdelĳke inkomensterugval op te vangen.
fondsen fors stijgen (zie figuur 1 en kader Pensioenpremies grootste 5 pensioenfondsen in Nederland in 2022). Een hoge pensioenpremie in
combinatie met hoge andere vaste lasten (bv huur
of hypotheek), kan maken dat groepen werknemers
moeite hebben om rond te komen of een flexibele
buffer kunnen opbouwen om tijdelijke inkomensterugval op te vangen.
In de afgelopen jaren is in diverse rapporten aandacht besteed aan de risico’s van lange balansen
voor huishoudens. Al langer is bekend dat huishoudens in de knel (kunnen) komen door een gebrekkige beleidsafstemming op de domeinen wonen, zorg en pensioen.6 Onder andere Netspar
onderzoekers, CPB en DNB pleiten voor een meer
integrale benadering van de financiële positie van
huishoudens vanuit beleid. Vooral het niet liquide zijn van vermogens kan problematisch zijn. Wie
er precies in de knel komen, is lastig te zeggen.
Ons is geen empirisch onderzoek daaromtrent bekend. Wel kunnen we uit eerdere analyses enkele
kenmerken ventileren van groepen deelnemers die
op dit vlak een groter risico lopen. Het gaat dan
onder andere om:
– Huishoudens met weinig opgebouwd financieel (liquide) vermogen;
– Huishoudens met lagere en mediane inkomens;
– Jongeren;
– Woningeigenaren met hoge hypotheken.
‘Niet iedereen bouwt veel vermogen op voor de
oude dag’, schrijft de Studiegroep Duurzame Groei
in 2016. ‘Er bestaat ook een groep huishoudens die
na pensionering een daling van de financiële ruimte kent. Dit doet zich met name voor bij hogere inkomens. 10 procent van alle huishoudens heeft
een netto vervangingsratio die lager is dan 65 pro-
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cent. 25 procent van de huishoudens heeft een netto vervangingsratio lager dan 84 procent. Onder
zelfstandigen bouwt 25 procent van de huishoudens een netto vervangingsratio van minder dan
69 procent op. Zelfstandigen sparen niet verplicht
voor een aanvullend pensioen, maar kunnen hier
vrijwillig toe besluiten. Een deel van de zelfstandigen bouwt hierdoor geen aanvullend pensioen
op’.
Het CPB bevestigt in een update in 2021 de verscheidenheid van vermogens van Nederlandse
huishoudens, dat de balansen doorgaans lang zijn
en het vermogen voor het merendeel ontoegankelijk is voor noodsituaties, zoals het verliezen van
een baan.7 Financieel vermogen (liquide vermogen) is volgens het CPB wel snel aan te wenden in
financieel moeilijke tijden, maar de meeste huishoudens hebben weinig opgebouwd financieel vermogen. Verder ziet het CPB dat huurders, mede
doordat ze geen vermogen in een eigen woning
hebben, aanzienlijk minder vermogen hebben.
Zelfstandigen hebben, anders dan wel eens gedacht wordt, juist meer vermogen opgebouwd dan
werknemers.
‘Het is niet verrassend dat huishoudens met lagere inkomens gemiddeld minder vermogen opbouwen. Opvallend is wel dat het financiële vermogen (bank- en spaarrekeningen, aandelen en
obligaties) van huishoudens met een mediaan inkomen beperkt is. Dit geldt ook voor jongeren’,
constateert het CPB.

■ STEEDS HOGERE PREMIES
We zien de afgelopen jaren een stijging van de pensioenpremie. Naast premies dragen in het kapitaaldekkingstelsel van de aanvullende pensioenen beleggingen voor een substantieel deel bij aan het
opbouwen van vermogen in een pensioenfonds.
Door de lage rente is het lastiger geworden om rendement te halen uit staatsobligaties. Gevolg hiervan is dat gekeken wordt naar een lagere ambitie
en/of een hogere inleg, of beleggingen met een hoger risicoprofiel.
Een van de manieren om de inleg te vergroten is
het verhogen van het premiepercentage.
Een hogere premie heeft op twee manieren invloed
op het huishoudbudget. Voor het besteedbaar inkomen is direct het werknemersdeel van het pensioen van belang. Deze wordt immers ingehouden
van het bruto loon. De afgelopen jaren zien we de
premie gestaag toenemen (zie figuur 1). In 2015 en
2016 hebben we weliswaar een daling gezien, toen
verhoging van de pensioenleeftijd en fiscale pensioenaanpassingen werden ingevoerd, maar sindsdien is de stijging weer voortgezet.
De totale pensioenpremie is daarnaast onderdeel
van de invulling van de loonruimte. Een hogere
totale premie heeft dus ook indirect invloed op de

koopkracht van werknemers. Zonder premiestijging is er wellicht ruimte voor een hoger bruto
loon.

Figuur 1. Premiestĳging grootste pensioenfondsen van
Nederland 2016-2021
Pensioenpremie 2016-2021; gewogen gemiddelde grootste 20 pensioenfondsen

Nieuwe maximale ﬁscale
premiegrens naar verwachting 30%
Het ﬁscale kader wordt aangepast door over te
gaan naar het begrenzen op een leeftĳdsonafhankelĳke premie voor alle soorten regelingen.
Uitgangspunt hierbĳ is dat de (maximale) pensioenambitie van 80% middelloon in 42 opbouwjaren ﬁscaal wordt gefacilieerd. Het kabinet stelt in de MvT van de concept Wet toekomst
pensioenen voor om de premiegrens vanaf de
inwerkingtreding van het wetsvoorstel tot en
met 2035 te verhogen van 30 naar 33%. De beschikbare premie voor compensatie bedraagt
dan maximaal 33% van de pensioengrondslag
verminderd met wat is ingelegd aan reguliere
beschikbare premie.
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De lage rente is er nog steeds en we weten niet wat
de toekomst brengt. Er zijn verschillende redenen
dat er nog steeds een opwaartse druk op de premie
is. Naast de lage rente omgeving, is dat een op zijn
laatste benen lopend FTK en de norm van evenwichtige belangenafweging in de Pensioenwet. De
spagaat wordt duidelijk geschetst in een artikel in
PensioenPro.8 Door sociale partners zijn samen
met pensioenuitvoerders in het verleden soms keuzes gemaakt voor premiedemping aan de ene kant
en hoge toezeggingen aan de andere kant. Nu er bij
een aantal (grote) fondsen al jaren niet geïndexeerd
wordt, soms pensioenen zijn gekort, en de premiedekkingsgraden laag zijn, is er bij sommigen een
roep om hogere premies. Vanuit de norm van evenwichtige belangenafweging (art. 105 PW) is die
roep wellicht ook begrijpelijk. Tegelijkertijd gaat
een hogere premie voor de korte termijn weinig
meer doen aan de dekkingsgraad, maar raakt het
werkgevers en werknemers wel in hun portemonnee. De premiedekkingsgraad kan wel omhoog via
een hogere premie, maar ook via lagere opbouw.
Je ziet beide keuzes terugkomen bij verschillende
pensioenfondsen.
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Waar allerlei prijsstijgingen kunnen leiden tot grote verontwaardiging, is dat bij de pensioenpremie
uitgebleven. Waarschijnlijk komt dat doordat de
effecten hiervan opgenomen zijn in de brij van inhoudingen die op een doorsnee loonstrookje staan.
Vanuit de gedragseconomie weten we dat het daadwerkelijk betalen van een rekening (afstaan van
een bezit) veel meer pijn doet dan iets niet krijgen.
Het betalen van de gemeentelijke heffingen leidt
tot veel meer protest dan van de loonbelasting, ook
al zijn die heffingen vele malen lager dan de ingehouden belasting.
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Bron: DNB, bewerking Nibud 2021.

■ WAT IS EEN ADEQUATE PREMIE?
Tegelijkertijd is er een nieuw pensioenstelsel in de
maak, en sorteren pensioenfondsen voor op de
transitie en mogelijk invaren. De hoogte van de
premie, opbouw, maar ook andere keuzes in het
fondsbeleid nu maken uit voor de startpositie
straks.
Daarnaast wordt als onderdeel van het nieuwe
pensioenstelsel de fiscale ruimte anders vormgegeven. Volgens de conceptwetgeving Wet toekomst
pensioenen bedraagt de fiscale premie in het nieuwe stelsel maximaal 30% van de pensioengrondslag (exclusief 3%-punt tijdelijke extra ruimte in
verband met compensatie afschaffing doorsneesystematiek, zie kader).
We kunnen ons voorstellen dat deze 30% als ankerpunt gaat dienen in de onderhandelingen. Dat het
maximum de norm wordt. Vanuit je oogharen zie je
grofweg de premies van de grotere bedrijfstakpensioenfondsen als ABP, PFZW en Bpf BOUW langzaam omhoog bewegen richting die 30%. Bij een
enkel ondernemingspensioenfonds als Robeco of

6 Zie bijvoorbeeld ‘De routekaart naar een meer integrale benadering van wonen, zorg en pensioen’,
Netspar 2016; Rapport Studiegroep Duurzame
Groei. Kiezen voor duurzame groei, 6 juli 2016; en
Rapport Studiegroep Begrotingsruimte, Koers bepalen. Kiezen in tijden van budgettaire krapte, 12
oktober 2020.
7 CPB Achtergronddocument De verscheidenheid
van vermogens van Nederlandse huishoudens: update, Luginbuhl en Smid, mei 2021 (https://www.
cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPBAchtergronddocument-verscheidenheid-vermogens-Nederlandse-huishoudens-update.pdf).
8 Maarten van Wijk, Lage premiedekkingsgraad
discussiepunt bij transitie naar nieuwe stelsel,
PensioenPro 9 december 2021.
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bijvoorbeeld bij Unilever (kring Forward van Unilever APF), zie je juist een beweging naar beneden
richting die 30%. ‘Sociale partners Unilever willen
premiedaling van 58% naar 37%’, kopte Pensioen-

We kunnen ons voorstellen dat
deze 30% als ankerpunt gaat dienen in de onderhandelingen. Dat
het maximum de norm wordt.
Pro medio 2021. En ook ‘Premieberekening pensioenfonds Robeco op de schop’, omdat de premie in
2022 bij pensioenfonds Robeco anders zou stijgen
naar royaal 60%.9
Als Nibud krijgen we vaak de vraag van mensen
die geen pensioen opbouwen wat voor hen een geschikte premie is. Als we dan de vergelijking met
pensioenfondsen maken en hen vertellen dat die
tot wel 30% premie vragen (boven een franchise),
wordt dat als volslagen onrealistisch bestempeld.
En toch hoeft dat gezien de huidige omstandigheden geen verkeerd advies te zijn. Het hangt ervan
af. Bijvoorbeeld van je leeftijd en andere (aanwezige) vermogensopbouw voor de oude dag. Wat je
wensen zijn en wat je kunt dragen. Het is wat ons
betreft op zich helemaal geen vreemde gedachte
om de hoogte van de premie explicieter onderdeel
te laten zijn van voorlichting over pensioenen.

Pensioenpremies grootste
5 pensioenfondsen in Nederland in 2022
Pensioenfonds voor overheid en onderwĳs (ABP)
De pensioenpremie blĳft in 2022 gelĳk aan die van 2021,
namelĳk 25,9%.
Pensioenfonds Zorg & Welzĳn (PFZW)
Per 1 januari 2022 gaat de premie 0,8% omhoog van 25%
naar 25,8%.
Bpf BOUW
Vanaf 2022 stĳgt de pensioenpremie van bpfBOUW van
25% naar 26%.
Pensioenfonds van de Metalektro (PME)
De premie stĳgt in 2022 van 27,59% naar 27,98%.
Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT)
De pensioenpremie blĳft hetzelfde als in 2021, namelĳk
27,98%.
* Premies voor de basisregeling, zoals eind december 2021 te lezen
op de websites van de betreﬀende pensioenfondsen.
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Pensioenuitvoerders met duidelijk lagere premies,
omdat de pensioenambities beperkter zijn dan
doorsnee, zouden dat eerlijk moeten vertellen.
Gevaarlijker is misschien nog wel dat je denkt dat
er een pensioen voor je is geregeld met een premie-inleg van 5% en dat je denkt daar straks goed
van te kunnen leven, terwijl dat uiteindelijk niet
zo is. In die gevallen is het voor werknemers belangrijk om jaarlijks te checken of men op koers
ligt, en dat bij dit soort lage premies een aanvulling nodig is (doe wat extra). In dat kader vinden
wij de oproep van VCP Young Professionals, de
jongerenorganisatie van de VCP, om met een Pensioenlabel te komen helemaal zo gek nog niet.10 De
minister van SZW gaf in zijn brief aan de Kamer
in november 2020 aan dat hij het een interessant
idee vindt, maar de invulling ‘te beperkt’ gegeven
de doelstelling. Zo ziet het voorgestelde label alleen op de ambitie van je pensioen, namelijk de
vraag in hoeverre je na 42 jaar ook 80% kunt opbouwen, in de betreffende regeling. Alles overwegende zag de minister geen aanleiding om het
voorgestelde Pensioenlabel als een nieuw wettelijk verplicht instrument in te voeren.11 Wij begrijpen de afwegingen, maar zien in een Pensioenlabel als onderdeel van een bredere welvaartsrichtlijn
voor pensioen zeker perspectief. Dat vraagt wat
verdere uitwerking en misschien aanpassing van
de aanvankelijke doelstelling, maar het is zonde
om dit interessante initiatief van jongeren zelf geen
tweede kans te geven.

■ MEER FLEXIBILITEIT IN DE PENSIOENOPBOUW?
Terug naar de premie-inleg. Anders dan de meeste werknemers, hebben zelfstandigen de vrijheid
om geld voor pensioen opzij te leggen in tijden dat
het hen goed uitkomt. Dus in goede jaren meer dan
in andere jaren.12
Die flexibiliteit ontbreekt nu grotendeels bij werknemers. Hun inkomen wordt elk jaar afgeroomd,
ook als dat een keer niet uitkomt. En voor mensen
met bijvoorbeeld lage of modale inkomens die jaarin-jaar-uit niet of nauwelijks rond kunnen komen,
bijvoorbeeld door hoge vaste lasten, is dat een
kwetsbaar gegeven. Flexibilisering van premie-inleg kan verlichting bieden aan (jonge) huishoudens
met een laag vrij besteedbaar inkomen.
In de huidige uitkeringsregelingen kan wel maatwerk in ambitieniveau worden geboden bijvoorbeeld door het verlagen van de collectieve pensioenopbouw en de vrijvallende premie aan de
werknemer te geven. Een andere mogelijkheid is
de pensioenopbouw via de pensioenregeling beter te richten op bijvoorbeeld specifieke inkomensgroepen.13 De mogelijkheden om maatwerk
– in de premie – te bieden zijn in uitkeringsregelingen in de praktijk beperkter dan in premieregelingen. Het aanstaande premiepensioenstelsel
biedt in die zin kansen. 14 Premieregelingen

bieden meer flexibiliteit om het risicoprofiel af te
stemmen op het individu, bijvoorbeeld naar leeftijd en woonsituatie. Sociale partners kunnen
daarbij ook meer flexibiliteit in de regelingen inbouwen, bijvoorbeeld door de keuze (deels) aan
de deelnemer te laten of die een hogere pensioenopbouw wil of meer inkomen nu. Een soort cafetariamodel voor pensioen-inleg. Een nadeel is het

Een soort cafetariamodel voor
pensioen-inleg.
risico dat de deelnemer nu meer consumeert en
te weinig pensioen opbouwt en daarmee na pensionering een lagere consumptie moet accepteren, langer moet doorwerken of eventueel een beroep doet op collectieve arrangementen, zoals
zorg- en huurtoeslag.15 In dit kader is het belangrijk om rekening te houden met (gedrags)inzichten uit de wetenschap bij de inrichting van dit
soort keuzes in een nieuw pensioenstelsel. Keuzes gaan niet vanzelf goed.16
Het liefst zou je zo veel mogelijk rekening willen
houden met de draagkracht van huishoudens nu als
het gaat om het sparen voor later. Een thema dat we
graag verder willen verkennen bij de ontwikkeling
van een welvaartsrichtlijn voor pensioen.

■ HOE VERDER?
In dit artikel hebben we ons gericht op de premie
voor een adequaat pensioen. Daarbij zien we bij
veel (grotere) pensioenfondsen de premies stijgen,
veelal richting de nieuwe maximale fiscale leeftijdsonafhankelijke premie van 30% die in een
nieuw pensioenstelsel gaat gelden. We kunnen ons
voorstellen dat deze 30% als ankerpunt gaat dienen in de onderhandelingen, en vragen daarbij extra aandacht voor de draagkracht van pensioendeelnemers. Niet iedereen kan een hoge
(werknemers)premie dragen, en niet iedereen heeft
dezelfde behoefte. Een (verplichte) hogere premie

gaat voor sommigen ten koste van rondkomen en
consumptie nu.
We hopen met ons tweeluik in Pensioen Magazine
een aanzet te hebben gegeven voor de ontwikkeling van een welvaartsrichtlijn voor pensioen en
gaan hierover graag in gesprek met consumenten
en pensioenprofessionals.

9 Frank van Alphen, Premieberekening pensioenfonds Robeco op de schop, PensioenPro 13 juli
2021 en Sameer van Alfen, Sociale partners
Unilever willen premiedaling van 58% naar 37%,
PensioenPro 7 mei 2021.
10 https://www.vcp.nl/vcp-young-professionals-pensioenlabel-moet-er-snel-komen/.
11 Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 32 043,
nr. 550, p. 8 en 9.
12 Het fiscale lijfrentekader werpt daarbij nog wel enkele drempels op, blijkt ook uit onderzoek Algemene Rekenkamer en Netspar. Via het voorgestelde
arbeidsvormneutrale fiscale pensioenkader kunnen
bepaalde drempels worden weggenomen. Daarbij
kan ook de gedachte van een instapmodel voor
zzp’ers met een basisruimte waarbij tot een zeker
(vast) bedrag fiscaal vriendelijk pensioen kan worden gespaard interessant zijn. Zie: Gerry Dietvorst
en Michael Visser, Pensioen ZZP-er is niet zo bijzonder, CompetenceCentre for Pension research
2009, p. 39 e.v.
13 De inkomensafhankelijke premie en opbouw bij
ABP is hier een voorbeeld van.
14 Daarbij kan de keuze voor een sociale premieregeling (‘het nieuwe contract’) of flexibele premieregeling nog verschil maken. In de eerstgenoemde lijkt
minder maatwerk mogelijk, concluderen ook onderzoekers van PwC: zie Rosa d’Adelhart Toorop,
Nieuwe pensioenkeuzes voor individuele deelnemers ingebracht bij kabinetsformatie, PM 2021/75.
15 Zie voor meer voor- en nadelen en varianten van
flexibiliseringsmogelijkheden: ‘De routekaart naar
een meer integrale benadering van wonen, zorg en
pensioen’, Netspar 2016.
16 Zie bijvoorbeeld Wilte Zijlstra, Jochem de Bresser
en Marike Knoef, Keuzes tijdens de pensioenopbouw: de effecten van nudging met volgorde en
standaardopties, Netspar Design paper 157 juli
2020.
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Zorgplicht by design:
hoe pensioenfondsen kunnen
voldoen aan hun zorgplicht
door een juiste inrichting van
systemen, processen en beleid
In het nieuwe pensioenstelsel verschuift het (beleggings)risico meer naar de deelnemer.
Ook heeft de deelnemer meer keuzemogelĳkheden. De zorgplicht van pensioenfondsen
neemt daarom toe. Om aan hun verzwaarde zorgplicht te kunnen voldoen, is het op juiste
wĳze inrichten van beleid, systemen en processen essentieel. Dit kan door ‘zorgplicht by
design’.
■ INLEIDING
In het nieuwe pensioenstelsel zijn uitkeringsovereenkomsten niet langer het uitgangspunt. Bestaande uitkeringsovereenkomsten zullen in beginsel
met het hele kapitaal worden omgezet (‘ingevaren’)
naar premieovereenkomsten, tenzij dit onevenredig uitpakt voor bepaalde groepen van belanghebbenden.1
Het nieuwe pensioenstelsel brengt mee dat de risico’s duidelijker bij de deelnemer2 komen te liggen. Bovendien moeten deelnemers meer keuzes
maken die van invloed zijn op hun uiteindelijke
pensioenuitkering, zoals de keuze voor een lifecycle in het geval van een flexibele premieovereenkomst die meerdere lifecycles biedt,3 of de ‘lumpsum’.4 Keuzes kunnen ook gecombineerd worden,
hetgeen extra complex is voor de deelnemer. Een
voorbeeld is de combinatie van eerder stoppen met
werken met gebruikmaking van de lumpsum, maar

er zijn nog vele andere combinaties mogelijk. In
het nieuwe stelsel zullen bovendien veel vaker variabele uitkeringen worden aangekocht,5 waarbij
ook in de uitkeringsfase door de gepensioneerde
rechtstreekse beleggingsrisico’s worden gelopen.
De informatieverstrekking en keuzebegeleiding6
zullen daarom optimaal moeten zijn.
De zorgplicht van pensioenuitvoerders neemt toe
als gevolg van de overgang naar het nieuwe stelsel. Zij zullen daarom over hun bedrijfsvoering
rondom informatieverstrekking en keuzebegeleiding maar ook klachtenafhandeling, datakwaliteit,

De zorgplicht van pensioenuitvoerders neemt toe als gevolg
van de overgang naar het nieuwe
stelsel.
het beleggingsbeleid en de opleiding van medewerkers opnieuw moeten nadenken en deze opnieuw moeten inrichten. Door hun beleid, systemen en processen zo te ontwerpen kunnen
pensioenuitvoerders voldoen aan hun zwaardere
zorgplicht. Dit noem ik ‘zorgplicht by design’.

Bianca van der Goes
Mr. B.M.M. van der Goes
CPL is Director Retirement & Pensions bĳ PwC.

12 januari 2022 Pensioen Magazine

Dit artikel begint met een korte toelichting op het
begrip zorgplicht, de verschijningsvormen van de
zorgplicht en de zorgplichten in het nieuwe stelsel. Ik focus me hierbij op pensioenfondsen, nu de
zorgplichtontwikkelingen voor dit type pensioenuitvoerder relatief nieuw zijn. Veel andere soorten
pensioenuitvoerders hebben reeds eerder met

zorgplichtontwikkelingen te maken gekregen.7
Daarna wordt uiteengezet wat zorgplicht by design
is, waarna een toelichting volgt op elk van de vier
principes van zorgplicht by design. Ik sluit af met
een conclusie.

■ ZORGPLICHTEN IN HET NIEUWE
PENSIOENSTELSEL
Definitie zorgplicht
De term ‘zorgplicht’ is niet in wet- en regelgeving
gedefinieerd. In de juridische literatuur wordt
zorgplicht echter veelal omschreven als ‘een plicht
tot handelen of nalaten ten behoeve van één of
meer concrete belangen van een persoon of object’.8
Deze persoon is binnen de pensioenregeling de (gewezen) deelnemer, de pensioengerechtigde of een
andere aanspraakgerechtigde. Ook ten aanzien van
de werkgever of andere stakeholders kan het pensioenfonds een zorgplicht hebben. Met de belangen van al deze betrokkenen dient het pensioenfonds dus rekening te houden. In deze bijdrage
richt ik mij op de zorgplicht ten aanzien van de
(gewezen) deelnemer, de pensioengerechtigde of
een andere aanspraakgerechtigde. In de besluitvorming dient het pensioenfonds echter altijd rekening te houden met de evenwichtige belangen van
alle stakeholders.9
Verschijningsvormen zorgplicht
Zorgplichten kunnen zich in meerdere verschijningsvormen voordoen.10 Er bestaan informatieplichten, onderzoeksplichten, waarschuwingsplichten en adviesplichten.
De verschijningsvorm ‘informatieplicht’ doet zich
veruit het meest voor. Het gaat daarbij onder meer
om alle informatievoorschriften die in de pensioenwet zijn opgenomen. Deze te verstrekken informatie moet correct, duidelijk, evenwichtig en
tijdig zijn. Onderzoeksplichten gaan onder andere over het ‘ken-uw-deelnemer’ principe dat pensioenfondsen toepassen als de deelnemer met een
premieovereenkomst de verantwoordelijkheid
voor de beleggingen overneemt of als de gepensioneerde kiest voor een variabele uitkering.11 Waarschuwingsplichten omvatten bijvoorbeeld de verplichte ‘let op’ teksten op het UPO. Andere
waarschuwingsplichten kent de pensioenwet overigens niet. Pensioenfondsen mogen zonder vergunning niet adviseren in de zin van de Wft, in die
zin dat zij geen concreet product van een concrete aanbieder mogen aanbevelen.12 Pensioenfondsen geven echter wel advies over de specifieke kenmerken van de pensioenregeling die zij aanbieden,
zoals over de spreiding van de beleggingen in relatie tot de duur van de periode tot de pensioendatum.13
Voor al deze verschijningsvormen geeft de civiele
rechter in de rechtspraak nadere, ‘bovenwettelijke’ normen waaraan pensioenfondsen zich dienen

te houden in het kader van hun zorgplicht. Deze
nadere normen zijn gebaseerd op de redelijkheid
en billijkheid, goed opdrachtnemerschap of onrechtmatige daad.
In het nieuwe pensioenstelsel komen er nog meer
informatieplichten op pensioenfondsen te rusten.
Het pensioenfonds wordt verplicht om ‘deelnemers te informeren over de premie, de bestemming
daarvan voor de eigen opbouw en de gemeenschappelijke solidariteitsreserve, de toe- of afna-

In het nieuwe pensioenstelsel
komen er nog meer informatieplichten op pensioenfondsen
te rusten.
me van het voor het pensioen gereserveerde vermogen, stortingen en onttrekkingen aan dat
vermogen, de toedeling van beleggingsresultaten
en de overige resultaten’.14 De specifieke invulling
van deze informatieverplichtingen wordt in de lagere wetgeving nader bepaald.
Daarnaast zullen ook de onderzoeksplichten toenemen. Pensioenuitvoerders moeten bijvoorbeeld in

1 MvT consultatie Wet toekomst pensioenen (‘Wtp’),
gepubliceerd op 16 december 2020.
2 Met de term ‘deelnemers’ wordt ook gedoeld op
slapers, gepensioneerden en andere aanspraakgerechtigden.
3 Art. 52 lid 3 Pw.
4 Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen, Staatsblad 2021, 20.
5 Art. 10a lid 2 Wtp. Op grond van art. 10b lid 1 Wtp
is een vaste uitkering ook nog steeds mogelijk.
6 De nieuwe open norm keuzebegeleiding in art. 48a
Wtp.
7 Denk maar aan de dossiers ‘beleggingsverzekeringen’ en de ‘rentederivaten’ bij verzekeraars en banken.
8 Zorgplichten en zorgethiek, T.F.E. Tjong Tjin Tai,
diss. Amsterdam (UvA), Kluwer: Deventer 2007, p.
97.
9 Art. 105 lid 2 Pw.
10 Voor een uitgebreidere beschrijving van deze verschijningsvormen, zie S. Kuiper, Zorgplicht van de
pensioenuitvoerders, TPV 2021/5, welk artikel op
onderdelen een uitwerking is van een presentatie
die ik samen met hem op 30 september 2020 hield
bij de VU Law Academy, Lezing Actualiteiten
Pensioenrecht II.
11 Art. 52 lid 4 en 52a lid 5 Pw.
12 In de zin van art 1:1 Wft, definitie ‘adviseren’. Zie
voor een nadere toelichting op het begrip adviseren: B.M.M. van der Goes, ‘De zorgplicht van het
pensioenintermediair’, TPV 2021/4, p. 1-3.
13 Art. 52 lid 3 Pw.
14 MvT Wtp, p. 109.
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het nieuwe pensioenstelsel voortaan periodiek, ten
minste eenmaal in vijf jaar, een risicopreferentieonderzoek doen onder hun deelnemers.15 De risicopreferentie van een groep deelnemers geeft het risico weer dat deze groep deelnemers kan en wil
lopen. Dit wordt ook wel risicobereidheid respectievelijk risicodraagvlak genoemd. Daarbij dient zowel gekeken te worden naar de risico’s die deelnemers zouden willen nemen met oog op de hoogte
van hun verwachte pensioen, als de risico’s die zij
zouden kunnen nemen met oog op hun situatie. De
uitkomsten van het risicopreferentieonderzoek, dienen te worden meegenomen bij het vaststellen van
de risicohouding van het pensioenfonds.16 Tevens
dienen deze uitkomsten te worden meegenomen in
het beleggingsbeleid. Ook hier heeft het pensioenfonds een zorgplicht nu het in dat kader moet handelen in het belang van de deelnemers.
Waarschuwingsplichten zullen eveneens toenemen, hoewel deze (nog) niet expliciet zijn vastgelegd in wet- en regelgeving. Het opnemen van een
bedrag ineens bijvoorbeeld (maximaal 10% van
het opgebouwde ouderdomspensioen) zorgt weliswaar direct voor extra bestedingsruimte, maar de

Daarmee is een nieuwe
verschĳningsvorm aan de
zorgplicht binnen de pensioensector toegevoegd: namelĳk de
begeleidingsplicht.
resterende pensioenuitkeringen gaan daarmee wel
levenslang omlaag. De vraag is of de gepensioneerde zich dit voldoende realiseert en voldoende
draagkracht heeft om deze levenslange lagere uitkering op te vangen. Ook kan het opnemen van de
lumpsum leiden tot negatieve effecten op toeslagen. In de MvT op de Wet toekomst pensioenen
(‘Wtp’) wordt gesteld dat het pensioenfonds moet
‘wijzen op mogelijke samenloop en gevolgen’ van
het opnemen van een bedrag ineens. Het pensioenfonds zou hier dus een informatieplicht hebben.
Echter, gezien de mogelijke vergaande consequenties in sommige gevallen zou een waarschuwing
op zijn plek kunnen zijn. Ook zouden waarschuwingsplichten kunnen ontstaan indien sprake is
van een stapeling van keuzes.
Nieuwe verschijningsvorm: begeleidingsplicht
Bovendien is er een nieuwe norm in de Wtp opgenomen. De pensioenuitvoerder dient de deelnemer, gewezen deelnemer, gewezen partner of pensioengerechtigde op een adequate wijze te
begeleiden bij het maken van een keuze binnen de
pensioenovereenkomst. Daarnaast zorgt de pensi-
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oenuitvoerder voor de inrichting van de keuzeomgeving en stelt de (gewezen) deelnemer, gewezen partner of pensioengerechtigde daarmee in
staat om een passende keuze te maken. Dit wordt
de open norm keuzebegeleiding genoemd.17 Mijns
inziens is daarmee een nieuwe verschijningsvorm
aan de zorgplicht binnen de pensioensector toegevoegd: namelijk de begeleidingsplicht. Het gaat
hier om een ‘maximale inspanningsverplichting’
van de pensioenuitvoerder om de deelnemer zo te
begeleiden dat deze een keuze heeft en maakt die
past bij zijn voorkeuren en financiële doelstelling
en wensen.18 De pensioenuitvoerder moet daarbij
bevorderen dat de informatie de deelnemer aanzet
tot relevante actie. Begeleiden vraagt meer van het
pensioenfonds dan informeren. Het pensioenfonds
zal de deelnemer moeten ‘stimuleren’ keuzes te
maken, en hem ook moeten ‘ondersteunen’ bij zijn
keuzes. Ook deze nieuwe begeleidingsplicht betekent dat de zorgplicht van pensioenfondsen gaat
toenemen.
Kortom, er gaat meer van pensioenuitvoerders
worden gevraagd. Pensioenuitvoerders moeten nadenken over hoe zij kunnen voldoen aan de nieuwe zorgplichten. Dit kan door ‘zorgplicht by design’.

■ ZORGPLICHT BY DESIGN
Zorgplicht by design zorgt ervoor dat zowel in een
vroeg stadium als doorlopend communicatief,
technisch als organisatorisch aandacht is voor de
zorgplicht door bij het inrichten van systemen,
processen en het beleid rekening te houden met
de zorgplicht. Hierdoor worden aansprakelijkheidsrisico’s gemitigeerd, reputatierisico’s verkleind, het vertrouwen van de deelnemer in het
pensioenfonds vergroot en daarmee het vertrouwen in ons (nieuwe) pensioenstelsel behouden.
Door te werken met vier verschillende principes
binnen de zorgplicht by design, kan het pensioenfonds voldoen aan zijn inspanningsverplichting
rondom zorgplicht:
1. Stel het deelnemersbelang centraal;
2. Geef richting aan zorgplicht;
3. Integreer zorgplicht in de pensioenregelingen
en de dienstverlening;
4. Zorgplicht is een cyclus.
Stel het deelnemersbelang centraal
Wellicht het belangrijkste aspect van zorgplicht by
design is dat het deelnemersbelang centraal staat.
Er zal een transitie moeten plaatsvinden van ‘compliance’, waarbij de focus ligt op het voldoen aan
wet- en regelgeving, naar het centraal stellen van
de deelnemer waarbij de hele pensioenorganisatie
deelnemersvriendelijk wordt ingericht. Het toekennen van een groot belang aan de deelnemer,
leidt tot tevreden deelnemers, hetgeen weer leidt
tot vertrouwen in het pensioenfonds.

Geef richting aan zorgplicht
Door kernwaarden rondom zorgplicht te ontwikkelen en daarop een strategie in te richten, kan het
pensioenfonds ervoor zorgen dat zorgplichtrisico’s
worden gemitigeerd. Door de zorgplicht onderdeel
te maken van de missie, visie en strategie van het
pensioenfonds, begrijpen de interne en externe stakeholders wat het pensioenfonds wil bereiken op
het gebied van zorgplicht en op welke manier. Binnen de besluitvorming, strategische planning en
het vaststellen van doelen zal de visie op de zorgplicht als kompas kunnen worden gebruikt. Nadat
een visie op zorgplicht is vastgesteld en de strategische doelstellingen zijn vastgelegd, kan er een
actieplan worden opgesteld. In dit actieplan wordt
vastgelegd hoe, wanneer en door wie er uitvoering
worden gegeven aan de tussenstappen om de strategische doelstellingen rondom zorgplicht te behalen.

de belangen van de deelnemer. Het pensioenproduct moet aantoonbaar het resultaat zijn van deze
belangenafweging. Als gevolg van het inrichten
van een PARP, ontstaan pensioenproducten die
kostenefficiënt, nuttig, veilig en begrijpelijk zijn.
Dit worden door de AFM de ‘KNVB-criteria’ genoemd.20 Toegespitst op pensioenregelingen houdt
kostenefficiënt onder meer in dat de uitkomst in

Operationele herijking van de bedrijfsvoering zou
bijvoorbeeld daarbij in de rede kunnen liggen. Veel
pensioenfondsen besteden het fiduciair beheer en
pensioenbeheer uit, veelal aan gescheiden entiteiten. In het nieuwe pensioenstelsel zal de uitvoeringsorganisatie die verantwoordelijk is voor de
administratie, ook informatie nodig hebben over
onder meer de groei of afname van de individuele pensioenkapitalen, de toerekening van de beleggingsrendementen in geval van een solidaire premieregeling aan de diverse leeftijdscohorten
waarbij onderscheid kan worden gemaakt in toerekening van beschermingsrendementen en overrendementen en de solidariteitsreserve. Dit vraagt
om een nauwe samenwerking tussen fiduciair beheer en pensioenbeheer.19 Dit betekent dat uitbestedingscontracten op deze nieuwe samenwerking
zullen moeten worden ingericht en de monitoring
daarop zal moeten worden aangevuld. Pensioenfondsen zullen in samenspraak met de uitbestedingspartijen moeten nadenken over hoe zij de
processen hieromtrent gaan inrichten.

de zorgplicht door bĳ het

Integreer zorgplicht in de pensioenregelingen en
de dienstverlening
Zorgplicht by design zorgt ervoor dat zorgplicht
een integraal onderdeel wordt van de pensioenregelingen. Door de pensioenregelingen en de keuzemogelijkheden daarbinnen zo te ontwerpen en
in te richten, kunnen pensioenuitvoerders voldoen
aan hun zorgplicht. Het inrichten van de pensioenregelingen kan door elementen uit het ‘Product
Approval and Review Process’ (‘PARP’) te volgen
zoals dat al geldt voor verzekeraars en PPI’s die
pensioenproducten ontwikkelen en aanbieden.
Deze financiële dienstverleners dienen volgens art.
32 lid 1 Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (‘BGfo’) te beschikken over adequate
procedures en maatregelen die waarborgen dat bij
de ontwikkeling van het financieel product op een
evenwichtige wijze rekening wordt gehouden met

Zorgplicht by design zorgt
ervoor dat zowel in een vroeg
stadium als doorlopend
communicatief, technisch als
organisatorisch aandacht is voor
inrichten van systemen, processen en het beleid rekening te
houden met de zorgplicht.
allerlei omstandigheden voor de deelnemers acceptabel is. Nuttig houdt in dat de pensioenregeling invulling geeft aan de behoefte van de deelnemers. Veilig houdt in dat zowel de pensioenregeling
als de uitkomsten in alle scenario’s uitlegbaar en
aanvaardbaar zijn voor de deelnemers van het betreffende fonds. Tot slot betekent begrijpelijk dat
de pensioenregeling in opzet en werking goed kan
worden uitgelegd aan de deelnemer. Als een pensioenregeling aan deze vier criteria voldoet, staat
het deelnemersbelang centraal. Hoewel de werkgever/sociale partners gaan over de invulling van
de pensioenregeling, is de totstandkoming daarvan een iteratief proces waar ook het pensioenfonds bij betrokken is. Het pensioenfonds zal uiteindelijk ook de opdrachtaanvaarding moeten
doen en daarbij zelf dienen te toetsen of de regeling (financieel) haalbaar, uitlegbaar en uitvoerbaar
is.21 Hier kan het pensioenfonds zeker invloed

15 Art. 52b lid 2 Wtp.
16 Art. 102a Pw.
17 Voor een uitgebreidere toelichting op deze open
norm keuzebegeleiding, zie E. Soetendal, ‘Toenemend belang van keuzebegeleiding door persoonlijker pensioen’, PM 2021/6.
18 MvT Wtp, p. 110-111.
19 Zie FD 28 april 2021, interview met Patrick Heisen
van PwC, ‘Nieuwe contract dwingt uitvoerders en
fiduciair managers tot samenwerking’.
20 https://www.afm.nl/~/profmedia/files/onderwerpen/productontwikkeling-en-distributie-productgovernance/knvb-criteria.pdf?la=nl-NL.
21 Art. 102a Pw.
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uitoefenen op de keuzes en overwegingen met betrekking tot de inrichting van de pensioenregeling.
Ook medewerkers van pensioenuitvoerders moeten zich bewust zijn van hun taak omtrent zorgplicht en zullen de deelnemer centraal moeten
stellen. Zorgplicht is de verantwoordelijkheid van
iedereen binnen de pensioenuitvoering. Dit betekent dat de medewerkers die betrokken zijn bij de
pensioenuitvoering bekend moeten worden gemaakt met de visie van het pensioenfonds op zorgplicht en hun eigen rol binnen de nieuwe deelnemersvriendelijke organisatie. Daarnaast dienen de
medewerkers die contacten met deelnemers hebben, vakbekwaam te zijn. Bij onvoldoende kennis
bij medewerkers over pensioen in het algemeen en
de specifieke kenmerken van de pensioenregeling
die wordt aangeboden, loopt het pensioenfonds
het risico dat deelnemers niet goed geïnformeerd
of begeleid worden. Daarmee loopt het pensioenfonds dus zorgplichtrisico’s. Overwogen kan worden om te werken met externe adviseurs.
In het kader van de integratie van zorgplicht in de
pensioenuitvoering is de kwaliteit van data ook
zeer belangrijk. Zonder goede data kunnen fouten
worden gemaakt in de informatieverstrekking, hetgeen kan leiden tot zorgplichtschendingen. Pensioenfondsen kunnen pas goed voldoen aan hun informatieplicht en begeleidingsplicht indien de
gebruikte data op orde is. Dit betekent dat in het
kader van de zorgplicht ook de data moet voldoen
aan de vereisten van de nieuwe pensioenwereld.
Gebruiksvriendelijke communicatietools zijn
eveneens belangrijk. Door de inrichting van een
goede en deelnemersvriendelijke keuzearchitectuur kunnen deelnemers in staat worden gesteld
weloverwogen beslissingen te nemen, waarbij zij
hun keuzes op eenvoudige wijze kunnen doorvoeren. Dit betekent dat moet worden gewerkt
met de juiste ‘nudges’ en standaardinstellingen
die het gebruik van de keuzemogelijkheden vergemakkelijken. De te kiezen systemen moeten
daarop aansluiten. De presentatie van informatie
en keuzes moet zodanig worden ingericht dat de
deelnemer in de juiste richting wordt gestuurd
om die beslissingen te nemen die het beste bij
hem passen. Obstakels die ervoor zorgen dat deelnemers geen geïnformeerde keuze kunnen maken,
dienen te worden weggenomen. Door de keuzearchitectuur uitgebreid te testen en door de potentiële gebruikers hun ervaringen met het gebruik van de keuzeomgeving te laten delen met
het pensioenfonds, kunnen de ontwikkelaars van
de keuzearchitectuur tot de best passende oplossingen en inrichting komen.
Tot slot is een juiste wijze van klachtenafhandeling
wezenlijk in het kader van de zorgplicht. Het
klachtenbeleid en klachtenmanagement dient op
juiste wijze te worden ingericht. Klachten kunnen
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immers een voorbode zijn van een mogelijke omvangrijke zorgplichtschending. Door tijdig te signaleren kan het pensioenfonds maatregelen nemen.
Daarnaast helpt een goede klachtenafhandeling het
vertrouwen van de deelnemer in het fonds te vergroten.
Zorgplicht is een cyclus
Zorgplicht by design houdt steeds rekening met de
veranderende eisen aan informatieverstrekking,
communicatie, begeleiding, inrichting van de pensioenuitvoering en wensen van de deelnemer.
Zorgplicht in de pensioenregeling en de dienstverlening moet steeds worden gemonitord en wet- en
regelgeving op het gebied van zorgplicht moet tijdig worden geïmplementeerd. Uitspraken van de
civiele rechter omtrent zorgplicht voor pensioenuitvoerders, kunnen worden geanalyseerd en beoordeeld kan worden of de uitgangspunten die in
deze rechtspraak zijn opgenomen moeten worden
verwerkt in het beleid, de systemen en processen.
Ook is het steeds monitoren van klachten belangrijk omdat hieruit signalen kunnen komen die aanleiding geven de bedrijfsvoering te verbeteren.
Zorgplicht is een cyclus omdat er steeds ontwikkelingen en signalen zijn waarop het pensioenfonds dient in te spelen.

■ HOE VERDER?
In het nieuwe pensioenstelsel zullen de zorgplichten voor pensioenuitvoerders toenemen. Aan de
reeds bestaande informatieplichten, onderzoeksplichten, waarschuwingsplichten en adviesplichten, worden nieuwe plichten toegevoegd. Er komt
zelfs een nieuwe verschijningsvorm van de zorgplicht bij: de begeleidingsplicht.
Pensioenfondsen zullen zich moeten voorbereiden
op de veranderingen rondom zorgplicht. Dat kunnen ze doen door het deelnemersbelang centraal
te stellen, richting te geven aan zorgplicht, de zorgplicht in de pensioenregelingen en de dienstverlening te integreren en door zich te realiseren dat
zorgplicht niet een eenmalige taak is, maar een cyclus.
De focus zal moeten komen te liggen op het goed
bedienen van de deelnemer. Door kernwaarden en
een visie op zorgplicht te ontwikkelen, kan zorgplicht onderdeel worden van het DNA van het
pensioenfonds. Pensioenfondsen kunnen door elementen uit het PARP toe te passen, de pensioenregelingen in samenspraak met sociale partners zo
inrichten dat deze het belang van de deelnemer
dienen. Medewerkers binnen de pensioenuitvoering zullen daarbij moeten worden meegenomen
in de nieuwe visie op zorgplicht, en moeten worden opgeleid zodat zij deelnemer van de juiste informatie kunnen voorzien en adequaat kunnen begeleiden. Daarnaast moet veel aandacht zijn voor
datakwaliteit. Alleen met goede data kan het pensioenfonds voldoen aan haar begeleidingsplicht.

Dit geldt ook voor de keuzeomgeving. Deelnemers
ervaren immers veel drempels bij de keuzes die zij
binnen hun pensioen(regeling) moeten maken.22
De keuzearchitectuur moet de deelnemers zo faciliteren dat deze drempels worden weggenomen.
Een goed klachtenmanagement leidt tot het mitigeren van zorgplichtrisico’s. Door zicht te hebben
op de klachten die spelen, kan een pensioenfonds
eerder sturen. Door zorgplicht als een cyclus te beschouwen kan het pensioenfonds meebewegen
met de ontwikkelingen daaromtrent en steeds verbeteringen in de processen aanbrengen.

bestuurders) worden gemitigeerd, boetes van de
toezichthouder worden voorkomen, reputatierisico’s worden verkleind, het vertrouwen van de
deelnemer in de pensioenuitvoerder wordt vergroot en daarmee het vertrouwen in ons (nieuwe)
pensioenstelsel blijft. Het proces van zorgplicht by
design is niet iets waar het pensioenfonds pas mee
kan beginnen als sociale partners een keuze hebben gemaakt over de nieuwe pensioenregeling. Tijdig beginnen zorgt ervoor dat sneller grip op de
zorgplicht ontstaat. Voorkomen is beter dan genezen!

Door de principes van ‘zorgplicht by design’ uit te
werken en te volgen, kan het pensioenfonds ervoor
zorgen dat het grip heeft op zorgplicht zodat aansprakelijkheidsrisico’s (ook voor pensioenfonds-

22 AFM, Neem drempels weg opdat Nederlanders in
actie komen voor hun pensioen, oktober 2015, https://www.afm.nl/~/profmedia/files/rapporten/2015/pensioentekort-aanpak/rapport.pdf.

Sociaal Memo Actueel
Drs. T. de Bondt
Sociaal Memo Actueel november 2021 maakt deel uit van de serie Sociaal Memo. Alle memo’s samen geven
een compleet en actueel inzicht in de sociale zekerheid in Nederland. Geen lange verhalen, maar een korte en
puntsgewĳze behandeling van de belangrĳkste bepalingen op zakformaat. Sociaal Memo Actueel november
2021 is uniek in zĳn soort, er is geen vergelĳkbare uitgave verkrĳgbaar.
Sociaal Memo Actueel november 2021 geeft een overzicht van de belangrĳkste wĳzigingen in de sociale zekerheid die in de afgelopen maanden bekend zĳn gemaakt, zoals rond de NOW en TVL. Daarnaast worden een
aantal wetten behandeld die op 1 januari 2022 in werking treden. Denk aan de premiediﬀerentiatie van de
Aof-premie en de Wet wĳziging woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet. Ook vindt u in dit memo een vooruitblik
naar inmiddels bekendgemaakte nieuwe cĳfers per 1 januari 2022.
Een greep uit de inhoud van deze uitgave:
- geen herziening naar hoge WW-premie wegens overwerk in 2021
- basispremie WAO/WIA per 1 januari 2022 vervangen door gediﬀerentieerde Aof-premie
- gediﬀerentieerde Whk-premies 2022
- bedragen en percentages kinderopvangtoeslag 2022
- minimumloon per 1 januari 2022
- aanpassingen in de NOW-1, NOW-2, NOW-3 en publicatie van de NOW-4
- uitbreiding TVL
- aanpassingen in het verzekerde pakket voor de zorgverzekering per 1 januari 2022
- eigen bĳdrage voor hulpmiddelen, kraamzorg en ziekenvervoer in 2022
- bevriezing verplicht eigen risico zorgverzekering ook in 2022
- eigen bĳdrage langdurige zorg en beschermd wonen 2022
- normbedragen persoonsgebonden budget langdurige zorg 2022
- aangepast woonplaatsbegrip in Jeugdwet
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Sociaal Memo Actueel november 2021 is van grote waarde voor professionals die zich bezighouden met de
uitvoering van sociale zekerheid. En voor iedereen die als werkgever, werknemer of ondernemer te maken
heeft met de gevolgen van de coronacrisis.
Wolters Kluwer, Deventer december 2021
Omvang: 136 pag.’s
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AOW-gat Surinaamse
Nederlanders
Ongeveer 30.000 Nederlanders die voor de onafhankelĳkheid van Suriname in Suriname
woonden en toen naar Nederland kwamen, hebben geen volledige opbouw van hun AOWrechten. Dit AOW-gat komt, doordat de jaren dat zĳ in Suriname woonden niet meetellen
bĳ de AOW-opbouw. Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de regering een commissie
van wĳzen om advies gevraagd op de vraag of er mogelĳkheid bestaat om deze groep onverplicht tegemoet te komen. De commissie heeft inmiddels advies uitgebracht en aangegeven hier mogelĳkheden voor te zien. De regering heeft dezelfde vraag als ook het advies van deze commissie vervolgens voorgelegd aan de Raad van State. De Raad ziet
echter geen enkele juridisch houdbare mogelĳkheid en verwĳst in feite het advies van de
commissie naar de prullenbak. Het demissionaire kabinet liet het aan de nieuwe regering
om hierover beslissingen te nemen. Die nieuwe regering neemt blĳkens het 15 december
2021 gepresenteerde Coalitieakkoord 2021-2025 de adviezen spoedig ter hand en treedt
daarover in overleg met de Surinaamse gemeenschap en de Tweede Kamer. Het is op zĳn
minst opmerkelĳk dat een commissie van wĳzen en de Raad van State tot zo’n tegengestelde conclusie komen.

■ ACHTERGROND
Op 25 november 1975 werd Suriname onafhankelijk. De onderdanen in Suriname hadden tot die
onafhankelijkheid de Nederlandse nationaliteit.
Enkele tienduizenden inwoners van Suriname kozen toen voor verhuizing naar Nederland. Zij behielden daarmee hun Nederlandse nationaliteit.
Echter op het moment dat zij met pensioen zouden gaan, bleek dat zij in de jaren dat zij voorheen
in Suriname als onderdeel van het Koninkrijk der
Nederlanden hadden gewoond, zij geen AOWrechten hadden opgebouwd. Wel hadden zij de
mogelijkheid om bij hun komst naar Nederland
AOW in te kopen. Van deze mogelijkheid is ech-

ter maar beperkt gebruik gemaakt. Als belangrijkste oorzaak daarvan wordt gegeven dat betrokkenen veelal niet op de hoogte waren van hun tekort
in de AOW-opbouw en de mogelijkheid om hier
door vrijwillige inkoop over de onverzekerde jaren iets aan te doen. Door het ontbreken van adequate voorlichting ontdekten zij pas bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd dat zij geen
volledige AOW zouden krijgen.
Hierover is in de afgelopen jaren veelvuldig geprocedeerd door zogezegde Surinaamse Nederlanders,
maar de uitkomst was voor hen altijd negatief. De
opbouw van AOW-rechten is namelijk bij de invoering van de AOW in 1957 gekoppeld aan het
wonen in Nederland. En de rechtspraak eerbiedigt
die keuze van de wetgever.
Maar er leiden natuurlijk meer wegen naar Rome.
Er is ook al jaren een politieke lobby om de wetgeving op dit punt aan te passen. Dat aanpassen van
de wetgeving is op dit terrein evenwel een nogal
precair onderwerp. De koppeling van het verzekerd
zijn voor de AOW aan het zijn van inwoner van Ne-

De koppeling van het verzekerd
zĳn voor de AOW aan het zĳn van
inwoner van Nederland is een
Hans Nacinovic
Mr. H.W.M. Nacinovic is
zelfstandig juridisch
adviseur (De Legibus BV).
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fundamentele bouwsteen in het
AOW-bouwwerk.

derland is namelijk een fundamentele bouwsteen
in het AOW-bouwwerk. Dat kun je dus niet zomaar
loslaten. Om toch iets te kunnen doen voor de betreffende Surinaamse Nederlanders heeft de Tweede Kamer in het najaar van 2020 de motie Van Weyenberg c.s. aangenomen.1 Met deze motie werd de
regering opgeroepen om een adviescommissie van
wijzen in te stellen die nogmaals zou moeten nagaan of er geen juridische grondslag kan worden ge-

De commissie is tot de conclusie
gekomen dat een dergelĳke
tegemoetkoming mogelĳk is en
adviseert daarnaast ook de
doelgroep eenmalig een extra,
belastingvrĳ, bedrag te geven
als compensatie voor de in het
verleden gemiste AOW.
vonden die ruimte geeft om gericht en uitsluitend
deze groep Surinaamse Nederlanders, die leefde in
Suriname in de periode 1957 tot 1975 en nu langere tijd woonachtig is in Nederland, tegemoet te komen voor hun onvolledige AOW-opbouw. De regering heeft een dergelijke adviescommissie ingesteld
(adviescommissie Onverplichte tegemoetkoming
ouderen van Surinaamse herkomst). Deze commissie is tot de conclusie gekomen dat een dergelijke
tegemoetkoming mogelijk is. Zij adviseert daarnaast
ook de doelgroep eenmalig een extra, belastingvrij,
bedrag te geven als compensatie voor de in het verleden gemiste AOW. De regering heeft echter ook
advies gevraagd aan de Raad van State. De Raad ziet
geen enkele juridisch houdbare mogelijkheid voor
de gevraagde compensatie.

■ HET RECHT OP AOW
De AOW is een volksverzekering en biedt basispensioen. Om recht te kunnen hebben op een
AOW-uitkering moet men verzekerd zijn geweest
voor de AOW. Verzekerd is degene die ingezetene is van Nederland (art. 2 AOW). En daarmee is
alleen het Europese deel van het Koninkrijk bedoeld. De andere gebiedsdelen (te weten 1957 bij
de invoering van de AOW: de Nederlandse Antillen, Suriname en Nieuw-Guinea) waren zelf verantwoordelijk voor de invoering van een eigen
basispensioen. Op de Antillen is in 1960 de algemene ouderdomsvoorziening (AOV) ingevoerd.
Nieuw-Guinea is in 1962 bij Indonesië gevoegd,
zonder dat daarvoor een eigen basispensioen is
ingevoerd. In Suriname is na de onafhankelijkheid een eigen basispensioen ingevoerd in 1980.

Op de eis van het ingezetene zijn, bestaan wel enkele uitzonderingen. Zo zijn bijvoorbeeld personen in Nederlandse diplomatieke dienst wel verzekerd voor de AOW, ondanks het feit dat ze niet
in Nederland wonen en andersom zijn inwoners
van Nederland die in een ander land werken en
daar belastingplichtig zijn, weer niet verzekerd
voor de AOW. Voor het wonen in een ander gebiedsdeel dan het Europese Nederland zelf bestaan
in dit opzicht geen uitzonderingen. Iemands nationaliteit is verder niet van belang. Een Nederlander die geen ingezetene is van Nederland is niet
verzekerd voor de AOW en een niet-Nederlander
die wel ingezetene is, is dat wel.
De AOW kent verder een opbouwkarakter van 2%
per verzekerd jaar. Om recht te hebben op een volledig pensioen, moet men dus 50 jaar lang verzekerd zijn geweest voor AOW. In 1957 werd 65 jaar
als AOW-leeftijd genomen. De opbouw van het
pensioen begon toen dus met 15 jaar. Maar iedere
ingezetene die in 1957 al ouder was dan 15 jaar,
kreeg de jaren vanaf zijn 15e tot 1957 cadeau. Sinds
2013 is die leeftijd van 65 jaar losgelaten. Sindsdien is de AOW-leeftijd en daarbij automatisch ook
de aanvangsleeftijd een aantal keer verhoogd. In
2022 ligt de AOW-leeftijd op 66 jaar en 7 maanden
en de aanvangsleeftijd op 16 jaar en 7 maanden.
Maar de systematiek van 50 verzekerde jaren is
verder ongewijzigd gebleven.
Wie als gevolg van onvolledige AOW-uitkering onder het minimumniveau dreigt te geraken kan wel
op grond van de Participatiewet bij de SVB aanvullende inkomensondersteuning ouderen (AIO)
aanvragen. Op die manier is bestaanszekerheid (op
minimumniveau) alsnog verzekerd. Maar deze AIO
is in wezen gewoon een bijstandsuitkering met de
bijbehorende inkomens- en vermogenstoets. Bovendien is de AIO, anders dan de AOW niet exporteerbaar, met uitzondering van de mogelijkheid
om maximaal 13 weken per jaar of 13 weken aan
één stuk in het buitenland te verblijven.

■ ADVIESCOMMISSIE
De adviescommissie, onder leiding van Substituut
ombudsman dr. Joyce Sylvester, heeft op 1 juli
2021 haar advies “Onverplichte tegemoetkoming
onvolledige AOW Suriname” uitgebracht. De commissie neemt de juridische werkelijkheid, dat het
ingezetene zijn van Suriname geen verzekering
voor de AOW inhoudt, als uitgangspunt.
Naar de mening van de commissie kan de groep van
mensen die in aanmerking zou kunnen komen voor
een onverplichte tegemoetkoming als volgt worden
omlijnd: het gaat om in Nederland woonachtige Nederlanders van Surinaamse herkomst die tussen
1957 en 1975 periode(n) in Suriname hebben gewoond en die voor 25 november 1975 naar Nederland zijn gekomen en zich in Nederland hebben gevestigd. De rechtvaardiging voor deze specifieke

1 Handelingen II 2020-2021, nr. 16, item 13.
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afbakening ziet de commissie in de ‘unieke combinatie van omstandigheden en kenmerken’:
Het gaat daarbij om de omstandigheden dat:
– Suriname tot de onafhankelijkheid een gelijkwaardig onderdeel is geweest van het Koninkrijk der Nederlanden;
– Er in het kader van de onafhankelijkheid van
Suriname een Toescheidingsovereenkomst is
gesloten waarbij de inwoners van Suriname de
keuze kregen om zich als Nederlander blijvend
in Nederland te vestigen en de verwachtingen
die deze Toescheidingsovereenkomst in het leven heeft geroepen. Zij verwachtten dan ook
dat ook voor hen de AOW zou gelden en realiseerden zich niet dat voor de AOW niet het
Nederlanderschap als criterium gold voor de
pensioenopbouw, maar het aantal jaren ingezetenschap in het Europese deel van het Koninkrijk. Vanwege de gebrekkige informatievoorziening door de Nederlandse overheid
hoefden zij zich dat ook niet te realiseren;
– Anders dan Nieuw-Guinea is Suriname pas
ruim na de invoering van de AOW onafhankelijk van Nederland geworden (en NederlandsIndië was al voor de invoering van AOW onafhankelijk);
– Anders dan in Caribisch Nederland is in Suriname (tot 1981) geen eigen ouderdomsvoorziening getroffen;
– De Surinaamse Nederlanders hebben bij hun
komst naar Nederland geen gerichte voorlichting gehad over hun AOW-gat en de mogelijkheid om vrijwillig onverzekerde jaren in te kopen.
De commissie geeft in haar advies aan dat het gaat
om ongeveer 34.000 personen die nu AOW ontvangen. Met een gemiddelde korting van 16-18%.
En voor de komende jaren wordt nog een instroom
verwacht van ongeveer 9.500 mensen met een gemiddelde korting van 4%. De commissie heeft
geen kostenplaatje gemaakt; waarbij de totale kosten natuurlijk ook afhankelijk zijn van hoe lang
mensen vervolgens nog AOW genieten.
De commissie adviseert om een wettelijke grondslag te creëren voor een gelijkstelling van de in

De commissie adviseert om een
wettelĳke grondslag te creëren
voor een gelĳkstelling van de in
Suriname gewoonde jaren met in
Nederland gewoonde jaren voor
de genoemde doelgroep met ingang van 1 juli 2021.
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Suriname gewoonde jaren met in Nederland gewoonde jaren voor de genoemde doelgroep met
ingang van 1 juli 2021. Over de precieze wettelijke vorm waarin dat zou moeten laat de commissie zich verder niet uit. Daarnaast adviseert de
commissie een éénmalig financieel belastingvrij
gebaar – uitsluitend bestemd voor de betrokkenen
zelf – voor zover het gaat om mensen die vóór de
door de commissie bepleite ijkdatum van 1 juli
2021 al pensioengerechtigd waren. Volgens de
commissie is dat gebaar op zijn plaats met het oog
op de erkenning en herkenning van de bijzondere situatie waarin deze groep nu al jaren verkeert.
De commissie gaat ook in op de mogelijke risico’s
van de introductie van een onverplichte tegemoetkoming voor de betreffende Surinaamse Nederlanders. Het belangrijkste risico is dat andere groepen
eveneens aanspraak op de onverplichte tegemoetkoming willen maken. Volgens de commissie is
dat risico zeer beperkt. De door de commissie geschetste ‘unieke combinatie van omstandigheden
en kenmerken’ zou afdoende zijn om ongewenste
precedentwerking te voorkomen.
Tot slot merkt de adviescommissie nog op dat bij
iedere begrenzing grensgevallen zijn, en er mensen net buiten vallen. Bijvoorbeeld mensen die
(net) na 25 november 1975 vanuit Suriname naar
Nederland zijn gekomen, vallen buiten de door de
commissie omschreven doelgroep. De commissie
geeft daarom ook in overweging om nog een hardheidsclausule in te stellen.

■ ADVIES RAAD VAN STATE
Ook de Raad van State neemt in zijn advies de juridische werkelijkheid, dat het ingezetene zijn van
Suriname geen verzekering voor de AOW inhoudt,
als uitgangspunt. Daarbij wijst de Raad van State
er nadrukkelijk op dat dit ingezetenschap ook het
belangrijkste criterium is voor het verzekerd zijn
voor de AOW. De Raad komt tot de conclusie dat
de bestaande grondslagen van de AOW zich verzetten tegen het hanteren van andere criteria dan
het ingezetenschap. Het introduceren van een
nieuwe grondslag voor de AOW zou het karakter
van de wet ingrijpend veranderen. Hiervan zou in
verband met het gelijkheidsbeginsel aanzienlijke
precedentwerking kunnen uitgaan. Dat kan leiden
tot grote gevolgen voor het functioneren van de
AOW als geheel. Ook kan dit aanzienlijke financiele implicaties hebben. Volgens de Raad van State hebben circa 39.500 AOW-gerechtigde personen
tussen 1957 en 1975 enkele jaren in Suriname gewoond en zijn ooit ingezetene van Nederland geweest. De totale gemiste AOW-opbouw voor deze
groep komt neer op een bedrag van € 1,9 miljard.
De Raad van State is bevreesd voor een aanzienlijke precedentwerking als het criterium Nederlanderschap naast dat van ingezetenschap zou
worden geïntroduceerd. Het feit dat de Toescheidingsovereenkomst bij de onafhankelijkheid van
Suriname onder bepaalde voorwaarden de Nederlandse nationaliteit en de daarbij behorende

rechten en plichten waarborgde, maakt derhalve
voor deze situatie geen verschil. Ook het feit dat
Suriname tot 1981 geen ouderdomsverzekering
kende, doet volgens de Raad niet ter zake. Dit was
immers de eigen verantwoordelijkheid van de
verschillende landen binnen het Koninkrijk der
Nederlanden. De omstandigheid dat een ander
land geen ouderdomsverzekering kent, betekent
daarom niet dat voor Nederland een verplichting
bestaat om daarin alsnog te voorzien over tijdvakken waarin de betrokkene geen ingezetene van
Nederland was.
Ook het feit dat geen gerichte informatie is verstrekt aan Surinaamse Nederlanders over het bestaan van een AOW-gat en de mogelijkheden om
onverzekerde jaren in te kopen, ziet de Raad niet
als iets bijzonders. Er is namelijk volgens de Raad
wel algemene voorlichting geweest over de inkoopregeling. De Raad draait het zelfs om door op
te merken dat niet gebleken is, dat de groep van
Surinaamse afkomst, die het Nederlands beter
machtig is dan veel andere groepen die in verband
met immigratie te maken hebben met een AOWgat, in het bijzonder problemen had om kennis te
nemen van de inkoopregeling.

De Raad van State ziet derhalve,
anders dan de adviescommissie,
geen juridisch houdbare mogelĳkheden om te komen tot een
onverplichte tegemoetkoming
voor de betreﬀende groep
Surinaamse Nederlanders.
De Raad van State ziet ook geen ‘unieke combinatie van omstandigheden en kenmerken’. Volgens
de Raad zijn de afzonderlijke factoren allemaal onvoldoende en kan dat niet ineens tot een voldoende worden gemaakt door ze te combineren.
Verder overweegt de Raad van State nog dat het
ontbreken van juridische argumenten, niet wegneemt dat, zoals blijkt uit de discussie en het rapport van de commissie “Onverplichte tegemoetkoming onvolledige AOW Suriname”, kennelijk
feitelijk wel verwachtingen bestaan dienaangaande. Daarbij kan ook een rol spelen dat de ontstane
discussie zelf tot verwachtingen kan hebben geleid. De Raad merkt hierover op, dat bij de motivering van een onverplichte regeling ook dan met
voorgaande rekening zal moeten worden gehouden om onverantwoorde risico’s voor het stelsel
van de AOW en grote financiële gevolgen te voorkomen. Ook moet er rekening mee worden gehouden dat bij andere groepen vergelijkbare feitelijke

verwachtingen kunnen bestaan, ook als die evenmin zijn gebaseerd op juridische argumenten. Bovendien kan het in het leven roepen van een regeling voor een specifieke groep dergelijke
verwachtingen aanwakkeren en er wellicht zelfs
meer juridische betekenis aan geven.
De Raad van State ziet derhalve, anders dan de adviescommissie, geen juridisch houdbare mogelijkheden om te komen tot een onverplichte tegemoetkoming voor de betreffende groep Surinaamse
Nederlanders.

■ HOE NU VERDER?
Bij brief van 29 oktober 2021 heeft Staatssecretaris Wiersma van SZW de Tweede Kamer laten weten de kwestie van het AOW-gat van Surinaamse
Nederlanders aan een volgend kabinet over te laten. De Tweede Kamer heeft toen aangegeven over
dit onderwerp direct al te willen debatteren met
het kabinet. Maar als de politiek de tegemoetkoming wil, moet een wetswijziging worden voorbereid met mogelijk vergaande gevolgen voor het
stelsel van de AOW. Zo eenvoudig zal het dus allemaal niet zijn.
In het op 15 december 2021 gepresenteerde coalitieakkoord 2021-2025 ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ valt te lezen dat het kabinet het advies van de adviescommissie
onvolledige opbouw AOW ouderen van Surinaamse herkomst (commissie-Sylvester) en de voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van
State terzake spoedig ter hand neemt en daarover
in overleg zal treden met de Surinaamse gemeenschap en de Tweede Kamer.
Wat opvalt bij het lezen van het advies van de commissie, is dat het advies wel heel erg is ingegeven
door de gedachte dat de positie van de Surinaamse Nederlanders zo uniek is ten opzichte van andere immigranten die naar Nederland kwamen.
Dat is misschien wel zo ten opzichte van niet-Nederlandse immigranten, maar niet ten opzichte van
immigranten uit andere overzeese gebiedsdelen.
Nu zal de omvang van het probleem – in aantal
mensen en daarmee in geld – voor Nederlandse
immigranten uit Nieuw-Guinea wel meevallen. Dit
land is immers al sinds 1962 geen onderdeel van
het Koninkrijk meer. Het gaat daarbij dus om maximaal 5 onverzekerde jaren per persoon. Die bovendien in 1962 al 15 jaar of ouder moesten zijn. Maar
voor Caribisch Nederland ligt dat anders. Weliswaar is daar al vanaf 1960 een eigen basispensioen
in de vorm van AOV, maar dit niveau ligt onder
dat van de Nederlandse AOW. Immigranten die
vanuit Caribisch Nederland naar Nederland komen, hebben dus evengoed een AOW-gat. En dat
gat wordt niet volledig gedicht door hun AOV-uitkering.
In dat opzicht is de opmerking van de Raad van
State, dat de gevoelens van onrechtvaardige behandeling en de verwachtingen misschien ook wel
worden veroorzaakt door de discussie over het onderwerp en niet zozeer door de objectieve feiten,

Pensioen Magazine januari 2022 21

AOW-gat Surinaamse Nederlanders

wel te begrijpen. Maar aan de andere kant wijst de
Raad wel heel erg gemakkelijk op het risico van
het loslaten van het ingezetenschap en het hanteren van het Nederlanderschap. Weliswaar zitten
hier risico’s aan. EU-onderdanen mogen immers
in veel gevallen niet anders is behandeld worden
dan Nederlanders. Dat zou, in combinatie met het
loslaten van het ingezetenschap, inderdaad tot een
oncontroleerbare toestroom van AOW-gerechtigden kunnen leiden. Maar dat is niet wat de adviescommissie feitelijk voorstelt. De commissie stelt
voor om in bepaalde gevallen het ingezetenschap
in Suriname voor Nederlanders gelijk te stellen
met ingezetene zijn van Nederland zelf. De commissie laat het ingezetenschap dus niet compleet
los. In zoverre valt het dus wel te overzien.
Maar de vrees lijkt wel gerechtvaardigd dat het uitvoeren van het advies van de commissie feitelijk
ook andere inwoners van Suriname over de jaren
1957 tot 1975 recht op AOW gaat geven. Bovendien valt niet goed in te zien waarom inwoners van
andere overzeese gebiedsdelen niet op deze zelfde wijze recht op AOW zouden moeten hebben.
De vrees dat ook inwoners van andere niet of nooit
tot het Koninkrijk der Nederlanden behoord hebbende landen vanwege de gestelde precedentwerking aanspraken zou kunnen krijgen op de AOW
lijkt mij echter onnodig. Maar de groep die bij uitvoering van het advies van de commissie in aanmerking zou kunnen komen voor (extra) AOW is
zeer waarschijnlijk wel veel groter dan dat de commissie aanneemt. Vanwege het verbod op discriminatie is het niet onwaarschijnlijk dat ook nietNederlanders die in de periode 1957-1975 in
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Suriname woonden op gelijke wijze een beroep op
de tegemoetkoming kunnen doen. Bovendien is
toch maar moeilijk vol te houden dat een AOWgat bij een Surinaamse Nederlander wezenlijk anders is dan dat bij een Caribische Nederlander.
Tot slot merk in nog op dat daadwerkelijke uitvoe-

De vrees lĳkt gerechtvaardigd
dat het uitvoeren van het advies
van de commissie feitelĳk ook
andere inwoners dan Suriname
over de jaren 1957 tot 1975 recht
op AOW gaat geven.
ring van het advies van de commissie met de geadviseerde ingangsdatum van 1 juli 2021, zonder
flankerende wetgeving, ook nog neveneffecten zal
hebben. Mensen die over die periode een AIO-uitkering hebben ontvangen van de SVB zullen deze
dan in zoverre weer moeten terugbetalen. Dat volgt
uit de Participatiewet. Bovendien zal de invoering
van de tegemoetkoming per 1 juli 2021, na de
daadwerkelijke invoering ervan, leiden tot nabetalingen die effect kunnen hebben op iemands
recht op bijvoorbeeld de huur- of zorgtoeslag. Nabetalingen tellen immers mee als belastbaar inkomen in het jaar waarin zij worden ontvangen.

Voorsorteren op de transitie in
vier vraagstukken
Om meerwaarde te behalen richten pensioenfondsen zich op de lange termĳn. Dit zie je
overal terug in uitkeringsovereenkomsten. In het premiebeleid, beleggingsbeleid en het
toeslagbeleid. Het beleid gaat uit van continuïteit. Waarbĳ iemand soms iets teveel krĳgt
en soms juist iets te weinig. Op langere termĳn bezien evenwichtig vanuit pensioenfondsperspectief. Maar de transitie naar de Wet toekomst pensioenen doorbreekt de lange termĳn. Dat roept veel nieuwe vragen op. Mĳn tip is om niet iedere vraag afzonderlĳk te bekĳken, maar vooral ook het totaalplaatje.
■ KEUZES STAAN DWARS OP REGULIERE
LANGETERMĲNBELEID
Veel pensioenfondsen hebben nu een uitkeringsregeling. De verandering naar het nieuwe stelsel
levert daarvoor specifieke vragen op. Waarbij de
genoemde oplossingen soms ook dwars staan op
het reguliere langetermijndenken. Moet je beleggingsrisico’s terugnemen om zo de huidige buffer
te beschermen met oog op de transitie? Zoals onlangs aangekondigd bij Philips pensioenfonds.1
Moet je nu premies fors verhogen of pensioenopbouw flink verlagen? Om herverdeling tussen nieu-

Vraagstukken die voorsorteren op de overstap naar het
nieuwe stelsel:
• Beleggingsrisico terugnemen om de dekkingsgraad
‘veilig te stellen’?
• Eerder of meer indexeren vanaf een dekkingsgraad van
105%?
• Een hogere premie en/of lagere opbouw in de uitkeringsovereenkomst?
• Of alvast over naar een premieovereenkomst voor nieuwe
opbouw?

we pensioenopbouw en bestaande te beperken. Net
als bijvoorbeeld Pensioenfonds NN.2
Of moet je de nieuwe premies nu alvast onderbrengen in persoonlijke pensioenvermogens? Zoals bij
Zorgverzekeraars Nederland.3
En kan je vooruitlopend op de transitie alvast eerder en meer indexeren? In lijn met de concept Wet
toekomst pensioenen (Wtp). Allemaal keuzes die
voorsorteren op de transitie naar een nieuwe situatie met nieuwe regels. Ik loop ze langs.

■ VRAAGSTUK 1: BELEGGINGSBELEID
AANPASSEN EN DEKKINGSGRAAD
VEILIGSTELLEN
In de overstap naar het nieuwe stelsel is het plan
om de huidige collectieve pensioenvermogens van
pensioenfondsen om te zetten in persoonlijke pensioenvermogens. Dit heet ook wel invaren. In de
opbouwfase houden deelnemers vervolgens die individuele pensioenvermogens aan tot (bijna) pensioneren. Voor reeds bestaande gepensioneerden
rekenen de pensioenfondsen vanuit het individuele pensioenvermogen direct weer een levenslange uitkering uit.
Dekkingsgraad op transitiemoment cruciaal
De financiële positie van het pensioenfonds op het
moment van de omzetting is daarbij cruciaal voor
de hoogte van de pensioenuitkering na transitie.
Als de dekkingsgraad erg laag is op het moment
van transitie, kan het zijn dat je de uitkeringen van
gepensioneerden bijvoorbeeld direct moet korten.
Een onwenselijke situatie in de overgang naar het
nieuwe pensioenstelsel.

Agnes Joseph
A.S. Joseph MSc AAG is
Master Actuaris bĳ
Achmea Pensioenservices.

1 Pensioenfonds Philips schroeft risico terug om
buffer te beschermen, PensioenPro 8 november
2021, Frank van Alphen.
2 Pensioenfonds NN: opbouwambitie sociale partners niet meer uitvoerbaar, PensioenPro 5 november 2021, Lieuwe Koopmans.
3 Zorgverzekeraars stappen over naar premieregeling, PensioenPro 26 oktober 2021, Lieuwe Koopmans.
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15Rubrieknieuw pensioenstelsel
transitie

Doel uitkeringen gelijk zonder herverdeling
In de Wtp staat dan ook dat pensioenfondsen op het
moment van transitie voldoende pensioenvermogen moeten hebben. Dat is uitgedrukt in een bepaalde richtdekkingsgraad. Die richtdekkingsgraad is
zodanig dat de verwachte uitkeringen van deelnemers op het pensioenoverzicht vóór en ná transitie
gelijk blijven, zonder dat er herverdeling nodig is.
Volgens de Wtp verschilt de richtdekkingsraad per
pensioenfonds en is die ook afhankelijk van de
vormgeving van het nieuwe contract. De minimaal
vereiste richtdekkingsgraad in de conceptwetgeving
is gelijk aan 95%.
Richtdekkingsgraad beschermen
Nu zijn het afgelopen jaar de dekkingsgraden van
de meeste fondsen flink gestegen. Met het naderende transitiemoment komt dan ook de vraag of
je nu niet je dekkingsgraad moet ‘veiligstellen’. Dat
kan door bijvoorbeeld minder beleggingsrisico te
nemen. Of door financiële derivaten te kopen die
je tegen een daling van de dekkingsgraad onder bijvoorbeeld een richtdekkingsgraad van minimaal
95% beschermen.
Maar dat heeft een prijs
De bescherming van de dekkingsgraad gaat vaak
tegen gebruikelijke continuïteits- en ‘beleggen voor
de lange termijn’ gedachten in. Het is dan ook niet
‘gratis’. Als je beleggingsrisico terugneemt, zijn ook
de verwachte rendementen lager. Je kan ook je beleggingsrisico’s openhouden in verband met opwaarts potentieel, maar tegelijkertijd derivaten kopen om je te verzekeren tegen een daling van de
dekkingsgraad. Maar zo’n verzekering kost veel.
Die kosten zijn zo een paar procent dekkingsgraad
per jaar.
Aanpassing beleggingsbeleid heeft impact op de
invaarsommen
Beleggingsrisico terugnemen heeft niet alleen impact op de periode tot transitie, maar werkt ook
door in de opdeling van het collectieve pensioenvermogen bij invaren. Volgens de concept Wtp vergelijk je bij invaren namelijk het verwachte pensioen en de marktwaarde daarvan vóór en ná
transitie. Bij een ander beleggingsbeleid verandert
echter het pensioen vóór transitie. Dit zie je ook
terug in de richtdekkingsgraad. Volgens de (concept) memorie van toelichting stijgt de richtdekkingsgraad van 95% naar 105% als een pensioenfonds minder in zakelijke waarden belegt.
Afweging hangt samen met premie- en indexatiebeleid
Het veilig stellen van de dekkingsgraad is per pensioenfonds overigens een andere afweging. Voor
een pensioenfonds met een dekkingsgraad van
150% is het vraagstuk anders dan bij een pensioenfonds met een dekkingsgraad van 100%. Een
aanpassing in het beleggingsbeleid raakt de evenwichtige belangenafweging. Zo’n besluit moet je
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in samenhang zien met de andere beleidsvraagstukken rond de transitie. Zoals eventuele aanpassingen in het premie- en indexatiebeleid.

■ VRAAGSTUK 2: INDEXATIEBELEID
AANPASSEN EN EERDER INDEXEREN
In het nieuwe stelsel gaan we pensioenen sneller
verhogen. De overgang komt dichterbij. Kun je tot
de transitie dan niet ook al sneller en meer indexeren? Volgens de huidige wetgeving mogen pensioenfondsen pas gedeeltelijk gaan indexeren vanaf
een (beleids)dekkingsgraad van 110%. Volledig indexeren in enig jaar kan alleen als je ook in de toekomst in verwachting volledig kan indexeren. Afgelopen jaren betekende dat dat een dekkingsgraad
van circa 122% nodig was voor volledige indexatie.
Belangen generaties in evenwicht
Deze indexatieregels zijn in de wetgeving geïntroduceerd in het kader van (nationale) evenwichtige belangenafweging tussen generaties. En gaan uit
van het voortbestaan van pensioenfondsen en continuïteit. Het FTK is in 2015 aangepast zodat pensioenfondsen minder snel de uitkeringen hoefden
te verlagen. Zo mag je binnen herstelplannen ieder jaar opnieuw uitgaan van een toekomstige hersteltermijn van 10 jaar. Dit was volgens de wetgever in het voordeel voor oudere generaties en
nadelig voor jongere generaties. Aan de andere
kant zijn hier strengere indexatieregels tegenover
gezet. Dit was nadelig voor oudere generaties en
gunstig voor jongere generaties. Het samenspel was
evenwichtig.
Je mag vooruitlopen op nieuwe regels
Straks zijn er geen buffers meer en verhogen de
pensioenen automatisch als het pensioenvermogen hoger is dan de waarde van de uitkeringen. Tijdens de transitieperiode mag je al vooruitlopen op
deze nieuwe regels. In het concept transitie FTK
staat dat je vanaf 105% dekkingsgraad al volledig

Net als een aanpassing in het
beleggingsbeleid heeft een
aanpassing in het indexatiebeleid namelĳk ook weer impact op
vergelĳking van pensioenen vóór
en ná transitie.
mag indexeren. Zolang de dekkingsgraad hierdoor
niet onder de 105% zakt. Eerder of meer indexeren kan helpen voor het draagvlak. Maar ook hier
speelt evenwichtige belangenafweging een belangrijke rol.

Aanpassing indexatiebeleid heeft impact op de invaarsommen
Sneller en meer indexeren heeft voorspelbare gevolgen op de korte termijn. Maar beïnvloedt ook
weer de beoordeling van de verdeling van het collectieve pensioenvermogen op het moment van de
transitie. Net als een aanpassing in het beleggingsbeleid heeft een aanpassing in het indexatiebeleid
namelijk ook weer impact op vergelijking van pensioenen vóór en ná transitie. Een belangrijke maat
voor de beoordeling van evenwichtigheid bij invaren volgens de concept Wtp.
Hoge inflatie van rond 5%
Daarbij is het ook relevant om mee te nemen dat
de inflatie over afgelopen jaar met rond de 5% in
november hoog is. Veel hoger dan de in het FTK
veronderstelde 1,9% inflatie. Stel dat de dekkingsgraad nu 110% is, dan daalt de dekkingsgraad mogelijk ineens naar 105% bij volledige prijsindexatie. In het voordeel van oudere generaties? Maar
ook deze beslissing moet je in samenspel met de
rest van het beleid bekijken. Zo kom ik bij het derde vraagstuk bij voorsorteren op de transitie: het
premie- en opbouwbeleid.

■ VRAAGSTUK 3: TĲDELĲK PREMIE
VERHOGEN OF OPBOUW VERLAGEN
In uitkeringsovereenkomsten mag je de premie
dempen. Dat doe je bijvoorbeeld door de premie
te bepalen op basis van een verwacht rendement.
Daarbij leg je de premie en opbouw voor langere
tijd vast. Het idee is dat je hiermee misschien soms
wat te veel en soms wat te weinig betaalt voor de
nieuwe opbouw. Maar uiteindelijk bestaat je pensioen uit premie-inleg plus beleggingsrendement,
dus op lange termijn is dit plaatje op zichzelf evenwichtig.
Bestaande opbouw financiert nieuwe opbouw
Maar met de transitie in het vooruitzicht staat
deze methodiek steeds verder onder druk. Pensioenfondsen kijken daarbij naar de premiedekkingsgraad. Dit is de hoogte van de premie ten opzichte van de waarde van de nieuwe opbouw. Stel
dat de premiedekkingsgraad 80% is. Dan komt er
80 euro premie binnen, waarvoor het pensioenfonds 100 euro aan pensioenvermogen moet aanhouden. Bij invaren krijg je dit pensioenvermogen in verwachting ook weer mee en heb je dus
zo 20 euro extra bovenop de premie inleg. Daarnaast gaat nieuwe opbouw bij een lage premiedekkingsgraad ieder jaar een beetje ten koste van
de bestaande dekkingsgraad, die ook hoog genoeg
moet blijven voor het invaren. Is dat evenwichtig?
Premieverhoging of opbouwverlaging?
Moet de premiedekkingsgraad in aanloop naar de
transitie omhoog? Dit kan via een hogere premie
of lagere opbouw. Een premieverhoging is niet per
se logisch met het oog op het nieuwe stelsel. In het

nieuwe stelsel bereken je de premie namelijk op
basis van een verwacht rendement. Je hebt dus mogelijk niet zulke hoge premies nodig voor eenzelfde pensioenambitie. Een opbouwverlaging is dan

Daarmee wordt het te
communiceren te bereiken
pensioen zeker voor jonge
deelnemers ﬂink veel lager.
het alternatief. Maar daarmee wordt het te communiceren te bereiken pensioen zeker voor jonge
deelnemers flink veel lager. Wat is de impact hiervan op het draagvlak?
Aanpassing premiebeleid heeft impact op invaren
Daarbij heeft een verandering van het premiebeleid misschien wel nog grotere consequenties op
invaren dan het veranderen van het beleggingsbeleid of indexatiebeleid. Want hier speelt ook nog
een vraagstuk van het afschaffen van de doorsneesystematiek doorheen. Volgens de Wtp betalen jongeren nu relatief veel en ouderen relatief weinig
voor nieuwe pensioenopbouw. In het nieuwe stelsel wordt dit aangepast. De pensioenopbouw is
dan leeftijdsafhankelijk en daalt met de leeftijd.
Bij de overgang gaan oudere werknemers er in verwacht pensioen op achteruit. Hiervoor is compensatie nodig, bijvoorbeeld door het totale pensioenvermogen iets anders te verdelen bij invaren. Maar
als je nu de nieuwe opbouw in aanloop naar de
transitie al halveert. Dan halveert mogelijk ook dit
compensatievraagstuk.

■ VRAAGSTUK 4: NU AL OVER NAAR
PREMIEREGELING
Een alternatief voor een ander premiebeleid binnen de uitkeringsovereenkomst is om alvast voor
de nieuwe opbouw over te gaan naar een premieregeling. Je laat de bestaande uitkeringen staan binnen het FTK. Maar vormt met nieuwe premie-inleg een persoonlijk pensioenvermogen, dat je tegen
pensioendatum kan omzetten in een uitkering. De
premieregeling geef je nog wel vorm binnen de
huidige fiscale kaders.
Meteen hoger verwacht pensioen
Binnen een premieregeling kan je met eenzelfde
premie als in een uitkeringsovereenkomst een hoger verwacht pensioen communiceren. Je kan verwachte pensioenen namelijk berekenen op een verwacht rendement en hoeft geen grote buffers aan
te leggen. Bestaande opbouw subsidieert ook niet
langer de nieuwe pensioenopbouw via de eerder
genoemde lagere premiedekkingsgraden. En daarnaast is het alvast een stapje in de richting van het
nieuwe stelsel. Een stap die je uiteindelijk toch zal
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transitie nieuw pensioenstelsel

moeten maken. Dit klinkt best aantrekkelijk en kan
mogelijk bijdragen aan het draagvlak van deelnemers.
Loopt vooruit op compensatievraagstukken
Maar ook hier zijn er grote vraagstukken. Een tijdelijke overstap naar een premieregeling moet nu
nog binnen de huidige wetgeving en bestaande fiscale kaders. Je kan een leeftijdsafhankelijke premie of een (lagere) vlakke premie kiezen. Een premiestaffel kan je mogelijk voortzetten in het

Een tĳdelĳke overstap naar een
premieregeling moet nu nog
binnen de huidige wetgeving
en bestaande ﬁscale kaders.
nieuwe stelsel in het kader van compensatie afschaffing doorsneesystematiek. Een vlakke premie
geeft nu gelijk al een compensatievraagstuk voor
met name oudere actieve deelnemers. Net als bij
een aanpassing binnen de uitkeringsregeling heeft
ook hier iedere keuze impact op de transitie zelf.
Keuzes solidaire of flexibele premieregeling en invaren nu al van belang
En stel dat sociale partners straks naar een solidair contract willen. En daarbij bij aanvang al een
solidariteitsreserve vormen. Komt die solidariteitsreserve dan alleen vanuit het collectieve vermogen vanuit de uitkeringsovereenkomst? Of
moet je nu al rekening houden met een eventuele solidariteitsreserve bij de vorming van de nieuwe persoonlijke pensioenvermogens? Een ander
vraagstuk is er bij een nieuwe deelnemer die in
de komende jaren tot transitie in de nieuwe premieregeling instapt. Hoe wil je die eventueel compenseren vanuit het bestaande vermogen van de
uitkeringsregeling bij invaren? Deze deelnemer
heeft daar immers helemaal geen vermogen staan.
Beheersbaarheid staat op het spel
Het invaren wordt er niet eenvoudiger op met een
tijdelijke overstap naar een premieregeling. Er is
op korte termijn bovendien een extra administratie nodig voor nieuwe opbouw. Ook de communicatie waarbij je de pensioenen uit zowel de uitkerings- als de premieregeling moet betrekken is niet
eenvoudig. Een belangrijke vraag is of de situatie
in de transitiefase wel beheersbaar en uitlegbaar
blijft. De kans op fouten neemt mogelijk toe. Waar
veel pensioenfondsen in eerste instantie bezig waren met complexiteitsreductie in het kader van de
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transitie, zet een tijdelijke premieregeling de deur
naar complexiteit weer volledig open.

■ TOTAALPLAATJE HELPT KEUZES MAKEN BĲ
DISCONTINUÏTEIT
In de transitie naar het nieuwe stelsel ontstaan veel
nieuwe vraagstukken bij uitkeringsovereenkomsten. Over het beleggingsbeleid, het premiebeleid
en indexatiebeleid. Waar het geheel op langere termijn evenwichtig leek, ontstaan er vanwege discontinuïteit op korte termijn twijfels. Ieder beleidselement afzonderlijk beschouwen en aanpassen is
verleidelijk. Maar je moet steeds wel het grotere
geheel in ogenschouw blijven nemen. Vergeet ook
niet dat een aanpassing van beleid niet alleen impact heeft op de korte termijn, maar ook op de omzetting van collectief vermogen in persoonlijke
pensioenvermogens. Waarvoor ook de langere termijn blik van belang blijft.
Keuzes nu geven richting voor nieuw contract
Met het voorsorteren op de transitie kan het zijn
dat je impliciet al keuzes maakt voor de invulling
van het contract in het nieuwe pensioenstelsel. Zo
gaan de meeste van de hier genoemde vraagstukken en oplossingsrichtingen er van uit dat je bestaande rechten omzet in persoonlijke pensioenvermogens. Terwijl dit niet zeker is. Bovendien
nemen sommige beslissingen een voorschot op de
vormgeving van een nieuw contract. Zo is een
richtdekkingsgraad van 95% alleen hoog genoeg
om de uitkeringen gelijk te houden, als je straks in
het nieuwe contract een hogere rekenrente (projectierendement) gaat hanteren.
Geven draagvlak en beheersbaarheid uiteindelijk
de doorslag?
Daarbij is het belangrijk om op te merken dat je de
vraagstukken heel financieel kan benaderen. Nu
kunnen we een grove inschatting van de financiële impact maken. Voor goede inschattingen is snel
zicht op de definitieve wetgeving van belang. Maar
uiteindelijk spelen natuurlijk ook veel andere elementen een rol. Iedere keuze heeft impact op het
draagvlak vanuit verschillende belanghebbenden.
En draagvlak is essentieel voor (een goede overgang naar) het nieuwe pensioenstelsel. Ook de beheersbaarheid van de huidige regelingen en het invaren moet je in de gaten houden.
Waar de transitie en het invaren zelf een grote uitdaging lijkt, is de aanloop periode naar deze definitieve transitie dat ook. Op veel kortetermijnvragen rond beleggingsbeleid, premiebeleid en
indexatiebeleid zijn geen makkelijke antwoorden
te geven. Laten we hopen dat de definitieve wetgeving daarbij voldoende ruimte biedt, zodat ieder
fonds een goede evenwichtige belangenafweging
kan maken.

Een terugblik op het
pensioenartikel in het belastingverdrag Nederland – Duitsland
Het huidige belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland is in het jaar 2016 in werking
getreden. Met name de wĳziging in de toedeling van het heﬃngsrecht over pensioenen
heeft bĳ de totstandkoming van het belastingverdrag de gemoederen beziggehouden. De
termĳn van de eenzĳdige overgangsregeling die Nederland in dit kader in het leven had
geroepen is in 2021 verstreken. Samen met recente ontwikkelingen ten aanzien van het
pensioenartikel uit dit belastingverdrag is het een mooie aanleiding voor een terugblik.
Tevens wordt het Nederlandse streven naar woonplaatsheﬃng over pensioenen belicht.
■ BRONSTAATHEFFING ALS HOOFDREGEL
Artikel 17 van het belastingverdrag met Duitsland
gaat uit van een bronstaatheffing voor pensioenen1
boven de € 15.000 waarmee de woonstaatheffing
uit het oude verdrag verlaten is. Bijzonder in het
belastingverdrag is dat de verdeling van de heffingsbevoegdheid uitsluitend afhankelijk is van de
hoogte van het pensioen. In bijvoorbeeld de belastingverdragen met België, Portugal en Polen, wordt
de verdeling mede afhankelijk gemaakt van andere factoren zoals de vraag of fiscale faciliëring in
de bronstaat heeft plaatsgevonden en de wijze
waarop het woonland belasting heft.
De achtergrond van het streven naar bronstaatheffing is gelegen in het behoud van heffingsrechten
over in Nederland fiscaal gefacilieerd opgebouwde pensioenen. Dit streven is al jaren de insteek
van het Nederlandse verdragsbeleid zoals bijvoorbeeld blijkt uit de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid
2011 en de aanpassing hiervan in 2020. Vanuit het
Nederlandse fiscale stelsel van pensioenopbouw
dat gebaseerd is op de omkeerregel, is dit alleszins

begrijpelijk. We wijken hiermee echter wel af van
het OESO-modelverdrag dat nog steeds uitgaat van
een woonstaatheffing. Neem daarbij dat de opbouw
van pensioenen in andere landen veelal niet of

We wĳken hiermee echter wel af
van het OESO-modelverdrag dat
nog steeds uitgaat van een
woonstaatheﬃng.
minder gefacilieerd is en dan is duidelijk dat er tegenstellingen kunnen zijn bij verdragsonderhandelingen.
Het claimbehoud dat aan het verdragsbeleid ten
grondslag ligt zal ik hierna nader belichten omdat
het naar mijn mening ten onrechte als uitgangspunt wordt genomen.
Stel dat iemand emigreert naar een verdragsland
waarmee een bronstaatheffing voor pensioenen is
overeengekomen. De geëmigreerde pensioengerechtigde is dan een buitenlands belastingplichtige en zal over zijn Nederlandse AOW en in Nederland opgebouwde overige pensioenrechten in
Nederland belasting verschuldigd zijn. Momenteel
dus 9,42% tot een inkomen van € 35.472, oftewel
€ 3.341.2

Mark Geerets
Mr. M.W.P. Geerets is
werkzaam als zelfstandig
belastingadviseur bĳ MGTax / Cross Border Tax
Solutions.

1 Voor een definitie van wat onder deze bepaling
valt, verwijs ik naar het belastingverdrag. Ik hanteer de term pensioenen in algemene zin. Overheidspensioenen zijn uitgezonderd, deze vallen
onder artikel 18 van het belastingverdrag.
2 Tarieftabel inkomstenbelasting 2022 (personen geboren na 1946).
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Bij een gepensioneerde die ook in Nederland sociaal verzekerd is, komt hier nog 9,75% aan premies volksverzekeringen bij zodat de gecombineerde druk 19,17% bedraagt in de eerste schijf. Maar
post-actieven zijn meestal in hun woonland verzekerd. Daarbij strekt een belastingverdrag zich alleen uit tot belastingen en niet tot de premieheffing. De premieheffing mag mijns inziens dan ook
geen rol spelen bij de afwegingen over bepalingen
uit belastingverdragen. Dat Nederland gekozen
heeft voor een tariefstructuur waarin in de eerste
belastingschijf sprake is van een combinatie van
belasting- en premieheffing is een eigen keuze. Ik
verwacht niet dat in dit systeem op korte termijn
een wijziging komt. Dus buitenlands belastingplichtigen kunnen ook in de toekomst blijven profiteren van het lage tarief in de eerste tariefschijf
als ze emigreren naar een verdragsland met bronstaatheffing.

om de totstandkoming van het verdrag een grote
rol gespeeld heeft. Dat leid ik af uit de opmerkingen bij de parlementaire behandeling waarin de
lage belastingheffing in Duitsland vaak genoemd
is. Ook werd een publicatie aangehaald waarin
Duitsland als fiscaal paradijs voor gepensioneerden werd genoemd.3

Voor het gros van de pensioenen hebben we het
dus niet over claims van 40% of meer. Bij modale
pensioenen gaat om een claim van nog geen 10%.
En bij pensioenen tot € 69.398 zo’n 23%. Dat
plaatst het streven naar claimbehoud wat mij betreft al in een ander licht.

Onder het oude belastingverdrag met Duitsland
was sprake van een woonstaatheffing voor bedrijfspensioenen maar had de bronstaat het recht over
de sociale zekerheidspensioenen te heffen. De
AOW van een inwoner van Duitsland werd in Nederland in de heffing betrokken, wat veelal nauwelijks tot heffing leidde. In Nederland opgebouwde bedrijfspensioenen werden in Duitsland laag
belast. Toch was er van een exodus van Nederlandse gepensioneerden naar het fiscale pensioenparadijs Duitsland geen sprake, althans niet voor zover
mij bekend. Alle ophef over de lage belastingheffing in Duitsland vind ik wat dat betreft dan ook
vergezocht.

■ VERKEERD UITGANGSPUNT BĲ WOONSTAATHEFFING
Hoe zit dat in relatie tot Duitsland? In het kader
van het schrijven van dit artikel heb ik de parlementaire behandeling van het pensioenartikel nog
eens de revue laten passeren. Ik kan me – net als
destijds – niet aan de indruk onttrekken dat de
vrees voor onbedoeld gebruik een belangrijke, zo
niet bepalende rol heeft gespeeld bij de totstand-

De politiek heeft zich hier
laten afschepen met een loze
overgangsregeling.
koming van het pensioenartikel in het verdrag.
Men vond het niet gepast dat in Nederland fiscaal
gefacilieerd pensioen opgebouwd kon worden dat
vervolgens door emigratie naar Duitsland laag belast gerealiseerd zou kunnen worden.
Het heeft mij verbaasd dat niet dezelfde oplossing
gekozen is als in het belastingverdrag met België.
Dit terwijl de achtergrond dezelfde is. In relatie tot
België hebben we in het verleden een behoorlijke
vlucht van pensioenkapitaal gezien die inmiddels
succesvol is ingedamd. Bij niet-reguliere afwikkeling heeft Nederland het heffingsrecht en mochten
uitkeringen gunstig belast worden, dan kan Nederland ook heffen. Waarom dan in relatie tot Duitsland voor een andere insteek gekozen is, ontgaat
mij. Mijn vermoeden is dat de sfeertekening rond-
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Bij een pensioeninkomen van € 40.000 zou er in
Duitsland nog geen € 200 aan belasting verschuldigd zijn, zo bleek uit de aangehaalde publicatie.
Dat is natuurlijk bijzonder weinig maar om te weten of dat een reden is voor fiscale emigratie, moeten we kijken naar de Nederlandse belastingdruk
op dat pensioen als Nederland mag heffen. Die belastingdruk zou anno nu zo’n € 5.000 bedragen
waarbij de feitelijke heffing door van toepassing
zijnde heffingskortingen nog lager kan zijn. Dat
lijkt me geen reden voor emigratie.

Daarbij komt nog dat zo er al sprake zou zijn van
emigratie om fiscale redenen, het gemis aan belasting vaak maar tijdelijk is. Mijn ervaring leert dat
een groot deel van de emigranten op latere leeftijd
toch terugkeert naar Nederland. Zeker als een fiscaal motief een drijvende factor was voor de emigratie en men geen andere binding had met het
nieuwe woonland.
Als emigratie niet is ingegeven door fiscale motieven, waarom zouden we het dan zo zwaar moeten
aanzetten? En lichtelijk hypocriet vind ik dit wel.
Als de aftrekpost ten laste van de Nederlandse
schatkist is gekomen, wil Nederland ook de heffing over de uitkering. Dat wordt dan verdedigd
met het argument dat aftrek tegen het hoogste tarief is genoten zodat het niet fair zou zijn als de
uitkering laag belast ontvangen zou kunnen worden. Maar in een omgekeerde situatie, dus bij nietinwoners die in Nederland komen wonen, kijkt
Nederland niet naar het tarief waartegen in het verleden aftrek heeft plaatsgevonden in de voormalige woonstaat. Enige fiscale faciliëring bij opbouw
is voldoende om tot heffing tegen het hoogste tarief in Nederland over te gaan. Als Nederland kan
heffen is het niveau van de genoten aftrek ineens
niet meer relevant.

Het streven naar bronstaatheffing over pensioenuitkeringen is wat mij betreft dan ook op verkeerde
aannames gebaseerd. Een woonstaatheffing gecombineerd met de gebruikelijke bepalingen over bronstaatheffing bij afkoop volstaat wat mij betreft. En
als de Nederlandse verdragssluiter dan per se een
bronstaatheffing wil, dan volstaat een bronheffingstarief van 10%. Excessen worden hierdoor uiteraard
niet ondervangen maar een belastingverdrag leent
zich niet voor het bestrijden van excessen. In de he-

inwoners uit Nederland die
met een beduidend hogere
heﬃng geconfronteerd werden,
moeten kennelĳk blĳ zĳn dat
ze geen aangifte in Duitsland
hoeven te doen.
dendaagse politiek lijkt men uitzonderingen koste
wat kost te willen bestrijden ongeacht de neveneffecten en administratieve lasten. En met name op
dit punt heeft men de plank misgeslagen bij de totstandkoming van het belastingverdrag met Duitsland. Hierna ga ik daar nader op in.

■ OVERGANGSREGELING VOOR INWONERS
VAN DUITSLAND
Dat inwoners van Duitsland met behoorlijke inkomenseffecten te maken zouden krijgen werd onderkend en daarvoor is een specifieke overgangsregeling in het leven geroepen. Op basis hiervan
zijn in de eerste 6 jaren na inwerkingtreding van
het verdrag verlaagde tarieven van toepassing.4 Tijdens de totstandkoming van het belastingverdrag
zijn er al de nodige vraagtekens geplaatst bij de
werking van deze regeling.5
Die regeling blijkt in de praktijk voor het gros van
de gevallen niet veel betekenis te hebben. Dat blijkt
ook uit na totstandkoming van het verdrag gemaakte berekeningen door het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and
Mobility (ITEM) van de Maastricht University.6 De
verklaring is eenvoudig: het ligt aan de tariefstructuur in de inkomstenbelasting waar drie belastingschijven van toepassing zijn, te weten 9,42%,
37,07% en 49,5% (2022).
Bij een inkomen van € 69.398 is de belastingdruk
nog geen 23%. Het moet dan al om een knap pensioen gaan als het tarief boven de 20% komt. Vandaar dat die overgangsregeling in veel gevallen een
loze tegemoetkoming is en bij pensioenen onder
zo’n € 30.000 altijd geweest is. Het reguliere IB-tarief voor buitenlands belastingplichtigen is daar

lager dan het laagste tarief van 10% uit de overgangsregeling. Dit was bekend tijdens de totstandkoming van het belastingverdrag en hierover zijn
ook vragen gesteld tijdens de parlementaire behandeling. Die zijn echter afgedaan door te verwijzen
naar berekeningen die voor een aantal situaties gemaakt waren door Financiën. Berekeningen voor
andere situaties zijn wel gevraagd, maar nooit gemaakt. De politiek heeft zich hier laten afschepen
met een loze overgangsregeling. De berekeningen
zijn onlangs via een WOB-verzoek openbaar gemaakt. Ik heb moeite deze goed te begrijpen en ze
lijken op situaties te zien die in de praktijk niet
veel voorkomen, althans niet in de mijne. Iets dat
overigens destijds al bekend was, aangezien het
team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen van de Belastingdienst al had bevestigd dat
er onrealistische voorbeelden uitgewerkt waren.
En stel dat de overgangsregeling wel uitkomst zou
bieden, dan is deze inmiddels ook voorbij en komt
het volle nadeel tot uiting. Een langere overgangsregeling dan 6 jaar werd niet nodig geacht. Dat zou
een voldoende periode van gewenning moeten zijn
tijdens welke men maatregelen zou kunnen treffen om op deze nadelige effecten te kunnen anticiperen, zo valt terug te lezen. Maar hoe dan? Voor
personen aan het einde van hun werkzame leven
valt er niet zo veel meer te anticiperen behalve
minder uitgeven.
Mij bekruipt het vermoeden dat de politiek zich
met de overgangsregeling een rad voor de ogen
heeft laten draaien. Hopelijk let men er in het vervolg op dat gestelde vragen volledig beantwoord
worden en dat ook signalen uit de praktijk in de
afwegingen betrokken worden. Dan kunnen met
de juiste informatie in handen betere beslissingen
genomen worden.

■ GEEN OVERGANGSREGELING VOOR
INWONERS VAN NEDERLAND
Een overgangsregeling voor inwoners van Nederland met Duitse pensioenen werd niet nodig geacht,
terwijl juist in die situaties de effecten nog groter
kunnen zijn dan voor de inwoners van Duitsland.
Het gaat dan met name om Duitse sociale zekerheidspensioenen die onder het oude belastingverdrag aan Duitsland ter heffing toekwamen en daar
op basis van het Duitse systeem nauwelijks belast
zouden zijn. In plaats van die lage Duitse heffing
komt nu een hogere Nederlandse heffing.

3 Kamerstukken II, vergaderjaar 2013-2014, nr. 33
615, nr. 5.
4 Jaar 1: 10%, jaar 2: 10%, jaar 3: 15%, jaar 4: 20%,
jaar 5: 25% en jaar 6: 30%.
5 Zie bijvoorbeeld Helga van Bijnen en Michael
Visser, Pensioenperikelen in het nieuwe belastingverdrag Nederland-Duitsland, PM 2014/19.
6 Grenseffectenrapportage 2016, Dossier 1B: Belastingverdrag Nederland-Duitsland Pensioen, ITEM.
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Voor iemand die nog overige inkomsten heeft, gaat
het om een tarief van 37,07% of zelfs 49,5%
(2022). Dat maakt dus bijvoorbeeld dat een sociaalzekerheidspensioen uit Duitsland van € 7.500
nu tussen de € 2.780 en € 3.712 aan belasting kost.
Een overgangsregeling werd niet nodig geacht omwille van het vermijden van het moeten doen van
aangifte in Duitsland. Ik weet zeker dat degenen
die het betreft dit met alle liefde en plezier zouden
doen.
De recente reactie van staatssecretaris Vijlbrief op
een brief en zwartboek van een actiegroep die aandacht vraagt voor de situatie van inwoners van Nederland die een klein Duits sociale zekerheidspensioen ontvangen7, getuigt helaas nog steeds van

Gelet op het relatief lage bedrag
aan belasting dat Nederland bĳ
een grensbedrag van € 25.000
zou missen, leggen de belangen
van de belastingplichtigen (zekerheid) en vermindering van
administratieve lasten wat mĳ
betreft meer gewicht in de
schaal dan claimbehoud.
weinig begrip voor de situatie. De staatssecretaris
wijst fijntjes naar de onderbouwing van destijds –
voorkomen van aangifteverplichtingen in Duitsland – en negeert wederom de eigenlijke problematiek. Voor inwoners van Duitsland werd een
overgangsregeling noodzakelijk geacht, maar de eigen inwoners die met een beduidend hogere heffing geconfronteerd werden, moeten kennelijk blij
zijn dat ze geen aangifte in Duitsland hoeven te
doen.

■ HET GRENSBEDRAG VAN € 15.000
Grensbedragen zullen veelal een gevolg zijn van
de uitkomst van verdragsonderhandelingen. Zo
werd door de staatssecretaris bij vragen om verhoging van dit bedrag aangegeven dat dit niet aan de
orde was omdat het een compromis was tussen
beide verdragslanden. Een andere onderbouwing
voor het bedrag van € 15.000 dan het vermijden
van aangifteverplichtingen voor kleinere pensioen
heb ik niet gevonden.
Het bedrag van € 15.000 vind ik aan de lage kant.
Al verschillende keren heb ik meegemaakt dat het
land van heffing wijzigde door veranderingen in
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de pensioenuitkeringen. Bijvoorbeeld bij een in
Duitsland wonend echtpaar met beide een klein
pensioentje en AOW uit Nederland onder de
€ 15.000 (dus belast in Duitsland) maar waar door
het overlijden van één van hen de ander een nabestaandenpensioen erbij kreeg en plots weer in Nederland belasting moest gaan betalen. Dit terwijl
het totale inkomen lager werd. Dergelijke effecten
zullen zich bij elk grensbedrag voordoen, maar
naar mijn verwachting een stuk minder als een bedrag van bijvoorbeeld € 25.000 gehanteerd zou
worden zoals met ons andere buurland België.
Bij verhoging van de grens van € 15.000 naar
€ 25.000 hebben we het gelet op onze tariefstructuur over een gemiste belastingopbrengst van € 942
per belastingplichtige. Dat is nou niet bepaald een
bedrag dat bij de totstandkoming van belastingverdragen een rol zou mogen spelen. Een hoger grensbedrag voorkomt daarentegen wel veel wijzigingen in heffingsbevoegdheden. Gelet op het relatief
lage bedrag aan belasting dat Nederland bij een
grensbedrag van € 25.000 zou missen, leggen de
belangen van de belastingplichtigen (zekerheid)
en vermindering van administratieve lasten wat
mij betreft meer gewicht in de schaal dan claimbehoud.
De voorlichtingscampagne over de € 15.000 grens
en wijziging van de heffingsbevoegdheid die kan
optreden, heeft veel personen bereikt. Maar nog
steeds word ik als adviseur geconfronteerd met gevallen waarbij inhouding van loonheffing in Nederland plaatsvindt terwijl de heffing aan Duitsland is toegewezen. Vaak kan dit door het indienen
van verzoeken tot ambtshalve teruggaven nog hersteld worden waarbij – en dat mag best gezegd
worden – de Nederlandse Belastingdienst zich
over het algemeen coulant opstelt. Voor de gemiddelde belastingplichtige is de regelgeving te complex om zelf te kunnen doorgronden. Helaas zijn
het vaak gevallen waar de pensioenbedragen gering zijn, zodat de kosten van herstel met hulp van
adviseurs relatief zwaar wegen.

■ WĲZIGINGSPROTOCOL VERDRAG DUITSLAND
Recent is het protocol tot wijziging van het belastingverdrag ter stilzwijgende goedkeuring naar de
Tweede en Eerste Kamer gestuurd.8 Het wijzigingsprotocol behelst een wijziging van de toewijzingsregels ter zake van socialezekerheidsuitkeringen.
Hierbij worden uitdrukkelijk socialezekerheidspensioenen uitgezonderd. De wijziging houdt in
dat socialezekerheidsuitkeringen onverkort aan de
bronstaat ter heffing worden toegewezen. Dit vanwege geconstateerde verschillen tussen de grondslagen en heffing over deze uitkeringen. In Duitsland zijn dergelijke uitkeringen veelal afgestemd
op het netto-inkomen en zijn de uitkeringen dan
ook onbelast. In Nederland zijn het bruto uitkeringen. Als niet de bronstaat maar de woonstaat hef-

fingsbevoegd is ten aanzien van deze uitkeringen
ontstaan onevenwichtigheden die met deze wijziging worden opgelost.
De socialezekerheidsuitkeringen worden uitgezonderd van de betalingen die meetellen voor het bepalen van de € 15.000 grens van lid 2 van artikel
17 van het belastingverdrag. Bij de socialezekerheidsuitkeringen gaat het veelal om (kortstondige)
uitkeringen voor grensarbeiders zodat een samenloop met pensioeninkomsten niet veel voor zal komen. De uitzondering voor sociale zekerheidsuitkeringen zal dan vermoedelijk geen effect hebben
op de heffingsbevoegdheid over pensioenen lager
dan € 15.000. Dit zal de praktijk moeten uitwijzen.
Op de positie van inwoners van Nederland met
een klein pensioen uit Duitsland wordt in de toelichtende Nota wel ingegaan. Helaas wordt dit afgedaan met dezelfde drogreden als tijdens de totstandkoming van het belastingverdrag. Onder het
mom van vermindering van administratieve lasten
wordt alle kritiek ter zijde geschoven. Wederom
worden de negatieve financiële gevolgen genegeerd. Het is consequent, dat mag gezegd worden,
maar voor mij een volstrekt onbegrijpelijke onderbouwing voor een materie waarin tijdens en zeker
ook na de totstandkoming van het belastingverdrag
de nodige aandacht is gevraagd.

■ WAAROM GEEN WOONSTAATHEFFING?
De wens van Nederland tot bronstaatheffing voor
pensioenen is alleszins begrijpelijk. Persoonlijk
ben ik echter voorstander van een woonstaatheffing. Ten eerste ben ik van mening dat het potentiële gemis aan belastingopbrengsten bij woonstaatheffing overschat wordt. Daarbij zijn mijn
ervaringen dat bij emigratie de belastingheffing
over pensioenen niet leidend is en het gemis aan
belastinginkomsten niet blijvend doordat men op
latere leeftijd vaak terugkeert. Daarnaast werkt een
woonstaatheffing beide kanten op. Nederland verliest wellicht wat belastinginkomsten bij emigratie maar krijgt bij immigratie weer wat terug. Voor
de gevallen van niet reguliere afwikkeling kunnen
de bestaande bepalingen voor afkoop en dergelijke gehanteerd worden. Resultaat zou een eenvoudig systeem zijn waarbij Nederland bij onderhandeling van belastingverdragen haar pijlen kan
richten op het binnenhalen van andere elementen
en geen concessies hoeft te doen om een bronstaatheffing voor pensioenen te bewerkstelligen. Misschien goed om het effect daarvan eens door te rekenen?
En als Nederland dan toch een bronstaatheffing
wil, dan voldoet wat mij betreft een beperkt heffingsrecht voor de bronstaat van 10%. Dat lijkt op
het eerste gezicht misschien aan de lage kant, maar
het gros van de pensioenen zal niet ver boven de
€ 35.000 bedragen. En gelet op het feit dat voor
buitenlands belastingplichtigen (want daar gaat

het hier om) het belastingtarief van de eerste schijf
maar 9,42% bedraagt, is een bronheffingstarief van
10% voldoende. Uiteraard zullen er gepensioneerden zijn met een hoger pensioen die emigreren,
maar een belastingverdrag is uit zijn aard niet geschikt voor maatwerk op individueel niveau. Iets
dat de politiek niet altijd schijnt te willen begrijpen. Men lijkt zo gefocust te zijn om een paar fiscale opportunisten te pakken dat men aan de neveneffecten voor de veel grotere groep met
reguliere gevallen voorbij gaat.

■ IMPACT CORONA
Een afgeleid probleem bij grensoverschrijdende tewerkstelling doet zich voor bij de pensioenopbouw. Zeker in situaties van salary splits doemen
veel praktische problemen op. Er bestaan diverse
faciliteiten en tegemoetkomingen die opbouw van
pensioen bij salary splits theoretisch mogelijk maken. Echter, in de hedendaagse praktijk stellen
pensioenuitvoerders zich steeds terughoudender
op. Een eerste hobbel wordt vaak al gevormd doordat pensioenuitvoerders liever geen zaken doen
met bedrijven die niet in het Nederlandse handelsregister van de Kamer van Koophandel staan ingeschreven. Een tweede probleem is dat diezelfde
maatschappijen een beleid lijken te hebben ontwikkeld op basis waarvan ze alleen overeenkomsten sluiten als de dienstbetrekking voor ten minste 75% in Nederland wordt uitgeoefend. In veel
situaties is dit niet het geval. Nu naar verwachting
de werkpatronen in veel grensoverschrijdende situaties onder invloed van corona zullen wijzigen,
zie ik de vraagstukken op dit vlak alleen maar toenemen. Een thema dat zich sowieso in de belastingstelling mag verheugen.9

■ TEN SLOTTE
Het moge duidelijk zijn dat de wijziging van de
verdeling van de heffingsbevoegdheid over pensioenen de gemoederen nog steeds bezighoudt. En
dat niet alleen voor het belastingverdrag met Duitsland. Voor bestaande situaties zal een wijziging
nooit zonder gevolgen zijn en grensbedragen zijn
altijd arbitrair. Ik roep de politiek op bij toekomstige wijzigingen van belastingverdragen niet alleen de focus te hebben op vermeende misbruiksituaties maar ook, of beter met name, op de
gevolgen voor het gros van de gevallen. Veel recente ontwikkelingen op het terrein van het internationale belastingrecht maken echter dat ik wat dat
betreft weinig hoopvol ben.

7 Brief staatssecretaris van Financiën, d.d. 19 oktober 2021, V-N 2021/48.9.
8 Zie onder meer V-N 2021/51.13.
9 Zie ook Jos Martens en Roderick Buijs, Pensioencrash bij thuiswerken vanuit buitenland door
corona?, PM 2021/58.
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Deze PM actueel wordt verzorgd door KPMG Pensions Advisory.
Wij wensen u veel leesplezier!
Wet toekomst pensioenen voor advies naar Raad van State
De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel
van staatssecretaris Wiersma om het wetsvoorstel
toekomst pensioenen naar de Raad van State te sturen voor advies. Naar verwachting zal het advies
van de Raad van State samen met het wetsvoorstel
Toekomst Pensioenen in het voorjaar van 2022 naar
de Tweede Kamer worden gestuurd. Dan zal tevens

blĳken welke wĳzingen naar aanleiding van de internetconsultatie zĳn aangebracht. De planning is vooralsnog dat de nieuwe wetgeving uiterlĳk 1 januari
2023 inwerking treedt. Pensioenfondsen en sociale
partners hebben daarna maximaal vier jaar de tĳd,
tot 1 januari 2027, om aan de nieuwe wettelĳke vereisten te voldoen.

Netsparonderzoek: toedeling van rendementen met spreiding
Het kan voor pensioenfondsen wenselĳk zĳn dat
ﬂuctuaties in pensioenuitkeringen voor alle gepensioneerden gelĳk zĳn en dat rendementen worden
gespreid. Netspar stelde hiervoor een concreet
toedelingsmechanisme op waarbĳ aan de eis dat
ex-ante herverdeling niet is toegestaan, is voldaan. Uit het onderzoek blĳkt dat er gelĳke procentuele uitkeringsaanpassingen voor alle gepensioneerden kunnen worden bereikt door een
methode waarbĳ een dynamisch projectierende-

ment wordt gekoppeld aan geschikte beschermingsrendementen en toedeling van overrendementen. De kernboodschappen van dit onderzoek
aan de sector is dat er een mogelĳkheid is om gelĳke pensioenuitkeringen te implementeren in de
nieuwe solidaire premieregelingen, maar dat daar
helderheid voor is vereist. In het wetsvoorstel toekomst pensioenen is namelĳk niet duidelĳk of de
begrenzingen van projectierendement inclusief of
exclusief het eﬀect van spreiden is.

DNB: financiële - en pensioensector moet meer rekening houden met
duurzaamheidsrisico’s
Uit het nieuwe onderzoek van DNB ‘Op weg naar
een duurzame balans’, waarbĳ onder 127 Nederlandse ﬁnanciële en pensioeninstellingen een enquête is gehouden, blĳkt dat de meerderheid van
de ﬁnanciële - en pensioensector niet beschikt over
een behoorlĳke inbedding van duurzaamheid in het
risicobeheer. Uit het onderzoek blĳkt dat deze sectoren moeite hebben om de duurzaamheidsrisico’s

te meten en over deze meting te rapporteren. Dit
komt doordat de toegang tot consistente en betrouwbare gegevens beperkt is. DNB zal in 2022
haar toezichtverwachtingen voor het beheersen van
de duurzaamheidsrisico’s verder concretiseren en
ter consultatie voorleggen aan de ﬁnanciële sector,
waarbĳ het doel is aan te sluiten bĳ de ECB gids.

CPB: onderzoek voorkeuren voor een pensioenuitkering
Het CPB heeft in geﬁnancierde samenwerking met
Netspar een enquête-onderzoek gedaan onder ruim
duizend deelnemers. Uit dit onderzoek blĳkt dat onder bĳna de helft van de ondervraagde Nederlandse
gepensioneerden en bĳna-gepensioneerden de gebruikelĳke constante maandelĳkse pensioenuitkering het populairst is. Daarnaast zĳn er ook twee alternatieve uitkeringsopties in trek: de bestaande
hoog/laagconstructie, waarbĳ de eerste jaren een
hoger pensioen wordt uitgekeerd en de jaren erna
een lager pensioen, en een nieuwe optie, namelĳk
een lumpsum-uitkering in combinatie met een lagere
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maandelĳkse pensioenuitkering. Een lumpsum is een
gedeeltelĳke eenmalige uitkering. In bĳna 30% van
de gevallen werden deze twee alternatieven gekozen.
Een bepaalde voorkeur voor een pensioenuitkering
lĳkt samen te hangen met persoonlĳke karakteristieken en achtergronden. Mensen met een hoger inkomen maakten vaker de keuze voor een hoog/laagconstructie en mensen met relatief weinig vertrouwen in
het Nederlandse pensioenstelsel kozen vaker voor
lumpsum. Daarentegen lĳken geslacht, leeftĳd en categorie huishouden in mindere mate van invloed op
de voorkeuren voor pensioenuitkering.

Nog altijd heeft de meerderheid van de pensioenfondsen de Eigen
risicobeoordeling niet uitgevoerd
Pensioenfondsen en premiepensioeninstellingen
(PPI’s) zĳn sinds 13 januari 2019 wettelĳk verplicht
om een eigen risicobeoordeling (ERB) uit te voeren
en de resultaten van deze ERB te delen met DNB. De
eerste ERB moet uiterlĳk 13 januari 2022 zĳn uitgevoerd, waarna de resultaten binnen twee weken
moeten worden doorgegeven aan DNB. In een bericht van 22 november 2021 geeft DNB aan van minder dan de helft van de pensioenfondsen en PPI’s
een ERB te hebben ontvangen en roept daarom de

pensioenfondsen en PPI’s nogmaals op om de ERB
voor 13 januari 2022 uit te voeren. DNB deed eerder
al, op 29 juni 2021, de oproep aan pensioenfondsen
en PPI’s dit zo snel mogelĳk te doen. DNB wil de inzichten uit de ERB met de sector gaan delen, maar
zal op basis van de uitkomsten van de ERB’s bepalen hoe deze inzichten met de sector zullen worden
gedeeld. Naar verwachting zal dit in het eerste
kwartaal van 2022 gebeuren.

Uitkomsten jaarlijks DNB onderzoek niet-financiële risico’s in de pensioensector
DNB voert jaarlĳks een onderzoek uit naar de nietﬁnanciële risico’s in de pensioensector met de ‘Sector Brede Analyse Niet Financiële Risico’s’ (SBANFR). Op basis van de antwoorden die zĳn gegeven
op de SBA-NFR 2020 en 2021 heeft DNB voor het
eerst een terugkoppeling opgesteld met betrekking
tot integriteitsrisico’s voor de pensioensector. Uit

de terugkoppeling volgt dat pensioeninstellingen
belangenverstrengeling, cybercrime, maatschappelĳke onbetamelĳkheid en externe fraude als grootste risico’s beschouwen. In 2020 zagen pensioeninstellingen het risico op belangenverstrengeling als
grootste integriteitsrisico. In 2021 is dit het risico op
cybercrime.

Eerste editie ‘European Retirement Week’
11 Europese koepel- en consumentenorganisaties,
AGE Platform Europe, BETTER FINANCE, BEUC, European Association of Paritarian Institutions (AEIP),
the European Banking Federation (EBF), EFAMA, the
Federation of European Securities Exchangs (FESE),
Insurance Europe en PensionsEurope hebben van

29 november tot en met 3 december 2021 de eerste
European Retirement Week georganiseerd. Tĳdens
deze internationale pensioenweek is er aandacht
gevraagd voor de uitdagingen van vergrĳzing en de
betekenis van vergrĳzing voor de Europese landen.

Geschiktheidstoets beleggers behoeft verbetering
AFM is van mening dat beleggingsaanbieders nogmaals goed naar hun geschiktheidstoets kunnen
kĳken. De AFM heeft een onderzoek onder 13 beleggingsondernemingen en banken gedaan waarbĳ
verschillende aandachtspunten naar voren zĳn gekomen. Het onderzoek van AFM is onderdeel van
een Europees onderzoek (een Europese Common
Supervisory Action onder leiding van de Europese
toezichthouder ESMA). Onder meer blĳkt uit het onderzoek dat niet in alle gevallen duidelĳk is hoeveel
risico klanten bereid zĳn te nemen. Daarnaast kunnen beleggingsondernemingen en banken door een
koppeling te maken tussen de klantinformatie en de

beleggingsportefeuille hun processen verbeteren.
Verder blĳkt uit het onderzoek dat bĳ bĳna alle beleggingsondernemingen en banken de geschiktheidsverklaring van algemene aard is en daardoor
weinig toegevoegde waarde voor een klant heeft.
Met de publicatie van het rapport ‘Uitkomsten onderzoek geschiktheidstoets’ wil AFM de beleggingsondernemingen en banken die niet betrokken waren
bĳ het onderzoek de aandachtspunten meegeven
voor de uitvoering en inrichting van hun geschiktheidstoets. De AFM heeft daarvoor de ‘Leidraad advies- en vermogensbeheersdienstverlening’ gepubliceerd.
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Pensioenfonds niet, maar werkgever wel aansprakelijk voor verlies
pensioenaanspraken
In deze zaak staat de vraag centraal wie aansprakelĳk is jegens eiser voor verlies van zĳn voorwaardelĳke aanspraken op extra ouderdomspensioen. Eiser is op 6 januari 1986 als chauﬀeur in dienst
getreden bĳ bedrĳf A. In 2008 is een deel van de activiteiten van bedrĳf A overgenomen door bedrĳf B.
De eigenaar van bedrĳf B is indirect eigenaar van
bedrĳf A en eiser is vanaf 2010 als enig werknemer
in dienst gebleven van bedrĳf A. Bedrĳf A was aangesloten bĳ Pensioenfonds VLEP. Bedrĳf A en eiser
vallen onder de wettelĳke verplichting voortvloeiend uit de Wet verplichte deelneming in een bedrĳfstakpensioenfonds 2000 (Wet Bpf 2000). Op 31
juli 2014 heeft eiser bĳ Pensioenfonds VLEP een
aanvraag ingediend om per 1 juli 2015 met vervroegd ouderdomspensioen te gaan. Deze aanvraag
is door Pensioenfonds VLEP goedgekeurd. Rond oktober 2014 heeft de directie van bedrĳf B aan eiser
de mededeling gedaan dat bedrĳf A per 1 november
2014 werd opgeheven en is aan eiser het voorstel
gedaan om per 1 november 2014 bĳ bedrĳf B in
dienst te treden. Eiser heeft dit aanbod aanvaard.
Uit artikel 13 van de arbeidsovereenkomst tussen
eiser en bedrĳf B volgt dat afspraken en opgebouw-

de gewoonterechten vanuit bedrĳf A zullen worden
overgenomen door bedrĳf B. Bedrĳf B is echter niet
aangesloten bĳ Pensioenfonds VLEP. Op 20 mei 2015
heeft Pensioenfonds VLEP per brief aan eiser laten
weten dat de deelneming van eiser aan de pensioenregeling is geëindigd en dat eiser daarmee niet in
aanmerking komt voor het voorwaardelĳk pensioen.
Eiser daagt zowel bedrĳf B als Pensioenfonds VLEP
voor de rechter. De vorderingen jegens Pensioenfonds VLEP wĳst de rechter af. Met betrekking tot de
vordering jegens bedrĳf B moet volgens de kantonrechter worden beoordeeld of bedrĳf B toerekenbaar
tekort is geschoten in de nakoming van haar verbintenis of dat er onrechtmatig is gehandeld door bedrĳf B. Volgens de kantonrechter mocht eiser door
de gedane mededeling door bedrĳf B en de arbeidsovereenkomst ervan uitgaan dat het uitzicht op
voorwaardelĳk pensioen bĳ overgang naar bedrĳf B
behouden bleef. Kantonrechter concludeert dat bedrĳf B tekort is geschoten in de nakoming van haar
verplichtingen als goed werkgever in de zin van artikel 7:611 Burgerlĳk Wetboek en dat bedrĳf B de
schade die eiser hierdoor lĳdt, moet vergoeden.

Antwoord op Kamervragen in relatie tot samenstelling verantwoordingsen belanghebbendenorganen
Staatssecretaris Wiersma heeft op 24 november
2021 Kamervragen beantwoord van Kamerlid Van
Beukering-Huĳgbregts over diversiteit in verantwoordings- en belanghebbendenorganen van pensioenfondsen. Bĳ het stappenplan ‘OR zoekt jonge
collega’s’, welke is opgezet door SER, gaat Wiersma
in op de vertegenwoordiging van jonge mensen in
verantwoordings- en belanghebbendenorganen.
Volgens staatssecretaris Wiersma is het belangrĳk
dat deze organen van pensioenfondsen divers zĳn
samengesteld om de medezeggenschapstaak goed
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uit te kunnen voeren en komt het de kwaliteit van
adviezen ten goede. Daarnaast wordt door een diverse samenstelling van het verantwoordings- en
belanghebbendenorgaan de achterban beter weerspiegeld. Wiersma: “Bĳkomstig voordeel is dat diversiteit in het verantwoordings- of belanghebbendenorgaan in de toekomst ook tot meer diversiteit in
pensioenfondsbesturen kan leiden als leden vanuit
deze organen aﬃniteit krĳgen met het pensioenfondsbestuur en zich hiervoor beschikbaar willen
stellen.”

pm pensioencijfers 2022

2021

2022

66 jaar en 4 maanden

66 jaar en 7 maanden

Gehuwd met partner ouder dan AOW-leeftĳd exclusief
vakantie- uitkering

€ 857,63

€ 874,69

Gehuwd met partner ouder dan AOW-leeftĳd inclusief
vakantie- uitkering

€ 909,00

€ 925,08

Alleenstaande exclusief vakantie-uitkering

€ 1.266,46

€ 1.290,39

Alleenstaande inclusief vakantie-uitkering

€ 1.338,39

€ 1.360,93

Middelloon

€ 14.544,00

€ 14.802,00

Eindloon

€ 16.458,00

€ 16.749,00

Middelloon(≤ 1,701%)

€ 11.614,00

€ 11.819,00

Middelloon(> 1,701% - ≤ 1,788%)

€ 13.111,00

€ 13.343,00

Eindloon (≤ 1,483%)

€ 13.141,00

€ 13.373,00

Eindloon (> 1,483% - ≤ 1,570%)

€ 14.834,00

€ 15.096,00

Middelloon

1,875%

1,875%

Eindloon

1,657%

1,657%

Het pensioengevend loon bedraagt maximaal *

€ 112.189,00

€ 114.866,00

Afkoopgrens klein pensioen

€ 503,24 per jaar

€ 520,35 per jaar

ANW

€ 15.985,44

€ 16.201,20

€ 1.684,80

€ 1.725,00

AOW leeftĳd
AOW uitkering per maand

AOW franchises
Minimale franchise voor geheel verzekerd persoon

De franchise voor pensioen met opbouwpercentage

Pensioen opbouwpercentages
De ﬁscaal maximale opbouwpercentages er dienstjaar
voor ouderdomspensioen

Pensioen aftoppingsgrens

Wettelĳk minimumloon
21 jaar en ouder exclusief vakantie-uitkering per maand

*Voor pensioengevend loon komen alle loonbestanddelen in aanmerking met uitzondering van de bĳtelling
in verband met privégebruik van de auto van de zaak.
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When you have to be right

Fed Fiscale Studieserie
De Fed Fiscale Studieserie behandelt de diverse belastingthema’s. De titels zijn vlot geschreven,
beknopt en praktijkgericht. U heeft alle feiten op een rij. De serie wordt veel gebruikt door studenten,
maar ook door ﬁscaal adviseurs die zich snel en gericht willen inlezen.
Redactie: prof. dr. mr. E.J.W. Heithuis, prof. dr. S.C.W. Douma, prof. dr. mr. D.S. Smit LL.M., R.C. de Smit MSc

Recent verschenen delen:
Algemene wet inzake rijksbelastingen
14e druk | 2021 | prof. dr. S.C.W. Douma,
dr. R.J. Koopman, mr. E.A.G. van der Ouderaa,
mr. J. Wortel | ISBN 9789013162844

Bestuurlijke boeten in het belastingrecht
6e druk | 2021| mr. drs. F.J.P.M. Haas
ISBN 9789013160352

Hoofdzaken Fiscaliteit & Vastgoed
3e druk | 2021| B.P.P. Bervoets MSc, mr. J.H. Elink
Schuurman MRE, mr. J.G.E. Gieskes, prof. dr. mr.
E.J.W. Heithuis, mr. N.C.M. Laan, drs. M.J.J.R. van
Mourik, drs. A. Rozendal, mr. M.M.J. Schuurman van Nifterik, mr. J. Verbaan, D. Wismeijer MSc.
ISBN 9789013163681

Belastingrecht in Hoofdlijnen
10e druk | 2021| prof. dr. I.J.J. Burgers (red.),
drs. H.J. Bresser, mr. W. Grooten, mr. drs. F.J.P.M.
Haas, mr. M.H. Hogendoorn, prof. mr. dr. R.A. Wolf
ISBN 9789013159226

Inkomstenbelasting
17e druk | 2021| prof. dr. mr. E.J.W. Heithuis,
prof. dr. P. Kavelaars, mr. drs. B.F. Schuver
ISBN 9789013159240

Loonhefﬁngen
15e druk | 2021| mr. H.C. Verploegh,
mr. L.C.E. Jentink, mr. K. Taouil
ISBN 9789013159233

Meer informatie en bestellen: shop.wolterskluwer.nl

