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 De introductie van meer keuzevrijheid in het Nederlands pensioenstelsel wordt vaak geassocieerd 

met een efficiëntere uitvoering door pensioenfondsen, een betere aansluiting bij de preferenties van 

werknemers en werkgevers, en een oplossing voor tegenstellingen tussen jong en oud. In het onderzoek 

‘Keuzevrijheid in Pensioenen’ van het Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies worden de positieve en 

negatieve effecten van keuzevrijheid ten aanzien van pensioen onderzocht aan de hand van vier 

scenario’s. In de eerste optie bepalen werknemers zelf bij welk pensioenfonds zij zich aansluiten. In de 

tweede optie kiest de werkgever bij welk pensioenfonds hij zijn pensioenregeling onderbrengt. In de 

derde optie blijft de werknemer verplicht aangesloten bij het pensioenfonds van zijn/haar onderneming 

of bedrijfstak, maar biedt het pensioenfonds een keuzepakket van pensioenregelingen. In de vierde optie 

krijgen de deelnemers een gezamenlijke keuzevrijheid in de besluitvorming over (wijzigingen in) de 

pensioenregeling en de financiering. Voor elk van deze scenario’s wordt onderzocht in hoeverre 

keuzevrijheid juridisch haalbaar en economisch wenselijk is. Daarnaast wordt een aantal case studies 

uitgevoerd naar bestaande vormen van keuzevrijheid in het Nederlandse pensioenstelsel en in een select 

aantal andere landen. Dit project wordt mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van Instituut 

Gak (www.instituutgak.nl).   

 The introduction of free choice in the Dutch pension system is often associated with a more 

efficient administration of pensions, a better connection with employee and employer preferences, and a 

solution for conflicts between young and old. In the research project ‘Free Choice in Pensions’ at the 

Amsterdam Institute for Advanced labour Studies, the positive and negative effects of free choice will be 

investigated using four possible scenarios. In the first option, employees themselves decide which pension 

fund they will join. In the second option, the employer chooses which pension fund will run his pension 

scheme. In the third option, the employee stays with his/her company or industry-wide pension fund, but 

the fund offers the choice between different pension plans. In the fourth option, the participants 

collectively decide on (changes in) the pension plan and its financing. For each of these scenarios, it will 

be investigated to what extent freedom of choice is legally feasible and economically desirable. In 

addition, case studies will be conducted on existing forms of freedom of choice in the Dutch pension 

system and in a select number of other countries. This research project was made possible by financial 

support from Instituut Gak (www.instituutgak.nl).  

http://www.instituutgak.nl/
http://www.instituutgak.nl/


                                                                  

      

 

 

 Dit working paper presenteert een case studie van de beroepspensioenvereniging. De 

beroepspensioenvereniging is een organisatie van actieve, gewezen, en gepensioneerde deelnemers aan 

een verplichte pensioenregeling voor de vrije beroepen. Via hun lidmaatschap in de 

beroepspensioenvereniging bepalen de deelnemers zelf de inhoud van hun pensioenregeling. In 

tegenstelling tot de meeste Nederlandse werknemers hebben de deelnemers aan de 

beroepspensioenregelingen dus collectieve zeggenschap over hun pensioen. Op basis van een 

documentanalyse en interviews met stakeholders onderzoekt dit paper de institutionele structuur van de 

beroepspensioenverenigingen, hun dagelijkse praktijk en hun rol binnen het Nederlandse pensioenstelsel. 

Uit de analyse komt naar voren dat de introductie van collectieve zeggenschap van bovenaf geresulteerd 

heeft in een diversiteit aan praktijken. Het paper toont dat de implementatie van collectieve zeggenschap 

gecompliceerd is door drie factoren: de afwezigheid van een participatiecultuur bij deelnemers, de 

institutionele erfenis van onafhankelijke pensionfondsbesturen, en de afwezigheid van een collectief 

arbeidsvoorwaardenoverleg. Desondanks zijn de beroepspensioenverenigingen er in geslaagd om 

pensioen toegankelijker te maken voor de deelnemers en meer ‘checks and balances’ ten opzichte van het 

pensioenfondsbestuur te creëren.  

 The working paper presents a case study of pension associations for the liberal professionals 

(beroepspensioenverenigingen) in the Netherlands. Pension associations are organizations of the active, deferred 

and retired participants in a mandatory pension scheme for the liberal professions. Through their 

membership in the pension association, participants in these schemes decide themselves on the content 

of their pension scheme. Unlike most Dutch employees, these participants thus have collective voice over 

their pensions. Based on  document analysis and interviews with stakeholders, the paper interrogates the 

institutional structures of these associations, their daily practices and their role within the broader 

occupational pension system. What emerges from this analysis is that the top-down introduction of 

collective voice through these pension associations has created a myriad of practices. The paper shows 

that the implementation of collective voice options has been complicated by three factors: the absence of 

a participatory culture among members, the institutional legacies of independent pension boards, and the 

absence of collective bargaining. Still, the pension associations have succeeded in making pension more 

accessible to participants and creating more checks and balances against pension fund boards.  

 
  



                                                                  
 

 
      

 

 

 Het Nederlandse pensioenstelsel wordt gekenmerkt door een hoge mate van verplichting. De 

meeste Nederlandse werknemers nemen verplicht deel aan een collectieve pensioenregeling en ook 

werkgevers kunnen vaak niet kiezen bij welk pensioenfonds zij hun pensioenregeling onderbrengen. In 

plaats daarvan worden collectieve pensioenregelingen op bedrijfstakniveau bepaald door de sociale 

partners en uitgevoerd door bedrijfstakpensioenfondsen, die door de minister van Sociale Zaken verplicht 

zijn gesteld. Hoewel de verplichte deelname van werknemers en werkgevers aan pensioenregelingen op 

bedrijfstakniveau er veelal toe heeft geleid dat het Nederlandse pensioenstelsel gekenmerkt wordt door 

een hoge participatiegraad en een groot nationaal pensioenvermogen, gaan er in het publieke debat steeds 

meer stemmen op om werknemers en werkgevers meer keuzevrijheid te geven over pensioen.1 

Keuzevrijheid zou leiden tot een efficiëntere uitvoering van pensioenen, een betere aansluiting bij de 

preferenties van werknemers en werkgevers, en een oplossing voor conflicten tussen jong en oud. In het 

onderzoeksproject ‘Keuzevrijheid in Pensioenen’ wordt daarom onderzocht wat de positieve en negatieve 

effecten zijn van keuzevrijheid in het pensioenstelsel.  

Ondanks het verplichte karakter van de meeste collectieve pensioenregelingen, bestaan er ook in het 

Nederlandse pensioenstelsel vormen van keuzevrijheid binnen de tweede pijler. In dit working paper staat 

de beroepspensioenvereniging (hierna: BPV) centraal, die deelnemers een collectieve vorm van 

keuzevrijheid geeft over hun pensioenregeling. De BPV is een organisatie van actieve, gewezen en 

gepensioneerde deelnemers aan een beroepspensioenregeling. Beroepspensioenregelingen zijn verplichte 

pensioenregelingen voor zelfstandigen en loondiensters binnen de vrije beroepen. Er zijn in Nederland 

momenteel elf beroepspensioenregelingen, waarvan er tien een BPV hebben.2 De voornaamste taak van 

de BPV is het organiseren van draagvlak onder deelnemers voor de verplichtstelling van de 

pensioenregeling. Daarnaast is de BPV ook de opdrachtgever van de regeling aan het pensioenfonds. Als 

zodanig is de BPV verantwoordelijk voor het doorvoeren van wijzigingen in de regeling en benoemt zij de 

bestuursleden van het pensioenfonds. Het is via deze drie taken dat de BPV collectieve zeggenschap van 

de deelnemers organiseert. In dit onderzoek wordt daarom de volgende vraag gesteld: 

 

                                                            

1 Cf. Ilja Boelaars, “Stop Solidariteit Pensioenen,” Het Financieele Dagblad, 29 juni 2012; Marike Stellinga, “Laat mij 
toch lekker mijn eigen pensioenfonds kiezen!,” NRC Handelsblad, 24 september 2011; Dian van Leeuwen-Schut et al. 
2012, Eigen Keuze, Samen Sterk: Duidelijkheid Geeft Zekerheid voor Arbeidsmarkt en Pensioenen, geschrift 116, Den Haag: De 
Teldersstichting.  

2 Er zijn beroepspensioenregelingen voor huisartsen, medisch specialisten, openbare apothekers, dierenartsen, 
verloskundigen, fysiotherapeuten, tandartsen en tandartsspecialisten, zelfstandige kunstenaars, notarissen, 
registerloodsen en roeiers.  Alleen de notarissen hebben geen beroepspensioenvereniging.  



                                                                  

      

 

Wat zijn de negatieve en positieve effecten van collectieve zeggenschap over de 

pensioenregeling middels de beroepspensioenvereniging? 

 

Om deze vraag te beantwoorden is een uitgebreid documentonderzoek uitgevoerd. Documenten zijn 

verkregen via de websites van de beroepspensioenfondsen en de beroepspensioenverenigingen. Zo zijn 

bijvoorbeeld de jaarverslagen van de beroepspensioenfondsen en –verenigingen geconsulteerd, evenals de 

notulen van algemene ledenvergaderingen van de beroepspensioenverenigingen. Ook is op deze wijze 

inzage verkregen in de statuten en reglementen van zowel fondsen als verenigingen. Daarnaast is er 

gekeken naar communicatie van fonds en vereniging naar de deelnemers toe (bijvoorbeeld via brieven, 

tijdschriften, en nieuwsbrieven). Tenslotte hebben vertegenwoordigers van enkele 

beroepspensioenverenigingen ook enkele niet-openbare documenten verstrekt. De meeste BPV-en en 

beroepspensioenfondsen hebben goed onderhouden websites, waarop veel informatie verkrijgbaar is. 

Helaas waren de websites van twee BPV-en (loodsen en roeiers) niet publiekelijk toegankelijk. Deze BPV-

en zullen daardoor minder ter sprake komen in dit onderzoek.  

Voorts is er een klein aantal interviews gehouden met vertegenwoordigers van enkele 

beroepspensioenverenigingen. Via een eerste communicatieronde in augustus 2012 is er contact gelegd 

met vertegenwoordigers van drie BPV-en in Nederland, met wie er vervolgens een gesprek heeft 

plaatsgevonden. Van vier BPV-en is geen reactie vernomen en twee BPV-en hebben aangegeven niet te 

willen meewerken aan het onderzoek.3 Een tweede communicatieronde in januari 2013 leverde nog twee 

gesprekken op. De gesprekken vonden plaats bij het AIAS of op locatie. De interviews duurden anderhalf 

tot twee uur en waren semigestructureerd van aard. In alle gevallen is schriftelijke toestemming gevraagd 

om informatie verkregen via de interviews te gebruiken voor dit onderzoek. Ook hebben de 

gesprekspartners hun voorkeuren wat betreft de verwerking van de onderzoeksgegevens schriftelijk 

vastgelegd. Op basis daarvan is hier besloten om de anonimiteit van de gesprekspartners in dit rapport te 

waarborgen.4   

Uit dit onderzoek blijkt dat de beroepspensioenverenigingen de collectieve zeggenschap van 

deelnemers over de pensioenregeling aanzienlijk vergroot hebben. Wel hebben de BPV-en te maken met 

enkele praktische problemen, zoals het ontbreken van een participatiecultuur onder de leden en een 

onduidelijke taakafbakening tussen fondsbestuur en de BPV. De soms ongemakkelijke relatie met het 

fondsbestuur zal zich vermoedelijk snel oplossen naarmate beide partijen meer ervaring krijgen met dit 

nog vrij nieuwe model. Het creëren van animo onder de leden is echter van groter belang om solidariteit 

                                                            

3 Het betreft hier de Beroepspensioenvereniging Huisartsen en de Deelnemersvereniging Pensioenfonds 
Dierenartsen.  

4 In de bronvermelding zullen de interviews daarom worden aangegeven met een code voor de 
beroepspensioenvereniging en de datum van het gesprek. De gehanteerde codenamen zijn: BPVA, BPVB, BPVC, 
BPVD en BPVE.  



                                                                  
 

 
      

 

binnen het ledenbestand te waarborgen en het uitsluiten van bepaalde groepen leden te voorkomen. 

Hierbij zullen de BPV-en intern veranderingen moeten doorvoeren om hun besluitvorming 

democratischer te maken en zullen zij meer voorlichting over de BPV aan hun leden moeten geven. De 

toenemende digitalisering van de informatievoorziening, die men aantreft bij sommige BPV-en, is hierbij 

een stap in de goede richting. Tenslotte wordt de continuïteit van het model ook onder druk gezet door 

structurele veranderingen in de beroepsgroepen en het ontbreken van een CAO-overleg binnen de vrije 

beroepen. Er zullen vanuit de politiek en vanuit de beroepsgroepen zelf passende oplossingen op deze 

problemen moeten worden geformuleerd om het voortbestaan van de beroepspensioenregelingen te 

garanderen.  

De opbouw van dit rapport is als volgt. In Deel 2 wordt de huidige stand van zaken wat betreft de 

mogelijkheden van zeggenschap voor de deelnemer binnen het Nederlandse pensioenstelsel besproken. 

Deel 3 introduceert vervolgens de beroepspensioenvereniging middels een kort overzicht van de 

parlementaire geschiedenis van de nieuwe Wet Verplichte Beroepspensioenregeling (Wvb). In Deel 4 

wordt de institutionele structuur van de Nederlandse BPV-en besproken. Ook wordt beschreven hoe 

wijzigingen in de pensioenregeling tot stand komen via de BPV. Vervolgens behandelt Deel 5 de 

dagelijkse praktijk bij diverse BPV-en. Hier komen een aantal praktische problemen naar voren: het 

ontbreken van een participatiecultuur, een moeizame verhouding met het pensioenfondsbestuur, en 

belangenconflicten tussen deelnemers onderling. In Deel 6 wordt het functioneren van de BPV 

beoordeeld aan de hand van een achttal evaluatiecriteria en randvoorwaarden. Hieruit volgt een aantal 

praktische aanbevelingen om de collectieve zeggenschap van de deelnemers binnen de 

beroepspensioenvereniging verder te verbeteren.  
  



                                                                  

      

 

 

 Het Nederlandse pensioenstelsel bestaat uit drie pijlers. De eerste pijler omvat de AOW, een 

basispensioen voor iedereen die tussen de 15 en 64 jaar in Nederland gewoond of gewerkt heeft. De 

AOW is een sociale verzekering en wordt via een omslagstelsel gefinancierd door premies uit loon of 

uitkeringen. In de tweede pijler treffen we de collectieve pensioenregelingen, die voortvloeien uit de 

arbeidsrelatie. Werkgevers in Nederland kennen geen pensioenplicht. Toch neemt het overgrote deel van 

werknemers in Nederland deel aan een collectieve pensioenregeling. Volgens het Centraal Bureau voor de 

Statistiek had in 2010 slechts 8% van de werknemers tussen de 25 en 64 jaar geen aanvullende 

pensioenregeling. Het aantal werkgevers zonder collectieve pensioenregeling werd door het CBS geschat 

op 15%.5 De collectieve pensioenen worden gefinancierd door premies van de werkgever en de 

werknemer via een kapitaaldekkingsstelsel. De derde pijler behelst de vrijwillige, individuele 

pensioenvoorzieningen, zoals lijfrenteverzekeringen. In dit paper zal exclusief gesproken worden over 

collectieve pensioenregelingen in de tweede pijler.  

Keuzevrijheid voor de deelnemer, zowel individueel als collectief, is thans binnen het Nederlandse 

pensioenstelsel beperkt. Zo geldt voor de meeste werknemers in Nederland dat zij verplicht moeten 

deelnemen aan een collectieve pensioenregeling. Er zijn momenteel in Nederland 62 

bedrijfstakpensioenfondsen verplicht gesteld door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.6 

Deze verplichtstelling geschiedt op basis van de inhoud van de regeling en de representativiteit van de 

organisaties die de verplichtstelling aanvragen. In tegenstelling tot de algemeen verbindendverklaring van 

de CAO moet de aanvraag voor een verplicht pensioenfonds ondersteund worden door representativiteit 

van zowel werkgevers- als werknemersorganisaties, die representatief moeten zijn voor de bedrijfstak. 

Voor de werkgeversorganisaties geldt dat de betrokken werkgevers minimaal 60% van de werknemers in 

de bedrijfstak in dienst moeten hebben. Bij de werknemersorganisaties wordt de vraag gesteld of deze 

bevoegd zijn om afspraken te maken over de arbeidsvoorwaarden in de bedrijfstak. Deze toets vindt eens 

in de vijf jaar plaats. Bij onvoldoende representativiteit kan de minister van SZW de verplichtstelling 

beëindigen.  

Naast het ontbreken van keuzevrijheid over deelname aan een pensioenregeling, ontbreekt vaak ook 

directe zeggenschap voor de deelnemer over de inhoud en uitvoering van de regeling. Zo wordt de 

                                                            

5 M. de Mooij, A. Dill, M. Geerdinck, and E. Vieveen 2012, Witte Vlek op Pensioengebied 2010, Den Haag: Centraal 
Bureau voor de Statistiek, 18-23.  

6 De Nederlandsche Bank, “Onder toezicht staande pensioenfondsen,” Monetaire en financiële statistieken van Nederland, 
www.statistics.dnb.nl, bezocht 5 januari 2013.  

http://www.statistics.dnb.nl/


                                                                  
 

 
      

 

inhoud van bedrijfstakpensioenregelingen bepaald via het arbeidsvoorwaardenoverleg van de sociale 

partners binnen de betreffende bedrijfstak. Ook de vertegenwoordiging van de deelnemer binnen het 

fonds geschiedt via de werknemersorganisaties. Binnen het bestuur worden deelnemers vertegenwoordigd 

door werknemersorganisaties en, eventueel, vertegenwoordigers van gepensioneerden. Zij hebben een 

gelijk aantal zetels als de werkgeversorganisaties. Deelnemers worden ook gerepresenteerd binnen de 

deelnemersraad. Deze raad heeft adviesrecht over belangrijke beslissingen van het fondsbestuur en tevens 

een beroepsrecht bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam. Leden van de 

deelnemersraad worden gekozen op voordracht van werknemersorganisatie of organisatie voor 

gepensioneerden.7 Of de wensen van de individuele deelnemer met betrekking tot zijn/haar pensioen 

gehoord worden, hangt daarom in hoge mate af van de kwaliteit van vertegenwoordiging door deze 

organisaties.  

Naast de verplichte bedrijfstakpensioenfondsen zijn er ook 359 ondernemingspensioenfondsen.8 

Werkgevers aangesloten bij deze fondsen vallen niet onder een verplichtstelling. Deelname voor de 

werknemers is wel verplicht. Ook bij de ondernemingspensioenfondsen wordt de regeling bepaald door 

vertegenwoordigers van de werkgever en de werknemers, met eventueel een aanvullende rol voor de 

ondernemingsraad. Het bestuur van de ondernemingspensioenfondsen wordt tevens gevormd door 

vertegenwoordigers van de werkgevers, werknemers, en ook gepensioneerden. Het aantal zetels voor 

gepensioneerden en werknemers moet tenminste net zo groot zijn als het aantal werkgeverszetels. In 

tegenstelling tot de bedrijfstakpensioenfondsen worden de werknemersvertegenwoordigers direct gekozen 

door de deelnemers of op voordracht van de ondernemingsraad of een eventuele deelnemersraad. De 

ondernemingspensioenfondsen kunnen ook een deelnemersraad hebben, indien gewenst door het 

fondsbestuur of op verzoek van minstens 5% van de deelnemers. Het aantal zetels in de deelnemersraad 

wordt verdeeld op basis van het aantal actieve deelnemers en gepensioneerden. Ook bij de 

ondernemingspensioenfondsen neemt zeggenschap van de deelnemers dus de vorm aan van 

vertegenwoordiging door hun belangenorganisaties.  

Voor zowel de bedrijfstakpensioenfondsen als de ondernemingspensioenfondsen is het fondsbestuur 

wettelijk verplicht de belangen van de verschillende deelnemersgeledingen (actieve deelnemers, slapers, 

gepensioneerden) op evenwichtige wijze vertegenwoordigen. Deze wettelijke verplichting wordt 

gecontroleerd door het verantwoordingsorgaan. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit 

vertegenwoordigers van actieve deelnemers, gepensioneerden en de werkgever (eventueel ook slapers). 

Iedere geleding binnen het fonds krijgt een derde van de zetels toebedeeld. Als het 

verantwoordingsorgaan tot de conclusie komt dat er geen evenwichtige belangenbehartiging heeft 

                                                            

7 Belangrijke beslissingen zijn onder andere wijziging van de statuten of reglementen, vaststelling van het jaarverslag 
of de jaarrekening, vaststelling van herstelplannen, korting van pensioenen en wijziging van het toeslagbeleid. Ook 
de liquidatie van het fonds is een onderwerp waarover de deelnemersraad medezeggenschap heeft.  

8 De Nederlandsche Bank, “Onder toezicht staande pensioenfondsen,” Monetaire en financiële statistieken van Nederland, 
www.statistics.dnb.nl, bezocht 5 januari 2013. 

http://www.statistics.dnb.nl/


                                                                  

      

 

plaatsgevonden, dan kan het naar de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam stappen 

om een onderzoek in te stellen. Bij sommige fondsen zijn de deelnemersraad en het 

verantwoordingsorgaan gefuseerd. Dit is, bijvoorbeeld, het geval bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn 

(PFZW), het op één na grootste pensionfonds in Nederland. Toch moet hierbij worden opgemerkt dat 

evenwichtige belangenbehartiging niet betekent dat deelnemers ook direct naar hun voorkeuren wordt 

gevraagd; hun belangen moeten alleen in overweging worden genomen.  

Naast de wettelijke plicht tot evenwichtige belangenbehartiging hangt de zeggenschap van de 

individuele deelnemer daarom af van twee andere factoren: lidmaatschap van de vakbond en de interne 

democratie binnen de bond en het fonds. Met betrekking tot het eerste kan gerapporteerd worden dat 

vakbondslidmaatschap in Nederland al jarenlang aan het afnemen is. In 2010 was slechts nog 21% van de 

werknemers tussen vijftien en vierenzestig jaar (minimaal 12 uur per week werken) lid van een vakbond. 

Dit staat gelijk aan ongeveer 1,3 miljoen werknemers. Vrouwen, jongere werknemers, niet-Westerse 

migranten en flexwerkers zijn minder vaak lid van een vakbond. Vakbondslidmaatschap is het hoogste in 

industrie en openbare diensten.9 Er is dus niet alleen sprake van lage ledenaantallen, maar ook van een 

ondervertegenwoordiging van bepaalde bevolkingsgroepen binnen de vakbonden. Waar 

ondervertegenwoordigde groepen ook een identificeerbaar eigen belang hebben bij het pensioenbeleid 

(bijvoorbeeld bij vrouwen en jongere werknemers), bestaat dus het gerede gevaar dat deze niet voldoende 

meegewogen worden in het sociaal overleg.  

Het probleem van ondervertegenwoordiging kan worden verzacht door een hogere mate van interne 

democratie binnen vakbond en het fonds. Hoewel dit niet gebruikelijk is binnen het Nederlandse 

pensioenstelsel, is de laatste jaren een nieuwe trend zichtbaar om individuele deelnemers direct te 

consulteren over belangrijke wijzigingen binnen de pensioenregeling. Zo heeft Pensioenfonds Zorg en 

Welzijn recentelijk een online ledenraadpleging georganiseerd om de voorkeuren van de deelnemers over 

het nieuwe pensioencontract te peilen,10 terwijl andere pensioenfondsen risicobereidheidsmetingen onder 

hun deelnemers hebben uitgevoerd (o.a. PNO Media en BpfBouw). Ook binnen de vakbeweging worden 

dergelijke initiatieven ontwikkeld. Abvakabo, bijvoorbeeld, heeft vorig jaar Landelijke Adviescommissies 

(LAC) voor ABP en PFZW opgericht, waarbinnen deelnemers aan een pensioenregeling overleg plegen 

over hun regeling. De uitkomsten van de LACs worden meegenomen in het arbeidsvoorwaardenoverleg 

van de sociale partners. Hoewel deze initiatieven nog in de kinderschoenen staan, vormen zij een 

interessante manier waarop de collectieve zeggenschap van deelnemers over hun regeling kan worden 

vergroot.  

Een uitzondering op bovenstaande situatie vormen de beroepspensioenfondsen, waarvan er 

momenteel elf in Nederland zijn. De beroepspensioenfondsen zijn uitvoerders van de verplichtgestelde 

                                                            

9 Centraal Bureau voor de Statistiek, “Organisatiegraad werknemers 15-64 jaar,” Enquête Beroepsbevolking, 
statline.cbs.nl, bezocht 7 december 2012.  

10 Ook het ABP heeft aangekondigd een dergelijke raadpleging te gaan uitvoeren. 



                                                                  
 

 
      

 

collectieve pensioenregelingen voor de beroepsgroepen. Het bestaan van deze verplichte regelingen is 

opmerkelijk, omdat beroepsgroepen bestaan uit zelfstandigen, die doorgaans geen pensioen opbouwen 

binnen de tweede pijler. Toch is het sinds 1969 voor bepaalde beroepsgroepen mogelijk om een 

collectieve pensioenregeling te vormen en daarvoor een verplichtstelling aan te vragen.11 Tabel 1 laat zien 

welke beroepspensioenfondsen momenteel een verplichte collectieve pensioenregeling uitvoeren. Hoewel 

alle beroepsgroepen in principe een verplichtstelling kunnen aanvragen, blijkt dat vooral de vrije beroepen 

van deze mogelijkheid gebruik hebben gemaakt. Desalniettemin verschillen de beroepspensioenfondsen 

sterk qua aantal deelnemers en de omvang van het vermogen. Zo zijn er een aantal grote fondsen voor 

zeer vermogende beroepsgroepen (bijv. huisartsen, medisch specialisten), alsmede een aantal kleinere 

fondsen wat betreft het deelnemersaantal en het belegd vermogen (bijv. verloskundigen, 

fysiotherapeuten). Twee beroepspensioenfondsen zijn inmiddels slapende fondsen: Stichting 

Pensioenfonds Tandartsen en Tandartsspecialisten (per 1 januari 1997) en Stichting 

Beroepspensioenfonds AENA voor zelfstandige kunstenaars (per 1 januari 2013). Deze fondsen 

ontvangen geen premie meer en deelnemers bouwen geen pensioen meer op. Overigens zijn de gegevens 

van het beroepspensioenfonds voor de zelfstandige kunstenaars van vóór 2013 wel meegewogen in dit 

onderzoek.  

 

 

 
  

                                                            

11 Niet elke groep zelfstandigen kan een dergelijke verplichtstelling aanvragen. Hoewel de wet deze niet definieert, 
moet er eerst sprake zijn van een beroepsgroep. Volgens de Sociaal-Economische Raad heeft een beroepsgroep  
“een bepaalde en duidelijk herkenbare, regelmatige maatschappelijke werkzaamheid waarvoor men de vereiste 
bekwaamheid heeft verkregen” (geciteerd in Bijl 1989: 18). In het verleden heeft de SER bijvoorbeeld een dergelijke 
verplichtstelling niet aan ingenieurs verleend, omdat de Raad een gedeelde opleiding niet als voldoende basis voor 
het bestaan van een beroepsgroep achtte (ibid.).  



                                                                  

      

 

 

*Gegevens voor 2012. Bronnen: Jaarverslagen pensioenfondsen, Preesman 2012. 

Naam Fonds Totaal 
Deelnemers 

Deelnemers per Categorie Vermogen 
(miljoen €) 

Vermogen per 
deelnemer (€) 

Dekkings-
graad (%) 

  
Actieven Slapers 

Gepensio-
neerden 

   

Beroepspensioenfonds Loodsen - - - - - - - 

St. Pensioenfonds voor Huisartsen 16.861  9.971  1.164 5.697 7.441  441.314,28 132,0 

St. Pensioenfonds Medisch Specialisten 15.004  7.702  1.190 6.112 6.094  406.158,36 105,2 

St. Notarieel Pensioenfonds 6.472 3.220  1.520 1.732 1.112  171.817,05      91,3 

St. Pensioenfonds Openbare 
Apothekers 

4.742  2.721  907 1.114 1.156 243.778,97 84,1 

St. Pensioenfonds Tandartsen en 
Tandartsspecialisten 

7.465 0  4.423 3.042 1.481  198.392,50 94,1 

St. Pensioenfonds voor Dierenartsen 5.625  3.369  1.037 1.219 921 163.555,56 95,3 

St. Pensioenfonds voor 
Fysiotherapeuten 

28.357  18.553  6.922 2.882 2.182  76.947,49 97,1 

St. Pensioenfonds voor 
Verloskundigen 

3.295 2.028  839 428 202  61.305,01 97.2 

St. Pensioenfonds voor Roeiers in het 
Rotterdamse Havengebied 

620* 300*  10* 310* 170* 274.193,55* 
126* 

 

St. Beroepspensioenfonds voor 
Zelfstandige Kunstenaars AENA 

7.834 7.760  10 55 47.4  6.050,55 114,0 



                                                                  
 

 
      

 

De beroepspensioenfondsen zijn slechts een klein onderdeel van het Nederlandse pensioenlandschap. 

Slechts 0,97% van het totaal aantal actieve deelnemers in Nederland (ongeveer 56.000 actieve deelnemers 

in 2011) is aangesloten bij een van de elf beroepspensioenfondsen.12 Desondanks zijn de 

beroepspensioenfondsen een interessant fenomeen om te bestuderen. In tegenstelling tot de deelnemers 

aan bedrijfstakpensioenfondsen hebben deelnemers aan de beroepspensioenfondsen namelijk directe 

zeggenschap over hun pensioenregeling. Waar voorheen de beroepsorganisatie de verplichtstelling 

aanvroeg, valt deze taak sinds de inwerkingtreding van de Wet Verplichte Beroepspensioenregeling in 

2007 aan een geheel nieuwe organisatie: de zogeheten beroepspensioenvereniging. De 

beroepspensioenvereniging is een vereniging van alle actieve, gewezen en gepensioneerde deelnemers aan 

een verplichtgestelde beroepspensioenregeling. De beroepspensioenvereniging is formeel opdrachtgever 

van de pensioenregeling aan het pensioenfonds. Daarnaast vraagt de beroepspensioenvereniging de 

verplichtstelling aan bij de minister van Sociale Zaken en is zij verantwoordelijk voor de inhoud van de 

pensioenregeling. In wat volgt, staat de beroepspensioenvereniging centraal: hoe zijn deze verenigingen 

georganiseerd en hoe werken zij in de praktijk? Maar eerst wordt de parlementaire geschiedenis van de 

beroepspensioenvereniging besproken. 

  

                                                            

12 Centraal Bureau voor de Statistiek, “Pensioenfondsen: deelnemers en premies,” CBS Statline, statline.cbs.nl, 
bezocht, 9 april 2013.  



                                                                  

      

 

 

 De geschiedenis van de beroepspensioenvereniging begint in 1995, als de toenmalige kabinet-

Kok I besluit het project “Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit” op te zetten. Het project 

MDW wil belemmeringen binnen de Nederlandse economie weghalen met als doel deze te flexibiliseren 

en meer werkgelegenheid te creëren. Ook hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel staat op de 

politieke agenda. Met name de verplichtstelling voor bedrijfstakpensioenregelingen wordt gezien als een 

belangrijk obstakel voor de vrije marktwerking. De individuele keuzevrijheid moet worden vergroot, aldus 

het kabinet. Wanneer echter het hervormen van de verplichtstelling voor bedrijfstakpensioenfondsen niet 

politiek haalbaar blijkt, verschuift de focus binnen het Project MDW naar de beroepspensioenfondsen.13 

Waarom zouden vrije beroepsgenoten als artsen, notarissen of apothekers eigenlijk zelf niet in staat zijn 

om voor de eigen pensioenvoorziening te zorgen? Een werkgroep binnen het Project MDW buigt zich 

over deze vraag.  

Een jaar later rapporteert de werkgroep haar bevindingen. Ze komt tot de conclusie dat de oude Wet 

betreffende verplichte deelname in een beroepspensioenregeling (Wet Bpr) niet in de huidige vorm 

behouden moet blijven. De werkgroep stelt daarom twee alternatieven voor. De eerste mogelijkheid 

betreft het intrekken van de Wet Bpr en daarmee het beëindigen van de verplichtstelling voor de 

beroepspensioenregelingen. Volgens de werkgroep heeft deze mogelijkheid als voordeel dat het optimale 

prestatieprikkels levert aan pensioenuitvoerders, terwijl het volledige individuele keuzevrijheid geeft aan 

de deelnemer. De nadelen van deze optie zijn, volgens de werkgroep, een mogelijke afname van 

solidariteit en een mogelijke toename van zogeheten witte vlekken. Het alternatief, naar mening van de 

MDW-werkgroep, is het handhaven van de verplichtstelling met strengere voorwaarden rondom de 

representativiteit. De werkgroep stelt voor om hiervoor “een representatieve collectiviteit van 

beroepsgenoten” in te stellen, “die uitsluitend tot doel heeft de pensioenvoorziening te verzorgen”. Zij 

noemt deze collectiviteit “de uitsluitende pensioenvereniging”.14 Het idee achter de uitsluitende 

pensioenvereniging is om een alternatief te bieden voor de rol van werkgevers- en 

                                                            

13 De sociale partners zijn mordicus tegen de intrekking van de verplichtstelling voor bedrijfstakpensioenfondsen en 
ook de Tweede Kamer kan zich hier niet in vinden. Uiteindelijk blokkeert minister Melkert van Sociale Zaken het 
voorstel van zijn collega’s, minister van Financiën Zalm en zijn eigen staatssecretaris van Sociale Zaken Linschoten, 
om meer marktwerking in de pensioensector te creëren.  

14 De Sociaal-Economische Raad stelt het volgende over de conclusies van de werkgroep: “Door de 
pensioenvoorzieningstaak aan een aparte organisatie over te dragen, wordt het bewustzijn van de deelnemers ten 
aanzien van pensioenen vergroot en ontstaat er een meer directe invloed op de besluitvorming terzake van 
pensioenen, aldus de werkgroep.” Sociaal-Economische Raad, Advies Representativiteit in een nieuwe Wet Bpr,, 
uitgebracht aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 17 oktober 1997, p.15.  



                                                                  
 

 
      

 

werknemersorganisaties bij de bedrijfstakpensioenfondsen. Binnen de vrije beroepen vinden immers geen 

CAO-onderhandelingen plaats. Het voornaamste doel van de vereniging is daarom om het draagvlak voor 

de verplichtstelling onder beroepsgenoten periodiek te toetsen.15  

Het kabinet-Kok I heeft een uitgesproken voorkeur voor de tweede optie. De wens om de 

pensioenmarkt te liberaliseren speelt hierbij een grote rol: “Het kabinet is tot de conclusie gekomen dat de 

wet in zijn huidige vorm dient te worden aangepast om de individuele keuzevrijheid te vergroten, om 

marktconforme prikkels te introduceren en om de concurrentie te vergroten, waardoor de 

pensioenvoorziening efficiënter kan worden”.16 In aanvulling op de aanbevelingen van de MDW-

werkgroep besluit het kabinet de ideeën voor een nieuwe Wet Bpr nader invulling te geven: de 

representativiteitstoets wordt aangevuld met een vereiste dat 60% van de beroepsgenoten de 

verplichtstelling moeten goedkeuren. Ook wordt een periode van 5 jaar gekozen voor de periodieke toets. 

Hiermee volgt zij het model van de Algemeen Verbindendverklaring (AVV) bij collectieve 

arbeidsovereenkomsten. Het volgen van het AVV-model bij de beroepspensioenfondsen kan op 

instemming rekening van de Sociaal-Economische Raad. Wel vindt de SER de taak van de uitsluitende 

pensioenvereniging te beperkt: zij pleit ervoor nieuwe verenigingen voor de vrije beroepen op te richten, 

die niet alleen over pensioenen gaan, maar over sociaaleconomisch beleid in het algemeen.17  

Toch laat de invoering van de beroepspensioenvereniging nog tien jaar op zich wachten. In maart 

2000 neemt het kabinet-Kok II een principebesluit om de Wet Bpr in te trekken. Als belangrijke reden 

voert zij op dat het draagvlak voor een nieuwe Wet Bpr ontbreekt. Ter onderbouwing voert het kabinet 

de volgende voorbeelden aan: het beroepspensioenfonds voor tandartsen dat sinds 1 januari 1997 slapend 

is, de rechtszaken voor het Europese Hof van het beroepspensioenfonds voor de fysiotherapeuten en het 

beroepspensioenfonds voor de medisch specialisten tegen de verplichtstelling en een survey uitgevoerd 

door het Center for Applied Research van de Universiteit Tilburg waaruit zou blijken dat vrije 

beroepsgenoten tegen verplichtstelling zijn.18 Daarnaast meent de regering dat de 

                                                            

15 Tweede Kamer der Staten-Generaal, Beroepspensioenregelingen, Verslag schriftelijk overleg, Kamerstuk 27833 nr. 2, 27 
juni 2001, p.8.  

16 Tweede Kamer de Staten-Generaal, Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit, Brief van de Ministers van 
Economische Zaken en van Justitie, Kamerstuk 24036, 20 augustus 1997, p.21.  

17 De SER stelt: “Tegen deze achtergrond bepleit het dagelijks bestuur ten aanzien van de organisatie die 
verplichtstelling kan vragen, uit te gaan van een vereniging met als doelstelling de behartiging van de 
sociaaleconomische belangen van beroepsgenoten, waaronder begrepen de pensioenvoorziening.” Het kabinet is het 
hier niet mee eens: “Juist het verplichte karakter van de pensioenregeling maakt dat het kabinet van oordeel is dat op 
de meest directe wijze het draagvlak moet worden getoetst. Met andere woorden, het draagvlak onder 
beroepsgenoten om op het terrein van tarieven e.d. gezamenlijk op te trekken hoeft niet dezelfde te zijn als het 
draagvlak van verplichte deelneming in een collectieve beroepspensioenregeling”. Sociaal-Economische Raad, 17 
oktober 1997, p.22; Tweede Kamer der Staten-Generaal, Nieuwe regeling voor verplichte deelneming in een 
beroepspensioenregeling (Wet verplichte beroepspensioenregeling), Nota naar aanleiding van het verslag, Kamerstuk 29481, 18 
oktober 2004, p.6.   

18 Van de 2757 respondenten vallen er 122 binnen de categorie zelfstandigen/freelancers/vrije beroepers . Zie: 
Tweede Kamer der Staten-Generaal, 27 juni 2001, p.14.  



                                                                  

      

 

beroepspensioenregelingen onvoldoende solidariteit bevatten om de verplichtstelling, als inbreuk op de 

marktwerking, te rechtvaardigen: “De huidige Wet bpr leidt tot een inperking van de individuele 

keuzevrijheid en marktwerking zonder dat daar een vergaande mate van solidariteit tegenover staat. Het 

kabinet is van mening dat het toepassing [sic] van het instrument van verplichtstelling een dusdanig zware 

vorm van overheidsinterventie is dat die alleen kan worden gerechtvaardigd door voldoende 

solidariteit”.19 Belangrijke vormen van solidariteit, zoals een doorsneepremie ongeacht leeftijd of gender, 

ontbreken momenteel in verscheidene beroepspensioenregelingen.20 Het kabinet besluit daarom twee 

opties voor te leggen aan de vrije beroepsgenoten: enerzijds het intrekken van de Wet Bpr, anderzijds het 

introduceren van nieuwe solidariteitseisen binnen de Wet Bpr. Het kabinet verwacht dat de 

beroepsgenoten in overweldigende mate voor de eerste optie zullen kiezen.  

Het voorstel van het kabinet om de Wet Bpr in te trekken stuit echter op weerstand. Negen 

beroepsorganisaties schrijven een brief aan de minister. In de brief spreken zij hun voorkeur uit voor een 

derde optie, namelijk behoud van de Wet Bpr in haar huidige vorm. Hoewel de beroepsorganisaties geen 

voorstander zijn van de draagvlaktoets, willen zij ook geen intrekking van de verplichtstelling. Dit zou 

immers het einde betekenen van de tweede pijler voor de vrije beroepsgroepen, hetgeen de 

beroepsorganisaties onwenselijk achten. Ook de Tweede Kamer is geen voorstander van het intrekken 

van de Wet Bpr, zo blijkt in de zomer van 2001. Het kabinet trekt haar principebesluit daarom weer in en 

kondigt aan nieuwe wetgeving voor 2002 aan. Wederom start zij een dialoog met het maatschappelijk 

middenveld, waarbij het uitgangspunt is de handhaving van de Wet Bpr met strengere solidariteitseisen.21 

Al snel wordt overeenstemming bereikt over een aantal zaken, zoals een verbod op medische keuringen, 

gelijke behandeling van man en vrouw, en individuele keuzemogelijkheden.22 Toch blijven er belangrijke 

verschillen van mening.  

Eén van de grootste discussiepunten met de beroepsorganisaties is de mate van solidariteit binnen de 

beroepspensioenregelingen. Volgens het kabinet houdt solidariteit in ieder geval in: een doorsneepremie, 

een verbod op medische keuringen, het recht op waardeoverdracht, en gelijke uitkeringen voor mannen 

en vrouwen, ook bij beschikbare premieregelingen. Indien deze elementen niet aanwezig zijn, dan is er 

volgens de overheid geen grond om de verplichtstelling te rechtvaardigen.23 Het stelt: “Het ontbreken van 

                                                            

19 Ibid., p.3.  

20 Tweede Kamer der Staten-Generaal, Beroepspensioenregelingen, Brief van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, Kamerstuk 27833 nr. 1, 6 april 2001.  

21 Tweede Kamer der Staten-Generaal, 27 juni 2001; Tweede Kamer der Staten-Generaal, Marktwerking, deregulering en 
wetgevingskwaliteit, Brief van de Ministers van Economische Zaken en van Justitie, Kamerstuk 24036 nr. 240, 7 
december 2001; Tweede Kamer der Staten-Generaal, Beroepspensioenregelingen, Brief van de Staatssecretaris van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, Kamerstuk 27833 nr. 4, 14 december 2001.  

22 Andere onderwerpen waarover overeenstemming wordt bereikt zijn het recht op waardeoverdracht, een 
afkoopverbod en transparantie-eisen.  Brief van de Ministers van Economische Zaken en van Justitie, Kamerstuk 
24036 nr. 240, 7 december 2001.  

23 Tweede Kamer der Staten-Generaal, Beroepspensioenregelingen, Brief van de Staatssecretaris van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid, Kamerstuk 27833 nr. 1, 6 april 2001. 



                                                                  
 

 
      

 

de werkgever maakt toepassing van solidariteitseisen in de ogen van het kabinet niet onmogelijk”.24 Met 

name de doorsneepremie ongeacht leeftijd stuit op verzet van Unie van Beroepspensioenfondsen (UvB) 

en de diverse beroepsorganisaties. Ze vrezen dat een doorsneepremie ongeacht leeftijd het draagvlak 

onder druk zet, omdat “de jonge deelnemers van nu geen garantie hebben dat er in de toekomst weer een 

jonge(re) generatie deelnemers is die voorstander is van solidariteit tussen jongere en oudere deelnemers 

en bereid is een doorsneepremie te betalen”.25 De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is het 

hier niet mee eens. Hij handhaaft zijn eis. 

Ook de beroepspensioenvereniging blijft onderwerp van discussie. De UvB en de beroepsorganisaties 

vrezen dat de vereniging hoge administratieve en financiële lasten met zich meebrengt. Ook vinden zij het 

huidige model, waarbij de beroepsorganisaties verantwoordelijk zijn voor de aanvraag van de 

verplichtstelling, goed functioneren. De belangenorganisaties doen daarom een alternatief voorstel voor 

de draagvlaktoets: ze willen een keuze tussen een wetenschappelijke steekproef onder beroepsgenoten, 

georganiseerd door de beroepsorganisaties, en een draagvlaktoets op basis van de organisatiegraad. De 

twee toetsen zouden, om en om, elke vijf jaar uitgevoerd moeten worden. De minister vindt dit echter 

ontoereikend en wil alleen akkoord gaan als beide toetsen elke vijf jaar worden gedaan. Tussen 2001 en 

2003 vindt uitvoerig overleg met het ministerie plaats, maar de belangenorganisaties doen geen alternatief 

voorstel meer.26 De beroepspensioenvereniging wordt daarom zonder wijziging door de minister in het 

wetsvoorstel opgenomen.27  

In maart 2004 volgt het voorstel Wet Verplichte Beroepspensioenregeling, inclusief de strengere 

solidariteitseisen en de nieuwe draagvlaktoets.28 Ook tijdens de parlementaire behandeling blijft de 

beroepspensioenvereniging controversieel. Onder andere het belang van de verenging en de zoektocht 

naar eventuele alternatieven (zoals het SER-voorstel voor een brede sociaaleconomische 

vertegenwoordiging voor beroepsgenoten) komen ter sprake. Het kabinet antwoordt hierop dat “juist het 

verplichte karakter van de pensioenregeling maakt dat het kabinet van oordeel is dat op de meest directe 

                                                            

24 Tweede Kamer der Staten-Generaal, 27 juni 2001, p. 17.  

25 Tweede Kamer der Staten-Generaal, 14 december 2001, p.4.  

26 Tijdens het overleg is onder andere gesproken over het ANWB-model voor de beroepsorganisaties, waarbij er 
twee vormen van lidmaatschap zijn (met of zonder Wegenwacht c.q. met of zonder beroepspensioenvereniging). De 
UvB is tegen en ook het kabinet zelf is niet enthousiast omdat het ANWB-model indruist tegen het MDW-
raamwerk, het SER-advies en de Tweede Kamer. Er is daarna geen ander alternatief voorgesteld door het UvB en de 
beroepsorganisaties. Tweede Kamer der Staten-Generaal, 18 oktober 2004, p.7. 

27 De beroepsorganisaties en de UvB zijn wel succesvol in het tegenhouden van keuzevrijheid met betrekking tot de 
uitvoerder. Deze vorm van keuzevrijheid, als in 1996 geopperd door de MDW-werkgroep, wordt onwenselijk geacht 
in verband met verwachte administratieve en financiële lasten. Ook het kabinet ziet uiteindelijk af van deze vorm 
van keuzevrijheid. Zij is volgens haar niet goed verenigbaar met een doorsneepremie. Tweede Kamer der Staten-
Generaal, 14 december 2001.  

28 “Het alternatief, intrekking van de wet, sloot naar het oordeel van het kabinet niet aan op de wensen in het veld en 
zou tot vergroting van de zgn. Witte vlek kunnen leiden”. Tweede Kamer der Staten-Generaal, Nieuwe regeling voor 
verplichte deelname in een beroepspensioenregeling (Wet verplichte beroepspensioenregeling, Memorie van Toelichting, Kamerstuk 
29481 nr. 3, 24 maart 2004, p.1.  



                                                                  

      

 

wijze het draagvlak moet worden getoetst”.29 Immers, een beroepsgenoot kan lid worden van de 

beroepspensioenvereniging en zo zijn steun voor een verplichte regeling tot uitdrukking brengen. Door 

het lidmaatschap op te zeggen, kan een beroepsgenoot deze steun ook intrekken. Zo kan het draagvlak 

eenvoudig gemeten worden door het aantal leden van de vereniging te tellen. Een bredere taakstelling 

voor de beroepspensioenvereniging is niet wenselijk, aldus het kabinet, omdat “... het draagvlak onder 

beroepsgenoten om op het terrein van tarieven e.d. gezamenlijk op te trekken hoeft niet hetzelfde te zijn 

als het draagvlak van verplichte deelneming in een collectieve beroepspensioenregeling”.30 Het parlement 

gaat akkoord met deze uitleg. Het voorstel Wet Verplichte Beroepspensioenregeling wordt door beide 

Kamers aangenomen en de nieuwe wet Wvb treedt op 1 januari 2006 in werking.  

  

                                                            

29 Tweede Kamer der Staten-Generaal, 18 oktober 2004, p.6.  

30 Ibid., p.6.  



                                                                  
 

 
      

 

 

 De beroepspensioenvereniging is een vereniging van actieve, gewezen en gepensioneerde 

deelnemers aan een verplichtgestelde beroepspensioenregeling. Er zijn momenteel tien 

beroepspensioenverenigingen in Nederland (zie Tabel 2). Alleen de notarissen hebben geen 

beroepspensioenvereniging. De BPV heeft drie belangrijke taken. Als eerste is de BPV verantwoordelijk 

voor het aanvragen van de verplichtstelling van de beroepspensioenregeling bij het ministerie van Sociale 

Zaken.31 Om voor een verplichtstelling in aanmerking te komen, moet de BPV aannemelijk maken dat zij 

minimaal 60% van de beroepsgenoten vertegenwoordigt, zowel onder de zelfstandigen als onder de 

loondiensters in de beroepsgroep. Dit geschiedt op basis van de lidmaatschapscijfers van de BPV. 

Eenmaal verstrekt, is de BPV verantwoordelijk voor het behoud van draagvlak voor de verplichtstelling, 

hetgeen elke vijf jaar getoetst wordt op basis van het lidmaatschap. 

Een tweede taak van de BPV is het vaststellen van de inhoud van de pensioenregeling voor de 

beroepsgroep. Het is aan de leden van de BPV om inhoudelijke zaken als het soort regeling (middelloon, 

beschikbare premie) of eventuele keuzemogelijkheden binnen de regeling gezamenlijk te bepalen. Het 

moet benadrukt worden dat de BPV zich niet uitspreekt over de uitvoering van de regeling door het 

pensioenfonds. Beslissingen over het beleggingsbeleid, de premiestelling, of indexatie vallen toe aan het 

fonds zelf. Tenslotte is de BPV de formele opdrachtgever van de pensioenregeling aan het 

pensioenfonds. Daarmee is de beroepspensioenvereniging niet alleen geheel onafhankelijk van het 

pensioenfonds, maar voert zij ook een aantal belangrijke controlefuncties uit. Zo is het aanstellen, 

ontslaan en schorsen van de bestuursleden van het pensioenfonds een taak van de BPV. In veel gevallen 

selecteert de BPV ook de leden van het verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds. Het 

pensioenfonds staat dus formeel in dienst van de beroepspensioenvereniging. 

De tien BPV-en verschillen sterk qua institutionele structuur, besluitvormingsprocessen en relatie met 

het pensioenfonds. Deze variatie is een direct gevolg van de openheid van de Wvb: hoewel de wet de 

oprichting van een beroepspensioenvereniging verplicht, stelt zij geen verdere eisen aan de invulling van 

dit wettelijke vereiste door de beroepsgenoten.32 Toch blijkt uit onderstaande bespreking dat zowel de 

institutionele structuur van de beroepspensioenverenigingen evenals hun interne governance sterk 

                                                            

31 Deze taak lag voorheen bij de beroepsorganisatie. 

32 Bij de parlementaire bespreking van de Wet Bvr stelde de minister zelfs dat een personele unie tussen de BPV en 
de beroepsvereniging tot de mogelijkheden behoorde en sprak het wetsvoorstel van de mogelijkheid om de 
bestuursleden van de vereniging ook in het bestuur van het fonds te laten deelnemen. De minister heeft hier laten 
op terug moeten komen, toen bleek dat deze hoge mate van flexibiliteit in strijdt was met de wettelijke 
onafhankelijkheid van het pensioenfonds. Tweede Kamer der Staten-Generaal, 24 maart 2004, p.6.  



                                                                  

      

 

beïnvloed zijn door de eisen gesteld in de nieuwe Wvb. In het bijzonder hebben de aangescherpte 

representativiteitseisen en de wettelijke positie ten opzichte van het fonds er toe geleid dat de BPV-en een 

aantal innovatieve praktijken hebben ontwikkeld om de zeggenschap van deelnemers over de regeling te 

garanderen.  

Naam Afkorting 

Beroepspensioenvereniging Huisartsen BPH 

Beroepspensioenvereniging Medisch Specialisten BPMS 

Beroepspensioenvereniging Openbare Apothekers  BPOA 

Beroepspensioenvereniging Tandartsen en Tandartsspecialisten BPVT 

Deelnemersvereniging Pensioenfonds Dierenartsen DPD 

Deelnemersvereniging Pensioenfonds Fysiotherapeuten DPF 

Deelnemersvereniging Pensioenfonds Verloskundigen DPV 

Deelnemersvereniging Stichting Pensioenfonds Roeiers in het Rotterdamse Havengebied DPRRH 

Deelnemersvereniging Zelfstandige Kunstenaars AENA DZKA 

Nederlandse Loodsencorporatie NLC 

 

Geen vereniging, wel beroepspensioenfonds:  

Stichting Notarieel Pensioenfonds SNPF 

 

 

 Zoals elke vereniging hebben ook de BPV-en een lidmaatschap. Tabel 3 toont de ledenaantallen en 

representativiteit van zes BPV-en.33 Uit Tabel 3 blijkt dat het aantal leden van de BPV-en uiteenloopt van 

een tweetal duizend tot bijna achttienduizend leden. Ook is er verschil in de representativiteit van de 

BPV-en: waar sommige verenigingen een bijna volledig draagvlak hebben (zie de zelfstandige kunstenaars 

en de huisartsen), hebben andere verenigingen duidelijk meer moeite om aan de representativiteitseisen te 

                                                            

33 Het pensioenfonds voor de tandartsen en tandartsspecialisten is een slapend fonds. Hierdoor hoeft de BPT geen 
draagvlak voor de regeling meer te organiseren. De actuele ledenaantallen zijn daarom niet in de tabel verwerkt. 
Omdat het fonds voor zelfstandige kunstenaars per 1 januari 2013 een slapend fonds is geworden, geldt ook hier dat 
het draagvlak niet meer relevant is.  



                                                                  
 

 
      

 

voldoen. Voor het draagvlak van de BPV is niet alleen van belang dat minimaal 60% van de zelfstandige 

beroepsgenoten evenals minimaal 60% van de beroepsgenoten in loondienst lid zijn van de vereniging. 

Ook mag het aantal loondiensters niet groter dan het aantal zelfstandige beroepsgenoten. Tabel 3 laat zien 

dat niet alle beroepspensioenverenigingen aan de representativiteitseisen voldoen: bij zowel de 

dierenartsen als de verloskundigen ontbreekt voldoende vertegenwoordiging bij loondiensters, terwijl bij 

de fysiotherapeuten het aantal loondiensters hoger is dan het aantal zelfstandigen.34 Bij deze drie 

pensioenregelingen staat de verplichtstelling daarom onder druk.  

 

BPV Zelfstandigen Loondiensters Slapers Gepensio-
neerden 

Totaal Leden 

 Aantal % Aantal %   Aantal Als % 

Deelnemers 

Fonds  

Huisartsen 7.140 95,1 824 77,91 4.952 14.953* 88,39 

Medisch Specialisten 6.162 80,0 0 0,0  5.769 11.931 79,6 

Dierenartsen 1423 74,50 796 58,32 289 614 3122 60,52 

Fysiotherapeuten 7.135 77,17 7.182 72,23 2.090 1.408 17.815 64,43 

Verloskundigen 1.421 76,60 100 57,80 307 206 2.034 62,18 

Zelfstandige 

Kunstenaars**  

6.615 99,89 0 0.0 0 22 6.593 99,23 

 

*Inclusief waarnemers en deelnemers die zowel zelfstandig als in loondienst zijn 

**Gegevens 2009 

 

Bronnen: Jaarverslagen beroepspensioenverenigingen 

  

                                                            

34 Deze situatie speelt ook bij de Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers (BPOA), 
waarvoor geen uitgebreide lidmaatschapsinformatie beschikbaar is. De BPOA heeft daarom in maart 2013 een 
werkgroep opgestart om de voorkeuren van de deelnemers met betrekking tot hun pensioenregeling te onderzoeken. 
De BPV gaf daarbij aan dat onder andere de structurele veranderingen in de beroepsgroep aanleiding vormen om de 
toekomstbestendigheid van de regeling te onderzoeken. Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers, 
“Werkgroep Evaluatie Pensioenregeling Gestart,” http://www.spoa.nl/bpoa/nieuws-bpoa/werkgroep-evaluatie-
pensioenregeling-gestart.html, bezocht 23 april 2013.   

http://www.spoa.nl/bpoa/nieuws-bpoa/werkgroep-evaluatie-pensioenregeling-gestart.html
http://www.spoa.nl/bpoa/nieuws-bpoa/werkgroep-evaluatie-pensioenregeling-gestart.html


                                                                  

      

 

Overigens is het nog maar de vraag of het ministerie van SZW ook daadwerkelijk een verplichtstelling 

zal intrekken, indien het ledenbestand te weinig zelfstandigen telt. Immers, dit zou betekenen dat voor 

een grote groep loondiensters het tweede pijler-pensioen komt te vervallen. Dit bleek bijvoorbeeld uit de 

draagvlaktoets van de fysiotherapeuten, die in najaar 2010 plaatsvond. Door verschuivingen in de 

beroepsgroep (o.a. meer vrouwelijke toetreders en parttimers) was het aantal loondiensters aanzienlijk 

toegenomen, wat ook tot uitdrukking kwam in de ledenaantallen van de beroepspensioenvereniging. Het 

ministerie vond dat met de daling van het aantal zelfstandige fysiotherapeuten de basis voor de 

beroepspensioenregeling onder druk was komen te staan en dreigde de verplichtstelling voor 

loondiensters te beëindigen. Na herhaaldelijke communicatie met fonds en vereniging, bleek het 

ministerie uiteindelijk niet bereid om loondiensters hun pensioenregeling te ontzeggen. De 

verplichtstelling blijft daarom voorlopig gehandhaafd.35 

De beroepspensioenverenigingen hebben een aantal methoden ontwikkeld om voldoende draagvlak 

voor de regeling te waarborgen. Ten eerste is bij de meeste beroepspensioenverenigingen het 

lidmaatschap automatisch (uitzonderingen zijn de huisartsen en de medisch specialisten). Zodra een 

beroepsgenoot deelnemer wordt aan de regeling, is hij ook lid van de vereniging en wordt hij meegeteld 

als steundrager voor de verplichtstelling. Wel hebben nieuwe deelnemers de mogelijkheid om hun 

lidmaatschap op te zeggen, indien zij het niet eens zijn met de verplichtstelling (de zogenaamde opting-out 

methode). Uiteraard verliezen deelnemers hiermee ook hun zeggenschap over de regeling. Een tweede 

methode om hoge lidmaatschapsaantallen te waarborgen is het niet heffen van contributie. Bijna alle 

beroepspensioenverenigingen hebben hiervoor gekozen, met uitzondering van de dierenartsen. Door 

contributie af te schaffen hoopt men eventuele financiële bezwaren tegen lidmaatschap weg te nemen en 

de administratieve lasten van de vereniging te verminderen.36 Daarnaast geven gesprekspartners aan dat 

het ook in het belang van het pensioenfonds is om een dergelijke subsidiëring te verlenen: zonder hoge 

participatiegraad wordt de verplichtstelling immers opgeheven en wordt het pensioenfonds een slapend 

fonds.37 Een aantal verenigingen hief wel contributie in het verleden, maar stootte daarbij op veel 

weerstand van deelnemers die niet begrepen waarom ze naast de pensioenpremie ook nog eens 

contributie moesten betalen.38 Momenteel worden de meeste beroepspensioenverenigingen gefinancierd 

door een jaarlijkse subsidie van de pensioenfondsen, variërend van enkele tienduizenden tot enkele 

honderdduizenden euro’s.  

 
  

                                                            

35 Deelnemersvereniging Pensioenfonds Fysiotherapeuten , Jaarverslag 2011, www.fysiopensioen.nl, bezocht 6 
februari 2013.  

36 Interview, BPVD 2013.  

37 Interview, BPVA 2012.   

38 Interview BPVA  2012; Interview, BPVC 2012.   

http://www.fysiopensioen.nl/


                                                                  
 

 
      

 

 

 Het is belangrijk te benadrukken dat de beroepspensioenvereniging formeel los staat van het 

pensioenfonds. Volgens Artikel 112 van de Wvb heeft de BPV daarom geen instemmingsrechten bij 

besluiten door het fondsbestuur. Het artikel luidt: “Iedere bepaling die een instemmingsrecht inhoudt van 

een partij, die geen orgaan is van het beroepspensioenfonds, inzake een besluit of voorgenomen besluit 

van het beroepspensioenfonds is nietig, tenzij in deze wet anders is bepaald”. Deze wettelijke 

taakafbakening staat echter haaks op de positie van de BPV als opdrachtgever aan het fonds: de BPV wil 

controle over het fondsbestuur kunnen uitoefenen om zo een adequate uitvoering van de 

pensioenregeling te waarborgen. Om het fonds voldoende verantwoordelijk te houden voor de uitvoering 

van de regeling, hebben de BPV-en daarom verschillende institutionele mengvormen ontwikkeld 

waardoor een intensieve samenwerking plaatsvindt tussen pensioenfonds en beroepspensioenvereniging.  

In de meeste simpele vorm bestaat de beroepspensioenvereniging uit een bestuur en een Algemene 

Ledenvergadering (ALV). Dit model vinden we bij de openbare apothekers, de dierenartsen, de 

zelfstandige kunstenaars en de tandartsen. Binnen deze institutionele structuur is de ALV het belangrijkste 

orgaan van de vereniging. Zij kiest, schorst en ontslaat het bestuur, dat de dagelijkse leiding over de 

vereniging heeft. Ten opzichte van het pensioenfonds heeft de ALV ook een aantal belangrijke taken. Zo 

is de ALV verantwoordelijk voor het aanvragen en wijzigen van de verplichtstelling van de 

pensioenregeling. Voorts stelt de ALV wijzigingen in de pensioenregeling vast en is zij verantwoordelijk 

voor het kiezen, schorsen en ontslaan van de bestuursleden van het pensioenfonds.39 Bij de huisartsen en 

medisch specialisten is de ALV vervangen door een Vergadering van Afgevaardigden (VvA). Deze 

vergadering bestaat uit vertegenwoordigers van de leden, gekozen uit regionale clusters van 

beroepsgenoten en gepensioneerden. De VvA heeft dezelfde taken als de ALV.  

Sommige BPV-en hebben daarnaast ook een derde orgaan, de verenigingsraad. Dit is het geval bij de 

verloskundigen en de fysiotherapeuten. Bij deze twee verenigingen bestaat de verenigingsraad uit 

vertegenwoordigers van de leden, die direct gekozen worden door de ALV. De verenigingsraad heeft 

twee taken. Zo is zij de gesprekspartner van het bestuur en kan zij wijzigingen in de regeling doorvoeren 

“voor zover deze niet een belangrijke verzwaring van de verplichtingen van de deelnemers van het 

pensioenfonds en/of een belangrijke beperking van hun rechten inhoudt”.40 Belangrijke wijzigingen in de 

regeling worden overgelaten aan de ALV. Bij de verloskundigen vormt de verenigingsraad een personele 

unie met de deelnemersraad van het pensioenfonds. Bij de fysiotherapeuten bestaat de deelnemersraad 

                                                            

39 Deze laatste taak wordt bij sommige BPV-en uitgevoerd door het verenigingsbestuur, na de ALV gehoord te 
hebben (bijvoorbeeld de tandartsen). 

40 Deelnemersvereniging Pensioenfonds Verloskundigen, Statuten DPV 2007, 
www.pensioenfondsverloskundigen.nl, bezocht 6 februari 2013, p.6.  

http://www.pensioenfondsverloskundigen.nl/


                                                                  

      

 

van het fonds tevens uit de leden van de verenigingsraad, aangevuld met het verenigingsbestuur en twee 

niet-leden.41 Zodoende verkregen de leden van de BPV ook een adviesrecht binnen het fonds.  

Een dergelijke menging van institutionele bevoegdheden vindt men ook bij de andere 

beroepspensioenverenigingen. Zo selecteert het bestuur van de beroepspensioenvereniging vaak het 

verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds of neemt hier zelf zitting in (bij de fysiotherapeuten en 

verloskundigen zitten ook enkele verenigingsraadleden in het verantwoordingsorgaan). Bij de medisch 

specialisten en de huisartsen is het zelfs zo dat de hele Vergadering van Afgevaardigden het 

verantwoordingsorgaan vormt. Hierdoor werd de BPV ook, op indirecte wijze, verantwoordelijk voor het 

intern toezicht binnen het fonds. Tenslotte hebben een aantal BPV-en een nauwe band met de 

beroepsorganisatie. Zo worden bij de huisartsen en medisch specialisten twee van de zeven bestuursleden 

van de vereniging benoemd door de beroepsorganisatie, de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en 

de Orde van Medisch Specialisten (OMS) respectievelijk. Bij de loodsen gaat de samenwerking met de 

beroepsorganisatie, de Nederlandse Loodscorporatie (NLC), het verste. Hier is een personele unie 

gevormd tussen de beroepsorganisatie en de beroepspensioenvereniging.42 

 

 Naast het organiseren van draagvlak voor de verplichtstelling is het bepalen en wijzigen van de 

regeling één van de voornaamste taken van de beroepspensioenvereniging. Via de 

beroepspensioenvereniging voorziet de Wvb er in dat deelnemers zelf zeggenschap hebben over hoe hun 

pensioenregeling er uit komt te zien. Dit is een groot verschil met de situatie van voor 2006, toen de 

beroepsorganisaties verantwoordelijk waren voor wijzigingen in de regeling. Onder de tien BPV-en 

bestaan er twee modellen om wijzigingen in de regeling door te voeren. In het eerste model, dat van 

directe zeggenschap, worden wijzigingen van de regeling middels stemming besloten in de Algemene 

Ledenvergadering (zie Figuur 1). Bij sommige BPV-en worden besluiten met meerderheid van stemmen 

genomen, andere hanteren een gekwalificeerde meerderheid van twee-derde van de stemmen. Nadeel van 

deze methode is dat de ALV’s vaak geen aanwezigheidsquorum hebben en over het algemeen slecht 

bezocht worden. Vaak loopt het aantal aanwezigen in de tientallen, waarbij ook de leden van het bestuur 

en de eventuele verenigingsraad gerekend worden. Ook zijn aanwezigen veelal gepensioneerden, voor wie 

wijzigingen in de regeling niet relevant zijn. Beslissingen worden daardoor door een klein percentage van 

de leden genomen. 

                                                            

41 De motivatie hierachter was dat de verenigingen moeite hadden om genoeg mensen te vinden die interesse 
hadden in een functie bij het pensioenfonds of de BPV en die voldoende expertise over pensioen bezaten om deze 
taken ook te vervullen. Door de twee organen samen te voegen werd dit bemanningsprobleem opgelost.  

42 Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen, “Organigram”, www.bploodsen.nl, bezocht 6 februari 2013.  

http://www.bploodsen.nl/


                                                                  
 

 
      

 

Om deze ondervertegenwoordiging te voorkomen laten sommige BPV-en belangrijke wijzigingen in 

de regeling bepalen middels een schriftelijke stemronde onder alle (werkende) leden. Wijzigingen in de 

regeling worden dan doorgevoerd met twee-derde van de stemmen. Dit heeft als voordeel dat alle leden 

betrokken worden bij de besluitvorming. Toch staat ook bij deze methode het pragmatisme voorop. Zo 

dienen alleen de tegenstemmers hun stembiljet terug te sturen naar de vereniging. Het aantal stemmen 

voor een wijziging wordt bepaald door het aantal tegenstemmen af te trekken van het totale ledenaantal. 

Uiteraard is dit een imperfecte inschatting van steun voor een wijziging. De vereniging kan immers niet 

zien welke deelnemers hun stembiljet niet hebben teruggestuurd uit steun voor de wijziging of om andere 

redenen (bijv. desinteresse, kwijtraken van het stembiljet). Ook kan de vereniging niet controleren of de 

deelnemers wel op de hoogte zijn van de voorgenomen wijziging.  

 

 
Bron: Beroepspensioenvereniging Medisch Specialisten, “Leaflet B.P.O.A.”, www.spoa.nl, bezocht 6 februari 2013, p.2.  

 

 

Bij de huisartsen en medisch specialisten worden wijzigingen in de regeling bepaald door de 

Vergadering van Afgevaardigden (VvA, zie Figuur 2). Hoewel dit laatste model op het eerste gezicht 

minder democratisch lijkt dan de directe rol van de ALV in wijzigingen van de regeling, biedt deze 

indirecte methode ook een aantal voordelen. De Vereniging van Afgevaardigden (VvA) bij de medisch 

specialisten, bijvoorbeeld, bestaat uit 85 afgevaardigden van afdelingen over het hele land. Elke 

zelfstandige ziekenhuisstaf is één afdeling. Omdat vertegenwoordiging gelieerd is aan de werkplek, staat 

elke afgevaardigde in direct contact met de door hem/haar vertegenwoordigde leden. Dit biedt de 

afgevaardigde dus de mogelijkheid om een deel van de leden persoonlijk te consulteren, wanneer 

belangrijke wijzigingen in de regeling op de agenda staan. Een dergelijke consultatie vond bijvoorbeeld 

plaats toen de medisch specialisten besloten hun pensioenopbouw met een derde te verhogen. 

http://www.spoa.nl/


                                                                  

      

 

Uiteindelijk stemden 90% van de afgevaardigden voor wijziging van de regeling. Het is goed denkbaar dat 

via dit indirecte model uiteindelijk meer leden bij de besluitvorming betrokken zijn geweest dan wanneer 

een dergelijk besluit door een slecht-bezochte ALV zou worden genomen.  

 

 
Bron: Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten, “Welke taken heeft BPMS?” www.spms.nl, bezocht 6 februari 2013.  

 

Leden van de BPV hebben een collectieve keuzevrijheid over alle inhoudelijke aspecten van 

hun pensioenregeling. Er zijn echter ook onderwerpen waar de BPV zich niet over mag uitspreken. 

Het betreft hier zaken waarover het pensioenfondsbestuur beslist, zoals de beslissingen over het 

beleggingsbeleid of indexatie. Actieve BPV-leden zijn zich zeer bewust van deze taakverdeling. Er 

blijkt onder de geïnterviewde BPV-leden dan ook weinig animo te zijn om zich actief met het 

beleggingsbeleid van het fonds bezig te houden. Gesprekspartners menen dat beleggingsbeleid 

onderdeel is van de uitvoerende taak van het pensioenfonds en dat zij daarin een zekere mate van 

autonomie moet genieten.43  

  

                                                            

43 “[Kijk], je besteedt wel iets uit en als je dan de hele tijd via de ledenvergadering controle wil hebben op het bestuur 
van het fonds, dat lijkt me niet helemaal de bedoeling. Want dan had de wetgever het ook wel zo in elkaar gezet dat 
het fonds leden had en dan had je die hele vereniging niet nodig gehad, bij wijze van spreken. Dus ik vind wel dat 
het fonds een behoorlijke [autonomie] zou moeten hebben ten opzichte van die vereniging…” (Interview BPVD 
2013).  

http://www.spms.nl/


                                                                  
 

 
      

 

Daarnaast zijn gesprekspartners ook van mening dat het fondsbestuur beter in staat is een 

deskundig beleggingsbeleid uit te voeren dan de vereniging.44 Ook beslissingen omtrent 

maatschappelijk verantwoord beleggen – een onderwerp dat veel aandacht geniet in het publieke debat 

- worden veelal aan het fondsbestuur gelaten, hoewel BPV-besturen en individuele deelnemers wel 

vragen aan de fondsen stellen over dit thema.45 Gesprekspartners melden verder dat fondsbesturen 

vaak het voortouw nemen op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen, aangezien het 

thema niet sterk leeft bij de overgrote meerderheid van de deelnemers.46 Een uitzondering hierop 

vormen de huisartsen en medisch specialisten. Bij beide fondsen is het beleggen in tabak gestaakt, 

nadat hierover vragen werden gesteld in de Vereniging van Afgevaardigden en in de media.47  

Naast collectieve keuzevrijheid over de pensioenregeling hebben deelnemers aan 

beroepspensioenregelingen ook individuele keuzemogelijkheden (zie Tabel 4). Zo bieden alle 

beroepspensioenregelingen keuzemogelijkheden aan tijdens de uitkeringsfase van het pensioen. Bij alle 

beroepspensioenregelingen is het mogelijk te kiezen voor een flexibele pensioenleeftijd tussen de 60 en 70 

jaar of een uitruil tussen het ouderdomspensioen en het nabestaandenpensioen. De meerderheid van de 

beroepspensioenregelingen biedt deelnemers daarnaast de keuze om extra premie in te leggen voor een 

hogere pensioenopbouw en vijf pensioenregelingen staan tevens conversie toe.48 Voorts biedt een aantal 

pensioenregelingen een hoog-laagconstructie aan, waarbij gepensioneerden tijdens een vooraf bepaalde 

periode een hoger of lager pensioen ontvangen, hetgeen gecompenseerd wordt met toekomstige 

uitkeringen. Ook voorzien vier regelingen in een deeltijdpensioen. Tenslotte bieden alle 

beroepspensioenregelingen de mogelijkheid tot waardeoverdracht of vrijwillige voortzetting van het 

pensioen, wanneer de deelnemer niet meer werkzaam is binnen de beroepsgroep.  

                                                            

44 “[…] Nou het beleggingsbeleid, daar bemoeien we ons niet mee. Want daar moet je heel veel deskundigheid 
[voor] hebben, wil je dat kunnen beoordelen […]. Het bestuur heeft deskundigen en die kan ook terugvallen op 
externe deskundigen. […] Het bestuur moet wel verantwoording aan ons afleggen over hun keuzes en hun 
beleidsbeslissingen” (Interview BPVB 2012).  

45 “Dat ligt dus echt bij het fonds, maar het staat natuurlijk wel open als wij as vereniging [daar iets over vinden]. Er 
zijn wel eens vragen gekomen inderdaad uit een ALV, hoe zit het met beleggen? Toen met die [cluster]bommen. De 
oorlogsindustrie. Nou, dat wordt dan allemaal braaf verantwoord [door het fondsbestuur]” (Interview BPVA 2012).  

46 Interview BPVA 2012; Interview BPVD 2013.  

47 Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten, “Verslag VvA 18 decembre 2012”, PensioenInzicht, december 
2012/januari 2013, p. 12; Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen, “Van de voorzitter BPV”, Huisarts & Pensioen, 
nummer 60, p. 8.  

48 Conversie wil zeggen dat een pensioengerechtigde een toekomstige aanspraak op indexatie al bij aanvang van het 
pensioen laat uitbetalen. Dit leidt tot een verhoging van het pensioen aan het begin van de pensionering, waarop 
toekomstige toeslagen later  in mindering worden gebracht.  



                                                                  

      

 

 

Beroepsgroep Soort Regeling Keuzemogelijkheden  Indexatie 

  Flexibele 

Leeftijd?  

Hoog-

laag? 

Deeltijd-

pensioen? 

Uitruil?  Extra 

premie? 

Zelf 

beleggen? 

Conversie 

mogelijk? 

 

Openbare 

Apothekers 

Premieregeling Ja Ja Nee Ja Ja Ja Nee OVW (2-3%)*  

VW ** 

Dierenartsen 

 

Premieregeling Ja Ja Ja Ja Ja Nee Nee VW 

Loodsen 

 

- - - - - - -  - - 

Fysiotherapeuten Uitkeringsregeling 

(middelloon ) 

Ja Nee Nee Ja Ja Nee Ja OVW (2%)  

VW  

Huisartsen 

 

Uitkeringsregeling 

(vaste bedragen) 

Ja Nee Ja Ja Ja Nee Ja VW  

Medisch Specialisten 

 

Uitkeringsregeling Ja Nee Nee Ja Ja Nee Ja OVW(3%)  

VW  

Zelfstandige 

Kunstenaars 

Premieregeling Ja Nee Nee Ja Ja Nee Nee OVW 

Tandartsen- en 

Tandartsspecialisten 

Premieregeling Ja Nee Ja Ja Nee Nee Nee VW 

Verloskundigen 

 

Premieregeling Ja Ja Nee Ja Ja Nee Ja OVW (2% of 2,5%)  

VW  

Roeiers 

 

Uitkeringsregeling 

(eindloon) 

- - - - - - - - 

Notarissen Uitkeringsregeling 

(vaste bedragen) 

Ja Ja Ja Ja Nee Nee Ja VW 

OVW = onvoorwaardelijk; VW = voorwaardelijk; *voor actieven; ** voor gepensioneerden. 
 

Bron: Pensioenreglementen beroepspensioenregelingen. 



                                                                     

      

 

Bij de meeste regelingen is het mogelijk voor deelnemers om extra premie in te leggen voor een verhoogde 

opbouw van het pensioen. Slechts één beroepspensioenregeling biedt een aanvullende keuzemogelijkheid 

tijdens de opbouwfase van het pensioen. De beroepspensioenregeling voor de openbare apothekers geeft 

deelnemers de mogelijkheid om een deel van de pensioenpremie zelf te beleggen. Het gaat hier om een 

vrijwillig deel van de premie boven de basispremie.49 Deelnemers kunnen de extra premie beleggen in het 

LifeCycle programma van Nationale Nederlanden, dat de keuze geeft uit een aantal beleggingsfondsen. Daarbij 

hebben deelnemers de keuze om defensief, neutraal of offensief te beleggen. Indien de deelnemer geen keuze 

maakt, wordt er defensief belegd. Er is geen aparte mogelijkheid om in een maatschappelijk beleggingsfonds te 

investeren. De deelnemer draagt te allen tijde zelf het risico voor de beleggingsresultaten.50 Overigens is 

deelname aan het LifeCycle programma niet verplicht voor deelnemers die extra premie inleggen. Zij kunnen 

hun extra premie ook door S.P.O.A. laten beleggen.51  

 Een belangrijke uitzondering op het bovenstaande vormt de Stichting Notarieel Pensioenfonds 

(SNPF). Omdat de pensioenregeling voor de notarissen haar oorsprong vindt in de Wet op het Notarisambt, 

heeft de beroepsgroep geen beroepspensioenvereniging. In plaats daarvan heeft de SNPF een Pensioenraad, 

bestaande uit 15 personen uit de beroepsgroep, gepensioneerden en slapers. De meeste leden van de 

Pensioenraad worden benoemd door de beroepsorganisatie KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie). 

De Pensioenraad neemt besluiten over wijzigingen in de regeling en fungeert als de opdrachtgever van het 

fonds. Ook benoemt en ontslaat de Pensioenraad de leden van het verantwoordingsorgaan (die zelf vaak uit de 

Pensioenraad komen). Als orgaan van het pensioenfonds is de Pensioenraad dus een functionele equivalent van 

de beroepspensioenvereniging.  

Eén groot verschil met de beroepspensioenvereniging is de relatie tussen Pensioenraad en fondsbestuur: 

het benoemen en ontslaan van de leden van het fondsbestuur behoort niet tot de taken van de Pensioenraad. 

Leden van het fondsbestuur worden voorgedragen door de beroepsorganisatie KNB (Koninklijke Notariële 

Beroepsorganisatie) na de Pensioenraad gehoord te hebben en benoemd door het fondsbestuur zelf. Ontslag 

van de bestuursleden is aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht wordt op haar beurt weer benoemd 

door de KNB. Er wordt momenteel gesproken over een aanpassing van de governance structuur, waarbij de 

beroepsorganisatie formeel opdrachtgever van het fonds wordt. De KNB neemt deze taak dan over van de 

Pensioenraad, die haar voorkeur heeft uitgesproken om niet langer opdrachtgever van de regeling te zijn. Net 

als bij de loodsen zal de beroepsorganisatie dan gaan fungeren als een beroepspensioenvereniging. 

                                                            

49 Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers, “Zelf beleggen,” http://www.spoa.nl/openbaar-
apotheker/keuzemogelijkheden/zelf-beleggen/, bezocht 10 april 2013. 

50 Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers, “LifeCycle Beleggen: Hoe Werkt Het bij Nationale Nederlanden?,” 
http://www.spoa.nl/spoa/assets/File/110707_Korte-uitleg-Lifecycle.pdf, bezocht 10 april 2013.  

51 Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers, “Zelf beleggen,” http://www.spoa.nl/openbaar-
apotheker/keuzemogelijkheden/zelf-beleggen/, bezocht 10 april 2013. 

http://www.spoa.nl/openbaar-apotheker/keuzemogelijkheden/zelf-beleggen/
http://www.spoa.nl/openbaar-apotheker/keuzemogelijkheden/zelf-beleggen/
http://www.spoa.nl/spoa/assets/File/110707_Korte-uitleg-Lifecycle.pdf
http://www.spoa.nl/openbaar-apotheker/keuzemogelijkheden/zelf-beleggen/
http://www.spoa.nl/openbaar-apotheker/keuzemogelijkheden/zelf-beleggen/


                                                                     

      

 

Hoewel deelnemers aan de regeling slechts indirect zeggenschap hebben, ambieert het SNPF meer 

betrokkenheid van de deelnemers bij hun pensioen. Ook moet het fonds voor 2015 haar regeling veranderen, 

omdat de huidige vaste-bedragenregeling niet meer aan de wet- en regelgeving voldoet. Het fonds heeft daarom 

het project “Toekomst Pensioen SNPF” opgezet. Als onderdeel van dit project organiseerde het fonds een 

tweetal bijeenkomsten voor notarissen, kandidaat-notarissen en gepensioneerden om hun mening over de 

regeling te peilen. Daarnaast hield het fonds een online survey, waaraan alle deelnemers (inclusief 

gepensioneerden) konden meedoen. Gevraagd werd naar voorkeuren omtrent het soort regeling (beschikbare 

premie of vaste uitkering?), de inhoud van de regeling (partnerpensioen of arbeidsongeschiktheidspensioen?) en 

het risicobeleid (risicovol of risicomijdend?). Daarnaast werd gevraagd of deelnemers überhaupt voorstander 

zijn van een collectieve regeling of dat zij liever individueel sparen voor hun pensioen.52 Op basis van dit 

onderzoek heeft de Pensioenraad besloten om per 1 januari 2014 een verplichte basisregeling in te voeren 

(middelloon met een opbouwpercentage van 1,75%) voor inkomen tot €50.855 en een vrijwillige beschikbare 

premieregeling voor inkomen boven dit bedrag.53  

De beroepspensioenverenigingen hebben op creatieve wijze invulling gegeven aan hun wettelijke taken. Zo 

hebben zij het draagvlak voor de pensioenregeling vergroot door een automatisch lidmaatschap en het niet 

heffen van contributie. Ook hebben zij de wettelijke taakafbakening tussen pensioenfonds en 

beroepspensioenvereniging omzeild door personele unies te creëren met deelnemersraden en 

verantwoordingsorganen. Tenslotte hebben de verenigingen besluitvorming over de regeling gestroomlijnd 

door niet alle leden hierbij te betrekken (hetzij door ALV/VvA, hetzij door insturen van tegenstemmen). 

Hoewel deze organisatievorm bijdraagt aan de continuïteit en daadkracht van de vereniging, is zij ook 

problematisch uit democratisch oogpunt. Door de opting-out methode bij het lidmaatschap en het beperken 

van het aantal stemmers bij wijzigingen in de regeling, functioneert de BPV op basis van het mobiliseren van 

weerstand tegen de regeling in plaats het actief werven van steun. Of de BPV-leden daadwerkelijk de inhoud en 

verplichtstelling van de regeling ondersteunen, kan daardoor niet met zekerheid worden gesteld.  
  

                                                            

52 Uiteindelijk namen 447 mensen deel aan het onderzoek. “Op naar een toekomstbestendige pensioenregeling”, SNPF 
Nieuwsbrief, december 2012, p.2; “Contouren nieuwe pensioenregeling zichtbaar,” SNPF Nieuwsbrief, mei 2013, p. 1-2.  

53 “Pensioen wordt inkomensgerelateerd,” SNPF Nieuwsbrief, juli 2013, p2.  



                                                                     

      

 

 

 

Het invoeren van keuzevrijheid in de vorm van collectieve zeggenschap heeft belangrijke gevolgen 

gehad voor de deelnemers van de beroepspensioenregelingen. De beroepspensioenvereniging heeft de invloed 

van de deelnemer over zijn/haar pensioenregeling ontegenzeggelijk vergroot. In theorie heeft daarmee een 

belangrijke democratisering van besluitvorming rondom pensioen plaatsgevonden. In de praktijk blijkt echter 

dat deze diepgaande verandering niet in alle gevallen vlekkeloos verlopen is. Uit het volgende zal blijken dat 

door de introductie van de beroepspensioenvereniging drie specifieke problemen zijn ontstaan: het ontbreken 

van een participatiecultuur, conflicten omtrent de taakafbakening tussen pensioenfonds en 

beroepspensioenvereniging, en het ontbreken van een arbeidsvoorwaardenoverleg.  

 De introductie van de beroepspensioenvereniging heeft onomstotelijk de zeggenschap van de 

individuele deelnemer over zijn/haar pensioenregeling vergroot. Middels de BPV kunnen deelnemers zelf 

bepalen hoe de regeling er uit komt te zien. Voorheen werd dit overgelaten aan vertegenwoordigers binnen de 

beroepsorganisatie. Pensioen was voor veel beroepsorganisaties geen prioriteit, omdat zij een veel bredere 

taakstelling hebben.54 Gesprekspartners stellen dan ook dat de vereniging veel actiever is dan voorheen de 

deelnemersraad. Zij wijten dit met name aan het verschil in bevoegdheden: waar de deelnemersraad slechts een 

adviserende rol had ten aanzien van het fondsbestuur, kan de beroepspensioenvereniging als opdrachtgever van 

de pensioenregeling aanzienlijk meer invloed uitoefenen over het fondsbestuur. Eén gesprekspartner stelt 

daarom dat de voormalige deelnemersraad vooral een passieve taak had, terwijl de BPV zich veel actiever 

bezighoudt met de gang van zaken binnen het fonds.55 Daarnaast geven gesprekspartners aan dat de BPV 

laagdrempeliger is voor veel deelnemers, omdat de vereniging een “plattere” hiërarchie heeft dan het 

pensioenfonds en zij bemand wordt door beroepsgenoten.56 Als deelnemers een vraag hebben over pensioen, 

kunnen ze direct een collega binnen de BPV aanspreken. 

                                                            

54 “Je moest wel lid zijn van de [beroepsorganisatie], maar die gaat eigenlijk over de inhoud van jouw vak. En over 
onderhandelingen met de overheid, en over praten met universiteiten waar [beroepsgenoten] opgeleid worden, 
enzovoorts, enzovoorts. En dat pensioen werd even meegenomen. Maar als jij geen lid wilde zijn van die 
branchevereniging of van die beroepsorganisatie, dan was je wel verplicht om met dat fonds mee te doen. Dat is natuurlijk 
een beetje raar” (Interview BPVD 2013).  

55 “… qua activiteiten is de vereniging natuurlijk veel actiever dan een deelnemersraad. Een deelnemersraad mag dan 
officieel gevraagd en ongevraagd advies geven, en moet de jaarstukken goedkeuren. […] Dat is veel passiever” (Interview 
BPVA 2012).   

56 Interview BPVC 2012.  



                                                                     

      

 

Toch maken slechts weinig deelnemers gebruik van de mogelijkheid om zeggenschap over de regeling uit te 

oefenen. Gesprekspartners geven aan dat deelnemers zelden of nooit het initiatief nemen om een wijziging in 

de pensioenregeling op de agenda te zetten. Daarom komen de meeste initiatieven voor wijzigingen van de 

regeling vanuit het pensioenfonds of verenigingsbestuur.57 Vaak gaat het hier om aanpassingen van de statuten 

en reglementen aan nationale of Europese wet- en regelgeving, niet om substantiële inhoudelijke wijzigingen.58 

Vooralsnog ontbreken wijzigingen in de regeling op initiatief van de deelnemer. Daarnaast wordt de collectieve 

zeggenschap van de deelnemers ook beperkt door een lage opkomst bij de algemene ledenvergaderingen. Niet 

zelden loopt het aantal aanwezigen in de tientallen, met een groot aantal gepensioneerden. Actieve leden zijn 

veelal afwezig bij de ledenvergaderingen.  

Tenslotte wordt ook voor de rekrutering van actieve leden niet het hele ledenbestand benut. Van de 

huidige bestuursleden van de BPV-en zijn er veel afkomstig uit de oude deelnemersraden van de 

beroepspensioenfondsen. Afhankelijk van hun institutionele structuur kunnen de BPV-en een flink aantal 

actieve leden nodig hebben. Het BPV-bestuur zelf is vaak klein, bestaande uit zo’n 3 tot 7 leden. Indien een 

BPV echter een verenigingsraad of Vereniging van Afgevaardigden heeft, zijn veel meer actieve leden nodig. 

Zo heeft de verenigingsraad van de fysiotherapeuten een totaal van 25 leden en bestaat de Vereniging van 

Afgevaardigden van de medisch specialisten uit wel 94 leden. Daarnaast is de BPV ook vaak betrokken bij de 

bemensing van de gremia binnen het pensioenfonds. Veelal bestaat het verantwoordingsorgaan uit de actieve 

leden van de BPV en is de BPV ook betrokken bij de rekrutering van nieuwe bestuursleden van het 

pensioenfonds.  Het kost de BPV-en echter veel moeite om haar leden te enthousiasmeren voor een functie 

binnen de vereniging of het pensioenfonds. Van een echte participatiecultuur binnen de BPV-en is daarom nog 

niet sprake.  

Mobilisering van de leden blijkt minder moeizaam te verlopen in conflictsituaties. Bij de openbare 

apothekers, bijvoorbeeld, ontstond eind 2012 een conflict tussen het pensioenfonds en de BPV aan de ene kant 

en twee brancheorganisaties, de Nederlandse Apothekers Coöperatie en de Vereniging van Jonge Apothekers, 

aan de andere kant.59 Na herhaalde kortingen van de pensioenen door het fonds, eisten de brancheorganisaties 

een onderzoek naar de financiële prestaties van het fonds, die volgens de organisaties ondermaats was. Toen 

het fonds niet wilde instemmen met het aangewezen onderzoeksbureau – het fonds achtte deze niet deskundig 

genoeg – blokkeerden de organisaties een voorgestelde statutenwijziging van de BPV. De wijziging zou de 

statuten aanpassen aan nieuwe wettelijke vereisten, onder andere met betrekking tot het selecteren van 

bestuursleden voor het fonds door de BPV. De brancheorganisaties vonden echter dat de wijziging de interne 

democratie binnen de BPV zou aantasten en dat de invloed van het pensioenfonds over de BPV te groot zou 

                                                            

57 Interview BPVA 2012; Interview BPVD 2013.  

58 Ook hebben een aantal BPV-en keuzemogelijkheden binnen de regeling uitgebreid (bijv. hoog-laag regeling, 
deeltijdpensioen, etc.). Er zijn wel uitzonderingen. Zo hebben zowel de fysiotherapeuten als de medisch specialisten het 
opbouwniveau van hun regeling aanzienlijk aangepast.  

59 Ook het door een deelnemer opgerichte Comité Apothekers Pensioen speelde hierbij een rol. 



                                                                     

      

 

worden.60  Tijdens de algemene ledenvergadering in april 2013 werd de stemming van de statuten gekoppeld 

aan het inschakelen van het externe onderzoeksbureau. Omdat geen oplossing in zicht, besloot het bestuur van 

de BPV daarom af te treden. Hierop volgden nieuwe verkiezingen, waarbij het nieuwe BPV-bestuur volledig uit 

de vertegenwoordigers van de brancheorganisaties kwam te bestaan. Het bestuur van het pensioenfonds 

huurde vervolgens een onafhankelijk onderzoeksbureau in om de eigen prestaties te evalueren. Een bestuurslid 

van het fonds, dhr. Brienen, was positief over het initiatief, maar uitte daarbij wel zijn bezorgdheid dat deze 

met name gedreven leek te worden door kennisachterstand en emotie onder de deelnemers.61   

Gesprekspartners wijten het gebrek aan participatie binnen de BPV-en voornamelijk aan het ontbreken van 

kennis van en/of interesse in pensioen bij de deelnemers, met name onder jongeren. Om deelnemers daarom 

kundiger te maken op het gebied van hun eigen pensioenregeling ondernemen de BPV-en verschillende 

activiteiten. Zo hebben alle BPV-en een website, al dan niet via het pensioenfonds, en zijn zij aanwezig bij de 

jaarlijkse bijeenkomsten van de beroepsorganisaties. Daarnaast publiceren de BPV-en nieuwsbrieven en 

houden zij periodiek enquêtes onder de deelnemers. Een goed voorbeeld hiervan is de recente ledenraadpleging 

van de beroepspensioenvereniging van de dierenartsen in 2011, waarin de mening van beroepsgenoten over 

wijzigingen aan de regeling gepeild werd.62 Tenslotte organiseert ook een klein aantal BPV-en 

voorlichtingsbijeenkomsten voor de leden. Zo reizen de bestuursleden van de BPV voor verloskundigen sinds 

2011 het land door om beroepsgenoten te informeren over het belang van hun regeling.63  

Uit interviews blijkt dat een persoonlijke benadering van de leden veelal effectiever werkt dan geschreven 

communicatie. Omdat de mensen binnen de BPV zich hier erg van bewust zijn, willen ze de momenten van 

persoonlijk contact uitbreiden. Vaak stuitten de BPV-en echter op weerstand. Zo gaf één BPV aan dat het 

moeilijk was om studenten te benaderen, omdat ze niet altijd toegang krijgen tot de opleidingen. Ook heeft de 

vereniging geen toegang tot beroepsregisters om contactinformatie van nieuwe toetreders te krijgen.64 Soms 

hebben praktijken binnen de BPV zelf ook debet aan de lage animo onder leden. Zo organiseren sommige 

beroepspensioenverenigingen hun algemene ledenvergadering onder werktijd. Hierdoor wordt de aanwezigheid 

van actieve deelnemers extra bemoeilijkt. Daarnaast kan men zich ook afvragen of de lijfelijke aanwezigheid die 

vereist is bij een ALV wel past bij beroepsgroepen die veel in de avonduren werken en/of oproepbaar moeten 

                                                            

60 Leen Preesman, “Apothekers ruzieën over pensioenfonds”, IPNederland, 22 april 2013.  

61 Leen Preeman, “’Keet in de tent’ bij apothekersfonds”, IPNederland, 1 juli 2013; Stichting Pensioenfonds Openbare 
Apothekers, “Apothekerspensioen ondergaat metamorfose”, www.spoa.nl, bezocht 9 september 2013.  

62 Overigens bleek uit deze enquête dat er weinig steun was voor de voorgestelde wijziging aan de regeling: de premie voor 
jongeren verhogen en de premie voor ouderen verlagen. Er werd daarom van de geplande wijziging afgezien. 
Deelnemersvereniging Pensioenfonds Dierenartsen, Bestuursverslag DPD 2012, www.dpdierenartsen.nl, bezocht 9 
september 2013.  

63 Deelnemersvereniging Pensioenfonds Verloskundigen, Jaarverslag 2011, www.pensioenfondsverloskundigen.nl, bezocht 
6 februari 2013.  

64 Interview BPVC 2012.  

http://www.spoa.nl/
http://www.dpdierenartsen.nl/
http://www.pensioenfondsverloskundigen.nl/


                                                                     

      

 

zijn (bijvoorbeeld verloskundigen of huisartsen). Opvallend is dat geen van de BPV-en haar leden digitaal 

toegang geeft tot de algemene ledenvergadering, zoals ook wel gebeurt bij aandeelhoudersvergaderingen.65  

 

 Met de Wvb is er ook een nieuwe taakafbakening gekomen tussen pensioenfonds en 

beroepspensioenvereniging. In plaats van de beroepsorganisatie is de vereniging nu opdrachtgever aan het 

fonds en speelt zij een belangrijke rol bij de aanstelling van het fondsbestuur. Hierdoor moet het 

pensioenfonds op veel directere wijze verantwoording afleggen aan de deelnemers/leden. Vooral de 

bestuurders binnen de pensioenfondsen hebben aan deze nieuwe situatie moeten wennen. Doordat er 

voorheen geen zware draagvlakvereiste was voor de verplichtstelling van de beroepspensioenregelingen, 

konden fondsbesturen in redelijke autonomie hun werkzaamheden uitoefenen. Sinds 2006 is er echter een 

geheel nieuwe organisatie bijgekomen, die over de schouders van het fondsbestuur meekijkt. Veel BPV-en 

verwelkomen deze ontwikkelingen. Zo stelt een vertegenwoordiger van BPVC dat  de “countervailing power van 

de vereniging het fondsbestuur scherper en transparanter heeft gemaakt”. Ook heeft de BPV ervoor gezorgd 

dat de termijnen van fondsbestuurders werden beperkt en dat de samenstelling van het bestuur werd verjongd. 

Tenslotte heeft de BPV ervoor gezorgd dat het fondsbestuur zich bewuster werd van de noodzaak om 

draagvlak te creëren onder de deelnemers.66    

Een belangrijke vorm van invloed die de BPV heeft over het pensioenfonds is via het aanstellen van het 

verantwoordingsorgaan.67 Voor Tabel 5 zijn de rapportages van de verantwoordingsorganen uit de 

jaarverslagen van de diverse beroepspensioenfondsen geconsulteerd (totaal: 28). Uit de jaarverslagen blijkt dat 

een aantal onderwerpen veelvuldig aan bod komt. Met name de communicatie van de deelnemers staat hoog 

op de agenda; verantwoordingsorganen vinden dat pensioenfondsbesturen meer naar de deelnemer moeten 

communiceren, duidelijker moeten zijn in hun taalgebruik en meer transparantie over eventuele kortingen of 

toeslagen moeten geven. Ook het beleggingsbeleid wordt veelvuldig besproken: met name bij tegenvallende 

beleggingsresultaten wordt het bestuur aangespoord om het beleggingsbeleid aan te passen. 

Verantwoordingsorganen zijn vaak ook kritisch over de relatie van het pensioenfondsbestuur met 

vermogensbeheerders, de pensioenadministrator en andere externe experts. Met name de onafhankelijkheid 

van het bestuur ten opzichte van deze partijen komt hier ter sprake. Tenslotte worden de 

pensioenfondsbesturen ook veel aangesproken op hun eigen deskundigheid, de hoogte van de 

uitvoeringskosten en de rekrutering van nieuwe bestuursleden om de continuïteit te waarborgen.   

                                                            

65 Wel kunnen de huisartsen per 2013 digitaal stemmen voor hun vertegenwoordigers in de Vergadering van 
Afgevaardigden. “Verenigingsnieuws BPV”, Huisarts en Pensioen, nr. 59, december 2012, p.8.  

66 Interview BPVC 2012.  

67 Officieel benoemt het beroepspensioenfonds de leden van het verantwoordingsorgaan. De BPV-en hebben echter grote 
invloed op deze procedure door kandidaten voor het verantwoordingsorgaan te selecteren en voor te dragen aan het 
fondsbestuur. In sommige gevallen is deze voordracht bindend. Zie ook paragraaf 4.2.  
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Bronnen: Jaarverslagen beroepspensioenfondsen 

 

Een ander belangrijk onderdeel van dit selectieproces is het aanwijzen van nieuwe bestuursleden voor het 

pensioenfonds. Hierbij kunnen de BPV-en hun voorkeur uitspreken voor het soort bestuurder dat zij wensen. 

Zo heeft BPVB er recentelijk voor gekozen om de beroepsgenoten binnen het fondsbestuur aan te vullen met 

een aantal externe deskundigen. BPVB heeft hiervoor een protocol met deskundigheidseisen ontworpen, waar 

nieuwe bestuursleden aan moeten voldoen. Kandidaten voor de functie worden in persoonlijke gesprekken 

door het BPV-bestuur en een deskundige beoordeeld. Pas daarna wordt een kandidaat aan het fondsbestuur 

voorgelegd met de vraag of de persoon in de organisatie zou passen. Het fondsbestuur is daarna zelf 

verantwoordelijk voor de voordracht aan DNB en de benoeming van de nieuwe bestuursleden.68  

Andere BPV-en hebben er juist voor gekozen om niet deskundigen, maar beroepsgenoten aan te stellen 

binnen het fondsbestuur. Ze verwachten dat beroepsgenoten beter in staat zijn de belangen van deelnemers in 

acht te nemen én draagvlak te creëren voor de regeling.69 Over het algemeen zijn de BPV-vertegenwoordigers 

zeer te spreken over de invloed die ze kunnen uitoefenen over het fonds via het verantwoordingsorgaan en het 

rekruteren van bestuursleden. Zo stellen gesprekspartners dat er “echt veel meer openheid” is gekomen in de 

onderlinge verhoudingen en dat de periodieke evaluaties het fondsbestuur “veel scherper” houdt.70 Wel staan 

veel gesprekspartners kritisch tegenover de rol van de overheid, die de afgelopen jaren veel wettelijke 

veranderingen heeft doorgevoerd met betrekking tot de relatie tussen het pensioenfonds en de 

beroepspensioenvereniging. Met name de nieuwe wettelijke vereisten dat de BPV-en formeel niet het 

                                                            

68 Interview BPVB 2012. Omdat de BPV geen orgaan is van het pensioenfonds, kan zij niet zelf de bestuursleden van het 
pensioenfonds benoemen.  

69 Interview BPVC 2012.  

70 Interview BPVA 2012; Interview BPVC 2012.  



                                                                     

      

 

fondsbestuur en de leden van het verantwoordingsorgaan mogen benoemen, hebben geleid tot het ontwerpen 

van nieuwe governance-structuren en de daarmee gepaard gaande kostbare herzieningen van de statuten van de 

beroepspensioenverenigingen.71  

Toch kan de formele invloed van de BPV over het pensioenfondsbestuur ook leiden tot spanningen.  Bij 

de tandartsen ontstond om deze reden een diepgaand conflict over de afbakening tussen pensioenfonds en 

vereniging. De deelnemers aan de beroepspensioenregeling hadden tijdens een algemene vergadering de 

introductie van de BPV goedgekeurd, mits deze een orgaan zou worden van het fonds en daarmee 

instemmings- en goedkeuringsrechten zou verkrijgen.72 Dit werd zo opgenomen in de statuten van Stichting 

Pensioenfonds Tandartsen (SPT). Na de inwerkingtreding van de Wvb in 2007 ontstond er een discussie tussen 

DNB en het pensioenfonds over de rechtmatigheid van deze governance structuur. Hierop besloot het 

pensioenfondsbestuur haar statuten te wijzigen, waarbij de goedkeuringsrechten van de BPV veranderd zouden 

worden in een hoorrecht. Als motivatie gaf het bestuur de gebrekkige belangstelling van leden aan.73 Het fonds 

besloot tevens een nieuwe deelnemersraad binnen het fonds aan te stellen, die de leden van het fondsbestuur 

zou benoemen (voorheen de taak van het BPV-bestuur). Daarnaast besloot het fondsbestuur een 

verantwoordingsorgaan van deelnemers te creëren, dat benoemd zou worden door het bestuur zelf.  

De BPV wilde alleen akkoord gaan met de statutenwijziging mits de goedkeuringsrechten van de vereniging 

behouden bleven. De goedkeuringsrechten van de vereniging ten aanzien van het fonds vormde immers de 

grondslag voor de instemming van de deelnemers met de beroepspensioenvereniging. Daarnaast speelde nog 

een tweede discussiepunt een belangrijke rol. Zo was de BPV voornemens het fondsbestuur te 

professionaliseren, omdat zij vond dat het beheer van €1,5 miljard aan pensioengelden niet meer aan 

beroepsgenoten overgelaten kon worden. Daarom besloot de BPV dat de zittende bestuursleden bij 

herbenoeming vervangen zouden moeten worden door externe deskundigen. Begin 2011 besloot de vereniging 

daarom twee zittende bestuursleden niet opnieuw te benoemen en droeg zij in plaats daarvan twee externe 

deskundigen voor. Deze gang van zaken stootte op bezwaren bij zowel SPT als DNB en beide organisaties 

weigerden vervolg te geven aan de benoeming van de nieuwe bestuursleden. Hierop volgde een kort geding, 

waarbij de BPV in het gelijk werd gesteld. Wel werd door de rechter bedongen dat de BPV op korte termijn 

een ALV moest organiseren om de leden te laten stemmen over het niet opnieuw benoemen van de zittende 

bestuursleden. De ALV werd gepland voor 31 maart 2011.   

                                                            

71 Zo stelt een gesprekspartner: “En in 2010 werd duidelijk, eind 2010, 2011, werd duidelijk dat het zo niet langer kon. We 
konden dat niet bij elkaar houden. We moesten dat verantwoordingsorgaan er uit lichten, want het verantwoordingsorgaan 
moet volgens De Nederlandsche Bank een onderdeel zijn van het pensioenfonds zelf. Nou met dat soort dingen zijn we 
dus eigenlijk de hele tijd bezig. We worden ook de hele tijd ingehaald door wet- en regelgeving. Dan is er iets en dan moet 
het weer anders, omdat wet- en regelgeving verandert. Het is heel onrustig in die wereld”(Interview BPVD 2013).  

72 Persoonlijke correspondentie met auteur.  

73 “Wat betreft de medezeggenschap van de deelnemers en gepensioneerden maakt het bestuur zich zorgen over het feit, 
dat van de circa vijfenzeventighonderd deelnemers en pensioengerechtigden er op cruciale Algemene Vergaderingen van 
de BPV vaak minder dan 25 mensen aanwezig zijn die uiteindelijk moeten oordelen over het functioneren van het bestuur 
en het voortbestaan van het pensioenfonds”. Stichting Pensioenfonds Tandartsen en Tandartsspecialisten 2010, Jaarverslag 
2009, Heerlen: SPT, pp. 5-6.  



                                                                     

      

 

Nog voor de ALV bleek echter dat het fondsbestuur nieuwe statuten wilde invoeren waarin de 

goedkeuringsrechten van de vereniging toch waren veranderd in een hoorrecht. Ontzet over deze gang van 

zaken ontsloeg het BPV-bestuur de overgebleven zittende bestuursleden van het fonds. Tijdens de ALV, welke 

een enorm hoge opkomst had, werd deze beslissing door de leden bekrachtigd. Eén van de aanwezigen diende 

een motie in om het ontslag van het fondsbestuur door de BPV goed te keuren. Ongeveer 280 leden stemden 

voor deze motie (70 tegen). Hiermee was de kous echter nog niet af. De SPT-bestuurders meenden dat de BPV 

helemaal niet bevoegd was om hen te ontslaan. Ook stelden zij dat er sprake was van wanbeleid bij de BPV. 

Op dat moment greep de toezichthouder in. DNB achtte het pensioenfonds “stuurloos” en was voornemens 

een toezichthouder bij het fonds in te stellen. De zaak kwam daarmee voor de Ondernemingskamer van het 

Gerechtshof te Amsterdam.74 De Ondernemingskamer was het met DNB eens en stelde een bewindvoerder in 

bij het fonds. Wat betreft de BPV oordeelde de Ondernemingskamer dat de vereniging geen orgaan was van 

het fonds en daardoor buiten het toezichtkader van DNB viel.   

Samen met de bewindvoerder heeft de BPV een nieuwe governance structuur ontwikkeld, waarbij de 

beroepspensioenvereniging en het pensioenfonds nauw met elkaar verbonden zijn.75 Zo is er een nieuwe 

Pensioenraad ingesteld, die het verantwoordingsorgaan vormt en de leden van de Raad van Toezicht benoemd. 

De Raad heeft tevens goedkeuringsrechten ten opzichte van strategische veranderingen, diverse 

informatierechten en stelt de compensatie van het bestuur vast. De Pensioenraad vormt een personele unie met 

het verenigingsbestuur. Daarnaast komt er een nieuwe deelnemersvergadering binnen het fonds. De 

vergadering benoemt de Pensioenraad en neemt haar verantwoording af. Het heeft ook een algemeen 

informatierecht. Om ook hier de banden tussen fonds en vereniging aan te halen, vindt de 

deelnemersvergadering plaats na de ALV van de vereniging. Tenslotte is besloten om, in anticipatie op de Wet 

Versterking Bestuur Pensioenfondsen, twee externe deskundigen toe te voegen aan het fondsbestuur.76 De 

Algemene Ledenvergadering heeft de nieuwe governance structuur op 19 januari 2012 goedgekeurd.  

 De beroepspensioenfondsen nemen een unieke plek in het Nederlandse pensioenlandschap in, omdat 

zij een collectieve pensioenregeling aanbieden in de afwezigheid van een arbeidsvoorwaardenoverleg. Immers, 

er is geen sprake van traditionele werkgever-werknemerrelaties bij de vrije beroepen. Loondiensters maken 

daarom individueel afspraken met hun werkgevers over eventuele bijdragen aan hun pensioenpremie, terwijl 

zelfstandigen hun pensioenpremie betalen uit hun omzet. De meeste beroepspensioenregelingen zijn premie-

                                                            

74 OK Amsterdam,29 april 2011, LJN BQ4824.  

75 “Nieuwe governance SPT”, presentatie van Dr. W.H. van Houwelingen, bewindvoerder SPT, tijdens de Algemene 
Ledenvergadering van de Beroepspensioenvereniging Tandartsen en Tandartsspecialisten, 19 januari 2012 te Utrecht.  

76 Over het voordeel van deskundigen in het fondsbestuur stelt een vertegenwoordiger van de BPV: “Kijk, wij wisten 
nooit of het beleid van het bestuur nu kwam van de adviseur of dat ze het zelf wilden. Er wordt wel gezegd, ja, het bestuur 
beslist, maar [of] het er vandaan komt, weet je niet. En nu zien we echt in de stukken die we krijgen, dat het bestuur 
gewoon vanuit hun eigen deskundigheid het doet. Weliswaar soms nog toetst bij de adviseurs, die er nog wel zijn. … 
[Maar] het bestuur ontwikkelt nu beleid en hoeft niet overal zijn oor te luister te leggen… Ze zijn zelf deskundig genoeg”. 



                                                                     

      

 

overeenkomsten met lage opbouwniveaus. Over het algemeen voorzien de regelingen in een basispensioen, 

waarbij slechts een laag percentage van het gemiddeld beroepsinkomen als pensioen uitgekeerd wordt. Leden 

van de beroepspensioenvereniging stellen het opbouwniveau vast, terwijl de premiehoogte wordt bepaald door 

het fonds. Voor de premie wordt in het algemeen een vast percentage van het jaarinkomen gehanteerd, hoewel 

sommige fondsen verschillende premiepercentages hanteren voor verschillende leeftijdsgroepen (bijvoorbeeld 

de notarissen en de dierenartsen). Hierdoor variëren de premiepercentages van 10% van het jaarlijkse inkomen 

tot soms wel 33%.77 Ook stellen de meeste fondsen een maximaal beroepsinkomen vast, waarover pensioen 

wordt opgebouwd.78 De maximale beroepsinkomens verschillen sterk van elkaar. Zo is het maximale 

beroepsinkomen van een zelfstandige medisch specialist op €221.930 (2013) gesteld, terwijl het maximale 

beroepsinkomen van een fysiotherapeut in loondienst €35.800 (2013) is.79 

Omdat er geen centrale loononderhandelingen zijn, moeten deelnemers zelf hun jaarinkomen opgeven. Op 

basis daarvan bepaalt het fonds de premiehoogte. Daar de beroepspensioenverenigingen niet beschikken over 

inkomensgegevens van hun leden, is het de eigen verantwoordelijkheid van het lid om het juiste inkomen op te 

geven. Dit brengt een moeilijke situatie met zich mee, indien het opgegeven inkomen afwijkt van het 

daadwerkelijke inkomen. Immers, bij een inkomen dat hoger ligt dan het huidige inkomen wordt de premie te 

laag geschat. De deelnemer zal dan te weinig pensioen opbouwen. Een ander probleem ontstaat, wanneer het 

daadwerkelijke inkomen lager ligt of komt te liggen dan het opgegeven inkomen. In dat geval betaalt de 

deelnemer te veel premie en zal dan restitutie van het te veel betaalde bedrag moeten aanvragen. Dit systeem 

vergt dus meer eigen initiatief van de deelnemer en brengt meer financiële onzekerheid met zich mee dan 

wanneer de premie wordt gekoppeld aan een vooraf vastgesteld loon.  

Daarnaast hebben ook hier veranderingen in de beroepsgroep hun uitwerking gehad. Het kan immers zo 

zijn dat in slechte tijden de premiepercentages simpelweg te hoog worden voor bepaalde groepen deelnemers. 

Zo is er bij de fysiotherapeuten een conflict ontstaan tussen nieuwe deelnemers en de 

beroepspensioenvereniging over het opbouwniveau van de regeling. In 2011 heeft het fonds haar 

basispensioenregeling uitgebreid naar een regeling met een ambitieuzer opbouwniveau, de zogeheten 

basisPLUSregeling. De basisPLUSregeling voorziet in een pensioen van ongeveer 59-68% van het 

beroepsinkomen, inclusief AOW, voor loondiensters en 39% van het beroepsinkomen voor zelfstandige 

fysiotherapeuten, een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de eerdere situatie (41-47% en 27% 

                                                            

77 Stichting Beroepspensioenfonds voor Zelfstandige Kunstenaars, “Uw pensioenregeling in het kort”, 
http://www.pfaena.nl/downloads/AENA_Pensioenregeling_in_het_kort.pdf, bezocht 10 april 2013; Stichting 
Pensioenfonds voor Dierenartsen, “Premie,” 
https://www.pensioenfondsdierenartsen.nl/Uw_pensioen/Pages/Premie.aspx, bezocht 10 april 2013.   

78 Er is wel enige flexibiliteit. Zo kan binnen veel regelingen extra gespaard worden.  Indien een deelnemer aanzienlijk 
minder verdient dan het beroepsinkomen, kan hij/zij korting op de premie aanvragen. 

79 Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten, “Uw Premie”, https://www.spms.nl/Home/Deelnemers/Pensioen/Uw-
premie.aspx, bezocht 10 april 2013; Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten, “U bouwt pensioen op”, 
https://www.fysiopensioen.nl/Uw_pensioen/Pages/u_bouwt_pensioen_op.aspx, bezocht 10 april 2013.  

http://www.pfaena.nl/downloads/AENA_Pensioenregeling_in_het_kort.pdf
https://www.pensioenfondsdierenartsen.nl/Uw_pensioen/Pages/Premie.aspx
https://www.spms.nl/Home/Deelnemers/Pensioen/Uw-premie.aspx
https://www.spms.nl/Home/Deelnemers/Pensioen/Uw-premie.aspx
https://www.fysiopensioen.nl/Uw_pensioen/Pages/u_bouwt_pensioen_op.aspx


                                                                     

      

 

respectievelijk).80 Na een succesvolle schriftelijke stemronde (met 800 tegenstemmen, ongeveer 5% van de 

leden) is deze regeling op 1 januari 2011 ingegaan. Nieuwe deelnemers aan de regeling stromen automatisch in, 

terwijl oudere deelnemers tot 2015 de keuze hebben tussen de basisregeling en de basisPLUSregeling.  

 

 

 

 
  Bron: http://petities.nl/petitie/te-hoge-fysiotherapie-pensioenfondspremie, bezocht 6 februari 2013.  

 

 

Niet alle fysiotherapeuten waren echter tevreden met de gang van zaken. Eind 2011 ontving het bestuur 

van de beroepspensioenvereniging een petitie van 550 net afgestudeerde fysiotherapeuten, de Petitiegroep 

genoemd (zie Afbeelding 1). Aanleiding voor de petitie was de verhoging van de pensioenpremie, die voor veel 

startende fysiotherapeuten niet op te brengen was. Door de veranderingen in de zorgverzekering is het aantal 

patiënten in de fysiotherapie sterk afgenomen, met grote gevolgen voor de inkomens van de therapeuten zelf. 

Op de ALV van 2011 pleitten twee vertegenwoordigers van de petitiegroep ervoor om ofwel de 

BasisPLUSregeling aan te passen ofwel een ingroeimodel voor jonge deelnemers te realiseren. De ALV besloot 

het fondsbestuur om nader onderzoek te vragen. Het fondsbestuur adviseerde echter tegen aanpassingen aan 

                                                            

80 Deelnemersvereniging Pensioenfonds Fysiotherapeuten, Jaarverslag 2010, www.fysiopensioen.nl, bezocht 6 februari 
2013.  

http://petities.nl/petitie/te-hoge-fysiotherapie-pensioenfondspremie
http://www.fysiopensioen.nl/


                                                                     

      

 

de regeling in verband met de hoge kosten die hiermee gepaard zouden gaan.81 Ook de deelnemersraad van het 

fonds deelde die mening. De pensioenpremie voor jonge fysiotherapeuten bleef daarom onveranderd.  

Wel is de beroepspensioenvereniging naar aanleiding van de petitie in gesprek gegaan met het fonds en de 

beroepsorganisatie KNGF om te kijken hoe de situatie voor jonge beroepsgenoten verbeterd kan worden. 

Volgens de beroepspensioenvereniging wordt de situatie bemoeilijkt door het ontbreken van een CAO binnen 

de beroepsgroep. Het bestuur stelt op haar website dat zij van mening is dat individuele werkgevers en 

werknemers onvoldoende afspraken maken over primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, inclusief 

pensioen.82 Door het maken van collectieve afspraken zouden problemen zoals het bovenstaande voorkomen 

kunnen worden. De BPV wil daarom met pensioenfonds en beroepsorganisatie bekijken welke mogelijkheden 

bestaan om dergelijke collectieve afspraken te maken.83 Zonder koppeling van pensioen aan andere 

arbeidsvoorwaarden, zoals loon, wordt het afstemmen van verschillende belangen binnen de BPV aanzienlijk 

bemoeilijkt.  

 In haar zevenjarig bestaan is er veel gebeurd rondom de beroepspensioenvereniging. Sommige 

ontwikkelingen zijn te wijten aan de nog relatieve onbekendheid met deze nieuwe organisatie. Zo is het te 

verwachten dat conflicten tussen pensioenfondsbestuur en beroepspensioenvereniging in de loop der tijd 

aanzienlijk minder zullen worden, zodra de betrokkenen meer gewend zijn aan de nieuwe situatie. Andere 

problemen zijn minder eenduidig. Zo is het niet waarschijnlijk dat de animo onder de leden zich vanzelf 

verbeterd. Leden blijken zich weinig voor pensioen te interesseren en zetten zich bijna niet in voor de 

vereniging. Om een daadwerkelijke omslag te creëren zullen verenigingen daarom op een andere manier aan 

outreach moeten gaan doen. De reeds ingezette tendens naar digitalisering vormt daarbij een stap in de juiste 

richting. Tenslotte zijn er ook zaken die buiten de reikwijdte van de beroepspensioenvereniging liggen. Het 

ontbreken van een arbeidsvoorwaardenoverleg is hier een voorbeeld van.84 Hierbij is een gecoördineerde 

aanpak nodig van beroepspensioenvereniging, beroepsorganisatie en ministerie van SZW.     

                                                            

81 “Het bestuur van het pensioenfonds heeft geconcludeerd dat de problematiek vooral ligt op het terrein van 
inkomenspolitiek. Het is niet aan het pensioenfonds om daarin te adviseren”. Zie: www.fysiopensioen.nl/home, bezocht 
18 april 2013.  

82 “Het bestuur DPF is van mening dat de signalen die vanuit de petitiegroep afgegeven zijn een serieus probleem 
betreffen voor individuele deelnemers aan onze beroepspensioenregeling. Het gaat daarbij om de hoogte van de te betalen 
pensioenpremie, waarbij een bijdrage van de kant van de werkgever ontbreekt, ten opzichte van hun inkomen. Het bestuur 
DPF stelt vast dat er in de arbeidsrelatie weinig tot niets geregeld is over de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, 
het [sic] al jarenlang ontbreken van een werkende CAO is hier debet aan”. Zie: www.fysiopensioen.nl/home, bezocht 18 
april 2013.   

83 Persoonlijke correspondentie met auteur.  

84 Een ander risico is het ontnemen van status als vrij beroep, waardoor een groot gedeelte van de beroepsgroep weer in 
loondienst zou komen te werken. Bij de medisch specialisten is recentelijk het voortbestaan van de professie als vrij 
beroep onderzocht door de Commissie Meurs in opdracht van de Minister van VWS. Zie P.L. Meurs, M. Bontje, H. 
Borstlap en J. Legemaate 2012, “Gezond Belonen. Beleidsopties voor de Inkomens van Medisch Specialisten”, Den Haag.  

http://www.fysiopensioen.nl/home
http://www.fysiopensioen.nl/home


                                                                     

      

 

 

 

 In het volgende zal de beroepspensioenvereniging als experiment met collectieve keuzevrijheid over de 

pensioenregeling geëvalueerd worden naar aanleiding van een drietal criteria: de realisatie van heterogene 

voorkeuren, de continuïteit van de vereniging, en de financiële kosten en baten. Ook zal worden bezien in 

hoeverre de beroepspensioenvereniging voldoet aan een vijftal randvoorwaarden: solidariteit, non-discriminatie, 

juridische uitvoerbaarheid, goed pensioenfondsbestuur en duurzaamheid. Hieruit volgt dat de uitkomsten van 

de keuzevrijheid gecreëerd door de beroepspensioenvereniging in hoge mate afhankelijk zijn van de interne 

organisatie van de vereniging en het wettelijk kader waarin deze opereert.  

 

 Een eerste criterium waaraan de beroepspensioenvereniging getoetst zal worden, is de mate waarin zij 

de realisatie van heterogene voorkeuren bespoedigt. In theorie lijken de beroepspensioenverenigingen beter in 

staat te zijn dan de bedrijfstakpensioenfondsen of ondernemingspensioenfondsen om de voorkeuren van de 

deelnemers te realiseren, omdat de deelnemers zelf hun stem kunnen uitbrengen over wijzigingen in de 

regeling. In de praktijk hangt deze realisatie echter af van twee elementen: de wijze waarop besluiten worden 

genomen binnen de vereniging en de mate waarin de deelnemers gebruik maken van deze 

besluitvormingsprocessen. Het bovenstaande heeft al laten zien dat beide elementen iets te wensen overlaten. 

Zo is er aantal BPV-en die ALV laten stemmen over wijzigingen in de regeling, maar daarbij geen quorum 

hanteert. Aangezien ALV’s over het algemeen slecht bezocht worden, uit slechts een klein aantal leden hun 

voorkeuren over de wijzigingen. De grote meerderheid van de leden wordt daarbij niet gehoord. Ook bij BPV-

en, die een schriftelijke stemming houden over wijzigingen in de regeling, bestaat dit gevaar. Omdat alleen 

tegenstemmers wordt gevraagd hun stembiljet in te dienen, is het onmogelijk te bepalen wat de voorkeuren zijn 

van de deelnemers die dit niet doen: steunen zij daadwerkelijk de regeling of zijn er andere redenen waarom zij 

hun stem niet laten horen (desinteresse, niet op de hoogte, etc.).85  

Daarnaast moet ook bekeken worden in hoeverre de beroepspensioenvereniging bijdraagt aan een stelsel 

met een hoge continuïteit. Er is in eerste instantie geen reden om aan te nemen dat de 

beroepspensioenvereniging in financiële zin de continuïteit van het fonds bedreigt. Van groter belang lijkt de 

verplichtstelling. Immers, zodra deze komt te vervallen, wordt het beroepspensioenfonds slapend en zal het 

worden opgeheven, zodra aan de verplichtingen van de laatste deelnemer voldaan is. Voor de deelnemer blijft 

                                                            

85 Zelfs al bovenstaande besluitvormingsprocessen beter geregeld zouden zijn, is het nog maar de vraag of deelnemers er 
ook gebruik van zouden maken. Overigens is het geheel begrijpelijk dat BPV-en deze besluitvormingsmethoden hanteren, 
omdat veel te vaak deadlock binnen de besluitvorming zou ontstaan. 



                                                                     

      

 

de continuïteit van het fonds gewaarborgd, mits er voldaan wordt aan drie voorwaarden. Ten eerste moet de 

deelnemer werkzaam in de beroepsgroep blijven om als actieve deelnemer aan de pensioenregeling deel te 

nemen. Beroepsgenoten ervaren hier meer flexibiliteit dan bijvoorbeeld deelnemers aan een 

bedrijfstakpensioenregeling: een wisseling van zelfstandige naar loondienst of andersom heeft in eerste instantie 

geen effect op de deelname aan de regeling.  

Voorts moet er ook voldoende draagvlak onder de beroepsgroep zijn voor de verplichtstelling. In 

tegenstelling tot de bedrijfstakpensioenfondsen spelen ook hier de voorkeuren van deelnemers een directe rol, 

aangezien hun lidmaatschap van de BPV gezien wordt als uiting van steun voor de verplichtstelling. Mocht de 

verplichtstelling komen te vervallen vanwege een ontbrekend draagvlak, dan is dit een wens van de 

meerderheid van de beroepsgroep. Een groter probleem ontstaat echter wanneer een verplichtstelling in gevaar 

komt, omdat de samenstelling van de beroepsgroep verandert, zoals dat bij de fysiotherapeuten en apothekers 

het geval is. In dat geval kan de minister van SZW de verplichtstelling intrekken tegen de zin van de deelnemers 

in.86 Met name dit laatste kan de continuïteit van het fonds in gevaar brengen.    

Een derde criterium om in beschouwing te nemen zijn de financiële kosten en baten van de uitbreiding van 

keuzevrijheid: heeft de introductie van de beroepspensioenvereniging een positief effect gehad op de 

uitvoeringskosten en rendementen van het fonds? Dat de beroepspensioenvereniging de uitvoeringskosten van 

de pensioenregeling heeft verminderd, valt niet te verwachten. De beroepspensioenvereniging is een extra 

organisatie ter aanvulling van het fonds. De uitvoeringskosten van de beroepspensioenvereniging zelf moeten 

daarom bij die van het fonds bijgeteld worden. Overigens blijken die kosten in de praktijk vrij laag te liggen. In 

2011 lagen de uitvoeringskosten van de beroepspensioenverenigingen tussen de 23 duizend euro (zelfstandige 

kunstenaars) en de 250.000 duizend euro (huisartsen). Kosten zijn voornamelijk organisatorisch van aard, daar 

bestuursleden onbezoldigd zijn (wel vacatiegeld).  

De uitvoeringskosten van de beroepspensioenvereniging is echter geen  goede maatstaf om de kosten te 

bepalen. Immers, bijna alle beroepspensioenverenigingen worden gefinancierd door het fonds. Het is daarom 

de vraag of de beroepspensioenvereniging de uitvoeringskosten van het fonds heeft verhoogd. Helaas 

ontbreken de data van voor de invoering van de beroepspensioenvereniging, waardoor een historische 

vergelijking niet mogelijk is. Wel kunnen we de uitvoeringskosten van de beroepspensioenfondsen vergelijken 

met die van de Nederlandse pensioenfondsen als geheel. Tabel 6 laat de totale uitvoeringskosten van de 

verschillende beroepspensioenfondsen zien, terwijl Tabel 7 deze toont in relatie met het belegd vermogen. 

Recent onderzoek heeft uitgewezen dat de kosten van Nederlandse pensioenfondsen ongeveer 0,52% van het 

belegd vermogen bedragen.87 Wanneer we de kosten van de beroepspensioenfondsen beschouwen, zien we dat 

zij relatief lage uitvoeringskosten hebben, die bovenal vrij stabiel zijn geweest de afgelopen drie jaar. Alleen 

                                                            

86 Overigens is het op dit moment nog maar de vraag of het ministerie van SZW daadwerkelijk de verplichtstelling zal 
intrekken, indien dit het geval is.   

87 In 2011 werd 0,14% van het belegd vermogen besteed aan uitvoeringskosten en 0,38% van het belegd vermogen aan 
vermogensbeheer. LCP Netherlands, Inzicht in de uitvoeringskosten en vermogensbeheerkosten van de Nederlandse pensioenfondsen, 
Utrecht, september 2012, pp. 10 en 15.  



                                                                     

      

 

AENA en de verloskundigen hebben aanzienlijk hogere kosten dan het Nederlands gemiddelde, hetgeen 

verklaard kan worden door de kleine omvang van deze fondsen. Op zelfde wijze kunnen de hoge kosten per 

deelnemer voor de huisartsen en de medisch specialisten (Tabel 8) verklaard worden door de grote vermogens 

van beide fondsen en de hoge performance fees van de vermogensbeheerders die daarmee gepaard gaan.  

 

 SPF SPOA SPT SPD SPH AENA SPMS SPV SNPF 

2011 12.353 3.938 6.570 3.490 35.893 778 24.674 2.456 8.141 

2010 11.928 3.998 6.165 3.450 31.729 710 26.097 1.986 5.352 

2009 7.503 3.583 5.571 2.738 - 649 23.745 1.620 4.326 

Bron: Jaarverslagen beroepspensioenfondsen.  

 

 

 SPF SPOA SPT SPD SPH AENA SPMS SPV SNPF 

2011 0,58 0,34 0,44 0,38 0,48 1,64 0,40 1,21 0,74 

2010 0,60 0,38 0,45 0,42 0,44 1,85 0,47 1,11 0,53 

2009 0,41 0,39 0,41 0,37 - 2,14 0,48 1,02 0,46 

Bron: Jaarverslagen beroepspensioenfondsen.  

 

 

 SPF SPOA SPT SPD SPH AENA SPMS SPV SPNF 

2011 435,62 830,45 880,11 620,44 2128,76 99,31 1644,49 745,37 1238,75 

2010 689,32 858,49 814,94 626,70 2185,40 107,02 1801,28 623,94 837,97 

2009 454,98 783,51 730,72 516,41 - 92,83 1678.92 522,08 682,19 

Bron: Jaarverslagen beroepspensioenfondsen.  

 



                                                                     

      

 

Een vergelijking van behaalde rendementen pakt wat minder goed uit voor de beroepspensioenfondsen 

(zie Tabel 9). Volgens DNB behaalden de Nederlandse pensioenfondsen in 2010 een gemiddeld rendement van 

12,1% en een gemiddeld rendement van 16,4% in 2009.88 Dit is iets hoger dan wat de OECD rapporteert, 

namelijk 9,5% voor 2010 en 11,5% voor 2009.89 Als we de hogere DNB-cijfers hanteren, dan scoren bijna alle 

beroepspensioenfondsen beide jaren onder het gemiddelde (met uitzondering van het fonds voor de medisch 

specialisten). Maar ook met de lagere OECD-cijfers scoort bijna de helft van de beroepspensioenfondsen 

onder het gemiddelde. Data voor 2011 zijn op het moment van schrijven nog niet beschikbaar. 

 

 SPF SPOA SPT SPD SPH AENA SPMS SPV SNPF 

2011 5,9 9,9 10,7 12,7 4,2 10,0 10,8 10,3 10,3 

2010 6,5 11,5 7,1 10,7 8,3 10,9 14,0 10,9 9,5 

2009 11,7 5,2 5,6 6,8 17,6 13,6 17,1 10,4 6,8 

Bron: Jaarverslagen beroepspensioenfondsen.  

 

 De Wvb heeft solidariteit binnen de beroepspensioenregelingen verhoogd door een doorsneepremie en 

het verbod op een medische keuring verplicht te stellen. Desondanks is de solidariteit tussen groepen 

deelnemers binnen de beroepspensioenfondsen beperkt. De voornaamste oorzaak hiervan is dat bijna alle 

beroepspensioenfondsen (collectieve) premieovereenkomsten aanbieden, waardoor er bijna geen herverdeling 

plaatsvindt tussen groepen deelnemers. Daarnaast zijn sommige tegenstellingen tussen deelnemers 

(opleidingsniveau, mannen of vrouwen) minimaal, omdat de beroepsgroepen vrij homogeen zijn. Wel kennen 

sommige fondsen tegenstellingen tussen jonge en oude deelnemers of loondiensters en zelfstandigen, die tot 

uiting komt bij het bepalen van het ambitieniveau van de regeling en daarmee de premiestelling. Hoe dit 

uitpakt, hangt wederom af van de besluitvormingsprocedure: hebben groepen deelnemers de kans om hun 

voorkeuren te uiten? Uit het bovenstaande is al gebleken dat dit niet altijd het geval is.  

Daarnaast is het de vraag hoe deelnemers de belangen van anderen in acht zullen nemen, wanneer zij 

participeren in het besluitvormingsproces. Recente ervaringen binnen de BPV-en geven aan dat er wel degelijk 

                                                            

88 De Nederlandsche Bank, Rapport beleggingsopbrengst pensioenfondsen 2000-2010 (in het kader van de motie Van den 
Besselaar c.s.), november 2011, p. 6.  

89 F. Stewart and J. Yermo 2008, "Pension Fund Governance: Challenges and Potential Solutions", OECD Working Papers 
on Insurance and Private Pensions, No. 18, Paris: OECD. 



                                                                     

      

 

rekening wordt gehouden met de belangen van verschillende groepen binnen het deelnemersbestand. Zo werd 

de Petitiegroep van jonge fysiotherapeuten, die protesteerde tegen de premieverhoging, van meet af aan serieus 

genomen en herhaaldelijk uitgenodigd voor gespreken met fonds- en verenigingsbestuur. Hoewel het 

fondsbestuur uiteindelijk besloot de premie niet aan te passen, zijn de bezwaren van de Petitiegroep uitvoering 

meegewogen. Ook bij de dierenartsen heeft zich iets soortgelijks voorgedaan. Hier waren het fondsbestuur en 

de BPV voornemens om van jongere deelnemers een hoger premiepercentage te vragen dan van oudere 

deelnemers. Een enquête onder de deelnemers gaf echter aan dat er geen enkele steun bestond voor deze 

wijziging. Het fondsbestuur en de BPV trokken daarop hun voorstel weer in. Beide ervaringen zijn succesvolle 

voorbeelden van interne democratie binnen de beroepspensioenvereniging.  

Het belang van een inclusieve besluitvormingsprocedure staat ook centraal bij de beoordeling van 

averechtse selectie/non-discriminatie. Omdat de beroepspensioenregelingen verplicht zijn, moet en kan iedere 

beroepsgenoot hier aan deelnemen ongeacht persoonlijke kenmerken. Wel is het zo dat sommige groepen 

deelnemers zich actiever opstellen dan andere: gepensioneerden nemen vaker deel dan werkende deelnemers, 

mannen vaker dan vrouwen, hoger opgeleiden vaker dan lager opgeleiden. Ook mensen die al actief waren 

binnen deelnemersraad van het fonds of de beroepsorganisatie spelen vaker een actievere rol. Daarnaast 

kunnen sommige groepen deelnemers buitengesloten worden door het besluitvormingsproces. Uitsluiting kan 

geminimaliseerd worden door een gekwalificeerde meerderheid te vereisen bij stemrondes en een 

aanwezigheidsquorum bij de ALV. Wel ontstaan er grote problemen wanneer er geen quorum is en bij gewone 

meerderheid gestemd wordt. Het is te verwachten dat dan met name gepensioneerden gehoord zullen worden, 

omdat zij vaker aanwezig zijn bij ledenvergaderingen. Hierdoor kan een tirannie van de minderheid ontstaan. 

Bij sommige BPV-en is dit probleem voorkomen door gepensioneerden en slapers geen stemrecht te geven 

over de regeling.  

Ook de juridische uitvoerbaarheid van de beroepspensioenvereniging is niet altijd gemakkelijk gebleken. 

Dit heeft vooral te maken met de relatieve vrijheid van handelen die de Wvb bood en de wettelijke beperkingen 

daarop die later ingevoerd zijn. Hierdoor hebben de BPV-en naar eigen inzicht in 2006 hun vereniging 

ingericht, maar moesten zij al weer snel hun statuten en reglementen aanpassen. Veelal ging het om 

instemmingsrechten die de BPV zichzelf had toebedeeld binnen het pensioenfonds en de positie van het 

verantwoordingsorgaan. Hierdoor zijn de overgangskosten van de BPV aanzienlijk – en wellicht onnodig – 

verhoogd. Daarnaast is er ook onduidelijk over de rol van de toezichthouder bij de BPV-en.90 Immers, DNB 

houdt formeel toezicht over beroepspensioenfondsen, maar niet over de verenigingen. Toch stelt DNB eisen 

aan de verenigingen, wanneer zij bijvoorbeeld benoemingen doen (bestuur, deelnemersraad) binnen het fonds. 

Het gaat hier met name om deskundigheidseisen.91 Het is voor de verenigingen moeilijk om mensen te vinden 

                                                            

90 Zo hadden de openbare apothekers de hele vereniging aangewezen als verantwoordingsorgaan: zo zou het fondsbestuur 
verantwoording moeten afleggen aan alle leden. Volgens DNB strookte dit echter niet met de deskundigheidseisen die 
gesteld wordt aan functionarissen binnen het pensioenfonds.  

91 DNB was bijvoorbeeld ook partij bij het conflict tussen de BPV en het pensioenfonds voor tandartsen. DNB was niet 
blij met het ontslag van het fondsbestuur door de BPV, omdat deze het pensioenfonds “stuurloos” had gelaten.  



                                                                     

      

 

die aan die hoge eisen voldoen. Een aantal BPV-en heeft dit opgelost door nieuwe functionarissen binnen het 

fonds een lang inlooptraject te geven.  

Goed pensioenfondsbestuur is wederom afhankelijk van de interne governance van fonds en vereniging. 

Als de BPV goed werkt, verhoogt deze de transparantie van het pensioenfondsbestuur. Wel is het zo dat BPV-

bestuur en fondsbestuur veel informeel samenwerken, al dan niet daardoor aangedreven door het ontbreken 

van een verenigingscultuur. Voorstellen om de regeling te wijzigingen ontstaan bijvoorbeeld vaak uit 

gezamenlijk overleg tussen fonds- en verenigingsbesturen. In die situaties kan een “old boys network” ontstaan, 

waarbij een klein groepje mensen bepalend wordt voor de inhoud en uitvoering van de regeling. Het is daarom 

erg belangrijk dat BPV-en blijven streven naar meer betrokkenheid van de leden. Om die reden hebben veel 

BPV-en ook een voorkeur om geen deskundigen, maar beroepsgenoten binnen het fondsbestuur aan te 

stellen.92 Wel moet daarbij aangetekend worden dat deze betrokkenheid van de leden samen moet gaan met het 

vergroten van hun kennis over de eisen die gesteld worden aan goed pensioenfondsbestuur, zodat conflicten 

als bij de openbare apothekers in de toekomst voorkomen kunnen worden.   

Tenslotte moet de duurzaamheid van de beroepspensioenvereniging beschouwd worden: hoe zal 

omgegaan worden met financieel moeilijkheden en onvoorspelbare risico’s, zoals de stijgende 

levensverwachting? De BPV-en blijken in de praktijk goed in staat te zijn om zich aan te passen aan 

veranderende omstandigheden. Zo hebben een aantal BPV-en hun regelingen aangepast in verband met de 

stijgende levensverwachting en de lage rentestand: hogere ambitieniveaus en een lagere onvoorwaardelijke 

indexatie (bijvoorbeeld de fysiotherapeuten en de openbare apothekers). Nadeel is wel dat besluitvorming 

binnen de BPV vaak lang duurt, omdat er eerst een ALV of schriftelijk stemronde georganiseerd moet worden. 

Dit vermindert de daadkracht van de BPV aanzienlijk: het duurt vaak minimaal een jaar, voordat wijzigingen 

kunnen worden doorgevoerd. Tenslotte kan gesteld worden dat de beroepspensioenverenigingen, zelfs bij 

liquidatie, geen grote invloed zullen hebben op de overheidsfinanciën; zij vormen slechts een kleine groep 

binnen het Nederlandse pensioenstelsel. Daarnaast zal de overheid minder geneigd zijn te interveniëren bij de 

vrije beroepers, omdat het hier in grote mate gaat over zelfstandigen, waarbij een grotere individuele 

verantwoordelijkheid wordt verondersteld.   

 Uit deze evaluatie volgt dat de positieve en negatieve effecten van de beroepspensioenvereniging in 

hoge mate afhangen van de wijze waarop besluitvorming binnen de vereniging is georganiseerd: zijn procedures 

dusdanig democratisch dat een tirannie van meerderheid of minderheid wordt voorkomen? Dit is voor elke 

beroepspensioenvereniging verschillend. Wel blijkt dat de continuïteit en juridische uitvoerbaarheid van het 

model an sich onder druk staat door de vrij rigide draagvlakeisen uit de Wvb en de onduidelijke rol van de 

toezichthouder.   

                                                            

92 Het is interessant om te bezien of dit ook stand zal houden met de nieuwe Wet versterking bestuur pensioenfondsen. 



                                                                     

      

 

 

 

 De beroepspensioenvereniging is een uniek experiment binnen het Nederlandse pensioenstelsel. De 

vereniging faciliteert een aanzienlijke uitbreiding van de keuzevrijheid voor de deelnemer in de vorm van 

collectieve zeggenschap over zijn/haar pensioenregeling. Dit is opmerkelijk: een dergelijke vorm van directe 

zeggenschap hebben deelnemers van bedrijfstakpensioenfondsen of ondernemingspensioenfondsen niet. 

Daarnaast is de beroepspensioenvereniging ook interessant, omdat zij is ingevoerd geheel tegen de zin van de 

belangenorganisaties in. Het is daarom opmerkelijk hoe soepel de introductie van deze nieuwe organisatie 

eigenlijk is gegaan. Over het algemeen zijn de betrokkenen zeer tevreden over de beroepspensioenvereniging. 

Dankzij de vereniging is er meer activiteit rondom pensioen en staat zij dichter bij de deelnemers. Ook heeft 

vereniging ervoor gezorgd dat er niet alleen meer expertise over pensioen is gekomen bij personen met (mede-

)zeggenschap binnen het fonds, maar dat deze ook meer geconcentreerd is dan voorheen het geval was bij de 

beroepsorganisaties.  

Toch zijn er ook kanttekeningen te plaatsen. Zo vinden betrokkenen het moeilijk om de belangen van 

verschillende geledingen binnen het ledenbestand af te wegen bij het ontbreken van een 

arbeidsvoorwaardenoverleg. Ook blijkt het in de praktijk zeer moeilijk om de leden van de vereniging bij de 

besluitvorming te betrekken. Daarnaast bestaan er nog onduidelijkheden over de precieze relatie tussen 

pensioenfonds en beroepspensioenvereniging. Sommige van deze problemen zijn te wijten aan kinderziekten 

van dit toch vrij nieuwe model. Andere vragen om een directere respons. Zo zijn veel uitkomsten binnen de 

beroepspensioenvereniging afhankelijk van de besluitvormingsprocessen en de organisatiecultuur. Om 

solidariteit, continuïteit en een goede pension fund governance te bewerkstelligen, dient de vereniging inclusief 

en democratisch te zijn. Dit kan onder andere gefaciliteerd worden door toegankelijke ledenvergaderingen, op 

tijden die voor de meeste leden gunstig zijn (al dan niet online); een quorum, indien belangrijke beslissingen 

door de ledenvergadering worden genomen; en het actief mobiliseren van steun voor de regeling in plaats van 

alleen de weerstand. Ook kan betrokkenheid van de leden gestimuleerd worden door een uitbreiding van direct 

contact met de leden buiten de ledenvergadering om, bijvoorbeeld voor scholing of voorlichting. Dit is met 

name van belang in tijden van toegenomen politisering van pensioen, waarbij steun voor de verplichtstelling 

onder druk is komen te staan door tegenvallende financiële presentaties, zoals momenteel het geval is. Ook hier 

kan het internet een grotere rol spelen (webinars, Facebook, LinkedIn).  

Rest de vraag of het model van de beroepspensioenvereniging ook zou werken bij bedrijfstak- of 

ondernemingspensioenfondsen. Allereerst moet daarbij het bijzondere karakter van de 

beroepspensioenregelingen in acht genomen worden. Aan de ene kant zijn de deelnemers aan de 

beroepspensioenregelingen veelal hoogopgeleide mensen, van wie een zekere mondigheid met betrekking tot 

pensioen verwacht zou worden. De bevinding dat slechts een zeer klein aantal BPV-leden zich uitspreekt over 

pensioen doet vermoeden dat dit model minder succesvol zou zijn bij andere populaties. Aan de andere kant 



                                                                     

      

 

bestaat het deelnemersbestand van de beroepspensioenregelingen vooral uit ondernemers. Juist onder 

ondernemers bestaat veel weerstand tegen verplichte deelname aan een pensioenregeling en een voorkeur voor 

het zelf regelen van het pensioen. Het zou dus zo maar kunnen zijn dat de beroepspensioenfondsen uit een 

sceptischer publiek bestaat dan deelnemers aan de bedrijfstakpensioenfondsen of 

ondernemingspensioenfondsen.  

Verder bestaan er ook institutionele bezwaren tegen de toepassing van het BPV-model op andere 

pensioenfondsen in Nederland. Zo zijn de beroepspensioenfondsen vele malen kleiner in termen van 

vermogen en deelnemersbestand dan de bedrijfstakpensioenfondsen en sommige 

ondernemingspensioenfondsen. De kleinschaligheid van de huidige BPV-en maakt het eenvoudiger om 

informatie naar leden te communiceren, vergaderingen te beleggen en stemrondes te organiseren. Voor grotere 

fondsen zouden deze activiteiten vele malen kostbaarder en gecompliceerder zijn. Daarnaast bemoeilijkt de 

traditionele arbeidsrelatie het functioneren van een pensioenvereniging. De werkgever, als opdrachtgever aan 

het fonds, zal niet volledige zeggenschap over de inhoud van de regeling aan de deelnemers willen laten. Een 

pensioenvereniging is daarom het meest waarschijnlijk indien de deelnemers zelf opdrachtgever aan het fonds 

worden (dus keuzevrijheid voor het fonds), of wanneer de vereniging binnen het bestaande model van sociaal 

partnerschap geïncorporeerd wordt (zoals de LACs van Abvakabo). Dit laatste heeft als voordeel dat er 

afstemming kan plaatsvinden over pensioen en andere arbeidsvoorwaarden.  

Tenslotte spelen ook politieke ontwikkelingen een rol in het voortbestaan van het huidige model van de 

beroepspensioenvereniging. Met name het Pensioenakkoord uit 2011 en de daaruit voortkomende 

wetsvoorstellen zijn hierbij van belang. Indien deze voorstellen worden aangenomen door beide kamers, zal 

een keuze gemaakt moeten worden tussen een nominaal of een reëel pensioencontract. In de afwezigheid van 

sociale partners is het de taak van de beroepspensioenvereniging om de inspraak van de leden te vragen bij 

deze keuze. Zo hebben enkele beroepspensioenfondsen en -verenigingen in de voorbije maanden werkgroepen 

gestart, die de voorkeuren van de deelnemers met betrekking tot het nieuwe pensioencontract moeten peilen. 

Ook hebben zij voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd om de deelnemers te informeren over de plannen 

van het kabinet. Zo hebben zowel de notarissen als de fysiotherapeuten het voortouw genomen op het gebied 

van online informatievoorziening door webinars te organiseren over de op handen staande veranderingen.93 Bij 

andere beroepsgroepen zijn de wetsvoorstellen juist aanleiding geweest tot verder beraad op de toekomst. De 

pensioenregeling van de huisartsen, bijvoorbeeld, kan niet voortbestaan binnen het nieuwe wettelijke kader en 

zal dus substantieel veranderd moeten worden.94 Ook bij de tandartsen is de huidige onrust over pensioen 

aanleiding om een onderzoek te starten naar de toekomst van het fonds. Hier wordt overwogen de 

pensioenaanspraken van het slapende fonds over te hevelen naar een verzekeraar of naar een groter 

                                                            

93 “Webinar 12 juni 2013”, Stichting Notarieel Pensioenfonds, http://snpf.nl/volg-het-webinar/ (laatst bezocht: 1 
augustus 2013); “Uitnodiging voor Webinar op 27 augustus”, Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten, 
https://www.fysiopensioen.nl/Pages/Nieuws_20130725_UitnodigingvoorWebinarop27augustus.aspx (laatst bezocht: 1 
augustus 2013).  

94 Marcel ten Broeke, “Pensioenfonds voor huisartsen belooft weinig, maar bereikt veel”, Reformatisch Dagblad, 9 augustus 
2013.  

http://snpf.nl/volg-het-webinar/
https://www.fysiopensioen.nl/Pages/Nieuws_20130725_UitnodigingvoorWebinarop27augustus.aspx


                                                                     

      

 

bedrijfstakpensioenfonds, zoals het beroepspensioenfonds voor de zelfstandige kunstenaars onlangs heeft 

gedaan.95 De beroepspensioenverenigingen lijken daardoor de richting in te slaan van meer betrokkenheid van 

de deelnemers bij de besluitvorming over de nieuwe regeling, maar ook meer onzekerheid over het 

voortbestaan van de beroepspensioenen in huidige vorm. Hoe dit zich verder gaat ontwikkelen, zal in de 

aanloop naar 2015 moeten blijken.  
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