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Samenvatting 
In dit paper wordt de vraag beantwoord in hoeverre een werkgever en een werknemer bevoegd zijn om 

zelfstandig of gezamenlijk met andere werkgevers en werknemers een pensioenuitvoerder te kiezen. 

Uitgangspunt is dat de werkgever kiest. Bij individuele en collectieve arbeidsovereenkomst kunnen aan 

werknemers keuzebevoegdheden zijn toebedeeld. Veel werkgevers en werknemers zullen verplicht moeten 

deelnemer in een pensioenfonds of pensioenregeling. Er zijn dan aanzienlijk minder keuzemogelijkheden. Deze 

ontstaan pas weer wanneer men wordt vrijgesteld van verplichte deelname. Dat is onder andere mogelijk 

wanneer een pensioenfonds onvoldoende presteert of wanneer men al eerder beschikte over een eigen 

pensioenregeling. Ook wanneer de aanvragers van een verplichtstelling onvoldoende de werknemers en 

werkgevers in de bedrijfstak of beroepsgenoten in de beroepsgroep vertegenwoordigen, kan de verplichtstelling 

vervallen. Collectief, via werkgevers en werknemersorganisaties, beschikken werknemers en werkgevers over 

bevoegdheden om een pensioenuitvoerder te kiezen, ook wanneer sprake is van een verplichtstelling. 

Representativiteit van werkgevers- en werknemersorganisaties is cruciaal voor behoud van hun 

keuzebevoegdheden. Het paper toont dat er bijzondere regels zijn ten aanzien van keuze van de 

pensioenuitvoerder bij overgang van onderneming. Het paper toont dat niet elke pensioenuitvoerder ook elke 

pensioenregeling mag uitvoerder. De mogelijkheden om voor reeds opgebouwde pensioenrechten en 

aanspraken een andere uitvoerder te kiezen, zijn beperkt tot de wettelijke toegelaten gevallen van 

waardeoverdracht. De relatie met een uitvoerder kan worden beëindigd wanneer de gerechtvaardigde belangen 

van de deelnemers in de pensioenregeling geborgd blijven. 

Summary 
This working paper discusses to what extend an employer and an employee are entitled under the law of 

the Netherlands to choose a pension provider. The basic principle is that the employer chooses. In an 

employment contract an employee can, in theory, be given the right to choose a pension provider. Many 

employers and employees are required to participant in a pension fund or pension scheme mandatory for their 

sector. If so, choices are limited. Individual choice is possible if and when one is exempted from participation 

in the mandatory fund or scheme. Exemption is possible when, for example, a pension fund underperforms or 

if an employer has its own pension scheme prior to the obligation to participate. During a period of mandatory 

participation, the pension provider can by chosen by employers’ and workers’ organizations. 

Representativeness of employers’ and workers’ organizations is crucial to maintaining their choice powers. The 

paper shows that there is specific regulation regarding the choice of a pension provider in the event of a 

transfer of undertakings. Furthermore the papers shows that not every pension provider may administer all 

types of pension plans. Portability of accrued pension rights and entitlements is limited to situations specified 

by law. If the employer terminates the contract with a pension provider, it has to take into account the 

legitimate interests of the participants in the pension scheme.  
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Over de serie Keuzevrijheid in Pensioenen 
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 het eerste scenario 

bepalen werknemers zelf bij welk pensioenfonds zij zich aansluiten. In het tweede scenario kiest de werkgever 

bij welk pensioenfonds hij zijn pensioenregeling onderbrengt. In het derde scenario blijft de werknemer 

verplicht aangesloten bij het pensioenfonds van zijn/haar onderneming of bedrijfstak, maar biedt het 

pensioenfonds een keuzepakket van pensioenregelingen. In het vierder scenario krijgen de deelnemers een 

gezamenlijke stem 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). 

About the series Choice in Pensions 
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 scenario, employees themselves decide which pension fund they will join. In the 

second scenario, the employer chooses which pension fund will run his pension scheme. In the third scenario, 

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 scenario, 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). 

  



Sijbren Kuiper 
                                                                           

 

Pagina   7  AIAS 2013 - 135   www.aias-uva.net 

 

1. Inleiding 
‘Laat mij toch lekker mijn eigen pensioenfonds kiezen!’ In het NRC Handelsblad van zaterdag 24 

september 2011 schrijft Marike Stellinga een artikel onder deze kop.1 Zij vraagt zich af of het nog van deze tijd 

is om werknemers in een pensioenkeurslijf te persen zonder keuzevrijheid en met minimale macht over wat er 

met een groot deel van hun salaris gebeurt. In het publieke debat worden vergelijkbare vragen steeds 

nadrukkelijker gesteld.2 De introductie van meer keuzevrijheid in het Nederlands pensioenstelsel wordt vaak 

geassocieerd met een efficiëntere uitvoering, een betere aansluiting bij de preferenties van werknemers en 

werkgevers, en een oplossing voor tegenstellingen tussen jong en oud. Tegenstanders van keuzevrijheid zullen 

erop wijzen dat mensen te weinig zullen sparen voor hun pensioen, solidariteit zal afnemen en de kosten zullen 

stijgen. In het onderzoeksproject ‘Keuzevrijheid in Pensioenen’ wordt onderzocht wat de positieve en 

negatieve effecten zijn van keuzevrijheid in het pensioenstelsel. 

Het Nederlands pensioenstelsel kent een uitgebreide en omvangrijke regulering. Deze dwingt het 

merendeel van de Nederlandse werknemers ertoe om verplicht deel te nemen in een pensioenregeling 

uitgevoerd door een voorgeschreven pensioenuitvoerder. In dit paper wordt de vraag beantwoord in hoeverre 

een werkgever en een werknemer bevoegd zijn om zelfstandig of gezamenlijk met andere werkgevers en 

werknemers een pensioenuitvoerder te kiezen. De keuze van een pensioenuitvoerder is geen onbelangrijke 

keuze. Pensioenuitvoerders verschillen onderling qua organisatorische indeling, behaalde rendementen, kosten, 

financiële soliditeit, juridische structuur en serviceverlening. Bovendien verschilt het pensioenproduct (de 

pensioenregeling) van de ene uitvoerder vaak van dat van de ander. De mogelijkheid om een andere uitvoerder 

te kiezen, valt daarmee vaak (maar niet noodzakelijk) samen met de keuze voor een andere pensioenregeling. 

Dit paper is als volgt ingedeeld. De denkbare rechtsbronnen van een pensioenregeling worden besproken 

(hoofdstuk 2). De bron van de pensioenregeling is van invloed op de keuzemogelijkheden van een werkgever 

en een werknemer. Voorts worden de pensioenuitvoerders benoemd die een pensioenregeling naar Nederlands 

recht mogen uitvoeren (hoofdstuk 3). De bandbreedte van keuzemogelijkheden wordt daarmee duidelijk. 

Daarna komen geordend naar rechtsbron van de pensioenregeling de verschillende keuzebevoegdheden van 

werkgevers en werknemers aan bod (hoofdstuk 4 tot en met 8). Collectieve keuzebevoegdheden worden daarna 

uitgewerkt (hoofdstuk 9 en 10). Op de tot dan toe besproken keuzemogelijkheden bestaan enkele belangrijke 

uitzonderingen (hoofdstuk 11). Deze houden verband met overgang van onderneming, overdracht van 

waarden naar een andere pensioenuitvoerder en de marktafbakening tussen verzekeraars en pensioenfondsen. 

Nu een keuze voor een andere uitvoerder veelal vergt dat de relatie met de oude uitvoerder wordt beëindigd, 

zullen ook beëindigingmogelijkheden worden besproken (hoofdstuk 12). Het paper sluit af met een conclusie 

(hoofdstuk 13).  

                                                      

1 Marike Stellinga 2011 
2 Jonge Socialisten, Jonge Democraten en JOVD 2013; Marike Stellinga 2013; Dian van Leeuwen-Schut et al. 2012; 
Annemarie Van Gaal 2012; Lans Bovenberg en Theo Nijman 2011. 
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2. Rechtsbron van de pensioenregeling 
De bron van een pensioenverbintenis bepaalt in sterke mate de bevoegdheden die werkgevers en 

werknemers toekomen ten aanzien van de keuze voor een pensioenuitvoerder. Zo zal in de hoofdstukken 4 en 

verder blijken dat een werkgever ruime mogelijkheden heeft om zelfstandig een pensioenuitvoerder te 

selecteren wanneer het overeenkomen van pensioen een autonome keuze is van een individuele werkgever en 

diens werknemers. Daar zal ook blijken dat de keuzemogelijkheden van een werkgever en een werknemer meer 

beperkt zijn wanneer pensioen voortkomt uit een wettelijk plicht tot deelname in een pensioenfonds of 

pensioenregeling. 

De volgende zes bronnen van verbintenissen tussen een werkgever en een werknemer met betrekking tot 

pensioen zijn denkbaar. 

(1) Een werkgever en een werknemer kunnen bij individuele (arbeids)overeenkomst overeenkomen dat het 

verwerven van een pensioen deel is van de voorwaarden waaronder de werknemer arbeid verricht. Er is geen 

wettelijke plicht een dergelijke overeenkomst te sluiten. Dit uitgangspunt kent enkele uitzonderingen van groot 

praktisch belang (zie nummers 2-6 hierna). Deze uitzonderingen hebben tot gevolg dat de meerderheid van de 

Nederlandse beroepsbevolking op enigerlei wijze verplicht deelneemt in een pensioenfonds of 

pensioenregeling.3 

(2) Een regeling met betrekking tot pensioen kan zijn vastgelegd in een collectieve arbeidsovereenkomst (in 

de zin van de Wet cao).4 Deze cao-pensioenregeling vult de individuele arbeidsovereenkomst tussen gebonden 

en betrokken werkgevers en werknemers aan.5 Wanneer de cao niet anders bepaalt, zijn aan die cao gebonden 

werkgevers verplicht tijdens de duur van die cao de daarin opgenomen bepalingen over arbeidsvoorwaarden 

ook na te komen bij de arbeidsovereenkomst die men aangaat met werknemers die niet door de collectieve 

arbeidsovereenkomst zijn gebonden.6 Voorts heeft de cao voor gebonden werkgevers en werknemers 

vervangende werking.7 Dit betekent dat bedingen in individuele pensioenovereenkomsten of pensioenbrieven 

in strijd met de cao, nietig zijn en in plaats daarvan de cao-regeling geldt. De hier beschreven binding aan een 

cao-pensioenregeling staat ook wel bekend als ‘de kleine verplichtstelling’.8 

(3) Deelnemen in een bedrijfstakpensioenfonds kan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 

aanvraag van het georganiseerde bedrijfsleven (sociale partners in een bedrijfstak) verplicht stellen voor een of 

meer groepen van personen die in een bedrijfstak werkzaam zijn,.9 Thans zijn er 63 bedrijfstakken waarvoor 

                                                      

3 Zie in de volgende paragrafen per bron het aantal betrokken werkenden. De grote impact van deze uitzonderingen doet 
een enkeling concluderen dat in Nederlands sprake is van een pseudo pensioenplicht, (Lei Delsen 2001, p. 159). 
4 Zie daarover onder andere E. Lutjens 2004; A. Stege 2004; R.L. Biezeveld en R.M. Beltzer 2004. Het is beleid om 
pensioenbedingen in een cao niet algemeen verbindend te verklaren (zie 4.3 Toetsingskader Algemeen Verbindend 
Verklaring Cao-bepalingen). 
5 Art. 13 Wet cao. 
6 Art. 14 Wet cao. 
7 Art. 12 Wet cao. 
8 P.J.A. van Els, M.C.J. van Rooij en M.E.J. Schuit 2006, p. 192-193; A.L. Bovenberg en R.H. Maatman 2007, p. 524; K.P. 
Goudswaard et al. 2010, p. 18. 
9 Art. 2 lid 1 Wet BPF 2000. 
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een verplichtstelling van dit type geldt.10 Een verplichtstelling volgt uitsluitend op een aanvraag van het 

georganiseerde bedrijfsleven (sociale partners) in een bedrijfstak.11 Zolang een verplichtstelling in een 

bedrijfstakpensioenfonds duurt, zijn de artikelen 4 tot en met 26 en de daarop berustende bepalingen van de 

Wet BPF 2000 van toepassing.12 Dit heeft tot gevolg dat deelnemers en, voor zover het werknemers betreft, 

hun werkgevers zijn gehouden de statuten en reglementen en de daarop gebaseerde besluiten van het bestuur 

van het bedrijfstakpensioenfonds na te leven.13 Deze binding aan een bedrijfstakpensioenfonds staat ook wel 

bekend als ‘de grote verplichtstelling’.14 

(4) Deelnemen in een beroepspensioenregeling kan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verplicht 

stellen voor een of meer bepaalde groepen van beroepsgenoten (natuurlijke personen die deel uitmaken van 

een bepaalde beroepsgroep).15 Thans zijn er tien beroepsgroepen waarvoor een verplichtstelling van dit type 

geldt.16 Verplichte deelname in een beroepspensioenregeling is geen keuze van een individuele beroepsgenoot. 

Uitsluitend een beroepspensioenvereniging kan een verplichtstelling aanvragen.17 De aanvraag zal slechts 

worden gehonoreerd indien de aanvragende beroepspensioenvereniging een belangrijke meerderheid 

vertegenwoordigen van de beroepsgenoten die tot de beroepsgroep behoren waarvoor een verplichtstelling 

wordt aangevraagd.18 Zolang een verplichtstelling duurt, zijn de artikelen 7, derde en vierde lid, tot en met 

artikel 214 en de daarop berustende bepalingen van de Wet verplichte beroepspensioenregeling van 

toepassing.19 Dat heeft tot gevolg dat deelnemers gehouden zijn de beroepspensioenregeling en de daarop 

gebaseerde besluiten na te leven.20 Indien de beroepspensioenregeling wordt uitgevoerd door een 

beroepspensioenfonds zijn de deelnemers ook gehouden de statuten van dat beroepspensioenfonds en de 

daarop gebaseerde besluiten na te leven.21 

(5) Notarissen, toegevoegd notarissen en kandidaat-notarissen zijn op grond van de wet verplicht deel te 

nemen in de Stichting Notarieel Pensioenfonds (SNPF).22 Zij, evenals degene die het recht op een uitkering 

ontlenen aan het pensioenreglement van SNPF, zijn krachtens de Wet op het notarisambt verplicht tot naleven 

van het bij of krachtens de statuten en de reglementen van het fonds te hunnen aanzien bepaalde.23 

                                                      

10 DNB Register pensioenfondsen (Tabel 8.17 Onder toezicht staande pensioenfondsen), 2013 eerste kwartaal 
(www.dnb.nl). 
11 Zie paragraaf 5.1. e.v. 
12 Art. 3 lid 1 Wet BPF 2000. 
13 Art. 4 Wet BPF 2000. 
14 P.J.A. van Els, M.C.J. van Rooij en M.E.J. Schuit 2006, p. 192-193. 
15 Art. 5 lid 1 Wvb. 
16 Zie cao.szw.nl. Het betreft apothekers, dierenartsen, fysiotherapeuten, huisartsen, loodsen, medisch specialisten, roeiers 
in het Rotterdams havengebied, verloskundigen, vletterlieden en zelfstandig werkend kunstenaars. Zie ook het overzicht in 
N.A.J. van der Zwan 2013. 
17 Zie paragraaf 6.3. 
18 Art. 5 lid 1 Wvb. 
19 Art. 7 lid 1 Wvb. 
20 Art. 7 lid 3 Wvb. 
21 Art. 7 lid 4 Wvb. 
22 Art. 113a lid 1 Wna. Deze groep kan worden uitgebreid tot degenen die werkzaam zijn bij een ministeriële regeling 
aangewezen instelling, die de behartiging van notariële belangen beoogt. 
23 Art. 113a lid 4 Wna. 
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(6) De aanspraken en verplichtingen van overheidswerknemers, gewezen overheidswerknemers en hun 

nagelaten betrekkingen ter zake van pensioenen zijn vastgelegd in een overeenkomst tussen de Minister van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en centrales van overheidspersoneel.24 Aan deze overeenkomst zijn 

overheidswerkgevers en overheidswerknemers gebonden op grond van de Wet privatisering ABP.25 Voorts zijn 

zij op grond van de Wet privatisering ABP verplicht tot naleving van hetgeen te hunnen aanzien is bepaald in 

de statuten en reglementen van het pensioenfonds dat de betreffende overeenkomst uitvoert (thans het ABP).26 

Mocht op enig moment een verzekeraar genoemde pensioenovereenkomst gaan uitvoeren, dan zijn 

overheidswerkgevers en overheidswerknemers krachtens de Wet privatisering ABP verplicht tot naleving van 

hetgeen te hunnen aanzien is bepaald in een eventuele uitvoeringsovereenkomst met die verzekeraar.27 

De hierboven geschetste collectieve pensioenvoorzieningen ontnemen een individuele werkgever en een 

individueel werknemer goeddeels, maar niet volledig de mogelijkheid om autonoom een pensioenvoorziening 

te treffen en autonoom een passende uitvoerder te zoeken. Het is mogelijk dat werkgevers en werknemers 

afwijken van de zojuist geschetste collectieve regelingen (zie de hoofdstukken 4 tot en met 8). Bovendien 

kunnen een werkgever en een werknemer naast de verplichte pensioenvoorziening een (aanvullende) 

pensioenregeling treffen. Daarbij passen echter twee kanttekeningen. Ten eerste kan de opportuniteit van een 

aanvullende regeling gering zijn. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer de verplichte collectieve regeling leidt 

tot een (vrijwel) maximaal gebruik van fiscaal pensioenfaciliteiten. Ten tweede, wanneer een collectieve regeling 

volgt uit een cao, kan de aard van een cao meebrengen dat elk afwijken c.q. aanvullen van de cao in strijd is met 

de betreffende cao.28  

                                                      

24 Art. 4 lid 1 en 2 Wpa. 
25 Art. 4 lid 5 Wpa. 
26 Ibid. 
27 Ibid. 
28 Zie hierover paragraaf 4.3. 
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3. Typen pensioenuitvoerders 
Het Nederlands recht erkent drie typen pensioenuitvoerders: (A) pensioenfondsen, (B) verzekeraars en (C) 

pensioeninstellingen van andere aard.29 Het type pensioenuitvoerder kan zijn ingegeven door de bron van de 

pensioenregeling. Zo bleek hierboven bijvoorbeeld dat na aanvraag van een verplichtstelling door sociale 

partners representatief voor een bepaalde bedrijfstak, de aangewezen uitvoerder een ‘bedrijfstakpensioenfonds’ 

is. 

(A) Een pensioenfonds kan optreden als pensioenuitvoerder. Een pensioenfonds is een rechtspersoon die 

niet een premiepensioeninstelling is, waarin ten behoeve van ten minste twee deelnemers, gewezen deelnemers 

of hun nabestaanden gelden worden of werden bijeengebracht en worden beheerd ter uitvoering van ten 

minste een basispensioenregeling.30 Er zijn drie typen pensioenfondsen die het is toegestaan een 

pensioenregeling uit te voeren. Dit zijn ondernemingspensioenfondsen, bedrijfstakpensioenfondsen en 

beroepspensioenfondsen. Een ondernemingspensioenfonds is een pensioenfonds verbonden aan een 

onderneming of een groep of een pensioenfonds verbonden aan meerdere ondernemingen of groepen door 

samenvoeging van de aan de afzonderlijke ondernemingen of groepen verbonden pensioenfondsen.31 Een 

bedrijfstakpensioenfonds is een pensioenfonds ten behoeve van een of meer bedrijfstakken of delen van een 

bedrijfstak.32 Een beroepspensioenfonds is een voor een bepaalde beroepsgroep werkend pensioenfonds dat is 

opgericht ter uitvoering van een beroepspensioenregeling.33 

(B) Een verzekeraar kan optreden als pensioenuitvoerder. Een tot uitvoering van een pensioenregeling 

toegelaten verzekeraar is een verzekeraar die op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) in 

Nederland het bedrijf van levensverzekeraar of schadeverzekeraar mag uitoefenen.34 Dit kan zowel een 

verzekeraar zijn met een zetel buiten als binnen Nederland.35 Een levensverzekeraar in de zin van de Wft is 

degene die zijn bedrijf maakt van het sluiten van levensverzekeringen voor eigen rekening en het afwikkelen 

van die levensverzekeringen.36 Een schadeverzekeraar in de zin van de Wft is degene die zijn bedrijf maakt van 

het sluiten van schadeverzekeringen voor eigen rekening en het afwikkelen van die schadeverzekeringen.37 

(C) Er zijn voorts twee typen pensioeninstellingen van andere aard die een pensioenregeling mogen 

uitvoeren. Ten eerste zijn dit pensioeninstellingen uit een andere EER-lidstaat dan Nederland. Dat is een op 

basis van kapitaaldekking gefinancierde instelling, ongeacht de rechtsvorm, die zetel heeft in een andere EER-

lidstaat dan Nederland en die onafhankelijk van enige bijdragende onderneming of bedrijfstak is opgericht met 

als doel het verstrekken van arbeid gerelateerde pensioenuitkeringen op basis van een individueel of collectief 

tussen een of meerdere werkgevers en een of meerdere werknemers of hun respectievelijke vertegenwoordigers 

                                                      

29 Art. 23 PW; art. 8 Wvb. 
30 Art. 1 PW. 
31 Ibid. 
32 Ibid.. 
33 Art. 1 Wvb. 
34 Art. 1 PW. 
35 Art. 23 lid 1 PW. 
36 Art. 1 Wft. 
37 Ibid. 
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gesloten overeenkomst of een of met zelfstandigen gesloten overeenkomst.38 Ten tweede kan een werkgever 

uitvoering overlaten aan een premiepensioeninstelling.39 Voor uitoefening van het bedrijf van 

premiepensioeninstelling komt in aanmerking een onderneming die is opgericht met als doel om 

premieregelingen en andere regelingen waarbij die onderneming geen verzekeringstechnisch risico draagt, uit te 

voeren.40 Dat heeft tot gevolg dat premiepensioeninstellingen, anders dan pensioenfondsen, verzekeraars en 

pensioeninstellingen uit andere EER-lidstaten, slechts mogen optreden als uitvoerder van een premieregelingen 

en als beheerder van pensioengelden, in de fase dat een werknemer pensioen opbouwt. 

Het gaat wat ver om hier stil te staan bij de rol van de verschillende typen uitvoerders op de Nederlandse 

pensioenmarkt.41 Om toch enig beeld te geven, enkele kerncijfers. Medio 2013 staan bij DNB geregistreerd 63 

verplichte bedrijfstakpensioenfondsen, elf niet verplichte bedrijfstakpensioenfondsen, 302 

ondernemingspensioenfondsen, twaalf beroepspensioenfondsen en één pensioenfonds dat volgt uit speciale 

wetgeving (het zal hier gaan om SNPF, het beroepspensioenfonds voor het notariaat).42 Per 2011 – dat zijn de 

laatste cijfers thans beschikbaar via DNB – beheren deze fondsen ruim 831 miljard Euro aan activa. De 

omvang van de collectieve pensioenverzekeringen beheerd door verzekeraars is aanzienlijk kleiner. In 2011 – 

ook dat zijn weer de laatst door DNB bekend gemaakte cijfers – bedraagt het totaal aan technische 

voorzieningen ten behoeve van rechtstreeks verzekerde collectieve pensioenverzekeringen ruim 38 miljard 

Euro. Medio 2013 zijn er negen premiepensioeninstellingen in het register van DNB. 

  

                                                      

38 Art. 1 PW. 
39 Een premiepensioeninstelling is een als zodanig in de Wet op het financieel toezicht benoemde instelling (art. 1 PW). 
40 Art. 1 Wft. Voorwaarde voor uitvoering van die regelingen is dat zij op grond van de toepasselijke wetgeving zijn 
aangemerkt als arbeidsgerelateerde pensioenregelingen. 
41 Zie voor een beknopte historische schets recent C.J.H. Jansen 2011. 
42 Bron register pensioenfondsen te raadplegen via www.dnb.nl/toezichtprofessioneel/de-consument-en-
toezicht/registers/WFTPP/index.jsp. 
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4. Arbeidsovereenkomst individueel en 
collectief 

Werkgevers zijn gehouden het pensioenvermogen onder te brengen bij een pensioenuitvoerder. Deze 

uitvoerder wordt door de werkgever gekozen. Dit volgt uit de Pensioenwet. De achterliggende juridische 

systematiek is de volgende. Hetgeen tussen een werkgever en een werknemer overeengekomen betreffende 

pensioen, benoemt de Pensioenwet als ‘pensioenovereenkomst’.43 Op grond van een pensioenovereenkomst 

verwerven werknemers pensioenaanspraken.44 De werkgever is gehouden een pensioenovereenkomst ‘onder te 

brengen’ door een schriftelijke uitvoeringsovereenkomst te sluiten met, en in stand te houden bij, een van de in 

het vorige hoofdstuk beschreven pensioenuitvoerders.45 Daar deze plicht rust op de werkgever, is de daarbij 

horende keuze voor een passende pensioenuitvoerder in beginsel een keuze van de werkgever. Hierna zal 

blijken dat er enige kanttekeningen zijn te plaatsen bij dat uitgangspunt. 

4.1. Zeggenschap vanwege de pensioenovereenkomst 

De werkgever kan aan zijn werknemers zeggenschap over de keuze voor een pensioenuitvoerder 

toekennen. Zo kunnen werkgever en werknemer bij pensioenovereenkomst vastleggen wie optreedt, of mag 

optreden, als uitvoerder van de pensioenregeling. Benoemt men de pensioenuitvoerder in de 

pensioenovereenkomst, dan vergt wijziging van uitvoerder wijziging van die overeenkomst. Uitgangspunt is dat 

deze wijziging een nadere overeenkomst vergt en daarmee wederzijds goedvinden van zowel werkgever als 

werknemer.46 Dat impliceert zeggenschap van de werknemer over de keuze voor een andere uitvoerder. 

Wanneer de werkgever de bevoegdheid is toebedeeld om de pensioenovereenkomst (eenzijdig) te wijzigen, 

bijvoorbeeld op het punt van de in die overeenkomst aangewezen uitvoerder, kan hij slechts van die 

bevoegdheid gebruik maken in geval van een zwaarwichtig belang.47 Benoemt men niet de pensioenuitvoerder 

maar bijvoorbeeld de procedure voor de keuze van een uitvoerder in de pensioenovereenkomst dan kan ook 

op die manier aan de werknemer zeggenschap over de keuze voor de uitvoerder zijn toebedeeld. Wanneer de 

pensioenuitvoerder of de procedure te volgen bij de keuze van een dergelijke uitvoerder is vastgelegd bij de 

pensioenovereenkomst, verandert dat niets aan het uitgangspunt dat nog immer op de werkgever een wettelijke 

plicht tot onderbrenging rust. 

                                                      

43 Art. 1 PW. 
44 I.R.W. Witte 2013, p. 31. 
45 Art. 23 lid 1 PW. Overigens geldt deze verplichting niet steeds wanneer een pensioenovereenkomst is afgesloten door 
een werkgever die tevens zelf pensioenuitvoerder is (art. 23 lid 3 PW). 
46 HR 12 februari 2010, LJN BK3570. 
47 Art. 19 PW. 
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4.2. Institutionele zeggenschap 

Zeggenschap van werknemers over de organisatie van de werkgever volgt op verschillende manieren uit de 

wet. Zo kent de Wet op de ondernemingsraden (WOR) bevoegdheden toe aan werknemers verenigd in een 

ondernemingsraad (OR), in een personeelsvertegenwoordiging en in een personeelsvergadering om zich uit te 

spreken over pensioen.48 De Pensioenwet en de Principes voor Goed Pensioenfondsbestuur (PvGP) breiden 

deze bevoegdheden uit.49 Ook kennen de PvGP bevoegdheden toe aan vertegenwoordigers van 

gepensioneerden.50 

Bij institutionele zeggenschap kan men ook denken aan zeggenschap via organen van de werkgever 

(wanneer een onderneming is geconstitueerd als rechtspersoon). Welke organen een rechtspersoon kent, is 

afhankelijk van de aard van de rechtspersoon. Zo kent een stichting andere organen dan een naamloze 

vennootschap.51 Zeggenschap van deze organen over de pensioenregeling is goed denkbaar. Zo zou in een 

vergadering van aandeelhouders aangedrongen kunnen worden op bezuiniging op personele kosten 

bijvoorbeeld door wijziging van de pensioenregeling en pensioenuitvoerder. 

Een wettelijke rol voor werknemers en dus werknemerskeuze voor de pensioenuitvoerder via de organen 

van een werkgever, is er nauwelijks. Bij wet is er voor werknemers een rol weggelegd bij 

structuurvennootschappen. Behoudens bezwaren wordt een derde van het aantal leden van de raad van 

commissarissen geplaatst op voordracht van de ondernemingsraad.52 Werknemers kunnen anderszins 

bevoegdheden toekomen bij de benoeming van leden van een orgaan. Denkbaar is dat zij een voordracht 

mogen doen of kunnen beslissen over benoeming en ontslag. Deze rol zal dan volgen uit de statuten of 

reglementen van de rechtspersoon. 

Institutionele zeggenschap van werknemers betreft steeds zeggenschap in collectief verband. De 

zeggenschapsstructuur binnen het collectief van werknemers bepaalt de uitkomst van het 

besluitvormingsproces en daarbij zal niet de regel zijn dat de wil van een enkele werknemer de uitkomst van dat 

proces op voorhand bepaalt. 

4.3. Collectieve arbeidsovereenkomst 

De werkgever is belast met de taak de uitvoering van een pensioenregeling onder te brengen bij een 

pensioenuitvoerder. Dat impliceert veelal dat de werkgever ook kiest wie optreedt als uitvoerder, zo bleek 

hierboven. Dat een pensioenregeling in een cao is vastgelegd, brengt daarin geen verandering. Echter, wanneer 

bij cao de pensioenuitvoerder is benoemd ofwel in de cao een procedure voor keuze van een uitvoerder is 

                                                      

48 Zie uitgebreid hoofdstuk 10. 
49 Art. 23 lid 4 PW; art. 33 PW. De Principes voor goed pensioenfondsbestuur zijn per 16 december 2005 opgesteld door 
sociale partners verenigd in de Stichting van de Arbeid. Niet naleven van deze principes heeft tot gevolg dat een 
pensioenuitvoerder zijn organisatie niet zodanig heeft ingericht dat een goed bestuur is gewaarborgd (art. 33 PW jo. 11 
Besluit PW). Zie principe D1, D2, D4, D6, D9, D10 en D11. 
50 Zie principe D9 en D10. 
51 Organen van een rechtspersoon kunnen zijn de vergadering van aandeelhouders, de raad van bestuur, de raad van 
commissarissen, het verenigingsbestuur, het stichtingsbestuur etc. 
52 Art. 2:158 lid 6 BW respectievelijk art. 2:268 lid 6 BW. 
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vastgelegd, staat het individuele werkgevers en werknemers gebonden aan die cao, niet onverkort vrij van de 

cao af te wijken. Daarmee beïnvloedt de bij cao gemaakte keuze, de keuzebevoegdheden van individuele 

werknemers en individuele werkgevers.53 

Het komt met enige regelmaat voor dat bij cao is vastgelegd wie optreedt als pensioenuitvoerder. Het 

merendeel van de tien grootste ondernemingspensioenfondsen54 is als uitvoerder aangewezen in de 

ondernemings-cao’s van de ondernemingen waarvoor het pensioenfonds als uitvoerder optreedt.55 Het 

aanwijzen van een uitvoerder in een cao is niet exclusief voor ondernemingspensioenfondsen of 

ondernemings-cao’s. Zo wordt het bedrijfstakpensioenfonds SPF, het grootste niet verplichte c.q. vrijwillige 

bedrijfstakpensioenfonds,56 ook bij cao als uitvoerder aangewezen.57 Eveneens kan in een cao voor een gehele 

bedrijfstak worden bepaald wie optreedt als uitvoerder. Zo wordt in de cao voor zorgverzekeraars de Stichting 

Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars als pensioenuitvoerder aangewezen.58 Sommige cao’s laten in het 

midden wie optreedt als uitvoerder, maar regelen wel iets over pensioen. De cao bevat dan bijvoorbeeld een 

beding dat luidt: ‘De werkgever draagt er zorg voor dat de pensioenregeling wordt vastgelegd in het 

pensioenreglement van het eigen ondernemingspensioenfonds’.59 Denkbaar is ook dat de minimuminhoud van 

een pensioenregeling in de cao is vastgelegd en het vervolgens aan de werkgevers in de bedrijfstak (eventueel in 

samenspraak met de werknemers in zijn onderneming) wordt gelaten om een passende pensioenuitvoerder te 

zoeken.60 

Wanneer de pensioenuitvoerder bij cao is benoemd, zijn individuele keuzes om af te wijken van de cao – 

dus keuze voor een andere uitvoerder dan benoemd bij cao – niet steeds toelaatbaar. Of afwijken mag, hangt af 

van de aard van de cao. Over de aard van cao’s ben ik in dit verband kort. Van belang is hier dat ongeacht de 

wijze van binding aan de cao, de cao afwijken kan toelaten of juist kan verhinderen (toch afwijken leidt tot een 

                                                      

53 Terzijde nog dit: dat een pensioenreling in een cao is vastgelegd of dat de werkgever en de werknemer een cao op een 
arbeidsovereenkomst van toepassing verklaren, heeft niet tot gevolg dat de in een cao aangewezen pensioenuitvoerder 
gehouden is aan uitvoering van de pensioenregeling mee te werken. Of de pensioenuitvoerder overgaat tot uitvoeren is 
een autonome beslissing van die uitvoerder. 
54 Dit zijn naar de stand van juli 2013 (bron pensionfund.info), geordend naar aantal actieve deelnemers: Stichting Philips 
Pensioenfonds; Stichting Pensioenfonds PostNL; Stichting Rabobank Pensioenfonds; Stichting Pensioenfonds van de 
ABN AMRO Bank N.V.; Stichting Pensioenfonds Ahold; Stichting Pensioenfonds ING; Stichting Pensioenfonds KPN; 
Stichting Pensioenfonds UWV; Stichting Pensioenfonds APF en Stichting Shell Pensioenfonds. 
55 Beoordeeld zijn de op het moment van schrijven geldende cao’s. Mocht de laatst overeengekomen cao inmiddels zijn 
geëxpireerd, dan is deze laatstelijk geëxpireerde cao meegeteld. 
56 In 2013 zijn elf niet verplichte bedrijfstakpensioenfondsen actief. Naar aantallen deelnemers zijn de grootste drie 
Stichting Spoorwegpensioenfonds, Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Media PNO en Stichting 
Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars. Zij zijn goed voor meer dan 60 procent van het aantal deelnemers dat is 
aangesloten bij een dergelijk type fonds (bron: pensionfund.info). 
57 Zie bijvoorbeeld CAO DB Schenker Rail Nederland N.V. (1 april 2012 – 31 maart 2013). 
58 Zie bijvoorbeeld CAO voor de Zorgverzekeraars 2012-2013. 
59 Zie bijvoorbeeld de cao van het Uitvoeringsinstituut voor Werknemersverzekeringen (ingangsdatum 1 augustus 2011, 
expiratiedatum 31 januari 2014). 
60 Zie in dit verband de minimum pensioenregeling – waarbij ook meerdere potentiële uitvoerders verplichtingen worden 
opgelegd – vastgelegd in de CAO voor dagbladjournalisten (januari 2013 - december 2013). 
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tekortkoming in de nakoming van de betreffende cao). Wanneer de cao afwijken toelaat, noemt men het wel 

een minimum-cao. Verhindert de cao afwijken, dan is sprake van een standaard-cao.61 

Voordat men echter toekomt aan de vraag of werkgever en werknemer mogen afwijken van de cao, is het 

zaak om vast te stellen of zij ook werkelijk zijn gebonden aan de betreffende cao. Verschillende scenario’s van 

binding aan een cao zijn te onderscheiden. 

In het eerste – minst gecompliceerde – scenario, hebben werkgever en werknemer zich slechts bij 

individuele arbeidsovereenkomst contractueel verbonden tot naleving van een cao. Dit staat ook wel bekend als 

incorporatie van een cao.62 Staat in de cao iets over pensioen, dan kunnen werkgever en werknemer – wanneer zij 

uitsluitend door een individueel contract gebonden zijn aan een cao – eenvoudigweg contractueel afwijken van 

deze pensioenbepalingen. De mogelijkheden daartoe zijn echter beperkt indien werkgever en werknemer ook 

op een van de andere – hierna te bespreken – wijzen gebonden zijn aan de cao. 

In het tweede – meer gecompliceerde – scenario wordt de collectieve arbeidsovereenkomst gereguleerd 

door de Wet cao. Een collectieve arbeidsovereenkomst in de zin van de Wet cao is: ‘de overeenkomst, 

aangegaan door een of meer werkgevers of een of meer verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid van 

werkgevers en een of meer verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid van werknemers, waarbij 

voornamelijk of uitsluitend worden geregeld arbeidsvoorwaarden, bij arbeidsovereenkomsten in acht te 

nemen.’63 

De eerste vorm van binding voorzien in de Wet cao is aan de orde voor: ‘Allen, die tijdens den duur der 

collectieve arbeidsovereenkomst, te rekenen van het tijdstip waarop zij is aangegaan, lid zijn of worden eener 

vereeniging, welke de overeenkomst heeft aangegaan, en bij de overeenkomst zijn betrokken’.64 De door 

lidmaatschap van een werkgeversorganisatie gebonden werkgevers en door lidmaatschap van een 

werknemersorganisatie gebonden werknemers zijn daarmee gehouden jegens elk van de partijen bij de cao de 

cao ten uitvoer te brengen.65 

Voor gebonden en betrokken werkgevers en werknemers heeft de cao vervangende werking (art. 12 Wet cao). 

Dit betekent dat nietig is elk beding dat een werkgever en een werknemer zijn overeengekomen en dat in strijd 

is met de cao waaraan zij zijn gebonden. In de plaats van dat beding geldt wat de cao bepaalt.66 Langs deze weg 

kan dus bijvoorbeeld een afspraak tussen een gebonden werkgever en werknemer dat niet uitvoerder A 

(aangewezen in de cao), maar uitvoerder B (niet aangewezen in de cao) zal optreden als pensioenuitvoerder 

nietig zijn. Voorts betekent binding aan een cao voor de groep van gebonden en betrokken werkgevers en 

werknemers dat cao-bepalingen aanvullende normerende werking hebben (art. 13 Wet cao). Dat betekent dat bij 

                                                      

61 Zie over het onderscheid in een pensioenkwestie bijvoorbeeld Hof Arnhem-Leeuwarden, 22 januari 2013, LJN BY9332, 
JAR 2013/69, waar werd afgelaten dat een afspraak in de arbeidsovereenkomst over premievrij pensioen prevaleert boven 
een bepaling in een minimum-cao. 
62 R.M. Beltzer 2012. 
63 Art. 1 Wet cao. 
64 Art. 9 lid 1 Wet cao. 
65 Art. 9 lid 2 Wet cao. 
66 De nietigheid van art. 12 Wet CAO is absoluut; iedere belanghebbende, dus niet slechts partijen bij de cao, kan daarop 
een beroep doen (HR 27 maart 1998, JAR 1998/99). 
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gebreke van bepalingen in een arbeidsovereenkomst over aangelegenheden geregeld in de cao die zowel 

werkgever als werknemer bindt, de bepalingen uit de cao gelden. 

De tweede vorm van binding uit de Wet cao, betreft ongebonden werknemers (werknemers die geen lid 

zijn van een cao-partij, bijvoorbeeld een vakbond). Wanneer de cao niet anders bepaalt, is de gebonden 

werkgever gehouden om tijdens de duur van de cao de daarin opgenomen bepalingen over arbeidsvoorwaarden 

ook na te komen bij de arbeidsovereenkomst die hij aangaat met werknemers die niet door de collectieve 

arbeidsovereenkomst zijn gebonden (art. 14 Wet cao). Dit betekent dat de gebonden werkgever de cao-

pensioenregeling ook zal moeten aanbieden aan de werknemers die geen lid zijn van een bij de cao betrokken 

vakbond. Verzet de ongebonden werknemer zich niet tegen de toepassing van de cao-regeling door de 

werkgever, dan wordt als snel gemeend dat de werknemer de toepassing van de cao heeft aanvaard.67 Slaat de 

werknemer dit aanbod af of biedt de werkgever de ongebonden werknemers deze cao-pensioenregeling niet, 

dan schiet de werkgever ten opzichte van de cao sluitende bonden te kort. De betrokken ongebonden 

werknemer kan niet zelfstandig nakoming van de cao afdwingen. Deze mogelijkheid komt slechts toe aan cao-

partijen.68 

Wanneer de werkgever de cao-pensioenregeling niet toepast op ongebonden werknemers, is het de vraag 

of de werkgever jegens de pensioenuitvoerder verplichtingen heeft ter zake van de cao-pensioenregeling. Zo is 

het de vraag of ondanks het feit dat een ongebonden werknemer geen aanspraak wil maken op de cao-

pensioenregeling (bijvoorbeeld vanwege de inhoud van die regeling, de premie bij voorkeur als loon ontvangt 

of omdat hij de regeling liever wil laten uitvoeren door een andere uitvoerder), de werkgever toch 

(premie)verplichtingen heeft jegens de in de cao genoemde uitvoerder. Het is vaste rechtspraak van de Hoge 

Raad dat in cao’s bedingen kunnen worden opgenomen die werkgevers verplichten tot betalingen aan een 

fonds.69 Het betreffende beding zal naar onderwerp en strekking moeten voldoen aan artikel 1 lid 1 van de Wet 

cao en dus arbeidsvoorwaarden in acht te nemen bij de arbeidsovereenkomst moeten regelen. Ook bij 

uitvoering van een pensioenregeling door andere uitvoerders dan fondsen, kan dit probleemloos het geval zijn. 

Of dergelijke cao bedingen ten gunst van pensioenuitvoerders verplichtingen scheppen in de situatie waarin de 

cao niet op ongebonden werknemer wordt toegepast, is eerst en vooral een kwestie van uitleg van de cao. Staat 

echter vast dat ook voor de ongebonden werknemer op wie de cao niet wordt toegepast premies op grond van 

de cao verschuldigd zijn, dan kan het vorderen van nakoming door de uitvoerder in de gegeven 

omstandigheden onaanvaardbaar zijn.70 Bij beoordeling van die onaanvaardbaarheid kan gewicht worden 

toegekend aan het al dan niet verwerven van pensioen door werknemers vanwege premieafdracht. Terecht wijst 

Lutjens er in dit verband op dat (ook) relevante factoren bij beoordeling van onaanvaardbaarheid zijn de 

                                                      

67 Zie bijvoorbeeld HR 20 december 2002, NJ 2003, 153 (Bollemijer/TPG Post B.V.) waar voor aanvaarding afdoende 
was dat partijen bij de verlenging van de arbeidsovereenkomst hebben verwezen naar ‘de afspraken die zijn gemaakt met 
de vakorganisaties’. In deze zin ook E. Verhulp 2008. 
68 HR 7 juni 1957, NJ 1957, 527 (Suk/Brittannia). 
69 Deze bedingen zijn door de Hoge Raad getypeerd als derdenbeding. Zie daarover uitgebreid E. Verhulp 2013. 
70 Op grond van de beperkende werking van redelijkheid en billijkheid (art. 6:248 lid 2 BW). Vergelijk ook de toets 
aangelegd door AG Bakels in zijn conclusie bij HR 13 september 2002 (HUS Haring), LJN AE4435. In het arrest komt de 
Hoge Raad niet toe beoordeling van de vraag of het bedrijfstakpensioenfonds in kwestie in redelijkheid afdracht door de 
werkgever van pensioenpremies voor ongebonden werknemers kan verlangen. 
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feitelijke mogelijkheid van de werkgever om te kunnen doorcontracteren en de mate waarin de ongebonden 

werknemers zich al dan niet bewust zijn van het feit dat weigeren van de pensioenregeling mogelijk niet in de 

weg staat aan een verplichting van de werkgever om pensioenpremies af te dragen aan de pensioenuitvoerder.71 

Of het werknemersdeel van de premies bij afwijzen van de pensioenregeling door de ongebonden werknemers 

ingehouden mag worden op het loon, is maar zeer de vraag. Immers, er zal dan niet snel sprake zijn van 

deelname in een pensioenfonds noch van premiebetaling ten behoeve van een pensioenverzekering voor de 

werknemer.72 

Bepalingen uit een collectieve arbeidsovereenkomst kunnen ‘algemeen verbindend’ worden verklaard op 

grond van de Wet tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve 

arbeidsovereenkomsten (Wet AVV). Dit gebeurt bij besluit van de Minister van Sociale Zaken en op grond van 

artikel 2 lid 1 Wet AVV. Zijn een werkgever en een werknemer gebonden aan het betreffende besluit (in andere 

woorden: zij vallen binnen de werkingssfeer van de verplichtstelling), dan heeft dat tot gevolg dat elk door deze 

werkgever en werknemer overeengekomen beding dat in strijd is met de algemeen verbindend verklaarde cao, 

nietig is en in plaats daarvan de cao-bepaling geldt.73 Wanneer de arbeidsovereenkomst niet voorziet in 

aangelegenheden waarin de algemeen verbindend verklaarde cao bepalingen wel voorzien, dan gelden deze 

bepalingen.74 

De Wet AVV staat toe dat cao bepalingen over pensioen algemeen verbindend worden verklaard. Het is 

echter beleid dit niet te doen.75 De reden is dat een verplichting tot deelname op grond van de Wet BPF 2000 

een vergelijkbaar, maar beter resultaat geeft.76 Een algemeen verbindend verklaring op grond van de Wet AVV 

zou maar vijf jaar duren.77 Bij gebruik van het AVV-instrument ten aanzien van pensioenbedingen zou de 

pensioenregeling dus in ieder geval iedere vijf jaar ter discussie staan. Een verplichtstelling op grond van de 

Wet BPF 2000 is echter voor onbepaalde tijd. Dat biedt meer zekerheid.78 Overigens is denkbaar dat 

bepalingen over vervroegd uittreden (VUT) inclusief de daarbij horende uitvoerder, wel voor algemeen 

verbindend verklaring in aanmerking komen. Ten aanzien van mengvormen van bijvoorbeeld vut- en flex-

pensioenregelingen is beleid dat deze regelingen administratief en financieel gescheiden moeten zijn om ze 

algemeen verbindend te kunnen verklaren.79 

4.4. Vrije keuze voor een pensioenuitvoerder? 

Wanneer werkgever en werknemer uitsluitend bij individuele overeenkomst (de pensioenovereenkomst) 

pensioen zijn overeengekomen, beschikt vooral de werkgever over ruime mogelijkheden een 

                                                      

71 E. Lutjens 2004. 
72 Dit zijn voorwaarden voor de geldigheid van looninhoudingen in verband met pensioen (art. 7:631 lid 3 BW). 
73 Art. 3 lid 1 Wet AVV. 
74 Art. 3 lid 3 Wet AVV. 
75 Toetsingskader Algemeen Verbindend Verklaring CAO-bepalingen (Stcrt. 2010, 13489). 
76 Ibid. 
77 Art. 2 lid 2 Wet AVV jo. art. 18 Wet CAO. 
78 In die zin ook E. Lutjens 2004. 
79 Toetsingskader Algemeen Verbindend Verklaring CAO-bepalingen (Stcrt. 2010, 13489). 
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pensioenuitvoerder te kiezen. Op de werkgever rust een wettelijke onderbrengingsplicht. De wettelijke 

onderbrengingsplicht die rust op de werkgever, impliceert een bevoegdheid van die werkgever om een 

pensioenuitvoerder te kunnen kiezen. Er zijn echter verschillende mogelijkheden voor werknemers om zowel 

individueel als collectief zeggenschap te hebben over wie op zal treden als pensioenuitvoerder. Denkbaar is dat 

bij individuele arbeidsovereenkomst wordt vastgelegd dat de werknemer meebeslist over wie op zal treden als 

pensioenuitvoerder. Dat laat echter onverlet dat het nog immer de werkgever is die zal moeten zorgen voor de 

daadwerkelijke onderbrenging van uitvoering. Contractuele keuzebevoegdheden van werknemers kunnen 

verder gaan. Zo is in theorie denkbaar dat de werkgever de werknemer de bevoegdheid toekent om mee te 

beslissen over wisseling van uitvoerder. Het is ook denkbaar dat een werkgever op instigatie van een 

individuele werknemer besluit ten behoeve van die ene werknemer een andere uitvoerder te zoeken. Het is 

evenwel de vraag of dit type contractuele keuzerechten praktisch uitvoerbaar zijn. Immers, voor de uitvoering 

van dat ene pensioencontract zal de werkgever een uitvoerder moeten vinden. Deze praktische bezwaren laten 

echter onverlet dat de juridische mogelijkheid voor een dergelijk individueel contractueel keuzerecht van 

werknemers denkbaar is. Wanneer bij de pensioenovereenkomst is vastgelegd wie optreedt als uitvoerder, heeft 

dat praktische gevolgen wanneer een werkgever zou willen wisselen van uitvoerder. Immers, een wisseling van 

uitvoerder vergt dan wijziging van de pensioenovereenkomst. In beginsel vergt dat instemming van de 

werknemer met wijziging. 

Wanneer een regeling met betrekking tot pensioen onderdeel is van een cao, rust nog immer op de 

werkgever een onderbrengingsplicht. Het is daarmee in beginsel de individuele werkgever die de keuze voor 

een pensioenuitvoerder maakt. Toch kunnen ook dan aan een werknemer bevoegdheden worden toegekend 

om te beslissen over wie optreedt als pensioenuitvoerder. Denk ook hier weer aan het contractueel vastleggen 

van wie optreedt als uitvoerder of het contractueel vastleggen van advies of keuzerechten voor werknemers. 

Deze bevoegdheden kunnen opgenomen zijn in de cao zowel als – mits niet strijdig met de cao – in de 

individuele arbeidsovereenkomst. Keuzes in strijd met de cao zijn niet goed mogelijk in de gevallen waarin 

werknemer en werknemer gebonden zijn aan de betreffende cao. Het komt (veelvuldig) voor dat de 

pensioenuitvoerder bij cao is benoemd. Pensioenbedingen in een cao worden niet algemeen verbindend 

verklaard; om een vergelijkbaar effect te bereiken, wordt gebruik gemaakt van de in de volgende hoofdstukken 

beschreven verplichtstellingssystematiek. 
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5. Verplichte deelname in een 
bedrijfstakpensioenfonds 

Deelname in een bedrijfstakpensioenfonds kan voor werkgevers en werknemers worden verplichtgesteld 

door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit type verplichtstelling heeft een groot bereik. Zo 

mag worden aangenomen dan ongeveer zeventig procent van de werkzame beroepsbevolking pensioen 

opbouwt bij een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds.80 Telt men verplichte deelname in Stichting 

Pensioenfonds ABP, het pensioenfonds voor overheidspersoneel, niet mee,81 dan betreft het iets minder dan 

55 procent.82 

Verplichte deelname in een bedrijfstakpensioenfonds beperkt de eerder geschetste mogelijkheden van 

individuele werkgevers en werknemers om autonoom een pensioenuitvoerder te kiezen. Zolang een 

verplichtstelling in een bedrijfstakpensioenfonds duurt, zijn de artikelen 4 tot en met 26 en de daarop 

berustende bepalingen van de Wet BPF 2000 van toepassing.83 Dat heeft tot gevolg dat personen die 

pensioenaanspraken verwerven jegens het fonds, de zogenaamde ‘deelnemers’,84 en, voor zover het 

werknemers betreft, hun werkgevers gehouden zijn de statuten en reglementen en de daarop gebaseerde 

besluiten van het bestuur van het bedrijfstakpensioenfonds na te leven.85 

Werkgevers en werknemers hebben zeggenschap over het al dan niet verplicht stellen van deelname in een 

bedrijfstakpensioenfonds. Zij kiezen gezamenlijk een uitvoerder. De formele aspecten van dit keuzeproces en 

daarmee het recht op zeggenschap van werkgevers en werknemers bij de keuze van een uitvoerder, zal ik hierna 

analyseren. Vervolgens bespreek ik de mogelijkheden van werkgevers en werknemers om ondanks een 

verplichtstelling zelfstandig een andere uitvoerder te kiezen. 

5.1. Zeggenschap over aanvragen verplichtstelling 

Een verplichting tot deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds vergt draagvlak onder werkgevers en 

werknemers in een bedrijfstak. Op aanvraag van het georganiseerde bedrijfsleven (sociale partners) kan de 

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds verplicht stellen voor 

een of meer groepen van personen die in de betrokken bedrijfstak werkzaam zijn.86 Dit verzoek wordt slechts 

gehonoreerd wanneer de organisaties die de aanvraag doen, een belangrijke meerderheid van de in die 

                                                      

80 Uit de data van pensionfund.info blijkt dat 5.104.938 personen staan geregistreerd als actieve deelnemers in een 
verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds (waarnemingen betreffen overwegend de jaren 2009-2012). CBS Statline (21 juni 
2013) stelt dat de actieve beroepsbevolking bestaat uit 7.270.000 personen. Er vallen enige kanttekeningen te plaatsen bij 
de stelling dat daaruit volgt dat zeventig procent van de beroepsbevolking pensioen opbouwt bij een dergelijk fonds. Zo 
mogen ook verplichtgestelde fondsen vrijwillige regelingen uitvoeren. Voorts is denkbaar is dat personen meerdere 
werkgevers hebben (verondersteld is dat zij één werkgever hebben). 
81 Dat is juridisch meer accuraat nu verplichte deelname in het geval van overheidspersoneel volgt uit een andere wet (de 
Wpa, zie hoofdstuk 8 hierna). 
82 Het ABP had in 2012 1.117.103 actieve deelnemers. 
83 Art. 3 lid 1 Wet BPF 2000. 
84 Zie meer precies artikel 1 Wet BPF 2000 jo. art. 1 PW. 
85 Art. 4 Wet BPF 2000. 
86 Art. 2 lid 1 Wet BPF 2000. 
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bedrijfstak werkzame personen vertegenwoordigen.87 Ambtshalve verplichtstelling is niet mogelijk. De 

mogelijkheid van ambtshalve verplichtstelling is wel overwogen tijdens de parlementaire behandeling van de 

Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds, maar niet in de wet opgenomen.88 De 

keuze voor verplichte deelname in een bedrijfstakpensioenfonds is daarmee een keuze van werkgevers en 

werknemers gezamenlijk. 

Tegen een voorgenomen verplichtstellingsbesluit kunnen derden en belanghebbenden opkomen door 

middel van het indienen van ‘zienswijzen’. Deze zienswijzen worden primair beoordeeld door De 

Nederlandsche Bank al zal de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vervolgens, ook met oog op 

ingediende zienswijzen, besluiten.89 Zienswijzen zouden bijvoorbeeld kunnen worden ingediend vanwege een 

eventuele overlap van de voorgenomen werkingssfeer met een ander fonds.90 Andere reden zijn ook wel 

aangevoerd, zoals een voor sommige werkgevers in de bedrijfstak meer dan gemiddeld zware last vanwege de 

vele kortdurende dienstverbanden bij deze werkgevers.91 

Representativiteitsbeoordeling 

Verplichtstelling vergt in de regel dat het aantal werknemers in dienst van georganiseerde werkgevers een 

meerderheid vertegenwoordigt van zestig procent of meer van het totale aantal werknemers werkzaam bij 

werkgevers in de bedrijfstak waarop de aanvraag van de verplichtstelling betrekking heeft.92 De mate van 

representativiteit van werkgeverspartijen wordt gemeten door het aantal werknemers in dienst van de 

verzoekende, georganiseerde werkgevers in de bedrijfstak (of het deel van de bedrijfstak waarvoor 

verplichtstelling wordt gevraagd) te delen door het aantal werknemers in de bedrijfstak (en te vermenigvuldigen 

met 100%).93 Ook ten aanzien van deze representativiteitsbeoordeling van werkgeversorganisaties kunnen 

zienswijzen worden ingediend.94 

Het venijn bij deze representativiteitbeoordelingen zit in de details. Hoe bepaalt men bijvoorbeeld het 

aantal werknemers werkzaam in een bedrijfstak? En wat nu indien de methodiek van beoordeling van die 

aantallen een andere is dan die van beoordeling van het aantal werknemers in dienst van de vertegenwoordigde 

werkgevers? In dit verband zijn er nader instructies gegeven door het Ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid.95 De toepassing daarvan leidde overigens tot discussie en zelfs Kamervragen.96 Zo deed zich 

                                                      

87 Art. 2 Wet BPF 2000. De aanvraagprocedure is nader geregeld in de Regeling betreffende aanvragen op grond van de 
Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (Stcrt. 2000, 251 laatst gewijzigd bij Stcrt. 2012, 25826). 
88 R.A.C.M. Langemeijer 2012, commentaar op artikel 2 Wet Bpf 2000. 
89 Onderdeel 4.a. Beleidsregels Toetsingskader Wet Bpf 2000 van 7 december 2011 (Stcrt. 2011, 22535). 
90 Dit speelde bijvoorbeeld bij wijziging van de verplichtstelling Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de 
Bouwnijverheid. Gevreesd werd voor overlap met het bedrijfstakpensioenfonds Personeelsdiensten (Stcrt. 2009, 1646). 
91 Dit speelde bij wijziging van de verplichtstelling van de Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (Stcrt. 2009, 
1645). 
92 Onderdeel 3.1.a. Beleidsregels Toetsingskader Wet Bpf 2000 van 7 december 2011 (Stcrt. 2011, 22535). 
93 Ibid. 
94 Dit speelde bijvoorbeeld bij de wijziging van de verplichtstelling van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de 
Groothandel in Levensmiddelen (Stcrt. 2009, 20160) en ook bij wijziging van de verplichtstelling van de Stichting 
Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (Stcrt. 2009, 1645). 
95 Bij de zogenaamde ‘Praktische handreiking voor het opstellen van een representativiteitsopgave’. 
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in de uitzendsector de vraag voor of bijvoorbeeld bij beoordeling van het aantal werknemers in een bedrijfstak 

ook gerekend mag worden met FTE, ‘full time equivalents’. De aanvragers wogen het aantal FTE van 

werknemers in dienst bij vertegenwoordigde werkgevers af tegen het totaal aantal FTE in de sector. Het aantal 

personen werkzaam bij de werkgever of in de sector verdwijnt daarmee iets naar de achtergrond. 

Representativiteit bleek te vallen of staan met dit type omrekening.97 

De minister komt ruime beoordelingsvrijheid toe bij het vaststellen wat nu wel en wat niet als bron van 

representativiteitsbeoordeling kan worden gebruikt. Dat deze beoordelingsvrijheid ruim is, kan men afleiden uit 

de praktijk van het algemeen verbindend verklaren van cao’s. Dan vindt een vergelijkbare 

representativiteitsbeoordeling plaats. In een geschil over het algemeen verbindend verklaren van cao’s 

sauveerde de Raad van State het oordeel van de rechtbank ‘dat de minister een ruime mate van 

beoordelingsvrijheid toekomt bij de beantwoording van de vraag welke bronnen aan de gegevensverstrekking 

voor de vaststelling van de representativiteit ten grondslag gelegd mogen worden en dat het tellen van aantallen 

werknemers bij de bedrijfstak uitzendbranche minder eenduidig is dan bij werknemers met een vast, dan wel 

vaster, dienstverband, zodat het gebruik van verschillende gegevensbronnen en methodieken bij deze telling 

denkbaar is.’98 

Waar het werknemersorganisaties betreft, wordt van voldoende representativiteit van die organisaties 

uitgegaan wanneer zij op grond van hun statuten bevoegd zijn tot het maken van afspraken over 

arbeidsvoorwaarden in de bedrijfstak die het betreft.99 Dit is een formele toets die leidt tot een fictie waarbij de 

werkelijke representativiteit van werknemersvertegenwoordigers, niet ter zake doet. Saillant daarbij is dat 

evenmin hun representativiteit als wederpartij van de werkgevers van belang is.100 De mate waarin werknemers 

in een bedrijfstak reeds deelnemen in het nog verplicht te stellen pensioenfonds, bijvoorbeeld vanwege een cao 

of contractuele incorporatie van die cao, speelt immers bij verplichtstelling van een bedrijfstakpensioenfonds 

geen rol.101 Volgens sommigen een pragmatische aanpak,102 voor anderen een doorn in het oog.103 

Deze formele representativiteitstoets ten aanzien van werknemersorganisaties kent overigens wel een 

veiligheidsklep. Wanneer representativiteit van deze organisaties ter discussie wordt gesteld (door het indienen 

van zienswijzen), is de regel dat de Stichting van de Arbeid de organisatiegraad bij de betrokken 

werknemersorganisatie beoordeelt.104 De Stichting van de Arbeid zal een relatieve representativiteitstoets 

uitvoeren. Dit betekent dat de organisatiegraad bij betrokken werknemersorganisaties wordt afgezet tegen de 

                                                                                                                                                                              

96 Vragen van het lid Koçer Kaya (D66) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de representativiteit 
bij verplichtstelling cao’s (ingezonden 24 april 2012). Kenmerk: 2012Z08803. 
97 Martin Pikaart 2013. 
98 Raad van State 7 september 2011, LJN BR6877. 
99 Ibid. 
100 Zie over die vorm van representativiteit en over kritiek daarop R.M. Beltzer 2010. 
101 In dit opzicht verschilt de representativiteitsbeoordeling van verplichtstellingen op pensioenterrein wezenlijk van de 
representativiteitsbeoordeling van werknemersvertegenwoordigers bij het algemeen verbindend verklaren van een cao 
(vergelijk 4.1. Toetsingskader Algemeen Verbindend Verklaring CAO-bepalingen, Stcrt. 2010, 13489). Zie over dit verschil 
ook E. Lutjens 2004. 
102 E. Lutjens 2004. 
103 Martin Pikaart 2013. 
104 Onderdeel 3.1.a. Beleidsregels Toetsingskader Wet Bpf 2000 van 7 december 2011 (Stcrt. 2011, 22535). 
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organisatiegraad bij de overige werknemersorganisaties die in de bedrijfstak actief zijn.105 Zo kan het dat een 

lage representativiteit van de werknemersorganisaties ruim voldoende is, mits deze representativiteit maar in lijn 

is met die van de overige werknemersorganisaties in de bedrijfstak. 

5.2. Bezwaar en beroep tegen een 
verplichtstellingsbesluit 

Wanneer werkgevers en werknemers niet gebonden zijn aan een verplichtstelling, beschikken zij over de in 

hoofdstuk 4 beschreven keuzemogelijkheden. Het zal dan ook niet verbazen dat sommige werkgevers en 

werknemers verplichtstelling van deelname in een bedrijfstakpensioenfonds bij voorkeur zouden willen 

voorkomen. Hierboven bleek dat belanghebbenden beschikken over de mogelijkheid om ‘zienswijzen’ in te 

dienen tegen een ontwerpbesluit. Is echter eenmaal het besluit tot verplichtstelling genomen, dan zijn de 

bestuursrechtelijke mogelijkheden om dit besluit aan te vechten gericht. 

Het is niet vanzelfsprekend dat tegen een verplichtstellingsbesluit weinig meer is te beginnen. Uitgangspunt 

is immers dat belanghebbenden tegen een besluit van een bestuursorgaan bezwaar en beroep kunnen instellen. 

Nu weten we dat een verplichtstelling op grond van artikel 2 Wet BPF 2000 een besluit is in de zin art. 1:3 

Awb. Een bestuursorgaan, namelijk de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, beslist over een 

verplichtstelling,106 de beslissing is schriftelijk107 en gericht op rechtsgevolg, te weten het van toepassing zijn 

van de artikelen 4 tot en met 26 en de daarop berustende bepalingen van toepassing van de Wet BPF 2000.108 

Toch wordt aangenomen dat bezwaar en beroep tegen een verplichtstelling niet steeds mogelijk is. 

Bezwaar en beroep tegen een besluit strekkende tot verplichtstelling is (vooralsnog) niet mogelijk, omdat 

een verplichtstelling als bedoeld in artikel 2 van de Wet Bpf 2000 een besluit van algemene strekking is dat tot 

gevolg heeft dat de onderliggende reglementen van het bedrijfstakpensioenfonds het karakter van algemeen 

verbindende voorschriften krijgen.109 Ingevolge art. 8:3 lid 1 Awb kan geen beroep – en daarmee geen bezwaar 

– worden ingesteld tegen algemeen verbindende voorschriften, noch tegen annexe constitutieve besluiten.110 

Daar met een verplichtstellingbesluit de fondsreglementen het karakter van algemeen verbindende 

voorschriften krijgen, heeft het besluit van de minister veel weg van een annex constitutief besluit in de zin van 

art. 8:3 lid 1 sub b Awb. 

Overigens wordt in de jurisprudentie onderscheid gemaakt tussen algemeen verbindende voorschriften en 

annexe constitutieve besluiten enerzijds en ‘concretiserende besluiten van algemene strekking’ anderzijds. Deze 

                                                      

105 Ibid. 
106 Art. 2 lid 1 Wet BPF 2000. 
107 Art. 16 Wet BPF 2000. 
108 Art. 3 Wet BPF 2000. 
109 Rb. Rotterdam 14 januari 2005, LJN AS8824; Rb. Rotterdam 18 maart 2010, LJN BL8500. Dit werd in oude 
jurisprudentie nog wel eens omschreven als ‘een daad van materiële wetgeving resulterend in een algemeen verbindend 
voorschrift’. Zie in die zin – over het algemeen verbindend verklaren van een VUT-cao – ABRvS 1 oktober 1998, LJN 
ZF3570, AB 1999, 16. 
110 Tot inwerkingtreding van de Wet aanpassing bestuursprocesrecht op 1 januari 2013 (Stb. 2012, 682) regelde artikel 8:2 
Awb de uitsluiting van beroep tegen algemeen verbindende voorschriften. 
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laatste categorie besluiten heeft als object de toepassing van een algemeen verbindend voorschrift naar tijd, 

naar plaats of anderszins en zijn wel voor bezwaar en beroep vatbaar.111 

Men zou de vraag kunnen stellen of bijvoorbeeld een besluit strekkende tot afbakening of wijziging van de 

werkingssfeer van een verplichtstelling – bijvoorbeeld naar werkgevers en werknemers die eronder vallen – is 

aan te merken als een dergelijk concretiserend besluit. Trekt men een parallel met de praktijk bij het algemeen 

verbindend verklaren van cao’s, dan lijkt dit niet het geval te zijn. Een besluit tot algemeen verbindend 

verklaren van een cao wordt over het algemeen gekwalificeerd als constitutief besluit van algemene strekking 

dat zodanig is verknoopt met het algemeen verbindend voorschrift dat beroep daartegen neerkomt op een 

rechtstreeks beroep tegen het onderliggende algemeen verbindend voorschrift en daarom niet toelaatbaar is.112 

Toch lijken uitzonderingen denkbaar, bijvoorbeeld wanneer een besluit tot (wijziging van een) 

verplichtstellingsbesluit zich richt op concreet aangeduide ondernemingen.113 

Dat een algemeen verbindend voorschrift en annexe besluiten niet vatbaar zijn voor bezwaar en beroep, 

neemt niet weg dat de verbindendheid van een verplichtstelling kan worden beoordeeld bij de toetsing van een 

op die verplichtstelling gebaseerde beschikking (of besluit van algemene strekking niet zijnde een algemeen 

verbindend voorschrift).114 Men zou daarbij kunnen denken aan de beoordeling van de verplichtstelling in het 

kader van bezwaar en beroep naar aanleiding van een vrijstelling, intrekking of ontheffing van verplichte 

deelname in een bedrijfstakpensioenfonds. Dit wordt ‘exceptieve toetsing’ genoemd en betreft een indirecte 

toetsing van een algemeen verbindend voorschrift over de band van een voor beroep vatbaar besluit. 

5.3. Reikwijdte van een verplichtstelling 

In een verplichtstellingbesluit wordt vastgelegd voor wie dat besluit geldt. Dit wordt gedaan in een 

‘werkingssfeerbepaling’.115 Voor de metalektro luidt deze bijvoorbeeld: ‘Het deelnemen in PME is 

verplichtgesteld voor werknemers in dienst van een werkgever in een onderneming in de Metalektro.’116 

Vervolgens wordt in dat besluit nader gedefinieerd welke ondernemingen tot de betreffende bedrijfstak 

behoren. Een ander voorbeeld is de werkingssfeerbepaling in het verplichtstellingsbesluit voor de bedrijfstak 

detailhandel: ‘De deelneming in de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel is verplichtgesteld 

voor de werknemers vanaf de eerste dag van de maand, waarin de 20-jarige leeftijd wordt bereikt tot de eerste 

dag van de maand, waarin de 65-jarige leeftijd wordt bereikt (…)’.117 Vervolgens wordt in dat besluit weer nader 

gedefinieerd wie kwalificeert als werknemer, wie als werkgever van deze werknemer en wat precies wordt 

gerekend tot detailhandel. 

Uitleg van de werkingssfeerbepaling in een verplichtstellingsbesluit is met enige regelmaat onderwerp van 

geschil. Zo is uitvoerig geprocedeerd over de voor de pensioenpraktijk belangrijke vraag welke arbeidsuren nu 

                                                      

111 S.A.J. Munneke 2008. 
112 ABRvS, 1 oktober 1998, LJN ZF3570, AB 1999, 16. 
113 ABRvS, 27 oktober 2004, JB 2004/390. Zie daarover H.P. Wiersema en J. Lautenbach 2011. 
114 Rb. Rotterdam 18 maart 2010, LJN LB8500. 
115 HR 6 januari 1995, NJ 1995, 549. Niet de aard van de arbeid, maar de werkingssfeerbepaling is beslissend voor binding. 
116 Kenmerk besluit: nr. UAW/CAV/08/18887/06. 
117 Stcrt, 8 juli 2009, nr. 12609. 
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precies moeten worden meegeteld om vast te stellen of een onderneming ‘uitsluitend of in hoofdzaak’ een 

bepaald type bedrijf uitoefent.118 Moeten daarbij ook arbeidsuren van ondersteunend personeel worden 

meegerekend?119 Een ander denkbaar geschil is bijvoorbeeld of broodjes en sandwiches kwalificeren als 

gemaksvoeding en daarom de producent van deze etenswaren verplicht is deel te in het 

Bedrijfstakpensioenfonds voor Vlees, Vleeswaren, Gemaksvoeding en Pluimveevlees.120 

Procedures over uitleg van werkingssfeerbepalingen kunnen lang duren.121 In eerder genoemd voorbeeld 

van de Metalektro werd op 18 oktober 2008 voor de eerste maal een beslissing aan de rechter gevraagd. Een 

uiteindelijk antwoord op de vraag hoe het verplichtstellingsbesluit uit te leggen volgde eerst drie jaar en vier 

maanden later op 24 februari 2012. Het feit dat het enige tijd duurt voordat een rechtzoekende zeker weet of 

hij al dan niet gehouden is tot deelname in een bedrijfstakpensioenfonds, heeft praktische implicaties. De 

uitkomst kan zijn dat na enkele maanden of zelfs jaren procederen alsnog komt vast te staan dat men al enige 

jaren onder een verplichtstelling valt. Wanneer een deelnemer of zijn werkgever ten onrechte meent niet 

gebonden te zijn aan een verplichtstelling en dienovereenkomstig handelde, loopt hij een 

aansprakelijkheidsrisico.122 

In theorie zouden zowel individuele werknemers als individuele werkgevers een procedure over uitleg van 

een verplichtstellingsbesluit kunnen voeren. In de praktijk zijn het voornamelijk werkgevers die 

verplichtstellingen ter discussie stellen. De directe aanleiding is veelal dat de werkgever wordt geconfronteerd 

met een onderzoek uitgevoerd door het pensioenfonds,123 premienota’s over achterliggende jaren of mogelijk 

een dwangbevel strekkende tot invordering van premies, reglementaire boetes en aanmaningskosten.124 Tevens 

kunnen bestuurders van de onderneming van de werkgever hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor de 

bijdragen ter zake van deelneming in het verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfonds.125 Daarmee zal het eerst 

en vooral de werkgever zijn die er belang bij heeft zorgvuldig vast te stellen of hij dan wel zijn werknemers 

verplicht deelnemen in een bedrijfstakpensioenfonds. 

5.4. Zeggenschap over intrekken verplichtstelling 

Een verplichtstelling geldt totdat deze is ingetrokken door de Minister van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid.126 Intrekken kan ambtshalve127 en op aanvraag van het georganiseerde bedrijfsleven binnen 

                                                      

118 HR 24 februari 2012, NJ 2012, 142. 
119 De Hoge Raad stelt vast dat een redelijke uitleg meebrengt van de betreffende werkingssfeerbepaling dat bij de 
toepassing van het hoofdzakelijkheidscriterium alle in de onderneming gewerkte arbeidsuren dienen te worden betrokken 
die redelijkerwijze vallen toe te rekenen aan de uitoefening van het bedrijf van, in het voorleggende geval, be- en/of 
verwerken van metalen. Daarbij worden meegerekend ook de arbeidsuren van werknemers die ondersteunen of ervoor 
zorgen dat het product van de bedrijfsuitoefening afzet kan vinden. 
120 HR 4 januari 2013, LJN BY2642. 
121 Zie over uitleg van verplichtstellingsbesluiten een helder overzicht in V. Gerlach 2010. 
122 V. Gerlach 2010. 
123 Enkele recente voorbeelden zijn de zaken die leidden tot de uitspraken in Hof ’s-Hertogenbosch 10 september 2013, 
ECLI:NL:GHSHE:2013:4191, Rb. Breda 2 maart 2011, ECLI:NL:RBBRE:2011:5987. 
124 De bevoegdheid daartoe volgt uit art. 21 Wet BPF 2000. 
125 Art. 22 en 23 Wet BPF 2000. 
126 Art. 11 Wet BPF 2000. 
127 Art. 11 lid 1 Wet BPF 2000. 
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een bedrijfstak.128 Intrekken van een verplichtstelling kan voor alle deelnemers, maar ook voor een of meerdere 

groepen deelnemers. De keuzemogelijkheden van werkgevers en werknemers beschreven in hoofdstuk 4 

herleven na het intrekken van een verplichtstelling. Komt binding aan een verplichtstelling te vervallen, dan 

heeft dat geen terugwerkende kracht. Na beëindiging van de verplichtstelling blijven de artikelen 4 tot en met 

26 en de daarop berustende bepalingen van de Wet BPF 2000 van toepassing voor zover ze betrekking hebben 

op de periode waarover de verplichtstelling duurde.129 

Ambtshalve intrekken 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan sinds het jaar 2000 periodiek toetsen of er 

voldoende draagvlak is voor een verplichtstelling. Is dat draagvlak er niet, dan kan de minister de 

verplichtstelling van het bedrijfstakpensioenfonds geheel of gedeeltelijk intrekken.130 

Een enkele keer speelt een dergelijk representativiteitsgebrek. Zo bleek in 2013 dat het 

bedrijfstakpensioenfonds voor de Horeca en Catering niet heeft aangetoond een belangrijke meerderheid van 

de in die bedrijfstak werkzame personen te vertegenwoordigen.131 In 2011 deed ditzelfde probleem zich voor 

bij het bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart.132 Een gebrekkige representativiteit van 

werkgeversorganisaties was de oorzaak.133 

Onvoldoende representativiteit leidt overigens niet tot onverwijld intrekken van de verplichtstelling. De 

procedure is als volgt. Na iedere vijf jaar hebben sociale partners te motiveren dat zij een belangrijke 

meerderheid van de in de bedrijfstak werkzame personen vertegenwoordigen.134 Blijkt bij de vijfjaarlijkse 

beoordeling dat het georganiseerde bedrijfsleven onvoldoende representatief is, dan krijgen sociale partners 

twee jaar de tijd om ervoor te zorgen dat zij aan de representativiteitsvereisten voldoen. Na die twee jaar wordt 

opnieuw gemeten. Blijkt dan alsnog onvoldoende representativiteit, dan kan de Minister van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid overgaan tot intrekking van de verplichtstelling.135 Zolang tegen intrekking overwegende 

bezwaren bestaan in verband met de bescherming van de rechten van de deelnemers of gewezen deelnemers 

staat de wet aan intrekking in de weg.136 

Ambtshalve intrekken kan ook om andere redenen. Bij wanbeleid of wanneer het fonds zich niet aan de 

wet houdt, kan de minister een verplichtstelling intrekken.137 Van wanbeleid kan bijvoorbeeld sprake zijn 

wanneer een pensioenfonds vasthoudt aan een pensioenregeling die niet de instemming heeft van DNB of 

                                                      

128 Art. 11 lid 2 Wet BPF 2000. 
129 Art. 3 lid 2 Wet BPF 2000. 
130 Art. 11 Wet BPF 2000. 
131 Stcrt. 2013, 8337. 
132 http://www.cbrb.nl/nieuws/nieuwsbrieven/2011/430-nieuwsbrief-2011-05. 
133 Ibid. 
134 Onderdeel 3.1.b. Beleidsregels Toetsingskader Wet Bpf 2000 van 7 december 2011 (Stcrt. 2011, 22535). 
135 Onderdeel 4.f. Beleidsregels Toetsingskader Wet Bpf 2000 van 7 december 2011 (Stcrt. 2011, 22535). 
136 Artikel 12 lid 6 Wet BPF 2000. 
137 Zie over intrekken bij het niet houden aan de wet Kamerstukken II, 1999-2000, 27 073, nr. 3, p. 18. 
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anderszins onbehoorlijk is.138 Verwacht mag worden dat de minister terughoudend is met ambtshalve intrekken 

op deze grond.139 

Wordt eenmaal een verplichtstelling ingetrokken, dan heeft dat geen terugwerkende kracht.140 

Het mag blijken dat een ambtshalve intrekking iets is dat werkgevers en werknemers maar zeer beperkt zelf 

kunnen bewerkstelligen. Voor werkgevers geldt dat zij door opzegging van hun lidmaatschap van hun 

werkgeversorganisatie (wanneer deze aanvrager is van de verplichtstelling) de representativiteit van die 

organisatie kunnen beïnvloeden. Wanneer deze representativiteit maar voldoende afneemt kan dat reden zijn 

voor intrekken. Voor werknemers is er langs deze weg – opzeggen van lidmaatschap – weinig te bereiken. 

Werknemersorganisaties zijn eenvoudigweg representatief wanneer zij statutair bevoegd zijn tot het maken van 

afspraken over arbeidsvoorwaarden in de bedrijfstak die het betreft. Wel zouden individuele werknemers 

‘zienswijzen’ kunnen indienen teneinde representativiteit in twijfel te trekken. Echter een individuele 

werknemer kan niet snel zelfstandig – zonder medewerking van anderen – bewerkstelligen dat een aanvrager 

niet meer voldoet aan representativiteitsvereisten. 

Intrekken op verzoek 

Op aanvraag van het georganiseerde bedrijfsleven binnen een bedrijfstak kan de Minister van Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid een verplichtstelling intrekken in zijn geheel of voor een deel van de deelnemers die 

in de bedrijfstak werkzaam is.141 Een intrekkingsaanvraag kan slechts worden gehonoreerd wanneer verzoekers 

voldoende representatief zijn. Wanneer het verzoek betreft intrekking voor de gehele bedrijfstak zullen 

verzoekers representatief moeten zijn voor de gehele werkingssfeer van de verplichtstelling.142 Een verzoek tot 

gedeeltelijk intrekken vergt representativiteit binnen het deel waarvoor intrekking wordt verzocht.143 

Vanuit het perspectief van individuele keuzevrijheid is het interessant om te weten hoe klein de groep kan 

zijn waarvoor gedeeltelijke intrekking kan worden verkregen.144 Immers, deze gedeeltelijk intrekking laat toe dat 

een deel van de werknemers en werkgevers in een bedrijfstak zich aan een verplichtstelling onttrekt en 

daarmee, voor hen, keuzemogelijkheden herleven als in hoofdstuk 4 geschetst.145 Dat het hier moeilijk kan gaan 

om intrekking voor individuele werknemers, ligt voor de hand. Van solidariteit binnen een bedrijfstak – het 

idee waarop verplichte deelname in bedrijfstakpensioenfonds rust – zou dan weinig overblijven.  

                                                      

138 Onderdeel 4.e. Beleidsregels Toetsingskader Wet Bpf 2000 van 7 december 2011 (Stcrt. 2011, 22535). 
139 Onderdeel 4.e. Beleidsregels Toetsingskader Wet Bpf 2000 van 7 december 2011 (Stcrt. 2011, 22535). 
140 Onderdeel 4.f. Beleidsregels Toetsingskader Wet Bpf 2000 van 7 december 2011 (Stcrt. 2011, 22535). 
141 Artikel 11 lid 2 en 3 Wet BPF 2000. 
142 Onderdeel 4.c. Beleidsregels Toetsingskader Wet Bpf 2000 van 7 december 2011 (Stcrt. 2011, 22535). 
143 Onderdeel 4.d. Beleidsregels Toetsingskader Wet Bpf 2000 van 7 december 2011 (Stcrt. 2011, 22535). In deze zin ook 
Kamerstukken II, 1999-2000, 27 073, nr. 3, p. 10. 
144 Dat intrekken voor een groep mogelijk is, is nog eens benadrukt in de parlementaire geschiedenis bij de Wet BPF 2000, 
Kamerstukken II, 1999-2000, 27 073, nr. 3, p. 18. 
145 De ‘achterblijvers’ worden in kennis gesteld van de aanvraag voor gedeeltelijke intrekking. Zij kunnen zienswijzen 
indienen. Deze zienswijzen en de zo geuite belangen van achterblijvers worden meegewogen bij de uiteindelijke beslissing 
over al dan niet gedeeltelijke intrekking. 
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De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft diens beleid ten aanzien van gedeeltelijk 

intrekken gepubliceerd.146 De mogelijkheden voor gedeeltelijke intrekking zijn daarin niet limitatief benoemd, 

maar geven wel een beeld van waarvoor deze bevoegdheid thans zal worden ingezet. Zo is beleid dat intrekken 

kan voor het deel van de bedrijfstak waarvoor een eigen collectieve arbeidsovereenkomst of 

arbeidsvoorwaardenregeling geldt. Tevens benadrukken de beleidsregels dat het deel waarvoor een 

verplichtstelling wordt ingetrokken, zich zal moeten onderscheiden van andere delen. Dat onderscheid kan 

gelegen zijn in de bedrijfsactiviteiten, maar ook in een afwijkende arbeidsvoorwaardenregeling 

(arbeidsvoorwaarden anders dan pensioen) voor een bepaalde groep. Hieruit mag blijken dat gedeeltelijk 

intrekken zich niet goed kan richten op individuele werknemers maar wel op een of enkele werkgevers. 

Mocht blijken dat het verstandig is om ruimere keuzemogelijkheden ten aanzien van de pensioenuitvoerder 

en de pensioenregeling te creëren voor afgebakende groepen van werknemers en werkgevers (en wellicht zelfs 

individuen) die vallen onder een verplichtstelling, dan zou het instrument van gedeeltelijke intrekking op 

verzoek daartoe kunnen worden ingezet. Een dergelijke intrekking vergt weliswaar steun van zowel werkgevers- 

als werknemersorganisaties, maar dat hoeft geen praktisch probleem te zijn. Deze steun is zeker binnen kleine 

delen van bedrijfstakken tamelijk eenvoudig te organiseren. Representativiteit van werknemersorganisaties is 

niet veel meer dan een formele aangelegenheid (zie paragraaf 5.1). In het geval dat het deel van de bedrijfstak 

dat om intrekking kan verzoeken zo groot mag zijn als een enkele werkgever, is een door die werkgever 

opgerichte werkgeversorganisatie per definitie afdoende representatief (zie ook weer paragraaf 5.1). Het is dan 

nog slechts de vraag of de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bereid is om in te stemmen met op 

deze wijze georganiseerd intrekkingsverzoeken. 

5.5. Zeggenschap over wijzigen verplichtstelling 

Wijzigen van een verplichtstelling kent een eigen procedure (en moet dan ook worden onderscheiden van 

intrekken).147 De procedure voor wijziging kan dienen om de werkingssfeer van de verplichtstelling uit te 

breiden. Ook andersoortige wijzigingen zijn denkbaar. Zo kan men denken aan verandering van naam van het 

bedrijfstakpensioenfonds. Meer ingrijpende wijzigingen – bijvoorbeeld met financiële consequenties voor het 

bedrijfstakpensioenfonds of voor de deelnemers – zijn evenzeer denkbaar.148 Daarbij kan men denken aan het 

veranderen van de leeftijd vanaf wanneer een werknemer pensioen opbouwt – per 2007 dient deze leeftijd voor 

ouderdomspensioenen tenminste 21 jaar te zijn,149 een hogere leeftijd werd wel gehanteerd – en daarmee 

kwalificeert als werknemer in de zin van een verplichtstelling. 

In theorie is denkbaar dat de procedure voor wijziging wordt gebruikt voor het beperken van (de reikwijdte 

van) een reeds geldende verplichtstelling. De systematiek van wijziging zou daarmee overlap vertonen met die 

van intrekken. Uit het thans door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gehanteerde beleid blijkt 

                                                      

146 Onderdeel 4.d. Beleidsregels Toetsingskader Wet Bpf 2000 van 7 december 2011 (Stcrt. 2011, 22535). 
147 Art. 10 lid 1 Wet BPF 2000. 
148 In deze zin ook Kamerstukken II, 1999-2000, 27 073, nr. 3, p. 5. 
149 Art. 14 PW vereist dat het verwerven van ouderdomspensioenaanspraken op basis van een pensioenovereenkomst 
uiterlijk begint uiterlijk op de 21-jarige leeftijd van de werknemer of op de latere datum van indiensttreding. 
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dat onderscheid tussen deze twee instrumenten wordt gemaakt. Wijziging wordt niet gehanteerd als instrument 

voor het beperken van de werkingssfeer van een verplichtstelling.150 Handhaaft men dit beleid, dan is wijziging 

een instrument dat meer beperkt geschikt is om werkgevers en werknemers uit te zonderen van deelname in 

een bedrijfstakpensioenfonds en daarmee maar zeer beperkt een instrument dat kan worden ingezet om hen de 

mogelijkheid te bieden om zelf een pensioenuitvoerder te kiezen. 

5.6. Zeggenschap over aanvragen vrijstelling 

Een vrijstelling is een uitzondering op een verplichtstelling. Men zou het ook een ontheffing kunnen 

noemen, zij het dat deze term in de pensioensfeer een bijzondere betekenis heeft (zie paragraaf 5.9).151 Een 

vrijstelling is, gelijk een verplichtstelling, voor onbepaalde tijd. Evenals een verplichtstelling vervalt ook een 

vrijstelling niet automatisch.152 Deze moet worden ingetrokken.153 Er is onderzoek gedaan naar in de jaren 2000 

tot 2004 verleende vrijstellingen. De helft van de vrijstellingsverzoeken gedaan bij fondsen die participeerden in 

het onderzoek, resulteerden daadwerkelijk in vrijstelling. Overwegende grond voor afwijzen van een 

vrijstellingsverzoek was het ontbreken van een gelijkwaardige pensioenvoorziening en het feit dat het verzoek 

werd gedaan voor individuele werknemers.154 

Bevoegd tot het verlenen van een vrijstelling is het bedrijfstakpensioenfonds waarin deelname is 

verplichtgesteld (art. 13 lid 1 Wet BPF 2000). Het Vrijstellingsbesluit Wet BPF 2000 stelt nadere regels met 

betrekking tot de gevallen waarin en de voorwaarden waaronder een bedrijfstakpensioenfonds vrijstelling van 

een verplichtstelling kan verlenen.155 De beleidsruimte van pensioenfondsen voor het verlenen van 

vrijstellingen wordt door dit besluit begrensd. Worden werkgevers en werknemers vrijgesteld van de 

verplichting tot deelname in een bedrijfstakpensioenfonds, dan herleven gedeeltelijk de keuzemogelijkheden 

beschreven in hoofdstuk 4. Zoals hierna zal blijken, is slechts sprake van een gedeeltelijke herleven van 

keuzevrijheid, nu vrijstellingen slechts onder voorwaarden worden verleend. 

Aanvrager van een vrijstelling: werkgevers 

Werkgevers kunnen een vrijstelling vragen; het Vrijstellingsbesluit Wet BPF 2000 gaat uitgebreid in op 

door hen in te dienen vrijstellingsverzoeken. Individuele werknemers worden in genoemd vrijstellingsbesluit 

niet als verzoeker geadresseerd. Op zichzelf hoeft dat niet aan het honoreren van een vrijstellingsverzoek van 

een werknemer in de weg te staan, nu op dit punt het fonds zou kunnen terugvallen op de meer algemeen 

                                                      

150 Onderdeel 4.b. Beleidsregels Toetsingskader Wet Bpf 2000 van 7 december 2011 (Stcrt. 2011, 22535). 
151 Gangbaar is om bij vrijstelling van een verplichtstelling in de zin van de Wet BPF 2000 te spreken over een ‘vrijstelling’ 
en niet over een ‘ontheffing’ (Kamerstukken II, 1999-2000, 27 073, nr. 3, p. 19). Zie over dit onderscheid ook R.I.M. 
Schlössels en S.E. Zijlstra 2010, p. 812. 
152 Niet geheel zuiver wordt wel over automatisch intrekken gesproken in de situatie waarin een werkgever zijn 
onderneming beëindigd, overgang van de werkgever naar een andere bedrijfstak en het vervallen van 
afwikkelingsdispensatie, zie I. de Vries en B. Detmar 2006, p. 7). In deze gevallen verliest de verplichtstelling – en daarmee 
ook de vrijstelling – effectief haar werking. Het betreffende vrijstellingsbesluit is evenwel niet ongeldig geworden of 
komen te vervallen. 
153 Zie hierover E. Lutjens 1999, p. 122. e.v. 
154 I. de Vries en B. Detmar 2006, p. 6. 
155 Art. 13 lid 3 Vrijstellingsbesluit Wet BPF 2000. 
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geformuleerde bevoegdheid in art. 13 lid 1 van de Wet BPF 2000. Echter de nota van toelichting bij het 

vrijstellingsbesluit maakt duidelijk dat individuele werknemers geen vrijstelling kunnen verzoeken.156 Over 

vrijstellingsverzoeken van zelfstandigen bevat genoemde nota van toelichting niets. Pensioenfondsen zouden 

over vrijstellingsverzoeken van hen kunnen beslissen op grond van artikel 13 Wet BPF 2000. Het aanleggen 

van de toetsingsmaatstaven in het Vrijstellingsbesluit Wet BPF 2000 ligt daarbij voor de hand.157 

Verlener van een vrijstelling: bedrijfstakpensioenfondsen 

Vrijstellingen worden verleend door het verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfonds zelf. Meer formeel 

gesteld: het verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfonds is bekleed met openbaar gezag waar het betreft het 

beslissen omtrent een vrijstelling. Daarmee heeft het fonds een bij wet opgedragen publieke taak.158 Het is niet 

vanzelfsprekend dat het fonds de meest aangewezen instantie is om deze taak uit te voeren. Het fonds kan er 

belang bij hebben een zo groot mogelijk deel van de bedrijfstak te bestrijken. Daarmee ligt belangverstrengeling 

op de loer.159 Daartegenover staat de wens dat beslissers over vrijstellingen beschikken over grondige kennis 

van de pensioenregeling. Tijdens de parlementaire voorbereiding van de Wet BPF 2000 werd gemeend dat deze 

kennis vooral binnen het fonds voorhanden is. Het fonds zou daarom het best als verlener van vrijstellingen 

kunnen optreden, zo meende men.160 Een waarborg tegen onzuivere beslissingen van het fonds161 is de 

mogelijkheid van beroep bij de Rechtbank Rotterdam162 tegen het besluit van het fonds. Tegen het oordeel van 

de rechtbank is hoger beroep denkbaar bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.163 

5.7. Vrijstellingsgronden 

Er zijn vijf gronden voor een vrijstelling. Er zijn vier zogenoemde ‘verplichte’ vrijstellingen en er is één 

mogelijkheid tot onverplichte vrijstelling. De vier gronden die een plicht tot vrijstellen opleveren zijn: (1) een 

bestaande pensioenregeling of pensioenvoorziening;164 (2) groepsvorming;165 (3) een eigen cao;166 en (4) 

onvoldoende beleggingsrendement.167 Wordt aan de in het Vrijstellingsbesluit Wet BPF 2000 gestelde eisen 

                                                      

156 Stb. 2000, nr. 633, p. 13. 
157 Vergelijk in deze zin Rb. 7 april 2008, LJN BD6327 en in hoger beroep CBB 28 oktober 2008, LJN BG3941. De 
rechtbank toetst de afwijzing van het verzoek om vrijstelling van een zelfstandige werkzaam in het schildersbedrijf (een 
‘spuiter’ en naar eigen zeggen dus geen ‘schilder’) aan artikel 6 Vrijstellingsbesluit Wet BPF 2000. Het 
Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf besliste naar het oordeel van de rechtbank 
terecht dat de spuiter niet voor vrijstelling in aanmerking komt. In hoger beroep bevestigde het CBB de uitspraak. 
158 Raad van State 9 januari 2002, JB 2002, 984, m.nt. H. Peters. 
159 Zie over hybride organisaties en de gevaren van het toedelen van publieke taken uitgebreid J.A.F. Peters en S.E. Zijlstra 
2008. 
160 Kamerstukken II, 1999-2000, 27 073, nr. 3, p. 15. 
161 Een vrijstelling kan zowel betrekking hebben op een open categorie van personen als op individuele gevallen. In het 
eerste geval is, net als bij de verplichtstelling, sprake van een besluit van algemene strekking. In het tweede, meer 
individuele geval, is de vrijstelling een beschikking in de zin van de Awb (art. 1:3 lid 2). 
162 Artikel 7 van Bijlage 2 bij de Algemene Wet Bestuursrecht. 
163 Artikel 10 van Bijlage 2 bij de Algemene Wet Bestuursrecht. 
164 Art. 2 Vrijstellingsbesluit Wet BPF 2000. 
165 Art. 3 Vrijstellingsbesluit Wet BPF 2000. 
166 Art. 4 Vrijstellingsbesluit Wet BPF 2000. 
167 Art. 5 Vrijstellingsbesluit Wet BPF 2000. 
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voldaan, dan is het bedrijfstakpensioenfonds gehouden vrijstelling te verlenen.168 Een bedrijfstakpensioenfonds 

is ook bevoegd tot het verlenen van een vrijstelling om een andere redenen (onverplichte vrijstelling).169 Wordt 

vrijstelling verleend dan herleven de in hoofdstuk 4 besproken keuzebevoegdheden, zij het slechts gedeeltelijk 

en onder voorwaarden. Ter beoordeling van de omvang van deze keuzerechten bij vrijstelling, is het van belang 

om vast te stellen wanneer een vrijstellingsverzoek kans van slagen heeft en voorts om vast te stellen welke 

voorwaarden aan een vrijstelling kunnen worden verbonden. 

Verplichte vrijstelling 1: bestaande pensioenregeling of pensioenvoorziening 

Het Vrijstellingsbesluit Wet BPF 2000 voorziet in twee gevallen waarin een bestaande afspraak tussen 

werkgever en werknemer over pensioen kan leiden tot vrijstelling. Ten eerste kan bij invoering van een 

verplichtstelling het feit dat werknemers reeds deelnemen in een pensioenregeling aanleiding zijn voor vrijstelling. 

Ten tweede kan bij wijziging van bedrijfsactiviteiten waardoor de werkgever onder een verplichtstelling komt te 

vallen, het feit dat de werkgever een pensioenvoorziening heeft reden zijn voor een vrijstelling. De vrijstelling 

voor een bestaande pensioenregeling of pensioenvoorziening fungeert als overgangsregel wanneer werkgever 

en werknemer onder een verplichtstelling komen te vallen. Het biedt hen de mogelijkheid bestaande 

pensioenvoorzieningen te continueren. Van de verschillende vrijstellingsvarianten, wordt vrijstelling vanwege 

een bestaande pensioenregeling of pensioenvoorziening het meest frequent verzocht en gehonoreerd.170 

Er geldt een termijneis en een gelijkwaardigheidseis bij vrijstelling wegens een bestaande 

pensioenvoorziening/regeling. De termijneis is uitgewerkt in artikel 2 van het Vrijstellingsbesluit Wet BPF 

2000. Beide eisen beperken de contractsvrijheid van werkgever en werknemer. Een pensioenregeling of 

pensioenvoorziening171 die er niet aan voldoet, komt niet voor vrijstelling in aanmerking. 

Aan de termijneis wordt voldaan (mogelijkheid 1) indien de pensioenregeling ten minste zes maanden voor 

het moment van indiening van de in behandeling genomen aanvraag tot verplichtstelling, van kracht was. Het 

moment van aanvragen van de verplichtstelling – en dus niet het moment waarop de verplichtstelling ingaat – 

is het peilmoment voor het bestaan van de pensioenregeling. Deze data kunnen flink uit elkaar liggen. Voor de 

uitzendsector werd bijvoorbeeld de gehonoreerde verplichtstellingsaanvraag gedaan in de tweede helft van 

1998 en was verplichtstelling eerst per 2004 aan de orde.172 Aan de termijneis wordt ook voldaan (mogelijkheid 

2) indien de pensioenvoorziening reeds zes maanden voordat de werkgever door wijziging van 

bedrijfsactiviteiten onder de verplichtstellingen komt te vallen, van kracht is.173 Daarbij is van belang dat niet 

elke type pensioenvoorziening – ongeacht de hierna te bespreken gelijkwaardigheid – volstaat als alternatief. 

                                                      

168 Zie over groepsvorming als vrijstellingsgrond Rb. Rotterdam 10 november 2007, LJN BB8744, PJ 2008/4 en in hoger 
beroep CBB 25 november 2008, LJN 5735, PJ 2009/5. 
169 Art. 6 Vrijstellingsbesluit Wet BPF 2000. 
170 I. de Vries en B. Detmar 2006, p. 34. 
171 Het onderscheid tussen voorziening en regeling wordt in de context van vrijstellingen voor het eerst gemaakt in 1998 
(Besluit van 23 april 1998, Vrijstellingsregeling Wet BPF, Stcrt. 1998, nr. 78, p. 12). Er wordt niet op iets verschillend 
gedoeld (Stcrt. 1998, nr. 78, p. 12-4; er was slechts sprake van een redactionele en niet van een inhoudelijke wijziging op dit 
punt). 
172 Rb. Rotterdam 19 juli 2012, LJN BX2422, PJ 2012/161. 
173 Art. 2 Vrijstellingsbesluit Wet BPF 2000. 
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Onder verwijzing naar de totstandkomingsgeschiedenis van het Vrijstellingsbesluit Wet BPF 2000 wordt 

aangenomen dat een zelfstandige pensioenvoorziening voorwaarde is voor vrijstelling.174 Een dergelijke 

zelfstandige pensioenvoorziening betreft niet de situatie waarin een werkgever vanwege een concernverband 

verbonden is aan een ondernemingspensioenfonds en ook niet de pensioenregeling die geldt vanwege 

verplichte deelname in een bedrijfstakpensioenfonds.175. 

Voorts geldt een gelijkwaardigheidsvereiste. Gevolg van dit vereiste is dat voor het verkrijgen en behouden 

van de vrijstelling de zelfstandige pensioenregeling in de pas zal moeten blijven lopen met de regeling van het 

verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfonds. De door werkgever en werknemer getroffen (alternatieve) 

voorziening zal niet minder mogen bieden dan de verplichtgestelde regeling. Dat kan tot gevolg hebben dat bij 

wijziging van de regeling uitgevoerd door het verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds de werkgever en de 

werknemer ook de door hen getroffen voorziening hebben te wijzigen ter behoud van de vrijstelling. De 

gelijkwaardigheidseis speelt ook bij andere vrijstellingen een rol en wordt verderop (par. 5.7) nader besproken. 

Verplichte vrijstelling 2: groepsvorming / concernvorming 

De vrijstelling vanwege groepsvorming is in de praktijk slechts weggelegd voor de wat grotere 

onderneming.176 Op de dag van indienen van het verzoek zal de groep van ondernemingen moeten bestaan uit 

minimaal honderd werknemers die niet deelnemer in het bedrijfstakpensioenfonds.177 Voorts zal de groeps-

/concernpensioenregeling op een groter deel van het personeel van toepassing moeten zijn, dan het deel van 

het personeel dat valt onder de werkingssfeer van het bedrijfstakpensioenfonds.178 Een groep is een 

economische eenheid waarin rechtspersonen en vennootschappen organisatorisch zijn verbonden.179 

De weging van bedrijfstakbelangen en concernbelangen ligt besloten in het vereiste van instemming van 

vakbonden. Slechts wanneer de groepspensioenvoorziening tot stand is gekomen in overleg met 

vakorganisaties, is vrijstelling op grond van groepsvorming toelaatbaar.180 Zonder participatie van hen is 

vrijstelling ondenkbaar.181 Een gelijkwaardigheidseis geldt niet nu de vakbonden moeten instemmen met de 

pensioenregeling.182 

In de literatuur is wel gesteld dat de groepspensioenvoorziening in enige mate uniform behoort te zijn.183 

Mocht dit uitgangspunt juist zijn – het volgt, zou ik menen niet met zoveel woorden uit het vrijstellingsbesluit, 

maar enige beleidsruimte voor het fonds dat over vrijstelling beslist is op dit punt niet uitgesloten – dan beperkt 

het de mogelijkheden om binnen de groepspensioenvoorziening onderscheid te maken naar vennootschap of 

rechtspersoon betrokken bij de groep. 

                                                      

174 CBB 5 september 2002, LJN AE8299. 
175 Nota van toelichting bij het Vrijstellingsbesluit Wet Bpf 2000 als gepubliceerd in Stb. 2000, nr. 633, p. 14. 
176 In deze zin ook E. Lutjens 1999, p. 119. 
177 Art. 3 lid 1 onder c Vrijstellingsbesluit Wet BPF 2000. 
178 Art. 3 lid 1 onder d Vrijstellingsbesluit Wet BPF 2000. 
179 Art. 3 lid 2 Vrijstellingsbesluit Wet BPF 2000 jo. 2:24b BW. 
180 Art. 3 lid 1 onder b Vrijstellingsbesluit Wet BPF 2000. Zie nader Stcrt. 1998, nr. 78, p. 12; Stb. 2000, nr. 633, p. 15. 
181 Stcrt. 1998, nr. 78, p. 12-4; Stb. 2000, nr. 633, p. 15. 
182 In deze zin ook R.A.C.M. Langemeijer 2012, commentaar op artikel 3 Wet Bpf 2000. 
183 R.A.C.M. Langemeijer 2012, commentaar op artikel 3 Wet Bpf 2000. 
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Verplichte vrijstelling 3: eigen cao 

De werkgever die is gedispenseerd van een algemeenverbindendverklaring van een cao omdat hij over een 

eigen ondernemings-cao beschikt, maakt aanspraak op vrijstelling. De gedachte is dat deze werkgever ook op 

het terrein van de aanvullende pensioenregelingen een eigen arbeidsvoorwaardenbeleid moet kunnen voeren.184 

Deze vrijheid gaat niet zover dat sociale partners vrijstelling kunnen krijgen door bij cao geen pensioen te 

regelen.185 Voorwaarde voor vrijstelling is dispensatie van algemeen verbindend verklaring van een cao. 

Wanneer de dispensatie komt te ontbreken, kan – dit vergt een besluit van het fonds – vrijstelling van de 

verplichtstelling komen te vervallen.186 Vrijstelling vanwege een eigen cao vergt betrokkenheid van 

vakorganisaties bij de pensioenvoorziening.187 Het gaat daarbij, naar het oordeel van de Rb. Rotterdam, om (a) 

de vakorganisaties die betrokken zijn bij het arbeidsvoorwaardenoverleg binnen de bedrijfstak en (b) die 

representatief zijn voor de in die bedrijfstak werkzame personen.188 Het kan daarbij ook gaan om een 

ondernemings-cao van een ongeorganiseerde werkgever.189 Het is niet aan het vrijstellende fonds om de 

kwaliteit van de alternatieve pensioenvoorziening te beoordelen.190 

Verplichte vrijstelling 4: onvoldoende beleggingsrendement / performancevrijstelling 

Wanneer het bedrijfstakpensioenfonds onvoldoende presteert, kunnen er redenen zijn voor een vrijstelling 

van verplichte deelname. De reden voor dit type vrijstellingsgrond is dat de werkgever en de werknemer niet 

gedwongen zouden moeten zijn te participeren in een ondermaats presterend fonds.191 Er zijn vier redenen 

voor vrijstelling vanwege de prestaties van het verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfonds. Ten eerste is er een 

vrijstellingsmogelijkheid vanwege onvoldoende rendement op de beleggingen.192 Ten tweede is vrijstelling 

denkbaar wanneer het beleggingsbeleid van het fonds niet aan de maat is.193 Ten derde bestaat recht op 

vrijstelling wanneer het bedrijfstakpensioenfonds niet tijdig een normportefeuille vaststelt.194 Ten laatste is 

vrijstelling vanwege onvoldoende presteren door het fonds denkbaar wanneer tussentijdse wijzigingen van het 

beleggingsbeleid of de normportefeuille onvoldoende door het fonds worden onderbouwd.195 Ter nuancering 

zij hier nog opgemerkt dat de performancevrijstelling beperkt van belang is voor herverzekerde 

pensioenfondsen.196 

In de afgelopen jaren bleek herhaaldelijk dat het feitelijk behaalde beleggingsrendement van een 

bedrijfstakpensioenfonds aanzienlijk negatief afweek van de normportefeuille, en vrijstelling dus mogelijk was. 

                                                      

184 Stcrt. 1998, nr. 78, p. 12-4; Stb. 2000, nr. 633, p. 15. 
185 CBB 21 november 2006, LJN AZ4248, PJ 2007/99. 
186 In deze zin ook E. Lutjens 1999, p. 119. 
187 Art. 4 Vrijstellingsbesluit Wet BPF 2000. 
188 Rb. Rotterdam 2 juli 2008, LJN BD7126, PJ 2008/118. 
189 Ibid. Voorts CBB 21 november 2006, LJN AZ4248, PJ 2007/99. 
190 Stb. 2000, nr. 633, p. 15. 
191 In deze zin ook R.A.C.M. Langemeijer 2012, commentaar op artikel 5 Wet Bpf 2000. 
192 Art. 5 lid 1 onder a Vrijstellingsbesluit Wet BPF 2000. 
193 Art. 5 lid 2 Vrijstellingsbesluit Wet BPF 2000. 
194 Art. 5 lid 3 Vrijstellingsbesluit Wet BPF 2000. 
195 Art. 5 lid 4 Vrijstellingsbesluit Wet BPF 2000. 
196 Art. 5 lid 6 Vrijstellingsbesluit Wet BPF 2000. 
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De performancetoets werd in 1998 geïntroduceerd. Nu een gemiddeld wordt genomen over vijf jaar, speelt 

vrijstelling vanwege onvoldoende presteren vanaf 2002. In dat jaar haalden slechts een klein aantal (twee) 

pensioenfondsen de maatstaf niet.197 In 2007 presteren voor het eerst alle verplichtgestelde 

bedrijfstakpensioenfondsen aan de maat. Dit tamelijk rooskleurige beeld veranderde in 2008 ingrijpend. Op de 

voorpagina van Het Financieele Dagblad leest men ‘Bij 14 van de 59 bedrijfstakfondsen komt de 

verplichtstelling te vervallen. Dat is het grootste aantal sinds een beleggingstoets werd ingesteld in 1998, de 

zogenoemde Z-score. In de tien jaar tot 2008 overkwam het slechts een handvol fondsen dat zij onder de 

vereiste score bleven en de verplichtstelling tijdelijk werd opgeheven.’198 De krant gaat hier weliswaar wat kort 

door de bocht (het gaat niet om vervallen van een verplichtstelling, maar om de mogelijkheid om vrijstelling te 

verzoeken), maar het beeld dat veel fondsen onder de maat presteren is duidelijk. Ondanks de strenge eisen aan 

de alternatieve regeling die daarvoor in de plaats moet komen (zie hierna), blijkt uit cijfers over de periode tot 

2006 dat werkgevers weldegelijk gebruik maken van deze vrijstellingsmogelijkheid.199 Ook in de jaren nadien 

blijkt een aanzienlijk blijft een aanzienlijk aantal fondsen ondermaats presteren.200 

Wanneer een vrijstelling op grond van prestaties van het pensioenfonds wordt verleend, dan is het fonds 

gehouden daaraan voorwaarden te verbinden. Hierna zal blijken (paragraaf 5.8.) dat een werkgever bijvoorbeeld 

verplicht kan worden aan het fonds een vergoeding te betalen. Bovendien zullen deelnemers aan de alternatieve 

pensioenregeling ten minste dezelfde aanspraken moeten ontlenen als aan de pensioenregeling van het 

bedrijfstakpensioenfonds.201 Dit vereiste luistert nauw en is meer omvattend dan de actuariële en financiële 

gelijkwaardigheid vereist bij onverplichte vrijstelling en vrijstelling vanwege een eigen regeling voorafgaand aan 

het gaan gelden van een verplichtstelling (zie paragraaf 5.8.).202 De rigiditeit van het vereiste mag blijken uit de 

totstandkomingsgeschiedenis van het vrijstellingsbesluit. In de nota van toelichting bij het besluit is gesteld: 

‘Feitelijk betekent dit dat de verplichtgestelde regeling zoals het bedrijfspensioenfonds die kent bij een andere 

uitvoerder moet worden ondergebracht. Ondergaat de regeling van het bedrijfspensioenfonds een wijziging, 

dan dient de gedispenseerde regeling op dezelfde wijze te worden aangepast. Er wordt dus uitsluitend 

vrijstelling verleend van de verplichte deelname; op het punt van de inhoud van de pensioenregeling is de 

regeling van het bedrijfspensioenfonds leidend en bestaat er geen vrijheid om daarvan af te wijken. Het niveau 

van de premies bij de regeling van de bedrijfsgenoot kan wel afwijkend zijn van het premieniveau bij het 

bedrijfspensioenfonds.’203 Een voorbeeld: wanneer de verplichtgestelde regeling voorziet in voorwaardelijke 

pensioen, dient ook de gedispenseerde regeling deze voorwaardelijke pensioenvoorziening te kennen.204 

                                                      

197 Cijfers zijn beschikbaar op http://www.pensioenfederatie.nl/services/kerncijfers/z-
scores_en_performancetoetsen/pages/default.aspx. 
198 Bendert Zevenbergen 2009. 
199 I. de Vries en B. Detmar 2006, p. 8. 
200 Tot mijn beschikking stonden de cijfers tot en met het jaar 2011 als gepubliceerd op de website van de 
pensioenfederatie. 
201 Art. 7 lid 6 Vrijstellingsbesluit Wet BPF 2000. 
202 Art. 7 lid 5 Vrijstellingsbesluit Wet BPF 2000. 
203 Stb. 2000, nr. 633, p. 20-21. 
204 H.P. Breuker en E. Witkamp 2011. 
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Vrijstelling betekent in dit geval dus nauwelijks het ontstaan van contractsvrijheid of keuzevrijheid voor de 

werkgever en de werknemer. 

Onverplichte vrijstelling 

Het bedrijfstakpensioenfonds is bevoegd vrijstelling te verlenen in andere gevallen dan die waarin recht op 

vrijstelling bestaat.205 Wordt bijvoorbeeld niet aan de termijnen voor vrijstelling vanwege een eigen regeling 

voldaan, dan kan de werkgever het fonds altijd nog verzoeken om onverplichte vrijstelling.206 

Het pensioenfonds heeft een discretionaire bevoegdheid al dan niet vrijstelling te verlenen. Bestudering van 

rechtspraak over het gebruik van die bevoegdheid, leert het volgende. 

 De rechter toetst terughoudend.207 Deze toets omvat het gelijkheids-, rechtszekerheids- en 

vertrouwensbeginsel.208 

 Het fonds zal bij de voorbereiding van het besluit de nodige kennis moeten vergaren omtrent de af te 

wegen belangen209 om deze vervolgens kenbaar te wegen.210 

 Nadelige gevolgen van het besluit mogen niet onevenredig zijn in verhouding tot de met het besluit te 

dienen doelen.211 Zo zal het fonds bij besluitvorming mede acht moeten slaan op eventuele 

onzekerheid met betrekking tot de omvang van de groep werknemers die verplicht moeten deelnemen, 

bij een ander fonds opgebouwde en ondergebrachte pensioenaanspraken van werknemers en het 

belang van de werkgever bij het voorkomen van voor hem en voor de betrokken werknemers nadelige 

financiële gevolgen, waaronder – tijdelijke – dubbele premiebetaling.212 

 Het fonds mag het belang van solidariteit binnen de bedrijfstak afwegen tegen belangen van de 

werkgever en de werknemer.213 In het algemeen – als beleid – mag een fonds solidariteit zwaarder laten 

wegen dan het betrokken belang van de werkgever en de werknemer.214 Solidariteit mag ook zwaarder 

wegen wanneer de pensioenregeling die de werkgever in plaats van de verplichtgestelde regeling wenst 

te hanteren, betere uitkomsten geeft (bijvoorbeeld vanwege een lagere franchise).215 

                                                      

205 Art. 6 Vrijstellingsbesluit Wet BPF 2000. 
206 Zie ook de redenen genoemd voor een dergelijk verzoek in I. de Vries en B. Detmar 2006, p. 37-38. 
207 CBB 5 september 2002, LJN AE8299. 
208 CBB 1 april 2004, LJN AO8207. 
209 Art. 3:2 Awb. Zie ook CBB 11 november 2004, LJN AR5680, PJ 2007/96. 
210 Art. 3:4 lid 1 Awb. 
211 Art. 3:4 lid 2 Awb. Zie ook CBB 5 september 2002, LJN AE8299 en CBB 11 november 2004, LJN AR5680, PJ 
2007/96. 
212 CBB 16 december 2004, LJN AR8323, PJ 2007/97. 
213 CBB 11 november 2004, LJN AR5680, PJ 2007/96. 
214 Rb. Rotterdam 20 november 2007, LJN BB8744, PJ 2008/4 en in hoger beroep CBB 25 november 2008, LJN 5735, PJ 
2009/5. 
215 CBB 5 september 2002, LJN AE8299. 
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 In het bijzonder wanneer een werkgever onder de reikwijdte van twee verplichtstellingen valt en het 

gevaar daarvan voor het fonds voorzienbaar was,216 is voor het weigeren van een vrijstelling zorgvuldig 

onderzoek geboden.217 

5.8. Zeggenschap over aanvragen vrijstelling; vervolg 

Een vrijstelling van deelname zal alle werknemers van een werkgever of een deel van de werknemers van een 

werkgever moeten betreffen. Individuele vrijstellingen kunnen niet, maar groepsgewijze vrijstellingen wel.218 

Over deze groepsvrijstelling overwoog de Rechtbank Rotterdam, de bevoegde rechter219 bij beroep tegen een 

besluit over vrijstelling: ‘Naar het oordeel van de rechtbank kan er slechts sprake zijn van een groepsgewijze 

vrijstelling, indien de betreffende groep aan bepaalde kenmerken voldoet die aan de door hen te verrichten 

werkzaamheden gerelateerd kunnen worden. Het onderscheid dat eiseres maakt tussen haar werknemers die 

wel of geen afstand hebben gedaan van de eigen pensioenregeling, maakt nog niet dat de betreffende categorie 

werknemers een bepaalde groep met specifieke kenmerken in deze zin vormt.’220 De keuze van verschillende 

individuele werknemers om afstand te doen van een bepaalde regeling, creëert dus geen groep van werknemers 

die vrijstelling toelaat. 

Het criterium om aan de hand van te verrichten werkzaamheden groepen te definiëren, is bekritiseerd.221 

Voor temporeel onderscheid en daarmee zogenaamde afwikkelingsdispensatie – werknemers in dienst voor een 

bepaalde datum zijn vrijgesteld en andere niet – zou geen plaats zijn wanneer de omvang van de groep 

uitsluitend samenhangt met te verrichten werkzaamheden. De huidige redactie van het vrijstellingsbesluit neemt 

onduidelijkheid weg over de toelaatbaarheid van afwikkelingsdispensatie en laat dat type vrijstelling toe. 

Daarmee is mogelijk dat vrijstelling wordt verleend aan in dienst zijnde werknemers, maar niet aan nieuwe 

werknemers.222 De CBB meende overigens dat de per 1 oktober 2004 gewijzigde redactie en daarmee het 

verlenen van vrijstelling voor een deel van de werknemers, geen terugwerkende kracht heeft.223 

Vrijstellingsvoorschriften (voorwaarden) 

Het bedrijfstakpensioenfonds kan voorschriften verbinden aan een vrijstelling.224 Deze vrijwillige 

voorschriften hebben te dienen ‘ter verzekering van een goede uitvoering van de wet’.225 In enkele gevallen zijn 

                                                      

216 Bijvoorbeeld door het niet hanteren van het zogenoemde ‘in hoofdzaak-criterium’. Dat principe wordt gehanteerd 
indien doorslaggeven is voor het vallen binnen de werkingssfeer van een verplichtstelling dat hoofdzakelijk voor de 
bedrijfstak kenmerkende activiteiten worden uitgevoerd in de onderneming van de werkgever. Zie een voorbeeld in Hoge 
Raad 15 april 2011, LJN BP6601, PJ 2011/81, m.nt. Lutjens. Voorts E. Lutjens 1999, p. 99-100. 
217 CBB 11 november 2004, LJN AR5680, PJ 2007/96. 
218 In 2004 werd het Vrijstellingsbesluit Wet BPF 2000 op dit punt verduidelijkt (Stb. 2004, nr. 397, p. 8). 
219 Tot 1 januari 2013 volgde dit uit art. 26 Wet BPF 2000. Thans is dit neergelegd in artikel 7 van Bijlage 2 
(Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak) bij de Algemene Wet Bestuursrecht. 
220 Rb. Rotterdam 15 april 2010, LJN BM1376. 
221 H.P. Breuker en E. Witkamp 2011. Zie voor weer een alternatieve benadering hetgeen appellant aanvoert in CBB 6 juni 
2006, LJN AX8386, PJ 2007/98. 
222 Zie als voorbeeld Rb. Rotterdam 5 september 2003, PJ 2003/137, m.nt. Lutjens. 
223 CBB 6 juni 2006, LJN AZ8366, PJ 2007/98. 
224 Art. 7 Vrijstellingsbesluit Wet BPF 2000. 
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bedrijfstakpensioenfondsen verplicht om voorschriften aan een vrijstelling te verbinden. Een van de meest 

ingrijpende verplichte voorschriften is de verderop in dit hoofdstuk te bespreken gelijkwaardigheidseis. Wordt 

niet langer aan een door het fonds gesteld voorschrift voldaan, ongeacht of dit een vrijwillig of verplicht 

voorschrift is, dan kan dit het einde van de vrijstelling tot gevolg hebben.226 Dit beperkt de mogelijkheden, en 

verminderd wellicht ook de wens om, vrijgesteld te worden. 

Verplichte vrijstellingsvoorschriften 

Bij elke type vrijstelling geldt dat deze niet het ontbreken van een pensioenregeling tot gevolg mag 

hebben.227 Het vrijstellende bedrijfstakpensioenfonds is dan ook gehouden aan de vrijstelling het voorschrift te 

verbinden dat de werkgever een andere pensioenvoorziening heeft en deze heeft ondergebracht (in de zin van artikel 23 

Pensioenwet) bij een pensioenuitvoerder.228 Het hanteren van termijnen is toelaatbaar. Zo kan aan een 

vrijstelling de voorwaarde zijn verbonden dat de werkgever binnen twaalf maanden na het moment waarop de 

vrijstelling wordt verleend een alternatieve pensioenvoorziening heeft ondergebracht bij een 

pensioenuitvoerder. Iedere werknemer die zonder vrijstelling in het verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfonds 

zou deelnemen, dient onder de vrijgestelde regeling te vallen.229 Daarnaast dient elke vrijstelling gepaard te gaan 

met een inlichtingenplicht.230 Deze inlichtingplicht beperkt keuzemogelijkheden niet en blijft daarom verder in 

dit paper onbesproken. 

Voorts zullen bij drie typen vrijstellingen verplicht enkele andersoortige voorschriften opgelegd moeten 

worden. Bij vrijstelling vanwege een bestaande voorziening en vrijwillige voorziening geldt een 

gelijkwaardigheidseis. Bij vrijstelling vanwege beleggingsperformance geldt dat tenminste dezelfde aanspraken 

worden ontleend als aan de pensioenregeling van het bedrijfstakpensioenfonds. Deze vrijstellingsvoorwaarden 

stellen omvangrijke eisen aan de alternatieve pensioenregeling. Ze worden in de hiernavolgende hoofdstuk 

nader besproken. 

Het is de vraag wat geldt wanneer een fonds per abuis geen voorschriften aan een vrijstelling verbindt 

wanneer de wet daartoe wel verplicht. Langemeijer verdedigt dat moet worden aangenomen dat de verplicht 

aan een vrijstelling te verbinden voorwaarden genoemd in art. 7 van het Vrijstellingsbesluit Wet BPF 2000 ook 

hebben te gelden wanneer een fonds deze voorwaarde in een concreet geval vergeet op te nemen in het 

vrijstellingsbesluit.231 Dat zou zijns inziens passen bij de strekking van het Vrijstellingsbesluit Wet BPF 2000. 

Het lijkt mij een te rekkelijke interpretatie van het besluit. Wanneer het fonds vrijstelling verleent, handelt het 

als bestuursorgaan. Mede daarom mag van het fonds de nodige zorgvuldigheid worden verwacht. Het fonds 

dat geen of verkeerde voorwaarden stelt (bijvoorbeeld gelijkheid in plaats van gelijkwaardigheid van de 

                                                                                                                                                                              

225 Art. 7 Vrijstellingsbesluit Wet BPF 2000. 
226 Art. 8 Vrijstellingsbesluit Wet BPF 2000. 
227 CBB 21 november 2006, LJN AZ4248, PJ 2007/99. 
228 Art. 7 lid 2 Vrijstellingsbesluit Wet BPF 2000. 
229 CBB 21 november 2006, LJN AZ4248, PJ 2007/99; Nota van Toelichting bij het Vrijstellingsbesluit, Stb. 2000, nr. 633, 
p. 18. 
230 Art. 7 lid 2 Vrijstellingsbesluit Wet BPF 2000. 
231 R.A.C.M. Langemeijer 2012, commentaar op artikel 7 Wet Bpf 2000. 
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alternatieve pensioenregeling) handelt onzorgvuldig en bovendien in strijd met het Vrijstellingsbesluit. Van 

rechtswege de juiste voorwaarde inlezen in het besluit is niet passend.232 Dit miskent niet eventuele solidariteit 

binnen de bedrijfstak. Het fonds dat per abuis geen voorschrift verbindt aan het vrijstellingsbesluit, kan 

terugkomen op dit besluit. Bij beoordeling van dat nieuwe besluit zullen de belangen van betrokken werkgevers 

en werknemers, zoals gewekt vertrouwen, gewogen kunnen worden. Uiteraard kan bij de weging worden 

betrokken in hoeverre de betreffende werkgever in het concrete geval zich bewust was althans had moeten zijn 

van de gehoudenheid van het fonds voorschriften te verbinden aan vrijstelling. 

Gelijkwaardig alternatief 

Bij vrijstelling vanwege een bestaande pensioenregeling (art. 2) en onverplichte vrijstelling (art. 6) zal een 

bedrijfstakpensioenfonds de voorwaarde op moeten leggen dat de pensioenregeling van de werkgever volgens 

de berekeningssystematiek voorzien in het Vrijstellingsbesluit Wet BPF 2000 ten minste actuarieel en financieel 

gelijkwaardig is233 en blijft234 aan die van het bedrijfstakpensioenfonds. De systematiek van beoordelen van deze 

gelijkwaardigheid is nader uitgewerkt in het Vrijstellingsbesluit Wet BPF 2000.235 De berekeningen worden 

gemaakt op basis van de onvoorwaardelijk toegezegde pensioenaanspraken met inbegrip van een eventuele 

risicoverzekering. Ook met toeslagbeleid zal men rekening moeten houden. Anderzijds wordt bij berekening 

van de gelijkwaardigheid geen rekening gehouden met, wat men kan noemen, keuze-elementen in de regeling 

van de werkgever. Zo wordt bij de beoordeling van gelijkwaardigheid niet gekeken naar reglementaire 

mogelijkheden zoals vrijwillige voorzieningen en voortgezette opbouw tijdens verlof.236 Wanneer een 

werkgever en een werknemer vooral door het bieden van keuzemogelijkheden wensen te voorzien in een 

alternatief voor de verplichtgestelde regeling, is het dan ook niet eenvoudig om een vrijstelling te verkrijgen. 

Dat geldt ook wanneer het fonds wordt verzocht om onverplicht vrijstelling te verlenen. Eens in de vijf jaar 

dient het vrijstellende fonds te toetsen of de regeling van de werkgever nog actuariële gelijkwaardig is. Bij 

wijziging van de pensioenregeling van de werkgever of van de regeling van het fonds, kan deze toets meer 

frequent plaatsvinden.237 

Wordt vrijstelling verzocht wegens onvoldoende beleggingsrendement, dan heeft het fonds aan die 

vrijstelling de voorwaarde te verbinden dat aan regeling van de werkgever ten minste dezelfde aanspraken 

worden ontleend als aan de regeling van het fonds. Deze toets werd hierboven besproken. 

Vrijwillige vrijstellingsvoorschriften 

Aan vrijstelling vanwege groepsvorming, een eigen cao, onvoldoende beleggingsrendement en onverplichte 

vrijstelling kan het bedrijfstakpensioenfonds het voorschrift verbinden dat de werkgever een financiële bijdrage 

                                                      

232 In deze zin oordeelde ook het CBB in het geval het vrijstellende fonds een verkeerde voorwaarde (de grond genoemd 
in lid 6 in plaats van die in lid 5) had verbonden aan vrijstelling. Zie CBB 21 november 2006, LJN AZ4248, PJ 2007/99. 
233 Art. 7 lid 5 Vrijstellingsbesluit Wet BPF 2000. 
234 Rb. Rotterdam 26 juni 2012, LJN BX485, PJ 2012/162 m.nt. Lutjens. 
235 Bijlage 3. 
236 Zie bijlage 3 Vrijstellingsbesluit Wet BPF 2000, onder ‘Toets’. 
237 Zie bijlage 3 Vrijstellingsbesluit Wet BPF 2000, onder ‘Frequentie’. 
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betaalt ter vergoeding van verzekeringstechnisch nadeel dat het fonds bij vrijstelling lijdt.238 De redelijkheid van 

deze ‘solidariteitsbijdrage’ kan door de rechter worden getoetst. Reden voor twijfel is er wanneer een werkgever 

mogelijk onder twee verschillende verplichtstellingen valt en vrijstelling van een van beide wenst.239 Ook hier 

past een terughoudende toetsing en kan het belang van solidariteit binnen de bedrijfstak prevaleren boven 

individueel belang van een werkgever.240 Voorts brengen fondsen ook administratiekosten op deze grond in 

rekening.241 

Ten laatste kan, zoals reeds eerder in dit hoofdstuk werd besproken, het bedrijfstakpensioenfonds 

andersoortige voorschriften aan een vrijstelling verbinden ‘ter verzekering van een goede uitvoering van de 

wet’. Het is de vraag wat daartoe kan worden gerekend. Zo kan men denken aan de voorwaarde dat bij 

vrijstelling opgebouwde aanspraken worden overgedragen aan het nieuwe uitvoeringsorgaan van de 

werkgever.242 Ook kan men denken aan voorschriften die thematiek betreffen waarvoor het vrijstellingsbesluit 

expliciet voorziet in het opnemen van voorschriften, maar verder gaan. Men zou kunnen denken aan 

verdergaande informatievoorschriften, een meer omvangrijke regeling over het voldoen van kosten. Ook zou 

men nog kunnen denken aan het voorschrift dat werknemers blijvend instemmen of blijvend geen bezwaar 

hebben tegen vrijstelling. In de literatuur is twijfel over de houdbaarheid van dit type voorschriften.243 

Fusie en splitsing 

Er zijn bijzondere regels voor fusie en splitsing (art. 7a-7d Vrijstellingsbesluit Wet BPF 2000). Deze 

thematiek wordt in dit onderzoek niet verder uitgewerkt. 

Gemoedsbezwaren en vrijstelling 

Van de verplichtstelling kan worden vrijgesteld de persoon die gemoedsbezwaren heeft tegen iedere vorm 

van verzekering. Dat geldt ook voor de rechtspersoon waarbij natuurlijke personen betrokken zijn die zodanige 

bezwaren hebben.244 Aan de vrijstelling op grond van gemoedsbezwaren kunnen voorwaarden worden 

verbonden die noodzakelijk zijn in verband met de administratie van het bedrijfstakpensioenfonds.245 

Overigens betekent deze vrijstelling nauwelijks dat keuzemogelijkheden herleven. De persoon of rechtspersoon 

die wordt vrijgesteld, is gehouden dezelfde bijdragen die hij verschuldigd zou zijn indien hij geen vrijstelling 

had, te betalen aan het bedrijfstakpensioenfonds in de vorm van spaarbijdragen.246 Vervolgens zal uit de 

statuten en reglement van het fonds moeten blijken waarop deze spaarbijdragen recht geven. 

                                                      

238 Art. 7 lid 4 Vrijstellingsbesluit Wet BPF 2000. 
239 CBB 11 november 2004, LJN AR5680, PJ 2007/96. 
240 Zie ook het oordeel van Rb. Rotterdam 31 januari 2003 zoals kenbaar uit CBB 1 april 2004, LJN AO8207 (het college 
bevestigde de uitspraak van rechtbank). 
241 I. de Vries en B. Detmar 2006, p. 50. De rechtmatigheid daarvan wordt overigens wel in twijfel getrokken, zie R.A.C.M. 
Langemeijer 2012, commentaar op artikel 7 Wet Bpf 2000. 
242 Langemeijer trekt de geldigheid van deze voorwaarde in twijfel nu niet de werkgever, maar voornamelijk de werknemer 
het voldoen aan deze voorwaarde kan beïnvloeden R.A.C.M. Langemeijer 2012, commentaar op artikel 7 Wet Bpf 2000. 
243 R.A.C.M. Langemeijer 2012, commentaar op artikel 7 Wet Bpf 2000; E. Lutjens 1999, p. 122. 
244 Art. 14 Wet BPF 2000. 
245 Art. 4 Regeling gemoedsbezwaarden Wet BPF 2000 (Stcrt. 2000, 251). 
246 Art. 6 Regeling gemoedsbezwaarden Wet BPF 2000 (Stcrt. 2000, 251). 
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5.9. Zeggenschap over aanvragen ontheffing 

Naast de vrijstelling is de bij wet geregelde ontheffing het tweede type uitzondering op een 

verplichtstelling. Voor individuele personen is voor bijzondere gevallen voor bepaalde tijd ontheffing van 

verplichte deelname in een bedrijfstakpensioenfonds mogelijk.247 Dit betreft personen die slechts tijdelijk in 

Nederland werkzaam zijn. 

5.10. Vrije keuze voor een pensioenuitvoerder? 

De meest omvangrijke beperking voor werkgevers en werknemers om naar eigen goeddunken te 

contracteren over pensioen, is een door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid opgelegde 

verplichting tot deelname in een bedrijfstakpensioenfonds. Deze verplichtstelling dwingt hen tot het nakomen 

van de statuten en de reglementen van het verplichtgestelde pensioenfonds. Tevens zullen zij de besluiten van 

het fondsbestuur moeten naleven. 

Zijn werkgevers en werknemers niet gebonden aan een verplichtstelling, dan kunnen zij autonoom een 

pensioenuitvoerder kiezen. Werkgevers en werknemers zijn niet aan een verplichtstelling gebonden indien zij 

buiten de werkingssfeer van het fonds vallen, de verplichtstelling wordt ingetrokken, zij zijn vrijgesteld van 

deelname of aanspraak maken op een ontheffing. 

Een verplichtstelling is een keuze van werkgevers en werknemers. Regel is dat de minister slechts tot 

verplichtstelling overgaat indien de organisaties die de aanvraag doen een belangrijke meerderheid 

vertegenwoordigen van de personen werkzaam in (het deel van) de bedrijfstak waarvoor deelname in het 

pensioenfonds wordt verplichtgesteld. Een verplichtstelling vergt dus draagvlak onder werkgevers en 

werknemers. Ontbreekt dit draagvlak op enig moment, dan kan dat aanleiding zijn voor de minster om de 

verplichtstelling ook weer in te trekken. Representativiteit is daarmee een cruciaal element voor het tot stand 

komen en in stand houden van een verplichting tot deelname in een bedrijfstakpensioenfonds. 

Representativiteit van werkgeversvertegenwoordigers wordt gemeten door het aantal werknemers in dienst 

van de verzoekende, georganiseerde werkgevers in de bedrijfstak of het deel van de bedrijfstak waarvoor de 

verplichtstelling wordt aangevraagd te delen door het aantal werknemers in de bedrijfstak of het deel van de 

bedrijfstak waarvoor de verplichtstelling wordt aangevraagd. Waar het werknemersorganisaties betreft, wordt 

van voldoende representativiteit uitgegaan wanneer de betreffende organisaties op grond van hun statuten 

bevoegd zijn tot het maken van afspraken over arbeidsvoorwaarden in de bedrijfstak die het betreft. Bij twijfels 

over de werkelijke representativiteit van werknemersvertegenwoordigers kan de Stichting van de Arbeid een 

meer feitelijke toets uitvoeren. Het opzeggen van lidmaatschap of ander vormen van ‘stemmen met de voeten’ 

zijn dus voor werkgevers wel en voor werknemers maar beperkt een middel om de houdbaarheid van een 

verplichtstelling ter discussie te stellen. 

Tegen een ontwerpbesluit tot verplichtstelling kunnen derden en belanghebbenden zienswijzen indienen, 

indien zij het niet eens zijn met de strekking van het voorgenomen besluit. De mogelijkheid om te ageren tegen 

                                                      

247 Art. 15 Wet BPF 2000. 
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een eenmaal genomen verplichtstellingsbesluit ontbreekt goeddeels. Bezwaar en beroep tegen een besluit tot 

verplichtstelling is thans niet – althans hoogstens in enkele zeer uitzonderlijke gevallen – mogelijk. Een 

dergelijk besluit is over het algemeen een besluit van algemene strekking dat tot gevolg heeft dat de 

onderliggende reglementen van het bedrijfstakpensioenfonds het karakter van algemeen verbindende 

voorschriften krijgen. Bestuursrechtelijk bezwaar en beroep staat niet open tegen algemeen verbindende 

voorschriften noch tegen besluiten daar zodanig mee verknoopt dat een beroep daartegen neerkomt op een 

rechtstreeks beroep tegen het onderliggende algemeen verbindend voorschrift. 

Er zijn uitzonderingen op de verplichting tot deelname in een bedrijfstakpensioenfonds. 

Vrijstellingsgronden zijn limitatief benoemd in een algemene maatregel van bestuur (het Vrijstellingsbesluit Wet 

BPF 2000). Vrijstelling vergt steeds een alternatieve pensioenregeling. Bij elke vrijstellingsvorm geldt: het niet 

overeenkomen van pensioen is geen alternatief. Slechts de kosten van de pensioenvoorziening mogen afwijken. 

Inhoudelijk afwijken is maar beperkt mogelijk, namelijk wanneer sociale partners zijn betrokken bij het 

alternatief (cao vrijstelling en vrijstelling groepsvorming). Bovendien kan de vrijgestelde werkgever worden 

verplicht om een vergoeding van (verzekeringstechnisch)nadeel te voldoen het bedrijfstakpensioenfonds dat de 

vrijstelling verleend. Een tweede uitzondering van verplichtstelling is aan de orde in bijzondere gevallen zoals 

gemoedsbezwaren tegen het verwerven van pensioen. 

Naast de vrijstelling is de bij wet geregelde ontheffing het tweede type uitzondering op een 

verplichtstelling. Voor individuele personen die slechts tijdelijk in Nederland werkzaam zijn is ontheffing van 

verplichte deelname in een bedrijfstakpensioenfonds mogelijk. 

Zijn werkgevers en werknemers gebonden aan een verplichtstelling, dan sturen de statuten, reglementen en 

bestuursbesluiten van het fonds de mogelijkheid om een aanvullende/alternatieve regeling te treffen. Een door 

werkgever en werknemer overeengekomen vrijwillige aanvullende regeling die zou moeten gelden naast de 

verplichtgestelde regeling, is niet vanwege die verplichtstelling ongeldig. Gevolg van een verplichtstelling is niet 

dat bestaande overeenkomsten of afspraken tussen werkgever en werknemer over pensioen komen te vervallen 

(nietig of vernietigbaar zijn). Het is niet steeds zinvol om naast de verplichtgestelde pensioenvoorziening te 

beschikken over een andere voorziening. De betreffende regeling zal niet zelden fiscaal bovenmatig zijn. 

Daarmee komt goeddeels het nuttig effect van het verplicht verwerven van pensioen in deze – door de 

verplichtstelling in deze zin teveel geworden regeling – te vervallen. 
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6. Verplichte deelname in een 
beroepspensioenregeling 

Voor beroepsgenoten wordt niet het fonds, maar de beroepspensioenregeling verplichtgestelde. Rond de 60.000 

personen verwerven actief pensioen via een beroepspensioenregeling waarin deelname is verplichtgesteld.248 

Verplichtstelling heeft implicaties voor de zeggenschap van beroepsgenoten over de uitvoerder van de 

pensioenregeling. Zolang een verplichtstelling duurt, zijn de artikelen 7, derde en vierde lid, tot en met artikel 

214 en de daarop berustende bepalingen van de Wet verplichte beroepspensioenregeling van toepassing.249 Dat 

heeft tot gevolg dat deelnemers gehouden zijn de beroepspensioenregeling en de daarop gebaseerde besluiten 

na te leven.250 Indien de beroepspensioenregeling wordt uitgevoerd door een beroepspensioenfonds, zijn de 

deelnemers ook gehouden de statuten van dat beroepspensioenfonds en de daarop gebaseerde besluiten na te 

leven.251 De procedure voor het tot stand komen van een verplichting tot deelname in een 

beroepspensioenregeling, hierna ook ‘verplichtstelling’, wordt in dit hoofdstuk besproken. Ook de binding aan 

deze verplichtstelling wordt besproken. Hieruit zal blijken in hoeverre beroepsgenoten bevoegd zijn om zich 

uit te spreken over de keuze van een pensioenuitvoerder. 

6.1. Beroepsgenoten in de zin van de Wvb 

De Wvb strekt zich uit tot zelfstandig werkzame beroepsgenoten en beroepsgenoten die in loondienst 

werkzaam zijn.252 Beroepsgenoten zijn natuurlijke personen die deel uitmaken van een bepaalde beroepsgroep. 

Daarbij heeft de wetgever gedoeld op beroepen als ‘architecten, raadgevende ingenieurs en andere raadgevende 

deskundigen’.253 Beroepspensioenfondsen (hebben) bestaan voor onder andere apothekers, dierenartsen, 

fysiotherapeuten, huisartsen, medisch specialisten, loodsen, verloskundigen, tandartsen en tandartsspecialisten, 

zelfstandige kunstenaars en roeiers in het Rotterdamse havengebied.254 Een beroepspensioenvereniging zal bij 

de aanvraag van een verplichtstelling moeten stellen of de pensioenregeling uitsluitend moet gelden voor de 

zelfstandige beroepsgenoten of ook voor hen die in dienstverband het beroep uitoefenen.255 Daarbij geldt dat 

een beroepspensioenregeling in overwegende mate bestemd dient te zijn voor zelfstandig werkende 

beroepsgenoten.256 

                                                      

248 Bron: pensionfund.info. Waarnemingen betreffen voor een deel het jaar 2011 en voor een deel het jaar 2012. 
Niet meegerekend zijn de personen die deelnemen SNPF (het beroepspensioenfonds voor het notariaat). Dit is weliswaar 
een beroepspensioenfonds, maar verplichte deelname kent een andere bron (namelijk de Wna, zie hoofdstuk 7). 
249 Art. 7 lid 1 Wvb. 
250 Art. 7 lid 3 Wvb. 
251 Art. 7 lid 4 Wvb. 
252 Art. 5 lid 3 Wvb. 
253 Kamerstukken II, 1968-1969, 10 213, nr. 3, p. 8. Zie hierover J.M.M. Maeijer 1973 en C.J. Bijl 1989. 
254 Overzicht ontleend aan de leden van de toenmalige Unie van Beroepspensioenfondsen, zoals in juli 2013 vermeld op 
www.uvb.nl. 
255 Kamerstukken II, 2003-2004, 29 481, nr. 3, p. 28-29. 
256 Art. 20 lid 1 Wvb. 
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6.2. Beroepspensioenvereniging 

Een beroepspensioenvereniging is een vereniging die volledige rechtsbevoegdheid bezit, waarvan 

beroepsgenoten lid zijn, waarvan het statutaire doel uitsluitend omvat het verzorgen van een 

beroepspensioenregeling en waarbij het lidmaatschap niet automatisch voortvloeit uit het lidmaatschap van 

enig andere organisatie.257 Een beroepspensioenvereniging komt de bevoegdheid toe een aanvraag in te dienen 

voor verplichtstelling van een beroepspensioenregeling. Tevens mag de beroepspensioenvereniging de 

uitvoerder van de regeling kiezen. 

Keuze van een uitvoerder door een beroepspensioenvereniging 

De bevoegdheid om de uitvoerder te kiezen van een verplichtgestelde of verplicht te stellen 

beroepspensioenregeling, ontleent een beroepspensioenvereniging aan de Wvb. Een beroepspensioenregeling 

dient uitgevoerd te worden door een pensioenuitvoerder.258 Een verplichte beroepspensioenregeling mag 

uitsluitend worden uitgevoerd door een beroepspensioenfonds, premiepensioeninstelling of verzekeraar.259 

Deze pensioenuitvoerders hebben de wettelijke taak een beroepspensioenregeling uit te voeren op basis van 

een ‘uitvoeringsovereenkomst’ in de zin van de Wvb.260 Een uitvoeringsovereenkomst in de zin van de Wvb is 

de overeenkomst tussen de beroepspensioenvereniging en de pensioenuitvoerder over de uitvoering van de 

beroepspensioenregeling.261 Met het sluiten van een uitvoeringsovereenkomst kiest de 

beroepspensioenvereniging de uitvoerder. Een beroepspensioenvereniging heeft het recht een verzoek tot 

collectieve waardeoverdracht in te dienen.262 Daarmee kan de beroepspensioenvereniging wijziging van 

pensioenuitvoerder bewerkstelligen. 

Recht op zeggenschap in de beroepspensioenvereniging 

Beroepsgenoten hebben als lid van een beroepspensioenvereniging zeggenschap over de door die 

vereniging te varen koers. Immers, aan de algemene vergadering van leden komen in de 

beroepspensioenvereniging alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn 

opgedragen.263 De mate waarin beroepsgenoten participeren in de beroepspensioenvereniging is bepalend voor 

de mate waarin zij de keuze voor een pensioenuitvoerder kunnen beïnvloeden. Nu deze vereniging ook de 

pensioenregeling vaststelt, betekent zeggenschap in de beroepspensioenvereniging ook zeggenschap over de 

inhoud van de pensioenregeling. Voort is zeggenschap binnen de beroepspensioenvereniging van belang voor 

zeggenschap in het bestuur van beroepspensioenfondsen. Wanneer de verplichtgestelde regeling wordt 

uitgevoerd door een pensioenfonds, dient het bestuur van dat pensioenfonds te bestaan uit vertegenwoordigers 

                                                      

257 Art. 1 Wvb. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan instellingen voor de werking van de Wvb 
gelijkstellen met een beroepspensioenvereniging op grond van art. 1 lid 2 Wvb. 
258 Art. 8 Wvb. 
259 Art. 8 Wvb. 
260 Art. 41 Wvb. 
261 Art. 1 Wvb. 
262 Art. 91 en 98 Wvb. 
263 Art. 2:40 BW. 
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van de beroepspensioenvereniging die de verplichtstelling heeft aangevraagd.264 Beroepspensioenverenigingen 

en indirect hun leden, hebben daarmee invloed op de uitvoering van de beroepspensioenregeling. Voor de 

praktische uitwerking van deze zeggenschapsvorm moet in gedachte worden gehouden dat een beroepsgenoot 

niet automatisch lid zal zijn van een beroepspensioenvereniging.265 Bovendien blijkt het enthousiasme waarmee 

leden van de beroepspensioenvereniging zich ook daadwerkelijk in het besluitvormingsproces mengen sterk per 

vereniging te verschillen.266 

6.3. Zeggenschap over aanvragen verplichtstelling 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan het deelnemen in een beroepspensioenregeling 

voor een of meer bepaalde groepen van beroepsgenoten verplicht stellen indien daartoe een aanvraag wordt 

gedaan door een beroepspensioenvereniging die naar zijn oordeel een belangrijke meerderheid 

vertegenwoordigt van de beroepsgenoten die tot de beroepsgroep behoren.267 De mate waarin een 

beroepspensioenvereniging beroepsgenoten vertegenwoordigt, is afhankelijk van het aantal beroepsgenoten of 

beroepsgenoten in loondienst dat lid is van deze vereniging. Dit heeft tot gevolg dat beroepsgenoten het al dan 

niet honoreren van een aanvraag van een verplichting tot deelname in een beroepspensioenregeling (en de 

mogelijkheid van de vereniging om al dan niet een uitvoerder van die regeling te benoemen) kunnen 

beïnvloeden door al dan niet lid te zijn van een beroepspensioenvereniging. 

Het beleid van de minister ter beoordeling van representativiteit is vastgelegd in de Beleidsregels 

Toetsingskader Wet verplichte beroepspensioenregeling.268 Bij de beoordeling van wie tot de beroepsgroep 

behoort – en daarmee de groep waarvan wordt gemeten in welke mate deze door de 

beroepspensioenvereniging wordt gerepresenteerd – wordt afgegaan op de werkingssfeer van de 

pensioenregeling zoals deze door de beroepsgenoten in de pensioenregeling is gedefinieerd. Het aantal 

beroepsgenoten binnen de werkingssfeer dat lid is van de beroepspensioenvereniging wordt gedeeld door het 

totaal aantal beroepsgenoten binnen de werkingssfeer van de pensioenregeling en vermenigvuldigd met 

honderd procent. 

Er is sprake van een belangrijke meerderheid wanneer de berekening van de representativiteit leidt tot een 

uitkomst van op zijn minst zestig procent. Is de uitkomst tussen de 55 en zestig procent dan is in beginsel 

sprake van een belangrijke meerderheid, maar kunnen ‘zienswijzen’ (zie hierna) aanleiding geven de aanvraag 

alsnog af te wijzen. Is de uitkomst tussen de vijftig en 55 procent dan zal geen verplichtstelling plaatsvinden 

tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven voor een ander oordeel. Is de uitkomst lager dan vijftig 

procent, dan is er geen sprake van voldoende representativiteit en wordt het verzoek tot verplichtstelling 

afgewezen. 

                                                      

264 Art. 109 Wvb. 
265 N.A.J. van der Zwan 2013. 
266 Ibid. 
267 Art. 5 lid 1 Wvb. 
268 Stcrt. 2012, 25924. 
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Het staat belanghebbenden en derden vrij om tegen een aanvraag tot verplichtstelling bij de Minister van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid schriftelijk ‘zienswijzen’ naar voren te brengen.269 Dit betekent dat aan de 

minister door derden en belanghebbenden schriftelijk een reactie kenbaar gemaakt kan worden over de 

aanvraag tot verplichtstelling. Deze reactie kan bedenkingen of bezwaren tegen de aanvraag omvatten. De op 

juiste wijze – qua termijn en vorm – naar voren gebrachte zienswijze kan de minister doen besluiten dat 

ondanks een representativiteit van tussen de vijftig en 55 procent, de beroepspensioenvereniging onvoldoende 

draagvlak heeft binnen de beroepsgroep om een verzoek tot verplichtstelling te honoreren. 

6.4. Zeggenschap over wijzigen verplichtstelling 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan de verplichtstelling wijzigen op aanvraag van een 

voldoende representatieve beroepspensioenvereniging.270 Deze wijziging kan zowel een uitbreiding als een 

beperking betreffen van de groep personen verplicht tot deelname in de beroepspensioenregeling. De aanvraag 

tot wijziging kan slechts worden gedaan door de beroepspensioenvereniging. Indien beroepsgenoten een 

wijziging van de verplichtstelling wensen, vergt dit derhalve dat zij de beroepspensioenvereniging tot een 

dergelijke aanvraag bewegen. Mocht de beroepspensioenvereniging daartoe niet bereid zijn, dan rest 

beroepsgenoten slechts de mogelijkheid hun lidmaatschap van de beroepspensioenvereniging op te zeggen. Dat 

kan er toe leiden dat de beroepspensioenvereniging niet langer afdoende representatief is om de 

verplichtstelling in zijn tot dan toe bestaande vorm te handhaven (zie over intrekken van een verplichtstelling 

paragraaf 6.6). 

6.5. Zeggenschap over wijzigen beroepspensioenregeling 

De beroepspensioenvereniging is, zo bleek hierboven, degene die de beroepspensioenregeling vaststelt. De 

beroepspensioenvereniging kan deze regeling ook wijzigen. Van wijziging van de beroepspensioenregeling (in 

de zin van artikel 10 Wvb) is sprake wanneer de inhoud van de pensioenregeling,271 anders dan de omvang van 

de groep deelnemers, wijzigt.272 Wijziging van de beroepspensioenregeling kan aanleiding zijn de 

representativiteit van de beroepspensioenvereniging (opnieuw) te beoordelen.273 Deze representativiteitstoets 

wordt uitgevoerd indien belanghebbenden of derden ‘zienswijzen’ kenbaar maken aan de Minister van Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid (zie over zienswijzen ook paragraaf 6.3.). Onvoldoende representativiteit zal leiden 

tot intrekken van de verplichtstelling. Het feit dat beroepsgenoten bij een wijziging van de 

beroepspensioenregeling de representativiteit van de beroepspensioenvereniging en daarmee het voortbestaan 

                                                      

269 Art. 16 lid 2 Wvb; zie ter illustratie de wijziging van de verplichtstelling van de Beroepspensioenvereniging van en voor 
Huisartsen (Stcrt. 2008, 249). De zienswijze betrof onvoldoende representativiteit van de beroepspensioenvereniging onder 
bepaalde groepen van artsen. Naar het oordeel van de minister kon worden aangetoond dat sprake was van een voldoende 
meerderheid. 
270 Art. 9 lid 1 Wvb. 
271 Uitgangspunt is dat de beroepspensioenregeling is vastgelegd in een pensioenreglement (Kamerstukken II, 2003-2004, 
29 481, nr. 3, p. 34). 
272 Kamerstukken II, 2003-2004, 29 481, nr. 3, p. 34. 
273 Art. 10 lid 3 Wvb. 



De bevoegdheden van werkgevers en werknemers om een pensioenuitvoerder te kiezen 
                                                                           

 

AIAS 2013 - 135   www.aias-uva.net  Pagina   46 

 

van de verplichtstelling ter discussie kunnen stellen, betekent dat beroepsgenoten vanwege een wijziging een 

gelegenheid kunnen hebben zich (buiten de beroepspensioenvereniging om) uit te spreken over de uitvoerder 

van de beroepspensioenregeling. Immers bij het vervallen van de verplichtstelling zijn zij niet langer gebonden 

aan de verplichting tot deelname in de beroepspensioenregeling en kunnen zij zelf een alternatieve voorziening 

treffen. 

6.6. Zeggenschap over intrekken verplichtstelling 

Een verplichtstelling geldt totdat deze is ingetrokken. Intrekken van een verplichtstelling kan voor alle 

beroepsgenoten, maar ook voor een of meerdere groepen van beroepsgenoten. Een verplichtstelling wordt 

door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingetrokken. Intrekken kan ambtshalve naar 

aanleiding van de periodieke representativiteitsbeoordeling (art. 12 Wvb), ambtshalve om andere redenen (art. 

14 Wvb) en op aanvraag van een voldoende representatieve beroepspensioenvereniging (art. 13 Wvb). Wanneer 

binding aan een verplichtstelling komt te vervallen, dan heeft dat geen terugwerkende kracht. Na beëindiging 

van de verplichtstelling blijven de artikelen 7, derde en vierde lid, tot en met artikel 214 en de daarop 

berustende bepalingen van de Wvb van toepassing voor zover ze betrekking hebben op de periode waarover de 

verplichtstelling duurde.274 Dit betekent dat de beroepspensioenvereniging – die wellicht niet meer 

representatief is voor de beroepsgroep – nog steeds een belangrijke rol speelt bij uitvoering van de inmiddels 

niet meer verplichtgestelde regeling (en daarmee bij het beheer van de vanwege die regeling opgebouwde 

pensioenrechten en pensioenaanspraken). Bij het vervallen van de verplichtstelling zijn beroepsgenoten vanaf 

het moment van intrekken niet meer verplicht deel te nemen in de beroepspensioenregeling. Zij kunnen vanaf 

dat moment in vrijheid alternatieve voorzieningen treffen. 

Ambtshalve intrekken na periodieke representativiteitsbeoordeling 

Wanneer een beroepspensioenvereniging onvoldoende de beroepsgroep representeert, is dat reden voor 

het intrekken van de verplichtstelling.275 Representativiteit toetst de Minister van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid periodiek. Tenminste voordat er vijf jaar is verstreken sinds de datum waarop het laatst is 

gebleken dat de beroepspensioenvereniging op wiens verzoek het deelnemen in een beroepspensioenregeling 

werd verplichtgesteld, dient deze vereniging op verzoek van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

aan te tonen dat zij nog steeds een belangrijke meerderheid vertegenwoordigt van de beroepsgenoten in de 

beroepsgroep.276 Wanneer de beroepspensioenvereniging niet binnen acht weken na het verzoek heeft 

aangetoond dat de vereniging afdoende representatief is, wordt dat door de minister bekendgemaakt in de 

Staatscourant.277 De beroepspensioenvereniging heeft dan nog krap twee jaar de tijd om zorg te dragen voor 

                                                      

274 Art. 7 lid 2 Wvb. 
275 Art. 11 lid 1 en 2 Wvb. 
276 Art. 11 lid 1 en 2 Wvb. 
277 Art. 11 lid 3 Wvb. 
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afdoende representativiteit. Representativiteit wordt op een gelijke wijze beoordeeld als bij de aanvraag van een 

verplichtstelling (zie paragraaf 6.2.). 

Blijkt dat de beroepspensioenvereniging onvoldoende de beroepsgroep representeert, dan wordt de 

verplichtstelling nog niet onverwijld ingetrokken. Acht weken voordat er twee jaar is verstreken sinds de 

bekendmaking in de Staatscourant doet de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid opnieuw een 

verzoek aan de beroepspensioenvereniging om aan te tonen dat de vereniging nog een belangrijke meerderheid 

van de beroepsgenoten die tot de beroepsgroep behoren, vertegenwoordigt. Indien de 

beroepspensioenvereniging niet binnen acht weken na dat verzoek aantoont dat dit het geval is, trekt de 

minister met betrekking tot de betrokken beroepsgroep de verplichtstelling in.278 Denkbaar is dat 

beroepspensioenvereniging beroepsgenoten wel, maar beroepsgenoten in loondienst niet afdoende 

vertegenwoordigt. In dat geval kan door de minister de verplichtstelling ook worden ingetrokken met 

betrekking tot de groep beroepsgenoten in loondienst.279 Bij het vervallen van de verplichtstelling zijn 

beroepsgenoten vanaf het moment van intrekken niet meer verplicht deel te nemen in de 

beroepspensioenregeling. Zij kunnen vanaf dat moment in vrijheid alternatieve voorzieningen treffen. 

Ambtshalve intrekken om andere redenen 

In ‘uitzonderlijke gevallen’ kan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de verplichtstelling in 

een beroepspensioenregeling intrekken voor alle of voor één of meer bepaalde groepen van deelnemers.280 Van 

een uitzonderlijk geval is in ieder geval sprake indien er geen bijdragen meer aan de pensioenuitvoerder worden 

gedaan.281 Deswege kan de minister tot intrekken overgaan wanneer een pensioenregeling niet langer actief is 

maar geen actie wordt ondernomen om de verplichtstelling in te trekken.282 

Intrekken op deze grond biedt een uitweg voor de gevallen waarin intrekken op aanvraag in de zin van 

artikel 13 Wvb (zie hierna) niet mogelijk is nu de beroepspensioenvereniging onvoldoende representatief is en 

men ook niet voornemens is daarin verandering te brengen. Iets dergelijks speelde in de beroepsgroep van 

zelfstandige kunstenaars. In september 2013 deed de Deelnemersvereniging van Zelfstandige Kunstenaars 

beroepspensioenfonds EANA ten aanzien van de beroepspensioenregeling voor zelfstandige kunstenaars 

EANA een verzoek tot intrekken vanwege onvoldoende representativiteit. Op het moment van het verzoek 

werd al enkele maanden geen pensioenpremie meer betaald. Zou in deze situatie de procedure voor ambtshalve 

intrekking op basis van onvoldoende representativiteit worden gevolgd, dan zou dit betekenen dat er enkele 

jaren niets gebeurt terwijl voor betrokken partijen duidelijk is dat er geen actie wordt ondernomen om 

draagvlak binnen de beroepsgroep te creëren. 

                                                      

278 Art. 12 lid 1 Wvb. 
279 Art. 12 lid 2 Wvb. 
280 Art. 14 lid 1 Wvb. 
281 Art. 14 lid 2 Wvb. 
282 Kamerstukken II, 2003-2004, 29 481, nr. 3, p. 24. 
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Een uitzonderlijk geval dat intrekken rechtvaardigt, kan voorts aan de orde zijn wanneer de 

beroepspensioenregeling inhoudelijk of wat betreft de uitvoering strijdig is met de wet.283 Meer algemeen biedt 

deze intrekkingsgrond de minister de bevoegdheid in te grijpen in de verplichtstelling ‘wanneer de 

beroepspensioenvereniging zou overgaan tot zaken die een verplichtstelling niet langer verdedigbaar maken 

richting de beroepsgenoten die geen lid zijn, maar die via de verplichtstelling wel gebonden worden.’284 Bij het 

vervallen van de verplichtstelling zijn beroepsgenoten vanaf het moment van intrekken niet meer verplicht deel 

te nemen in de beroepspensioenregeling. Zij kunnen vanaf dat moment in vrijheid alternatieve voorzieningen 

treffen. 

Intrekken op aanvraag 

Desgevraagd kan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de verplichtstelling tot deelname in 

een beroepspensioenvereniging intrekken.285 Wanneer het verzoek tot intrekken wordt gedaan door een 

voldoende representatieve beroepspensioenvereniging, is de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

verplicht tot intrekken.286 De minister is bevoegd tot intrekken van de verplichtstelling voor een of meer 

bepaalde groepen van beroepsgenoten indien daartoe een aanvraag wordt gedaan door een 

beroepspensioenvereniging die deze groepen afdoende representeert en de intrekking niet tot gevolg heeft dat 

de verplichtstelling slechts resteert voor beroepsgenoten die in loondienst werkzaam zijn.287 Zou dat laatste het 

geval zijn, dan wordt niet meer voldaan aan het wettelijk vereiste dat een beroepspensioenregeling in 

overwegende mate is bestemd voor zelfstandig werkende beroepsgenoten.288 Intrekken voor een groep of 

bepaalde groepen kan aan de orde zijn wanneer de betreffende groep een eigen pensioenregeling heeft of wenst 

te treffen. Overigens kan een verzoek tot gedeeltelijk intrekken ook worden gedaan zonder dat daar een 

alternatieve pensioenregeling tegenover staat.289 Bij het intrekken van de verplichtstelling zijn beroepsgenoten 

vanaf het moment van intrekken niet meer verplicht deel te nemen in de beroepspensioenregeling. Zij kunnen 

vanaf dat moment in vrijheid alternatieve voorzieningen treffen. Intrekken vergt dus wel dat beroepsgenoten 

zich organiseren in een beroepspensioenvereniging. Dat kan ook een andere beroepspensioenvereniging zijn 

dan de vereniging die verplichtstelling van de beroepspensioenregeling heeft aangevraagd. 

6.7. Zeggenschap over aanvragen vrijstelling of 
ontheffing 

Een individuele beroepsgenoot kan op drie gronden worden vrijgesteld c.q. ontheven van de plicht tot 

deelname in een beroepspensioenregeling. 

                                                      

283 Kamerstukken II, 2003-2004, 29 481, nr. 3, p. 35. 
284 Ibid. 
285 Art. 13 Wvb. 
286 Art. 13 lid 1 Wvb. 
287 Art. 13 lid 2 Wvb. 
288 Art. 20 Wvb. 
289 Kamerstukken II, 2003-2004, 29 481, nr. 3, p. 34. 
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Ten eerste geldt bij bepaalde vormen van detachering een vrijstelling op grond van de wet.290 Indien tijdens 

detachering in Nederland de betaling van premies in een andere lidstaat wordt voortgezet, is de in Nederland 

gedetacheerde beroepsgenoot of beroepsgenoot in loondienst291 vrijgesteld van de verplichting tot het betalen 

van premies in Nederland. Dit betreft detacheringen die op of na 25 juli 2001 zijn begonnen.292 Overigens geldt 

in de omgekeerde situatie dat een gedetacheerde beroepsgenoot tijdens de detachering kan blijven deelnemen 

aan de beroepspensioenregeling.293 

Ten tweede kan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een persoon die slechts tijdelijk in 

Nederland werkzaam is, op aanvraag in een bijzonder, individueel geval voorwaardelijk of onvoorwaardelijk 

voor de periode dat die persoon in Nederland werkzaam is ontheffing verlenen van de verplichtstelling.294 Deze 

ontheffingsregeling zou bijvoorbeeld detacheringen kunnen betreffen die zijn begonnen vóór 25 juli 2001. Ook 

kan men denken aan detacheringen buiten de EU en detacheringen waarbij premiebetaling niet wordt 

voortgezet.295 Aan de ontheffing kunnen voorwaarden worden gesteld (bijvoorbeeld ontheffing voor de duur 

van een bepaald project).296 

Ten derde kan ook de pensioenuitvoerder van de verplichtstelling ontheffing verlenen. Dit betreft uitsluitend 

de gevallen waarin een persoon gemoedsbezwaren heeft tegen iedere vorm van verzekering.297 Deze ontheffing 

heeft overigens maar een zeer beperkte werking. Regel is dat de persoon die wordt ontheven van verplichte 

deelname, hetzelfde bedrag dat hij verschuldigd zou zijn aan premies vanwege de pensioenregeling aan de 

pensioenuitvoerder heeft te voldoen in de vorm van ‘spaarbijdragen’. Vervolgens zal in de 

beroepspensioenregeling geregeld moeten zijn waarop deze spaarbijdragen recht geven.298 

In het geval van een vrijstelling of ontheffing zijn beroepsgenoten niet verplicht deel te nemen in de 

beroepspensioenregeling. Zij kunnen dan, zij het binnen de hierboven geschetste grenzen, een alternatieve 

voorziening treffen en een alternatieve pensioenuitvoerder kiezen. 

6.8. Vrije keuze voor een pensioenuitvoerder? 

Voor beroepsgenoten kan deelname in een beroepspensioenregeling worden verplichtgesteld. Deze vorm 

van verplichtstelling heeft implicaties voor de zeggenschap van beroepsgenoten over de uitvoerder van de 

pensioenregeling. De zogenaamde ‘beroepspensioenvereniging’ komt de bevoegdheid toe een aanvraag in te 

dienen voor verplichtstelling van een beroepspensioenregeling. De bevoegdheid om de uitvoerder te kiezen van 

een verplichtgestelde of verplicht te stellen beroepspensioenregeling ontleent een beroepspensioenvereniging 

                                                      

290 Art. 17 Wvb. 
291 Kamerstukken II, 2003-2004, 29 481, nr. 3, p. 36. 
292 Art. 214 lid 2 Wvb. 
293 Art. 17 lid 2 Wvb. 
294 Art. 18 Wvb. 
295 Kamerstukken II, 2003-2004, 29 481, nr. 3, p. 36. 
296 Ibid. 
297 Art. 19 Wvb. 
298 Art. 13 Regeling verplichtstelling beroepspensioenregeling. 
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aan de wet. De mate waarin beroepsgenoten zeggenschap hebben binnen de beroepspensioenvereniging, 

bepaalt de mate waarin zij de keuze voor een pensioenuitvoerder kunnen beïnvloeden. 

Het staat belanghebbenden en derden vrij om tegen een aanvraag tot verplichtstelling bij de Minister van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid schriftelijk ‘zienswijzen’ naar voren te brengen. Deze zienswijzen worden 

meegewogen bij een beslissing over al dan niet verplicht stellen. Gelijk als bij verplichtstellingen tot deelname in 

een bedrijfstakpensioenfonds ontbreekt goeddeels de mogelijkheid van bezwaar en beroep (zie paragraaf 5.2). 

Een beroepspensioenvereniging dient afdoende representatief te zijn alvorens een aanvraag voor een 

verplichtstelling kan worden gehonoreerd. Dat betekent dat beroepsgenoten het al dan niet honoreren van een 

aanvraag van een verplichting tot deelname in een beroepspensioenregeling (en de mogelijkheid van de 

vereniging om al dan niet een uitvoerder van die regeling te benoemen) kunnen beïnvloeden door lid te worden 

of juist het lidmaatschap op te zeggen van een beroepspensioenvereniging. 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan de verplichtstelling wijzigen op aanvraag van een 

voldoende representatieve beroepspensioenvereniging. De beroepspensioenvereniging kan tevens verzoeken de 

beroepspensioenregeling te wijzigen. Wijziging van de beroepspensioenregeling kan aanleiding zijn de 

representativiteit van de beroepspensioenvereniging opnieuw te beoordelen. Het feit dat beroepsgenoten bij 

een wijziging van de beroepspensioenregeling de representativiteit van de beroepspensioenvereniging en 

daarmee het voortbestaan van de verplichtstelling ter discussie kunnen stellen, betekent dat beroepsgenoten 

vanwege een wijziging een gelegenheid kunnen hebben zich (buiten de beroepspensioenvereniging om) uit te 

spreken over de uitvoerder van de beroepspensioenregeling. 

Bij onvoldoende representativiteit van de beroepspensioenvereniging kan de verplichtstelling worden 

ingetrokken. Wanneer beroepsgenoten binnen de zeggenschapsstructuren van de beroepspensioenvereniging 

de door hen gewenste wijziging niet voor elkaar krijgen, staat hen nog wel de mogelijkheid open om 

beëindiging van de verplichtstelling te bewerkstelligen door in zodanig grote getale het lidmaatschap van de 

beroepspensioenvereniging op te zeggen dat deze niet langer afdoende representatief is. Voorts kan een 

beroepspensioenvereniging (zowel degene die de verplichtstelling heeft aangevraagd als een andere) verzoeken 

om (gedeeltelijke) intrekking van de verplichtstelling.  

Wettelijke vrijstellings- en ontheffingsregelingen betreffen een beperkt aantal gevallen. Daar staat tegenover 

dat intrekken op aanvraag slechts de voorwaarde kent dat beroepsgenoten zich op een alternatieve wijze 

verenigen dan via de beroepspensioenvereniging op wiens verzoek de bestaande verplichtstelling is verkregen. 

Dit betekent dat de mogelijkheden voor individuele beroepsgenoten om buiten de verplichtstelling te vallen of 

om een eigen pensioenregeling met daarbij horende pensioenuitvoerder te kiezen beperkt zijn.  
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7. Verplichte deelname in een pensioenfonds 
voor het notariaat 

Notarissen, toegevoegd notarissen en kandidaat-notarissen zijn op grond van de Wet op het notarisambt 

verplicht om deel te nemen in de Stichting Notarieel Pensioenfonds (SNPF).299 Zij en ook degene die rechten 

op uitkering ontlenen aan het pensioenreglement van SNPF, zijn krachtens de Wet op het notarisambt 

verplicht tot naleving van het bij of krachtens de statuten en de reglementen van het fonds (SNPF) te hunnen 

aanzien bepaalde.300 In 2011 kende SNPF 3.220 actieve deelnemers.301 Voor een belangrijk deel is de Wvb ook 

van (overeenkomstige) toepassing op de verplichting deel te nemen in de Stichting Notarieel Pensioenfonds.302 

Anders dan bij beroepspensioenfondsen speelt een beroepspensioenvereniging bij de verplichting tot deelname 

in de Stichting Notarieel Pensioenfonds geen rol.303 

7.1. Juridisch kader 

De Stichting Notarieel Pensioenfonds staat het in belangrijke mate vrij de zeggenschap binnen het fonds 

naar eigen goeddunken te organiseren, zij het dat voor wijziging van de statuten en het pensioenreglementen 

van het fonds de voorafgaande goedkeuring van de Minister van Justitie nodig is.304 Thans is bij de statuten van 

de Stichting Notarieel Pensioenfonds zeggenschap toegekend aan een zogenoemde ‘pensioenraad’. In de 

pensioenraad is de notariële beroepsgroep georganiseerd. Het is de taak van deze pensioenraad om de inhoud 

van de pensioenregeling te bepalen. De pensioenraad kan zich, uiteraard, niet uitspreken over wie de uitvoerder 

van de pensioenregeling dient te zijn. Immers, bij wet is de uitvoerder van de betreffende regeling vastgelegd. 

Via de pensioenraad kunnen notarissen, toegevoegd notarissen en kandidaat-notarissen dan ook niet een 

pensioenuitvoerder kiezen. Ook anderszins komt aan notarissen, toegevoegd notarissen en kandidaat-

notarissen nauwelijks de bevoegdheid toe in plaats van SNPF een andere pensioenuitvoerder te kiezen. Er zijn 

twee beperkte mogelijkheden. 

(1) Ten eerste in het geval van detachering die op of na 25 juli 2001 zijn aangevangen (zie ook hierboven 

bij de bespreking van beroepspensioenregelingen).305 In dat geval zijn personen vrijgesteld van verplichte 

deelneming op grond van artikel 113a van de Wet op het notarisambt. 

(2) Ten tweede kan door SNPF op aanvraag van een notaris, toegevoegd notaris of kandidaat-notaris 

ontheffing van verplichte deelneming op grond van artikel 113a van de Wet op het notarisambt worden 

                                                      

299 Art. 113a lid 1 Wna. Deze groep kan worden uitgebreid tot degenen die werkzaam zijn bij een ministeriële regeling 
aangewezen instelling die de behartiging van notariële belangen beoogt. 
300 Art. 113a lid 4 Wna. 
301 Bron: pensionfund.info. 
302 Art. 113c Wna. 
303 Zo is art. 109 Wvb, waarin is bepaald dat het bestuur van een beroepspensioenfonds bestaat uit vertegenwoordigers 
van de beroepspensioenvereniging die de verplichtstelling heeft aangevraagd, ook niet van toepassing bij verplichte 
deelneming op grond van artikel 113a van de Wet op het notarisambt (art. 113c lid 1 Wna). 
304 Art. 113b Wna. De minister hoort voorafgaande aan goedkeuring DNB. 
305 Art. 113c lid 3 Wna jo. art. 17 en 214 lid 2 Wvb. 
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verleend aan de persoon die gemoedsbezwaren heeft tegen iedere vorm van verzekering (zie over de 

vervangende spaarvoorziening paragraaf 6.7.).306 

7.2. Vrije keuze voor een pensioenuitvoerder? 

Uit het voorgaande volgt dat notarissen, toegevoegd notarissen en kandidaat-notarissen hoogstens voor 

een regeling in aanvulling op de regeling uitgevoerd door SNPF zelfstandig een pensioenuitvoerder kunnen 

kiezen. Dat is slechts anders in het bijzondere waarin een persoon in Nederland wordt gedetacheerd. Toch 

moet zeker niet worden uitgesloten dat ook in het geval van het notariaat de uitvoerder van de regeling een 

andere kan worden. Zo overweegt SNPF medio 2013 kennelijk om nauw samen te gaan werken met een 

andere uitvoerder.307 Wanneer dit betekent dat SNPF wordt vervangen door een andere uitvoerder, 

bijvoorbeeld een ander pensioenfonds, vergt dit een wijziging van de WNA (onder meer van art. 113a lid 1). 

Deze keuze voor een andere uitvoerder maken Notarissen, toegevoegd notarissen en kandidaat-notarissen dus 

niet autonoom, maar uitsluitend met medewerking van de wetgever. 

  

                                                      

306 Art. 113c lid 2 Wna jo. art. 19 Wvb. 
307 L. Preesman 2013. 
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8. Verplichte deelname in een pensioenfonds 
voor overheidswerkgevers en 
overheidswerknemers 

De aanspraken en verplichtingen van overheidswerknemers, gewezen overheidswerknemers en hun 

nagelaten betrekkingen met betrekking tot hun pensioen, zijn vastgelegd in een overeenkomst (naar burgerlijk 

recht) tussen de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en centrales van 

overheidspersoneel.308 De overheidswerkgevers en overheidswerknemers zijn vanwege artikel 4 lid 5 Wpa 

gebonden aan deze pensioenovereenkomst. In de pensioenovereenkomst is de Stichting Pensioenfonds ABP 

aangewezen als het pensioenfonds in wiens reglementen de inhoud van de pensioenregeling is vastgelegd. 

Overheidswerkgevers en overheidswerknemers zijn voorts gehouden tot naleving van de statuten en reglement 

van de pensioenuitvoerder aangewezen in voornoemde pensioenovereenkomst.309 In 2012 kende het ABP 

1.117.103 actieve deelnemers.310 In dit hoofdstuk wordt besproken in hoeverre overheidswerkgevers en 

overheidswerknemers autonoom zouden kunnen kiezen voor een andere pensioenuitvoerder dan het ABP. 

8.1. Juridisch kader 

Er zijn theoretisch enkele mogelijkheden voor overheidswerkgevers en overheidswerknemers om te kiezen 

voor een andere pensioenuitvoerder dan de Stichting Pensioenfonds ABP. 

(1) De meerderheid van de sectorwerkgevers en de meerderheid van de centrales van overheidspersoneel, 

verenigd in de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid, zijn bevoegd tot het wijzigen of vervangen van de 

pensioenovereenkomst waarin de aanspraken van overheidswerknemers, gewezen overheidswerknemers en 

hun nagelaten betrekkingen ter zake van pensioenen, alsmede hun daarmee samenhangende verplichtingen, 

worden neergelegd.311 Nu de Stichting Pensioenfonds ABP in deze overeenkomst als pensioenuitvoerder is 

aangewezen, kan van deze bevoegdheid ook gebruik gemaakt worden om de aangewezen uitvoerder te wijzigen 

in een ander. 

(2) Verplichte deelneming in de Stichting Pensioenfonds ABP kan worden gewijzigd of ingetrokken. De 

verplichte deelneming in de Stichting Pensioenfonds ABP op grond van 21 lid 1 Wpa wordt sinds 1 januari 

2011 aangemerkt als een verplichte deelneming ingevolge Wet verplichte deelneming in een 

bedrijfstakpensioenfonds 2000.312 Wijziging en intrekken van de verplichtstelling kan sindsdien313 in de gevallen 

benoemd in de Wet BPF 2000 (zie daarover par. 5.4 en 5.5). De Wpa stelt als nadere eis dat intrekken en 

                                                      

308 Art. 4 lid 1 en 2 Wpa. Inmiddels is de oorspronkelijk overeenkomst van 15 maart 1995 meermaals gewijzigd door de 
sectorwerkgevers en de centrales van overheidspersoneel verenigd in de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid. Zie 
meest recent de overeenkomst van 14 februari 2013 opgenomen in Stcrt. 2013 nr. 13716 (21 mei 2013). 
309 Art. 4 lid 5 Wpa. 
310 Bron: pensionfund.info. 
311 Art. 4 lid 3 Wpa. 
312 Art. 21 lid 3 Wpa. 
313 Zie over de periode daarvoor art. 22 Wpa. 
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wijziging voor zogenaamde B-3 lichamen314 slechts mogelijk is indien de pensioenaanspraken door middel van 

collectieve waardeoverdracht worden ondergebracht bij een andere pensioenuitvoerder.  

Intrekken kan op verzoek van de sectorwerkgever samen met de meerderheid van de binnen de 

desbetreffende sector representatieve verenigingen van overheidspersoneel of centrales van 

overheidspersoneel.315 Instemming van andere in het pensioenfonds deelnemende partijen is niet vereist. Indien 

de sectorwerkgever en de meerderheid van de binnen de desbetreffende sector representatieve verenigingen 

van overheidspersoneel of centrales van overheidspersoneel gezamenlijk daartoe besluiten, kan, na intrekking 

van de verplichte deelneming, de eerder besproken pensioenovereenkomst, voor zover deze de eigen sector 

betreft, worden gesloten door die sectorwerkgever en de meerderheid van die verenigingen van 

overheidspersoneel of centrales van overheidspersoneel.316 

8.2. Vrije keuze voor een pensioenuitvoerder? 

De overheidswerkgevers en overheidswerknemers zijn gebonden aan de pensioenovereenkomst tussen de 

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en centrales van overheidspersoneel. In deze 

overeenkomst is de Stichting Pensioenfonds ABP aangewezen als uitvoerder. Er zijn twee (juridische) 

mogelijkheden voor overheidswerkgevers en overheidswerknemers om te kiezen voor een andere 

pensioenuitvoerder dan de Stichting Pensioenfonds ABP. Ten eerste zou de Raad voor het 

Overheidspersoneelsbeleid genoemde overeenkomst kunnen wijzigen en een andere uitvoerder kunnen 

aanwijzen. Voorts zou verplichte deelneming in de Stichting Pensioenfonds ABP kunnen worden gewijzigd of 

ingetrokken in de gevallen benoemd in de Wet BPF 2000 (zie daarover hoofdstuk 5). Intrekken kan op het 

gezamenlijke verzoek van de sectorwerkgever en de meerderheid van de binnen de desbetreffende sector 

representatieve verenigingen van overheidspersoneel of centrales van overheidspersoneel. 

  

                                                      

314 Overheidswerknemers in dienst van een privaatrechtelijk lichaam dat met ingang van een datum gelegen na 31 
december 1995, door Onze Minister, op grond van de doelstelling en financiële verhouding tot een of meer 
publiekrechtelijke lichamen, is aangewezen als lichaam waarvan de werknemers deelnemen in de Stichting Pensioenfonds 
ABB (art 2, derde lid, onderdeel b Wpa). 
315 Art. 23 lid 1 Wpa. 
316 Art. 5 lid 1 Wpa. 
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9. Uitvoerderskeuze door ‘sociale partners’ 
Arbeidspensioenen zijn het domein van sociale partners.317 Het is een veel gehoorde claim die er vooral toe 

dient overheidsbemoeienis bij arbeidsvoorwaardenvorming in te perken c.q. beperkte overheidsbemoeienis op 

het terrein van de inhoud van pensioenregelingen te rechtvaardigen.318 Het is de vraag in hoeverre de 

zeggenschap van sociale partners zich ook uitstrekt tot uitvoering van een pensioenregeling. Een actuele 

kwestie op dat terrein is bijvoorbeeld waar de bevoegdheden van pensioenfondsbesturen of bestuurders van 

andere pensioenuitvoerders beginnen en waar die van sociale partners eindigen.319 In dit hoofdstuk staat een 

tamelijk specifiek aspect van zeggenschap van sociale partners centraal, namelijk de mate waarin zij kunnen 

beslissen over wie optreedt als pensioenuitvoerder. Onder sociale partners versta ik in het hierna volgende de 

werkgevers en de vakorganisaties van werkgevers enerzijds en de vakorganisaties van werknemers anderzijds, 

dat wil zeggen de onderhandelingspartijen in het collectieve arbeidsvoorwaardenoverleg.320 In het kader van dit 

paper reken ik ook de beroepspensioenverenigingen tot de sociale partners. Het zou niet zinvol zijn hen op 

deze plaats niet te bespreken nu in de schoot van deze verenigingen, gelijk als bij het overleg tussen sociale 

partners, over de inhoud van de arbeidsvoorwaarde pensioen wordt besloten. 

9.1. Wanneer kiezen sociale partners de uitvoerder 

Sociale partners beschikken over een aantal middelen om de keuze voor een pensioenuitvoerder te sturen. 

Ten eerste is denkbaar zij bij collectieve arbeidsovereenkomst een uitvoerder aanwijzen (zie daarover hoofdstuk 

4). Ten tweede is denkbaar dat een aanvraag wordt gedaan tot verplichtstellen van deelname in een 

bedrijfstakpensioenfonds (zie daarover hoofdstuk 5). Beroepsgenoten verenigd in een 

beroepspensioenvereniging zijn voorts bevoegd de uitvoerder van een verplichtgestelde 

beroepspensioenregeling aan te wijzen (zie daarover hoofdstuk 6). Organisaties van overheidswerkgevers en 

overheidswerknemers zijn bevoegd om overeen te komen wie optreedt als pensioenuitvoerder (zie daarover 

hoofdstuk 8). In de notariële beroepsgroep spelen sociale partners geen rol bij de aanwijzing van de 

pensioenuitvoerder (zie daarover hoofdstuk 7). Ten derde – en dat geldt wanneer partijen het niet eens worden 

over wie optreedt als pensioenuitvoerder, of wanneer bepaalde groepen vertegenwoordigers van werknemers 

zich onvoldoende gehoord voelen – beschikken sociale partners over het instrument van collectieve actie 

(staking) om de keuze voor een door hen beoogde pensioenregeling en pensioenuitvoerder kracht bij te 

zetten.321 

                                                      

317 Zie in deze zin bijvoorbeeld SER 2001, p. 38-39 en A. L. Bovenberg 2004. 
318 SER 1990. 
319 Dat de precieze invulling en vooral de afbakening van taken ten opzichte van het bestuur van pensioenfondsen een 
beladen onderwerp is, mag blijken uit Pensioenfederatie 2011. 
320 Ik sluit daarbij aan bij het begrippenkader van de SER (SER 1990, p. 7). 
321 Zie ter illustratie M. Schenkel 2005 die de staking in 2005, tegen een wijziging in de pensioenregeling bij Shell beschrijft. 
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Representativiteit voorwaarde verplichtstelling 

Representativiteit van sociale partners is voorwaarde voor het succesvol aanvragen van een 

verplichtstelling. De verschillende verplichtstellingprocedures werden in de voorgaande hoofdstukken 

besproken. Daar bleek dat: 

(1) een aanvraag van verplichtstelling van deelnemen in een bedrijfstakpensioenfonds op grond van de Wet 

BPF 2000 eerst dan wordt gehonoreerd wanneer de organisaties die de aanvraag doen, een belangrijke 

meerderheid van de in de bedrijfstak werkzame personen vertegenwoordigen. Het bleek (zie paragraaf 5.1) dat 

de meting van representativiteit van werknemersorganisaties hoofdzakelijk een formele toets is: afdoende is dat 

de betreffende organisaties op grond van hun statuten bevoegd zijn tot het maken van afspraken over 

arbeidsvoorwaarden in de bedrijfstak. Daarmee is de zeggenschap over het aanvragen van een verplichtstelling 

vooral afhankelijk van de mate waarin werkgevers zijn georganiseerd. Indien het aantal werknemers in dienst 

van georganiseerde werkgevers een meerderheid bedraagt van zestig procent of meer van het totale aantal 

werknemers werkzaam bij werkgevers in de bedrijfstak waarop de aanvraag betrekking heeft, dan is sprake van 

afdoende representativiteit. Ook in gevallen waarin dit percentage lager is, kan overigens een aanvraag van een 

verplichtstelling worden gehonoreerd. 

(2) een meer reële representativiteitsbeoordeling plaatsvindt bij verplichtstelling van een 

beroepspensioenregeling op grond van de Wvb (hoofdstuk 6.3). Aanvraag van een verplichtstelling van een 

beroepspensioenvereniging wordt slechts gehonoreerd wanneer de aanvraag wordt gedaan door een 

beroepspensioenvereniging die de meerderheid vertegenwoordigt van de beroepsgenoten die tot de 

beroepsgroep behoren. Deze representativiteit wordt beoordeeld door het aantal leden van de aanvragende 

vereniging(en) af te zetten tegen het totaal aantal beroepsgenoten. Ook dan is een zestig procent 

representativiteit afdoende, maar kan de aanvraag ook gehonoreerd worden wanneer de representativiteit lager 

is. Van een fictieve weging – door bijvoorbeeld hoofdzakelijk te kijken naar de statutaire bevoegdheden van 

een vakbond en niet naar daadwerkelijk draagvlak – is bij de beoordeling van een verplichtstelling voor 

beroepsgenoten daarmee geen sprake. 

(3) representativiteit van sociale partners geen rol speelt bij de verplichting voor het notariaat om deel te 

nemen in SNPF. Deelname volgt voor het notariaat direct uit de wet (paragraaf 7.1). 

(4) overheidswerkgevers en overheidswerknemers bij wet, de Wpa, zijn gebonden aan een overeenkomst 

naar burgerlijk recht over pensioenen (hoofdstuk 8). Daarin is thans het ABP als pensioenuitvoerder 

aangewezen. Representativiteit van sociale partners speelde daarmee aanvankelijk geen rol voor de verplichting 

deel te nemen in het ABP. Zoals hierna zal blijken en reeds eerder in hoofdstuk 8 werd aangestipt, speelt 

representativiteit wel een rol bij de vraag of overheidswerkgevers en overheidswerknemers kunnen kiezen voor 

een andere uitvoerder. 

Wijziging van uitvoerder, indien uitvoerder bij cao is gekozen 

Sociale partners zouden kunnen besluiten een cao aan te passen. Bij die wijziging zouden zij een andere 

pensioenuitvoerder kunnen aanwijzen. Een dergelijke wijziging vergt wederzijds goedvinden van partijen bij de 

cao. Tevens is denkbaar een cao wordt opgezegd. Dan ontstaat een cao-loze periode en herleeft de 



Sijbren Kuiper 
                                                                           

 

Pagina   57  AIAS 2013 - 135   www.aias-uva.net 

 

keuzevrijheid beschreven in hoofdstuk 4. Voor georganiseerde werkgevers en georganiseerde werknemers blijft 

de cao gelden, totdat nadere andersluidende afspraken – individueel of collectief – worden gemaakt.322 Sociale 

partners zouden bij de onderhandelingen over een nieuwe cao kunnen betrekken een eventuele wens om te 

wisselen van pensioenuitvoerder. 

Wijziging van uitvoerder, in het geval van verplichtstelling 

Staande een verplichting tot deelnemen in een pensioenfonds of een pensioenregeling kan zich ook de 

vraag voordoen of sociale partners bevoegd zijn te kiezen voor een andere uitvoerder. De aard van de 

verplichtstelling – bedrijfstakpensioenfonds, beroepspensioenregeling, notarissen of overheidspersoneel – 

bepaalt of een dergelijke wijziging denkbaar is, en hoe deze te bewerkstelligen. 

Wijziging van verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds 

Kenmerkend voor een verplichtstelling in een bedrijfstakpensioenfonds is dat met de verplichtstelling niet 

zozeer een pensioenregeling door sociale partners wordt gekozen, maar hoofdzakelijk een uitvoerder. Anders 

dan bij beroepsgenoten, richt de verplichtstelling zich op binding aan een pensioenfonds, meer specifiek de 

statuten en reglementen van dat fonds (waarbij sociale partners overigens wel invloed hebben op de inhoud 

van die statuten en reglementen). Wijziging van een pensioenuitvoerder in het geval van verplichte deelname in 

een bedrijfstakpensioenfonds, is daarmee een handeling die de fundamenten van de betreffende 

verplichtstelling raakt. 

Er zijn vier wijzigingsvarianten denkbaar: 

 

 
Wijzigen ten behoeve van 

allen vallende onder een 

verplichtstelling 

Wijzigen ten behoeve van 

een deel van de personen 

vallende onder de 

verplichtstelling 

Uitvoerder vervangen 

door een nieuw op te 

richten uitvoerder 

1 2 

Uitvoerder vervangen 

door een reeds bestaande 

andere uitvoerder 

3 4 

 

In scenario 1 en 3 wordt ten behoeve van alle personen vallende onder de verplichtstelling, de uitvoerder 

gewijzigd. Wijziging van uitvoerder komt er in deze gevallen op neer dat de aanvankelijke verplichtstelling een 

volledig andere inhoud krijgt, daar deze niet langer strekt tot deelnemen in fonds A maar tot deelname in fonds 

B. Men zou dit zo kunnen verstaan dat het kennelijke doel is de oorspronkelijke verplichtstelling in te trekken 

                                                      

322 HR 19 juni 1987, NJ 1988, 70. 
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en te doen vervangen door een opnieuw aan te vragen verplichtstelling. Volgt met deze opvatting, dan ligt het 

voor de hand de procedure te volgen voor intrekken (art. 11 Wet BPF 2000) en opnieuw aanvragen van een 

verplichtstelling (art. 2 Wet BPF 2000). Overigens zie ik geen bezwaar tegen gebruik van het 

wijzigingsinstrument van artikel 10 Wet BPF 2000 wanneer ten aanzien van de hele werkingssfeer van de 

verplichtstelling voor een andere uitvoerder wordt gekozen. Immers ook in dat geval wordt – gelijk bij een 

eventuele intrekking en vernieuwde aanvraag – de representativiteit van sociale partners beoordeeld. Tot een 

materieel andere beoordeling leidt het volgen van de procedure van artikel 10 Wet BPF 2000 dan ook niet. 

In scenario 2 en 4 wordt ten behoeve van een deel van de personen vallende onder de verplichtstelling de 

uitvoerder gewijzigd. Er is in dat geval niet alleen sprake van een wijziging van uitvoerder, maar ook van een 

gedeeltelijke beperking van de werkingssfeer van de oorspronkelijke verplichtstelling. De oude verplichtstelling 

wordt als het ware gesplitst in een oud – maar beperkt – en een nieuw deel. In dat geval ligt het voor de hand 

de procedure voor intrekken (art. 11 Wet BPF 2000) en opnieuw aanvragen van een verplichtstelling (art. 2 Wet 

BPF 2000) te volgen. Dit zou aansluiten bij de gedachte dat het instrument van wijziging (art. 10 Wet BPF 

2000) niet zou moeten worden gehanteerd voor het beperken van de werkingssfeer van een verplichtstelling 

(zie paragraaf 5.5). 

Overheidswerkgevers en overheidswerknemers zijn thans gehouden tot deelname in het ABP. De 

verplichtstellingmethodiek is geschetst in hoofdstuk 8. Daar bleek ook dat de Raad voor het 

Overheidspersoneelsbeleid een andere uitvoerder zou kunnen aanwijzen. Tevens bleek dat de sectorwerkgever 

en de meerderheid van de binnen de desbetreffende sector representatieve verenigingen van 

overheidspersoneel of centrales van overheidspersoneel kunnen verzoeken om intrekking van een 

verplichtstelling zodat zij een alternatieve uitvoerder kunnen kiezen. 

Wijziging van uitvoerder van verplichtgestelde beroepspensioenregeling 

De beroepspensioenvereniging beschikt over de bevoegdheid een uitvoerder van de verplichtgestelde 

beroepspensioenregeling aan te wijzen (zie ook paragraaf 6.2). Anders dan bij verplichtstellingen voor 

bedrijfstakken, betreft de verplichtstelling voor beroepsgenoten geen binding aan bepaalde uitvoerder maar aan 

een pensioenregeling.323 Daarom kan, althans in theorie, een verplichtstelling voortbestaan324 onafhankelijk van wie 

optreedt als uitvoerder. Echter, of daadwerkelijk de keuze voor een andere uitvoerder past binnen de kaders 

van een concreet verplichtstellingsbesluit, zal afhangen het concrete geval. Wanneer blijkt dat een specifieke 

pensioenuitvoerder in de verplichtstelling als uitvoerder is aangewezen, dan kan de beroepspensioenvereniging 

uitvoering niet in volledige vrijheid overdragen aan een ander. Uitvoering door een ander zou in strijd zijn met 

de verplichtstelling. Wenst men toch te willen overgaan naar een andere uitvoerder, dan vergt dit aanpassing 

van het verplichtstellingsbesluit. Deze aanpassing kan slechts plaatsvinden met medewerking van de Minister 

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Bovendien zal wijziging tot gevolg hebben dat de representativiteit van 

                                                      

323 Vergelijk art. 5 lid 1 Wvb. 
324 Een verplichtstellingsaanvraag kan overigens niet plaatsvinden zonder melding van wie optreedt als uitvoerder (art. 6 lid 
2 en 3 Wvb. 
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de beroepspensioenvereniging en de houdbaarheid van de verplichtstelling ter discussie kan worden gesteld.325 

Wanneer in het verplichtstellingsbesluit de uitvoerder niet is genoemd, dan doen deze kwesties zich niet voor. 

De beroepspensioenvereniging kan dan autonoom – zonder inmenging van de Minister van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid en zonder representativiteitstoets – een andere uitvoerder kiezen. Het is dan ook wonderlijk, 

althans vanuit het perspectief van de beroepspensioenvereniging, dat op het moment van schrijven van dit 

paper (medio 2013) slechts in één geval (de vletterlieden in de haven van IJmuiden) uitsluitend de 

pensioenregeling is verplichtgesteld. 326 In de (negen) andere gevallen is ook de uitvoerder in het 

verplichtstellingsbesluit aangewezen. Dit betekent dat naar de huidige stand van zaken, het merendeel van de 

beroepspensioenverenigingen niet autonoom kan wisselen van pensioenuitvoerder. 

9.2. Collectieve vrije keuze voor een 
pensioenuitvoerder? 

Sociale partners hebben zeggenschap over wie optreedt als pensioenuitvoerder. Bij cao kan de uitvoerder 

zijn aangewezen. Voorts zijn het sociale partners die een verplichtstelling in een bedrijfstakpensioenfonds 

aanvragen. Sociale partners bepalen voorts wie optreedt als pensioenuitvoerder voor het overheidspersoneel. In 

het geval van beroepsgenoten, is de rol van sociale partners gering. Daar is keuze voor de uitvoerder weggelegd 

voor de beroepspensioenvereniging. 

Voorwaarde voor zeggenschap van sociale partners is afdoende representativiteit. Bij het aanwijzen van een 

uitvoerder speelt representativiteit onder werknemers een geringe rol. Dat is anders bij de aanvraag van een 

verplichtstelling. Let wel, voor representativiteit onder werknemers is afdoende een formele bevoegdheid 

werknemers te kunnen vertegenwoordigen. Van een werkelijke representativiteitsmeting is daarmee slechts 

sprake voor wat betreft de representativiteit onder werkgevers. Ook bij wijziging van uitvoerder door sociale 

partners, is afdoende representativiteit vereist.   

                                                      

325 Zie over deze representativiteitstoets paragraaf 6.3. 
326 Bron: cao.szw.nl. Het betreft apothekers, dierenartsen, fysiotherapeuten, huisartsen, loodsen, medisch specialisten, 
roeiers in het Rotterdams havengebied, verloskundigen, vletterlieden en zelfstandig werkend kunstenaars. 
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10. Medezeggenschap over uitvoerderskeuze 
In de onderneming van een werkgever worden besluiten genomen over de organisatie van arbeid. De 

organisatie van pensioen is daarvan een onderdeel. Wanneer een onderneming is opgezet als een rechtspersoon, 

dan komen beslisbevoegdheden toe aan de organen van de rechtspersoon. Het bevoegde orgaan zal in 

sommige gevallen derden om advies of goedkeuring moeten vragen, bijvoorbeeld van een 

medezeggenschapsorgaan zoals een ondernemingsraad. Dat geldt ook voor beslissingen over pensioen. Dit 

hoofdstuk belicht de zeggenschap over de keuze van een pensioenuitvoerder door organen van een 

rechtspersoon en vooral de daarbij horende medezeggenschapsrechten van werknemers. 

10.1. Zeggenschap over de keuze van een 
pensioenuitvoerder via organen van de werkgever 

Welke organen een rechtspersoon kent, is afhankelijk van de aard van de rechtspersoon. Zo kent een 

stichting andere organen dan een naamloze vennootschap. Organen van een rechtspersoon kunnen zijn de 

vergadering van aandeelhouders, de raad van bestuur, de raad van commissarissen, het verenigingsbestuur, het 

stichtingsbestuur etc. Voor geen van deze organen geldt een wettelijke plicht daarin werknemers te benoemen. 

Wel is er voor werknemers een indirecte rol weggelegd bij structuurvennootschappen: een aantal leden van de 

raad van commissarissen wordt benoemd op voordracht van de ondernemingsraad.327 Voorts is denkbaar dat 

werknemers of andere begunstigden voor de pensioenuitkering in de statuten van de rechtspersoon een rol als 

orgaan krijgen toebedeeld althans worden aangewezen als een groep die deel uitmaakt van een orgaan. 

Het is mogelijk dat begunstigden voor pensioen zetelen in een orgaan van de rechtspersoon en via dat 

orgaan beschikken over zeggenschap. Een voorbeeld in de pensioensfeer is de door Nutreco ingestelde 

‘Pensioen Uitvoerings Commissie’, ook wel ‘PUC’ genoemd. Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers 

van de werkgever, van de centrale ondernemingsraad en van de vereniging van gepensioneerden. Deze PUC 

beschikt over de bevoegdheid om besluiten te nemen over het beleid te voeren door pensioenuitvoerder Aegon 

ten aanzien van het indexatiedepot en het door deze uitvoerder te voeren indexatiebeleid. Ook over ander 

aspecten van het door deze uitvoerder te hanteren uitvoeringsbeleid kan de PUC beslissen, zij het dat de 

werkgever in die gevallen een goedkeuringsrecht heeft.328 Daarmee beschikt de PUC zeggenschap over 

aspecten van uitvoering waarover de werkgever bij ontbreken van de PUC wellicht een meer autonome koers 

zou kunnen varen.  

Concluderend: het rechtspersonenrecht kent niet in het bijzonder deelnemers in een pensioenregeling of 

anderszins aan begunstigde voor een pensioenuitkering zeggenschapsrechten toe. Wel kunnen werknemers – 

ongeacht of zij nu wel of niet pensioen verwerven – via de ondernemingsraad leden van de raad van 

commissarissen bij een structuurvennootschap voordragen. Binnen een onderneming kan worden besloten om 

                                                      

327 Art. 2:158 lid 6 BW respectievelijk art. 2:268 lid 6 BW. 
328 Zie de VGN nieuwsbrief van december 2011, de VGN nieuwsbrief van december 2012 en het Verslag van de 
ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Nutreco op 16 april 2013, te raadplegen via www.vgnutreco.nl. 
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begunstigden voor pensioen zeggenschapsbevoegdheden toe te kennen. Dat kan leiden tot 

zeggenschapsrechten ten aanzien van het te voeren pensioenbeleid. Daarbij zou een dergelijk orgaan 

bevoegdheden ten aanzien van keuze voor een pensioenuitvoerder kunnen toekomen. 

10.2. Zeggenschap van de ondernemingsraad 

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) kent werknemers bevoegdheden toe om zich uit te spreken 

over besluiten van een werkgever met betrekking tot de pensioenregeling. De WOR betreft zeggenschap van 

werknemers verenigd in een ondernemingsraad (OR), in een personeelsvertegenwoordiging en in een 

personeelsvergadering. De bevoegdheden van de ondernemingsraad zijn ook bij de Pensioenwet nader 

geregeld, waarover hierna meer. 

Instemmingsrecht OR: regeling met betrekking tot een pensioenverzekering 

Ondernemingsraden ontlenen zeggenschap aan artikel 27 WOR. Ten eerste behoeft de ondernemer de 

instemming van de ondernemingsraad voor elk door hem voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of 

intrekking van ‘een regeling met betrekking tot een pensioenverzekering’.329 Dit instemmingsrecht is aan de 

orde bij uitvoering door een verzekeraar of het besluit tot het laten uitvoeren van de pensioenregeling door een 

verzekeraar. De WOR bevat daarmee geen instemmingsrecht bij uitvoering door andersoortige uitvoerders dan 

verzekeraars.330 Echter, de Pensioenwet breidt de werkingssfeer van het instemmingsrecht in de WOR uit tot 

                                                      

329 Art. 27 lid 1 aanhef en onder a WOR. 
330 De literatuur is op dit punt eenduidig. Zie nader E. Lutjens 1989, p. 188-190; M. Heemskerk 2010b; J. van Drongelen 
en S.F.H. Jellinghaus 2010, p. 241-242; F.W.H. Vink en R.H. van het Kaar 2011, p. 190-191; L.G. Verburg 2013, p. 357. 
Zie ook Rb. Rotterdam 23 september 2004, LJN AR2798. Aanvankelijk was het instemmingsrecht in de WOR ruimer 
geformuleerd en omvatte het meer algemeen ‘een pensioenregeling’ (Art. 27 lid 1 onder b van de WOR zoals deze werd 
gewijzigd bij Stb. 1971, 54). Dat stuitte op bezwaren in de SER, daar dit ook zeggenschap van de OR zou impliceren bij 
uitvoering door een pensioenfonds (SER 1975). Een instemmingsrecht op grond van de WOR bij uitvoering door een 
pensioenfonds zou naar het oordeel van de SER leiden tot een ongewenste samenloop van zeggenschapsregelingen – 
namelijk zeggenschap van werknemers over pensioen binnen de organisatie van het pensioenfonds en zeggenschap over 
pensioen binnen de organisatie van de werkgever – en vertraging in de besluitvoering over wijziging van 
pensioenregelingen tot gevolg hebben. De gedachte in de SER was voorts dat zeggenschap van werknemers afdoende is 
geborgd daar het bestuur van een pensioenfonds voor ten minste de helft bestaat uit in het fonds deelnemende 
werknemers en veelal bij statuten voorzien is instemming door een vergadering van deelnemers. Door de Tweede 
Kamerleden Keja en De Korte is naar aanleiding van het advies dat de SER opstelde een amendement voorgesteld dat 
uiteindelijk leidt tot de instemmingsregeling voor regelingen met betrekking tot een pensioenverzekering. Consequentie 
daarvan is dat besluiten van de ondernemer met betrekking tot de vaststelling, wijziging of intrekking van een 
pensioenregeling die is ondergebracht bij een ondernemingspensioenfonds of een bedrijfstakpensioenfonds niet 
instemmingsplichtig zijn op grond van artikel 27 lid 1 a WOR (Kamerstukken II, 1978-1979, 13 954, nr. 8d, p. 23). De 
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt bij behandeling van de WOR in de Eerste Kamer: ‘De instemming 
van de ondernemingsraad is voortaan dus niet meer nodig voor besluiten van de ondernemer met betrekking tot de 
vaststelling, wijziging of intrekking van een pensioenregeling, wanneer deze is ondergebracht bij een 
ondernemingspensioenfonds of een bedrijfstakpensioenfonds. Wanneer de pensioenen echter door middel van 
verzekeringsovereenkomsten zijn ondergebracht bij levensverzekeringsmaatschappijen, is voor de vaststelling, wijziging of 
intrekking van de daarop betrekking hebbende regeling door de ondernemer wèl de instemming van de ondernemingsraad 
vereist. Wanneer het ondernemingspensioenfonds het uit de aangegane verplichtingen voortspruitende risico door het 
sluiten van verzekeringsovereenkomsten heeft herverzekerd bij een levensverzekeringsmaatschappij, is dat een besluit van 
het pensioenfonds en niet een besluit van de ondernemer. Zulke besluiten vallen derhalve noch volgens de huidige wet, 
noch volgens het wetsontwerp onder het instemmingsrecht van de ondernemingsraad.’ Zie over de historische 
ontwikkeling van de WOR op het terrein van pensioenen ook E. Lutjens 1989, p. 188-190 en M. Heemskerk 2010b. 
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enkele hierna te bespreken gevallen waarin uitvoering plaatsvindt door een andersoortige uitvoerder (zoals een 

premiepensioeninstelling). Let wel: is de pensioenregeling bij CAO getroffen, dan ontbreekt zeggenschap van 

de OR.331 De gedachte is dan dat vakbonden het primaat toekomt bij het vaststellen van arbeidsvoorwaarden. 

Zoals hierna zal blijken, betreft dit instemmingsrecht mogelijk de keuze voor een pensioenuitvoerder.332 

Redengevend voor het opnemen van dit instemmingsrecht in de WOR was ‘dat de instemming van de 

ondernemingsraad zonder bezwaar ook voorgeschreven kan worden bij het vaststellen van pensioenregelingen’ 

omdat het zou aansluiten bij de normale overlegstructuur in het bedrijfsleven.333 Het instemmingsrecht betreft 

vaststelling, wijziging of intrekking van een regeling van sociaal beleid in de onderneming. 

Het instemmingsrecht op grond van artikel 27 WOR betreft besluiten van algemene strekking. 

Kenmerkend voor dit type besluiten is dat het maatregelen betreft die herhaald kunnen worden en betrekking 

hebben op meerdere in de onderneming werkzame personen.334 Besluiten gericht op een individuele 

pensioenverzekering van een werknemer zijn dan ook niet instemmingsplichtig. Raakt een besluit slechts één 

werknemer, maar is denkbaar dat het meerdere in de ondernemingen werkzame personen zou kunnen raken, 

dan is het besluit daarentegen wel instemmingsplichtig.335 

Instemming is niet vereist voor zover vaststelling, wijziging of intrekking van een regeling met betrekking 

tot een pensioenverzekering is geregeld in een collectieve arbeidsovereenkomst of een regeling van 

arbeidsvoorwaarden vastgesteld door een publiekrechtelijk orgaan.336 Verkrijgt de ondernemer geen 

instemming van de OR, dan kan hij de kantonrechter om vervangende toestemming vragen.337 Deze 

toestemming wordt overigens niet licht verkregen. Voorwaarde voor het verkrijgen van toestemming is dat de 

beslissing van de OR om geen instemming te geven onredelijk is, of het voorgenomen besluit van de 

ondernemer gevergd wordt door zwaarwegende bedrijfsorganisatorische, bedrijfseconomische of 

bedrijfssociale redenen. 

Instemmingsrecht OR: vaststellen of intrekken van een pensioenovereenkomst 

Ten tweede behoeft, sinds 7 augustus 2013, de onderneming de instemming van de ondernemingsraad 

voor elk door hem voorgenomen besluit tot vaststelling of intrekking van een pensioenovereenkomst die wordt 

ondergebracht bij een ondernemingspensioenfonds of een bedrijfstakpensioenfonds.338 Wanneer het betreft 

een voorgenomen besluit tot vaststelling of intrekking van een pensioenovereenkomst bij een verplichtgesteld 

bedrijfstakpensioenfonds, dan betreft voornoemd instemmingsrecht uitsluitend het deel van de 

pensioenovereenkomst dat niet verplicht uitgevoerd dient te worden door dat bedrijfstakpensioenfonds. Ook 

                                                      

331 Art. 27 lid 3 WOR. 
332 R.L. Biezeveld en R.M. Beltzer 2004, p .166. 
333 Kamerstukken II, 10 355, 1969-1970, nr. 3, p. 14. 
334 J. van Drongelen en S.F.H. Jellinghaus 2010, p. 240-241; F.W.H. Vink en R.H. van het Kaar 2011, 189-190; L.G. 
Verburg 2013, p. 351-353. 
335 In deze zin reeds E. Lutjens 1989, p. 185-186. 
336 Art. 27 lid 3 WOR. 
337 Art. 27 lid 4 WOR. 
338 Art. 27 lid 7 WOR zoals gewijzigd bij de Wet versterking bestuur pensioenfondsen, Stb. 2013, nr. 302. 
Inwerkingtreding: Stb. 2013, nr. 330. 
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hier geldt dat wanneer bij CAO in de pensioenregeling is voorzien, een instemmingsrecht van de OR 

ontbreekt.339 De vaststelling of intrekking van een pensioenovereenkomst moet, zou ik menen, in de meeste 

gevallen worden onderscheiden van de keuze voor een uitvoerder van die overeenkomst. Zoals in hoofdstuk 4 

uiteengezet, is de keuze voor een uitvoerder niet noodzakelijk deel van deze overeenkomst. Of ook 

daadwerkelijk de keuze voor een uitvoerder deel is van de betreffende overeenkomst is evenwel een kwestie 

van uitleg. 

Instemmingsrecht OR: buitenlandse uitvoerders, PPI’s en pensioenfondsen met een 
ontheffing 

De hierboven beschreven instemmingsrechten van een ondernemingsraad zijn van overeenkomstige 

toepassing wanneer ‘een werkgever het voornemen heeft een pensioenovereenkomst onder te brengen bij een 

pensioeninstelling uit een andere lidstaat, een premiepensioeninstelling of bij een pensioenfonds dat [ontheven 

is van de plicht werknemers te laten participeren in het bestuur; SK]’.340 Bij uitvoering door een verzekeraar, 

premiepensioeninstelling of een pensioeninstelling uit een andere EER-lidstaat dan Nederland betreft dit een 

instemmingsrecht van de OR op grond van artikel 27 lid 1 sub a en lid 7 WOR. Bij uitvoering door een 

pensioenfonds is aan de orde een instemmingsrecht op grond van artikel 27 lid 7 WOR. 

Heemskerk, later samen met De Greef, verwacht dat van deze overeenkomstige toepassingverklaring de 

nodige onduidelijkheid uitgaat.341 Zij wijzen erop dat het instemmingsrecht van de OR zich vanwege de 

Pensioenwet richt op voornemens van de werkgever terwijl de WOR handelt over voorgenomen besluiten. Tevens 

wijzen zij erop dat het maar de vraag is of deze van overeenkomstige toepassingverklaring zich beperkt tot ‘het 

onder brengen’ of ook uitstrekt tot wijzigen of intrekken van een pensioenovereenkomst die is ondergebracht 

bij een PPI. Daaruit zou volgen, menen zij, dat na onderbrenging bij een PPI alle medezeggenschapsrechten 

van de OR komen te ontbreken. Deze lezing wordt door verscheidene auteurs verworpen.342 De meest 

fundamentele kritiek is dat beide auteurs uitgaan van een te rigide lezing van de wet. Daar de Pensioenwet 

artikel 27 WOR ‘van overeenkomstige toepassing verklaart’, een wetgevingstechniek die impliceert dat een 

bepaling geheel letterlijk kan worden toegepast, zou ook ruimte zijn een instemmingsrecht aan te nemen bij 

wijzigen of intrekken. Dat dit inderdaad een denkbare lezing is, lijkt mij juist. Wat men verder van deze 

discussie ook denkt, over de wenselijke uitkomst is men in de genoemde literatuur eenduidig: de OR behoort 

bij een PPI dezelfde instemmingsrechten te hebben als bij een verzekerde regeling. 

Instemmingsrecht OR: discussie reikwijdte instemmingsrecht met betrekking tot een 
pensioenverzekering 

Er is discussie over de reikwijdte van het recht van de OR op instemming over voorgenomen besluiten tot 

vaststelling, wijziging of intrekking van ‘een regeling met betrekking tot een pensioenverzekering’ (artikel 27 lid 

                                                      

339 Zie art. 27 lid 7 laatste zin WOR. Onder andere lid 3 van art. 27 WOR wordt daar van overeenkomstige toepassing 
verklaard. 
340 Art. 23 lid 4 PW. 
341 M. Heemskerk 2010a; M. Heemskerk en R.M.J.M. Greef 2012b, 2012a, 2013 
342 E. Lutjens 2012b, 2012a; H. van Meerten en H.W.P. van den Hout 2013. 
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1 sub a WOR). Deze discussie raakt aan de vraag of het instemmingsrecht betrekking heeft op de keuze van 

een pensioenuitvoerder. Overigens wordt in de praktijk een OR ook wel gevraagd om in te stemmen met een 

besluit tot het onderbrengen van de pensioenregeling van werknemers bij een andere pensioenuitvoerder.343 

Ter duiding van wanneer een ondernemingsraad een instemmingsrecht toekomt, is wel aangeknoopt bij het 

onderscheid dat de Pensioenwet maakt tussen de verschillende contracten die werkgever, werknemer en 

pensioenuitvoerder aangaan.344 De kern van het debat is daarmee (naar mijn mening ten onrechte, zoals ik 

hierna uiteen zal zetten) gericht op de vraag of een ondernemingsraad zeggenschap heeft over de 

pensioenovereenkomst, de uitvoeringsovereenkomst of over beiden. 

In november 2007 werd de toenmalige Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (J.P.H. Donner) 

tijdens de parlementaire behandeling van de Pensioenwet gevraagd in hoeverre het instemmingsrecht van de 

OR ten aanzien van regelingen met betrekking tot een pensioenverzekering ook van toepassing is op de 

pensioenuitvoeringsovereenkomst en een service-level agreement.345 Het antwoord was: ‘De vraag is in feite dus of 

de uitvoeringsovereenkomst (het contract tussen werkgever en verzekeraar) alsmede afspraken over het niveau 

van dienstverlening (die in principe in dit contract neerslaan) onder de reikwijdte van artikel 27, eerste lid 

onderdeel a van de WOR vallen. Dat is inderdaad zo.’346 

Kennelijk was dit antwoord niet naar tevredenheid want bij behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste 

Kamer werd wederom op deze kwestie teruggekomen.347 Waar het antwoord van de minister in eerste instantie 

leek te duiden op zeggenschap van de ondernemingsraad over uitvoeringsovereenkomst en 

pensioenovereenkomst, werd nu een andere afbakening gekozen. ‘Het hier bedoelde instemmingsrecht heeft 

geen betrekking op de pensioenovereenkomst, maar wel op de uitvoeringsovereenkomst,’ antwoordde de 

minister.348 Het antwoord van de minister werd door sommigen als contra-intuïtief gepercipieerd.349 De 

minister komt kort daarna terug op zijn standpunt. Aanvankelijk werd benadrukt dat het instemmingsrecht ook 

op de uitvoeringsovereenkomst betrekking heeft.350 

Alles leek daarmee te wijzen op een instemmingsrecht over de uitvoeringsovereenkomst en daarmee op 

zeggenschap bij de keuze voor een pensioenuitvoerder. Ook bij de voorbereiding van de introductie van 

                                                      

343 Rb. Noord-Nederland 13 februari 2013, LJN BZ1430, PJ 2013/64, m.nt. Van der Poel. 
344 Onder de noemer ‘noodzaak van een heldere verantwoordelijkheidsverdeling’ is het maken van dit onderscheid ook 
nadrukkelijk een van de beleidsdoelen die ten grondslag ligt aan de Pensioenwet. Zie hierover Kamerstukken II, 30 413, 
2005-2006, nr. 3, p. 4 e.v. 
345 Kamerstukken II, 2007-2008, 31 226, nr. 13, p. 8. De vraag luidt als volgt: ‘In artikel 27 lid 1 van de Wet op de 
ondernemingsraden is sub a bepaald dat de ondernemer instemming behoeft van de ondernemingsraad in verband met 
een voorgenomen besluit tot vaststelling/wijziging/intrekking van een regeling met betrekking tot een 
pensioenverzekering. In hoeverre is dit instemmingsrecht van toepassing bij het vaststellen van een pensioenregeling bij 
respectievelijk een verzekeraar, een bedrijfspensioenfonds en een bedrijfstakpensioenfonds? En in hoeverre is dit 
instemmingsrecht van toepassing op de pensioenuitvoeringsovereenkomst en een service-level agreement?’ 
346 Kamerstukken II, 2007-2008, 31 226, nr. 14, p. 22. 
347 Kamerstukken I, 31 226, 2007-2008, nr. C, p. 9. De vraag was: ‘Artikel 27 lid 1 sub a van de Wet op de 
Ondernemingsraden (WOR) bevat een instemmingsrecht van de OR voor: «een voorgenomen besluit tot vaststelling, 
wijziging of intrekking van: a. een regeling met betrekking tot een pensioenverzekering...». Onduidelijk is wat precies onder 
een pensioenverzekering moet worden verstaan. Valt hier zowel de uitvoeringsovereenkomst als pensioenovereenkomst 
onder?’ 
348 Kamerstukken I, 31 226, 2007-2008, nr. D, p. 15. 
349 Zie het bericht van F. Doornik aan de Eerste Kamer, bijlage bij Kamerstukken I, 31 226, 2007-2008, nr. G. 
350 Kamerstukken I, 31 226, 2007-2008, nr. G, p. 5. 
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premiepensioeninstellingen in 2009, werd dit nog eens benadrukt. Zo schrijven de toenmalige ministers W.J. 

Bos (financiën) en J.P.H. Donner (sociale zaken en werkgelegenheid): ‘Op grond van artikel 27, eerste lid, van 

de Wet op de ondernemingsraden (WOR) heeft de werkgever instemming nodig van de ondernemingsraad als 

hij de pensioenregeling wil onderbrengen bij een verzekeraar. In artikel 23, vierde lid, van de Pensioenwet is 

bepaald dat deze bepaling van overeenkomstige toepassing is indien de werkgever de pensioenregeling wil 

onderbrengen bij een pensioeninstelling uit een andere lidstaat of een pensioenfonds dat is ontheven van de 

regels met betrekking tot de paritaire bestuurssamenstelling. Voorgesteld wordt om ook bij de beslissing van de 

werkgever de pensioenregeling onder te brengen bij een PPI de regeling van artikel 27 van de WOR van 

overeenkomstige toepassing te laten zijn. Op deze wijze wordt de inspraak van werknemers/deelnemers bij dit 

voornemen van de werkgever geregeld. Dit betekent natuurlijk ook dat de werkgever die de pensioenregeling 

niet meer door een verzekeraar maar door een PPI wil laten uitvoeren daarvoor instemming van de 

ondernemingsraad moet krijgen.’ 

Dat het instemmingsrecht niet slechts de uitvoeringsovereenkomst, maar ook de pensioenovereenkomst 

betreft, werd enige tijd later, in april 2010, bevestigd.351 Weer een jaar later wordt de reeds ingezette lijn 

nogmaals bevestigd en stelt de minister: ‘Ja. Ondernemingsraden hebben conform artikel 27 ten aanzien van 

regelingen die ondergebracht zijn bij een pensioenverzekeraar instemmingsrecht over zowel de 

pensioenovereenkomst als de uitkeringsovereenkomst (…).’352 Toch was de kous daarmee nog allerminst af. 

In 2013 maakt de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma een tournure.353 Bij 

de behandeling in de Eerste Kamer van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen schrijft zij: ‘Ik kan 

bevestigen dat het instemmingsrecht van de OR niet direct ziet op de uitvoeringsovereenkomst. (…) Die 

uitvoeringsovereenkomst zal in overeenstemming moeten zijn met de met de werknemer overeengekomen 

pensioenovereenkomst. De werknemer is geen partij bij de uitvoeringsovereenkomst en heeft hierbij dus geen 

directe rol. Hieruit vloeit naar mijn mening voort dat het instemmingsrecht van de OR niet direct ziet op de 

uitvoeringsovereenkomst. Dat laat uiteraard onverlet dat werkgever en werknemer in de pensioenovereenkomst 

afspraken kunnen maken over de keuze voor een pensioenuitvoerder. Op die wijze heeft de werknemer 

respectievelijk de OR wel invloed op de uitvoeringsovereenkomst.’354 Deze laatste benadering zou inhouden 

dat zeggenschap over de keuze van een uitvoerder afhankelijk is van de uitleg van de pensioenovereenkomst 

(ten aanzien waarvan de OR dus beschikt over een instemmingsrecht). 

Het voorgaande is aanleiding voor rechtsonzekerheid. Er is een poging gedaan een einde te maken aan 

deze onzekerheid. In de Tweede Kamer is een amendement in stemming gebracht om expliciet een 

instemmingsrecht ten aanzien van de uitvoeringsovereenkomst aan de OR toe te kennen.355 Zou men die 

benadering volgen, dan zouden ondernemingsraden evident een recht hebben op instemming bij keuze voor 

een andere uitvoerder wanneer de bestaande of de nieuwe uitvoerder een verzekeraar, premiepensioeninstelling 

                                                      

351 Aanhangsel Handelingen II, 2009-2010, nr. 2601, p. 3. 
352 Aanhangsel Handelingen II, 2011-2012, nr. 2259, p. 1. 
353 Zie reeds in de beantwoording van Kamervragen van het Tweede Kamerlid Omtzigt in mei 2013 over dit onderwerp 
(kenmerk Kamervraag: 2013-0000036583). 
354 Kamerstukken I, 2012-2013, 33 182 D, p. 21.  
355 Kamerstukken II, 2012-2013, 33 182, nr. 48. 



De bevoegdheden van werkgevers en werknemers om een pensioenuitvoerder te kiezen 
                                                                           

 

AIAS 2013 - 135   www.aias-uva.net  Pagina   66 

 

of een buitenlandse instelling is. De keuze voor een van deze uitvoerders zal immers al snel samenvallen met 

vaststelling, wijziging of intrekking van een uitvoeringsovereenkomst. Dit amendement is evenwel niet 

aangenomen. 

Het is de vraag hoe nu om te gaan met de hierboven geschetste onzekerheid bij duiding van de 

bevoegdheden van de ondernemingsraad op grond van artikel 27 lid 1 sub a WOR. Feit is dat de duiding van 

deze bepaling in parlementaire stukken allerminst consistent is. Het is dan ook moeilijk in te schatten welke 

waarde te hechten aan de ene of aan de andere uitlating tijdens dit parlementaire debat. Waar parlementaire 

geschiedenis inderdaad kan dienen als bron van uitleg van een wettelijke regeling, zou ik menen dat in dit geval 

deze geschiedenis dusdanig verwarrend is, dat het sterk de vraag is in hoeverre daaraan enige waarde zou 

mogen worden gehecht.356 

In de literatuur zijn verschillende standpunten ingenomen over de reikwijdte van het instemmingsrecht van 

de OR ten aanzien van het instemmingsrecht in artikel 27 lid 1 sub a WOR. Heemskerk stelt het doel van de 

Wet op de ondernemingsraden voorop (medezeggenschap over arbeidsvoorwaarden) en concludeert daarom 

tot zeggenschap over op zijn minst de pensioenovereenkomst. Zeggenschap over de uitvoeringsovereenkomst, 

neemt hij met het oog op het parlementaire debat, zo lijkt het erop, voor lief.357 Lutjens kiest een andere 

benadering en meent dat het instemmingsrecht alleen de pensioenovereenkomst omvat, plus eventuele direct 

de pensioenovereenkomst rakende aspecten van de uitvoeringsovereenkomst (een benadering, die zo bleek 

hierover, in laatste instantie door de staatssecretaris is overgenomen).358 Zijn gedachte is dan dat het 

instemmingsrecht van de WOR ziet op ‘de regeling’ in zin van ‘pensioenregeling’ als bedoeld in artikel 1 van de 

Pensioenwet. 

Deze standpunten liggen niet ver uit elkaar: beide hebben oog voor de taak van de OR als orgaan met 

medezeggenschap ten aanzien van arbeidsvoorwaarden. De benaderingen zijn evenwel iets anders. Heemskerk 

stelt het doel van de WOR voorop en hecht waarde aan de parlementaire geschiedenis. Lutjens richt zich op 

betekenis van het begrip ‘regeling’ als gebruikt in de WOR en hecht beperkt waarde aan het warrig parlementair 

debat. 

Ik ben geneigd een iets afwijkende koers te varen. Tot uitgangspunt neem ik het doel van de WOR en 

daarmee zeggenschap van een OR over arbeidsvoorwaarden wanneer deze anders dan bij CAO zijn geregeld. 

Tot zo ver niets nieuws. Voorts ecarteer ik het recente parlementaire debat daar dit geenszins in de richting van 

een eenduidige uitleg van de WOR stuurt. De vraag is vervolgens wat te verstaan onder ‘een regeling met 

betrekking tot een pensioenverzekering’. 

De term ‘regeling’ zoals gebruikt in de WOR heeft een eigen betekenis. Deze sluit niet noodzakelijkerwijs 

aan bij regelingen gedefinieerd in andere wetgeving. Zo wordt gesproken over ‘een vakantieregeling’, ‘een 

regeling op het gebied van de personeelsbeoordeling’, ‘een regeling op het gebied van het werkoverleg’ etc. De 

term regeling strekt ertoe om te onderstrepen dat het instemmingsrecht betreft besluiten van algemene 

                                                      

356 Zie in dit verband ook de polemiek in Maarten Minnaard 2013, Hans van Meerten en Erik Lutjens 2013, Mark 
Heemskerk 2013. 
357 M. Heemskerk 2010b, 2010a. 
358 E. Lutjens 2008a, 2012b, 2012a. 
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strekking.359 De verwijzingen naar ‘regelingen’ knopen niet aan bij terminologie gehanteerd in andere wetgeving 

(zo komt bijvoorbeeld de term ‘vakantieregeling’ niet voor in regelgeving over vakantie en rusttijden en een 

specifieke wettelijke regeling met betrekking tot personeelsbeoordeling of werkoverleg ontbreekt). Ook blijkt 

uit niets dat in 1971 bij de introductie van het kortstondig in de WOR gehanteerde begrip ‘pensioenregeling’ 

aansluiting werd gezocht bij een term in toenmalige pensioenwetgeving.360 

Voorts is het niet zinvol de betekenis van de term regeling te reduceren tot zeggenschap over de ene of de 

andere overeenkomst. Bij de beoordeling of een ondernemingsraad op grond van de WOR een recht toekomt 

ter zake een voorgenomen besluit van de ondernemer, is de materiële inhoud van dat voorgenomen besluit 

doorslaggevend. Het enkele feit dat het voorgenomen besluit een bepaalde overeenkomst betreft, zal dan ook 

hoogstens een indicator zijn van de inhoud van het besluit.361 Slechts relevant voor instemming is het feit dat 

een verzekeraar optreedt als uitvoerder en sprake is van een voorgenomen besluit van de werkgever met 

betrekking tot vaststelling, wijziging of intrekking van ‘een regeling met betrekking tot een 

pensioenverzekering’.362 

De kernvraag is vervolgens in hoeverre uitvoering van een regeling door een derde partij kan worden 

onderscheiden van de regeling zelf. Bij beantwoording van die vraag is uitgangspunt dat het instemmingsrecht 

ten aanzien van de regelingen in artikel 27 lid 1 WOR betreft ‘besluiten over het sociale beleid in de 

onderneming in de ruime zin van het woord.’363 Wanneer de regeling aspecten van de door de uitvoerder te 

verlenen diensten – communicatieverplichtingen, bevoegdheden om mee te praten over besteding van het 

indexatiedepot (zie hierboven het voorbeeld in zake Nutreco), etc. – omvat, dan is dat een argument om 

uitvoering te rekenen tot het sociale beleid. Wanneer uitvoering hoort tot het sociaal beleid zal de OR 

zeggenschap hebben over uitvoeringsaspecten van de regeling (en mogelijk daarmee zeggenschap hebben over 

de keuze voor een pensioenuitvoerder). Omvat de regeling deze aspecten niet, en bevat de pensioenregeling 

bijvoorbeeld slechts een minimale afspraak over de periodiek te betalen premie of te ontvangen uitkeringen, 

dan zal de OR ook geen zeggenschap hebben over uitvoeringsaspecten besloten in de regeling. De sleutel voor 

                                                      

359 Zo werd voor sommige wettelijke elementen waar nu wordt gesproken over een regeling in het verleden ook wel de 
term ‘maatregel’ gehanteerd. Zie daarover L.G. Verburg 2013, p. 351. 
360 Ook met de andere typen regelingen toen in de WOR opgenomen – zoals ‘een winstdelingsregeling’, ‘een spaarregeling’ 
en ‘een werktijd- of een vakantieregeling’ – leek niet expliciet aansluiting te zijn gezocht bij bijzondere wetgeving. 
361 Een aardige indicator van wat instemmingsplichtige besluiten ten aanzien van pensioen zijn – en naar ik meen ook een 
goede illustratie van de gedachte dat niet zozeer het contract, bijvoorbeeld een uitvoeringsovereenkomst, doorslaggevend 
is voor het bestaan van een instemmingsrecht in de zin van art. 27 lid 1 WOR, maar veeleer of een voorgenomen besluit 
betrekking heeft op een eventueel in dat contract geregelde aangelegenheid – leest men in de brief d.d. 16 juni 2004 van M. 
Rutte, de toenmalige Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de latere Minister President, aan de 
Voorzitter van de Tweede Kamer (Kamerstukken II, 2003-2004, 28 294, nr. 7). Op pagina 1 schrijft hij: ‘In het overleg 
tussen werkgever en ondernemingsraad is naast de inhoud van de regeling zoals intredeleeftijd, hoogte van 
pensioengrondslag, indexering, franchise en premies ook de wijze van uitvoering aan de orde. Het ligt in de rede dat de 
inhoud van het contract van de werkgever met de verzekeraar bekend is bij de ondernemingsraad omdat dit onderdeel 
uitmaakt van het voorgenomen besluit van de werkgever.’ 
362 Overigens zou ik menen dat het feit dat de Tweede Kamer een amendement gericht op het expliciet verlenen van een 
instemmingsrecht van de OR ten aanzien van de uitvoeringsovereenkomst met verzekeraars niet heeft aangenomen, niet 
tot een andere conclusie hoeft te leiden (Kamerstukken II, 2012-2013, 33 182, nr. 48). Het niet aannemen van dit 
amendement zegt niets over de vraag of de OR ten aanzien van de ene of de andere overeenkomst een instemmingsrecht 
toekomt. Het kan betekenen dat een verduidelijking van een dergelijk recht naar het oordeel van het parlement op dit punt 
overbodig of anderszins onnodig is gevonden. 
363 Rb. Arnhem 15 juli 2009, LJN BJ4325. 
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het antwoord op de vraag of een OR zeggenschap heeft over uitvoeringsaspecten van een regeling met 

betrekking tot een pensioenverzekering is daarmee gelegen in uitleg van de betreffende regeling en aan de orde 

wanneer uitleg ertoe leidt dat werkgever en werknemer uitvoeringsaspecten – zoals dienstverlening door de 

uitvoerder – onderdeel hebben gemaakt van de arbeidsvoorwaarde pensioen. 

Deze benadering kent overigens een zwakte nu er ruimte is voor de werkgever om te sturen wat hij 

verplicht aan de OR moet voorleggen. Immers, is er nog geen pensioenregeling en de werkgever besluit deze 

aan zijn personeel aan te bieden, dan kan hij bij dat aanbod sturen of de nadruk ook ligt op 

uitvoeringsaspecten. Is dat het geval, dan vergt een en ander een procedure via de OR. Is dat niet het geval, dan 

lijkt de OR ook niet instemmingsbevoegd te zijn. Dit hoeft in niet bezwaarlijk te zijn omdat een werkgever 

maar beperkt zelf de controle over dit proces heeft. Wanneer blijkt dat het pensioen dat wordt 

overeengekomen met werknemers afspraken omvat over uitvoering, ontstaat immers in de door mij geschetste 

benadering zeggenschap van de OR. Zeggenschap van de OR hangt daarmee af van het resultaat van de 

onderhandelingen tussen werkgever en werknemer (individueel of collectief) over de inhoud van de in de 

onderneming gehanteerde pensioenovereenkomsten. 

Adviesrecht OR: principes voor goed pensioenfondsbestuur 

Pensioenwetgeving reguleert zeggenschap van werknemers over het pensioenbeleid van de werkgever. 

Deze aanvulling volgt uit de wet (art. 23 lid 4 PW, hierboven besproken) zowel als uit de Principes voor goed 

pensioenfondsbestuur (Pvgp) en leidt tot zeggenschap (advies) van de OR over de keuze voor een 

pensioenuitvoerder. De Principes voor goed pensioenfondsbestuur zijn per 16 december 2005 opgesteld door 

sociale partners verenigd in de Stichting van de Arbeid. Niet naleven van deze principes heeft tot gevolg dat 

een pensioenuitvoerder zijn organisatie niet zodanig heeft ingericht dat een goed bestuur is gewaarborgd (art. 

33 PW jo. 11 Besluit PW). 

De medezeggenschapregeling in de principes richt zich in overwegende mate op informatie- en 

verantwoordingsrechten voor de ondernemingsraad en de vertegenwoordiging van gepensioneerden. Daarbij 

kan men denken aan verantwoording of informatie over de keuzes van de werkgever ten aanzien van 

depotvorming (principe D1), de behaalde resultaten (principe D2), de mate waarin is voldaan aan voorwaarden 

voor indexering (principe D4), de veranderingen in wet- of regelgeving (principe D6) en de eventuele 

losstaande toeslagenregeling (principe D11). 

De Principes voor goed pensioenfondsbestuur voorzien daarnaast in twee adviesrechten. Deze 

adviesrechten zijn van grotere betekenis voor zeggenschap over de eventuele keuze van een 

pensioenuitvoerder, dan eerder genoemde informatierechten. 

Ten eerste is de werkgever gehouden de ondernemingsraad (in aanvulling op artikel 27 WOR) en 

vertegenwoordigers van gepensioneerden in staat te stellen te adviseren over de (verlenging van de) 

uitvoeringsovereenkomst (principe D9). Dit betekent dat waar op basis van artikel 27 lid 1 sub a WOR wellicht 

nog onduidelijk was of er een instemmingsrecht is ten aanzien van voorgenomen besluiten met betrekking tot 

uitvoeringsovereenkomsten, de Principes voor goed pensioenfondsbestuur op dit punt ten minste voorzien in 

een adviesrecht. Ten tweede is de werkgever gehouden de ondernemingsraad en vertegenwoordigers van 
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gepensioneerden in de gelegenheid te stellen advies uit te brengen over het niveau van de serviceverlening dat 

de werkgever voornemens is overeen te komen met de verzekeraar (principe D10). Dit principe kan men 

beschouwen als een nadere uitwerking van het eerder genoemde adviesrecht met betrekking tot de 

uitvoeringsovereenkomst. 

Er is een belangrijk bezwaar tegen de hier besproken vorm van reguleren van zeggenschap door middel 

van de Principes voor goed pensioenfondsbestuur. Als gezegd leidt het niet naleven van deze principes ertoe 

dat een pensioenuitvoerder zijn organisatie niet zodanig heeft ingericht dat een goed bestuur is gewaarborgd. 

De Principes voor goed pensioenfondsbestuur binden pensioenuitvoerders. De werkgever is daaraan niet op 

voorhand gebonden, terwijl de ondernemingsraad nu juist deel uitmaakt van de onderneming van de 

werkgever. Het is maar zeer de vraag welk rechtsgevolg het niet bieden van voornoemde adviesrechten door 

werkgevers heeft en of werknemers en gepensioneerden voornoemde bevoegdheden jegens werkgevers kunnen 

afdwingen. Bovendien verklaren de principes de WOR niet van overeenkomstige toepassing. Dat betekent dat 

de ondernemingsraad bij schending van de Principes voor goed pensioenfondsbestuur, niet beschikt – althans 

niet vanzelfsprekend – beschikt over procesbevoegdheid (zoals een beroepsrecht bij de Ondernemingskamer 

van het gerechtshof Amsterdam in de zin van artikel 26 WOR). 

Afgeleid instemmings- of adviesrecht 

Slechts op één plaats wijst de WOR expliciet op een recht op zeggenschap ten aanzien van pensioen. Het 

betreft een recht van ondernemingsraden in artikel 27 lid 1 a en lid 7 WOR. Dat de WOR slechts op een enkele 

plaats expliciet wijst op zeggenschap ten aanzien van pensioen, betekent niet dat zeggenschap ten aanzien van 

pensioen door werknemers niet ook anderszins uit de WOR kan volgen. Zeggenschap ten aanzien van 

pensioen kan een afgeleide zijn van een van de rechten van een ondernemingsraad. (Datzelfde geldt overigens 

voor de hierna te bespreken rechten van een personeelsvertegenwoordiging en van werknemers 

vertegenwoordigd in een personeelsvergadering op grond van de WOR.) Deze rechten omvatten recht op 

informatie, advies en instemming ten aanzien van verschillende economische, organisatorische en financiële 

aangelegenheden binnen de onderneming.364 

Te betogen is dat ten aanzien van elk van die bevoegdheden van de ondernemingsraad, de 

personeelsvertegenwoordiging en de werknemers verenigd in een personeelsvergadering, situaties denkbaar zijn 

waarbij het uitoefenen van de bevoegdheid raakt aan de arbeidsvoorwaarde pensioen. Een voorbeeld van zo’n 

situatie is dat pensioen als factor meeweegt bij een voorgenomen besluit tot wijziging in de organisatie van de 

                                                      

364 Een ondernemingsraad heeft recht op overleg met de ondernemer (art. 23 en 24 WOR), recht op informatie (art. 31-
31c WOR), een adviesrecht ten aanzien van economische, organisatorische en financiële aangelegenheden (art. 25 WOR) 
en instemmingsrechten (art. 27 WOR). Een personeelsvertegenwoordiging beschikt over een recht op overleg (artikel 35c 
lid 3 jo art. 35b lid 4 WOR), eigen instemmingsrechten (art. 35c lid 4-6 WOR) en eigen adviesbevoegdheden (art. 35c lid 3 
jo art. 35b lid 5 WOR). Werknemers beschikken via een personeelsvergadering op een recht op inlichtingen en advies ten 
aanzien enkele aangelegenheden (art. 36 WOR). 
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onderneming (bijvoorbeeld een personeelsinkrimping).365 Dit betekent evenwel hoogstens zeggenschap over 

pensioen in het licht van het thema waarop de zeggenschapsbevoegdheid betrekking heeft.366 

Uitbreiding taak OR bij convenant of cao 

Zeggenschap ten aanzien van pensioen kan voortkomen uit een uitbreiding van de bevoegdheden van de 

ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of van de werknemers verzameld in een 

personeelsvergadering. De bevoegdheden van een ondernemingsraad kunnen bij cao of convenant worden 

uitgebreid (art. 32 WOR). Dit kan een uitbreiding van zeggenschap ten aanzien van de keuze voor een 

pensioenuitvoerder omvatten. Voorts is denkbaar dat niet zozeer bevoegdheden aan een ondernemingsraad 

worden toegekend, maar dat de ondernemer de ondernemingsraad aanvaardt als gespreks- of contractspartner 

ten aanzien van pensioen. Zo is denkbaar dat de ondernemer zich jegens de ondernemingsraad verbindt op een 

bepaalde wijze te handelen ten aanzien van de pensioenvoorziening (bijvoorbeeld ernaar te streven middelen 

beschikbaar te stellen aan een pensioenfonds om periodieke verhoging van pensioen te verwezenlijken).367 

Tevens is denkbaar dat de ondernemer ad hoc en vrijwillig om advies vraagt en dat bij dit advies 

pensioenkwesties worden betrokken (bijvoorbeeld een cao wijziging, waarover een ondernemingsraad positief 

adviseert indien de premiestelling van pensioenopbouw wordt aangepast).368 

10.3. Personeelsvertegenwoordiging en de 
personeelsvergadering 

Een adviesrecht komt toe aan de personeelsvertegenwoordiging en de personeelsvergadering ten aanzien 

van elk door de onderneming voorgenomen besluit dat kan leiden tot een belangrijke verandering van de 

arbeidsvoorwaarden van ten minste een vierde van de in de onderneming werkzame personen.369 Pensioen is 

een van deze arbeidsvoorwaarden. Dit recht op advies kent een belangrijke beperking: de adviesplicht geldt niet 

indien en voor zover de betrokken aangelegenheid voor de onderneming reeds inhoudelijk geregeld is in een 

collectieve arbeidsovereenkomst of in een regeling, vastgesteld door een publiekrechtelijk orgaan.370 Ook aan 

                                                      

365 Hof Amsterdam (OK) 19 juli 2010, LJN BN1709, ROR 2010/38. 
366 Te denken valt aan een adviesrecht van de ondernemingsraad over pensioen bij overgang van onderneming in het licht 
van overdracht van de zeggenschap over de onderneming (art. 25 lid 1 sub a WOR), een instemmingsrecht van de 
ondernemingsraad over het voorgenomen besluit pensioen ten aanzien van bepaalde functies geen onderdeel van het 
arbeidsvoorwaardenpakket te maken (art. 27 lid 1 sub c WOR), het instemmingsrecht van een 
personeelsvertegenwoordiging over arbeidsongeschiktheidspensioen als denkbaar deel van een regeling ten aanzien 
ziekteverzuim (art. 35c lid 3jo. Art. 27 lid 1 sub d WOR), het adviesrecht van een personeelsvertegenwoordiging of 
personeelsvergadering ten aanzien van een voorgenomen besluit te investeren in de pensioenvoorziening waardoor een 
substantieel aantal arbeidsplaatsen verloren gaat (art. 35 b lid 5 WOR (jo art. 35c lid 3 voor de 
personeelsvertegenwoordiging). 
367 Vergelijk Hof ’s-Gravenhage 20 april 2010, LJN BM1649 (Delek Nederland B.V.). Het betrof een geval waarin de 
werkgever met de ondernemingsraad een ‘protocol’ was overeengekomen. In dat protocol sprak de werkgever de intentie 
uit om het aan de onderneming verbonden pensioenfonds in staat te stellen toeslagen (periodieke verhogingen van 
pensioen) te verlenen. 
368 Vergelijk Hof Arnhem 15 juli 2008, LJN BG7863, ROR 2009/15. 
369 Art. 35b lid 5 WOR (jo art. 35c lid 3 voor de personeelsvertegenwoordiging). 
370 Art. 35b lid 5 WOR. 
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de personeelsvertegenwoordiging kunnen verdergaande bevoegdheden worden toegekend.371 Anders dan de 

ondernemingsraad beschikt de personeelsvertegenwoordiging en de personeelsvergadering niet over een recht 

op beroep bij de ondernemingskamer van het Hof Amsterdam. 

10.4. Collectieve vrije keuze voor een 
pensioenuitvoerder? 

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) kent werknemers verenigd in een ondernemingsraad 

verschillende bevoegdheden toe om zich dwingend uit te spreken (een instemmingsrecht) over besluiten van 

een werkgever met betrekking tot regelingen met betrekking tot een pensioenverzekering. Denkbaar is dat dit 

voorgenomen besluit de keuze voor een pensioenuitvoerder omvat. Let wel: over de uitleg van dit 

instemmingsrecht wordt sterk verschillend gedacht. 

Het instemmingsrecht van de OR op grond van de WOR is van overeenkomstige toepassing wanneer een 

pensioenovereenkomst wordt uitgevoerd door een premiepensioeninstelling, een pensioeninstelling uit een 

andere EER-lidstaat dan Nederland of pensioenfondsen die een ontheffing hebben gekregen van het vereiste 

werknemers te laten participeren in hun bestuur. 

De WOR bevat ook instemmings- en adviesrechten toe ten aanzien van andere domeinen. Daarbij kan 

men denken aan voorgenomen besluiten over overgang van onderneming, een belonings- of een 

functiewaarderingssysteem en een regeling op het gebied van het ziekteverzuim. Deze domeinen kunnen 

zijdelings verband houden met een pensioenkwestie. Dit betekent dat een OR en ook een 

personeelsvertegenwoordiging of personeelsvergadering over een afgeleid zeggenschapsrecht beschikt wanneer 

de keuze voor een uitvoerder kan worden geplaatst in het licht van het thema (beloning, functiewaardering etc.) 

waarop de betreffende bevoegdheid betrekking heeft. 

Zeggenschap ten aanzien van pensioen kan voortkomen uit een uitbreiding van de bevoegdheden van de 

ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of van de werknemers verzameld in een 

personeelsvergadering. De bevoegdheden van een ondernemingsraad kunnen bij cao of convenant worden 

uitgebreid. 

Voorts is denkbaar dat niet zozeer bevoegdheden aan een ondernemingsraad worden toegekend, maar dat 

de ondernemer de ondernemingsraad aanvaardt als gespreks- of contractspartner ten aanzien van pensioen. 

In kleinere ondernemingen komt een adviesrecht toe aan de personeelsvertegenwoordiging en de 

personeelsvergadering ten aanzien van elk door de onderneming voorgenomen besluit dat kan leiden tot een 

belangrijke verandering van de arbeidsvoorwaarden van tenminste een vierde van de in de onderneming 

werkzame personen. Pensioen is een van deze arbeidsvoorwaarden. 

De ondernemingsraad en vertegenwoordigers van gepensioneerden komt in twee gevallen een adviesrecht 

toe. Ten eerste is de werkgever gehouden de ondernemingsraad en vertegenwoordigers van gepensioneerden in 

staat te stellen om te adviseren over de (verlenging van de) uitvoeringsovereenkomst. Ten tweede is de 

                                                      

371 Art. 35c lid 3 WOR. 
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werkgever gehouden de ondernemingsraad en vertegenwoordigers van gepensioneerden in de gelegenheid te 

stellen advies uit te brengen over het niveau van de serviceverlening dat de werkgever voornemens is overeen 

te komen met de verzekeraar. 

Voorts zouden werkgever en werknemer ertoe kunnen besluiten om bij pensioenovereenkomst afspraken 

te maken over de uitvoerder van de regeling. In dat geval wordt de keuze voor een uitvoerder door werkgever 

en werknemer gezamenlijk gemaakt. 

Anderszins kent het rechtspersonenrecht werknemers of andere begunstigden voor pensioen geen 

zeggenschapsrechten toe ten aanzien van de besluitvorming binnen de organisatie van de rechtspersoon over 

pensioen. Werknemers (en gewezen werknemers) zijn ten aanzien van de keuze voor een uitvoerder in het 

geval waarin pensioen slechts deel is van individuele arbeidsovereenkomsten met werknemers, aangewezen op 

de hierboven beschreven zeggenschapsrechten.  



Sijbren Kuiper 
                                                                           

 

Pagina   73  AIAS 2013 - 135   www.aias-uva.net 

 

11. Bijzondere regels over de keuze van een 
pensioenuitvoerder 

In het voorgaande zijn de hoofdregels voor de keuze van een pensioenuitvoerder beschreven. De bron van 

de pensioenregeling – individuele of collectieve arbeidsovereenkomst, verplichtstelling of de wet – is bij die 

bespreking steeds als uitgangspunt genomen. Er zijn een aantal uitzonderingen op de hierboven beschreven 

hoofdregels voor keuzevrijheid. Deze uitzonderingen worden in dit hoofdstuk besproken. 

11.1. Overgang van onderneming 

Bij een ‘overgang van onderneming’ gaan de rechten en verplichtingen die op het tijdstip van de overgang 

voor de werkgever in die onderneming voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst tussen hem en een daar 

werkzame werknemer van rechtswege over op de verkrijger.372 De verkrijger treedt daardoor als het ware in de 

plaats van de vervreemder. Toegespitst op pensioen betekent deze regel dat de verkrijgende werkgever de 

pensioenregeling zal moeten hanteren zoals de vervreemdende werkgever die met zijn werknemers is 

overeengekomen. Wat dit betekent voor de keuze van een pensioenuitvoerder, wordt hierna besproken. Het is 

goed om in gedachte te houden dat er enkele veel voorkomende uitzonderingen op de regel zijn (zie nader het 

slot van deze subparagraaf). Zo zal de pensioenregeling niet mee overgaan wanneer de werknemers gaan 

deelnemen in een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds. 

Een overgang van onderneming in de hier bedoelde zin is de overgang ten gevolge van een overeenkomst, 

een fusie of een splitsing van een economische eenheid die haar identiteit behoudt van de ene naar de andere 

partij betrokken bij de overgang (art. 7:662 lid 1 BW). Onder een economische eenheid wordt verstaan een 

duurzaam georganiseerde economische entiteit waarvan de activiteit niet beperkt is tot de uitvoering van een 

bepaald werk.373 Een overgang van onderneming kan aan de orde zijn wanneer activa worden overgedragen. 

Overdracht van activa is geen voorwaarde. Een economische eenheid kan in bepaalde sectoren functioneren 

zonder materiële of immateriële activa van betekenis, zodat het behoud van de identiteit van een dergelijke 

eenheid na de haar betreffende transactie in geen geval kan afhangen van de overdracht van dergelijke activa 

(bijvoorbeeld in de schoonmaak- of cateringbranche).374 

Betekenis van de hoofdregel bij overgang van onderneming voor de keuze van een 
pensioenuitvoerder 

Bij overgang van onderneming is dus de hoofdregel dat de arbeidsvoorwaarde pensioen bij de vervreemder 

als het ware wordt voortgezet door de verkrijger. Twee situaties zijn denkbaar. Ten eerste: de vervreemder 

kende ook daadwerkelijk een pensioenregeling in zijn onderneming. Ten tweede: de vervreemder heeft geen 

                                                      

372 Art. 7:663 BW. 
373 Zie daarover nader W.H.A.C.M. Bouwens en R.A.A. Duk 2011, p. 268 e.v. 
374 Zie HvJ EU 11 maart 1997 (Süzen), C-13/95, NJ 1998/377; HvJ EU 10 december 1998 (Hernández Vidal), C-127/96, 
C-229/96 en C-74/97, JAR 1999/16 en meer recent HVJ EU 20 januari 2011 (CLECE), C-463/09. 
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pensioenregeling met zijn werknemers afgesproken. Hierna bespreek ik eerst de toepassing van deze 

hoofdregel op de arbeidsvoorwaarde pensioen. Daarna zal ik nader ingaan op de omvangrijke uitzonderingen 

op de toepassing van deze hoofdregel. De nadruk ligt steeds op de vraag of een eventuele keuze voor een 

pensioenuitvoerder door de vervreemder ook de verkrijger bindt. 

Situatie 1: vervreemder heeft een pensioenregeling 

Het is de vraag of uitvoering van de pensioenovereenkomst beschouwd kan worden als iets dat dusdanig 

verweven is met de arbeidsovereenkomst dat aspecten van uitvoering – in het bijzonder de door de 

vervreemder gemaakte keuze voor een pensioenuitvoerder – bij overgang van onderneming overgaan. Lutjens 

en Van Heest menen dat uitvoering van de pensioenregeling of pensioenovereenkomst door een bepaalde 

pensioenuitvoerder los staat van de betreffende regeling of overeenkomst die overgaat.375 Ter ondersteuning 

van deze opvatting koersen beide auteurs sterk op de gedachte dat de pensioenuitvoerder niet in de 

arbeidsovereenkomst (maar in de uitvoeringsovereenkomst) is aangewezen en daarom het recht op uitvoering 

niet van rechtswege overgaat. Dit argument veronderstelt een bepaalde uitleg van de arbeidsovereenkomst. 

Daarmee blijft een eventuele oplossing onbesproken voor de gevallen waarin werkgever en werknemer wel 

uitvoering door een specifieke uitvoerder zijn overeengekomen (althans de arbeidsovereenkomst vatbaar is 

voor de uitleg dat een specifieke uitvoerder is aangewezen). Het is de vraag of ook in dat geval nog kan worden 

volgehouden dat uitvoering door de aangewezen pensioenuitvoerder geen recht is dat overgaat. 

Alvorens aan de beantwoording van die vraag toe te komen, is het zinvol om in te schatten in hoeverre de 

hiervoor genoemde situatie voorkomt. Zowel Lutjens als Van Heest maken terecht een onderscheid tussen 

enerzijds afspraken over de arbeidsvoorwaarden en contracten over uitvoering van die arbeidsvoorwaarde. 

Deze systematiek stelt de Pensioenwet voorop. Bovendien geeft de Pensioenwet geen aanleiding om ook in de 

pensioenovereenkomst de betreffende pensioenuitvoerder te benoemen. Sterker: de wet laat de inhoud van die 

pensioenovereenkomst in grote mate onbenoemd en de pensioenovereenkomst is rechtsgeldig en conform de 

Pensioenwet ook wanneer daarin de uitvoerder niet is genoemd. Tot theoretisch uitgangspunt kan men dan 

ook nemen dat bij de pensioenovereenkomst geen uitvoerder is aangewezen. 

Een daarop volgende vraag is of een recht op uitvoering door de pensioenuitvoerder van de vervreemder 

kan voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst c.q. pensioenovereenkomst ook wanneer de pensioenuitvoerder 

daarin niet is genoemd. Bij beantwoording van die vraag staat voorop dat de rechter de nodige vrijheid heeft in 

wat hij mag rekenen tot verplichtingen die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst. Zo kan hij daartoe ook 

rekenen de verplichtingen die voortvloeien uit een arbeidsverhouding of een collectieve overeenkomst.376 Aan 

deze overweging is in de literatuur over het Nederlands recht wel de invulling geven dat het daarbij niet alleen 

                                                      

375 E. Lutjens 2002, p. 464-465; W. van Heest 2007, p. 275. Zie meer behoudend E.M.F. Schols-van Oppen 2010, p. 275; 
zij meent dat ongewijzigde voorzetting ‘niet zonder meer’ op de uitvoering betrekking heeft. Zeer stellig is M.W. Minnaard 
2006; hij schrijft ‘De uitvoering van de pensioentoezegging gaat nooit van rechtswege over.’ 
376 HvJ EU, C-209/91 (Rask), ro. 30. 
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gaat om rechten en plichten die uitdrukkelijk in de arbeidsovereenkomst zijn neergelegd, maar ook om rechten 

en plichten die voortvloeien uit het bestaan en de uitvoering van die overeenkomst.377 

De vraag of uitvoering van de pensioenovereenkomst door een specifieke uitvoeder uit de 

arbeidsovereenkomst voortvloeit, is een kwestie van uitleg. Het komt daarbij aan op de zin die partijen in de 

gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan de afspraken over pensioen mochten toekennen en 

hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.378 Indien in de pensioenverhouding 

tussen werkgever de nadruk ligt op de uiteindelijke uitkering, is er wellicht meer te zeggen voor de gedachte dat 

niet ter zake doet wie deze uitkering administreert of uitvoert dan in het geval waarin, bijvoorbeeld, het 

bijzondere maatschappelijke profiel van de uitvoerder of de bijzondere kunde van deze uitvoerder werd 

benadrukt als deel van de pensioenverhouding tussen werkgever en werknemer. Immers, in het eerste geval lijkt 

het alsof partijen zich niet bezighielden met wie optreedt als uitvoerder, terwijl in het tweede geval een deel van 

de overeenkomst de arbeidsvoorwaarde pensioen zich nu juist specifiek richt op de uitvoerder. 

Uitvoering door een specifieke pensioenuitvoerder kan, gezien het voorgaande, zeer wel een recht zijn dat 

overgaat bij overgang van onderneming. Dit roept de vraag op hoe om te gaan met de situatie waarin de 

verkrijgende werkgever uitvoering door de oorspronkelijke uitvoerder niet kan of slechts tegen een hoge prijs 

kan voortzetten. Men kan daarbij denken aan de situatie dat voortzetting niet kan, nu een pensioenfonds niet 

bereid is vrijwillige aansluiting te verlenen aan de verkrijgende werkgever.379 De statutaire werkingssfeer van het 

pensioenfonds kan ook aan voortzetting dat fonds in de weg staan. Ook kan men denken aan de situatie dat de 

verzekeraar niet of slechts tegen een hoge prijs bereid is mee te werken aan overname van het 

verzekeringscontract door de verkrijgende werkgever. Het is de vraag of ook in dit type van gevallen kan 

worden volgehouden dat uitvoering door de aangewezen pensioenuitvoerder een recht is dat overgaat. 

De geschetste situatie lijkt sterk op de situatie die zich voordoet bij zogenaamde ‘bedrijfsgebonden 

arbeidsvoorwaarden’.380 Ook dan kan de overnemende partij de arbeidsvoorwaarde niet naleven of uitsluitend 

tegen hoge kosten. In de literatuur en de geringe rechtspraak over dit type arbeidsvoorwaarden, wordt over het 

algemeen aanvaard dat dit bedrijfsgebonden arbeidsvoorwaarden wel mee overgaan (op grond van artikel 7:633 

BW), maar nakoming redelijkerwijs niet kan worden gevergd.381 In de praktijk wordt wel aangedrongen op een 

oplossing voor deze tekortkoming in de nakoming, bijvoorbeeld in de vorm van compensatie of een 

vervangende regeling.382 Voor bedrijfsgebonden pensioenuitvoering zou men kunnen denken aan compensatie 

door het bieden van een zelfde althans sterk vergelijkbare pensioenregeling bij een andere pensioenuitvoerder. 

                                                      

377 B. Bassyouni 2009, p. 137 en de instemmende verwijzing naar P.W. Van Straalen (diss. UvA, 1999). 
378 HR 13 maart 1981, NJ 1981, 635 (Haviltex). 
379 Rb. Utrecht 13 mei 2009, LJN BI3516. In het betreffende geval wenst pensioenfonds ABP slechts mee te werken aan 
vrijwillige voortzetting na een overgang van onderneming onder de voorwaarde dat een vordering van ongeveer 1 miljoen 
Euro wordt voldaan. 
380 Dat zijn arbeidsvoorwaarden die kenmerkend zijn voor een specifieke werkgever (bijv. de mogelijkheid bij een bepaalde 
vestiging stage te lopen of de mogelijkheid met korting gebruik te maken van diensten (hypotheek, vliegtickets), mogelijk 
van een derde (korting bij zorgverzekering)). 
381 Zie hierover met verwijzingen W.H.A.C.M. Bouwens en R.A.A. Duk 2011, p. 280 en de conclusie van M.H. Wissink bij 
HR 5 april 2013, LJN BZ1780 (Albron/Roest), overweging 2.84. 
382 Hof ’s-Hertogenbosch 17 juli 2007 (Astron ING), LJN BB0038. 
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Het is de vraag wanneer nakoming van het recht tot uitvoering door een eenmaal gekozen 

pensioenuitvoerder redelijkerwijs niet meer kan worden gevergd van de verkrijgende werkgever. Van Slooten 

suggereert dat wijziging mogelijk zou moeten zijn wanneer zich economische, technische of organisatorische 

(ETO-)redenen voordoen die afdoende zouden zijn voor ontslag.383 Of nakoming kan worden gevergd, maakt 

hij ook afhankelijk van het recht op een compenserende arbeidsvoorwaarde. Ook Beltzer meent dat ETO-

redenen aanleiding kunnen zijn voor wijziging, maar merkt daarbij nuchter op dat de verkrijger dient te 

beseffen wat hij koopt en welke kosten dat met zich meebrengt, waardoor hij zich niet op dergelijke redenen 

mag beroepen indien achteraf blijkt dat de kosten tegenvallen.384 Heutink en Jellinghaus stellen dat uitsluitend 

wanneer de financiële gezondheid van een onderneming in gevaar komt en wanneer deze economische 

belangen zwaarder wegen dan de betrokken belangen van de werknemer, nakoming van een bedrijfsgebonden 

arbeidsvoorwaarde niet gevergd kan worden.385 Technische en organisatorische maken nakoming in hun visie 

dus niet onredelijk. Bassyouni sluit zich daarbij aan.386 Zwemmer meent dat de verkrijger niet verplicht is 

bedrijfsgebonden arbeidsvoorwaarden toe te passen wanneer hij daar, gelet op de aard van zijn bedrijf, niet toe 

in staat is en hij de overgegane werknemers een redelijke compensatie biedt voor het verlies van 

arbeidsvoorwaarden.387 

Dat nakoming slechts in uitzonderlijke gevallen onredelijke gevolgen heeft, is goed verdedigbaar. Zou men 

hier een ruimer regime toelaten, dan zou dat tot gevolg hebben dat de overgang van onderneming grond is 

voor wijziging van arbeidsvoorwaarden. Dat past niet in het EU-regime van overgang van 

werknemersbescherming.388 Anderzijds wordt ook door het HvJ EU enige ruimte gelaten wijziging vanwege de 

overgang in stand te laten wanneer compensatie wordt geboden.389 Moet men nu zo ver gaan dat nakoming 

slechts ontoelaatbaar is wanneer dat de financiële gezondheid van de werkgever in gevaar brengt? Met Van 

Slooten en Beltzer meen ik dat wanneer ook economische en organisatorische redenen afdoende zijn voor de 

ultieme vorm van wijziging (ontslag) er geen reden is om aan te nemen dat bij lichtere wijzigingen deze redenen 

niet evenmin grond kunnen zijn voor wijziging. Voorts, en dat is niet onbelangrijk, heeft de rechter bij 

beoordeling van de ontoelaatbaarheid van de nakomingvordering – en daarmee toetsing van de redelijkheid van 

het handelen van de werknemer op grond van art. 6:248 lid 2 BW – de ruimte om motieven van de werknemer 

voor ongewijzigde voortzetting (uitvoering door dezelfde pensioenuitvoerder) te beoordelen. Dit vergt dat de 

werknemer tegenover de door de werkgever aangevoerde belangen voor wijziging ook zal moeten motiveren en 

onderbouwen wat de belangen zijn bij behoud van de uitvoerder. 

                                                      

383 J.M. Slooten 2000, 2008. Economische, technische of organisatorische redenen in de zin van art. 4 lid 1 van Richtlijn 
2001/23/EG (de richtlijn over overgang van onderneming). 
384 R.M. Beltzer 2004. 
385 R.J.G. Heutink en S.F.H. Jellinghaus 2009. 
386 B. Bassyouni 2009. 
387 J.P.H. Zwemmer 2012, p. 177. 
388 HvJ EU 10 februari 1998 (Daddy’s Dance Hall), C-324/86, NJ 1990. 
389 HvJ EU 6 november 2003, JAR 2003/297. Wijziging vroegpensioenregeling vanwege overgang kan stand houden bij 
bieden compensatie (de vorm van de compensatie – geld, aanvullende pensioenregeling etc – laat het hof in het midden; 
de term ‘schadevergoeding’ wordt niet gebruikt). 
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Staat eenmaal vast dat in een concreet geval de verkrijgende werkgever ook in zee zal moeten gaan met de 

pensioenuitvoerder gekozen toen de werknemers nog in dienst waren bij de vervreemdende werkgever, dan is 

het de vraag in hoeverre deze verkrijgende werkgever na overgang van uitvoerder mag wisselen. Op deze plaats 

ga ik niet veel nader in op harmonisatie van de arbeidsvoorwaarde pensioen. Tot uitgangspunt mag men nemen 

dat wanneer de vervreemder bevoegd was tot wijzigen van een bepaalde arbeidsvoorwaarde – zoals de 

uitvoerder van de pensioenregeling – deze bevoegdheid mee overgaat naar de verkrijger. Is de vervreemdende 

werkgever bevoegd de uitvoerder te wijzigen, dan is de verkrijgende werkgever dat dus ook. Daarbij moet wel 

een belangrijke kanttekening worden geplaatst. Uit het arrest Daddy’s Dance Hall van het HvJ EU volgt dat de 

werkgever na de overgang weliswaar afwijkende arbeidsvoorwaarden mag overeenkomen – en dat dit ook een 

wijziging in negatieve zin kan omvatten – maar dat de EU richtlijn over overgang van onderneming verbiedt 

dat uitsluitend wijzigingen worden aangebracht naar aanleiding van en op grond van de overgang.390 Een meer 

omvangrijke dan een slechts op de overgang gericht motivering is daarom nodig voor succesvolle harmonisatie 

van pensioenregelingen. 

Situatie 2: vervreemder heeft geen pensioenregeling, maar verkrijger wel 

Regel is dat ‘[d]oor de overgang van een onderneming […] waarbij de vervreemder met de aan die 

onderneming verbonden werknemers geen pensioenovereenkomst heeft gesloten, wordt, indien de verkrijger 

met zijn werknemers vóór het tijdstip van de overgang een pensioenovereenkomst heeft gesloten, de verkrijger 

geacht op het moment van de overgang het aanbod tot het sluiten van een zelfde pensioenovereenkomst te 

hebben gedaan aan de werknemers van de vervreemder.’391 De verkrijger met een pensioenregeling wordt dus 

van rechtswege geacht aan de nieuwe werknemers een aanbod te hebben gedaan. Dit rechtsvermoeden betreft 

slechts werknemers die met de overdragende werkgever geen pensioenovereenkomst hadden gesloten.392 Maakt 

de vervreemder een onderscheid tussen verschillende groepen van werknemers, dan kan dit onderscheid ook 

worden gemaakt bij werknemers die overgaan. Dit beperkt de keuze voor een pensioenuitvoerder: de 

werknemers zonder pensioenregeling gaan deelnemen in de regeling van de verkrijger. 

Overzicht van de pensioenuitzonderingen bij overgang van onderneming 

Er zijn enkele ingrijpende uitzonderingen op de hoofdregel dat de verkrijgende werkgever de 

pensioenregeling heeft te hanteren die de vervreemdende werkgever die met zijn werknemers is 

overeengekomen. Deze uitzonderingen hebben tot gevolg dat de verkrijger ruimere keuzemogelijkheden 

toekomt ter zake pensioen dan onder toepassing van de hoofdregel (van artikel 7:663 BW). Deze 

uitzonderingen doen niet af aan een eventuele contractuele verplichting van de verkrijger jegens werknemers 

tot ongewijzigde instandhouding van arbeidsvoorwaarden, bijvoorbeeld uit de koopovereenkomst tussen 

verveemder en verkrijger. Ondanks deze uitzonderingen is denkbaar dat de werkgever de oude 

                                                      

390 Voor het eerst in HvJ EU 10 februari 1998 (Daddy’s Dance Hall), C-324/86, NJ 1990 en later meermaals herhaalt, zie 
recent en met verwijzingen HvJ EU 6 september 2011 (Scattolon), C-108/10. 
391 Art. 9 PW. 
392 E. Lutjens 2013, paragraaf 4.9.9. 
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pensioenregeling voortzet, of een daartoe strekkend rechtens te honoreren vertrouwen wekt.393 De 

uitzonderingen en de daardoor ontstane keuzemogelijkheden, worden hieronder besproken. 

Ten aanzien van pensioen bestaan er drie voor dit onderzoek relevante uitzonderingen394 op de regel dat bij 

overgang van onderneming de rechten en verplichtingen die op het tijdstip van de overgang voor de werkgever 

in die onderneming voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst tussen hem en een daar werkzame werknemer 

van rechtswege overgaan op de verkrijger. 

(1) Ten eerste is de hoofdregel niet van toepassing indien de verkrijger aan de werknemer een zelfde 

aanbod doet tot het sluiten van een pensioenovereenkomst, als hij reeds voor het tijdstip van overgang heeft 

gedaan aan zijn werknemers.395 In de praktijk blijkt ook de verkrijger met een gering aantal werknemers zich op 

deze regel te kunnen beroepen.396 In de rechtspraak is wel aangenomen dat het enkele feit dat de verkrijger kort 

voor de overgang werknemers in dienst neemt en een aanbod doet op zichzelf nog geen misbruik van recht 

oplevert.397 

(2) Ten tweede is de hoofdregel niet van toepassing indien de verkrijger op grond van de Wet BPF 2000 

(artikel 2) verplicht is deel te nemen in een bedrijfstakpensioenfonds en de werknemer gaat deelnemen in dat 

fonds.398 

(3) Ten derde is de hoofdregel niet van toepassing indien bij cao of bij regeling door of namens een daartoe 

bevoegd bestuursorgaan is afgeweken van de pensioenovereenkomst die, bij gebreke van een cao of regeling 

door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan, van rechtswege zou zijn overgegaan op de verkrijger.399 

Voor elk van deze drie subregels geldt dat zij niet van toepassing zijn indien de werknemer voor de 

overgang op grond van de Wet BPF 2000 (artikel 2) verplicht is deel te nemen in een bedrijfstakpensioenfonds 

en deze zelfde verplichting blijft gelden na de overgang.400 In dat geval geldt weer de hoofdregel dat bij 

overgang van onderneming de rechten en verplichtingen die op het tijdstip van de overgang voor de werkgever 

in die onderneming voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst tussen hem en een daar werkzame werknemer 

van rechtswege overgaan op de verkrijger. 

De situatie kan zich voordoen dat (een deel) van de onderneming overgaat waarin zelfstandige 

beroepsgenoten werkzaam zijn. Men kan denken aan het geval waarin een verloskundigenpraktijk overgaat naar 

een onderneming die ook een dergelijke praktijk voert. De regeling over overgang van onderneming in boek 7 

BW kent geen bijzondere regeling voor de gevallen waarin deelname in een beroepspensioenregeling is 

verplichtgesteld. Het ligt voor de hand om dit type verplichtstellingen analoog te behandelen aan verplichte 

                                                      

393 HR 27 februari 2004, LJN AO1228, NJ 2004, 571 (Meplax). 
394 De vierde uitzondering, opgenomen in art. 664 lid 3 BW, betreft rechten en verplichtingen van de werkgever die 
voortvloeien uit een spaarregeling als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Pensioen- en spaarfondsenwet zoals de 
Pensioen- en spaarfondsenwet luidde op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Pensioenwet blijft hier 
buiten beschouwing. 
395 Art. 664 lid 1 sub a BW. 
396 Vergelijk Hof ’s Hertogenbosch 17 juli 2007, LJN BB0038 (ING Astron) waar een groep van 700 werknemers overging 
naar de pensioenregeling die bij de verkrijger voor ‘een aantal werknemers’ had te gelden. 
397 Rb. Amsterdam 10 november 2008, LJN BG7868 (X/RR Donnelly). 
398 Art. 664 lid 1 sub b BW. 
399 Art. 664 lid 1 sub c BW. 
400 Art. 664 lid 2 BW 
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deelname in een bedrijfstakpensioenfonds. Doet men dit niet, dan komt de beroepsgenoot die werknemer is in 

een spagaat: kent de verkrijger reeds een andere pensioenregeling, dan kan de beroepsgenoot niet blijven 

voldoen aan de verplichtstelling (behalve wanneer overgang impliceert het vallen onder een vrijstelling). 

Vrije keuze van een pensioenuitvoerder? 

Bij overgang van onderneming zijn de aanvankelijk voor werkgever en werknemer ruime bevoegdheden 

om een pensioenuitvoerder te kiezen (zie hoofdstuk 4) beperkt. Het blijkt dat bij overgang van onderneming 

op de verkrijgende werkgever overgaan de rechten en verplichtingen die op het tijdstip van de overgang 

voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst van de werknemers met de vervreemdende werkgever. Wanneer 

werkgever en werknemer uitdrukkelijk afspraken hebben gemaakt over wie optreedt als uitvoerder, betekent dit 

ook dat de verkrijgende werkgever voor uitvoering bij die betreffende uitvoerder heeft zorg te dragen. Gezien 

de systematiek van de Pensioenwet is niet aannemelijk, althans geenszins noodzakelijk, dat de vervreemde 

werkgever met zijn werknemers nadrukkelijk overeenkomt wie optreedt als uitvoerder. Denkbaar is dit echter 

wel. 

Het voorgaande kent enkele nuanceringen. 

Wanneer de verkrijger aan de werknemers van de vervreemder een zelfde aanbod doet tot het sluiten van 

een pensioenovereenkomst als dat hij voor het tijdstip van overgang heeft gedaan aan zijn eigen werknemers, 

dan gaat pensioen niet mee over. Dat betekent dat wanneer reeds voor de overgang een pensioenregeling had 

te gelden in de onderneming van de verkrijger, deze verkrijger ook de nieuwe werknemers kan laten 

participeren in deze regeling. In dat geval kan in feite de verkrijgende werkgever tamelijk eenzijdig kiezen voor 

een nieuwe uitvoerder ten opzichte van de werknemers die vanwege de overgang overgaan. Daarbij moet 

worden aangetekend dat werknemers geen recht houden op de oude pensioenregeling wanneer zij het door de 

verkrijgende werkgever gedane aanbod voor een nieuwe pensioenregeling afwijzen.401 

Wanneer de verkrijger en diens werknemers reeds bij overgang verplicht zijn of vanwege de overgang 

verplicht worden deel te nemen een bedrijfstakpensioenfonds, gaan, respectievelijk blijven, de werknemers die 

overgaan ook deelnemen in dat fonds. In dat geval zijn er geen keuzebevoegdheden ten aanzien van de 

uitvoerder voor de werkgever en de werknemer. 

Wanneer een pensioenregeling is getroffen bij een cao die de werknemers bindt wanneer zij in dienst zijn 

van de verkrijger, dan gaat de oude pensioenregeling van deze werknemers niet mee over. De mogelijkheden 

om in dit geval na overgang een pensioenuitvoerder te kiezen, worden bepaald door de cao bij de verkrijger. 

                                                      

401 F. van Doornik et al. 2008; E. Lutjens 2008b; Kamerstukken I, 2007-2008, 31 226, nr. G, p. 4-5. Dit past bij de gedachte 
dat de regeling van overgang van onderneming – althans voor zover vervat in de EU richtlijn, en die betreft niet pensioen 
– van openbare orde is. Dat impliceert dat werknemers niet kunnen afzien van de door de regeling van overgang van 
onderneming toegekende rechten. 
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11.2. Waardeoverdracht 

Waardeoverdracht is iedere handeling waarbij de waarde van opgebouwde pensioenaanspraken of 

pensioenrechten wordt aangewend ten behoeve van (a) andere pensioenaanspraken of pensioenrechten bij 

dezelfde of een andere pensioenuitvoerder of (b) dezelfde pensioenaanspraken of pensioenrechten bij een 

andere pensioenuitvoerder.402 Zowel de Pensioenwet als de Wet verplichte beroepspensioenregeling voorzien 

in een aantal gevallen in een recht op dan wel een bevoegdheid tot waardeoverdracht. Dit kan zowel een recht 

of bevoegdheid van een deelnemer, gewezen deelnemer als van een werkgever zijn. Door gebruik te maken van 

de mogelijkheid van waardeoverdracht kan een werkgever, deelnemer of gewezen deelnemer kiezen voor 

uitvoering van een reeds opgebouwde pensioenrechten en aanspraken door een andere dan de bestaande 

pensioenuitvoerder. 

De regels over waardeoverdracht reguleren de keuze van een pensioenuitvoerder, althans wanneer deze 

keuze omvat de keuze om ook reeds opgebouwde pensioenrechten en aanspraken te laten uitvoeren door een 

nieuwe uitvoerder. De praktijk laat zien dat enige kanttekeningen te plaatsen zijn bij de mate waarin 

waardeoverdracht ook werkelijk fungeert als een systeem van keuzerechten. Een steekproef onder 

baanwisselaars die in aanmerking kwamen voor waardeoverdracht laat zien dat (slechts) 39% van hen ook 

daadwerkelijk pensioenaanspraken overdragen. Een meerderheid van 56% van de ondervraagden zegt niet te 

hebben overgedragen omdat men niet wist dat het kon of omdat men zich er eenvoudigweg niet mee heeft 

beziggehouden.403 

Juridisch kader 

In andere gevallen dan bij wet voorziene situaties is waardeoverdracht niet toelaatbaar. Daarmee limiteert 

de regeling over waardeoverdracht in zekere mate de keuzebevoegdheden van werkgevers en werknemers voor 

een ander pensioenuitvoerder. Daar staat tegenover dat de wettelijke regeling van waardeoverdracht omvangrijk 

is.404 Hier wordt slechts kort gewezen op de gevallen waarin waardeoverdracht naar een andere uitvoerder mogelijk 

is. Slechts dan sprake van een keuze voor een andere pensioenuitvoerder. 

(1) Ten eerste is er de plicht en in sommige gevallen de bevoegdheid voor een pensioenuitvoerder om mee 

te werken aan waardeoverdracht naar een andere uitvoerder op verzoek van een gewezen deelnemer bij 

wisseling van werkgever of toetreding tot een beroepspensioenregeling.405  

(2) Ten tweede is er een plicht en in sommige gevallen een bevoegdheid tot waardeoverdracht op verzoek 

van de deelnemer wanneer deze een andere pensioenovereenkomst overeenkomt met dezelfde werkgever.406 Er 

                                                      

402 Art. 1 PW; art. 1 Wvb. 
403 C. Berden, L. Kok en I.R.W. Witte 2010. Het onderzoek betrof een steekproef onder 293.600 ‘baanwisselaars’. Daarvan 
hebben 114.600, dat is 39%, daadwerkelijk pensioenaanspraken overdragen. Uit het onderzoek blijkt dat van de 
deelnemers die geen waardeoverdracht hebben aangevraagd maar dat wel konden (dit waren er volgens de steekproef 
170.300) een meerderheid van degenen ondervraagd (448 personen) dat niet heeft gedaan omdat men niet wist dat het kon 
(100 personen) of omdat men zich er niet mee heeft beziggehouden (153 personen). 
404 Zie uitgebreid W. van Heest 2013. 
405 Art. 71 e.v. PW. 
406 Art. 76 e.v. PW. 
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is een vergelijkbare plicht c.q. bevoegdheid wanneer een gewezen deelnemer in een beroepspensioenregeling 

wisselt van beroepspensioenregeling of in dienst treedt bij een werkgever.407  

(3) Ten derde is er een bevoegdheid van pensioenfondsen mee te werken aan waardeoverdracht naar een 

andere uitvoerder bij bereiken pensioendatum.408 Voor verzekeraars en premiepensioeninstellingen kan er in 

die situaties ook sprake zijn van een verplichting tot waardeoverdracht.409  

(4) Ten vierde is er een bevoegdheid voor pensioenuitvoerders om mee te werken aan een collectieve 

waardeoverdracht op verzoek van de werkgever of de beroepspensioenvereniging.410 

(5) Ten vijfde is er de verplichting voor pensioenuitvoerders tot waardeoverdracht bij liquidatie van de 

betreffende uitvoerder.411 

Een tamelijke ingrijpende beperking van de mogelijkheid tot individuele waardeoverdracht houdt verband 

met de financiële positie van de pensioenuitvoerder. De plicht tot waardeoverdracht op verzoek van de 

gewezen deelnemer bij wisseling van werkgever of toetreding tot een beroepspensioenregeling geldt niet zolang 

de overdragende of ontvangende pensioenuitvoerder een pensioenfonds is waarbij de technische voorzieningen 

niet meer volledig door waarden worden gedekt.412 Dat betekent dat wanneer bij deze waardeoverdracht een 

pensioenfonds betrokken is met dekkingsgraad van lager dan 100%, de waardeoverdracht niet kan doorgaan. 

Sinds november 2008 is er menig pensioenfonds met een dergelijk lage dekkingsgraad.413 Evenmin geldt de 

plicht tot waardeoverdracht op verzoek van de gewezen deelnemer bij wisseling van werkgever of toetreding 

tot een beroepspensioenregeling geldt in dien de de overdragende of ontvangende pensioenuitvoerder een 

verzekeraar is waarop de noodregeling (art. 3:161 Wft) van toepassing is of die failliet is.414 

Voor werkgevers en pensioenfondsen is het niet steeds aantrekkelijk wanneer een deelnemer gebruik maak 

zijn recht op waardeoverdracht. Voor de oude of de nieuwe werkgever maar ook voor de oude of de nieuwe 

pensioenuitvoerder kan de verplichting ontstaan om aanvullende betalingen te moeten doen. Er zijn 

pensioendeskundigen die waarschuwen voor kosten die voor werkgever kunnen oplopen van tienduizenden 

euro's tot zelfs enkele tonnen per werknemer.415 Deze bijbetalingsproblematiek speelt hoofdzakelijk bij 

waardeoverdrachten tussen pensioenfondsen en verzekeraars en houdt verband met verschillen in door deze 

uitvoerders gehanteerde ‘rekenrente’. Dit verschil in rekenrente kan leiden tot een financieringsverschil bij 

waardeoverdracht van een uitkeringsovereenkomst (zoals een eind- en middelloonregeling) en bij 

waardeoverdracht van een premieovereenkomst waarbij de premie al is omgezet in een aanspraak op een 

                                                      

407 Art. 82 e.v. Wvb. 
408 Art. 80 PW; art. 88 Wvb. 
409 Art. 81 en 81a PW; art. 89 en 89a Wvb. 
410 Art. 83 PW; 91 Wvb. 
411 Art. 84 PW; art. 92 Wvb. 
412 Art. 72 aanhef onder a PW. 
413 Zie het recente overzicht op http://www.pensioenfederatie.nl/Document/Cijfers/ 
Dekkingsgraden/Dekkingsgraden_Q2_2013.pdf. Zie voorts en ondanks dat het gemiddelden betreft, de historische 
overzichten van gemiddelde dekkingsgraden gepubliceerd op http://www.pensioenthermometer.nl/ en in het statistisch 
nieuwsbericht d.d. 20 juni 2013 van DNB gepubliceerd op http://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-
archief/statistisch-nieuwsbericht/dnb292802.jsp. 
414 Art. 72 aanhef onder b PW. 
415 De Telegraaf 2008. 
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uitkering. Een financieringstekort komt ten laste en een financieringsoverschot te gunste van de oude 

werkgever of het overdragende pensioenfonds.416 Daarenboven geldt dat indien de overdrachtswaarde lager is 

dan het bedrag benodigd voor de financiering van de toe te kennen pensioenaanspraken komt het verschil ten 

laste van de nieuwe werkgever of het ontvangende fonds.417 Inmiddels is er voor kleine werkgevers een 

tijdelijke maatregel getroffen die deze bijbetalingsproblematiek voorlopig voor hen moet verhelpen.418 

Consequentie van deze regel is dat de deelnemer niet langer recht heeft op waardeoverdracht indien de kleine 

werkgever substantieel moet bijbetalen. 

Vrije keuze van een pensioenuitvoerder? 

Het voorgaande laat zien dat er in enkele gevallen een recht is op waardeoverdracht althans een plicht is 

voor de pensioenuitvoerder om mee te werken aan waardeoverdracht. In die gevallen kunnen werkgever en 

werknemer in zekere mate autonoom een nieuwe uitvoerder kiezen. De omvang van deze keuzebevoegdheid is 

begrensd. De wettelijke regeling over waardeoverdracht stelt bijvoorbeeld termijnen waarbinnen een verzoek 

tot waardeoverdracht moet zijn gedaan. Ook zullen de bij een individuele waardeoverdracht betrokken 

pensioenuitvoerders financieel voldoende stabiel moeten zijn, anders kan de waardeoverdracht geen doorgang 

vinden. De laatste jaren waren er geregeld pensioenfondsen die niet aan dit financiële vereiste konden voldoen. 

Waardeoverdracht kan leiden tot een kostenpost voor zowel de werkgever als de pensioenuitvoerder. Voorts 

zal ook de toezichthouder eisen kunnen stellen aan waardeoverdracht (bijvoorbeeld tijdens het traject van 

liquidatie van een pensioenuitvoerder). Dit betekent dat de mogelijkheden om de keuze van een uitvoerder te 

combineren met het recht om naar die uitvoerder over te hevelen het beheer van opgebouwde pensioenrechten 

en –aanspraken, sterk is gereguleerd. 

Ontbreekt een recht op waardeoverdracht, maar is een pensioenuitvoerder daartoe wel bevoegd, dan 

limiteert deze bevoegdheid eventuele keuzemogelijkheden van een werkgever of werknemer. Immers, zij 

kunnen de betreffende keuze slechts uitoefenen met medewerking van de pensioenuitvoerder. Denkbaar is dat 

een pensioenuitvoerder het beleid hanteert om niet mee te werken aan dit type overdrachten. In dat geval blijft 

van een theoretische keuzebevoegdheid van werkgever of werknemer weinig over. Een andere limitering van 

een eventueel keuzebevoegdheid is bijvoorbeeld dat een werkgever slechts tot collectieve waardeoverdracht op 

zijn verzoek mag overgaan indien de deelnemers, gewezen deelnemers, gewezen partners of de 

pensioengerechtigden geen bezwaren kenbaar maken.419 Het voorgaande laat zien dat uitvoerige regulering van 

waardeoverdracht door pensioenwetgeving sterk de mogelijkheden beperkt van een keuze voor een 

pensioenuitvoerder in de gevallen wanneer deze keuze ook betreft de uitvoering van reeds opgebouwde 

                                                      

416 Art. 26 Besluit PW. 
417 Art. 19 Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling. 
418 Art. 19a Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling. Op grond van deze tijdelijke regeling geldt 
de plicht tot waardeoverdracht niet indien een aanvullende bijdrage van de oude of nieuwe werkgever noodzakelijk is en 
deze werkgever kwalificeert als kleine werkgever voor de zorgverzekeringen, de aanvullende bijdrage meer bedraagt dan € 
15.000,– en meer dan 10% van de overdrachtswaarde. 
419 Art. 83 lid 2 PW; art. 92 lid 2 Wvb. 
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pensioenrechten en -aanspraken (bijvoorbeeld ter consolidatie van verschillende pensioenregeling binnen de 

onderneming van een werkgever). 

11.3. Markt- en taakafbakening van pensioenfondsen 

Het staat pensioenfondsen niet vrij om elke pensioenregeling van elke willekeurige werkgever uit te voeren. 

Een pensioenfonds mag niet elke ‘vrijwillige regeling’ uitvoeren. Voorts is ‘vrijwillige aansluiting’ van een 

werkgever bij een pensioenfonds niet onverkort denkbaar. Ten laatste is ook ‘vrijwillig voortzetting’ niet steeds 

mogelijk. Dit beperkt werkgevers en werknemers in hun keuze voor een uitvoerder. Ondanks dat deze 

beperkingen niet volgen uit op werkgevers en werknemers gerichte regels, maar uitsluitend op pensioenfondsen 

gerichte regulering, bespreek ik deze. De reden is dat deze op pensioenuitvoerders gerichte regels sterk bepalen 

welk marktpartijen zich op welk deel van de Nederlandse markt voor uitvoering van pensioenregelingen 

kunnen begeven. 

Vrijwillige regelingen en grenzen aan uitvoering door een pensioenfonds 

Een pensioenfonds is een rechtspersoon waarin gelden worden beheerd ter uitvoering van ten minste een 

basispensioenregeling.420 Is in een concreet geval niet aan te wijzen welke pensioenregeling als 

basispensioenregeling wordt uitgevoerd, dan kan een rechtspersoon eenvoudigweg niet kwalificeren als 

pensioenfonds (met alle (fiscale) gevolgen van dien voor ook de werkgever en de werknemer). Voorts is een 

voor pensioenfondsen – en voor andere uitvoerders niet – geldende beperking dat een door een pensioenfonds 

uit te voeren vrijwillige pensioenregeling slechts dan beantwoordt aan hetgeen de Pensioenwet vereist, indien 

en voor zover deelname aan die regeling openstaat voor deelnemers aan de basispensioenregeling.421 

Een basispensioenregeling is de collectieve pensioenregeling of het deel van de pensioenregeling waaraan 

de werknemer op basis van de pensioenovereenkomst gehouden is om deel te nemen.422 Een vrijwillige 

pensioenregeling is het deel van de pensioenregeling waaraan de werknemer op basis van de 

pensioenovereenkomst de mogelijkheid heeft om deel te nemen.423 

Het onderscheid tussen basis en vrijwillige pensioenregelingen is niet bijzonder fijnmazig. Gesteld dat 

sommige werknemers in dienst van een werkgever zich niet weten te verbinden tot deelname in een 

pensioenregeling: is in het geval van de werknemer die zich heeft verbonden sprake van een 

basispensioenregeling en in het geval van de werknemer die zich daartoe niet heeft verbonden sprake van iets 

anders? Of moet de conclusie zijn dat sprake is van een vrijwillige regeling nu kennelijk de ene werknemer zich 

tot deelname heeft kunnen verbinden en de andere niet? Het antwoord op deze vragen wordt niet eenvoudiger 

                                                      

420 Art. 1 PW. 
421 Art. 117 PW. Zie ook Stcrt. 2000, 249, p. 5-6. Dit vereiste maakt overigens duidelijk dat voor pensioenfondsen wel 
degelijk geldt dat een vrijwillige pensioenregeling complementair is aan een andere door dat pensioenfonds uitgevoerde 
regeling. Zie voor beroepspensioenfondsen art. 115 Wvb. 
422 Artikel 1 Pensioenwet. 
423 Artikel 1 Pensioenwet. 
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wanneer blijkt dat ook kan bestaan ‘een vrijwillige pensioenregeling zonder dat er sprake is van een 

basispensioenregeling’.424 

Kennelijk speelt bij de beantwoording van de vraag wat geldt als basispensioenregeling of als vrijwillige 

pensioenregeling geen rol dat een vrijwillige pensioenregeling complementair is aan een basispensioenregeling 

(overigens mogen pensioenfondsen slechts complementaire vrijwillige regelingen uitvoeren425). Ook een 

basispensioenregeling kan vrijwillige componenten kennen. Een pensioenregeling waarbij een deelnemer mag 

bepalen welk deel van de voor pensioen bestemde premie hij aanwendt voor ouderdoms-, 

arbeidsongeschiktheids- en/of nabestaandenpensioen, wordt in de parlementaire behandeling genoemd als 

voorbeeld van een ‘cafetariamodel’ bestaan uit ‘uitruil binnen de basispensioenregeling’.426 

Het ligt voor de hand dat het onderscheid tussen basispensioenregeling en vrijwillige pensioenregeling niet 

op deze wijze, geïsoleerd op het niveau van de individuele pensioenovereenkomst tussen werkgever en 

werknemer moet worden gemaakt. Het onderscheid tussen een basispensioenregeling en een vrijwillige 

pensioenregeling heeft namelijk zijn achtergrond in de taakafbakening tussen pensioenfondsen en 

verzekeraars.427 

Vrijwillige aansluiting en grenzen aan uitvoering door een bedrijfstakpensioenfonds 

De Pensioenwet stelt voorwaarden aan vrijwillige aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds. Een 

bedrijfstakpensioenfonds is een pensioenfonds ten behoeve van een of meer bedrijfstakken of delen van een 

bedrijfstak.428 Regel is dat een bedrijfstakpensioenfonds een uitvoeringsovereenkomst kan sluiten met een 

werkgever die niet onder de werkingssfeer van het bedrijfstakpensioenfonds valt, maar die zich op vrijwillige 

basis bij het bedrijfstakpensioenfonds wil aansluiten, indien wordt voldaan aan een van de drie bij wet 

genoemde voorwaarden.429 

Ten eerste is aansluiting denkbaar indien de loonontwikkeling bij de werkgever die zich wenst aan te sluiten 

ten minste gelijk is aan die in de bedrijfstak of een van de bedrijfstakken waarin het bedrijfstakpensioenfonds 

werkzaam is en de werkgever deelneemt in de sociale fondsen van dezelfde bedrijfstak. Ten tweede is vrijwillige 

aansluiting denkbaar wanneer sprake is van een groepsverhouding tussen de werkgever die zich vrijwillig wil 

aansluiten en een andere werkgever die onder de werkingssfeer van het bedrijfstakpensioenfonds valt. Ten 

derde is ook denkbaar dat een werkgever zich vrijwillig bij een bedrijfstakpensioenfonds aansluit indien dit 

gebeurt aansluitend aan een periode waarin de werkgever wel onder de werkingssfeer van het 

bedrijfstakpensioenfonds viel. 

                                                      

424 Kamerstukken II 2005-06, 30 413, nr. 3, p. 176. 
425 Art. 117 PW. 
426 Kamerstukken II, 2005-2006, 30 413, nr. 3, p. 162-163. 
427 In de Regeling taakafbakening pensioenfondsen (Stcrt. 2000, 249) waren de begrippen ‘collectieve basisregeling’ en 
‘vrijwillige pensioenvoorziening’ opgenomen. De in de Pensioenwet gehanteerde termen ‘basispensioenregeling’ enerzijds 
en ‘vrijwillige pensioenregeling’ beogen hetzelfde (Kamerstukken II, 30 413, nr. 3, p. 163 en p. 176. 
428 Art. 1 PW. 
429 Art. 121 PW. 
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Vrijwillige aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds is in andere gevallen in strijd met de Pensioenwet. 

De gestelde voorwaarden moeten garanderen dat er een aantoonbare relatie is met de werkingssfeer van het 

bedrijfstakpensioenfonds. Het staat een bedrijfstakpensioenfonds vrij om, binnen de hierboven geschetste 

kaders, al dan niet vrijwillige aansluiting mogelijk te maken. Voorts is denkbaar en toelaatbaar dat een 

bedrijfstakpensioenfonds aanvullende voorwaarden stelt aan vrijwillige aansluiting. Een 

bedrijfstakpensioenfonds dat aan werkgevers de mogelijkheid biedt om zich vrijwillig aan te sluiten, dient in 

zijn statuten te vermelden onder welke voorwaarden deze vrijwillige aansluiting mogelijk is.430 

Vrijwillige aansluiting en grenzen aan uitvoering door een 
ondernemingspensioenfonds 

De Pensioenwet stelt grenzen aan welke pensioenregeling een ondernemingspensioenfonds mag uitvoeren. 

Een ondernemingspensioenfonds is een pensioenfonds verbonden aan een onderneming of een groep.431 Een 

‘groep’ is een economische eenheid waarin rechtspersonen en vennootschappen organisatorisch verbonden zijn 

in de zin van art. 2:24b BW. Sinds 11 juni 2010 mag een ondernemingspensioenfonds verbonden zijn aan 

meerdere ondernemingen of groepen door samenvoeging van de aan de afzonderlijke ondernemingen of 

groepen verbonden pensioenfondsen.432 

Alvorens over te kunnen gaan tot de bedoelde samenvoeging, hebben de afzonderlijke pensioenfondsen 

gedurende een periode van ten minste vijf jaar verbonden te zijn geweest aan een onderneming of groep.433 

Deze termijn van vijf jaar beoogt te voorkomen dat ondernemingspensioenfondsen teveel zouden kunnen 

concurreren met verzekeraars.434 Deze termijn van vijf jaar geldt overigens niet in het geval dat samenvoeging 

plaatsvindt omdat de ondernemingen of groepen waaraan de pensioenfondsen waren verbonden één 

onderneming of groep zijn geworden.435 

Het is een ondernemingspensioenfonds voorts toegestaan te blijven optreden als pensioenuitvoerder van 

de onderneming die eerst wel, maar inmiddels niet langer deel uitmaakt van een groep waaraan een 

ondernemingspensioenfonds verbonden is, of een groep die valt onder de werkingssfeer van een 

bedrijfstakpensioenfonds.436 Deze voortgezette uitvoering door een ondernemingspensioenfonds is overigens 

niet toelaatwaar wanneer een onderneming onder de werkingssfeer van een verplichtgesteld 

bedrijfstakpensioenfonds valt.437 In andere gevallen dan de hierboven beschreven gevallen, is een 

ondernemingspensioenfonds gehouden zich te beperken tot uitvoering van een pensioenregeling van een 

enkele onderneming of groep van ondernemingen. 

                                                      

430 Art. 106 lid 3 PW; na inwerkingtreding van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen (Stb. 2013, 302) is dit vereiste 
opgenomen in artikel 111 lid 3 PW. 
431 Art. 1 PW. 
432 Stb. 2010, 104. 
433 Art. 2 lid 11 PW. 
434 Zie hierover Stichting van de Arbeid, Advies inzake fase II van de API, 27 februari 2009. 
435 Art. 2 lid 11 PW. 
436 Art. 122 PW. 
437 Art. 122 PW. 
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Vrijwillig voortzetten 

Na einde dienstverband is het mogelijk dat de ex-werknemer deelname voortzet in de pensioenregeling die 

had te gelden bij zijn voormalige werkgever. Het is aan werkgever en werknemer om te bepalen of de 

pensioenovereenkomst voorziet in de mogelijkheid van vrijwillige voortzetting.438 Wanneer sprake is van 

verplichte deelname in een bedrijfstakpensioenfonds, is het pensioenreglement of een bestuursbesluit van het 

fonds op dat punt beslissend. Contractuele uitsluiting van het recht op vrijwillige voortzetting is daarmee 

denkbaar. Vrijwillige voortzetting is slechts toelaatbaar wanneer dit deel is van de pensioenovereenkomst.439 

Uitgangspunt is dat vrijwillige voortzetting voor eigen rekening van de voortzetter plaatsvindt.440 

Vrijwillige voortzetting is gereguleerd.441 Regel is dat een pensioenuitvoerder (zowel een pensioenfonds, 

premiepensioeninstelling als verzekeraar) een vrijwillige voortzetting van de pensioenregeling kan uitvoeren 

indien de vrijwillige voortzetting gedurende ten hoogste drie jaar vanaf de beëindiging van de dienstbetrekking 

voortduurt. Deze periode mag tien jaar zijn zover de genoemde gewezen werknemer, aansluitend aan de 

beëindiging van de dienstbetrekking, gedurende die periode winst uit onderneming geniet als bedoeld in artikel 

3.8 van de Wet inkomstenbelasting 2001. De termijn van drie jaar kan voorts worden verlengd bij 

arbeidsongeschiktheid, participatie in een individueel of collectief afgesproken regeling tussen werkgever en 

werknemers zoals afvloeiingsregelingen, wachtgeldregelingen of VUT-regelingen.442 

De beperkingen gesteld aan vrijwillige voortzetting beogen oneerlijke concurrentie tussen verzekeraars en 

pensioenfondsen te voorkomen althans te verminderen. In algemene zin wordt dit ‘taakafbakening’ genoemd; 

de beperking van de te voeren producten als onderdeel van deze taakafbakening heet ‘productafbakening’.443 

Deze afbakening van taken vergt dat een pensioenregeling slechts door een pensioenfonds kan worden 

uitgevoerd voor een beperkte groep werknemers, bijvoorbeeld werknemers verbonden aan een bepaalde 

onderneming (of groep van ondernemingen) of bedrijfstak. Voortzetting van deelname na ontslag waarbij 

vanwege dat ontslag de band met het bedrijfstak of de onderneming verloren gaat, staat op gespannen voet met 

genoemde afbakening van taken. Aanvankelijk werd gemeend dat een voorzetting in deze gevallen toch 

toelaatbaar was, met het oog op belang voor degene die bijvoorbeeld een eigen bedrijf begint.444 

Aanvankelijk was ook het voorstel om in de Pensioenwet een termijn van drie jaar vrijwillige voortzetting 

op te nemen voor startende zelfstandige ondernemers.445 Deze periode is op initiatief van de Kamerleden 

                                                      

438 Kamerstukken II, 30 413, 2005-2006, nr. 3, p. 64. 
439 Ibid. 
440 Ibid. 
441 Art. 54 PW; art. 65 Wvb. 
442 Kamerstukken II, 30 413, 2005-2006, nr. 3, p. 64. 
443 K. Bitter 2013 
444 Stcrt. 22 december 2000, nr. 249, p. 27. 
445 Onder werking van de PSW was vrijwillige voortzetting aanvankelijk onbegrensd denkbaar. Per 1 juni 2001 is de 
periode waarbinnen vrijwillige voortzetting toelaatbaar was, beperkt tot drie jaar. Overwogen werd dat de mogelijkheid 
van onbegrensde voortzetting te ver af staat van de doelstelling van een pensioenfonds. Deze grens voor drie jaar had te 
gelden voor vrijwillige voortzetting van pensioenvoorziening bij een pensioenfonds na ontslag anders dan ontslag dat 
wordt veroorzaakt door arbeidsongeschiktheid van een werknemer, of indien na ontslag een werknemer een uitkering 
ontvangt op basis van een collectieve regeling – zoals thans is voorzien in de Pensioenwet – ter vervanging van in verband 
met de beëindiging van de dienstbetrekking gederfde inkomsten. Zie ook Stcrt 22 december 2000, nr. 249, p. 27. 
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Vendrik en De Vries verlengd tot een periode van tien jaar. Dit had tot doel zelfstandigen meer mogelijkheden 

te geven om binnen de tweede pijler pensioen op te bouwen.446 Dit zou geen te groot concurrentievoordeel van 

pensioenfondsen ten opzichte van verzekeraars opleveren ‘gezien de relatief kleine groep die nu [2006, SK] 

gebruik maakt van deze mogelijkheid (ca. 10.000 mensen).’447 

Vrije keuze van een pensioenuitvoerder? 

Een pensioenfonds mag niet elke ‘vrijwillige regeling’ uitvoeren. Een pensioenfonds is het anders dan 

andere uitvoerders, slechts toegestaan een vrijwillige regeling uit te voeren indien en voor zover deelname aan 

die regeling openstaat voor deelnemers aan de basispensioenregeling. Voorts is ‘vrijwillige aansluiting’ van een 

werkgever bij een pensioenfonds niet onverkort mogelijk. Vrijwillige aansluiting is slechts toelaatbaar voor 

werkgevers die een aantoonbare relatie met de werkingssfeer van het pensioenfonds hebben. De Pensioenwet 

reguleert dit nader door onder meer eisen te stellen aan de loonontwikkeling. Voor 

ondernemingspensioenfondsen zijn de mogelijkheden ruimer. Ten laatste is ook ‘vrijwillig voortzetting’ niet 

steeds mogelijk. Vrijwillige voortzetting is gebonden aan een termijn van maximaal tien jaar. Deze grenzen 

beperkt werkgevers en werknemers in hun keuze voor een uitvoerder.  

                                                      

446 Kamerstukken II, 2006-2007, 30 413, nr. 75. 
447 Kamerstukken II, 2006-2007, 30 413, nr. C, p. 9. 
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12. Grenzen aan beëindiging van de 
uitvoeringsverhouding 

De keuze voor een nieuwe pensioenuitvoerder zal in veel gevallen betekenen dat de relatie met de oude 

uitvoerder wordt beëindigd. Beëindiging van de relatie met de pensioenuitvoerder door de begunstigde voor 

het pensioen, kwam hierboven reeds aan bod in het deel over waardeoverdracht. Wat dan nog overblijft, is 

beëindiging door de werkgever van de contractuele relatie met de uitvoerder (beëindiging van de 

uitvoeringsovereenkomst door de werkgever). 

De uitvoeringsovereenkomst in de zin van de Pensioenwet en de Wvb kent sterke gelijkenis met een 

verzekeringsovereenkomst en zal in de meeste gevallen ook zo moeten worden gekwalificeerd.448 Dat is in de 

literatuur ook wel gesteld ten aanzien van de overeenkomst ter vrijwillige aansluiting bij een pensioenfonds (de 

‘aansluitingsbijeenkomst’).449 Dat een uitvoeringsovereenkomst niet kwalificeert als verzekeringsovereenkomst, 

maar als overeenkomst van opdracht, is denkbaar bij uitvoering door een uitvoerder die geen 

verzekeringstechnisch risico mag dragen zoals een PPI.450 Ook is dat denkbaar indien de overeenkomst 

hoofdzakelijk strekt tot vermogensbeheer en bijvoorbeeld geen andere afspraken zijn gemaakt over het doen 

van uitkeringen (een van de vereisten voor een verzekering). 

Bij uitvoeringsovereenkomst verplichten werkgever en pensioenuitvoerder zich tot prestaties.451 Dit 

kunnen eenmalige prestaties, voortdurende prestaties of gedurende enige tijd periodiek te verrichten prestaties 

zijn. Een eenmalig prestatie is bijvoorbeeld het voldoen van ‘eerste kosten’ of ‘aansluitkosten’ door de 

werkgever. Denkbaar is dat partijen zich (daarnaast) verplichten tot een prestatie die over een langere periode 

moet worden verricht. Voorbeelden daarvan zijn de verplichting tot beheer en administratie van 

pensioengelden door de pensioenuitvoerder of het doen uitkeren van pensioen aan een derde wanneer zich het 

verzekerd pensioenrisico (ouderdom, arbeidsongeschiktheid, overlijden) voordoet. Ook is denkbaar dat partijen 

zich verplichten tot het leveren van opvolgende prestaties, zoals de verplichting van de werkgever tot het doen 

van premiebetalingen. 

De overeenkomst waaruit een verplichting volgt om gedurende zekere tijd of zo dikwijls al de schuldeiser 

wenst een prestatie te verrichten en de overeenkomst die een voortdurende verbintenis inhoudt, wordt een 

                                                      

448 Zie met verdere verwijzingen E. Lutjens en S.H. Kuiper 2008 en T. Huijg en J.M. van Slooten 2013. 
449 R.A.C.M. Langemeijer 2006. 
450 E. Lutjens en S.H. Kuiper 2008; J.A. Voerman en S.H. Kuiper 2012. Stellig over de uitvoeringsovereenkomst als 
overeenkomst van opdracht R.H. Maatman 2004. 
451 Welke prestaties dat zijn, laten Pensioenwet en Wvb goeddeels onbenoemd aan partijen; de wetgeving benadrukt de 
strekking van de uitvoeringsovereenkomst (uitvoering van een pensioenovereenkomst of pensioenregeling). De 
verplichtingen die daarbij horen, volgen deels uit artikel 25 PW en 35 PW en deels, namelijk waar het betreft het dekken 
van bepaalde verzekeringsrisico’s, uit het met deze overeenkomst beoogde doel. Zie voorts E. Lutjens en S.H. Kuiper 
2008; M.E.C. Boumans 2008. Zie ook de schets van het ‘normaaltype’ van een (ouderdoms)pensioenregeling in geval van 
een verplichtstelling door Huydencoper in zijn conclusie bij HR 3 februari 2012, LJN BT8462, NJ 2012, 93, JAR 2012, 70 
m.nt. S.H. Kuiper. 
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‘duurovereenkomst’ genoemd.452 Naar de betreffende verbintenis wordt wel met de term ‘duurverbintenis’ 

verwezen.453 De rechtsverhouding tussen partijen heeft in het geval van een duurovereenkomst het karakter 

van een voortdurende (bestendige) relatie; Hartkamp en Sieburgh noemen het een ‘rechtsverhouding die als 

toestand kan worden gekarakteriseerd.’454 

De duur van de uitvoeringsrelatie tussen werkgever en pensioenuitvoerder kan beperkt (enkele maanden of 

jaren) of onbeperkt zijn (bijvoorbeeld omdat de duur eenvoudigweg niet is afgesproken). Het staat werkgever 

en pensioenuitvoerder vrij om uitvoeringsovereenkomsten voor zowel bepaalde als voor onbepaalde tijd aan te 

gaan. Onderzoek van Huijg en Van Slooten laat zien dat uitvoeringsovereenkomsten met pensioenfondsen 

zowel als met verzekeraars voor bepaalde tijd worden aangegaan.455 Zij stellen dat levensverzekeraars sinds jaar 

en dag vrijwel alleen gebruik maken van uitvoeringsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Bovendien wijzen zij 

erop dat de Pensioenfederatie, een organisatie die de belangen behartigt van meer dan driehonderd 

Nederlandse pensioenfondsen, een model uitvoeringsovereenkomsten aanbiedt dat uitgaat van een bepaalde 

tijd. 

Anderzijds veronderstelt de pensioenwetgever dat de relatie tussen een werkgever en een pensioenfonds in 

principe een onbeperkte duur heeft.456 Ook de Sociaal Economische Raad (SER) maakt op dit punt 

onderscheid tussen de gang van zaken bij pensioenfondsen en verzekeraars. De SER stelt dat bij 

pensioenfondsen in beginsel sprake is van een duurzame relatie c.q. een relatie van onbeperkte duur met de 

werkgever(s) en bij verzekeraars sprake is van een overeenkomst voor bepaalde tijd van meestal vijf tot tien 

jaar.457 Voorts is niet onmogelijk dat een werkgever en een verzekeraar een uitvoeringsovereenkomst voor 

onbepaalde tijd aangaan. 

De wet kent voor sommigen duurovereenkomsten een nadere regeling over beëindiging, zoals de 

arbeidsovereenkomst, huurovereenkomst en verzekeringsovereenkomst (de ‘benoemde duurovereenkomsten’). 

Er is evenwel een scala aan andersoortige niet specifiek door het burgerlijk recht geregelde typen 

duurovereenkomsten te bedenken (de ‘onbenoemde duurovereenkomsten’), zoals de distributieovereenkomst 

en de licentieovereenkomst. Uiteindelijk moet voor iedere uitvoeringsovereenkomst in het concrete geval 

worden beoordeeld hoe deze te kwalificeren, bijvoorbeeld als opdracht, verzekering of anderszins. Denkbaar is 

dat de ene uitvoeringsovereenkomst als opdracht of verzekering en daarmee als benoemde duurovereenkomst 

moet worden aangemerkt en dat de andere uitvoeringsovereenkomst meer weg heeft van een onbenoemde 

duurovereenkomst. Dit is van belang, daar deze kwalificatie van de overeenkomst betekenis heeft voor de 

mogelijkheden die overeenkomst te kunnen beëindigen. 

Een werkgever die wil samenwerken met een nieuwe pensioenuitvoerder, zal mogelijk van eventuele 

toekomstige verplichtingen jegens de oude uitvoerder af willen. Om dat te bereiken, zou de werkgever 
                                                      

452 T.H. Tanja-van den Broek 2012; M.H. Visscher 2011; A.S. Hartkamp en C.H. Sieburgh 2010, nr. 89; J.E. Brink-van der 
Meer en A.J. van der Vegt 2007; M.W. de Hoon 2005, p. 8; J.B.M. Vranken en A. Hammerstein 2003, nr. 47; A.J. Verdaas 
2002. Zie over de uitvoeringsovereenkomst T. Huijg en J.M. van Slooten 2013. 
453 A.J. Verdaas 2002, p. 605; D. Haas 2009, p. 233 e.v.; A.S. Hartkamp en C.H. Sieburgh 2012. 
454 A.S. Hartkamp en C.H. Sieburgh 2010, nr. 89. 
455 T. Huijg en J.M. van Slooten 2013. 
456 Kamerstukken II 2005-2060, 30 413, nr. 3, p. 63 en 67. 
457 SER 2001, p. 57-58. 
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eenvoudigweg zijn verplichtingen uit de overeenkomst kunnen nakomen (zodat deze tenietgaan). Nakoming zal 

niet steeds een zinvolle strategie zijn. Bij duurovereenkomst biedt het op korte termijn veelal geen oplossing. 

Bovendien is een verplichting die eindeloos voortduurt, zoals bij duurovereenkomsten voor onbepaalde tijd, 

niet door nakoming te beëindigen. Bij duurovereenkomsten of duurverbintenissen zal men dus zoeken naar 

andere mogelijkheden om de verbintenissen teniet te doen gaan. Bij onvoorziene omstandigheden zou de 

werkgever zich daartoe tot de rechter kunnen wenden.458 Ontbinding op deze grond is niet eenvoudig – het 

vergt namelijk dat vast komt te staan dat sprake is van onvoorziene omstandigheden – maar ook een vorm van 

beëindigen die de werkgever niet autonoom maar slechts met medewerking van de rechter kan 

bewerkstelligen.459 Buitengerechtelijke ontbinding is slechts mogelijk in het geval van een tekortkoming in de 

nakoming.460 Hierna verken ik de door contractspartijen zelf te organiseren vormen van beëindiging van de 

uitvoeringsverhouding in andere gevallen dan tekortkoming in de nakoming, te weten wederzijds goedvinden 

en opzeggen. 

Wederzijds goedvinden 

Een mogelijkheid ter beëindiging van de uitvoeringsovereenkomst is dat werkgever en pensioenuitvoerder 

met wederzijds goedvinden besluiten tot beëindiging van de rechtsverhouding. Partijen doen dan afstand van 

hun toekomstige vorderingen. Wijziging van een contractuele verhouding, bijvoorbeeld een wijziging 

strekkende tot beëindiging van die verhouding, vergt een nadere overeenkomst tussen partijen.461 Men zou hier 

kunnen spreken van een beëindigingovereenkomst. Er zijn weinig nadere regels – anders dan die gelden voor 

overeenkomsten in het algemeen – die zich specifiek richten op dit type beëindiging. Toch zijn er grenzen aan 

beëindiging met wederzijds goedvinden. Nu de uitvoeringsovereenkomst sterk verweven kan zijn met de 

arbeidsvoorwaardelijke afspraken tussen werkgever en werknemer evenals verplichtingen van de 

pensioenuitvoerder jegens begunstigden, kan dit de vrijheid van partijen beperken om met wederzijds 

goedvinden de uitvoeringsrelatie te beëindigen. Op deze verwevenheid van contracten en de gevolgen voor de 

uitvoeringsrelatie tussen werkgever en pensioenuitvoerder, kom ik aan het slot van dit hoofdstuk terug. 

Opzeggen 

Denkbaar is dat de werkgever de uitvoeringsovereenkomst kan opzeggen. Door opzegging eindigt de 

overeenkomst vanaf het moment waarop de opzeggingshandeling zijn werking heeft. Opzegging laat 

                                                      

458 Art. 6:258 BW. 
459 Er zijn andere vormen van tenietgaan gaan van verbintenissen, namelijk vermenging, vernietiging, ontbinding, verjaring 
en verval. Deze vormen van tenietgaan volgen slecht in enkele specifieke gevallen uit de wet en bieden een partij bij een 
overeenkomst niet autonoom de bevoegdheid zich aan verbintenissen uit die overeenkomst te ontrekken. Ze blijven hier 
dan ook verder onbesproken. 
460 Art. 6:265 BW. 
461 Zie vergelijkbaar over beëindiging van een pensioenregeling HR 12 februari 2010 (CZ), LJN BK3570. 
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verbintenissen uit de overeenkomst onverlet.462 Prestaties verricht voorafgaande aan de opzegging behouden 

daarmee hun rechtsgrond.463 

Opzegging door de werkgever vergt een daartoe strekkende bevoegdheid. Deze bevoegdheid kan volgen 

uit de wet (zoals de opzegbevoegdheid van verzekeringnemers in artikel 7:940 lid 2 BW) of de 

uitvoeringsovereenkomst zelf (wanneer daarin een opzegbevoegdheid is overeengekomen of wanneer de 

opzegbevoegdheid naar gewoonte of de eisen van redelijkheid uit de overeenkomst voortvloeit464). Ontbreken 

contractuele of specifieke wettelijke opzegbevoegdheden, dan kan opzegbaarheid volgen uit de aard van de 

overeenkomst; in dat geval is het van belang om onderscheid te maken tussen overeenkomsten voor bepaalde 

en onbepaalde tijd.465 

Werkgever en pensioenuitvoerder kunnen een regeling over opzeggen van de uitvoeringsovereenkomst 

overeenkomen. In de praktijk wordt dit ook gedaan.466 Deze kan ertoe strekken opzeggen mogelijk te maken, 

maar ook om opzeggingsmogelijkheden te beperken. Voorts kan een dergelijke contractuele regeling allerlei aan 

de opzeggingsbevoegdheid aanverwante aspecten regelen, zoals termijnen, opzeggronden, vergoedingen en 

andere voorwaarden waaronder kan worden opgezegd.467 Evenals bij vrijstellingen (zie paragraaf 5.8) wordt 

ook aan opzegging wel de voorwaarde tot vergoeding van ‘verzekeringstechnisch nadeel’ verbonden.468 

Sommigen menen zelfs dat een plicht tot vergoeden van dat nadeel volgt uit de aard van de 

uitvoeringsovereenkomst.469 

De Pensioenwet en de Wvb reguleren niet de voorwaarden waaronder kan worden opgezegd, maar wel wat 

heeft te gelden na beëindiging van de uitvoeringsovereenkomst470 evenals met beëindiging samenhangende 

aspecten van medezeggenschap.471 De Pensioenwet noch Wvb voorzien in wettelijke opzegbevoegdheden voor 

de werkgever (of de beroepspensioenvereniging). Dat wil niet zeggen dat de werkgever op dit punt met lege 

handen staat. Wanneer de uitvoeringsovereenkomst kan worden gekwalificeerd als verzekering(sovereenkomst) 

of overeenkomst van opdracht, dan staan de bij dat type behorende wettelijke opzegbevoegdheden tot de 

beschikking van de werkgever. Kwalificatie van de uitvoeringsovereenkomst is van belang, daar de wettelijke 

opzeggronden verschillend zijn voor verzekeringsovereenkomsten, overeenkomsten van opdracht en andere 

typen overeenkomsten. 

                                                      

462 HR 24 september 1982, NJ 1983, 327. 
463 J.B.M. Vranken en A. Hammerstein 2003, nr. 14; A.S. Hartkamp en C.H. Sieburgh 2012, nr. 44. 
464 Art. 6:248 lid 1 BW. 
465 Over onbenoemde duurovereenkomsten voor onbepaalde tijd HR 28 oktober 2011, LJN BQ9854, NJ 2012, 685, m.nt. 
Tjong Tjin Tai; zie over duurovereenkomsten voor bepaalde tijd HR 21 oktober 1998, NJ 1990, 439, r.o. 3.2. 
466 Zo heeft Alcatel gebruik gemaakt van zijn met het pensioenfonds overeengekomen opzegbevoegdheid, Rb. ’s-
Gravenhage 11 oktober 2012, LJN BY4146, PJ 2012/211, m.nt. Lutjens. 
467 Zie over de uitvoeringsovereenkomst de opsomming van T. Huijg en J.M. van Slooten 2013. 
468 Zie ook de website van het ABP (‘Fusie: de gevolgen van weggaan bij ABP’, 
http://www.abp.nl/werkgever/organisatie/veranderingen/fusie/gevolgen-van-weggaan-bij-abp.asp)) die van het 
Pensioenfonds Cultuur (‘Pensioenfonds Cultuur en exit-vergoeding’, 
http://www.napk.nl/nieuws/werkgeverszaken/pensioenfonds-cultuur-en-exit-vergoeding/). 
469 Chantal Boekkooi en Nicolette Opdam 2011. 
470 Art. 25 lid 1 sub h PW; art. 35 lid 1 sub h Wvb. 
471 Art. 111 lid 2 sub h PW. Na inwerkingtreding van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen (Stb. 2013, 302): 115a 
lid 2 sub h en 115c lid 2 sub d. 
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Uitvoeringsovereenkomst zijnde een verzekering 

In het geval de uitvoeringsovereenkomst kwalificeert als verzekering in de zin van titel 7.17 BW, dan zijn er 

twee wettelijke opzegbevoegdheden waarop de werkgever kan terugvallen. 

Ten eerste kan de verzekeringnemer – bij uitvoeringsovereenkomsten die kwalificeren als verzekering, is dit 

de werkgever – wanneer de overeenkomst is aangegaan voor een periode van meer dan vijf jaar, of die voor 

zulk een periode is verlengd, opzeggen tegen het einde van elk vijfde jaar binnen die periode (art. 7:940 lid 2 

BW). Daarbij dient een termijn van twee maanden in acht te worden genomen (art. 7:940 lid 1 BW). Dit 

doorbreekt de algemene regel dat tussentijdse opzegging van overeenkomsten voor bepaalde tijd in beginsel is 

uitgesloten.472 Van deze opzegtermijn gaat overigens een concurrentiebelemmerende werking uit; om die reden 

voorziet de Zorgverzekeringswet in de mogelijkheid van opzegging tegen het einde van ieder kalenderjaar.473 

Ten tweede is de verzekeringnemer (de werkgever) gerechtigd, indien de verzekeraar de voorwaarden van 

de overeenkomst ten nadele van de verzekeringnemer of de tot uitkering gerechtigde wijzigt, de overeenkomst 

op te zeggen tegen de dag waarop de wijziging ingaat en in ieder geval gedurende één maand nadat de wijziging 

hem is meegedeeld (art. 7:940 lid 4 BW). De term ‘ten nadele’ moet ruim worden uitgelegd.474 Van een 

wijziging ten nadele is ook sprake wanneer sommige voorwaarden ten gunste en andere ten nadele van de 

verzekeringnemer worden gewijzigd, maar het gemiddeld beter uitvalt voor de verzekeringnemer; de positieve 

uitkomst van een dergelijke optelsom verhindert niet een beroep op de opzegbevoegdheid.475 Dat wetswijziging 

de reden is voor de wijziging ten nadele van de verzekeringnemer, staat in beginsel niet aan opzegging in de 

weg (al kan uiteraard toetsing aan redelijkheid en billijkheid aan succesvolle opzegging verhinderen).476 

Op een derde, voor verzekeringnemers in het bijzonder geldende opzegbevoegdheid – opzeggen bij niet 

naleven van de mededelingsplicht in 7:929 lid 3 BW – kan de verzekeringnemer bij uitvoeringsovereenkomsten 

in de pensioensfeer geen beroep doen. Artikel 7:929 is niet van toepassing op verzekeringsovereenkomsten die 

worden gesloten in verband met een pensioenovereenkomst of verzekeringsovereenkomsten die worden 

gesloten in verband met een rechtsbetrekking die op grond van deze Pensioenwet is gelijkgesteld met een 

pensioenovereenkomst (art. 5 lid 1 PW). 

Daar de werkgever de overeenkomst veelal zal sluiten in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is 

afwijken van deze wettelijke opzegbevoegdheden mogelijk, ook wanneer de werkgever een natuurlijk persoon 

is.477 In verzekeringsrechtelijke literatuur wordt overigens wel gepleit voor enige reflexwerking van 

consumentenbescherming voor kleine ondernemers.478 

                                                      

472 GS Bijzondere overeenkomsten, artikel 940 Boek 7 BW, aant. 6; F.H.J. Mijnssen 2007, p. 33. 
473 Art. 7 lid 1 Zvw. M.L. Hendrikse, Ph H. J. G. van Huizen en J.G.J. Rinkes 2011, p. 288 met verwijzing naar N. Frenk, 
‘De zorgverzekeringswet: sociale zekerheid langs privaatrechtelijke weg’, AV&S, 2008, p. 15-22. 
474 J. H. Wansink, N. Tiggele-van der Velde en F.R. Salomons 2012, nr. 288. 
475 F.H.J. Mijnssen 2007, p. 37-38. 
476 Zo wordt voor zorgverzekeringen (art. 7 lid 3 Zvw) op dit punt een bijzonder regime gehanteerd: ‘In afwijking van 
artikel 940, vierde lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek kan de verzekeringnemer niet opzeggen indien een wijziging 
in de verzekerde prestaties ten nadele van de verzekeringnemer of de verzekerde rechtstreeks voortvloeit uit een wijziging 
van de bij of krachtens de artikelen 11 tot en met 14a gestelde regels (regels over de inhoud van de zorgverzekering, SK). ’ 
477 Art. 7:943 lid 3 BW. 
478 Zie een overzicht in M.L. Hendrikse, Ph H. J. G. van Huizen en J.G.J. Rinkes 2011, p. 289, noot 21. 
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Contractuele opzegbevoegdheden en contractueel afwijken van de hiervoor besproken wettelijke 

opzegbevoegdheden is nader gereguleerd in titel 7.17 BW. Regel is dat indien de verzekeraar de bevoegdheid 

heeft bedongen de overeenkomst tussentijds op te zeggen, de verzekeringnemer een gelijke bevoegdheid 

toekomt (art. 7:940 lid 3). Er is discussie over de vraag of de verzekeringnemer, net zo als de verzekeraar, 

slechts tussentijds kan opzeggen indien gebondenheid aan de overeenkomst niet meer kan worden gevergd. De 

Minister van Justitie meent dat deze verzwaarde eis slechts voor verzekeraars geldt; al wordt in de literatuur met 

een beroep op de idee van gelijkheid van rechten ook anders bepleit.479 In de rechtspraak wordt over het 

algemeen aangenomen dat de eis dat opzegging slechts kan wanneer gebondenheid niet meer kan worden 

gevergd, niet geldt voor de verzekeringnemer.480 

De uitvoeringsovereenkomst, wanneer deze kwalificeert als verzekering, zal niet snel een individueel 

karakter hebben. De betreffende verzekering zal veeleer beogen te voorzien in het pensioen van meerdere 

werknemers dan in dat van een enkele werknemer. In de gevallen waarin de uitvoeringsovereenkomst strekt tot 

collectieve verzekering, is de verzekeraar niet gehouden de werkgever, overeenkomstig art. 4:63 lid 1 Wft, een 

‘afkoelingsperiode’ te bieden. Ten aanzien van levensverzekeringen is de verzekeraar slechts gehouden in een 

individuele levensverzekeringen met een looptijd van meer dan zes maanden de verzekeringnemer uitdrukkelijk te 

bepalen dat de verzekeringnemer gedurende dertig kalenderdagen vanaf de dag waarop hij van het sluiten van 

de verzekering in kennis is gesteld, de verzekering met onmiddellijke ingang schriftelijk of door middel van een 

voor de verzekeraar beschikbare en toegankelijke duurzame drager kan opzeggen. 

Uitvoeringsovereenkomst zijnde een overeenkomst van opdracht 

Indien de uitvoeringsovereenkomst als overeenkomst van opdracht moet worden gekwalificeerd – 

denkelijk aan de orde wanneer uitvoering hoofdzakelijk strekt tot administratie of beheer van gelden en niet ter 

dekking van verzekeringstechnisch risico, zoals bij uitvoering door een PPI – kan de werkgever in beginsel de 

overeenkomst opzeggen, ook wanneer opzegbevoegdheden niet zijn overeengekomen. In het geval de 

uitvoeringsovereenkomst kwalificeert als overeenkomst van opdracht in de zin van titel 7.7 BW, dan heeft het 

volgende ten aanzien van opzegging door de werkgever te gelden. 

Uitgangspunt is dat de opdrachtgever – bij uitvoeringsovereenkomsten de werkgever – te allen tijde de 

overeenkomst kan opzeggen (art. 7:408 lid 1 BW). Deze regel is niet van dwingend recht indien de opdracht 

door een rechtspersoon of door een natuurlijk persoon in de uitoefening van een beroep of bedrijf is verstrekt. 

Opzegbaarheid betreft zowel opdrachten aangegaan voor onbepaalde als opdrachten van bepaalde tijd; het 

enkele feit dat een opdracht voor bepaalde tijd is aangegaan, leidt niet tot uitsluiting van opzegbaarheid.481 Bij 

opzegging van opdracht voor bepaalde tijd zal ook wanneer daar contractueel niets over is vastgelegd, 

                                                      

479 S.W. Margetson 2008; J. H. Wansink, N. Tiggele-van der Velde en F.R. Salomons 2012, nr. 286. 
480 Zie het overzicht in M.L. Hendrikse, Ph H. J. G. van Huizen en J.G.J. Rinkes 2011, p. 294-297 en met name de 
oordelen in Jongkind/Rvs (Rb. Arnhem 14 november 2007, LJN BB8208; Hof Arnhem 31 maart 2009, LJN BI1728 en 17 
november 2009, LJN BL7464). 
481 Hof Arnhem, 27 december 2011, LJN BV0717. 
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eventueel een vergoeding moet worden betaald.482 Op bijzondere consumentenbescherming – geen 

schadevergoeding en niet afwijken van de opzegbevoegdheid (art. 7:413 BW) – zal een werkgever geen 

aanspraak maken omdat hij de uitvoeringsovereenkomst zal sluiten in de uitoefening van beroep of bedrijf. 

Tjong Tjin Tai signaleert dat onopzegbaarheid of beperkingen van de opzegbevoegdheid ook impliciet in de 

overeenkomst besloten kunnen liggen, bijvoorbeeld wanneer de overeenkomst sterk verband houdt met een 

andere overeenkomst.483 De uitvoeringsovereenkomst kan sterk verweven zijn met overeenkomsten tussen 

werkgever en pensioenuitvoerder (de pensioenovereenkomst) en ook met die tussen pensioenuitvoerder en 

begunstigde (het pensioenreglement). Op de gevolgen van die verwevenheid voor opzegging kom ik aan het 

slot van dit hoofdstuk terug. 

Uitvoeringsovereenkomst sui generis 

De uitvoeringsovereenkomst is niet een van de in het Burgerlijk Wetboek benoemde overeenkomsten. 

Denkbaar is dat de uitvoeringsovereenkomst elementen van een verzekering of overeenkomst van opdracht 

bevat. Ook is denkbaar dat een concrete overeenkomst geen van deze elementen bevat of zo is vormgegeven 

dat verzekerings- en opdrachtelementen dusdanig versmelten dat de uitvoeringsovereenkomst als geen van 

beide typen overeenkomsten meer is te kwalificeren. Zo kan het de vraag zijn of een overeenkomst strekkende 

tot vrijwillige aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds strekt tot een opdracht tot het doen uitvoeren van 

pensioenovereenkomsten, zich specifiek richt op het verzekeren van pensioen voor werknemers, zich slechts 

uitstrekt tot binding van de werkgever aan reglementen van het pensioenfonds of een inhoud heeft waarvan 

niet duidelijk is welk van deze elementen overheerst.484 De vraag is dan welke wettelijke opzegregels moeten 

worden toegepast. Een algemeen antwoord is daarop niet te geven. Uiteindelijk moet voor iedere 

uitvoeringsovereenkomst in het concrete geval worden beoordeeld of een wettelijke voorschrift – zoals de 

hiervoor geschetste regels over opzegging – gelet op de aard van de overeenkomst op die overeenkomst van 

toepasselijk is.485 

In de gevallen waarin een uitvoeringsovereenkomst niet nader is te kwalificeren als benoemde 

overeenkomst, bijvoorbeeld als opdracht of verzekering, hebben de volgende in rechtspraak ontwikkelde meer 

algemene normen voor opzegging van duurovereenkomsten te gelden. 

Van duurovereenkomsten voor onbepaalde tijd wordt aangenomen dat ze naar hun aard in beginsel opzegbaar 

zijn.486 Van duurovereenkomsten voor bepaalde tijd zonder wettelijke of contractuele opzegbevoegdheid, wordt 

aangenomen dat ze in beginsel niet opzegbaar zijn zonder wettelijke of contractuele opzegbevoegdheid.487 Van een 

bepaalde tijd contract is sprake wanneer partijen de periode overeenkomen waarover de voortdurende 

                                                      

482 T.F.E. Tjong Tjin Tai 2009, nr. 160. 
483 T.F.E. Tjong Tjin Tai 2009, nr. 161. 
484 Van deze kwalificatievraag moet worden onderscheiden of de werkgever aan zijn pensioenrechtelijke 
onderbrengingsplicht (artikel 23 PW) voldoet. 
485 A.S. Hartkamp en C.H. Sieburgh 2010, nr. 68. 
486 HR 28 oktober 2011, LJN BQ9854, NJ 2012, 685, m.nt. Tjong Tjin Tai; A.J. Verdaas 2002. 
487 HR 21 oktober 1998, NJ 1990, 439; A.J. Verdaas 2002; J.B.M. Vranken en A. Hammerstein 2003, nr. 16; D.J. Beenders 
en P.W. Hollander 2010. 
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prestaties of de reeks van prestaties moet worden verricht. Bij uitvoeringsovereenkomsten voor onbepaalde tijd 

is de duur van de verbintenissen uit die overeenkomst niet nader geregeld. 

Duurovereenkomsten voor bepaalde tijd kunnen in beginsel zonder daartoe strekkende contractuele of 

wettelijke regeling niet worden opgezegd. In het arrest Mondia/Calanda – over de niet in het bijzonder in het 

BW geregelde distributieovereenkomst – oordeelde de Hoge Raad: ‘Een voor bepaalde tijd gesloten 

overeenkomst kan, zo tussentijdse opzegbaarheid niet is bedongen, in beginsel niet eenzijdig tussentijds door 

opzegging worden beëindigd. Weliswaar is niet geheel uitgesloten dat op dit beginsel een uitzondering wordt 

aangenomen, maar een dergelijke uitzondering kan slechts haar grond vinden in onvoorziene – dat wil zeggen 

niet in de overeenkomst verdisconteerde – omstandigheden, die niet voor rekening van de opzeggende partij 

komen en die van zo ernstige aard zijn dat de wederpartij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 

instandhouding van de overeenkomst tot het overeengekomen tijdstip niet mag verwachten.’488 Deze 

opzegmogelijkheden op grond van redelijkheid en billijkheid kennen een breder toepassingsbereik dan 

onbenoemde duurovereenkomsten.489 

Richtinggevend voor wat geldt bij opzegging van duurovereenkomsten voor onbepaalde tijd is het arrest 

van de Hoge Raad in Gemeente De Ronde Venen/SNU en Stedin.490 Daarin oordeelde de Hoge Raad dat of 

en, zo ja, onder welke voorwaarden een duurovereenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan opzegbaar is, 

wordt bepaald door de inhoud daarvan en door de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen en dat wanneer 

wet en overeenkomst niet voorzien in een regeling van de opzegging geldt dat de overeenkomst in beginsel 

opzegbaar is.491 Daarbij geldt, zo stelt de Hoge Raad, dat eisen van redelijkheid en billijkheid in verband met de 

aard en inhoud van de overeenkomst en de omstandigheden van het geval kunnen meebrengen dat opzegging 

slechts mogelijk is indien een voldoende zwaarwegende grond voor de opzegging bestaat.492 Uit deze eisen kan 

ook volgen dat een opzegtermijn (waarvan de duur niet steeds voorspelbaar is, maar zal afhangen van de duur 

van de overeenkomst493) in acht moet worden genomen of dat de opzegging gepaard moet gaan met het 

aanbod tot betaling van een vergoeding.494 Toegepast op uitvoeringsovereenkomsten voor onbepaalde tijd 

betekent het dat deze overeenkomsten behoudens een nadere wettelijke en contractuele regelingen in beginsel 

opzegbaar zijn en omstandigheden van het geval kunnen meebrengen dat een zwaarwegend grond voor 

opzegging nodig is. 

Grenzen aan opzegbevoegdheden 

Uitvoeringsovereenkomsten zijn niet onder alle omstandigheden opzegbaar, ook niet in de gevallen waarin 

men zich kan beroepen op een wettelijke of een contractuele opzegregeling. De aard en de inhoud van de 

                                                      

488 HR 21 oktober 1998, NJ 1990, 439, r.o. 3.2. In deze zin ook HR 21 oktober 1988, NJ 1990, 493 
489 HR 10 augustus 1994, NJ 1994, 688 (Aerts/Kneepkens) over een huurovereenkomst; Rb. Haarlem 21 september 2007, 
LJN BB4069 over een opdracht. 
490 HR 28 oktober 2011, LJN BQ9854, NJ 2012, 685, m.nt. Tjong Tjin Tai. Zie ook HR 14 juni 2013, LJN BZ4163. 
491 Zie over in hoeverre dit vernieuwend is, eerder genoemde noot van Tjong Tjin Tai en W.L. Valk 2012. 
492 Zie ook HR 3 december 1999, NJ 2000, 120 (Latour/De Bruijn). 
493 M. Hoon 2010. 
494 M.H. Visscher 2011. 
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overeenkomst en de omstandigheden van het geval kunnen meebrengen dat opzegging slechts mogelijk is 

indien een voldoende zwaarwegende grond voor de opzegging bestaat.495 Dit criterium wordt op onbenoemde 

duurovereenkomsten toegepast, maar een enkele keer ook op benoemde duurovereenkomsten, zoals een 

huurovereenkomst.496 Dat de omstandigheden van het geval aan opzegging in de weg kunnen staan, is 

denkbaar wanneer het hanteren van opzegtermijnen of schadeloosstellingen de onredelijkheid van een 

eventuele opzegging niet kunnen wegnemen. Daarmee zijn de situaties van onredelijke opzegging sterk beperkt. 

Mogelijk kan men nog denken aan gevallen waarin voorzienbaar is dat de werkgever niet kan voorzien in 

schadeloosstelling. Anderszins kan men wellicht denken aan gevallen waarin beëindiging van de contractuele 

band met de uitvoerder leidt tot toezichtvoorschriften – bijvoorbeeld over inrichting van een 

pensioenfondsbestuur – waar de uitvoerder niet of moeilijk aan kan voldoen. 

Dan is nog de vraag of de aard van de uitvoeringsovereenkomst aan opzegging in de weg kan staan. 

Kenmerkend voor deze overeenkomst is dat deze dient ter uitvoering van de arbeidsvoorwaarde pensioen en 

daarmee tot het veiligstellen van pensioenvermogen bestemd voor werknemers en hun nabestaanden. Voorts is 

het een contract tussen twee commerciële partijen ter uitvoering van een commerciële activiteit (beheer van 

pensioenvermogen). Het is de vraag of deze elementen maken dat de aard van de uitvoeringsovereenkomst aan 

opzegging in de weg staat. Huijg en Van Slooten menen dat dit denkbaar is en zetten de redenering op dat 

wanneer opzegging ongeregeld is (niet bij contract en ook niet bij wet), opzegging van de 

uitvoeringsovereenkomst een goede reden vergt daar pensioen een onderwerp van groot maatschappelijk 

belang is, de belangen van derden ermee gemoeid zijn en de aard van het contract zekerheid veronderstelt.497 

Daar kan men anders over denken. Het verlangen van een zwaarwichtige grond bij opzegging van een contract 

tussen twee professionele partijen is een uitzondering en moet dat wellicht ook blijven.498 Voort is ter weging 

van de belangen van derden een andere toets passend (zie hierna over het arrest Alog/Vleesmeesters) en is het 

nog maar de vraag of een van de twee contracterende professionele partijen zich achter die belangen mag 

verschuilen. Dat de uitvoeringsovereenkomst voorts een middel is om pensioenuitkeringen veilig te stellen, 

betekent niet dat het recht op deze uitkering slechts in stand blijft wanneer de uitvoeringsovereenkomst blijft 

voortbestaan. Daarmee is de uitvoeringsovereenkomst wellicht op zekerheid gericht, maar is de aard van die 

overeenkomst niet op voorhand van dien aard dat deze zich tegen beëindiging verzet. 

Grenzen aan opzegbeperkingen 

Werkgever en pensioenuitvoerder kunnen, zo bleek hierboven, bij overeenkomst afwijken van de wettelijke 

opzegbevoegdheden van de werkgever. Ook bleek dat zij opzegbevoegdheden binnen redelijke grenzen kunnen 

clausuleren (termijnen, vergoedingen etc.). Dit beperkt de mogelijkheden van een werkgever om te kiezen voor 

een andere pensioenuitvoerder. Het is dan ook de vraag wat de grenzen zijn aan de mogelijkheden opzegging te 

beperken. 

                                                      

495 HR 28 oktober 2011, LJN BQ9854, NJ 2012, 685. 
496 HR 29 juni 2012, NJ 2012, 411, LJN BW1280. 
497 T. Huijg en J.M. van Slooten 2013 
498 W.L. Valk 2012. 
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Geheel uitsluiten van opzegging wanneer de wet in een opzeggingsbevoegdheid voorziet, is niet onverkort 

mogelijk. Een dergelijke beperking zal geen stand houden wanneer deze in de gegeven omstandigheden naar 

maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is (art. 6:248 lid 2 BW). In het geval van onvoorziene 

omstandigheden kan de rechter een contractuele beperking ongedaan maken (art. 6:258 BW). 

Ongedaan maken van een contractuele keuze voor niet opzegbaarheid of opzegbaarheid onder 

voorwaarden is geen eenvoudig begaanbare weg. De toets (onaanvaardbaarheid, dan wel onvoorziene 

omstandigheden) is zwaar en de rechter past terughoudendheid bij interventie in een door contractspartijen 

gemaakte keuze.499 

Echter, voor overeenkomsten van opdracht wordt terecht aangenomen dat het niet mogelijk is te bedingen 

dat de opdracht zelfs niet in het geval van een dringende of gewichtige reden kan worden opgezegd.500 

Absolute contractuele verhindering van opzegging lijkt ook niet goed mogelijk bij uitvoeringsovereenkomsten 

voor onbepaalde duur. Het zou niet passen bij de in het arrest Gemeente De Ronde Venen/SNU en Stedin 

verwoorde gedachte dat duurovereenkomsten voor onbepaalde tijd in beginsel opzegbaar zijn. 

Beëindiging en de belangen van deelnemers en begunstigden voor pensioen 

Bij deze verhandeling over beëindigen van de uitvoeringsovereenkomst zijn de belangen van de 

begunstigden voor pensioen tot nu toe goeddeels onbesproken gebleven. Deelnemers, hun nabestaanden en 

pensioengerechtigden kunnen als begunstigde voor het pensioen belang hebben bij het in stand blijven van de 

uitvoeringsrelatie. Zo leidt beëindiging er bijvoorbeeld toe dat een inkomstenstroom van de pensioenuitvoerder 

wegvalt. Dat betekent dat de uitvoerder ook niet meer kan terugvallen op de sponsor in het geval van eventuele 

vermogenstekorten. Dat zou kunnen betekenen dat pensioenen niet of niet onverkort tot uitkering kunnen 

komen.501 Nu de uitvoeringsverhouding tussen werkgever en pensioenuitvoerder dient ter behartiging van 

belangen van die derden (namelijk bescherming tegen ondernemings- en faillissementsrisico van de werkgever 

c.q. het veilig stellen van pensioen), is denkbaar dat deze belangen interfereren bij opzegging of contractuele 

beëindiging van de uitvoeringsverhouding. Een gegeven is dit overigens geenszins.502 

Een overeenkomst is bij uitstek een aangelegenheid van partijen. De belangen van derden niet partij bij de 

uitvoeringsovereenkomst moeten dan ook anders worden gekwalificeerd dan die van partijen bij de 

overeenkomst. Wanneer het handelen van contractspartijen jegens de derde onrechtmatig is, geniet hij 

bescherming. Waar een contractspartij tevens kan terugvallen op contractuele remedies kan de derde dat niet. 

Bij beoordeling van de te rechtvaardigen belangen van deelnemers, hun nabestaanden en pensioengerechtigden, 

moet dan ook onderscheid worden gemaakt tussen degenen die partij zijn bij de uitvoeringsovereenkomst en 

degenen die slechts als derden betrokken zijn bij die overeenkomst. 

Deelnemers, hun nabestaanden en pensioengerechtigden kunnen partij zijn bij de 

uitvoeringsovereenkomst. Zij zijn dat wanneer wordt voldaan aan twee voorwaarden. Ten eerste is voorwaarde 

                                                      

499 Zie over de uitvoeringsovereenkomst in gelijke zin T. Huijg en J.M. van Slooten 2013. 
500 T.F.E. Tjong Tjin Tai 2009, nr. 162 en 168. 
501 Zie ook de stellingen van Stichting Alcatel Pensioenfonds in Rb. ’s-Gravenhage 11 oktober 2012, LJN BY4146. 
502 In gelijke zin E. Lutjens, PJ 2012/211, in zijn noot bij Rb. ’s-Gravenhage 11 oktober 2012, LJN BY4146. 
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dat de uitvoeringsovereenkomst voor hen het recht op een prestatie schept van de werkgever of de 

pensioenuitvoerder of zij op een andere wijze jegens de werkgever of de pensioenuitvoerder een beroep op de 

uitvoeringsovereenkomst kan doen. Er moet kortweg sprake te zijn van begunstiging bij, wat wordt genoemd, 

een ‘derdenbeding’. Daarnaast en ten tweede is voorwaarde dat deze begunstiging door de begunstigde (de 

deelnemer, diens nabestaande of de pensioengerechtigde) is aanvaard.503 

Of in de uitvoeringsovereenkomst ook daadwerkelijk een derdenbeding besloten ligt, is een kwestie van 

uitleg; betrokkenheid van begunstigden voor het pensioen bij de uitvoeringsrelatie tussen werkgever en 

werknemer kan dan ook geenszins voorshands worden aangenomen.504 Onjuist is de opvatting dat alleen dan 

mag worden aangenomen dat een derdenbeding tot stand is gekomen wanneer blijkt dat zulks door de 

oorspronkelijke partijen bewust is beoogd.505 

Wanneer men geneigd is de uitvoeringsovereenkomst te kwalificeren als verzekering, dan accepteert men 

daarmee al snel een vorm van derdenbegunstiging bij de uitvoeringsovereenkomst. Een 

uitvoeringsovereenkomst als verzekeringsovereenkomst impliceert dat de pensioenuitvoerder zich verbindt tot 

het doen van uitkeringen (art. 7:925 BW). Nu deze vanwege de Pensioenwet nimmer ten goede kan komen aan 

de werkgever – de onderbrengingsplicht van artikel 23 PW voorziet in permanente afscheiding van 

pensioenvermogen van dat van de werkgever – lijkt daaruit vrijwel automatisch te volgen dat het zal gaan om 

verzekering ten behoeve van een derde. Het is de heersende leer om verzekering ten behoeve van een derde te 

kwalificeren overeenkomstig de juridische figuur van het derdenbeding.506 

Is sprake van een uitvoeringsovereenkomst als opdracht of een uitvoeringsovereenkomst van eigen aard, 

dan ligt derdenbegunstiging niet steeds voor de hand. Denkbaar is dat de pensioenuitvoerder zich bij de 

uitvoeringsovereenkomst verbindt om te contracteren met de begunstigde voor pensioen. Er is dan sprake van 

een keten van contracten om begunstiging voor pensioen te bewerkstelligen zonder dat de begunstigden partij 

zijn bij de uitvoeringsrelatie. 

Gesteld dat de begunstigden voor pensioen partij zijn bij de uitvoeringsovereenkomst, dan heeft dat 

betekenis voor opzegging of wijziging van die overeenkomst door de stipulator en de promittens (de werkgever 

en de pensioenuitvoerder). Stipulator en promittens mogen niet buiten de derde om over diens rechten 

beschikken.507 Daarmee vergt wijziging en opzegging betrokkenheid van de bij de uitvoeringsovereenkomst 

begunstigde voor het pensioen. Voor sommenverzekeringen wordt dit nog eens benadrukt door de (niet van 

                                                      

503 Art. 6:253 BW en 6:254 BW. Zie E. Lutjens en S.H. Kuiper 2008, T. Huijg en J.M. van Slooten 2013 en de in beide 
artikelen aangehaalde rechtspraak. 
504 Zie bijvoorbeeld Rb. Rotterdam 28 maart 2006, LJN AV8546, Hof Arnhem 27 mei 2008, LJN BE9201 en daarover A. 
van Marwijk Kooy 2008. 
505 HR 1 oktober 2004 (Taxicentrale Middelburg BV/Gesink), LJN AO9496, NJ 2005, 499 m.nt. Du Perron. 
506 W.J.M. van Veen 1992, p. 53 e.v.; F.R. Salomons 1996, p. 160 e.v.; W.M.A. Kalkman 2007, p. 147 e.v.; M.L. Hendrikse, 
Ph H. J. G. van Huizen en J.G.J. Rinkes 2011, p. 557 e.v.; J. H. Wansink, N. Tiggele-van der Velde en F.R. Salomons 
2012, nr. 383. 
507 F.R. Salomons 1996, p. 191 onder verwijzing naar HR 2 februari 1951, NJ 1951, 540 en het daaruit te kennen arrest van 
het Hof Den Haag; W.J.M. van Veen 1992, p. 72. Dit uitgangspunt komt eveneens tot uitdrukking in 6:279 lid 3 BW over 
ontbinding bij tekortkoming door een partij met samenhangende rechten en verplichten. 
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dwingend recht zijnde) regel dat begunstiging niet kan worden herroepen na aanvaarding.508 Overigens kan 

deze betrokkenheid ook op voorhand – voordat de derde partij wordt bij de overeenkomst of met instemming 

van de derde – invulling krijgen. Zo kunnen partijen zowel ter zake van wijziging als opzegging in een regeling 

voorzien over de wijze van of zelfs het al dan niet betrokken zijn van de derde; dit contractuele regime heeft 

eerst werking wanneer het deel is van de door de derde aanvaardde rechten.509 

Komt men tot de conclusie dat wijziging of opzeggen in beginsel toelaatbaar is, dan is daarmee nog niet 

gegeven dat ook in het concrete geval de uitvoeringsovereenkomst kan eindigen. Contractspartijen staan tot 

elkaar in een door goede trouw beheerste rechtsverhouding. Bij contractuele beëindiging c.q. ongedaanmaking 

van de derdebegunstiging zullen stipulator en promittens rekening moeten houden met de gerechtvaardigde 

belangen van de derde begunstigde bij voorbestaan van die begunstiging. Bij opzegging zal de opzeggende 

partij (in het hier besproken geval: de werkgever) dat hebben te doen. Contractuele belangen zullen doorgaans 

worden verdisconteerd in de te hanteren (opzeg)termijn en een eventuele schadevergoeding. Bij wijziging zou 

men daarbij ook kunnen denken aan een passend overgangsregime.510 Ook wanneer de opzegtermijn redelijk is, 

kan de opzeggende partij gehouden zijn financiële gevolgen van de opzegging te doen vergoeden.511 

Onaanvaardbaarheid van de opzegging zal ook bij medewerking van de derde (bijvoorbeeld bij 

medewerking door aanvaarding van een opzeggingsregime) aan de orde kunnen zijn. De opzegging is 

onaanvaardbaar wanneer er behoefte is aan een verdergaande vorm van het afwentelen van schade dan door 

het hanteren van vergoedingen of termijnen.512 Men kan dan denken aan gevallen waarin onverkorte opbouw 

althans onverkort tot uitkering komen van pensioen slechts is gewaarborgd wanneer de werkgever partij is bij 

de uitvoeringsovereenkomst. Wellicht dat men dat type situatie kan indenken in gevallen waarin de werkgever 

op het moment van opzeggen niet kan voldoen aan contractuele verplichtingen tot het doen van 

herstelbetalingen aan een pensioenfonds in onderdekking (ook niet via schadevergoeding) maar dat in de 

voorziene toekomst wel zou kunnen. 

Dan zijn er nog de situaties waarin de begunstigde voor pensioen geen partij is bij de 

uitvoeringsovereenkomst. Deze situaties doen zich voor wanneer de deelnemers, hun nabestaanden of 

pensioengerechtigden een eventuele begunstiging nog niet hebben aanvaard dan wel er eenvoudigweg geen 

derdenbegunstiging ligt besloten in de uitvoeringsovereenkomst. Ik concentreer mij op de 

uitvoeringsovereenkomsten waarin geen derdenbegunstiging besloten ligt.513 In deze gevallen valt een eventueel 

belang van de deelnemers, hun nabestaanden en pensioengerechtigden bij het voortbestaan van de 

uitvoeringsrelatie terug te brengen tot een belang bij continuering van pensioenuitvoering vanwege (a) 

                                                      

508 Art. 7:968 BW, een bepaling, anders dan bijv. art. 7:969 (aanvaarding in bij sommenverzekeringen, waarvan niet op 
voornhand de werking in pensioensituaties is uitgezonderd (art. 5 PW). Zie over dwingend recht art. 7:974 BW. 
509 Ten aanzien van wijziging zou men hierbij kunnen denken aan de en-bloc clausules in verzekeringsovereenkomsten. Zie 
daarover J. H. Wansink, N. Tiggele-van der Velde en F.R. Salomons 2012, nr. 288. 
510 Zie in deze context de uitgebreide rechtspraak over wijziging van arbeidsvoorwaarden, o.a. (over overgangsregimes en 
pensioen) Hof Amsterdam 27 juli 2010, LJN BN9262, PJ 2010/192; Ktr Amsterdam 28 oktober 2008 LJN BG4500 PJ 
2009/13. 
511 HR 21 juni 1991, NJ 1991, 742. 
512 Zie over onaanvaardbaarheid van de opzegging als verdergaande vorm van afwenteling van schade C.A.M. van de 
Paverd 1999, p. 150 e.v. 
513 Zie over niet herroeping van niet aanvaarde derdenbedingen uitgebreid F.R. Salomons 1996, p. 173 e.v. 
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bijzondere kenmerken van die uitvoerder (bedrijfsvoering, zeggenschap over uitvoering etc.) of (b) behoud van 

pensioenrechten of aanspraken. Ik zou menen dat voornamelijk het laatste belang zwaar weegt. 

Wanneer de deelnemers of pensioengerechtigden geen partij zijn bij de uitvoeringsovereenkomst, zijn 

werkgever en pensioenuitvoerder ook jegens derden gehouden zich te gedragen overeenkomstig de redelijkheid 

en billijkheid. Doen zij dat niet, dan leidt dat tot onrechtmatigheid.514 In het bijzonder heeft de Hoge Raad zich 

hierover uitgelaten in gevallen waarin sprake was van wanprestatie.515 In Vleesmeesters/Alog formuleerde de 

Hoge Raad de regel: ‘Wanneer iemand zich contractueel heeft gebonden, waardoor de contractverhouding 

waarbij hij partij is in het rechtsverkeer een schakel is gaan vormen waarmee de belangen van derden, die aan 

dit verkeer deelnemen, in allerlei vormen kunnen worden verbonden, staat het hem niet onder alle 

omstandigheden vrij de belangen te verwaarlozen die derden bij de behoorlijke nakoming van het contract 

kunnen hebben. Indien de belangen van een derde zo nauw zijn betrokken bij de behoorlijke uitvoering van de 

overeenkomst dat hij schade of ander nadeel kan lijden als een contractant in die uitvoering tekortschiet, 

kunnen de normen van hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, 

meebrengen dat die contractant deze belangen dient te ontzien door zijn gedrag mede door die belangen te 

laten bepalen.’516 

Wijziging of opzegging moet worden onderscheiden van wanprestatie. Van een tekortkoming in de 

nakoming is in de eerst genoemde gevallen immers geen sprake. Echter, in de literatuur worden de criteria uit 

Vleesmeesters/Alog ook wel van toepassing geacht op partijen die geen wanprestatie plegen.517 Volgt men deze 

lijn, dan volgt daaruit dat bij beëindiging van de uitvoeringsverhouding – en dus bij wisseling van uitvoerder – 

ook in het geval van opzegging of bij beëindigingovereenkomst zich de situatie kan voordoen dat de werkgever 

de belangen van deelnemers, diens nabestaanden of pensioengerechtigde dient te ontzien door zijn gedrag te 

laten bepalen door hun belangen. Evenals bij beëindiging van een uitvoeringsovereenkomst waarbij de 

begunstigden wel partij zijn, zou men dan kunnen denken aan gevallen waarin onverkorte opbouw althans 

onverkort tot uitkering komen van pensioen, slechts is gewaarborgd wanneer de werkgever partij is bij de 

uitvoeringsovereenkomst. Aan de keuze voor een andere uitvoerder kan dan (onder meer) in de weg staan:518  

(a) de hoedanigheid van partijen. Ten aanzien van dit gezichtspunt zou men onderscheid kunnen maken 

tussen werknemers en personen niet in dienst van de werkgever. De eerste groep staat in een gezagsrelatie tot 

de werkgever en kan zich dan ook wellicht minder eenvoudig verzetten tegen door de werkgever gemaakte 

keuzes, daar dit repercussies op de werkvloer kan hebben. Anderzijds beschikt deze groep over de mogelijkheid 

om zich binnen de organisatie van de werkgever te verzetten tegen de keuze voor een andere uitvoerder 

(medezeggenschap via ondernemingsraad, staking etc.). 

                                                      

514 Vergelijk de door Vranken voorgestelde herformulering van art. 6:2 BW in J.B.M. Vranken 1997 en Du Perron in zijn 
noot bij HR 24 september 2004 (Vleesmeesters/Alog), LJN AO9069, NJ 2008, 587. 
515 HR 24 september 2004 (Vleesmeesters/Alog), LJN AO9069, NJ 2008, 587; HR 20 januari 2012, LJN BT7496; HR 21 
december 2012, LJN BY0485. 
516 Ibid. 
517 Zie eerder aangehaalde noot van Du Perron. Zie ook de eerder aangehaalde opvatting van Vranken. Ik lees dit ook bij 
M.J. van Laarhoven 2005, p. 54 die meent dat beslissend is de feitelijke samenhang die achter de contractuele verbindingen 
schuilgaat. 
518 Zie de gezichtspuntencatalogus in HR 24 september 2004 (Vleesmeesters/Alog). 
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(b) de aard en strekking van de overeenkomst. Opzegbaarheid en daarmee het einde van de 

uitvoeringsovereenkomst, is, zo bleek hierboven, steeds het uitgangspunt. Dat een uitvoeringsrelatie op een 

goed moment tot een einde komt, kan dan ook niet verassend zijn voor de begunstigden voor het pensioen. De 

aard en strekking van de uitvoeringsovereenkomst kan dan ook niet op zichzelf aan beëindiging in de weg 

staan. Dat geldt ook bij uitvoeringsovereenkomsten voor bepaalde tijd, zij het dat men daar wellicht mocht 

verwachten dat de termijn werd vol gemaakt. Anderzijds bleek hierboven dat de wetgever bij uitvoering door 

pensioenfondsen veronderstelt een duurzame relatie c.q. een relatie van onbeperkte duur (ook al wijst de 

praktijk uit dat deze overeenkomsten ook voor bepaalde tijd worden aangegaan). Bij uitvoering door een 

pensioenfonds, zou men wellicht kunnen menen dat met beëindiging dan ook voorzichtiger dient te worden 

omgesprongen – althans eerder conflicteert met de gerechtvaardigde belangen van derden – daar met deze 

uitvoerders een sterk duurzame relatie wordt verondersteld. 

(c) de wijze waarop belangen derden bij de overeenkomst zijn betrokken, (d) de vraag of deze 

betrokkenheid voor de contractanten kenbaar was en (e) is door de partij die het initiatief tot beëindiging neemt 

bij de derde het vertrouwen gewekt dat met zijn belangen rekening zou worden gehouden. De 

uitvoeringsovereenkomst strekt ertoe de pensioenbelangen van derden veilig te stellen. Dat is het doel van de 

onderbrengingsplicht verankerd in pensioenwetgeving, waaraan werkgevers door middel van een 

uitvoeringsrelatie met een pensioenuitvoerder invulling geven. Betrokkenheid van belangen van de deelnemers, 

hun nabestaanden en pensioengerechtigden zal dan ook kenbaar zijn voor de werkgever. Dat deze belangen 

samenhangen met de financiële positie van de uitvoerder, en daarmee het voortbestaan van afdoende 

financiering van pensioen, zal voor de werkgever evenmin een verrassing zijn. 

(f) de bezwaarlijkheid rekening te houden met de belangen van de derde. Bij beoordeling van dit 

gezichtspunt zal onder andere gewicht kunnen worden toegekend aan de financiële positie van de werkgever en 

de kosten van voortzetting van de uitvoeringsrelatie. 

(g) de aard en omvang van het nadeel dat voor de derde dreigt. 

(h) de vraag of van de derde kon worden gevergd dat hij zich daartegen had ingedekt. In de 

pensioencontext is daarmee de vraag of de begunstigde voor het pensioen maatregelen heeft kunnen nemen 

om eventuele vermindering van pensioen vanwege beëindiging van de uitvoeringsrelatie te kunnen voorkomen. 

De mogelijkheden zijn gering. De reden is dat de begunstigden slechts in een beperkt aantal bij wet voorziene 

gevallen opgebouwd pensioen kunnen overdragen naar een andere pensioenuitvoerder (waardeoverdracht) dan 

wel contant kunnen maken (afkoop). Opzegging van de uitvoeringsrelatie, is op zichzelf geen grond daarvoor. 

Andere voorzorgsmaatregelen – aanvullende verzekeringen etc. – zijn er nauwelijks. Daarmee is het veelal, 

vermoedelijk, niet eenvoudig van de derde te vergen dat hij zich voor eventueel nadeel vanwege beëindiging 

van de uitvoeringsrelatie indekt. 

(i) de redelijkheid van een eventueel aan de derde aangeboden schadeloosstelling. Dit gezichtspunt biedt 

ruimte voor beoordeling van een eventueel overgangsregime, of vergoeding van verzekeringstechnisch nadeel 

door de werkgever aan de pensioenuitvoerder. 
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Vrije keuze van een pensioenuitvoerder? 

De keuze voor een nieuwe pensioenuitvoerder, zal in veel gevallen betekenen dat de relatie met de oude 

uitvoerder wordt beëindigd. Wanneer werkgever en pensioenuitvoerder dit buitengerechtelijk zouden willen 

bewerkstelligen, er geen sprake is van een tekortkoming in de nakoming van de uitvoeringsovereenkomst noch 

van een gebrek bij de totstandkoming van die overeenkomst, staan de werkgever twee mogelijkheden open. 

Gezamenlijk met de pensioenuitvoerder zou de werkgever tot beëindiging kunnen komen door het sluiten van 

een beëindigingovereenkomst. Eenzijdig zou de werkgever tot beëindigingen kunnen komen door opzegging 

van de uitvoeringsovereenkomst. 

Bij het sluiten van een beëindigingovereenkomst is de werkgever afhankelijk van medewerking door de 

pensioenuitvoerder. Opzeggen kan de werkgever met inachtneming van de wettelijke of contractuele 

opzegregels. Deze kunnen nopen tot het in acht nemen van opzegtermijnen en betalen van een 

schadevergoeding. 

Wanneer de belangen van de uitvoerder onaanvaardbaar door beëindiging worden getroffen, kan dat aan 

de opzegging in de weg staan. Dit is evenwel slechts in zeer uitzonderlijke gevallen aan de orde. 

Zowel bij opzegging als bij beëindiging met wederzijds goedvinden heeft de werkgever rekening te houden 

met de belangen van de deelnemers, hun nabestaanden en pensioengerechtigden. Wanneer zij partij zijn bij de 

uitvoeringsovereenkomst – en dat is zeker in verzekeringsverhoudingen niet ondenkbaar – vergt beëindiging 

zelfs hun medewerking. In andere gevallen kan beëindiging onrechtmatig zijn wanneer deelnemers, hun 

nabestaanden en pensioengerechtigde schade of nadeel lijden bij beëindiging van de uitvoeringsrelatie. Dit kan 

ertoe leiden dat de uitvoeringsrelatie niet onverkort kan worden beëindigd, althans slechts wanneer daar 

compensatie van nadeel tegenover staat.  
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13. Conclusie 
‘Er gebeurt van alles met die pensioenen, maar degene voor wie dat pensioen wordt opgebouwd, de 

werknemer, staat erbij en kijkt ernaar – vertegenwoordigd door een vakbond waar hij geen lid van is. Te oud 

voor de jongerenactiegroepen die zich ermee bemoeien, te jong voor pensionado-belangenclubs die moord en 

brand schreeuwen.’519 Deze sombere conclusie trekt Marike Stellinga in het NRC Handelsblad van 5 oktober 

2013, twee jaar na haar eerdere artikel over pensioenkeuzes. Er zit een kern van waarheid in. Zo wordt 

inderdaad de representativiteit van werknemersvertegenwoordigers hoofdzakelijk formeel getoetst. Toch valt 

er, althans in theorie, weldegelijk wat te kiezen door werkgevers en werknemers. 

De omvang van de keuzebevoegdheden van werkgevers en werknemers wordt bepaald door de rechtsbron 

van de pensioenregeling. Er zijn zes gangbare bronnen: (1) de individuele arbeidsovereenkomst, (2) de 

collectieve arbeidsovereenkomst, (3) een besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

strekkende tot verplichte deelname in een bedrijfstakpensioenfonds, (4) een besluit van de Minister van Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid strekkende verplichte deelname in een beroepspensioenregeling, (5) de Wet op het 

Notarisambt en (6) binding aan statuten en reglementen van de pensioenuitvoerder voor overheidswerkgevers 

en overheidswerknemers op grond van de Wet privatisering ABP. 

Het aantal werknemers dat gebonden is aan een verplichtstelling is relatief groot – ongeveer zeventig 

procent van de werkzame beroepsbevolking. Voor de empirische werkelijkheid van keuzebevoegdheden, zijn 

de bevoegdheden onder een verplichtstelling dus van relatief groot belang. Een kanttekening daarbij is dat 

hiermee nog niet is gezegd dat deze werknemers niet ook te maken hebben met een pensioenregeling die 

voortkomt uit een andere rechtsbron (bijvoorbeeld omdat zij inmiddels van baan zijn gewisseld en de nieuwe 

werkgever niet aan een verplichtstelling is gebonden). 

De pensioenuitvoerders waaruit werkgevers en werknemers kunnen kiezen, zijn binnen- en buitenlandse 

pensioenfondsen en verzekeraars, premiepensioeninstellingen en buitenlandse instellingen die voldoen aan de 

Europese pensioenfondsenrichtlijn. 

Volgt pensioen slechts uit een individuele arbeidsovereenkomst, dan is de werkgever over het algemeen 

bevoegd om de pensioenuitvoerder te kiezen. De individuele werknemer kan op dit punt niet veel, tenzij hij in 

de arbeidsovereenkomst zeggenschap over de keuze van de pensioenuitvoerder heeft weten te bedingen. 

Uiteraard kan een werkgever ervoor kiezen om tegemoet te komen aan de wensen van zijn werknemer. 

Wanneer de pensioenregeling is vastgelegd in een collectieve arbeidsovereenkomst, leidt dit tot een beperking 

van individuele keuzebevoegdheden van zowel werkgever als werknemer. Keuze voor een uitvoerder in strijd 

met de cao is niet goed mogelijk. Echter, het komt voor dat bij cao wel de regeling is vastgelegd maar niet wie 

zal optreden als uitvoerder. In dat geval kiest de individuele werkgever de pensioenuitvoerder, eventueel met 

inachtneming van contractueel aan de individuele werknemer toegekende zeggenschapsbevoegdheden. 

De mogelijkheden voor werkgevers en werknemers om autonoom een pensioenuitvoerder zijn uiterst 

beperkt wanneer men gebonden is aan verplichting tot deelname in een bedrijfstakpensioenfonds op grond van 

                                                      

519 Marike Stellinga 2013. 
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de Wet BPF 2000. De ruime meerderheid van de Nederlandse beroepsbevolking – en hun werkgevers – zijn 

daarmee sterk beperkt in hun bevoegdheden om een uitvoerder te kiezen. Een verplichtstelling op grond van 

de Wet BPF 2000 dwingt werkgevers en werknemers tot het nakomen van statuten en reglementen van het 

verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfonds. 

Keuzevrijheid voor werkgevers en werknemers gebonden aan verplichting tot deelname in een 

bedrijfstakpensioenfonds herleeft pas dan wanneer men zich aan die verplichtstelling weet te onttrekken. De 

mogelijkheden daartoe zijn beperkt, maar er kan wel degelijk het een ander. Vrijstelling van deelname is 

mogelijk indien men reeds voorafgaand aan de verplichtstelling beschikte over een eigen pensioenregeling, de 

werkgever deel is van een concern, de ondernemings-cao (met pensioenregeling) is vrijgesteld of het 

pensioenfonds onvoldoende goed presteert. In toenemende heeft vooral deze laatste vrijstellingsgrond 

werkgevers de laatste jaren de mogelijkheid geboden om zich aan een verplichtstelling te onttrekken. De 

keuzemogelijkheden bij vrijstelling zijn overigens beperkt nu de alternatieve pensioenregeling vaak 

gelijkwaardig zal moeten zijn aan de regeling van het verplichtgestelde pensioenfonds. De keuze voor de 

uitvoerder herleeft, maar de keuze voor de regeling dus niet echt. 

Ook is denkbaar dat de verplichtstelling wordt ingetrokken. Reden daarvoor is dat de verplichtstelling 

onvoldoende passend is binnen de bedrijfstak omdat de sociale partners betrokken bij de verplichtstelling deze 

bedrijfstak onvoldoende vertegenwoordigen of het fonds contrair de belangen van de bedrijfstak handelt. Deze 

intrekkingsmogelijkheid biedt ontevreden werknemers en werkgevers dus een keuzemogelijkheid door 

lidmaatschap van de vakbond of werkgeversvereniging op te zeggen. Nu de representativiteit van 

werknemersvertegenwoordigers slechts fictief wordt gemeten, biedt dit hoofdzakelijk werkgevers een 

mogelijkheid keuzevrijheid te herwinnen. Kleine werkgevers kunnen wat dat betreft weer minder dan grote 

werkgevers omdat niet het aantal bij een werkgeversvertegenwoordiger aangesloten werkgevers de 

representativiteit bepaalt, maar het aantal werknemers in dienst bij de aangesloten werkgevers. 

Indien de politieke wens zou bestaan om meer vrijheid te creëren ten aanzien van de keuze van een 

pensioenuitvoerder, dan is het instrument van gedeeltelijke intrekking – een bevoegdheid van de Minister van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid in te zetten op verzoek van sociale partners – daartoe geschikt en 

bovendien eenvoudig in te zetten zonder ingrijpende wijzigingen in het pensioenstelsel. De minister hoeft 

slechts op enkele onderdelen zijn beleid te vernieuwen. 

Werknemers die tijdelijk in Nederland werkzaam zijn, zouden zij een ontheffing van een verplichtstelling 

kunnen verkrijgen. Voor werknemers en werkgevers die zich aan een verplichtstelling weten te onttrekken, 

herleven eerder genoemde keuzemogelijkheden. Daarbij moet worden aangetekend dat deze 

keuzemogelijkheden niet steeds in volle glorie herleven: zo kan worden vereist dat de pensioenregeling – en 

denkelijk ook de uitvoering daarvan – gelijkwaardig is aan die van het verplichtgestelde fonds. 

Voor beroepsgenoten volgt de meest omvangrijke beperking van de mogelijkheden om een 

pensioenuitvoerder te kiezen uit verplichte deelname in een beroepspensioenregeling op grond van de Wet 

verplichte beroepspensioenregeling. De beperking van keuzebevoegdheden vertoont grote gelijkenis met die 

voor werknemers en werkgevers gebonden aan verplichtstelling tot deelname in een bedrijfstakpensioenfonds. 
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Notarissen, toegevoegd notarissen en kandidaat-notarissen zijn op grond van de wet verplicht deel te nemen in 

de Stichting Notarieel Pensioenfonds. Keuze voor een andere uitvoerder vergt wijziging van de wet. 

De aanspraken en verplichtingen van overheidswerknemers, gewezen overheidswerknemers en hun 

nagelaten betrekkingen ter zake van pensioen zijn vastgelegd in een overeenkomst (naar burgerlijk recht) tussen 

de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en centrales van overheidspersoneel. Thans is de 

Stichting pensioenfonds ABP bij die overeenkomst als uitvoerder aangewezen. De keuze voor een andere 

uitvoerder kunnen overheidswerkgevers en werknemers niet op individueel niveau maken. De keuze voor een 

ander uitvoerder vergt een gezamenlijk verzoek van de sectorwerkgever en de meerderheid van de binnen de 

desbetreffende sector representatieve verenigingen van overheidspersoneel of centrales van 

overheidspersoneel. 

Werkgevers en werknemers kunnen meer kiezen in collectief dan in individueel verband. 

Verplichtstellingen en vrijstellingen daarvan, worden aangevraagd door werkgevers- en 

werknemersvertegenwoordigers of door vertegenwoordigers van beroepsgenoten. Ook bij cao kunnen 

werkgevers en weknemers collectief de keuze van de pensioenuitvoerder vastleggen. Overigens zou op 

collectief niveau ook kunnen worden gegarandeerd dat werknemers en werkgevers juist ten aanzien van de 

keuze van de pensioenuitvoerder (of sommige elementen van de pensioenregeling) individueel bevoegd zijn. 

Voorts heeft bij verzekerde regelingen en bij uitvoering van een premiepensioeninstelling de ondernemingsraad 

binnen de onderneming van de werkgever de nodige zeggenschap over uitvoering van de pensioenregeling. 

Over de reikwijdte van deze zeggenschap is de rechtsgeleerde literatuur verdeeld. In dit paper verdedig ik de 

stelling dat de ondernemingsraad ook zeggenschap heeft – althans kan hebben in concrete gevallen – over 

aspecten van uitvoering van de pensioenregeling en de keuze van de pensioenuitvoerder. 

Het voorgaande laat zien dat werkgevers en werknemers in theorie ruime keuzemogelijkheden kunnen 

toekomen ten aanzien van degene die optreedt als pensioenuitvoerder. In het geval van een verplichtstelling 

bleken keuzemogelijkheden vooral aan collectieven van werkgevers en werknemers toe te komen. Echter ook 

ten aanzien van deze hoofdregels over pensioenkeuzes gelden enkele belangrijke beperkingen. Bij overgang van 

onderneming is uitgangspunt dat ook ter zake van pensioen de rechten en plichten van de vervreemdende 

werkgever overgaan op de verkrijger. Eventuele keuzemogelijkheden van zowel werkgever als werknemer gaan 

in dat geval dus ook over en blijven daardoor intact. Op de hoofdregel dat rechten en plichten mee overgaan 

bestaan in de pensioensfeer echter enkele uitzonderingen met een groot effect. Beschikt bijvoorbeeld de 

verkrijgende werkgever al over een pensioenregeling, dan gaan werknemers in die regeling – met de daarbij 

horende keuzemogelijkheden – deelnemen. Ander uitzonderingen betreffen onder meer verplichte deelname in 

een bedrijfstakpensioenfonds en pensioenregelingen bij cao. 

Wanneer een werkgever of een werknemer de mogelijkheid heeft om zelf een pensioenuitvoerder te kiezen 

(bijvoorbeeld ten aanzien van een aanvullende pensioenregeling), zal hij moeten bedenken dat een 

pensioenfonds niet hetzelfde kan bieden als een verzekeraar. Pensioenfondsen mogen pensioenregelingen 

waaraan werknemers vrijwillig deelnemen, slechts uitvoeren wanneer zij ook de verplichte basisregeling 

uitvoeren. Voorts is het pensioenfondsen niet toegelaten dat zij iedere willekeurige werkgever of werknemer bij 
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zich laten aansluiten. Voorwaarde is een aantoonbare relatie met de werkingssfeer – bijvoorbeeld de bedrijfstak 

of groep van onderneming – waarvoor het pensioenfonds werkzaam is. 

De hiervoor besproken keuzemogelijkheden betreffen steeds een keuze voor de toekomst. Voor de keuze 

om opgebouwde pensioenrechten en aanspraken ‘te verhuizen’ van de ene naar de andere pensioenuitvoerder, 

gelden bijzondere regels. Deze waardeoverdracht is slechts denkbaar in een aantal limitatief bij wet benoemde 

situaties. De voornaamste beperking is erin gelegen dat wanneer niet tijdig een verzoek tot een dergelijk 

overdracht wordt gedaan, er niet langer een recht op waardeoverdracht bestaat, maar deelnemers nog slechts 

een keuze voor een andere uitvoerder kunnen maken wanneer de oude pensioenuitvoerder bereid is om mee te 

werken. De financiële positie van de betrokken pensioenuitvoerders kan aan waardeoverdracht in de weg staan 

en dus keuze beperken. Werkgevers kunnen bij waardeoverdracht worden geconfronteerd met (grote) 

betalingsverplichtingen. 

Het blijkt dat voornamelijk de werkgever bevoegd is om een pensioenuitvoerder te kiezen. Het is namelijk 

de werkgever op wie de wettelijke plicht rust een uitvoeringsovereenkomst aan te gaan met een 

pensioenuitvoerder. Wanneer de werkgever zou willen kiezen voor een andere uitvoerder, dan zal hij of de 

termijn waarvoor hij het contract met de uitvoerder is aangegaan moeten uitzitten. Of hij zal tussentijds dat 

contract moeten beëindigen. Wanneer de pensioenuitvoerder daaraan meewerkt, is beëindiging van de 

uitvoeringsrelatie juridisch eenvoudig. Een handtekening van beide partijen is afdoende. Zou de werkgever 

tussentijds de relatie willen beëindigen, dan zou hij de uitvoeringsrelatie kunnen opzeggen. Ook een 

uitvoeringsovereenkomst kan worden opgezegd. De werkgever zal er daarbij op moeten rekenen dat hij 

opzegtermijnen in acht zal moeten nemen en mogelijk een vergoeding verschuldigd is aan de 

pensioenuitvoerder. De werkgever zal voorts goed moeten bedenken dat tussentijds beëindigen van de relatie 

met de uitvoerder niet altijd in het belang is van zijn werknemers of andere begunstigden voor het pensioen. 

Deze belangen zal de werkgever bij beëindiging moeten betrekken. Doet hij dat niet, of onvoldoende, dan kan 

dat leiden tot schadeplichtigheid. 

Het voorgaande laat zien dat het recht tot uitgangspunt neemt dat werkgevers en werknemers autonoom 

beslissen over wie er voor hen optreedt als pensioenuitvoerder. Het is de werkgever die (voor zijn werknemers) 

een pensioenuitvoerder kiest. Het staat werkgever en werknemer daarbij in ruime mate vrij om elkaar 

bevoegdheden ten aanzien van die keuze toe te kennen. Het blijkt echter ook dat deze ruime 

keuzemogelijkheden in de pensioenpraktijk sterk zijn gelimiteerd, vooral in die gevallen waarin sprake is van 

verplichte deelname. Voor degene die de Nederlandse pensioenpraktijk kennen, lijkt dit wellicht een evidente 

conclusie. Toch is ook gebleken dat iedere vorm van verplichtstelling de nodige mogelijkheden kent om zich 

aan de betreffende verplichtstelling te kunnen onttrekken. In die gevallen herleven de ruime 

keuzemogelijkheden voor een werkgever en een werknemer om te kiezen voor een pensioenuitvoerder die het 

meest beantwoordt aan hun wensen. 
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Lijst van afkortingen 
 

AB  - AB Rechtspraak Bestuursrecht 

ABRvS  - Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 

Awb  - Algemene wet bestuursrecht 

BW  - Burgerlijk Wetboek 

CBB  - College van Beroep voor het bedrijfsleven 

DNB  - De Nederlandsche Bank 

HR  - Hoge Raad der Nederlanden 

HvJ EU  - Hof van Justitie van de Europese Unie 

JAR  - Jurisprudentie Arbeidsrecht 

JB  - Jurisprudentie Bestuursrecht 

LJN  - Landelijk Jurisprudentie Nummer 

NJ  - Nederlandse Jurisprudentie 

PJ  - Pensioenjurisprudentie 

PW  - Pensioenwet 

Rb.  - Rechtbank 

ROR  - Rechtspraak Ondernemingsraad 

SER  - Sociaal-Economische Raad 

Stb.  - Staatsblad 

Stcrt.  - De Nederlandse Staatscourant 

Wet BPF 2000 - Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 

Wet BPF - Wet betreffende de verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds 1949 

Wet cao  - Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst 

Wfd  - Wet financiële dienstverlening 

Wft  - Wet op het financieel toezicht 

Wna  - Wet op het Notarisambt 

WOR  - Wet op de ondernemingsraden 

Wpa  - Wet privatisering ABP 

Wvb  - Wet verplichte beroepspensioenregeling 
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