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Op 30 maart 2022 heeft 
minister Schouten het 
voorstel ingediend 
voor de Wet toekomst 
pensioenen. Sindsdien 
heeft de commissie 
van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid twee 
reeksen vragen ingediend 
en drie hoorzittingen 
gehouden. De minister 

heeft op de beide reeksen vragen gereageerd en 
het voorstel op een paar punten gewijzigd, maar 
niet ingrijpend aangepast. Hieronder vermelden we 
een aantal aanpassingen en een aantal vragen met 
antwoorden.

Enkele aanpassingen
Door een aanpassing van de Algemene wet  bestuursrecht 
voorkomt de wetgever dat deelnemers bezwaar  kunnen 
maken tegen het besluit van DNB tot invaren of om 
 daartegen in beroep te gaan.
Daarnaast is verduidelijkt dat een pensioenfonds dat gebruik 
wil maken van het transitie FTK een overbruggingsplan moet 
indienen. Bijvoorbeeld om vanaf 2023 toeslagen te kunnen 
verlenen bij een dekkingsgraad vanaf 105%. 
Pensioenuitvoerders moeten de gewezen deelnemers  jaarlijks 
op de hoogte stellen over de gevolgen van de  uitruil van 
ouderdomspensioen in partnerpensioen op risicobasis. Het 
vermogen voor pensioen neemt immers af door  onttrekking 
van risicopremies voor dat partnerpensioen. Gewezen 
 deelnemers moeten jaarlijks expliciet instemmen met 
 voortzetting van die uitruil.
 
Voor een notarieel verleden  samenlevingsovereenkomst 
gelden dezelfde voorwaarden als voor een 
samenlevingsverklaring.

Vragen en antwoorden
 ■ In reactie op de vraag van Kamerlid Omtzigt of binnen 

de coalitie een tijdspad is afgesproken voor behandeling 
van het wetsvoorstel, merkt de regering op dat de kamers 
van de Staten-Generaal beoordelen of de beantwoording 
van de vragen zodanig is dat het voorstel behandeld kan 
worden.

 ■ Fractie Den Haan vroeg waarom niet gekozen is voor 
bezwaarrecht van de deelnemer bij invaren. De regering 
acht een systeem waarbij de deelnemer expliciet moet 
instemmen met invaren, een vergaande belasting van het 
individu. Dat blijkt uit gedragswetenschappelijk onder-
zoek naar eenmalige keuzes met financiële gevolgen voor 
langere termijn. De vraag is of het individu de gevolgen 
van het bezwaar kan overzien.

 ■ D66 vroeg naar mogelijkheden om pensioenopbouw, 
die aan het begin van de carrière op jonge leeftijd wordt 
gemist, in latere jaren eenvoudig kan worden ingehaald. 
Personen die pensioenopbouw missen, door studie of 
jeugdwerkloosheid, bouwen immers minder pensioen 
op bij hantering van het leeftijdsonafhankelijke premie-
percentage, dan bij hantering van de doorsneepremie. 

 ■ De regering erkent het grote belang dat ook op jonge 
leeftijd pensioen wordt opgebouwd. De regering merkt 
vervolgens op dat de pensioenpremie met de leeftijd 
toeneemt, omdat het loon toeneemt en dat een feite-
lijke pensioenopbouw ook bij een leeftijdsonafhankelijke 
 premie redelijk vlak gespreid wordt over de levensloop.

 ■ Op de vraag van de PvdA en Groen-Links naar de kos-
ten van afschaffing van de doorsneepremie, antwoord 
de regering dat die sterk afhangen van de hoogte van de 
rente. Bij een lagere rente zijn die gevolgen beperkt.

 ■ Kamerlid Den Haan vraagt in hoeverre keuzebegeleiding 
kan worden ingericht, zonder inzicht in de financiële 
positie van de deelnemer. De regering wijst erop dat de 
specifieke invulling van de keuzebegeleiding aan de uit-
voerders is en dat de norm niet zo ver strekt dat deelne-
mers individueel advies krijgen waarvoor informatie zoals 
de financiële positie nodig is.
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 ■ Verder geeft de regering aan dat keuzebegeleiding als 
open norm is geformuleerd om pensioenuitvoerders de 
ruimte te geven om de begeleiding zelf in te richten en af 
te stemmen op de eigen doelgroep.

 ■ De VVD vroeg naar de uitvoerbaarheid van invaren bij 
een pensioenfonds met meerdere, vrijwillig  aangesloten 
werkgevers. De regering antwoordt hierop dat het 
 verzoek van sociale partners om in te varen, alle opge-
bouwde pensioenen voor alle deelnemers omvat, dus ook 
van deelnemers van vrijwillig aangesloten werkgevers.

 ■ Op vraag van het CDA antwoordt de regering dat voor 
nieuwe werknemers die in dienst treden, dezelfde com-
pensatieregeling geldt, als voor de deelnemers bij aanvang 
van de transitie.

 ■ JA21 wijst erop dat pensioenuitkeringen meer meebewe-
gen met economische ontwikkelingen. Daarop meldt de 
 regering dat de premie geen sturingsinstrument meer is 
bij tijdelijke schokken en dat er elementen in het systeem 
zitten die tegenvallers bij uitkeringen kunnen dempen.

Wettelijk kader
 ■ Kamerlid Omtzigt vraagt naar de relevantie van de 

 huidige scenariosets, omdat die geen inflatie boven de 
6% bevatten, terwijl de inflatie nu al hoger is. De regering 
geeft aan wat dat betreft het advies van de Commissie 
Parameters af te wachten.

 ■ Op de vraag van de VVD antwoordt de regering dat jaar-
lijkse verwerking van minimaal 1/10e van een financiële 
schok een vorm van gesloten spreiding is en dat open 
spreiding niet is toegestaan.

 ■ De regering antwoordt op een vraag van de VVD dat 
 vulling van een solidariteitsreserve, met als enkele 
bestemming de stabilisatie van uitkeringen, leidt tot 
sterke intergenerationele herverdeling, wat feitelijk een 
omslagelement inbrengt, wat de regering niet wenselijk 
vindt.

 ■ Bij de risicodelingsreserve vindt de regering dit juist een 
meerwaarde.

 ■ Via de risicodelingsreserve mag ook het micro- 
langlevenrisico en sterfteresultaat gedeeld worden.

 ■ De PVV vraagt naar delen van het inflatierisico. Volgens 
de regering kan dat gedeeld worden door blootstelling 
aan overrendement, een beschermingsrendement, de 
solidariteits- of risicodelingsreserve, of een afslag op het 
projectierendement.

 ■ De regering antwoordt dat de solidaire premieregeling 
voor pensioengerechtigden niet de keuze voor een vaste 
uitkering na transitie kent, omdat de flexibele premie-
regeling deze keuze kent. Dit naar aanleiding van de vraag 
van het CDA of die mogelijkheid ook niet bij de solidaire 
premieregeling geboden moet worden.

 ■ Omdat in het nieuwe stelsel pensioenfondsen 
 bio metrische risico’s dekken, volgt volgens de regering 
uit IORP I en II dat pensioenfondsen een minimaal eigen 
vermogen moeten aanhouden.

 ■ De regering antwoordt de SP dat pech en geluk  generaties 
worden voorkomen met systematische toedeling aan 
deelnemers en gepensioneerden.

 ■ Verder merkt de regering op dat ieder kapitaalgedekt 
stelsel gevoelig is voor hoge inflatie. In reactie op de 
vraag naar een hogere rekenrente voor het huidige stelsel 
 antwoordt de regering dat dat door de hogere uitkeringen 
leidt tot versnelde verschuiving van het pensioenvermo-
gen van jong naar oud.

 ■ De PvdA en Groen-Links vragen om een reactie op de 
suggestie om alle pensioengerechtigden als één leeftijds-
cohort te behandelen. De regering vindt dat te complex, 
omdat renterisico en levensverwachting leeftijdsafhan-
kelijk zijn. Wel kan bij de solidaire premieregeling een 
beschermingsrendement gehanteerd worden, waardoor 
alle uitkeringen gelijk kunnen blijven.

 ■ Spreiding van financiële schokken kan zowel geheu-
genloos als dakpansgewijs, maar moet gesloten plaats-
vinden. Toedeling van risico’s mag maandelijks, maar ook 
jaarlijks.

Financiel toetsingskader tijdens transitie
 ■ De regering antwoordt de SP dat de collectieve waarde-

overdracht geen gevolgen heeft voor het juridische 
 eigendom, omdat het vermogen juridisch eigendom van 
het pensioenfonds blijft.

 ■ Kamerlid Omtzigt krijgt als antwoord dat pensioen-
fondsen tijdens de transitieperiode de mogelijkheid 
 krijgen het beleggingsrisico te vergroten, ook als ze in 
een herstelsituatie zitten. Dat moet dan wel onderbouwd 
worden op basis van de risicohouding per cohort.

Waarborgen evenwichtige transitie
 ■ De transitiecommissie krijgt niet als taak om geschillen 

te beslechten tussen sociale partners en pensioen  uit-
voerders, waar het CDA naar vroeg. De regering vindt  
het risico van geschillen in die relatie kleiner, omdat 
 pensioenuitvoerders bij de onderhandelingen van sociale 
partners zijn betrokken.

 ■ De regering wil de inwerkingtreding van de norm 
voor keuzebegeleiding niet uitstellen tot 2024, zodat 
 pensioenuitvoerders zich daarop voor kunnen bereiden. 
Het CDA vroeg daarom. Volgens de regering staat de 
keuze begeleiding los van de Wet toekomst pensioenen en 
is invoering in 2023 noodzakelijk in verband met de keuze 
voor  uitkering van een bedrag ineens vanaf dat jaar.

 ■ De regering bevestigt PvdA en Groen-Links dat bij 
 invaren in geval van hogere rentes een kleiner deel van 
het kapitaal wordt toebedeeld aan jongeren dan bij lagere 
rentes.

 ■ De regering antwoordt Kamerlid Omtzigt dat de huidige 
reserve voor operationele kosten in stand kan blijven en 
niet hoeft te worden ingevaren. DNB en AFM zullen hun 
capaciteit mogen uitbreiden voor uitbreiding van hun 
taken tijdens de transitie.

Financieel toetsingskader na transitie
 ■ Op de vraag van de VVD of het mogelijk is dat een 

 pensioenfonds wordt uitgezonderd van de eis van  
een minimaal vereist eigen vermogen, antwoordt de 
regering dat dat mogelijk is, als het pensioenfonds 
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geen  beleggingsrisico draagt en geen nabestaanden- en 
arbeidsongeschiktheidspensioen aanbiedt.

 ■ De SP vraagt naar het rendement en de inflatiecijfers die 
ten grondslag liggen aan de 30% voor de premie. Dat is 
een reëel rendement van 1,5%, ofwel het 27e percentiel 
van de scenarioset van het derde kwartaal van 2021. De 
gemiddelde inflatieverwachting in die set is 1,9%.

Wijziging fiscaal kader
 ■ De regering is niet voornemens de bijtelling van de auto 

van de zaak in de derde pijler te schrappen, zodat de 
tweede en derde pijler gelijk worden getrokken. Als reden 
geeft de regering aan Kamerlid Omtzigt dat dat een te 
forse administratieve last van belastingplichtigen zou 
opleveren.

 ■ De eventtoets blijft van toepassing op kapitalen die zijn 
opgebouwd onder toepassing van het bepaalde onder 6 
en in Bijlage IV of V van het Staffelbesluit.

Governance
 ■ De regering schrijft dat zonder een eenzijdig wijzigings-

beding instemming van de werknemer nodig is bij een 
wijziging van de arbeids- of pensioenovereenkomst. De 
werknemer mag echter geen onredelijk gebruik maken 
van die bevoegdheid.

Informatevoorschriften
 ■ Het CDA vindt dat pensioenuitvoerders het UPO-model 

moeten blijven hanteren. De regering antwoordt dat het 
succes van het pensioenregister, mijnpensioen.nl, zoda-
nig is, dat aan het UPO-model minder belang kan worden 
gehecht.

 ■ Op de vraag van het CDA naar de haalbaarheid van de 
keuzebegeleiding met ingang van 2023, antwoord de 
regering dat pensioenuitvoerders in staat zijn dat tijdig 
te regelen, omdat het voornemen al sinds de consulta-
tie (eind 2021) van de Wet toekomst pensioenen bij hen 
bekend is.

Juridische houdbaarheid en rechtsbescherming
 ■ De regering laat de invulling van het hoorrecht van 

 verenigingen van pensioengerechtigden en gewezen 
 deelnemers over aan de werkgever. Dat kan een overleg 
zijn, of het bieden van schriftelijke inbreng.

 ■ De PvdA en Groen-Links vragen waarom niet gekozen is 
voor een wettelijke plicht tot invaren. . De regering vindt 
dat zo’n plicht zich niet verhoudt tot de verantwoorde-
lijkheidsverdeling tussen sociale partners en de overheid, 
waarbij de overheid slechts de kaders schetst.

Nabestaandenpensioen
 ■ Voor de voortzetting van de dekking van het partner-

pensioen op risicobasis tijdens de WW-periode heeft  
de regering geen aparte uitwisseling van gegevens 
 voorgeschreven door het UWV aan pensioenuitvoerders. 
Daarvoor vindt de regering het aantal overlijdensgeval-
len in die periode te gering. Een partner zal bij overlijden 
 tijdens de WW-periode zelf contact moeten opnemen 
met de pensioenuitvoerder om een uitkering van partner-
pensioen te krijgen.

 ■ Financiering van het doorlopen van de dekking van 
 partnerpensioen op risicobasis tijdens de WW-periode 
of de maximaal drie maanden na einde deelneming moet 
uit het collectief geschieden. In de risicopremie voor 
partner pensioen moet dat ingeprijsd zijn.

 ■ De regering antwoordt de PvdA en Groen-Links dat de eis 
van studeren voor wezenpensioen niet meer gesteld mag 
worden. Het wezenpensioen eindigt op 25-jarige leeftijd.

 ■ De eis ‘bijdragen in de kosten van levensonderhoud’ 
voor ongehuwd, niet geregistreerd samenwonenden is 
 vervangen door de eis ’zorg voor elkaar’. De SGP vroeg 
daarnaar.De regering bevestigt voor dezelfde fractie dat 
ingegane nabestaandenpensioenen door invaren ook 
variabel  worden. 
Omdat informatie over aanvang deelnemerschap bij een 
nieuwe pensioenuitvoerder ontbreekt, gaat de regering 
in overleg met pensioenuitvoerders kijken naar mogelijk-
heden van informatie uitwisseling.

Experimenteerruimte zelfstandigen
 ■ PvdA en Groen-Links wijzen op het nationale pensioen-

fonds in Denemarken en Finland, waarbij zzp’ers zich 
verplicht moeten aansluiten en vragen of in Nederland 
ook niet een dergelijke plicht kan worden ingevoerd. De 
regering wijst erop dat de AOW al inkomenszekerheid 
biedt en dat er experimenteerruimte is geschapen, naast 
vergroting van de ruimte in de derde pijler. Daarnaast 
kent Nederland de mogelijkheid van wettelijk verplichte 
deelneming van zelfstandigen als een beroepsgroep of 
bedrijfstak daarom verzoekt. 
De regering wijst erop dat vestigingsadressen van zelf-
standigen in het Handelsregister opvraagbaar blijven.

Overige vragen
 ■ De regering vindt dat een carve-out van pensioenen die 

al ingegaan zijn niet in het belang van gepensioneerden 
is. Als die groep kleiner wordt zijn de mogelijkheden van 
risicodeling immers beperkt.

 ■ Op vragen van Kamerlid Omtzigt schrijft de regering dat 
een deelnemer bij hantering van de vba-methode in ieder 
geval 100% van de marktwaarde van zijn pensioenver-
mogen meekrijgt, als de dekkingsgraad boven de 100% is. 
Bij de standaardmethode is het mogelijk dat deelnemers 
geen 100% van de marktwaarde meekrijgen, als de dek-
kingsgraad 103 of 104% is, omdat 5% van het vermogen 
kan worden afgezonderd. 

Vervolg
Bij opmaak van dit artikel heeft de minister de tweede reeks 
vragen in het Nader verslag van 9 juni 2022, 91 pagina’s lang, 
beantwoord. Het is de vraag of de Tweede Kamer de beant-
woording zodanig zal vinden dat het voorstel kort voor of na 
het zomerreces (8 juli tot en met 5 september 2022) openbaar 
behandeld kan worden.
Opmerkelijk is dat de regering consultatie van een wetsvoor-
stel ziet als een middel om de samenleving op de hoogte te 
stellen van komende wetgeving. Het doel van  consultatie is 
immers om burgers en bedrijven de mogelijkheid te  bieden 
mee te denken over voorgenomen wetgeving en daarover een 
mening te geven.
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Waardeoverdracht klein 
pensioen

De Tweede Kamer is op 7 juni 2022 akkoord gegaan 
met de aanpassing van de wet waardeoverdracht klein 
pensioen. Waardeoverdracht is slechts  mogelijk als 
kleine pensioenen zijn ontstaan door baan wisseling. 
Met de aanpassing wordt onder andere beoogd 
het  pensioenfondsen mogelijk te maken om kleine 
 pensioenen over te dragen, als die zijn  ontstaan 
door collectieve beëindiging van de deelname. In 
Pensioenitems 2022 nummer 1 zijn we ingegaan op het 
voorstel voor de aanpassing. Daarbij maakten we een 
opmerking.

Behandeling Tweede Kamer
In de Nota van het Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid aan de Minister voor Armoedebeleid, 
Participatie en Pensioenen van 15 april 2022, staat:

‘Uitvoering 

Nadat de knelpunten zijn weggenomen hoeven 

pensioenuitvoerders de ontstaansgrond ‘baanwisseling’  

niet meer te onderscheiden van de ontstaansgrond 

‘collectieve beëindiging door de werkgever.’ 

 

Bij de behandeling vroeg de VVD-fractie:

‘De leden van de VVD-fractie lezen in artikel 70a lid 1 dat 

een pensioenuitvoerder het recht heeft op automatische 

waardeoverdracht van de kleine pensioenen die ontstaan 

zijn door een individuele beëindiging. In het nieuwe lid 2 

is te lezen dat een pensioenuitvoerder het recht heeft op 

automatische waardeoverdracht van de kleine pensioenen die 

ontstaan zijn door een collectieve beëindiging.  

De leden van de VVD-fractie vragen zich af of dit twee 

afzonderlijke rechten zijn.’

 
In het antwoord beperkt de regering de collectieve 
 beëindiging niet tot collectieve premievrijmaking bij 
 wijziging van pensioenuitvoerder. 

Opmerking
De inhoud van de nota en het antwoord op de vraag van de 
VVD kunnen een ondersteuning zijn voor de stelling dat de 
mogelijkheid van waardeoverdracht van klein pensioen zich 
ook uitstrekt tot collectieve beëindiging van de deelname 
in verband met wijziging van de pensioenregeling bij het 
 pensioenfonds zelf. 
De Commissie van Sociale zaken en Werkgelegenheid van 
de Eerste Kamer heeft op 14 juni 2022 besloten tot het 
 voornemen om het voorbereidend onderzoek op 28 juni 2022 
te starten.
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Ombudsman Pensioenen 
komt met drie aanbevelingen

De Ombudsman Pensioenen, Jeroen Steenvoorden, 
heeft het verslag over 2021 gepubliceerd. Hij doet drie 
aanbevelingen en vraagt ook aandacht voor de bege
leiding van deelnemers bij het maken van keuzes. 
Daarnaast kijkt hij terug op de navolging van eerdere 
aanbevelingen.

Klachten
De Ombudsman heeft in 2021 988 klachten ontvangen. De 
verdeling daarvan is 
 als volgt:

In behandeling genomen klachten

Geslaagde 
bemiddeling

Geen geslaagde 
bemiddeling Nog in behandeling

27 73 22

Pensioenfonds Verzekeraar PPI

106 15 1

Niet in behandeling

Doorverwezen Informatie gegeven

542 324

Pensioenfonds Verzekeraar PPI Overig

597 139 13 117

Het merendeel van de klachten ging over ouderdomspen-
sioen (208), gevolgd door nabestaandenpensioen (159) en 
arbeidsongeschiktheidspensioen (124).
Het aantal niet in behandeling genomen klachten betreft 
klachten waarbij de interne klachtenprocedure bij de pen-
sioenuitvoerder niet is doorlopen of waarbij het niet gaat 
om de uitvoering van het pensioenreglement. Dit aan-
tal is in 2021 ten opzichte van 2020 met 30% gestegen. De 
Ombudsman zag ook in 2021 nog veel brieven/mails die niet 
naar de interne klachtenprocedure verwezen.

Keuzebegeleiding en voorbeelden
De Ombudsman merkt in zijn voorwoord op dat meerdere 
spijtoptanten zich als klager tot hem wendden. Hij vindt 
het van belang dat voorkomen wordt dat een deelnemer 
 ondoordacht en snel voor een hoogste bedrag kiest. 
Hij noemt enkele best practices van keuzebegeleiding , die 
gevolgd kunnen worden. 
Zo nemen pensioenconsulenten van Pensioenfonds Metaal 
en Techniek telefonisch contact op met deelnemers die 
een keuze hebben gemaakt. In 35% van de gevallen komen 
 deelnemers dan terug op hun keuze. 
Pensioenfonds Vervoer spreekt zo’n driekwart van de 
 deelnemers die een keuze maken. 
Beide pensioenfondsen sturen de partners van de deelne-
mers een brief waarin de keuze en de gevolgen van de keuze 
 worden doorgegeven. 
Pensioenfonds Vervoer peilt kort na pensionering of 
 deelnemers tevreden zijn over de gemaakte keuze.

Aanbevelingen
1. De Ombudsman beveelt pensioenuitvoerders aan om het 

belang van degenen die tussen wal en schip vallen meer in 
het oog te houden en minder strikt de wetgeving en het 
pensioenreglement te volgen. Ze mogen meer aandacht 
schenken aan de redelijkheid en billijkheid van de beslis-
singen die worden genomen.

2. De Ombudsman beveelt pensioenuitvoerders aan 
 herstelbeleid vast te stellen, belanghebbenden hierover te 
informeren en het te publiceren. Hij beveelt hen ook aan 
om over gevolgschade en wettelijke rente te informeren.

3. De Ombudsman Pensioenen beveelt deelnemers aan om 
pensioenoverzichten, salarisstroken en arbeidsovereen-
komsten goed en zo lang mogelijk te bewaren, omdat de 
bewaarplicht van data door pensioenuitvoerders aan ter-
mijnen is gebonden.

Klachtenprocedure
Eind 2022 of begin 2023 gaat de Ombudsman onderzoe-
ken of pensioenuitvoerders gevolg hebben gegeven aan de 
 aanbevelingen van 2020 om na iedere derde brief of e-mail 
over eenzelfde onderwerp te verwijzen naar de interne 
 klachtenprocedure. Ook gaat hij dan na of pensioenuit-
voerders de interne klachtenprocedure zichtbaar op hun 
 website hebben geplaatst, wat de Ombudsman in 2018 heeft 
aanbevolen.

Nieuw
Vanaf 1 januari 2022 kan de Ombudsman Pensioenen ook 
hoorzittingen houden. Ook kan hij een klacht in behandeling 
nemen als de pensioenuitvoerder dat zelf weigert te doen.
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Wet eigen 
strategie 
 pensioenfonds

Op 3 december 2018 had Kamerlid Van Weyenberg  
van D66 het ‘Voorstel van wet van het lid Van 
Weyenberg tot wijziging van de Pensioenwet en de  
Wet verplichte beroepspensioenregeling in  verband 
met het toekennen van een adviesrecht aan het 
 verantwoordingsorgaan en belanghebbenden
orgaan voor het maatschappelijk verantwoord 
 beleggingsbeleid en een goedkeuringsrecht voor het 
 uitsluitingsbeleid’ ingediend. De behandeling daarvan 
was opgeschort. Met een nieuwe initiatiefnemer wordt 
dat opgepakt.

Bezwaar
Omdat in het wetsvoorstel een goedkeuringsrecht van het 
verantwoordingsorgaan was opgenomen, stuitte het voorstel 
op bezwaren. Leden van een verantwoordingsorgaan zouden 
hierdoor namelijk beleidsbepalers worden, waardoor DNB 
hen op betrouwbaarheid en geschiktheid zou moeten gaan 
toetsen. Dat was niet de insteek bij de vormgeving van het 
verantwoordingsorgaan, omdat die toets een te hoge drempel 
zou vormen om lid te worden.

Nieuwe initiatiefnemer
Kamerlid Beukerink heeft 
de behandeling van het 
 wetsvoorstel overgenomen 
en de naam en inhoud ervan 
 aangepast. In het voorstel 
is de goedkeuring van het 
verantwoordingsorgaan en 
van het belanghebbenden-
orgaan met het uitsluitings-
beleid vervallen.

Het bestuur moet volgens het wetsvoorstel advies vragen aan 
het verantwoordingsorgaan en het belanghebbendenorgaan 
over de wijze waarop in het beleggingsbeleid rekening wordt 
gehouden met milieu en klimaat, mensenrechten en sociale 
verhoudingen. Het bestuur moet een afwijking van dit advies 
motiveren. 
Hoewel deelnemers met de wetswijziging het beleggings-
beleid niet bepalen, wordt volgens de initiatiefnemer de 
invloed van deelnemers op het beleggingsbeleid vergroot, 
wat het draagvlak kan versterken.

Opmerking
Deelnemers oefenen nu al invloed uit op besturen als het gaat 
om beleggen. Pensioenfondsen peilen bij deelnemers wat 
hun opvattingen zijn ten aanzien van het beleggingsbeleid. 
En soms zetten deelnemers besturen onder druk om anders 
te beleggen.
Het is de vraag of een verantwoordingsorgaan of belang-
hebbendenorgaan zonder deze aanpassing van de wet een 
advies zou kunnen uitbrengen aan het bestuur. Een belang-
hebbendenorgaan heeft op grond van artikel 115c, lid 1 
Pensioenwet de bevoegdheid uit eigener beweging advies 
uit te brengen over aangelegenheden die het pensioenfonds 
betreffen, zodat voor dat orgaan dit voorstel niet nodig is.
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Uitkering bedrag ineens
De Commissie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid van de Tweede 
Kamer heeft op 31 maart 2022 
een debat over diverse onder-
werpen gehad met de Minister 
voor Armoedebeleid, Participatie 
en Pensioenen. De Wet uitkering 
bedrag ineens, RVU en verlofspa-
ren moet nog moet worden aan-
gepast. De Tweede Kamer heeft het 
voorstel daarvoor niet ontvangen 
en de invoering moet per 1 januari 
2023 plaatsvinden. Kamerlid Palland 
geeft aan dat volgens het CDA 
 leidend moet zijn dat er voldoende 
tijd is voor de implementatie en het 
 informeren van de deelnemers over 
de keuzes. Zij stelde de vraag hoe 
de minister daar tegenaan kijkt.
De minister antwoordde dat de 
aanpassing een verbetering van  
de uitvoerbaarheid is, en niet een 
verandering van de hele wet. De 
minister heeft bij opmaak van dit 
artikel het voorstel tot aanpassing 
van de wet ingediend. Daarbij stelt 
de minister voor om ‘uitbetaling 
bedrag ineens’ in werking te laten 
treden op 1 juli 2023.

Vertrouwen en kennis
Op 29 april 2022 verscheen de 
 eerste Publieksmonitor Pensioenen. 
Hiermee wil het Ministerie van SZW 
over meerdere jaren de reactie 
 peilen van het Nederlandse publiek 
op alles wat ze horen en zien over 
het pensioen. De monitor moet 
inzicht te bieden in hoeverre de 
doelen van de communicatie over 
pensioen worden behaald. Doel van 
de  communicatie is het vertrouwen 
van het publiek te verwerven in het 
pensioenstelsel zelf en in de organi-
saties die het pensioen regelen.

Onderzoek
Het onderzoek heeft 1.200 
 respondenten; 399 uit de groep 
18-54 jaar, 399 in de groep vanaf 
55 jaar die niet gepensioneerd is  
en 402 gepensioneerden. Dit is 
afgezet tegen de nationale  aantallen 
van deze groepen,  respectievelijk 
8.377.981, 3.284.019 en 2.525.00.

Resultaten
Uit het onderzoek blijkt dat het 
 vertrouwen neutraal is. Personen 
tot 55 jaar en gepensioneerden 
hebben iets meer vertrouwen  
(5,76 en 5,73) dan de groep 
van 55 jaar en ouder die niet 
 gepensioneerd is (5,48). 
Het vertrouwen onder financieel 
hooggeletterden is hoger dan dat 
van financieel laaggeletterden  
(6,11 en 5,19). 
De meesten zijn bekend met  
de basiskenmerken van het 
 pensioenstelsel. Een klein gedeelte 
(8%) neemt geen kennis van de 
informatie die wordt geboden, zoals 
brieven en e-mails.

EMIR
Pensioeninstellingen zijn tot 18 juni 
2022 vrijgesteld van de verplichting 
tot aanschaffen van financiële deri-
vaten met onderpand via centrale 
partijen. De Europese Commissie 
heeft besloten deze vrijstelling te 
verlengen tot 18 juni 2023.

Ruimte voor 
toeslagverlening 2022
Minister Schouten voor 
Armoedebeleid, Participatie en 
Pensioenen heeft besloten om 
pensioenfondsen die het voorne-
men hebben tot invaren, in 2022 de 
mogelijkheid te bieden tot verlening 
van toeslagen, indien de dekkings-
graad ten minste 105% is. De aan-
passing van het Besluit financieel 
toetsingskader pensioenfondsen  
die dit mogelijk maakt vervalt op 
1 januari 2023. De voorwaarden zijn:
− De dekkingsgraad bedraagt ten 

minste 105% en wordt door de 
toeslagverlening niet lager.

− Het pensioenfonds onderbouwt 
de verwachting dat het zal 
invaren.

− Vanuit het belang van (gewezen) 
deelnemers, aanspraakgerech-
tigden en pensioengerechtigden 
onderbouwt het pensioenfonds 
ook waarom de toeslag wordt 
verleend. 

− Het pensioenfonds beschrijft de 
generatie-effecten kwantitatief, 
per leeftijdscohort.

− Het verantwoordingsorgaan of 
belanghebbendenorgaan wordt 
hiervan op de hoogte gesteld, 
evenals de (gewezen) deelne-
mers, aanspraakgerechtigden en 
pensioengerechtigden.
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Ontnemen van eigendom?
Gepensioneerden in een bedrijfstakpensioenfonds 
vroegen de rechter te bepalen dat het pensioenfonds 
in strijd handelde met artikel 17 van Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie, doordat het sinds 
2008 geen toeslagen verleent op pensioenen.
Dat artikel bepaalt: 

1. Eenieder heeft het recht de goederen die hij recht-
matig heeft verkregen in eigendom te bezitten, te 
gebruiken, erover te beschikken en te vermaken.  
Aan niemand mag zijn eigendom worden 
 ontnomen, behalve in het algemeen belang in de 
gevallen en onder de voorwaarden waarin de wet 
voorziet en mits zijn verlies tijdig op billijke wijze 
wordt vergoed. Het gebruik van de goederen kan 
worden geregeld bij de wet voorzover het algemeen 
belang dit vereist.

2.  Intellectuele eigendom is beschermd.
 
 
De Rechtbank Den Haag stelde vast dat de 
 toeslagverlening voorwaardelijk was. Daarom 
oordeelde de Rechtbank op 24 april 2022 
(ECLI:NL:RBDHA:2022:3851) dat er sprake is van  
een onzeker uitzicht tot waardevermeerdering van de 
pensioenuitkering, wat niet te beschouwen is als een 
eigendomsrecht.  
Zelfs als de pensioenuitkering wel als eigendoms-
recht kan worden beschouwd en dat recht is aange-
tast doordat het niet is verhoogd, dan is er volgens de 
rechtbank nog geen sprake van strijd met artikel 17 van 
het Handvest. De voorwaardelijke toeslagverlening 
is immers volgens de Pensioenwet toegestaan. Als er 
sprake is van ‘ontnemen van eigendom’ doordat jaren-
lang geen toelagen zijn verleend, dan is dat ‘onder de 
voorwaarden waarin de wet voorziet’.

Fiscaal gevolg uitbetaling ineens
Een pensioenfonds keert in 2018 ineens alle termijnen 
van het invaliditeitspensioen uit, waar een deelnemer 
van 2001 tot 2018 recht op heeft. De inspecteur betrekt 
het bedrag van alle uitkeringen ineens (€ 76.367,00) 
in de aanslag over 2018. De deelnemer maakt daar-
tegen bezwaar. Hij stelt dat hij door een fout van het 
 pensioenfonds het bedrag ineens heeft ontvangen, 
 terwijl het vorderbaar en inbaar was in de jaren ervoor. 
Hij beroept zich daarvoor op artikel 13a, lid 2 Wet op de 
loonbelasting 1964 (WLB) 

Artikel 13a
1. Loon wordt beschouwd te zijn genoten op het 

 tijdstip waarop het:
a. betaald of verrekend wordt, ter beschikking van 

de werknemer wordt gesteld of rentedragend 
wordt, dan wel

b. vorderbaar en tevens inbaar wordt.
2. Indien is overeengekomen dat het loon geheel of 

gedeeltelijk op een ongebruikelijk tijdstip zal worden 
genoten, wordt daarmee voor de toepassing van het 
eerste lid geen rekening gehouden.

 
 
De inspecteur kent het bezwaar niet toe. Ook het 
beroep bij de rechtbank slaagt niet.

Gerechtshof
Op het hoger beroep bepaalt het 
Gerechtshof’s-Hertogenbosch op 6 april 2022 
(ECLI:NL:GHSHE:2022:1116) dat het pensioen in 2018 
is uitbetaald. Dat bevestigt dat het niet eerder inbaar 
was. Ook heeft de deelnemer niet aannemelijk gemaakt 
dat het bedrag eerder inbaar was of was genoten. 
Verder had hij geen zeggenschap over het moment van 
 uitbetaling, zodat hij zich niet kan beroepen op lid 2 van 
artikel 13a WLB.
Als de deelnemer zich op redelijkheid en billijkheid wil 
beroepen, moet hij zich wenden tot de Minister van 
Financiën voor een beroep op de hardheidsclausule van 
artikel 63 Algemene wet inzake rijksbelastingen. 
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Vergoeding bij opzegging 
uitvoeringsovereenkomst
Een werkgever zegde de uitvoe-
ringsovereekomst met het pensi-
oenfonds op. Het pensioenfonds 
verlangde daarvoor een vergoeding. 
De werkgever weigerde dat. De 
bepaling in de uitvoeringsovereen-
komst luidde:
“Bij een beëindiging als hiervoor 
bedoeld treden partijen in overleg 
over de vergoeding door de werk-
gever aan het pensioenfonds van 
de nog te maken kosten voor de 
nakoming van de rechten en aan-
spraken die zijn opgebouwd tijdens 
de werkingsduur van deze overeen-
komst en de daaraan voorafgaande 
overeenkomsten. Indien partijen 
hierover binnen zes maanden geen 
overeenstemming bereiken zullen 
partijen ieder een deskundige aan-
wijzen, die samen met een door 
hen aan te wijzen derde deskun-
dige, een voor partijen bindend 
voorstel zullen opstellen.”
De deskundigen hadden in het bin-
dend voorstel opgenomen dat de 
werkgever een vergoeding moest 
voldoen. Het pensioenfonds vor-
derde daarnaast een vergoeding 
van de geleden schade. De werk-
gever weigerde dat. 
Bij de kantonrechter vroeg het 
 pensioenfonds een verklaring  
voor recht dat de werkgever in strijd 
met de redelijkheid en billijkheid de 
uitvoeringsovereenkomst  zonder 
vergoeding heeft opgezegd en 
daarnaast de werkgever tot schade-
vergoeding te veroordelen. De 
 kantonrechter wees de vorderingen 
echter af.

Gerechtshof en conclusie 
Procureur Generaal
In hoger beroep oordeelde het 
Gerechtshof ’s-Gravenhage dat de 
werkgever de uitvoeringsovereen-
komst in strijd met de redelijkheid 
en billijkheid zonder vergoeding 
heeft opgezegd. Daarbij nam 
het Hof in aanmerking dat de 
 uitvoeringsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd was gesloten, de 
inhoud van de beëindigingsbepaling 
in de uitvoeringsovereenkomst, de 
voorwaardelijke toeslagregeling en 

het feit dat het pensioenfonds  
een herstelplan had. 
De vordering van de  aanvullende 
schadevergoeding vond het 
gerechtshof onvoldoende 
onderbouwd.
De werkgever ging tegen het 
arrest van het Gerechtshof in 
cassatie, maar de Procureur 
Generaal bij de Hoge Raad 
 concludeerde op 18 maart 2022 
(ECLI:NL:PHR:2022:259) tot 
 verwerping van het cassatieberoep.
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Maaltijdbezorgers en 
platform
Vraag is of werken via een  platform 
in het kader van een arbeids-
overeenkomst plaatsvindt, of als 
zelfstandige. De Rechtbank en 
het Gerechtshof  concludeerden 
dat er sprake was van een 
arbeidsovereenkomst.
Naar aanleiding van het cassatie-
beroep, adviseert de Procureur 
Generaal bij de Hoge Raad tot 
instandhouding van het arrest 
van het Gerechtshof. We  noemen 
enkele overwegingen uit zijn 
 uitvoerige advies van 17 juni 2022, 
ECLI:NL:PHR:2022:578.

Overwegingen
Van belang is dat een persoon 
werkzaamheden verricht die zijn 
ingebed in de organisatie, daar-
van deel uitmaakt en regels die de 
organisatie uitvaardigt en de daar 
geldende gebruiken en gewoonten 
aanvaardt. 
Het geven van instructies, de 
 aanwezigheid van een gezags-
verhouding, acht de Procureur 
Generaal minder van belang. De 
reden daarvoor is dat het vaak  
om eenvoudig uit te voeren 
 werkzaamheden gaat, waarvoor 
weinig instructie nodig is en voor 

het werk gebruik wordt gemaakt 
van algoritmes. Daarbij komt dat 
werknemers met een arbeids-
overeenkomst tegenwoordig 
meer vrijheid kunnen hebben bij 
de uitvoering van hun taken ten 
opzichte van het verleden.
Van belang is dat de persoon 
 verplicht is de arbeid zelf te ver-
richten. Dat de persoon zich kan 
laten vervangen is op zichzelf geen 
reden om aan te nemen dat er geen 
sprake is van een arbeidsovereen-
komst, omdat vervanging ook dan 
mogelijk is en deel van de arbeids-
oereenkomst kan zijn.
Verder geldt dat als het uiteinde-
lijk gaat om de levering van goe-
deren of diensten aan derden, er 
eerder sprake is van een  organisatie 
die werk verschaft dan van een 
technologiebedrijf.

Geen verevening
Ex- echtgenoten hadden in 
het echtscheidingsconvenant 
opgenomen 
 
‘Partijen zullen de door de vrouw ten 

tijde van het huwelijk opgebouwde 

 pensioenrechten verevenen  conform 

de wettelijke standaardregeling met 

 uitzondering van de pensioendelen 

van de vrouw geïdentificeerd in het 

 pensioenoverzicht van [naam1]  

d.d 15-08-2018 als NN- [nummer1] 

en NN- [nummer2] met respectieve-

lijk waardes € 171 en € 2.167 = € 2.338 

ouderdomspensioen. Deze twee items 

verblijven zonder nadere  verrekening 

aan de vrouw’ 

 

Naast desze pensioenen had de 
vrouw nog meer ouderdoms-
pensioenen opgebouwd. Maar  
die waren zo klein dat het te 
 verevenen recht van de man 
 afzonderlijk minder zouden zijn dan 
het bedrag van een klein pensioen 
volgens de Pensioenwet.

Toch vorderde de man vereve-
ning van die pensioenen, omdat 
het bedrag samen meer dan het 
 grensbedrag voor klein  pensioen 
zou bedragen. De Rechtbank 
had de vordering van de man 
afgewezen.
In hoger beroep bepaalde 
het Gerechtshof Arnhem-
Leeuwarden op 14 juni 2022 
(ECLI:NL:GHARL:2022:4904) dat 
het vonnis van de Rechtbank in 
stand kon blijven. De verevening 
zou immers volgens het convenant 
plaatsvinden conform de wette-
lijke standaardregeling, en die sluit 
de verevening die de man vordert 
uit. Verder brengen de eisen van 
 redelijkheid en billijkheid niet mee 
dat een pensioen dat volgens de 
wet niet verevend hoeft te worden, 
toch verevend moet worden.

Informatie voorschot 
UWV
Het UWV verstrekt voorschotten 
op uitkeringen. In de informatiever-
strekking aan pensioenuitvoerders 
is dat niet kenbaar. Tot 2 juni 2022 
heeft een aanpassing van het Besluit 
SUWI ter consultatie  gelegen, op 
grond waarvan het UWV pensioen-
uitvoerders kan informeren of een 
uitkering een voorschot is. Dit is 
met name van belang, omdat het 
UWV besloten heeft om voorschot-
ten op WIA-uitkeringen niet te 
verrekenen of terug te  vorderen, 
vanwege achterstanden bij 
keuringen. 
Pensioenuitvoerders dienen te 
bepalen hoe zij omgaan met 
de verstrekking van voorschot-
ten bij toekenning van vrij-
stelling van premiebetaling 
bij arbeidsongeschiktheid en 
arbeidsongeschiktheidspensioenen.


