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Hoofdstuk 1 

I N L E I D I N G 

1.1. Het stelsel van pensioenvoorzieningen 

Het stelsel van pensioenvoorzieningen in Nederland kan worden geken
schetst als een drie-lagen-stelsel. 

1. De basispensioenvoorziening 
De eerste laag van de pensioenvoorziening wordt gevormd door het 
wetteüjke basispensioen. Hiertoe behoren: 
a. het algemene ouderdomspensioen krachtens de Algemene Ouderdomswet 

( A O W ) en 
b. het algemene weduwen- en wezenpensioen krachtens de Algemene 

Weduwen- en Wezenwet (AWW). 
De A O W en de A W W voorzien in een ouderdomspensioen resp. in een 
weduwen- en wezenpensioen voor de verzekerden.1 Verzekerd zijn in 
beginsel alle ingezetenen, alsmede degenen die in Nederland aan de 
loonbelasting zijn onderworpen, reden waarom de A O W en A W W als 
volksverzekeringen kunnen worden aangeduid. De hoogte van het A O W - en 
AWW-pensioen is gerelateerd aan het minimumloon. De A O W en A W W 
vormen aldus een bodem voor de ontwikkeling van aanvullende pensioen
regelingen. 

2. De aanvullende of bovenwettelijke pensioenvoorziening 
De tweede laag bestaat uit collectieve pensioenregelingen voor groepen 
werknemers of zelfstandigen. Ook de door een werkgever getroffen 
regeling voor één persoon behoort tot de aanvullende pensioenvoorziening. 
De voornaamste in deze laag vallende pensioenen zijn: 
a. het pensioen voor werknemers in het bedrijfsleven, dat wordt ontleend 

aan: 
- hetzij een door de werkgever gedane toezegging omtrent pensioen, 
waarop de Pensioen- en spaarfondsenwet (PSW) van toepassing is, 

1. Volgens CRvB 7 december 1988, A B 1989, 10 hebben ook weduwnaars recht op een 
"weduwenpensioen" ingevolge de AWW. 
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- hetzij de verphchtstelling van het deelnemen in een bedrijfs
pensioenfonds krachtens de Wet betreffende verplichte deelneming in 
een bedrijfspensioenfonds (Wet Bpf); 

b. het pensioen voor beoefenaren van een beroep, waarvoor de grondslag 
is gelegen in de verphchtstelling van het deelnemen in een beroeps
pensioenregeling krachtens de Wet betreffende de verplichte deel
neming in een beroepspensioenregeling (Wet Bpr). Voor notarissen en 
advocaten bestaan afzonderlijke regelingen2; 

c. het pensioen voor overheidspersoneel dat is geregeld in de Algemene 
burgerlijke pensioenwet (ABP-wet), voor militairen ingevolge de 
Algemene militaire pensioenwet en voor politieke ambtsdragers 
ingevolge de Algemene Pensioenwet politieke ambtsdragers. Voorts is 
van overheidswege in de Spoorwegpensioenwet een afzonderlijke 
pensioenvoorziening getroffen voor personeel in dienst van de Neder
landse Spoorwegen N V . Afzonderlijke pensioenvoorzieningen bestaan 
voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen.3 

Het pensioen dat de rechthebbenden aan deze voorzieningen ontlenen, is 
vrijwel steeds bedoeld als een aanvulling op het basispensioen. Op grond 
hiervan wordt dit pensioen het aanvullende of bovenwettelijke pensioen 
genoemd. 

3. De vrijwillige pensioenvoorziening 
De derde laag in de pensioenvoorziening bestaat uit de regelingen die 
individuele personen op eigen kosten tot stand brengen. Deze regelingen 
noem ik vrijwillige pensioenvoorzieningen. Kenmerkend voor een vrij
willige pensioenvoorziening is dat de betrokkene deze volledig uit zijn 
netto-inkomen financiert. Indien de werkgever een financiële bijdrage 
levert, kan derhalve niet van een vrijwiUige voorziening worden ge
sproken. 
Vrijwillige pensioenvoorzieningen zijn van tweeërlei aard: 
a. strikte privé-voorzieningen; deze betreffen lijfrente overeenkomsten en 

levensverzekeringen die tot pensioenuitkeringen leiden; 4 

b. de vrijwiUige voorzieningen die tot stand komen binnen het kader van 
een door anderen getroffen (collectieve) aanvullende voorziening; deze 
betreffen de vrijwillige of facultatieve voorzieningen van aanvullende 
regelingen, zoals de vrijwiUige aanvulling op een door de werkgever 
getroffen aanvuUende pensioenregeling. 

2. Zie hierover Bijl, Vrij beroep en verplichte pensioenregeling, 1989. 
3. Vgl. Noordam, Het sociaal voorzieningenrecht, 1984, p. 38-40. 
4. Zie hierover Clausing, diss. 1976, p. 84 en Bod, diss. 1979, p. 80. 
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12. Het onderzoek. Pensioenvoorzieningen voor werknemers 

1. Object en structuur. In dit boek behandel ik juridische vraagstukken 

die betrekking hebben op de pensioenvoorzieningen voor werknemers in 

het bedrijfsleven. Om welke onderwerpen het hierbij gaat, blijkt uit de 

structuur van het boek. In deze structuur kunnen vijf delen worden 

onderscheiden. 

Deel 1. Na het inleidend hoofdstuk worden in de hoofdstukken 2 tot en 

met 5 de algemene lijnen en een aantal kernbegrippen van de basis- en 

aanvullende pensioenvoorzieningen uiteengezet. Aansluitend bespreek ik in 

hoofdstuk 6 het rechtskarakter van het aanvullende pensioen. Dit hoofd

stuk vormt de grondslag voor de analyse van de rechtsverhoudingen 

tussen de partijen die bij een pensioenregeling zijn betrokken. 

Deel 2. De hoofdstukken 7 tot en met 13 behandelen rechtsregels 

betreffende de wijze waarop en de voorwaarden waaronder een rechtsgel

dige aanvullende pensioenregeling tot stand komt. Een belangrijke plaats 

wordt hierbij ingenomen door beschouwingen over de pensioentoezegging 

en over de verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds, alsmede de 

vrijstelling daarvan. Ook de personele werkingssfeer van de PSW en de 

Wet Bpf komt in dit deel aan de orde. 

Deel 3. Het derde deel omvat de hoofdstukken 14 tot en met 26 en analy

seert de rechten en verp%htmgen_j5an J!^^Së!!^^J^^^SÊ^. en 

pensioenfondsen of verzekeraars tegenover elkaar. Allereerst bespreek ik 

de uitvoering van de pensioentoezegging, de juridische betekenis daarvan 

en de aard van de rechtsverhoudingen tussen de betrokken partijen. In 

dat verband behandel ik onder meer de vraag of en in hoeverre de 

rechtsverhouding tussen een pensioenfonds en de deelnemer in het fonds 

door het rechtspersonenrecht dan wel door het contractenrecht wordt 

beheerst. Vervolgens ga ik in dit deel in op de uitvoeringsorganen van de 

gensic^nregdüng^^JIierbij gaat het om een juridisch begripsmatige 

afbakening van een pensioenfonds en een verzekeringsmaatschappij en de 

rechtsvorm van de uitvoeringsorganen. In aansluiting hierop ga ik in op 

het aanbod van diensten door buitenlandse pensioenfondsen en verze

keraars op de Nederlandse pensioenmarkt. Vervolgens komen aan de orde 

het toezicht, enkele juridische aspecten van het beheer van voor pensioen 

bjsstemde geiden door pensioenfondsen, alsmede het bestuur van en de" 

zeggenschap bij pensioenfondsen. Voorts behandel ik in dit deel de 

juridische betekenis van het (niet) betalen van de pensioenpremies, in 

welk kader ik tevens analyseer of de pensioenpremie juridisch als loon 
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kan worden aangemerkt. Tenslotte komt aan de orde de aansprakelijkheid 
voor de pensioenbetaling, de mogelijkheid pensioenaanspraken te wijzigen, 
de samenloop van het AOW-pensioen en het aanvullende pensioen en de 
eigendom van de pensioengelden. 
Deel 4. In deel 4 - de hoofdstukken 27 tot en met 35 - komen onderwer
pen aan de orde die samenhangen met het eindigen van de deelneming in 
een pensioenregeling. Het gaat hierbij om zowel het eindigen van de 
deelneming vóór de pensioendatum, als het eindigen van de deelneming 
wegens het bereiken van de pensioenleeftijd. Het eerste - eindigen voor 
de pensioendatum - staat bekend als pensioenbreuk. Ik bespreek in welke 
situaties een pensioenbreuk kan ontstaan en welke de invloed is van de 
pensioenbreuk op de pensioenaanspraken. Een pensioenbreuk kan nadelige 
gevolgen hebben voor de verwachte pensioenaanspraken, waarbij de waar-
deaantasting van opgebouwde pensioenaanspraken een belangrijk element 
is. De^ vraag hoe deze waardeaantasting kan worden voorkomen, komt 
uitgebreid aan de orde. In dat kader behandel ik het indexeren van pen
sioenaanspraken en ingegane pensioenen en ga voorts in op de oplossingen 
die binnen de systematiek van pensioenregelingen kunnen worden gevon
den om pensioenaanspraken tegen waardeaantasting te beschermen 
(levensjaren- en dienstjarenregeling), alsmede op de vraag of de op
gebouwde pensioenaanspraken bij verandering van werkgever kunnen 
worden meegenomen (waardeoverdracht). Hiernaast wijd ik in dit deel 
beschouwingen aan de mogelijkheden tot voortzetting van de pensioenop
bouw tijdens werkloosheid en tijdens ziekte/arbeidsongeschiktheid. 
Deel 5. Het vijfde deel is toekomst gericht. Het omvat de hoofdstukken 36 
en 37. Hierin bespreek ik actuele vraagstukken betreffende het_ flexibili-
seren en individualiseren van pensiognr^ 

voor de pensioenvoorziening in de toekomst te schetsen. In het kader van 
dit toekomstplan bespreek ik of en, zo ja, hoe een pensioenplicht voor 
werknemers tot stand dient te worden gebracht. 

2. Thema's. Door het gehele boek lopen een drietal thema's, die in elk 
van de delen terugkeren. Het eerste thema wordt gevormd door de eigen 
aard van het aanvullend pensioen en in samenhang hiermee van de 
rechtsverhoudingen tussen de betrokken partijen. Dit thema komt aan de 
orde bij de bespreking van het rechtskarakter van het pensioen en 
manifesteert zich vervolgens telkens bij beschouwingen over de rechten 
en verplichtingen van werkgevers, werknemers en uitvoeringsorganen van 
pensioenregelingen. 
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Het tweede thema is het beginsel van gelijke behandeling. Dit beginsel is 
in onder meer art. 1 Grondwet (Gw.), art. 119 EEG-Verdrag en art. 26 
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten ( IVBPR) 
vastgelegd. Het eist dat gelijke gevallen gelijk worden behandeld; het 
maken van onderscheid dient te berusten op zakelijke gronden die niets 
van doen hebben met ongelijke behandeling. Onder dit thema vallen het 
vraagstuk van de gelijke behandeling van mannen en vrouwen met 
betrekking tot de toelating tot, de inhoud van en de uitvoering van een 
pensioenregeling. Onder dit thema valt voorts het vraagstuk van de 
gelijke behandeling van deelnemers en gewezen deelnemers in een 
pensioenregeling bij het toekennen van pensioenverbeteringen. 
Het derde thema is het rechtszekerheidsbeginsel. Onder dit beginsel 
begrijp ik het vertrouwensbeginsel. Tot het rechtszekerheidsbeginsel 
behoren de regel dat terugwerkende kracht van maatregelen ten nadele 
van partijen verboden is en de regel dat men mag vertrouwen op de 
duurzaamheid en eerbiediging van bestaande rechten en verplichtingen, op 
het nakomen van (pensioentoezeggingen en op het voldoen aan gewekte 
verwachtingen. Een juridische basis voor deze regels ligt in het door art. 
1 Eerste Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden ( E V R M ) beschermde 
eigendomsrecht. Het rechtszekerheidsbeginsel komt in het bijzonder ter 
sprake in verband met de vraag of opgebouwde pensioenaanspraken 
kunnen worden gewijzigd, de vraag of een aanspraak op het indexeren 
van pensioenaanspraken bestaat en de vraag of werkgevers en de uit
voeringsorganen van pensioenregelingen bij wet nieuwe (financiële) 
verplichtingen kunnen worden opgelegd. 

3. Methode en begrenzing. De aanvullende pensioenvoorziening voor 
werknemers bespreek ik in haar relatie tot de basispensioenvoorziening 
enerzijds en de vrijwillige pensioenvoorziening anderzijds. Behalve aan de 
aanvullende pensioenvoorziening wijd ik daarom beschouwingen aan de 
basis- en de vrijwillige pensioenvoorziening. Het accent ligt bij de 
behandeling op het ouderdomspensioen. Het nabestaandenpensioen en het 
invaliditeitspensioen noem ik slechts daar, waar dit voor een goed begrip 
nodig is. 
Juridische vraagstukken betreffende de pensioenvoorzieningen voor 
werknemers worden niet alleen beheerst door het algemene verbintenis
senrecht en het arbeidsrecht, maar ook door het verzekeringsrecht en 
hierbij met name het pensioenverzekeringsrecht, het sociale zekerheids
recht, het econonüsch-ordeningsrecht, het rechtspersonenrecht en het 
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internationale recht, in het bijzonder het EG-recht. Dit heeft geresulteerd 
in juridische beschouwingen over pensioenvoorzieningen voor werknemers 
in relatie tot al deze rechtsgebieden tezamen. De PSW en de Wet Bpf 
vormen hierbij niettemin het centrale punt. Hiernaast bespreek ik overige 
wet- en regelgeving, rechtspraak, literatuur, collectieve arbeidsovereen
komsten (cao's) en statuten en reglementen van pensioenfondsen. Voorts 
heb ik financieringsvraagstukken in het onderzoek betrokken. Ik ga echter 
niet afzonderlijk in op economische, actuariële en fiscale vraagstukken.5 

Gelet op de omvang van het onderzoek heb ik er van afgezien stelsel
matig rechtsvergelijking toe te passen. 

4. Wetenschappelijk belang. Een systematische rechtswetenschappelijke 
beschouwing over pensioenvoorzieningen voor werknemers ontbreekt tot 
nu toe in de rechtsliteratuur. Het proefschrift Bedrijfspensioenfondsen van 
Offerhaus gaat slechts in op de bedrijfspensioenfondsen en is bovendien 
gedateerd.6 De studie Pensioen- en spaarfondsen van Thierry kent een 
bredere opzet, maar heeft vooral een economische invalshoek.7 In zijn 
proefschrift Pensioen en privaatrecht behandelt Bod uitsluitend civielrech
telijke vraagstukken betreffende pensioenvoorzieningen. Na een analyse 
van het pensioenbegrip beperkt Bod zich vervolgens tot twee vraagstuk
ken: de bescherming van pensioenaanspraken tegen crediteuren en de 
pensioenverrekening bij scheiding en deling van een huwelijksgoederen
gemeenschap.8 Deze beide vraagstukken laat ik ter zijde. De overige 
literatuur behandelt een deel van de problematiek of beoogt een praktijk
commentaar op de pensioenvoorzieningen te geven.9 

Onder vraagstukken die betrekking hebben op de pensioenvoorzieningen 
voor werknemers, kan men ook het leerstuk van de natuurlijke pensioen
verbintenis begrijpen. Dit leerstuk heeft Wessels in zijn proefschrift 
Natuurlijke verbintenissen behandeld, zodat ik het buiten beschouwing 
laat. 1 0 

5. Men zie voor economische vraagstukken: Kuné, diss. 1978. Voor fiscale vraagstukken zie 
men onder meer: Van Overbeeke, diss. 1980; Stevens/Van Yperen, Kernpunten van pensioen, 
1987; Van Buul, Waardering van pensioenen, 1988. Vooral Van Buul behandelt ook actuariële 
vraagstukken. 
6. Offerhaus, diss. 1953. 
7. Thieny, Pensioen- en spaarfondsen, 1955. 
8. Bod, diss. 1979, p. 1. 
9. Van de algemene werken noem ik als voorbeeld: Stigter/Ploeg, Levensverzekering, 1983; 
Mok/Van Huizen, Pensioenveizekering, 1984; Tulfer, Pensioenen, 1986; Bendeis/Den Heijer, 
Pensioenen, 1988; Vloemans (red.), Ondernemingspensioenen; Stevens (red.), Pensioen en 
andere toekomstvoorzieningen. 
10. Wessels, diss. 1988, p. 222-282. 
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5. Maatschappelijk belang. Een adequate pensioenvoorziening voor alle 
werknemers zonder belemmeringen ter zake van de arbeidsmobiliteit is 
zowel in maatschappelijk als in economisch opzicht van groot belang. 1 1 

De pensioenvoorzieningen voor werknemers vertonen gebreken. Voor een 
aantal werknemers bestaat in het geheel geen aanvullende pensioen
regeling (de witte vlek). 1 2 De bestaande regelingen vertonen leemten, 
waarbij met name kan worden gedacht aan de nadelige gevolgen voor de 
pensioenaanspraken bij verandering van werkgever en het achterwege 
blijven van pensioenverbeteringen na ingang van het pensioen. De 
Stichting van de Arbeid (STAR) en de Sociaal-Economische Raad (SER) 
beklemtonen reeds in 1969 dat deze gebreken dringend om een oplossing 
vragen. 1 3 Sedertdien is daarmee vooruitgang geboekt, maar een definitieve 
en volledige oplossing is nog niet bereikt. Inzicht in de juridische vraag
stukken betreffende de pensioenvoorzieningen voor werknemers kan een 
bijdrage leveren aan het oplossen van de onvolkomenheden in de voor
zieningen. Het uiteindelijke streven hierbij is het waarborgen dat de 
werknemer die ten gevolge van ouderdom niet meer in staat is door 
arbeid in zijn inkomen te voorzien, financiële zekerheid wordt geboden. 

6. Afsluiting. De tekst is op 1 mei 1989 afgesloten. Niettemin heb ik op 
enkele plaatsen nadien beschikbaar gekomen gegevens kunnen verwerken. 

11. Aldus ook de Commissie Sociale Verkeringen van de STAR in een Nota van 30 oktober 
1969, Bijlage VI bij SER-Advies 1970, no. 5, p. VI/2. 
12. Zie hierover: Pensioenkamer, Witte vlekken op pensioengebied, 1987. 
13. Zie de Nota van de Commissie Sociale Verzekeringen van de STAR en het SER-Advies 
genoemd in noot 11. 
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Hoofdstuk 2 

D E B A S I S P E N S I O E N V O O R Z I E N I N G 
- A O W en A W W -

2.1. D e A O W 

2.1.1. Algemeen 

De Algemene Ouderdomswet (AOW) is in 1956 totstandgekomen en op 1 
januari 1957 in werking getreden.1 De wet is verschillende malen ge
wijzigd, onder meer in 1985 en in 1988 in verband met de aanpassing aan 
het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen. Ter 
onderscheiding spreek ik nader over de A O W 1956, de A O W 1985 en de 
A O W 1988. 
De A O W geeft een dekking tegen inkomensverlies als gevolg van ouder
dom. De wet voorziet in een ouderdomspensioen (AOW-pensioen) vanaf het 
65ste jaar voor ieder die verzekerd is geweest, alsmede in een toeslag 
voor de gehuwd of ongehuwd samenwonende pensioengerechtigde met een 
jongere - niet pensioengerechtigde - partner. Ook geeft de wet regels 
over een vakantie- en overhjdensuitkering en omtrent de vrijwillige 
verzekering. 
De A O W wordt uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). 

2.1.2. Kring verzekerden 

Verzekerde in de zin van de A O W is degene tussen de 15 en 65 jaar die 
ingezetene is of ter zake van in Nederland verrichte arbeid aan de 
loonbelasting is onderworpen (art. 6, eerste lid, A O W ) . Ingevolge de Wet 
aanpassing uitkeringsregelingen zal de leeftijdsgrens van 15 jaar ter 
afbakening van de kring van verzekerden per 1 januari 1990 vervallen. Op 
grond van deze Wet wordt art. 6 A O W aldus gewijzigd, dat ieder die nog 
niet de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt verzekerd is. 2 

Nadere regels omtrent de kring van verzekerden geeft het op art. 6, 

1. Wet van 31 mei 1956, Stb. 281, laatstelijk gewijzigd bij wet van 27 april 1989, Stb. 129. 
2. Wet van 27 april 1989, Stb. 127. 
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tweede lid, A O W gebaseerde Besluit uitbreiding en beperking kring 
verzekerden volksverzekeringen.3 

Ook hebben de regels van het EG-recht invloed op de kring van ver
zekerden. EG-verordening 1408/71 inzake de sociale zekerheid voor 
migrerende werknemers geeft regels ter zake van de coördinatie van de 
sociale zekerheidsstelsels tussen de lid-staten van de E G . 4 De hoofdregel 
van de verordening is dat iemand valt onder het stelsel van sociale 
zekerheid van het land waar hij werkt. Het HvJ E G heeft in het arrest 
Ten Holder van 12 juni 1986, R S V 1987/24 bepaald dat een werknemer aan 
het stelsel van het laatste werkland onderworpen blijft, zolang hij niet op 
het grondgebied van een andere lid-staat gaat werken. Neem bijvoorbeeld 
de situatie dat iemand in Duitsland woont en in Nederland werkt. Wanneer 
deze persoon werkloos wordt, blijft hij onder de Nederlandse A O W vallen 
totdat hij in Duitsland - of een andere lid-staat - werkzaamheden gaat 
verrichten. De in art. 6 A O W neergelegde wooneis kan op grond van de 
uitleg die het Hof van Justitie aan verordening 1408/71 heeft gegeven, 
niet aan deze werknemer worden tegengeworpen.5 

2.1.3. Opbouw pensioenaanspraken en korting 

De A O W kent voor de pensioenaanspraken het opbouwstelsel. Het recht op 
AOW-pensioen wordt gedurende de verzekerde jaren - de jaren tussen het 
15de en 65ste levensjaar - opgebouwd, voor zover aan de premiebetalings
plicht is voldaan. Aldus ligt aan de A O W de verzekeringsgedachte ten 
grondslag. E lk jaar bouwt de verzekerde 2 procent van het pensioen op. 
In art. 13, eerste lid, onderdeel a, A O W is hieraan deze uitwerking 
gegeven, dat het pensioen voor elk onverzekerd jaar met 2 procent wordt 
gekort. 
Op grond van de Wet aanpassing uitkeringsregelingen wordt in verband 
met de verzekeringsplicht de leeftijdsgrens van 15 jaar afgeschaft. 
Niettemin blijven dan alleen de verzekerde tijdvakken tussen het 15de en 

3. KB van 19 oktober 1976, Stb. 557, zoals gewijzigd bij KB van 17 april 1986, Stb. 269. Een 
algehele herziening van het Besluit is gerealiseerd bij KB van 3 mei 1989 (Besluit uitbrei
ding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1989), dat op 1 juli 1989 in werking 
is getreden. 
4. Verordening van 14 juni 1971, PB Nr. L149, nadien herhaalde malen gewijzigd. 
5. Zie ook HvJ E G 29 juni 1988, RSV 1988/265, alsmede de door H R 11 juni 1988, RSV 
1988/266 en CRvB 31 augustus 1988, RSV 1988/267 aan het HvJ E G voorgelegde, op de A O W 
toegespitste, prejudiciële vragen. Voor literatuur: Keunen, SMA 1987, p. 98-104; Levelt-
Overmars, rede 1988; Pieters (red.), Europees sociale zekerheidsrecht, 1988. Een wijziging 
van verordening 1408/71 waarmee wordt beoogd op niet-actieven de sociale zekerheidswet
geving van het woonland van toepassing te doen zijn, is in voorbereiding; zie Aanh. Hand. 
TK1988-89,490. 
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het 65ste levensjaar recht op ouderdomspensioen geven (art. 7 A O W zoals 

het artikel komt te luiden na invoering van de Wet aanpassing uitkerings

regelingen).6 

D e A O W legt geen directe relatie tussen de betaalde premie en het recht 

op en de hoogte van het AOW-pensioen. E r bestaat geen equivalentie 

tussen premie en uitkering. De uitkeringen zijn integendeel uniform en 

onafhankelijk van de betaalde premie. Wel wordt een korting van 2 pro

cent toegepast voor elk jaar dat de verzekerde schuldig nalatig is geble

ven met het betalen van de premie (art. 13, eerst lid, onderdeel b, A O W ) . 

Het recht op de AOW-toeslag wordt op overeenkomstige wijze opgebouwd 

als het ouderdomspensioen. Ook voor het recht op de toeslag komt dit in 

de kortingsregeling tot uitdrukking. Voor elk jaar dat de partner van de 

pensioengerechtigde niet verzekerd is geweest en voor elk jaar dat hij/zij 

schuldig nalatig is geweest met premiebetaling, wordt de toeslag met 2 

procent gekort. Voor de korting op de toeslag zijn bepalend de jaren 

gelegen tussen het 15de jaar van de partner en het 65ste jaar van de 

pensioengerechtigde (art. 13, tweede l id, onderdelen a en b, A O W ) . De 

memorie van antwoord aan de Eerste Kamer bij de A O W 1988 rechtvaar

digt het korten op de toeslag door er op te wijzen, dat een korting ook 

moet worden toegepast op het ouderdomspensioen waarop de partner vanaf 

zijn/haar 65-jarige leeftijd aanspraak heeft. De continuïteit van het 

inkomen op grond van de A O W zou met de korting op de toeslag zijn ge

diend. 7 

2.1.4. Gelijke behandeling 

1. Regeling in A O W 1956 

De A O W 1956 introduceerde een basispensioen voor ongehuwden en een 

daarvan afgeleid gehuwdenpensioen voor gehuwde mannen. Ingevolge de 

A O W 1956 bouwde de gehuwde vrouw een eigen aanspraak op pensioen op, 

maar dit resulteerde niet in een zelfstandig recht op ouderdomspensioen: 

de aanspraak kon slechts door haar echtgenoot geldend worden gemaakt 

vanaf het moment dat hij de 65-jarige leeftijd had bereikt (art. 7, eerste 

in verband met tweede üd, A O W 1956). In concreto betekende dit dat de 

pensioenaanspraken van de gehuwde vrouw werden geïncorporeerd in het 

6. Vgl. hierbij MvT bij de Wet aanpassing uitkeringsregelingen, T K 1988-89, 20 855, nr.3, 
p. 19. 
7. MvA E K A O W 1988, E K 1987-88,20 384, nr.l72b, p.5. 
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aan de gehuwde man toe te kennen gehuwdenpensioen. Dit gehuwden
pensioen bestond dus eigenlijk uit twee delen. 8 Het resultaat kan ook zo 
worden benaderd dat het gehuwdenpensioen een verhoging onderging in 
verband met de aanwezigheid van een echtgenoot ten laste, al betreft het 
hier een eigen aanspraak van de echtgenoot en niet een afgeleide 
aanspraak. Aan de regeling betreffende het pensioenrecht van de gehuwde 
vrouw ligt volgens de memorie van toelichting bij de A O W 1956 de 
gedachte ten grondslag dat bij een echtpaar in het algemeen slechts dan 
behoefte aan een basispensioen bestaat, wanneer de man 65 jaar is. 9 In 
het licht van deze gedachte moet art. 7, tweede lid, onderdeel c, A O W 
1956 worden gezien, inhoudende dat de gehuwde vrouw wel een zelf
standig recht heeft op ouderdomspensioen - namelijk een gehuwden
pensioen - indien zij kostwinner is en haar echtgenoot de leeftijd van 65 
jaar nog niet heeft bereikt. Overigens was de S V B op grond van art. 16, 
tweede l id, A O W 1956 bevoegd ten hoogste de helft van het gehuwden
pensioen - het pensioenaandeel van de vrouw - betaalbaar te stellen aan 
de gehuwde vrouw. D e omstandigheid dat de gehuwde vrouw eigen 
pensioenaanspraken verwierf manifesteerde zich op het moment dat zij 
ongehuwd zou worden (door echtscheiding of het overlijden van de 
echtgenoot). De aanspraken kon zij dan weer wel zelfstandig effectueren. 
Voorts kwamen de eigen aanspraken tot uitdrukking in de kortings
regeling: het gehuwdenpensioen werd met 1 procent gekort voor elk jaar 
dat één van beiden niet verzekerd was geweest of schuldig nalatig was 
gebleven met premiebetaling. 1 0 In samenhang met de regeling dat van een 
echtpaar alleen de gehuwde man een zelfstandig recht op ouderdoms
pensioen had, was ook alleen de gehuwde man zelfstandig premieplichtig. 
Hiertoe werd het premieplichtig inkomen van de vrouw toegerekend aan 
de man. Door dit samenstel van bepalingen kwam de A O W 1956 aan zowel 
de kant van de uitkeringen als de kant van premieheffing in strijd met 
het (nadien opgekomen) beginsel van gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen. 

2. Wijzigingen A O W in 1985 en in 1988 
Teneinde de A O W met het beginsel van gelijke behandeling in overeen
stemming te brengen is de wet in een aantal etappes gewijzigd. Met de 
wijzigingen werd beoogd uitvoering te geven aan EG-richtlijn 79/7 
betreffende de gelijke behandeling van mannen en vrouwen in wettelijke 

8. MvT A O W 1956, TK1945-55,4009, nr.3, p. 55. 
9. MvT A O W 1956, T K 1954-55,4009, nr.3, p. 31. 
10. Vgl. Knopper, SCOSZ-studie 5,1988, p. 11. 
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regelingen inzake de sociale zekerheid. 1 1 Aan de bepalingen van de 

richtlijn moest op uiterlijk per 23 december 1984 uitvoering zijn gegeven. 

Eerst is bij wet van 6 december 1984, Stb. 622, de premiebetaling per 1 

januari 1985 geïndividualiseerd: iedere verzekerde werd over zijn eigen 

inkomen premie verschuldigd. Vervolgens is bij wet van 28 maart 1985, 

Stb. 180, het recht op uitkering per 1 april 1985 verzelfstandigd, waarbij 

het recht op uitkering van de gehuwde vrouw met terugwerkende kracht 

tot 1 januari 1985 werd ingevoerd. Tevens is bij de wet van 28 maart 

1985 de regeling betreffende de toeslag in de A O W vastgelegd. Tenslotte 

is de regeling inzake het recht op ouderdomspensioen en het recht op 

toeslag bij wet van 30 maart 1988, Stb. 115 herzien. 

De A O W 1985 kende aan gehuwden ieder een ouderdomspensioen van 50 

procent van het "oude" gehuwdenpensioen toe. Dit is de meest eenvoudige 

manier om de A O W aan de kant van de uitkeringen met het beginsel van 

gelijke behandeling in overeenstemming te brengen. Ieder van beide 

echtgenoten krijgt immers vanaf het bereiken van de 65-jarige leeftijd 

een zelfstandig recht op de door hem of haar opgebouwde aanspraken. 

Ingevolge de A O W 1985 bestond voor de pensioengerechtigde met een 

jongere - niet pensioengerechtigde - echtgenoot tevens recht op een 

(vooralsnog inkomensonafhankelijke) toeslag van 50 procent Bij de 

wijziging van de A O W in 1988 is het ouderdomspensioen voor een 

pensioengerechtigde met een jongere partner gesteld op 70 procent van 

het gehuwdenpensioen oude-stijl. Het traject voor de toeslag is hierdoor 

minder groot geworden (namelijk van 50 tot 30 procent teruggebracht).1 2 

De vraag is inmiddels opgekomen of de A O W thans in overeenstemming is 

met het beginsel van gelijke behandeling. Deze vraag heeft betrekking op 

zowel de naar leefsituatie gedifferentieerde uitkeringen, als de toeslag

regeling. Hierop kom ik nog terug. 1 3 

3. Doorwerking ongelijke behandeling mannen en vrouwen 

Ingevolge art. 2, eerste l id, onderdeel i , van het Besluit uitbreiding en 

beperking kring verzekerden volksverzekeringen uit 1976 werd niet als 

verzekerde aangemerkt de binnen Nederland wonende gehuwde vrouw, wier 

echtgenoot niet verzekerd was op grond van het in art. 2, eerste l id, 

onderdelen a-h, van het Besluit bepaalde. 1 4 De onderdelen a-h betreffen 

11. Richtlijn van 19 december 1978, PB 1979, Nr. L 6. 
12. Zie Nota "De A O W na 1 april 1988", T K 1986-87, 19 985, nr.2 en MvT A O W 1988, T K 
1987-88,20 384, nr.3, p. 2 e.v. 
13. Zie hoofdstuk 25 (Samenloop AOW-pensioen en aanvullend pensioen). 
14. Stb. 557. 
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onder meer het geval dat de echtgenoot wegens arbeid buiten Nederland 
ingevolge een buitenlands stelsel van sociale zekerheid voor ouderdoms
pensioen is verzekerd. In zodanig geval was dus ook zijn echtgenote niet 
verzekerd, ook al behoorde zij op grond van art. 6 A O W tot de kring van 
verzekerden. Zelfs indien de echtgenote als werkneemster in Nederland 
werkzaam was geweest, was zij niet verzekerd gedurende de tijdvakken 
dat haar echtgenoot ingevolge een buitenlands stelsel was verzekerd. Voor 
gehuwde mannen gold niet de regel dat zij niet verzekerd waren indien 
hun echtgenotes ingevolge een buitenlands stelsel waren verzekerd. Aldus 
maakte het Besluit uit 1976 rechtstreeks onderscheid tussen mannen en 
vrouwen. De bepaling inzake de uitsluiting van de gehuwde vrouw van de 
kring van verzekerden is bij wijziging van het Besluit in 1985 weliswaar 
geschrapt.1 5 Maar wanneer een (gehuwd geweest zijnde) vrouw op grond 
van het K B 1976 een aantal niet verzekerde jaren heeft, leiden deze niet 
verzekerde jaren na wijziging van het K B in 1985 nog steeds tot een 
korting op het ouderdomspensioen. De ongelijke behandeling van mannen 
en vrouwen uit het verleden, werkt zo door tot een periode gelegen na de 
wijziging van de A O W in 1985. De ongelijke behandeling heeft effect met 
betrekking tot een na de wijziging gelegen periode. De vraag is of de 
A O W aldus in overeenstemming is met EG-richthjn 79/7. 
Voor beantwoording van deze vraag geldt als uitgangspunt dat HvJ E G 8 
maart 1988, R S V 1988/183 (Dik) heeft geoordeeld dat een lid-staat na 23 
december 1984 geen ongelijke behandeling mag laten voortduren, die te 
wijten is aan de omstandigheid dat de aan het ontstaan van het recht op 
uitkering verbonden voorwaarden reeds vóór die datum golden. 1 6 Het lijkt 
derhalve niet geoorloofd dat de discriminerende bepaling uit het K B 1976 
na 23 december 1984 nog effect resulteert. Hierbij dient overigens wel 
rekening te worden gehouden met de personele werkingssfeer van E G -
richtlijn 79/7. De richtlijn is van toepassing op de beroepsbevolking (art. 
3). Voor personen die niet tot de beroepsbevolking behoren, gelden de 
normen van de richtlijn niet. Hierdoor vallen huisvrouwen, die nimmer 
actief zijn geweest op de arbeidsmarkt, buiten de werkingssfeer van 
richtlijn 79/7. Ten aanzien van deze categorie personen is de doorwerking 
van de ongelijke behandeling dus niet strijdig met de richtlijn. Inmiddels 
heeft de RvB Utrecht 12 februari 1988, R S V 1988/233 over de door

is. KB van 26 april 1985, Stb. 297. 
16. Zie ook HvJ E G 24 juni 1987, RSV 1988/182 (Borrie Clarke). 
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werking van de nadelige effecten van het K B 1976 een prejudiciële vraag 
aan het Hof van Justitie E G voorgelegd. 1 7 

Intussen bedenke men dat de personele werkingssfeer van het verbod tot 
ongeüjke behandeling als bedoeld in art. 26 Internationaal Verdrag 
burgerrechten en politieke rechten (IVBPR) ruimer i s . 1 8 

4. Gelijke behandeling gehuwden en ongehuwd samenwonenden 
Voor toepassing van de A O W 1956 werden ongehuwd samenwonenden als 
ongehuwden beschouwd. Aldus kende de A O W een ongelijke behandeling 
op grond van de burgerlijke staat. Bij wet van 6 november 1986, Stb. 563, 
is in art. 1, derde lid, A O W vastgelegd dat ongehuwden, die duurzaam een 
gezamenlijke huishouding voeren, voor toepassing van de A O W als gehuwd 
moeten worden aangemerkt. Deze gehjkstelling gold aanvankelijk tot 1 
april 1988, doch is krachtens de wet van 30 maart 1988, Stb. 115, 
definitief in de A O W geregeld. 1 9 

2.1.5. Huidige uitkeringssystematiek 

De A O W kent momenteel een ouderdomspensioen voor: 
a. 1. de gehuwde en ongehuwd samenwonende pensioengerechtigde van 

wie de partner jonger dan 65 jaar is en 
2. de ongehuwde pensioengerechtigde ter hoogte van 70 procent van 
het netto-minimumloon; 

b. de gehuwde en ongehuwd samenwonende pensioengerechtigde van wie 
de partner 65 jaar of ouder is ter hoogte van 50 procent van het 
netto-minimumloon; 

c. de ongehuwde pensioengerechtigde met een kind jonger dan 18 jaar 
(één-oudergezin) ter hoogte van 90 procent van het netto-minimum
loon. 

De hoogte van het ouderdomspensioen is derhalve afhankelijk van de 
leefsituatie van de betrokkene. Het ouderdomspensioen voor een pensioen
gerechtigde met een jongere - niet pensioengerechtigde - partner wordt 
verlaagd van 70 naar 50 procent wanneer de partner de leeftijd van 65 

17. Zaak 48/88. Eenzelfde vraag is aan het HvJ E G voorgelegd door de RvB Groningen bij 
twee uitspraken van 29 maart 1988; zie weekoverzicht HvJ E G Nr. 12/88, zaken 107/88 en 
108/88. Zie over deze prejudiciële vragen: Korte, NJCM-bulletin 1989, p. 159 e.v. 
18. VN-Verdrag van 16 december 1976, Trb. 1969/99; voor Nederland goedgekeurd bij wet 
van 24 november 1978, Stb. 624 en in werking getreden op 11 maart 1979. 
19. De gelijkstelling van ongehuwden met gehuwden geldt niet voor personen tussen wie 
bloedverwantschap in de eerste of tweede graad bestaat. Volgens RvB 's-Hertogenbosch 5 
oktober 1988, PS1988,885 is de regeling aldus in strijd met art. 26 IVBPR. 
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jaar bereikt. De herziening vindt op grond van art. 1 Besluit intrekking 
en herziening ouderdomspensioen plaats met ingang van de eerste dag van 
de maand waarin de partner 65 jaar wordt. 2 0 Beide partners ontvangen 
dan immers een ouderdomspensioen van 50 procent van het minimumloon. 
Zolang de partner nog geen 65 jaar is, heeft de gehuwde of ongehuwd 
samenwonende pensioengerechtigde recht op een toeslag ter hoogte van 
maximaal 30 procent van het netto-minimumloon. De regeling inzake de 
toeslag strekt er toe de desbetreffende pensioengerechtigde een inkomen 
van ten minste het relevante sociaal niinimum voor een gezin te garan
deren. De toeslag is afhankelijk van het inkomen van de niet pensioen
gerechtigde partner. Het inkomen of vermogen van de pensioengerechtigde 
zelf doet voor het recht op toeslag niet ter zake. Op de toeslag bestaat 
aanspraak zolang het inkomen uit of in verband met arbeid van de 
partner niet meer bedraagt dan de maximale toeslag. Voor de toetsing van 
het inkomen van de partner blijft hierbij buiten beschouwing een bedrag 
van 15 procent van het bruto-minimumloon plus een derde gedeelte van 
het meerdere (art. 11 A O W ) . Het Inkomensbesluit A O W geeft aan wat voor 
toepassing van de toeslagregeling onder inkomen uit of in verband met 
arbeid moet worden verstaan. 2 1 Het inkomensbegrip omvat in beginsel elke 
opbrengst van arbeid en alle winst uit bedrijf of beroep (art. 2 Inkomens
besluit A O W ) . 

2.1.6. KarakterAOW-uitkeringen 

1. Inkomensdervingskarakter ouderdomspensioen 
Voor het recht op ouderdomspensioen gaat de A O W uit van veronderstelde 
inkomensderving. De rechtsgrond voor het toekennen van een A O W -
pensioen ligt in de gedachte dat de verzekerde inkomen derft of kan 
derven indien het verzekerd risico - ouderdom - intreedt. De A O W kan 
daarom wat het recht op ouderdomspensioen betreft tot de inkomens-
dervingsregelingen worden gerekend. 2 2 Of de pensioengerechtigde ook 
feitelijk inkomen derft is voor het recht op AOW-pensioen echter niet 
van belang. 

20. Besluit van 12 juli 1985, Stcrt. 1985, 136, zoals gewijzigd bij Besluit van 6 september 
1988, Stcrt. 1988,175. 
21. Besluit van 31 maart 1988, Stcrt. 1988,64. 
22. Nota de A O W na 1 april 1988, T K 1986-87, 19 985, nr.2, p. 3, en SER, Advies 84/02, p. 
19. 
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2. Flat-rate-svsteem ouderdomspensioen 
De Noodwet Ouderdomsvoorziening 1947, de voorloper van de A O W , kende 
het systeem van inkomensaftrek.23 Dit systeem is veel bekritiseerd. De 
inkomensaftrek zou misbruik in de hand werken, de spaarzin remmen en 
de groei van de aanvullende pensioenregelingen belemmeren. 2 4 Zeer 
duidelijk is de memorie van antwoord bij de A O W 1956: 

"Naar de mening van de ondergetekenden is het ten enenmale uit
gesloten in een definitief stelsel van ouderdomsverzekering deze 
inkomensaftrek opnieuw op te nemen. Zij leidt tot allerlei ongewenste 
toestanden, belemmert de totstandkoming van eigen pensioenvoor
zieningen, doodt de spaarzin en is in strijd met de verzekeringsge
dachte".2 5 

De A O W beoogt te functioneren als een eenvoudig uit te voeren ouder
domsvoorziening, die zowel rekening houdt met het bestaan van aan
vullende pensioenregelingen, als stimulerend werkt op het tot stand 
komen en in stand blijven van deze regelingen. In verband hiermee gaat 
de A O W enerzijds niet verder dan het geven van een basisvoorziening en 
hanteert zij anderzijds niet het systeem van inkomensaftrek.2 6 Ten 
aanzien van de hoogte van het pensioen volgt de A O W daarom het "flat-
rate-systeem": er gelden uniforme uitkeringen, die niet afhankelijk zijn 
van vroeger inkomen en ook onafhankelijk van eventueel actueel inkomen 
en vermogen van de gepensioneerde.2 7 

3. Gedifferentieerd ouderdomspensioen 
De vraag of de pensioengerechtigde behoefte aan de uitkering heeft, is 
voor het recht op ouderdomspensioen niet relevant. Wel hield de A O W 
1956 al rekening met de omstandigheid dat de kosten van levensonderhoud 
voor een echtpaar "aanzienlijk blijven beneden het tweevoud der kosten 
van een ongehuwde bejaarde".28 Dit gebeurde aldus dat de verhouding van 
het gehuwdenpensioen tot het ongehuwdenpensioen in de A O W 1956 werd 
gesteld op 100:60. Deze verhouding is momenteel 100:70, terwijl tevens 
een pensioen voor een één-oudergezin is ingevoerd. Het systeem van naar 

23. Wet van 24 mei 1947, Stb. H155. 
24. Rang, diss. 1960, p. 113. 
25. TK1955-56,4009, nr.7, p. 5. 
26. MvT A O W 1956, T K 1954-55, nr.3, p. 30. 
27. Vgl. ook Rang, diss. 1960, p. 111 e.v. en Mannouiy/Asscher-Vonk, Hoofdtrekken van de 
sociale verzekering, 1987, p. 161. 
28. MvT A O W 1956, T K 1954-55,4009, nr.3, p. 31. 
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leefomstandigheden gedifferentieerde uitkeringen voegt een behoefte
element toe en is daarom een vreemd element in een inkomens-
dervingsregeling.2 9 De rechtvaardiging voor de differentiatie van de 
uitkeringen ligt in de omstandigheid dat de A O W niet uitgaat van 
feitelijke inkomensderving. De uitkeringen zijn integendeel op de fictie 
van inkomensderving gebaseerd en juist dat maakt het verdedigbaar dat de 
inkomensderving afhankelijk van de leefsituatie een andere inhoud krijgt. 
Z o kan met de hogere lasten van een gezin in vergelijking met die van 
een alleenstaande rekening worden gehouden. 

4. Minimumbehoeftekarakter toeslag 
Het recht op toeslag is bedoeld als een minimumbehoefte-voorziening en 
is daarom afhankelijk van het inkomen van de met-pensioengerechtigde 
partner. 

2.1.7. Van bodempensioen naar sociaal minimum; de netto-netto koppeling 

Aanvankelijk beoogde de A O W niet meer dan een bodempensioen te 
bieden. Daarmee wordt bedoeld dat de uitkeringen niet pretendeerden 
voldoende te zijn voor een minimaal levensonderhoud.3 0 Het ouderdoms
pensioen is in de loop der jaren stelselmatig verhoogd. Bij wet van 10 
december 1964, Stb. 486 is een sociaal minimum ingevoerd, dat wil zeggen 
dat het pensioen op een peil is gebracht dat geacht werd ook bij 
afwezigheid van ieder ander inkomen voldoende te zijn ter dekking van 
de minimale levensbehoeften. In verband met gewijzigde inzichten omtrent 
de hoogte van het sociaal minimum is het AOW-pensioen nadien enkele 
malen structureel verhoogd, voor het eerst per 1 januari 1970 (Wet van 3 
juli 1970, Stb. 350). Als sluitstuk van deze verhogingen is het netto 
AOW-pensioen door de Wet aanpassingsmechanismen ( W A M ) met ingang 
van 1 januari 1980 gekoppeld aan het netto-minimumloon (zie thans art. 9, 
vijfde lid, en art. 12, eerste lid, A O W ) . 3 1 De aangebrachte netto-netto 
koppeling bewerkstelligt dat het netto AOW-pensioen dezelfde wijzigingen 
ondergaat als het netto-minimumloon. 
Op grond van art. 3 Wet aanpassing uitkeringsregelingen zal het ouder
domspensioen worden afgeleid van het "referentieminimumloon''. Hiertoe 
wordt het bruto-minimumloon verhoogd met een overhevelingstoeslag. 

29. Mannoury/Asscher-Vonk, 1987, p. 89 en Borgesius, TPV1987, p. 83. 
30. MvT A O W 1956, T K 1954-55, 4009, nr.3, p. 30 en 32. Zie ook Commissie Financiering 
Oudedagsvoorziening, 1987, p. 59. 
31. W A M , wet van 20 december 1979, Stb. 711. 
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Vervolgens wordt het netto AOW-pensioen afgeleid van het netto-mini
mumloon, dat weer van het bruto-niinimumloon plus overhevelingstoeslag 
is afgeleid. De overhevelingstoeslag in de grondslag voor het A O W -
pensioen is bedoeld als compensatie voor het betrekken van die uitkering 
in de heffing van de premies volksverzekeringen. Op grond van de Wet 
financiering volksverzekeringen worden boven 65-jarigen premies A A W en 
A W B Z verschuldigd. 3 2 

D e memorie van toelichting bij de wet van 3 juli 1970 ziet de structurele 
verhogingen van het AOW-pensioen als: "een begin van een oplossing van 
het gehele pensioenvraagstuk", want: 

"De bedoelde structurele verhogingen hebben immers ten doel een eerste 
stap te zetten op de weg tot verbetering van de pensioenen".3 3 

Met de structurele verhogingen van de uitkeringen is zo beoogd een basis 
te leggen voor de verbetering van de aanvullende pensioenen. Daarom ook 
is eveneens bij wet van 3 juli 1970 in de A O W de bepaling opgenomen dat 
de structurele verhogingen van het AOW-pensioen, behoudens vrijstelling, 
in de pensioenregeling van een pensioenfonds of van een werkgever 
buiten beschouwing moeten blijven. 3 4 Deze vrijlatingsregeling is thans 
neergelegd in de art. 72 en 73 A O W . 

2.1.8. Indexeren AOW-pensioen 

Van meet af aan bevat de A O W een regeling betreffende het indexeren 
van het ouderdomspensioen. Ingevolge art. 9, eerste lid, A O W 1956 wordt 
het ouderdomspensioen verhoogd of verlaagd al naar gelang het index
cijfer der lonen is gestegen of gedaald. De in art. 9 A O W 1956 vervatte 
indexclausule bindt het ouderdomspensioen aan de regelingslonen. De 
clausule heeft ten doel de koopkracht van het ouderdomspensioen aan te 
passen aan wijzigingen in de economische situatie en de gepensioneerden 
zo te laten delen in een ontwikkeling van de welvaart. 3 5 De aanpassing 
kon blijkens art. 9, vijfde lid, A O W 1956 achterwege blijven indien de 
herziening van het pensioen ertoe zou leiden dat het netto AOW-pensioen 

32. MvT Wet aanpassing uitkeringsregelingen, T K 1988-89, 29 855, nr.3, p. 7, 18 en 56, 
alsmede de brief van de staatssecretaris van SZW behorende bij deze MvT, T K 1988-89, 20 
855, nr.4, p. 4. 
33. MvT, T K 1969-70,10 584, nr.3, p. 6 en 7. 
34. Vgl. MvA bij wet van 3 juli 1970, T K 1969-70,10 584, nr.7, p. 6 en 7. 
35. MvT A O W 1956, T K 1955-56,4009, nr. 3, p. 34 en 56. 
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een verhoging zou ondergaan, welke niet in gelijke mate voor de actieve 
werknemers zou gelden. 
Het beginsel van welvaartsvastheid is voor het AOW-pensioen met het 
totstandkomen van de Wet aanpassingsmechanismen ( W A M ) op andere 
wijze in die wet neergelegd. Bij de W A M is de netto-netto koppeling tot 
stand gebracht, waardoor het AOW-pensioen op netto-basis dezelfde 
wijzigingen ondergaat als het netto-nnnimumloon. Het minimumloon is op 
zijn beurt op bruto-basis gebonden aan het indexcijfer van de regelings
lonen, maar hieruit is geen automatische koppeling ontstaan (art. 14 
W M M ) . Op 21 januari 1989 is bij de Tweede Kamer het wetsvoorstel 
ingediend, strekkende tot vervanging van het bestaande aanpassings
mechanisme door een stelsel van beleidsmatige aanpassing.3 6 Ik kom op 
een en ander nog terug. 

De indexverhogingen van het AOW-pensioen, welke plaatsvinden na de 
datum waarop een persoon zijn deelneming in een pensioenregeling van 
een pensioenfonds of een werkgever beëindigt, moeten - behoudens 
vrijstelling - in de desbetreffende aanvullende pensioenregelingen buiten 
beschouwing blijven (art. 71 A O W ) . 

2.1.9. Financiering 

1. Premiebetaling 
De middelen voor de AOW-uitkeringen worden opgebracht door de 
verzekerden, zij zijn premieplichtig (art. 34 A O W ) . De premie bedraagt 
een vast percentage van het premie-inkomen en zijn dus inkomens
afhankelijk. Daar de uitkeringen uniform zijn, in deze zin dat zij niet in 
relatie staan tot de betaalde premie, noch tot het inkomen vóór pen
sionering, ligt in de wijze van financiering van het AOW-pensioen een 
element van solidariteit van de hoger betaalden met degenen zonder of 
met een laag inkomen. De solidariteit is wel begrensd: er geldt een 
maximum-premiegrens. Deze bedraagt voor 1989 f 65 900,-. 
De Wet financiering volksverzekeringen zal bij haar inwerkingtreding per 
1 januari 1990 een voor alle volksverzekeringen uniforme regeling voor de 
premieheffing tot stand brengen. Op grond van deze wet worden personen 
van 65 jaar en ouder premieplichtig voor de volksverzekeringen A A W en 
A W B Z . Ten aanzien van de premie voor de A O W maakt art. 10, derde lid, 
Wet financiering volksverzekeringen voor personen vanaf 65 jaar evenwel 

36. TK1988-89,21014, nr.1 e.v. 
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een uitzondering op de premieplicht, in verband met te verwachten 
negatieve inkomenseffecten indien deze categorie verzekerden AOW-premie 
verschuldigd zou worden. 3 7 

De premies worden gestort in het door de S V B te beheren Ouderdoms-
fonds (art. 35 A O W ; art. 28 en 29 Wet financiering volksverzekeringen). 

2. Omslagstelsel 
Het AOW-pensioen wordt gefinancierd volgens het omslagstelsel, ook 
genoemd pay-as-you-go systeem.3 8 Het omslagstelsel houdt in dat in enig 
jaar de uitkeringen worden betaald uit de middelen die het werkende deel 
van de bevolking in datzelfde jaar door premie-betaling opbrengt. 3 9 E r 
wordt derhalve geen kapitaal gevormd waaruit de pensioenen van de 
premiebetalers te gelegener tijd worden voldaan. Het omslagstelsel is aldus 
gebaseerd op solidariteit van de werkenden met de gepensioneerden. 
Het omslagstelsel brengt mee dat het premiepercentage elk jaar afzonder
lijk moet worden geschat. De premie kan dientengevolge in de praktijk 
van jaar tot jaar blijken te veranderen. Een dergelijke voortdurende 
wijziging van het premiepercentage moet onwenselijk worden geacht. 
Daarom bepaalt art. 34 A O W dat het Ouderdomsfonds een reserve zal 
aanhouden. Deze reserve is bedoeld als schommelfonds en strekt er toe 
het premiepercentage zoveel mogelijk constant te doen zijn. Van de 
reservevorming gaat zo een stabiliserende werking uit . 4 0 De Wet finan
ciering volksverzekeringen bevat geen bepaling inzake een aan te houden 
reserve, doch de wet verbiedt de reservevorming evenmin. Het blijft onder 
vigeur van de Wet financiering volksverzekeringen derhalve mogelijk een 
schommelfonds aan te houden. 

3. Vergrijzing 
De verwachtingen omtrent de demografische ontwikkelingen duiden op een 
sterke vergrijzing van de Nederlandse bevolking. Het aantal 65-plussers 
bedroeg in 1985 1,73 miljoen. Volgens berekeningen van het CBS zal dit 
aantal in 2010 zijn gestegen tot 2,36 miljoen en in 2035 3,56 miljoen 
bedragen. Tegelijkertijd treedt er volgens de verwachtingen een ont
groening op: het aantal jongeren in de leeftijd tot 20 jaar zal dalen van 
4,09 miljoen in 1985 tot 2,99 miljoen in 2035 volgens de midden variant 

37. MvT Wet premieheffing volksverzekeringen, TK1987-88,20 625, nr.3, p. 14. 
38. Vgl. Boot, diss. 1947, p. 30. 
39. Kuné, diss. 1987, p. 10. Zie voor de keuze van het omslagstelsel SER, Advies 1954, no. 
3, p. 64 e.v. 
40. MvT A O W 1956, T K 1954-55,4009, nr.3, p. 45. 
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en tot 3,70 miljoen volgens de hoge variant. Weliswaar zal het aantal 
personen tussen 20 en 65 jaar ongeveer constant blijven, maar de 
verhouding tussen het aantal 65-plussers en de potentiële beroepsbevolking 
zal niettemin stijgen van 0,20 in 1985 tot 0,44 in 2035 volgens de midden 
variant en 0,42 volgens de hoge variant. 4 1 Tegenover de toename van het 
aantal pensioengerechtigden staat dus geen toename van het aantal 
premiebetalers. E r treedt derhalve een relatieve versmalling van het 
draagvlak voor de financiering van het AOW-pensioen op. Nochtans levert 
de financierbaarheid van de AOW-uitkeringen volgens de Commissie 
Financiering Oudedagsvoorzieningen geen problemen op. Naar het oordeel 
van de Commissie zal de economische groei voldoende zijn om de hogere 
AOW-uitgaven te kunnen financieren.42 Het kabinet onderschrijft deze 
opvatting. 4 3 In de literatuur is het oordeel van de Commissie evenwel van 
critisch commentaar voorzien. 4 4 

Voor het geval de financiering van de A O W wel problematisch zou blijken 
te worden heeft de Commissie Financiering Oudedagsvoorziening onder 
meer voorgesteld de pensioenleeftijd te verhogen van 65 naar 66 jaar en 
de pensioengerechtigden te betrekken in de heffing van de AOW-premie. 

2.1.10. Conclusie AOW 

De A O W voorziet in een basispensioen voor de verzekerden vanaf de 65-
jarige leeftijd. Aan de wet ligt de inkomensdervingsgedachte ten grondslag 
en zij behoort derhalve tot de inkomensdervingsregelingen. De A O W -
uitkeringen zijn gedifferentieerd naar de leefsituatie van de pensioen
gerechtigden. De A O W is ook gebaseerd op de verzekeringsgedachte: 
gedurende de verzekerde jaren bouwt men pensioenaanspraken op voor 
zover de verschuldigde premie is voldaan. In overeensteniming hiermee 
draagt het AOW-pensioen een "flat-rate-karakter": het pensioen is 
onafhankelijk van vroeger of actueel inkomen en vermogen van de 
pensioengerechtigde. De hoogte van het netto AOW-pensioen is gekoppeld 
aan het netto-minimumloon (netto-netto koppeling). Door het flat-rate-
karakter enerzijds en de netto-netto koppeling anderzijds beoogt de A O W 
een hechte basis te bieden voor de ontwikkeling van de aanvullende 
pensioenen. 

41. Deze cijfers zijn genoemd in het rapport van de Commissie Financiering Oudedags
voorziening, 1987, p. 24-27. 
42. Zie het rapport van de Commissie, 1987. 
43. TK1987-88,20 640, nr.2. 
44. Bijvoorbeeld: Van den Bosch, SMA 1988, p. 375 e.v. en Van den Heuvel/Koppelmans, De 
toekomst van de A O W , 1988. 
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E r is een aantal omstandigheden waardoor deze basis nu reeds wordt of in 

de toekomst kan worden aangetast. Ten eerste heeft de AOW-toeslag een 

minimumbehoeftevooraening in de A O W geïntroduceerd. De toeslag is 

sedert 1 april 1988 inkomensafhankeüjk. Ten tweede is de vraag op

gekomen of het naar leefsituatie gedifferentieerde AOW-pensioen, alsmede 

de toeslagregeling in overeenstemming zijn met het beginsel van gelijke 

behandeling van mannen en vrouwen. Ten derde is uit de netto-netto 

koppeling geen automatische aanpassing van het pensioen aan de stijging 

van de lonen voortgevloeid. Ten vierde heeft de vergrijzing vragen doen 

rijzen omtrent de financierbaarheid van de AOW-uitkeringen in de 

toekomst. Deze punten zijn voor de samenloop van het AOW-pensioen en 

aanvullend pensioen van groot belang. 

22. D e A W W 

2.2.1. Algemeen 

De Algemene Weduwen- en Wezenwet ( A W W ) is in 1959 tot stand gekomen 

en op 1 oktober van dat jaar in werking getreden. 4 5 De A W W geeft 

dekking tegen inkomensverlies als gevolg van het overlijden van een 

verzekerde. De wet voorziet in een weduwenpensioen, een tijdelijke 

weduwenuitkering en een wezenpensioen op nunimumniveau. In de wet is 

eveneens een bijzonder weduwenpensioen geregeld. 

Verzekerd zijn degenen, die de leeftijd van 15 jaar hebben bereikt en 

ingezetene zijn, dan wel ter zake van in Nederland verrichte arbeid aan 

de loonbelasting zijn onderworpen (art. 7 A W W ) . De leeftijdsgrens van 15 

jaar vervalt per 1 januari 1990 op grond van de Wet aanpassing uit

keringsregelingen. 

De AWW-uitkeringen zijn op bruto-basis gekoppeld aan het bruto-AOW-

pensioen (art. 21, vierde lid, A W W ) . Op grond van de Wet aanpassing 

uitkeringsregelingen zal evenwel in art. 19 A W W worden vastgelegd, dat 

de uitkeringen van het netto-minimumloon worden afgeleid. Dit netto-

minimumloon is blijkens art. 3 Wet aanpassing uitkeringsregelingen het 

referentieminimumloon. 

De S V B voert de A W W uit. 

45. Wet van 9 april 1959, Stb. 139, laatstelijk gewijzigd bij wet 27 arpil 1989, Stb. 129. 
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2.2.2. Risicoverzekering 

De A W W is een risicoverzekering. Dat wil zeggen dat het recht op 
uitkering onafhankelijk is van de verzekeringsduur. De A W W biedt slechts 
dekking indien en zolang de verzekering voortduurt. Een recht op 
uitkering ontstaat derhalve alleen wanneer de verzekering ten tijde van 
het intreden van het risico (overlijden) bestaat. E r wordt gedurende de 
verzekerde jaren geen recht op uitkering opgebouwd. 4 6 

2.2.3. Huidige uitkeringssystematiek 

Evenals de A O W beoogt de A W W een basis te bieden voor de ontwikkeling 
van aanvullende pensioenvoorzieningen. Daarom zijn de AWW-uitkeringen 
niet afhankelijk van het inkomen van de overledene. De A W W is aan de 
andere kant niet opgezet teneinde een uitkering te bieden aan degenen 
die geacht kunnen worden door arbeid in hun eigen levensonderhoud te 
voorzien. 4 7 Aan de vraag wie geacht kan worden in zijn eigen levens
onderhoud te voorzien geeft de A W W een forfaitaire uitwerking. De 
gehuwde man wordt verondersteld kostwinner te zijn en dientengevolge 
voorziet de A W W niet in een weduwnaarspensioen.48 Voor de weduwe 
maakt de A W W een onderscheid tussen een weduwenpensioen, dat wordt 
toegekend tot het 65ste levensjaar, en een tijdelijke weduwenuitkering.4 9 

Een wezenuitkering komt volgens de A W W alleen toe aan volle wezen 
(art. 16 A W W ) . Ingeval van het overlijden van een gehuwde man houdt de 
A W W rekening met de aanwezigheid van kinderen door het weduwen-
pensioen op een hoger bedrag te stellen dan zonder de aanwezigheid van 
kinderen het geval zou zijn geweest (art. 19, tweede lid, A W W ) . 
De A W W kent geen partnerpensioen (dit is een nabestaandenpensioen voor 
de persoon die met een overleden verzekerde ongehuwd heeft samen
gewoond). 

2.2.4. Gelijke behandeling 

De staatssecretaris van S Z W heeft op 16 juli 1987 aan de S E R en E R 
advies gevraagd over een algehele herziening van de A W W in verband met 

46. MvT AWW, TK1958-59,5390, nr.3,p. 23. 
47. MvT AWW, T K 1958-59,5390, nr.3,p. 23 en 24. 
48. MvT AWW, T K 1958-59,5390, nr.3, p. 21. 
49. Zie de art. 8 en 13 AWW. Het weduwenpensioen komt toe aan - kort gezegd - de 
weduwe die: a. een kind heeft, b. arbeidsongeschikt is of c. 40 jaar of ouder is. 
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de aanpassing aan het beginsel van gelijke behandeling. 5 0 In de nieuwe 
opzet zou de A W W behalve een weduwen- en wezenpensioen, tevens een 
weduwnaarspensioen en een partnerpensioen moeten regelen. De S E R heeft 
zijn advies op 21 april 1989 uitgebracht en de E R op 28 april 1989. 5 1 In 
aansluiting op de Adviesaanvrage heeft een aantal leden van de Tweede 
Kamer op 1 juni 1988 een initiatief wetsvoorstel ingediend strekkende tot 
invoering van een tijdelijke uitkering voor halfwezen, die jonger zijn dan 
16 jaar en behoren tot de huishouding van een weduwnaar.5 2 

De C R v B heeft ondertussen bij uitspraak van 7 december 1988, A B 1988, 
10 bepaald dat de in de A W W vervatte beperking tot weduwen, waar het 
gaat om aanspraken bij het overlijden van één der echtgenoten, zich niet 
verdraagt met art. 26 I V B P R . Derhalve hebben weduwnaars reeds thans 
recht op een "weduwenpensioen", dat wil zeggen een AWW-pensioen op 
dezelfde voorwaarden als voor weduwen gelden. 5 3 Vervolgens heeft de 
RvB Haarlem 16 februari 1989, PS 1989, 209 beslist dat ook een vrouw 
die ongehuwd samenwoont, in geval van overlijden van haar partner voor 
een AWW-pensioen in aanmerking komt. Deze uitspraken laten de be
voegdheid van de wetgever tot een herziening van de A W W uiteraard 
onverlet, maar bij de wetswijziging zal wel rekening moeten worden 
gehouden met de aanspraken op AWW-pensioen die inmiddels ten behoeve 
van weduwnaars en achterblijvende partners zijn ontstaan. 

2.2.5. Financiering 

De middelen voor de betaling van AWW-pensioenen worden opgebracht 
door premiebetaling. De verzekerden zijn premieplichtig, voor zover zij 
nog niet de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt (art. 38 A W W ) . Ook 
volgens art. 10, tweede lid, Wet financiering volksverzekeringen zijn 
personen van 65 jaar en ouder geen AWW-premie verschuldigd. 
Als financieringssysteem hanteert de A W W het omslagstelsel. 

2.2.6. Conclusie AWW 

De A W W voorziet in een basispensioen voor de echtgenoot van de 
overleden verzekerde. De A W W is een risicoverzekering, zodat een recht 

50. Zie T P V 1987, p. 107. Vgl. over de Adviesaanvrage: Levelt-Overmars, NJB 1987, p. 1190; 
Van Dijk, PS 1988, p. 1 e.v.; NJCM, Commentaar AWW, 1988. 
51. SER, Advies 89/08; ER, Advies 11/83/89. 
52. TK1987-88,20 571, nr.2. 
53. Zie over deze uitspraak Borgesius, T P V 1989, p. 6-10. 
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op uitkering alleen ontstaat indien de verzekering bestaat op het moment 
dat het risico intreedt. De wet zelf regelt alleen een weduwenpensioen. 
Op grond van de rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep kunnen 
weduwnaars evenwel onder dezelfde voorwaarden als weduwen op een 
AWW-pensioen aanspraak maken. In de lagere rechtspraak is eenzelfde 
recht aanvaard voor vrouwen die ongehuwd hebben samengewoond. Deze 
rechtspraak laat de wenselijkheid dan wel noodzakelijkheid voor een 
wijziging van de A W W in verband met de tenuitvoerlegging van het 
beginsel van gelijke behandeling onverlet. In verband met de te verwach
ten wijzigingen in de A W W vormt het AWW-pensioen momenteel een 
onzekere basis voor de ontwikkeling van een voorziening ter zake van 
aanvullend nabestaandenpensioen. 
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Hoofdstuk 3 

D E A A N V U L L E N D E P E N S I O E N V O O R Z I E N I N G 
- P S W e n W e t B p f -

3.1. D e PSW 

3.1.1. Algemeen 

D e Pensioen- en spaarfondsenwet (PSW) is van toepassing indien een 
werkgever aan personen, verbonden aan zijn onderneming, toezeggingen 
omtrent pensioen doet (art. 2, eerste lid, PSW). jDe^PSW_is voorts van 
toepassing indien een werkgever^yoor^ personen, verbonden aan zijn 
onderneming, de S^ss^^A__aQ&cA_Jmi_&^wsa voor een uitkering bij 
wijze van oudedagsvoorziening (art. 3, eerste lid, PSW). 
De PSW is in 1952 tot stand gekomen. De wet is per 1 januari 1953 ten 
dele en per 1 januari 1954 volledig in werking getreden.1 A a n de in
diening van het wetsvoorstel voor de PSW ging vooraf de indiening van 
het wetsontwerp, houdende een wettelijke regeling in zake personeel-
pensioen- en spaarfondsen, kortweg de Personeelfondsenwet.2 Dit wets
ontwerp is niet in het parlement behandeld, doch op 27 april 1946 
ingetrokken. 
De PSW is verschillende malen gewijzigd. Belangrijke wijzigingen zijn 
gerealiseerd in 1972, 1981 en 1987.3 Ter onderscheiding spreek ik nader 
over de PSW 1952, de PSW 1972, de PSW 1981 en de PSW 1987. 
Behalve in de PSW zelf zijn voorschriften met betrekking tot de pen
sioentoezeggingen neergelegd in een aantal ministeriële beschikkingen. 
Deze bespreek ik nog nader. 

1. PSW, wet van 15 mei 1952, Stb. 275. De inwerkingtreding is geregeld in de KB's van 16 
december 1952, Stb. 639 en van 14 december 1953, Stb. 573. 
2. TK1939-40,300, nr.1-2. 
3. Wetten van 13 december 1972, Stb. 774, van 21 januari 1981, Stb. 17 en van 11 juni 1987, 
Stb. 340. 
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3.1.2. Waarborgfunctie 

De P S W heeft ten doel: 

"te waarborgen, dat de bij de arbeiders in dienst van particuliere 
ondernemingen gewekte pensioenverwachtingen ook verwezenlijkt 
worden".4 

De PSW beoogt zo veel mogelijk zekerheid te scheppen dat datgene wat 
voor pensioen bestemd is, inderdaad voor pensioen wordt besteed. Goede 
bedoelingen van een werkgever zijn op pensioenterrein niet voldoende. 
Voorkomen moet worden dat een werkgever zijn werknemers wel uitzicht 
op pensioen geeft, doch nalaat doeltreffende maatregelen te nemen de 
daardoor gewekte verwachtingen te kunnen realiseren. Wanneer de voor 
pensioen bestemde gelden niet worden afgezonderd van het vermogen van 
de werkgever, maar juist één geheel zijn met het bedrijfskapitaal, is het 
pensioen afhankelijk van de financiële omstandigheden van de werkgever. 
Gaat de werkgever failliet of staakt hij zijn activiteiten, dan zal de 
betaling van het pensioen moeten worden beëindigd.5 De directe aan
leiding voor het treffen van wettelijke maatregelen was gelegen in de 
déconfiture van de Koninklijke Hollandsche Lloyd in 1935, waarbij de 
werknemers hun pensioenen in rook zagen vervliegen.6 

3.1.3. Uitvoeren pensioentoezegging 

De PSW tracht haar doel te realiseren door de werkgever die aan 
personen, verbonden aan zijn onderneming, een toezegging omtrent 
pensioen doet, te verplichten ter uitvoering daarvan de nodige voor
zieningen te treffen (art. 2, eerste lid, PSW). A a n deze uitvoeringsphcht 
kan de werkgever voldoen door: 
a. hetzij toe te treden tot een bedrijfspensioenfonds, 
b. hetzij aan de onderneming een ondernemingspensioenfonds te ver

binden, 
c. hetzij voorzieningen te treffen overeenkomstig het bepaalde in art. 2, 

vierde lid, onderdelen B en C, PSW, waarbij zijn te onderscheiden: 

4. MvT PSW 1952, TK1949-50,1730, nr.3, p. 5. Zie ook H R 24 juni 1977, NJ 1979,49. 
5. Zie voor een geval waarin de werkgever zijn bedrijfsactiviteiten had gestaakt: Rb. 
Middelburg 22 december 1937, NJ 1938,185. 
6. MvT Personeelfondsenwet, T K 193940, 300, nr.3, p. 4 en MvT PSW, T K 1949-50, 1730, 
nr.3, p. 5. Zie ook Thierry, Pensioen- en spaarfondsen, 1955, p. 4. 
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- de B-polis: de werkgever sluit een verzekeringsovereenkomst met een 
verzekeraar die in het bezit is van een vergunning als bedoeld in art. 
10 Wet toezicht verzekeringsbedrijf (WTV) ; 
- de C-polis: de werkgever zorgt er voor dat de aan de onderneming 
verbonden persoon, daartoe door de werkgever geheel of ten dele in 
staat gesteld, zelf een dergelijke verzekeringsovereenkomsten sluit. 

Op de B - en C-polissen zijn behalve de voorschriften in de PSW de 
bepalingen van de Regelen verzekeringsovereenkomsten Pensioen- en 
spaarfondsenwet van toepassing (nader te noemen: Regelen PSW) . 7 

De bedoeling van de uitvoeringsplicht is de voor pensioen bestemde gelden 
af te scheiden van het vermogen van de werkgever. Hieraan koppelt de 
PSW bepalingen betreffende het functioneren van de pensioenfondsen. Een 
goed beheer en een technisch juiste opzet van de fondsen zijn essentieel 
om teleurstellingen in gewekte pensioenverwachtingen te voorkomen. In 
dat kader kan regelmatig en deskundig toezicht niet worden gemist. De 
PSW voorziet in toezicht op de fondsen door de Verzekeringskamer. Voor 
de verzekeraars zijn bepalingen betreffende hun functioneren en het 
toezicht neergelegd in de W T V . 

Per 31 december 1987 werden de bestaande pensioenregelingen uitgevoerd 
door 78 bedrijfspensioenfondsen en 999 ondernemingspensioenfondsen.8 

Hiernaast werden ongeveer 20.000 regelingen door verzekeraars uit
gevoerd. 9 

3.1.4. Uitvoeringsplicht niet van toepassing 

De PSW kent enkele uitzonderingen op de uitvoeringsplicht. Ingevolge 
art. 2, derde lid, PSW is de uitvoeringsplicht niet van toepassing op: 
a. een toezegging, die een werkgever doet bij of na opzegging van de 
dienstbetrekking en welke betreft de uitkering van pensioen terstond na 
het eindigen van die dienstbetrekking; 
b. een toezegging, die een werkgever doet aan werknemers, die voor de 
onderneming buiten Nederland werkzaam (zullen) zijn, tenzij zij hun 
woonplaats in Nederland hebben; 

7. Vastgesteld bij beschikking van 16 juli 1987, Stcrt. 143, met rectificatie in Stcrt. 1987,190. 
8. Verzekeringskamer, Financiële gegevens pensioenfondsen 1987. Van de 78 bedrijfspensioen
fondsen waren 64 verplicht gesteld. 
9. SER, Advies 85/22, p. 76. 
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c. een toezegging, die een naamloze of besloten vennootschap doet aan 
een werknemer-grootaandeelhouder.10 

Een uitzondering op de uitvoeringsplicht is tevens mogelijk krachtens een 
door de minister van S Z W met toepassing van art. 29 PSW verleende 
ontheffing van art. 2, eerste lid, PSW. 

3.1.5. Vrijheid een pensioentoezegging te doen 

De PSW schept een formeel kader waarbinnen pensioenvoorzieningen tot 
ontwikkeling kunnen komen. De PSW roept voor de werkgever niet de 
verplichting in het leven een pensioenregeling voor zijn personeel te 
treffen. Volgens de memorie van antwoord bij de PSW 1952 "ademt" de 
wet: "de geest [...] van het handhaven van de vrijheid om particuliere 
ondernemingspensioenregelingen tot stand te brengen".1 1 Een recht op 
pensioen ontleent de werknemer dus niet aan de PSW. 
Een recht op pensioen kan de werknemer evenmin ontlenen aan de be
palingen in het B W betreffende de arbeidsovereenkomst, ook niet op art. 
1638z B W inzake het handelen als goed werkgever.1 2 Hetzelfde geldt 
voor de bepalingen betreffende de arbeidsovereenkomst in het N B W (boek 
7, titel 10). In de rechtspraak is wel aanvaard dat de gehoudenheid van 
de werkgever een pensioen toe te kennen aan de werknemer die hem 
langdurig en trouw heeft gediend, als een natuurlijke verbintenis kan 
worden aangemerkt.1 3 

De vrijheid van de werkgever moet in het licht van de maatschappelijke 
werkelijkheid worden gezien. Feitelijk en juridisch is de werkgever veelal 
gehouden een pensioentoezegging te doen. Dit komt duidelijk tot uit
drukking indien de pensioenvoorziening in een cao is neergelegd. 1 4 

10. De laatste uitzondering geldt alleen indien de werknemer er schriftelijk mee heeft 
ingestemd dat de toezegging niet overeenkomstig art. 2, eerste lid, PSW wordt uitgevoerd en 
zolang wordt voldaan aan de voorwaarden gesteld in de beschikking van de staatssecretaris 
van SZW van 10 februari 1981, Stcrt. 131, zoals gewijzigd bij beschikking van 16 juli 1987, 
Stcrt. 143. Zie over deze uitzondering Lutjens/Roché, Pensioen en overgang van onder
nemingen, 1986, p. 89 e.v. 
11. TK1950-51,1730, nr.5, p. 17. 
12. Madlener, SMA 1980, p. 303; Van der Grinten, Arbeidsovereenkomstenrecht, 1987, p. 113; 
zie ook Rb. 's Gravenhage 8 mei 1923, NJ1924,25. 
13. H R 7 december 1956, NJ 1958, 445 en HR 15 januari 1971, NJ 1971, 187. Vgl. Wessels, 
diss. 1988, p. 222 e.v. 
14. SER, Advies 1970/3, p. 4. 
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3.1.6. Karakter bepalingen in PSWen Regelen PSW 

1. Formele bepalingen 
De PSW bevat (in origine) vrijwel geen normen ten aanzien van de inhoud 
van een pensioenvoorziening. Z o ontbreken in de PSW regels betreffende 
de hoogte van de premie en het niveau van de aanspraken. De bepalingen 
in de PSW zijn gericht op de uitvoering van eenmaal gedane pensioen
toezeggingen. Het is hiermee in overeenstenuning dat de bepalingen in de 
P S W vooral van formele aard zi jn. 1 5 

2. Bestuursrechtelijke instructienormen 
De bepalingen in de PSW ter zake van het functioneren van pensioen
fondsen en het toezicht zijn te beschouwen als bestuursrechtelijke 
instructienormen. Dit geldt onder meer voor de in art. 7 PSW neergelegde 
regels betreffende de inhoud van de statuten en reglementen van de 
pensioenfondsen. Hieraan ontlenen de deelnemers in de fondsen geen 
subjectieve rechten. 1 6 

3. Civielrechtelijke bepalingen PSW 
De PSW bevat ook civielrechtehjke bepalingen. De verplichting van de 
werkgever de pensioentoezezegging op een bepaalde wijze uit te voeren, 
is civielrechtelijk van aard. De uitvoeringsplicht vormt een regel van 
dwingend recht, die mede inhoud geeft aan de pensioentoezegging. 
De PSW formuleert regels met betrekking tot het beslag en het verlenen 
van rechten op, alsmede de afkoop van pensioenaanspraken (art. 32 en 32a 
PSW plus de nadere regels in de Afkoopbeschücking).17 Ook dit zijn 
dwingende voorschriften van civielrechtehjke aard. Ar t . 32, vijfde lid, 
P S W verklaart elk beding in strijd met de afkoopregels namelijk nietig. 1 8 

15. MvT wijziging PSW 1972, TK1971-72,11529, nr.3, p. 7. 
16. Mok/Van Huizen, Pensioenverzekering 1984, p. 10. 
17. Beschikking van 16 juli 1987, Stcrt. 143, houdende aanwijzing van gevallen waarin 
afkoop van (aanspraak) op pensioen mogelijk is, zoals gewijzigd bij beschikking van 1 
februari 1989, Stcrt. 128. 
18. Wat de afkoop betreft is de hoofdregel dat dit niet is toegestaan (art. 32, vierde lid, 
PSW). Afkoop is evenwel geoorloofd: a. indien het ouderdomspensioen bij ingang minder dan 
f 360,- per jaar bedraagt (in dit geval mag ook het bij het ouderdomspensioen horende 
weduwen- en weduwnaars- of wezenpensioen worden afgekocht), b. de afkoop strekt tot 
waardeoverdracht, c. in geval van emigratie, d. indien het betreft de aanspraak van een 
werknemer-grootaandeelhouder, e. in het kader van pensioenverrekening, f. in geval de 
deelneming korter dan één jaar heeft geduurd. De afkoopregels in de PSW en de Afkoop-
beschikking gelden ook voor B- en C-polissen, met dien verstande dat de mogelijkheid van 
afkoop gericht op waardeoverdracht en bij voorgenomen emigratie specifiek voor B- en C-
polissen in de Regelen PSW is vastgelegd. Zie hierover Neven, TPV1987, p. 96. 
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Op grond van art. 8, eerste-vierde lid, PSW verkrijgt de werknemer bij 
het eindigen van zijn deelneming in een pensioenfonds een premievrije 
pensioenaanspraak. De memorie van antwoord aan de Eerste Kamer bij de 
PSW 1952 merkt op dat: "artikel 8 niet rechtstreeks de fondsen bindt, 
maar dat het nagestreefde doel van artikel 8 alleen bereikt wordt, indien 
de inhoud daarvan in statuten of reglementen is neergelegd".19 Volgens de 
memorie bevat het artikel blijkbaar slechts een instructienorm. Ook 
Molenaar oordeelt dat: "aan artikel 8 geen directe aanspraken [...] kunnen 
worden ontleend". 2 0 

Bij wet van 13 december 1972, Stb. 774, is art. 8 PSW gewijzigd. Op 
grond van art. II, tweede lid, van de wijzigingswet geldt de wijziging 
"met betrekking tot de deelnemers" van pensioenfondsen vanaf de 
aanpassing van statuten en reglementen, "doch in elk geval nadat drie 
maanden sedert de inwerkingtreding van deze wet zijn verstreken". Na 
deze drie maanden geldt de wijziging van art. 8 PSW blijkbaar ook zonder 
dat de statuten en reglementen zijn aangepast. Bij wet van 11 juni 1987, 
Stb. 340, is art. 8 opnieuw gewijzigd. Art . V , eerste l id, van deze wet 
bepaalt dat de statuten en reglementen van pensioenfondsen binnen twee 
jaar na inwerkingtreding van de wet moeten worden aangepast. Volgens 
de memorie van toelichting strekt de aanpassing van de statuten en 
reglementen er toe: "te voorkomen dat de inhoud van die stukken formeel 
in strijd komt met die wet". Ook merkt de toehchting op: "Vanzelf
sprekend doet dit niets af aan het feit dat de nieuwe verplichtingen 
meteen van kracht worden". 2 1 De PSW-wetgever van 1972 en die van 1987 
zijn dus van oordeel dat werknemers aan art. 8 rechten kunnen ontlenen 
tegenover het fonds, ook zonder dat de inhoud van statuten en regle
menten met het artikel in overeenstemming is. In deze opvatting heeft 
art. 8 PSW materiële betekenis en ontlenen de deelnemers in een pen
sioenfonds subjectieve rechten aan het artikel. 
Laatstbedoelde opvatting over het karakter van art. 8 acht ik juist. Alleen 
dan wordt recht gedaan aan de waarborgfunctie van de P S W . 2 2 

Eenzelfde karakter hebben de bepalingen in de PSW betreffende de 
gelijke behandeling van alle ingegane pensioenen bij het verlenen van 
toeslagen (art. 8, zevende lid, PSW) en betreffende de toekenning van een 
bijzonder weduwen- of weduwnaarspensioen in geval van echtscheiding of 

19. E K 1957-58,1730, p. 11. 
20. Molenaar, Arbeidsrecht, deel 2-B, 1953, p. 2089. 
21. MvT, TK1985-86,19638, nr.3,p. 24. 
22. In gelijk zin Mok/Van Huizen, Pensioenverzekering, 1984, p. 10 en Tulfer, Pensioenen, 
1986, p. 44. 
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ontbinding van een huwelijk na scheiding van tafel en bed (art. 8a en 8c 
PSW). 

4. Rechtskarakter Regelen PSW 
De minister van S Z W heeft op grond van art. 2, vierde lid, PSW de 
Regelen PSW vastgesteld. De Regelen zijn van toepassing indien een 
werkgever aan de pensioentoezegging uitvoering geeft overeenkomstig 
art. 2, vierde lid, onderdelen B of C, PSW (B- of C-polis). De Regelen 
moeten volgens de tekst van het vierde l id "waarborgen" dat "de positie 
van de betrokkenen [...] niet beter of slechter is" dan bij uitvoering van 
de toezegging door toetreding tot een pensioenfonds. De slotzin van art. 
2, vierde lid, houdt met zoveel woorden in dat bedingen in strijd met de 
Regelen nietig zijn. Volgens de toelichting op de Regelen zijn dit van 
rechtswege geldende, dwingendrechtelijke voorschriften, die (mede) de 
inhoud bepalen van de rechtsverhoudingen, die ontstaan door het sluiten 
van een B-polis of een C-polis. Dit is, aldus de toelichting, zo "ongeacht 
de vraag of de inhoud van die overeenkomsten is afgestemd op die 
voorschriften of daarmee in strijd is". 2 3 Hieruit volgt dat de betrokkenen 
subjectieve rechten ontlenen aan de in de Regelen PSW vervatte bepalin
gen. 

3.1.7. Conclusie PSW 

De PSW bevat voor de werkgever niet de verplichting een pensioen
voorziening voor zijn werknemers tot stand te brengen. De wet vervult 
een waarborgfunctie: indien de werkgever eenmaal een pensioentoezegging 
heeft gedaan, dan is hij voor de uitvoering daarvan aan de normen van de 
PSW gebonden. Dit wil zeggen dat hij, behoudens uitzonderingen, tot een 
bedrijfs- of ondernemingspensioenfonds moet toetreden, dan wel ver
zekeringsovereenkomsten met een verzekeraar moet (doen) sluiten (B-
resp. C-polis). 
De P S W bevat tevens bepalingen betreffende de opzet van en het toezicht 
op de pensioenfondsen. Het toezicht op verzekeraars is geregeld in de 
W T V . 
Enkele van de bepalingen in de PSW zijn civielrechteüjk van aard: zij 
verschaffen de werknemers subjectieve rechten. De Regelen PSW bevatten 
bepalingen die dwingendrechtelijk deel uitmaken van de inhoud van B - en 
C-polissen. 

23. Toelichting op Regelen PSW, Stcrt. 1987,143. 
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32. D e W e t B p f 

3.2.1. Algemeen 

De Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds 
(Wet Bpf) is op 17 maart 1949 tot stand gekomen en op 26 maart 1949 in 
werking getreden. 2 4 D e Wet Bpf geeft regels met betrekking tot de 
verplichtstelling van het deelnemen in een bedrijfspensioenfonds, alsmede 
de rechtsgevolgen daarvan. 

3.2.2. De verplichtstelling 

Op grond van de Wet Bpf kan de minister van S Z W het deelnemen in een 
bedrijfspensioenfonds verplicht stellen voor alle of bepaalde groepen van 
bedrijfsgenoten. De verpUchtstelling is slechts mogelijk op verzoek van 
een naar het oordeel van de minister voldoende representatieve vertegen
woordiging van het georganiseerde bedrijfsleven in een bedrijfstak (art. 3, 
eerste l id, Wet Bpf). De minister kan een verplichte deelneming in een 
bedrijfspensioenfonds niet ambtshalve aan bedrijfsgenoten opleggen. Het 
gaat bij de verplichtstelling om een publiekrechtelijke versterking van 
door werkgevers- en werknemersorganisaties in een bedrijfstak tot stand 
gebrachte pensioenvoorzieningen. 
Het rechtsgevolg van de verpUchtstelling is dat alle onder de verplicht
stelling vallende personen alsmede, voorzover het werknemers betreft, hun 
werkgevers verplicht zijn tot naleving van het bij of krachtens de 
statuten en reglementen van het bedrijfspensioenfonds te hunnen aanzien 
bepaalde (art. 3, tweede l id, Wet Bpf). In een beperkt aantal gevallen is 
het mogelijk dat bedrijfsgenoten worden vrijgesteld van de verplichting in 
het bedrijfspensioenfonds deel te nemen dan wel van bepaalde ver
plichtingen ten opzichte van het fonds worden vrijgesteld (art. 5, tweede 
lid, onder II, onderdeel 1, Wet Bpf). 

3.2.3. PSWvan toepassing 

De PSW is van toepassing op de bedrijfspensioenfondsen waarin het 
deelnemen krachtens de Wet Bpf is verplicht gesteld. Dit volgt uit art. 1, 
zesde lid, PSW dat luidt: 

24. Wet van 17 maart 1949, Stb. J121. 
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"Deze wet is niet van toepassing op pensioen- en spaarfondsen, 
waarvoor bij een andere wet - met uitzondering van de Wet betreffende 
verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds - of bij algemene 
maatregel van bestuur regelingen zijn vastgesteld". 

Op grond van dit artikel geldt de PSW niet voor bijvoorbeeld het A B P -
fonds en niet voor beroepspensioenfondsen. 

3.2.4. Conclusie Wet Bpf 

De Wet Bpf roept zelf geen verplichte pensioenvoorziening in het leven. 
De wet geeft slechts de mogelijk het deelnemen in een pensioenfonds op 
verzoek van het bedrijfsleven verplicht te stellen. De verplichte bedrijfs
pensioenfondsen zijn onderworpen aan de voorschriften in de PSW. 

3 3 . E e n pensioenplicht voor werknemers? 

3.3.1. De witte vlek 

Voor een aantal werknemers bestaat nog in het geheel geen aanvullende 
pensioenvoorzieningen (de witte vlek). De omvang van de witte vlek blijkt 
uit twee rapporten van de Pensioenkamer uit 1987: Witte vlekken op 
pensioengebied en Witte vlekken op pensioengebied per bedrijfstak. De 
conclusie in deze rapporten is dat van de ruim 3,6 miljoen werknemers 
(inclusief ambtenaren) van 25 tot 65 jaar die Nederland in 1985 telde, 
bijna 3 miljoen een aanvullende pensioenvoorziening had. In totaal bestond 
voor 647.000 werknemers geen enkel aanvullend pensioen. Dit komt neer 
op 17,9 procent van alle werknemers. 2 5 

3.3.2. De grijze vlek 

In gevallen waarin wel een aanvullende pensioenregeling bestaat, vertonen 
deze regelingen leemten, in zoverre zij niet altijd een pensioen van een 
redelijk geacht niveau opleveren (de grijze vlek). Hierbij kan vooral 
worden gedacht aan de pensioenbreuk en het pensioenverlies dat ontstaat 
bij verandering van dienstbetrekking en aan het achterwege blijven van 
pensioenverbeteringen na ingang van het pensioen. Met het doel een beeld 

25. Zie voor een critische bespreking van de rapporten: Verstegen, TPV1987, p. 32-34. 
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over de aard van de grijze vlek te krijgen, inventariseert de Pensioen
kamer momenteel de bestaande pensioenregelingen. Deze inventarisatie zou 
medio 1989 worden afgerond. 2 6 

3.3.3. Nota STAR en adviezen SER 

De Nota van de Commissie Sociale Verzekering van de S T A R uit 1969 
stelt vast dat een adequate pensioenvoorziening voor alle werknemers 
zowel in maatschappelijk als in economisch opzicht van groot belang is. 
Binnen de S T A R werd destijds overeenstemming bereikt over de wenselijk
heid van een verplichte aanvullende pensioenvoorziening voor werknemers. 
De S T A R besloot een studie aan te vangen met als doel een pensioen
plicht te verwezenlijken. 2 7 

In zijn eerste advies over de programmering van de sociale verzekering 
op middellange termijn uit 1969 oordeelt de S E R dat het ontbreken van 
een verplichte aanvullende pensioenvoorziening voor werknemers een 
"ernstig tekort" is in het stelsel van sociale verzekeringen, dat "dringend" 
om een voorziening vraagt. Tegelijkertijd onderkent de S E R dat de 
realisering van een pensioenplicht slechts geleidelijk zou kunnen ge
schieden. 2 8 In zijn tweede advies over de sociale verzekering uit 1972 
constateert de S E R dat de invoering van de pensioenplicht in de periode 
1972-1975 niet mogelijk is, omdat de technische voorbereiding daarvan 
meer tijd vergt. 2 9 

3.3.4. Studie STAR 

De technische voorbereiding van de pensioenplicht vond plaats binnen het 
raam van de studie van de S T A R . Deze studie is uitgemond in ver
schillende (interim)rapporten, waarin een tamelijk uitgewerkt plan voor 
een Pensioenwet werknemers is neergelegd.3 0 De interne bespreking over 
de rapporten leidde echter binnen de S T A R tot een hernieuwde discussie 
over de uitgangspunten voor een wettelijke aanvullende pensioen
voorziening, nadat daarover aanvankelijk overeenstenuriing bestond. Dit 
heeft tot een zodanige vertraging van de afrondende discussie binnen de 

26. Pensioenkamer, Jaarverslag 1988, p. 13. 
27. Nota van 30 oktober 1969, Bijlage VI bij SER-advies 1970, no. 5. 
28. SER, Advies 1970, no. 5, p. 18. 
29. SER, Advies 1972, no. 8, p. 12. 
30. Interimrapport 1971, Tweede interimrapport 1975, Derde interimrapport 1977, Vierde 
interimrapport 1979. 
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S T A R geleid dat geen definitief standpunt over een pensioenplicht kon 
worden geformuleerd. 3 1 

3.3.5. Het Fonds Voorheffing Pensioenverzekering en de Pensioenkamer 

Intussen zijn vanaf 1972 bij wijze van voorheffing al wel middelen 
gereserveerd voor de verplichte aanvullende pensioenvoorziening. In 
navolging van het hierop betrekking hebbende "communiqué" van de S T A R 
zijn de middelen die in de periode 1972-1975 zijn vrijgekomen door de 
bevriezing van de kinderbijslag, aangewend ten behoeve van de nog tot 
stand te brengen wettelijke pensioenplicht.3 2 Hiertoe is bij wet van 13 
december 1972, Stb. 702 het Fonds Voorheffing Pensioenverzekering 
opgericht (FVP), dat de middelen beheert (art. 3 Wet F V P ) . 
Vervolgens is bij wet van 4 mei 1983, Stb. 259 de Pensioenkamer op
gericht. De Pensioenkamer zou in de komende pensioenplicht een belang
rijke adviserende, coördinerende en toezichthoudende taak krijgen. 3 3 

Zolang de pensioenplicht nog niet is verwezenlijkt, heeft de Pensioen
kamer tot taak zich bezig te houden met het verzamelen en bewerken van 
gegevens ten behoeve van het te voeren beleid met betrekking tot een tot 
stand te brengen verplichte aanvullende pensioenvoorziening. Tot de taak 
van de Pensioenkamer behoort in het bijzonder het verrichten van 
onderzoek naar de witte en grijze vlekken op pensioenterrein (aldus: art. 
3, eerste lid, Wet op de Pensioenkamer). 

3.3.6. Adviesaanvragepensioenproblematiek 

De staatssecretaris van S Z W heeft op 26 november 1987 de Advies
aanvrage pensioenproblematiek aan de S E R (en E R ) gezonden. 3 4 Hierbij 
legt de staatssecretaris aan de S E R de vraag voor of en, zo ja, welke 
wettelijke maatregelen moeten worden genomen met betrekking tot de 
witte vlek. De vraag of een pensioenplicht moet worden gerealiseerd 
staat dus nog open. 

31. Het SER-advies 85/22 geeft een overzicht van de studie door en de discussie binnen de 
STAR(p. 5-33). 
32. Het communiqué is opgenomen in SER-Advies 1972, no. 8, Bijlage V. 
33. MvT Wet op de Pensioenkamer, TK1981,16 956, nr.3, p. 4. 
34. Nr. SZ/SV/P&S/SVP/87/09035. Zie voor een samenvatting: TPV1988, p. 19. 
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Hoofdstuk 4 

K E R N B E G R I P P E N 
B E T R E F F E N D E A A N V U L L E N D E P E N S I O E N R E G E L I N G E N 

4.1. Pensioen- of spaarregeling 

De eenvoudigste wijze waarop een voorziening tegen de oude dag kan 
worden getroffen, is wel door te sparen. Hierbij worden bijvoorbeeld 
regelmatig geldbedragen ter zijde gelegd en ter beschikking gesteld aan 
een ander, die de gelden op een ten name van de betrokkene staande 
rekening stort en rentedragend belegt. Is eenmaal een zekere ouderdom 
bereikt, dan hoopt men voldoende kapitaal gevormd te hebben om 
gedurende het verdere leven in de behoeften te voorzien. Wanneer een 
werkgever voor personen, verbonden aan zijn onderneming, de gelegenheid 
tot sparen voor een uitkering bij wijze van oudedagsvoorziening opent, is 
de werkgever op grond van art. 3, eerste lid, PSW verplicht aan zijn 
onderneming een spaarfonds te verbinden. De geldbedragen moeten dan in 
dit fonds worden gestort. 
Het zwakke punt van een spaarregeling is dat de betrokkene het lang-
levenrisico met het oog op de verzorging van de oude dag en het 
sterfterisico met het oog op de verzorging van nabestaanden zelf draagt. 
Het kapitaal kan zo bij een lange levensduur of bij vroegtijdig overlijden 
onvoldoende zijn voor de voorziening in de behoeften van de betrokkene 
en de zijnen.1 Deze zwakke zijde van een spaarregeling kan worden 
aangevuld door de genoemde actuariële risico's af te wentelen. Dit is het 
wezenlijke aspect waarin een pensioenregeling yersch i^ 
regelmg. I a een pensioenregeling draagt de betrokkene het lang-leven-
risico en het sterfterisico derhalve niet zelf. De memorie van antwoord 
bij de PSW 1952 noemt een ander aspect waarin een pensioen- van een 
spaarregeling verschilt: de uitkering uit een pensioenregeling is afhanke-
lükvan het in leven zijn van de betrokkene op de pensioenleeftijd, voor 
een spaarregeling is dat niet relevant.2 

1. Thieny, Pensioen- en spaarfondsen, 1955, p. 33 e.v. 
2. MvA PSW 1952, TK1950-51,1730, nr.5, p. 18. 
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4.2. Het begrip pensioen 

4.2.1. Het begrip pensioen in de PSWen Wet Bpf 

De PSW noch de Wet Bpf geven een materiële omschrijving van het 
begrip pensioen. Op grond van de wetsgeschiedenis van de PSW moet 
worden aangenomen dat slechts periodieke uitkeringen onder het begrip 
pensioen in de zin van de PSW vallen. De memorie van antwoord bij de 
PSW 1952 merkt op: 

"Het is inderdaad overeenkomstig de bedoeling, dat uitkering van 
verzekerde kapitalen buiten de werking der wet is gesteld, behoudens 
het geval dat aan de kapitaalsuitkering de voorwaarde is verbonden van 
omzetting van het kapitaal in lijfrente-termijnen".3 

Bij de in de memorie bedoelde uitzonderingen gaat het om kapitaal
uitkeringen met een "pensioen-clausule"; het kapitaal dient te worden 
omgezet in pensioen-uitkeringen. Gelet op de systematiek van de PSW is 
het logisch dat (zuivere) kapitaaluitkeringen niet onder het pensioen-
begrip vallen. Voor het geval de werkgever een kapitaaluitkering aan zijn 
personeel wil toekennen, biedt de PSW de mogelijkheid een spaarvoor-
ziening te treffen.4 De memorie van antwoord bij wijziging van de PSW 
in 1972 stelt in dit verband terecht dat: 

"het voornaamste doel van de Pensioen- en spaarfondsenwet is om te 
waarborgen, dat indien een pensioen is toegezegd, deze toezegging ook 
als pensioen [...] tot uitkering zal komen. [...] indien er in een concrete 
situatie behoefte zou bestaan aan kapitaalvorming in plaats van 
pensioen, daartoe de vorm van een spaarfonds uitkomst zou kunnen 
bieden".5 

Voor de toepassing van de Wet Bpf kan worden aangenomen dat het 
begrip pensioen dezelfde inhoud heeft. 
Internationale verdragen definiëren pensioen eveneens als een periodieke 
uitkering. Het IAO-Verdrag Nr . 128 betreffende uitkeringen bij invaliditeit 
en ouderdom en aan nagelaten betrekkingen bepaalt in art. 17 dat de 

3. MvA PSW 1952, TK1950-51, nr.5, p. 18. 
4. Zie ook Roeleveld, R M Themis 1960, p. 603; Clausing, preadvies 1973, p. 21; Bod, diss. 
1979, p. 64 e.v. 
5. MvA PSW 1972, T K 1971-72,11529, nr.5, p. 6. 
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"ouderdomsuitkering" moet worden verleend in de vorm van een "perio
dieke betaling".6 Ook art. 28 van de Europese Code inzake sociale 
zekerheid houdt in dat de ouderdomsuitkering zal bestaan in een perio
dieke betaling. 7 

4.2.2. Het begrip pensioen in de CwSVen WetLB 

De Coördinatiewet Sociale Verzekering (CwSV) en de Wet op de loon
belasting (Wet L B ) geven een eigen definitie van het begrip pensioen
regeling. Het belang van de vraag of een pensioenregeling valt binnen 
deze definitie is, dat de premies voor een dergelijke regeling niet tot het 
premieplichtig resp. loonbelastingplichtig inkomen behoren. Onder een 
pensioenregeling verstaan de wetten (art. 6, derde lid, CwSV, art. 11, 
derde lid, Wet L B ) : 

"een regeling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend: 
a. ten doel heeft de verzorging van werknemers en gewezen werknemers 
bij invaliditeit en ouderdom en de verzorging van hun echtgenoten en 
van hun kinderen en pleegkinderen die de leeftijd van een en twintig 
jaren niet hebben bereikt en niet gehuwd zijn of gehuwd geweest zijn, 
en 
b. een pensioen inhoudt dat niet uitgaat boven hetgeen naar maat
schappelijke opvattingen, mede in verband met diensttijd en genoten 
beloning, redelijk moet worden geacht". 

De definitie bevat beperkingen wat het doel (= verzorging), de kring van 
gerechtigden, alsmede de hoogte van het pensioen betreft. Pensioen
regelingen die niet aan de definitie voldoen, kunnen eventueel afzon
derlijk als pensioenregeling worden aangewezen door de ministers van 
S Z W resp. die van Financiën. Van deze aanwijzingsbevoegdheid is onder 
meer gebruik gemaakt om VUT-regelingen en regelingen die voorzien in 
een partnerpensioen als pensioenregeling aan te wijzen. 8 

Een in 1987 door het ministerie van Financiën uitgebracht voorontwerp 

6. Verdrag van 29 juni 1967, Trb. 1968, 131, in werking getreden voor Nederland op 27 
oktober 1970 (Trb. 1969,229). 
7. Europese Code van 16 april 1964, Trb. 1965, 47, in werking getreden voor Nederland op 
16 maart 1967 (Trb. 1967,53). 
8. Zie voor V U T : Resolutie van de staatssecretaris van Financiën van 30 november 1979, V.-
N. 1979, p. 2347 en beschikking van de staatssecretaris van SZW van 2 januari 1980, Stcrt. 
1980, 1. Voor partnerpensioen: Besluit van de staatssecretarissen van Financiën en SZW van 
23 maart 1988, Stcrt. 1988,61. 
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van wet houdende een wijziging van het fiscale regime voor onder-
houdsvoorzieningen en spaarvormen, alsmede voor verzekeraars en 
pensioenlichamen (Brede herwaardering) stelt voor de in onderdeel (b) van 
de definitie genoemde relatie tussen enerzijds de hoogte van het pensioen 
en anderzijds de diensttijd en het loon te laten vervallen.9 

4.2.3. Het begrip pensioen versus aanspraak op pensioen 

De begrippen pensioen en aanspraak op pensioen moeten scherp worden 
onderscheiden. 

Het pensioen is de uitkering zelf. 1 0 In deze betekenis komt de term 
pensioen voor in art. 1195, onder 3 en 4, B W (betreffende de voorrechten 
op pensioen) en in art. 1576f B W (betreffen het toekennen van rechten op 
pensioen in verband met de koop op afbetaling). Art . 8, zevende lid, PSW 
(betreffende het verlenen van toeslagen) spreekt expliciet over "ingegaan 
ouderdomspensioen" waar de uitkeringen zijn bedoeld. 

De aanspraak op pensioen of pensioenaanspraak is het recht op de 
prestatie, het recht op de uitkering. Het begrip aanspraak op pensioen 
verwijst naar de vermogensrechtelijke aanspraak van de belanghebbende 
op de uitkering. Het pensioen is dus het voorwerp van het recht van de 
belanghebbende.1 1 

De memorie van antwoord bij wijziging van de PSW in 1972 merkt op dat 
het begrip aanspraak een "algemeen bekende" inhoud heeft, namelijk: "een 
recht op een op een later tijdstip tot uitkering komend pensioen". 1 2 De 
aanspraak is in deze omschrijving het recht op een nog niet ingegaan 
pensioen, derhalve een recht onder opschortende voorwaarde. Het recht op 
een ingegaan pensioen duidt Bod ter onderscheiding van de zo omschreven 
pensioenaanspraak aan als pensioenrecht.1 3 De PSW maakt dit onderscheid 
niet. De omschrijving die de memorie van antwoord bij de PSW 1972 
geeft, is derhalve in ieder geval te beperkt. De rechten op een nog niet 
ingegaan pensioen enerzijds en op een wel ingegaan pensioen anderzijds 
staan vermogensrechtelijk op één lijn, ook al doet een opschortende 
voorwaarde de werking van een verbintenis eerst met het in vervulling 

9. Financiën Bericht 1987, Nr. 14. 
10. Bod, diss. 1979, p. 84 en Schörer, V A 1986, p. 78. 
11. Vgl. Noordam, Sociaal zekerheidsrecht voor beginners, 1987, p. 169. 
12. MvA PSW 1972, TK1971-72,11529, nr5, p. 3. 
13. Bod, diss. 1979, p. 84. Zie ook Schorer, V A 1986, p. 78. 

42 



gaan van de voorwaarde - voor het ouderdomspensioen: het bereiken van 
de pensioenleeftijd - aanvangen (vgl. art. 6.1.5.2 N B W ) . Di t laatste leidt 
vermogensrechtelijk niet tot te onderscheiden rechtsgevolgen.14 Het 
begrip pensioenrecht gebruik ik dan ook als synoniem voor pensioenaan
spraak. 

De PSW is niet steeds helder in het gebruik van de termen pensioen en 
aanspraak op pensioen. Z o spreekt art. 32 PSW in het tweede en vierde 
lid over het toekennen van rechten op resp. de afkoop van "pensioen of 
een aanspraak op pensioen". De bedoelde rechtshandelingen hebben echter 
alleen betrekking op het recht op de uitkering, dus op de aanspraak op 
pensioen. De uitkering zelf - de som geld, het pensioen - is niet het 
voorwerp van de rechtshandelingen. 
Het verdient gelet hierop aanbeveling het begrip aanspraak in art. 1 PSW 
te definiëren en de terminologie in de PSW hierop af te stemmen. In de 
statuten en reglementen van pensioenfondsen worden ingevolge art. 7, 
eerste lid, onderdeel f, P S W weliswaar bepalingen opgenomen betreffende 
de aanspraken welke de deelneming geeft. Deze bepalingen zijn relevant 
voor de uitleg van de statuten en reglementen. Het opnemen van deze 
bepalingen neemt, anders dan de memorie van antwoord bij de wijziging 
van de PSW in 1972 opmerkt, niet weg dat een heldere definitie van het 
begrip aanspraak voor de toepassing van de PSW noodzakelijk blijft. 1 5 

4.2.4. Het begrip premievrije aanspraak 

Een premievrije aanspraak op pensioen is de aanspraak die degene 
verkrijgt, die in een pensioenfonds of in een door een verzekeraar 
uitgevoerde pensioenregeling heeft deelgenomen, wanneer zijn deelneming 
vóór de pensioendatum, anders dan door overlijden, eindigt (art. 8, eerste 
lid, PSW, art. 9, eerste l id, Regelen PSW). Dit betreft een aanspraak op 
een nog niet ingegaan pensioen. Het recht op een premievrije aanspraak 
wordt in de praktijk ook het slapersrecht of het ontslagrecht genoemd. 

4 3 . Soorten pensioen 

De PSW verstaat onder pensioen: het ouderdomspensioen, het weduwen-, 
weduwnaars- en wezenpensioen en het invaliditeitspensioen (art. 1, eerste 
lid, onderdeel a, PSW). De Wet Bpf geeft dezelfde omschrijving van de 

14. Vgl. hierbij par. 6.5. 
15. MvA PSW 1972, TK1971-72,11529, nr.5, p. 3. 
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pensioensoorten (art. 1, eerste lid, onderdeel a, Wet Bpf). Het partner
pensioen valt niet onder de omschrijving van de pensioensoorten in de 
PSW en de Wet Bpf. 

4.3.1. Ouderdomspensioen 

Het ouderdomspensioen dekt het risico van inkomensverlies als gevolg van 
ouderdom. De pensioenleeftijd is vaak gefixeerd op een vaste leeftijd van 
65 jaar, maar een lagere pensioenleeftijd komt in de praktijk eveneens 
voor. Sommige pensioenregelingen kennen behalve het levenslange 
ouderdomspensioen een tijdelijk ouderdomspensioen, dat is bedoeld ter 
overbrugging van de periode vanaf de ingang van het tijdelijk pensioen 
tot het bereiken van de leeftijd voor de ingang van het levenslange 
ouderdomspensioen (veelal 65-jaar). Voor het tijdelijk ouderdomspensioen 
zijn benamingen als vervroegd pensioen of overbruggingspensioen gebrui
kelijk. 

4.3.2. Nabestaandenpensioen 

Het weduwen-, weduwnaars-, wezen- en partnerpensioen kunnen gezamen
lijk worden aangeduid als het nabestaandenpensioen. Deze pensioensoorten 
dekken het risico van het wegvallen van een inkomen als gevolg van het 
overhjden van een persoon. De "normale" vorm van het nabestaanden
pensioen is het pensioen dat een deelnemer in een pensioenregeling ten 
behoeve van zijn nabestaanden opbouwt, voor het geval hijzelf overlijdt 
(stelsel van afgeleide rechten). De memorie van toelichting bij wijziging 
van de PSW in 1987 merkt op dat men er "in theorie" ook onder kan 
verstaan het pensioen dat een deelnemer voor zichzelf opbouwt voor het 
geval zijn huwelijkspartner komt te overlijden (stelsel van eigen 
rechten). 1 6 

De voorwaarden waaronder weduwen- en weduwnaarspensioen worden 
toegekend verschillen per pensioenregeling, zowel ten aanzien van de 
uitkeringsduur, de hoogte van de uitkering en de regeling inzake het 
verval van de uitkering bij hertrouwen. Gebruikelijk is dat het weduwen-
en weduwnaarspensioen 70 procent bedraagt van het ouderdomspensioen 
dat werd uitgekeerd of - bij voortijdig overlijden - dat bereikt had 
kunnen worden indien de deelneming tot de pensioendatum was voortge
zet. 

16. TK1985-86,19 638, nr.3, p. 12. 
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Wanneer het huwelijk van een deelnemer door echtscheiding of ontbinding 
na scheiding van tafel en bed eindigt, verkrijgt zijn gewezen echtgenoot 
(m/v) een premievrije aanspraak op weduwen- of weduwnaarspensioen (art. 
8a PSW, art. 10 en 22 Regelen PSW). Dit is het zogenaamde bijzonder 
weduwen- en weduwnaarspensioen. 

De memorie van antwoord bij de wijziging van de PSW in 1987 acht de 
tijd nog niet rijp om ook het partnerpensioen onder de werking van de 
PSW te brengen. Pensioenregelingen die voorzien in een partnerpensioen 
bevinden zich volgens de memorie nog in een ontwikkelingsfase. E r wordt 
nog volop geëxperimenteerd met de omschrijving van het begrip partner. 
Gegeven deze ontwikkelingsfase zou het moeilijk zijn een voor toepassing 
van de PSW (art. 2, eerste l id, betreffende de uitvoeringsplicht en art. 8a 
betreffende bijzonder nabestaandenpensioen) bruikbare omschrijving van 
het begrip partner te geven. 1 7 Inderdaad zijn de gedachten over de vorm 
waarin het partnerpensioen moet worden gegoten, alsmede de criteria 
waaraan moet worden voldaan teneinde voor partnerpensioen in aan
merking te komen nog niet uitgekristalliseerd.1 8 Dit heeft niet verhinderd 
dat pensioenregelingen die voorzien in een partnerpensioen voor toe
passing van de CwSV en de Wet L B onder bepaalde voorwaarden als 
pensioenregeling zijn aangewezen.1 9 

4.3.3. Invaliditeitspensioen 

Het invaliditeitspensioen dekt het risico van inkomensverlies als gevolg 
van invaliditeit of arbeidsongeschiktheid. De opkomst en ontwikkeling van 
wettelijke regelingen inzake uitkering bij arbeidsongeschiktheid - de Z W , 
de A A W en de W A O - heeft er toe geleid dat het aanvullend invaliditeits
pensioen van minder belang is geworden. Deze sociale verzekeringswetten 
hebben de regelingen omtrent aanvullend invaUditeitspensioen in belang
rijke mate verdrongen. 2 0 Toch is er voor het aanvullend invaliditeits-

17. MvA PSW 1987, TK1985-87,19 638, nr.6, p. 11. 
18. Vgl. Wessels, WFR 1987/5774, p. 605 e.v.; Van Mourik, rede 1987; Thijssen, T P V 1988, p. 
56. 
19. Besluit van de staatssecretarissen van Financiën en SZW van 23 maart 1988, Stcrt. 1988, 
61. Kort gezegd houden de voorwaarden in: a. gezamenlijke huishouding gedurende een half 
jaar, b. overlevingspensioen ten behoeve van één partner, het gebruikelijke weduwen- en 
weduwnaarspensioen niet te boven gaand en c. notarieel samenlevingscontract, tenzij de 
gezamenlijke huishouding vijf jaar of langer bestaat. Voor partnerpensioenregelingen die niet 
aan deze voorwaarden voldoen is individuele aanwijzing mogelijk. 
20. Bod.diss. 1979, p. 12. 
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pensioen nog een plaats. De A A W voorziet namelijk in een uitkering op 
minimumniveau. De Z W en de W A O voorzien weliswaar in een loon
gerelateerde uitkering, maar voor de berekening van het dagloon, dat aan 
de in deze wetten geregelde uitkeringen ten grondslag ligt, geldt een 
maximum. Het maximumdagloon bedraagt per 1 januari 1989 f 263,50 (art. 
9, eerste l id, CwSV). Daarenboven is het uitkeringspercentage ingevolge 
de Z W en de W A O ten hoogste 70 procent van het dagloon. In een aantal 
gevallen is de aldus opengelaten ruimte voor aanvullende regelingen 
overigens ook opgevuld doordat in de individuele of de collectieve 
arbeidsovereenkomst voor de werkgever de verplichting tot loondoorbeta
ling tijdens arbeidsongeschiktheid is vastgelegd. 

4.4. Gelijke behandeling 

4.4.1. Grondwet en internationaal recht 

Het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen is neer
gelegd in art. 1 Gw. D e gelijke behandeling van mannen en vrouwen in 
aanvullende pensioenvoorzieningen vindt haar basis echter vooral in het 
internationale recht. Wat het Europese recht betreft is het beginsel van 
gelijke behandeling vastgelegd in art. 119 EEG-Verdrag en vijf richtlijnen: 
- art. 119 EEG-Verdrag legt het beginsel van gelijke beloning vast; 
- Richtlijn 75/117 (de eerste richtlijn) bevat nadere voorschriften inzake 

de verwezenlijking van dit beginsel; 2 1 

- Richtlijn 76/207 (de tweede richtlijn) heeft betrekking op het beginsel 
van gelijke behandeling op het terrein van de arbeidsvoorwaarden;2 2 

- Richtlijn 79/7 (de derde richtlijn) betreft de gelijke behandeling in 
wettelijke regelingen inzake de sociale zekerheid; 2 3 

- Richtlijn 86/378 (de vierde richtlijn) geldt voor de aanvullende rege
lingen inzake de sociale zekerheid ("ondernemings- en sectoriële 
regelingen");2 4 

- Richtlijn 86/613 (de vijfde richtlijn) tenslotte betreft de gelijke 
behandeling van zelfstandig werkende personen. 2 5 

Voorts is een aantal richtlijnen in voorbereiding. Van belang op pensioen-

21. Richtlijn van 10 februari 1975, PB 1975, Nr. L 45. 
22. Richtlijn van 9 februari 1976, PB 1976, Nr. L 39. 
23. Richtlijn van 19 december 1978, PB 1979, Nr. L 6. 
24. Richtlijn van 24 juli 1986, PB 1986, Nr. L 225. 
25. Richtlijn van 11 december 1986, PB 1986, Nr. L 359. 
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terrein is vooral het voorstel voor een richtlijn tot voltooiing van het 
beginsel van gelijke behandeling (voltooiingsrichthjn).26 

Voor de tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen is vervolgens het Internationaal Verdrag inzake de 
uitbanning van alle vormen van Discriminatie jegens de Vrouw van 
betekenis ( I V D V ) . 2 7 De partijen bij dit Verdrag zijn verplicht de gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen te verzekeren met betrekking tot 
onder meer: "het recht op sociale zekerheid, in het bijzonder in geval van 
pensionering" (art. 11, eerste lid, onderdeel e). Van belang is mogelijk ook 
het algemeen geformuleerde discriminatieverbod in art. 26 Internationaal 
Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten ( I V B P R ) . 2 8 

4.4.2. Betekenis voor aanvullend pensioen 

1. Algemeen 
Het I V D V is voor Nederland nog niet in werking getreden. Of het I V B P R 
rechtstreekse werking heeft in rechtsverhoudingen tussen particulieren is 
onzeker. 2 9 De gelijke behandeling in aanvullende pensioenvoorzieningen 
zal daarom, behalve op grond van art. 1 Gw, met name op grond van het 
EG-recht kunnen worden gerealiseerd. 

2. EG-richtl i in 86/378 
EG-richtlijn 86/378 is specifiek gericht op de aanvullende regelingen 
inzake de sociale zekerheid, zoals de aanvullende pensioenvoorzieningen. 
De richtlijn wordt, naar het belangrijkste aspect waarvoor zij geldt, ook 
de pensioenrichtlijn genoemd. De richtlijn diende op uiterlijk 30 juli 1989 
in de Nederlandse wet te zijn tenuitvoergelegd. De bepalingen in de 
bestaande aanvullende pensioenvoorzieningen zelf behoeven pas op 
uiterlijk 1 januari 1993 te zijn herzien (artt. 12 en 8 van de richtlijn).30 

Niet elke vorm van ongelijke behandeling wordt door de pensioenrichtlijn 
verboden. In het bijzonder laat de richtlijn toe dat de tenuitvoerlegging 
van het beginsel van gelijke behandeling wordt uitgesteld met betrekking 
tot de vaststelling van de pensioenleeftijd en met betrekking tot het 

26. Voorstel van 27 oktober 1987, PB 1987, Nr. C 309. 
27. VN-Verdrag van 18 december 1979, Trb. 1981/61. Het voorstel voor de goedkeuringswet 
is bij het parlement in behandeling, kameistuknr. 18950 (R1281). 
28. VN-Verdrag van 16 december 1976, Trb. 1969/99; voor Nederland goedgekeurd bij wet 24 
november 1978, Stb. 624 en in werking getreden op 11 maart 1979. 
29. Vgl. De Wildt, TPV1988, p. 75. 
30. Zie over deze richtlijn SER, Advies 86/04; Lutjens, A A 1987, p. 205 e.v.; De Wildt, T P V 
1988, p. 73 e.v.; Levelt-Overmars (red.), SCOSZ-publikatie 5, 1988; Van Eekeren, SMA 1989, 
p. 240 e.v. 
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nabestaandenpensioen. Deze leemten beoogt de voltooiingsrichtlijn op te 
vullen. 

3. Ar t . 119 EEG-Verdrae 
Hoewel Richtlijn 86/378 zich specifiek op de aanvullende pensioen
regelingen richt, heeft ook art. 119 EEG-Verdrag betekenis voor het 
aanvullende pensioen. Onder het begrip beloning van art. 119 EEG-Verdrag 
vallen het gewone basis- of minimumloon, alsmede alle overige voordelen 
die de werkgever direct of indirect aan de werknemer uit hoofde van zijn 
dienstbetrekking betaalt. Het begrip beloning in art. 119 EEG-Verdrag 
dient blijkens HvJ E G 25 mei 1971, Jur. 1971, p. 445 (Defrenne/Sabena I) 
aldus te worden afgebakend, dat het niet omvat: 

"de stelsels of uitkeringen van sociale zekerheid en met name de 
ouderdomspensioenen [...] die zonder enig overleg binnen de betrokken 
onderneming of bedrijfstak rechtstreeks bij de wet worden vastgesteld 
en verplicht van toepassing zijn op algemene categoriën werknemers". 

Door toepassing van dit criterium beslist HvJ E G 13 mei 1986, Jur. 1986, 
p. 1607 (Bilka/Weber) dat de aan de orde zijnde bedrijfspensioenregeling 
van het Duitse warenhuis Bilka geen rechtstreeks bij de wet vastgesteld 
- en aldus buiten de werkingssfeer van art. 119 vallend - stelsel van 
sociale zekerheid is, omdat de pensioenregeling 1. weliswaar door de 
Duitse wetgever in een wettelijk kader is geplaatst, maar bij cao is 
vastgesteld en derhalve een contractuele oorsprong heeft en 2. een 
integrerend bestanddeel van de gesloten arbeidsovereenkomsten uitmaakt. 
Ui t deze rechtspraak kan worden afgeleid dat de aanvullende pensioen
regelingen voor werknemers in Nederland onder de werkingssfeer van art. 
119 EEG-Verdrag vallen. Dit geldt ook voor regelingen, die op grond van 
de Wet Bpf verplicht zijn gesteld. De verplichte deelneming heeft immers 
een contractuele en niet een wettelijke oorsprong en hangt ten aanzien 
van werknemers samen met een arbeidsverhouding. De uitkeringen uit 
dergeüjke contractuele regelingen zijn blijkens het Bilka/Weber-arrest 
vervolgens aan te merken als beloning in de zin van art. 119 E E G -
Verdrag, mits de uitkering als een door de werkgever - direct of indirect 
- betaald voordeel kan worden aangemerkt. Het Hof van Justitie geeft 
aldus een ruime inhoud aan het begrip beloning, waardoor lijkt te kunnen 
worden aangenomen dat de pensioenrichtlijn gedeeltelijk is "over-ruled" 
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door art. 119 EEG-Verd rag . 3 1 De betekenis van EG-richtlijn 86/378 zou 
nog vooral liggen op het terrein van de uitkeringen aan werknemers door 
anderen dan de werkgever (namelijk pensioenfondsen en verzekeraars 
zonder dat hier een werkgeverstoezegging aan ten grondslag ligt) en op 
het terrein van uitkeringen aan personen, die niet tot de kring van 
werknemers behoren (namelijk beoefenaren van een beroep). 
Toch is enige voorzichtigheid geboden bij de conclusie dat de pensioen
richtlijn is "over-ruled". Het HvJ E G brengt in het Bilka/Weber-arrest 
namelijk pensioenuitkeringen slechts onder het begrip beloning, voor zover 
die uitkeringen - zoals in de onderhavige zaak het geval was - uitsluitend 
door de werkgever worden gefinancierd?2 Hoe moet deze clausulering 
worden verstaan? Dient de Bilka/Weber-uitspraak strikt te worden beperkt 
tot de bijzondere feiten van het geval? Bedoeld, anders gezegd, het Hof 
van Justitie te zeggen dat pensioenuitkeringen, die mede door een 
bijdrage van de werknemer zijn gefinancierd, buiten de werkingssfeer van 
art. 119 EEG-Verdrag vallen? Is deze interpretatie juist, dan is tevens de 
betekenis van de uitspraak voor de aanvullende pensioenen zeer beperkt. 
Ik meen dat de clausulering aldus moet worden uitgelegd, dat uitkeringen 
uit een aanvullende pensioenregeling onder het begrip beloning in de zin 
van art. 119 EEG-Verdrag vallen, indien de regeling gevolgen heeft voor 
de arbeidskosten van de werkgever. Bij deze interpretatie is het dus 
irrelevant of de werkgever de uitkeringen geheel, dan wel gedeeltelijk 
financiert. 3 3 De juiste betekenis van art. 119 zal door nadere rechtspraak 
van het H v J E G moeten worden aangegeven. 

Wanneer uitkeringen uit een pensioenregeling onder art. 119 EEG-Verdrag 
vallen, heeft dit twee belangrijke rechtsgevolgen. In de eerste plaats 
kunnen burgers zich (tegenover de nationale rechter) ten laste van 
particulieren rechtstreeks op art. 119 EEG-Verdrag beroepen. 3 4 Deze 
zogenaamde horizontale werking heeft het Hof van Justitie E G ten 
aanzien van bepalingen in een richtlijn ontkend. 3 5 Wel dient een nationale 
rechter de nationale wetgeving uit te leggen in het licht van de bewoor
dingen en het doel van een richtlijn, ook indien de termijn voor de 
tenuitvoerlegging van de richtlijn in de nationale wetgeving nog niet is 

31. Zie ook: Lutjens A A 1987, p. 207; Curtin, C M L Rev. 1987, p. 254; NJCM, Commentaar 4e-
EG-richtlijn, 1987, p. 2; De Wildt, T P V 1988 p. 75; Levelt-Overmars, SCOSZ publikatie 5, 
1988, p. 2. 
32. r.o. 20. 
33. Aldus ook Minor, C M L Rev. 1988, p. 749. 
34. Aldus HvJ E G 8 april 1976, Jur. 1976, p. 455 (Defrenne/Sabena II). 
35. HvJ E G 26 februari 1986, Jur. 1986, p. 723 (Marshall/Southampton). 
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verstreken. 3 6 In samenhang hiermee betekent de toepasselijkheid van art. 
119 EEG-Verdrag in de tweede plaats, dat uitkeringen uit aanvullende 
pensioenregelingen vanaf 8 april 1976 aan het beginsel van gelijke 
behandeling aangepast hadden moeten z i jn . 3 7 Maar betekent dit nu ook 
dat individuele aanspraken met ingang van deze datum - dus zo nodig 
met terugwerkende kracht - gehonoreerd moeten worden? M e n zou 
wellicht kunnen stellen dat individuele pensioenaanspraken niet gehono
reerd behoeven te worden, voor zover in het verleden bij de financiering 
van de pensioenregeling met deze aanspraken geen rekening is gehouden. 
Neem de situatie dat een pensioenregeling in strijd met art. 119 E E G -
Verdrag een uitsluiting van vrouwelijke werknemers kent. E r wordt in de 
financiering geen rekening gehouden met de mogelijkheid dat de vrouwe
lijke werknemers pensioenaanspraken geldend kunnen maken. Indien deze 
werknemers niettemin vanaf het moment dat zij de normale in de 
pensioenregeling geldende pensioenleeftijd bereiken met een beroep op 
art. 119 de uitkering van een pensioen kunnen afdwingen, berekend op 
overeenkomstige wijze als voor mannelijke werknemers, ontstaan er 
financieringsproblemen. Van de, inmiddels gepensioneerde, vrouwen kan 
geen bijdrage in de financiering meer worden verlangd. Deze redenering 
zou de conclusie meebrengen, dat de gelijke behandeling wat de pen
sioenuitkeringen betreft niet in acht behoeft te worden genomen, indien 
hiermee bij de financiering geen rekening is gehouden. Juist in verband 
met deze financieringsvraagstukken schrijft EG-richtlijn 86/378 niet voor 
dat bepalingen die in strijd zijn met het beginsel van gelijke behandeling 
met terugwerkende kracht ongedaan gemaakt moeten worden. Ten aanzien 
van art. 119 EEG-Verdrag heeft het HvJ E G 8 april 1976, Jur. 1976, p. 
445 (Defrenne II) echter geoordeeld dat een beperking van de recht
streekse werking van art. 119 EEG-Verdrag in tijd slechts bij uitzondering 
gerechtvaardigd kan zijn. Deze rechtvaardiging is volgens het Hof van 
Justitie aanwezig indien 1. partijen door het standpunt van de E G -
Commissie er toe zijn gebracht praktijken toe te passen die in strijd zijn 
met art. 119 en 2. "dwingende overwegingen van rechtszekerheid", niet 
alleen met betrekking tot de belangen van procespartijen, maar ook 

36. HvJ E G 8 oktober 1987, NJ 1988, 1029. Vgl. hierbij de aantekening van Timmermans, A A 
1988, p. 329. Wanneer een lid-staat een richtlijn niet tijdig tenuitvoerlegt, kunnen burgers 
wellicht een schadevergoedingsactie tegen de staat in stellen; vgl. hierover Schermers, BW-
krant jaarboek 1989, p. 107. 
37. HvJ E G 8 april 1976, Jur. 1976, p. 445 (Defrenne/Sabena II) oordeelt dat art. 119 E E G -
Verdrag per 1 januari 1962 directe werking heeft, doch het Hof beperkt de directe werking 
in tijd tot de periode gelegen na de datum van het arrest. Levelt-Overmars oordeelt in 
SCOSZ-publikatie 5, 1988, p. 2, dat de gelijke behandeling per 1 januari 1962 ingevoerd had 
moeten zijn. 
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nopens het geheel van "openbare zowel als particuliere belangen", zich er 
tegen verzetten dat in het verleden betaalde "lonen" wederom in het 
geding worden gebracht. In het arrest Worringham en Humphreys van 11 
maart 1981, Jur. 1981, p. 767 oordeelt het HvJ E G ter zake van de vraag 
of de door een werkgever namens de werknemer betaalde pensioenpremie 
onder art. 119 EEG-Verdrag valt, dat aan geen van beide voorwaarden is 
voldaan. Hierbij betrekt het Hof met name de inmiddels door hem gedane 
uitspraken over de reikwijdte van art. 119 EEG-Verdrag. In het vervolg 
op het Bilka/Weber-arrest van het HvJ E G ziet ook het Duitse B A G 14 
oktober 1986, A P 1987 H . 13-16, Nr. 11 geen reden de gevolgen van de 
toepassing van art. 119 EEG-Verdrag te beperken in verband met de 
financiële gevolgen voor werkgevers. A a n het gelijke beloningsgebod van 
art. 119 wordt volgens het B A G alleen dan voldaan, indien vrouwen op 
gelijke voet als mannelijke werknemers pensioenuitkeringen krijgen. 
Hierbij wijst het B A G er op dat het EEG-Verdrag al sedert 1 januari 1958 
geldt, zodat een werkgever vanaf dat moment bij de financiering rekening 
had kunnen en behoren te houden met de aanspraken van vrouwelijke 
werknemers. Deze gedachte lijkt mij juist, met dien verstande dat 8 april 
1976 als richt-datum moet worden genomen. Een andere opvatting zou 
meebrengen dat werkgevers hun eigen verzuim in het naleven van het 
gebod tot gelijke beloning wel erg gemakkelijk kunnen afwentelen op hun 
(vrouwelijke) werknemers. Dit betekent concreet dat de uitkeringen die 
(vrouwelijke) werknemers aan art. 119 EEG-Verdrag ontlenen, naar hoogte 
dienen te worden afgestemd op hetgeen vanaf 8 april 1976 opgebouwd had 
kunnen worden. Nochtans is het niet aannemelijk dat deze werking van 
art. 119 EEG-Verdrag in tijd volgehouden kan worden, indien werkgevers 
als gevolg daarvan failliet zouden gaan of hun voortbestaan anderszins in 
gevaar zou komen. Hier zijn door het HvJ E G in het Defrenne ü-arrest 
bedoelde openbare en particuliere belangen in het geding. In zoverre 
kunnen aanspraken met betrekking tot het verleden wellicht worden 
beperkt. Of deze beperking zover kan gaan dat ook aanspraken die na 
het - duidelijke - arrest HvJ E G 13 mei 1986 (Bilka/Weber) opgebouwd 
hadden kunnen zijn beperkt mogen worden, lijkt mij echter bepaald 
twijfelachtig. 

4.4.3. Art. 1637ij BW en de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen 

De wetgever beoogt met de Wet gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen op het terrein van de bovenwettelijke sociale zekerheid uit-
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voering te geven aan de pensioenrichtlijn.3 8 De wet voorziet in een 
wijziging van art. 1637ij B W en in toevoeging van de art. 12a-f aan de 
Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen (WGB) . 
Ar t . 1637ij B W verbiedt de werkgever onderscheid tussen mannen en 
vrouwen te maken op het terrein van de arbeidsvoorwaarden. Het artikel 
vormt de Nederlandse "vertaling" van de voorschriften van EG-richtlijn 
76/207. Vóór de wetswijziging bepaalde de tweede zin van art. 1637ij, 
eerste l id: "Niet onder de arbeidsvoorwaarden zijn begrepen uitkeringen of 
aanspraken ingevolge pensioenregelingen". Deze zin is geschrapt. Bedingen 
in strijd met art. 1637ij, eerste lid, B W zijn volgens het achtste l id 
nietig. Ar t . 12b W G B verbiedt anderen dan de werkgever in aanvullende 
pensioenvoorzieningen onderscheid te maken tussen mannen en vrouwen. 
Dit nieuwe artikel in de W G B ziet op de pensioenfondsen en de ver
zekeraars. 
De art. 1637ij B W en 12b W G B roepen de vraag op wanneer de werkge
ver en wanneer de pensioenfondsen of verzekeraars tot naleving van het 
beginsel van gelijke behandeling kunnen worden aangesproken. Volgens de 
memorie van toelichting richt art. 12b W G B zich tot: "degene die bepaalt 
voor wie een pensioenvoorziening tot stand wordt gebracht, of die de 
inhoud daarvan bepaalt of de wijze van uitvoering daarvan". Dit criterium 
zou meebrengen dat degene aangesproken moet worden, "die de naleving 
van het beginsel in zijn macht heeft". Derhalve is, aldus de toelichting, 
niet de werkgever, maar het orgaan dat de pensioenvoorziening uitvoert 
"vaak" de meest gerede partij om aangesproken te worden. 3 9 Di t laatste 
zal vooral zo zijn indien het uitvoeringsorgaan een eigen verplichting 
tegenover de werknemer op zich neemt. Beperkt het uitvoeringsorgaan 
zich daarentegen tot "blote uitvoering" van de door de werkgever gedane 
pensioentoezegging, dan zal de werkgever aangesproken kunnen worden. 
Indien de pensioenregeling louter op de verpUchtstelling van de deelne
ming in een bedrijfspensioenfonds is gebaseerd, zal de werkgever echter 
in het geheel niet aangesproken kunnen worden. 4 0 

38. Bij afsluiting van de tekst was de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel 
gevorderd tot en met de MvA aan de T K (TK 1988-89, 20 890, nr.1-5). Ik ga er van uit dat 
de inhoud van het wetsvoorstel zoals het toen voorlag tot wet zal worden verheven. Zie 
over het wetsvoorstel: Neven, TPV1989, p. 17. 
39. T K 1988-89,20 890, nr.3, p. 10. 
40. Vgl. verslag van een schriftelijk overleg over de tenuitvoerlegging van de 4e E G -
richtlijn, T K 1987-88, 19 936, nr.3, p. 13 en MvT wetsvoorstel gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen op het terrein van de bovenwettelijke sociale zekerheid, T K 1988-89, 20 
890, nr.3, p. 7. 
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Een pensioenvoorziening omschrijft art. 12a W G B als: 

"Een pensioenvoorziening ten behoeve van een of meer personen, 
uitsluitend in verband met hun werkzaamheden in een onderneming, 
bedrijfstak of tak van beroep, in aanvulling op een wettelijk stelsel 
van sociale zekerheid en, ingeval van een voorziening ten behoeve van 
een persoon, anders dan door die persoon zelf tot stand gebracht". 

De omschrijving brengt tot uitdrukking dat het om voorzieningen in 
verband met de arbeid moet gaan. Met het slot - "anders dan door die 
persoon zelf tot stand gebracht" - beoogt het artikel individuele over
eenkomsten, die geheel los staan van een collectieve regeling en die de 
betrokkene op eigen kosten tot stand brengt, buiten de werkingssfeer 
van het gelijke behandelingsgebod te brengen. C-polissen vallen volgens 
de memorie van toelichting onder het begrip pensioenvoorziening in de zin 
van art. 12a W G B . Ditzelfde geldt voor de vrijwillige (facultatieve) 
bepalingen van collectieve regelingen. 4 1 

Art . 12b W G B concretiseert het verbod van ongelijke behandeling. Op 
grond van het artikel is het niet toegestaan onderscheid te maken met 
betrekking tot de personele werkingssfeer, de inhoud en de uitvoering van 
pensioenvoorzieningen. Het verbod heeft betrekking op zowel direct als 
indirect onderscheid. Art . 12c W G B laat echter onder bepaalde voorwaar
den een onderscheid toe in verband met verschillende actuariële bereke
ningselementen voor mannen en vrouwen (de gemiddeld langere levensduur 
van vrouwen). 
Met het verbod van ongelijke behandeling strijdige bepalingen zijn 
volgens art. 12e W G B nietig. 

Blijkens de overgangsbepalingen bij de Wet tot tenuitvoerlegging van de 
pensioenrichtlijn vloeien voor de werkgever uit art. 1637ij BW-nieuw en 
voor de pensioenfondsen en de verzekeraars uit de art. 12a-f W G B met 
betrekking tot bestaande pensioenvoorzieningen eerst per 1 januari 1993 
verplichtingen voort (art. III, aanhef en onderdeel a). Hierbij geldt dan 
nog deze nuancering, dat op rechten en verplichtingen die verband houden 
met tijdvakken gelegen vóór de aanpassing van de bestaande pensioen
voorzieningen aan het beginsel van gelijke behandeling, de bepalingen 
toegepast mogen blijven worden die in strijd zijn met het verbod van 
ongelijke behandeling (art. III, onderdeel c). Aldus kunnen cüscriminerende 

41. MvT, TK1988-89,20 890, nr.3, p. 10. 
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bepalingen uit het verleden hun werking behouden tot een datum gelegen 

na 1 januari 1993. Nieuwe (bepalingen in) aanvullende voorzieningen 

dienen daarentegen onmiddellijk met de gelijke behandelingsnorm in 

overeenstenuning te worden gebracht. Een uitzondering op deze algemene 

regels inzake de werking in de tijd geldt voor nabestaandenvoorzieningen: 

deze zijn vooralsnog geheel van de werkingssfeer van de Wet uitgesloten 

(art. III, onderdeel a). Wat de pensioenleeftijd betreft bevat de Wet een 

verfijning op de algemene regels: op vrouwen die voor 31 juli 1986 de 50-

jarige leeftijd hadden bereikt, mogen de bepalingen toegepast blijven 

worden die wegens een verschillende pensioenleeftijd voor mannen en 

vrouwen in strijd zijn met het verbod van ongelijke behandeling (art. III, 

onderdeel b ) . 4 2 

Ter zake van een (vermeende) schending van art. 1637ij B W of art. 12a-f 

W G B kan de Commissie gelijke behandeling van mannen en vrouwen op 

schrifteüjk verzoek of uit eigen beweging haar oordeel geven (art. 14 

W G B ) . Dit oordeel is niet een voor partijen rechtens bindende beslissing; 

het geven van een dergelijke beslissing behoort tot de competentie van de 

burgerlijke rechter. Een voorgenomen wijziging van art. 429quater WvSr 

zal meebrengen dat het maken van onderscheid in aanvullende pensioen

voorzieningen op grond van geslacht strafbaar wordt. 4 3 

4.5. D e hoogte van het pensioen 

4.5.1. Redelijke verhouding tussen loon en pensioen 

De vraag naar de wenselijk geachte hoogte van het pensioen is bij het 

totstandkomen van de A O W in 1956 expliciet aan de orde gesteld. De 

vraag was of en, zo ja, op welke wijze het AOW-pensioen in reeds 

bestaande aanvullende pensioenregelingen - die waren opgezet zonder met 

de A O W rekening te houden - kon worden geïncorporeerd. Het oorspron

kelijk ontwerp voor de A O W 1956 stelt een bepaling voor op grond 

waarvan een werkgever krachtens de wet het AOW-pensioen in mindering 

mag brengen op het reeds door hem toegekende en in uitzicht gestelde 

pensioen. 4 4 Deze regel beoogt volgens de toelichting de "ongewenste 

42. De STAR pleit er in een brief van 17 april 1989 voor alle vrouwelijke werknemers, 
ongeacht hun leeftijd, tot 1 januari 1993 een keuzemogelijkheid met betrekking tot de 
pensioenleeftijd te geven. De brief is afgedrukt in Stcrt. 1989,77. 
43. TK1987-88,20 239, nr.1 e.v. 
44. Art. 60, eerste lid, wetsvoorstel AOW, T K 1954-55,4009, nr.2. 
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situatie" te voorkomen dat door de samenloop van het AOW-pensioen en 
aanvullend pensioen "het totale inkomen van een gepensioneerde boven 
100% van zijn laatstverdiende inkomen" zou kunnen stijgen. 4 5 De voor
gestelde mogelijkheid tot het verminderen van het aanvullend pensioen 
stuitte op bezwaren in de Tweede Kamer. Uiteindelijk is daarom in art. 61 
A O W 1956 aan pensioenfondsen slechts de bevoegdheid toegekend hun 
statuten en reglementen zodanig te wijzigen dat daarin een bepaling 
wordt opgenomen op grond waarvan het AOW-pensioen op het aanvullend 
pensioen in mindering kan worden gebracht. De ratio van de regeling 
bleef dezelfde. Deze wetsgeschiedenis is in zoverre van belang dat 
duidelijk is geformuleerd dat het totale pensioen - AOW-pensioen en 
aanvullend pensioen tezamen - in een redelijke verhouding tot het 
laatstgenoten loon dient te staan. 4 6 Als bovengrens zou daarbij in de 
optiek van de wetgever het laatstgenoten hebben te gelden. 4 7 

Het voorlopig verslag bij de A O W 1956 oppert de suggestie voor te 
schrijven dat de betrokkene ten minste een totaal pensioen van 70 of 80 
procent van het loon zal ontvangen.4 8 De memorie van antwoord acht het 
evenwel niet doenlijk een bepaald percentage van het laatst verdiende 
loon vast te leggen, beneden hetwelk het totale pensioen niet zou mogen 
dalen. De "grote gevarieerdheid" der pensioenregelingen vormt daarvoor 
volgens de memorie een hinderpaal, alsmede de omstandigheid dat een 
aantal pensioenregelingen voor de hogere salarissen pensioenmaxima kent 
die liggen beneden de maxima voor degenen met een lager loon . 4 9 

, , In de Nota inzake het pensioenvraagstuk van 26 november 1969 kiest de 
i S T A R als beleidsuitgangspunt dat voor iedere werknemer bij 40 dienst-
I jaren het totaal ouderdomspensioen 70 procent van het laatstgenoten loon 
1 dient te bedragen. 5 0 Dit beleidsuitgangspunt betekende een keuze voor 
j een eindloonregeling als meest wenselijk type pensioenregeling. 
I De geformuleerde sjtreefnorm wat de hoogte van het pensioen betreft is 
j d o o i d e overheid overgenomen en norm voor haar beleid met betrekking.,, 

tof de aanvullende pensioenen geworden. De memorie van toelichting bij 
i de wet tot wijziging van de A O W bij wet van 3 juli 1970 (structurele 

verhoging AOW-pensioen) merkt op: 

45. TK1954-55,4009, nr.3, p. 69. 
46. Borgesius, V A 1986, p. 140. 
47. Zie ook Verslag van het nader mondeling overleg, T K 1955-56,4009, nr.25, p. 1. 
48. W A O W 1956, T K 1955-56, nr.6, p. 26. 
49. MvA A O W 1956, T K 1955-56,4009, nr.7, p. 32. 
50. Bijlage 1 bij MvT wetsvoorstel tot wijziging AOW, T K 1969-70,10 584, p. 16. 
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"De ondergetekende kan zich vinden in het streven om uiteindelijk te 
komen tot [...] een ouderdomspensioen op 65-jarige leeftijd, dat, 
inclusief de A.O.W.-uitkering, 70 pet. van het laatst genoten bruto-
arbeidsloon bedraagt".51 

De 70 procent-norm werd en is ook maatgevend voor de vraag of 
ontheffing kan worden verleend van het in art. 72 A O W neergelegde 
gebod de structurele verhogingen van het AOW-pensioen bij aanvullende 
pensioenregelingen buiten beschouwing te laten. 5 2 Ten aanzien van de 
ambtelijke pensioenvoorziening had de overheid al eerder aanvaard dat 
een totaal pensioen dat bij 40 dienstjaren 70 procent bedraagt van het 
laatstelijk bereikte bezoldigingspeil als een redelijke pensioenvoorziening 
moet worden aangemerkt.5 3 

De verhouding tussen het AOW-pensioen en het aanvullend pensioen is in 
1969-70 dus geëxpliciteerd door het formuleren van het streven het 
ouderdomspensioen inclusief de A O W 70 procent van het laatste loon te 
laten zijn. Indien aan deze norm wordt voldaan, is sprake van een 
pensioen dat in een redelijke verhouding tot het laatstgenoten 
arbeidsinkomen staat.5 4 

4.5.2. Visie op doelstelling pensioenregeling 

De opvatting dat het pensioen in een redelijke verhouding tot het 
laatstgenoten salaris behoort te staan, past bij de aan de sociale zeker
heid ten grondslag liggende doelstelling van levensstandaardbeveiliging. De 
zekerheid van de sociale zekerheid ziet niet slechts op de garantie van 
een bestaansminimum, maar ook op de beveiliging van de verworven 
levensstandaard.5 5 Algemeen wordt onderschreven dat het pensioen in een 
redelijke verhouding moet staan tot het laatstelijk voor pensionering 
genoten arbeidsinkomen. Hieraan verbindt De Graaf de conclusie dat: 

"het denken over pensioen inmiddels geheel is geëvolueerd in de 
richting van een aan post-actieven toekomend sociaal recht op levens-

51. MvT, TK1969-70,10 584, nr.3, p. 7. 
52. MvT bij de wet van 3 juli 1970, T K 1969-70, 10 584, nr.3, p. 11. Zie ook adviesaanvrage 
wijziging dispensatiebeleid d.d. 20 mei 1986. 
53. MvT bij wet van (Pensioenmaatregelen 1963), T K 1962-63,7072, nr.3, p. 1. 
54. Vgl. rede staatssecretaris SZ 2 november 1979, Stcrt. 1979,215. 
55. Berghman, rede 1986, p. 18 en dezelfde Privatisering in de sociale zekerheid, 1987, p. 2. 
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omstandigheden, die redelijk vergelijkbaar zijn met hun levens
omstandigheden aan het einde van de actieve periode". 5 6 

De aanvaarding van deze visie heeft consequenties voor de opvatting 
omtrent de wenselijk geachte hoogte van het pensioen. Levens
standaardbeveiliging dient in deze visie de doelstelling van een pensioen
regeling te zijn. De 70 procent-norm vormt van deze visie de vertaling. 

4.5.3. Discussie over hoogte pensioen 

De 70 procent-norm is afgestemd op een aantal van 40 dienstjaren, door
gebracht bij één en dezelfde werkgever. Als gevolg van het voortijdig 
eindigen van de deelneming in een pensioenregeling {pensioenbreuk) wordt 
dit aantal dienstjaren in de praktijk vrijwel nooit gehaald. Hiervoor zijn 
grofweg drie redenen aan te voeren: 

1. de arbeidsmobiliteit van werknemers verhindert dat men 40 jaar bij 
dezelfde werkgever werkzaam is; 

2. het gebruik van flexibele arbeidsrelaties betekent dat tijdelijke 
onderbrekingen van de arbeid bij dezelfde werkgever ontstaan; 

3. het verschijnsel werkloosheid veroorzaakt korte of langere onder
brekingen van de arbeid. 

Hiertegenover staat dat gemiddeld genomen de pensioenen van de toe
komstige generaties hoger zullen zijn dan tot heden het geval is geweest, 
en wel omdat: 

a. de inhoud van de pensioenregelingen is verbeterd; de norm wat de 
hoogte van het pensioen betreft is geleidelijk verhoogd; 

b. de pensioenregelingen raken volgroeid; veel van de nu bestaande 
aanvullende pensioenregelingen zijn in de jaren 1950-1960 totstand
gekomen en bevinden zich mitsdien nog in een opbouwfase; uitgaande 
van een opbouw gedurende 40 jaar zal in de jaren 1990-2000 een 
sterke stijging van het aantal uitkeringen optreden; 

c. de toegenomen arbeidsparticipatie van vrouwen heeft tot gevolg dat de 
pensioensituatie voor deze groep verbetert.5 7 

56. De Graaf, Tussen A O W en pensioenplicht, 1980, p. 17. 
57. Vgl. Cantillon, BTSZ 1987, p. 468; Petersen, T P V 1988, p. 66; Möhlmann-Bronkhorst, diss. 
1988, p. 99. 
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Dit zo zijnde kan de vraag worden gesteld of het wel opportuun is een 
pensioenregeling in te kleden als een 70 procent-eindloonregeling. Dit 
betreft in feite de vraag of de voor een pensioenregeling beschikbare 
middelen niet op een andere wijze moeten worden verdeeld, in aanmer
king nemende dat in een eindloonregeling inkomensoverdrachten plaatsvin
den van degenen die vóór de pensioendatum hun deelneming beëindigen 
naar degenen die tot de pensioendatum in de pensioenregeling blijven 
deelnemen. 
Hier komt bij dat in sommige gevallen de 70 procent-norm wordt over
schreden. Dit houdt verband met de bruto/netto-verhouding tussen loon en 
pensioen. De 70 procent-norm ziet op het bruto-salaris. Na het 65-ste 
jaar vallen de op de werknemer drukkende premies werknemers
verzekeringen - zoals de Z W , de W A O en de W W premie -, de pensioen
premie en premies A O W / A W W weg. Een pensioen dat bruto 70 procent van 
het laatste loon bedraagt, kan daarom netto hoger uitvallen. 5 8 Omdat de 
premies Z W en de pensioenpremies per onderneming of bedrijfstak kunnen 
verschillen, kan de bruto/netto-verhouding per pensioenregeling anders 
uitvallen. Niettemin rijst de vraag of de norm (in sommige gevallen) niet 
te hoog is. 

D e wijzigingen in de A O W in verband met de invoering van het beginsel 
van gelijke behandeling hebben eveneens tot discussie over de 70 procent
norm geleid. De norm was afgestemd op het gegeven dat van gehuwden de 
man een gehuwdenpensioen ter hoogte van 100 procent van het minimum-
loon (dus inclusief het door zijn echtgenote opgebouwde deel) ontvangt. 
Sedert de wijziging van de A O W in 1985 ontvangt de (gehuwde) man met 
een pensioengerechtigde partner nog slechts een AOW-pensioen ter hoogte 
van 50 procent van het minimumloon. In een eindloonregeling zou deze 
feitelijke verlaging van het AOW-pensioen in beginsel tot een verhoging 
van de aanspraken op grond van de aanvullende pensioenregeling moeten 
leiden. De financieringslasten die hieruit zouden voortvloeien, heeft de 
vraag doen rijzen of een bijstelling van de 70 procent-norm moet worden 
overwogen. 5 9 

Meer in het algemeen wordt de 70 procent-norm ter discussie gesteld met 
het oog op een mogelijke beperking van de financieringslasten voor 
aanvullende pensioenregelingen. Een loonsverhoging heeft in een loon-

58. Besseling/Schepers, Pensioenregelingen in Nederland, 1981, p. 15. 
59. Financiële Nota sociale zekerheid 1989, TK1988-89,20 805, nr.2, p. 36. 
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gerelateerde pensioenregeling onmiddellijk gevolgen voor de kosten. In 

een eindloonregeling krijgt dit extra accent in verband met het ontstaan 

van pensioenaanspraken over verstreken dienstjaren (back-service). Een 

loonstijging met één gulden leidt, blijkens uitlatingen van de minister 

van Financiën, bij de ABP-eindloonregeling tot een stijging van de 

pensioenlasten met circa 3 gulden. 6 0 Een modelanalyse van het C P B kent 

in de basisvariant wat de economische groei betreft als uitkomst dat de 

premies voor het aanvullend pensioen als percentage van het bruto loon 

zullen stijgen van 7,7 procent in 1985 tot 18 procent in 2030. 6 1 De 

pensioenkosten zullen in deze lange termijn visie dus fors toenemen. 

Behalve economische omstandigheden beïnvloeden demografische factoren 

de stijging van de pensioenlasten. Beloningsstructuren waarbij het loon 

stijgt met het aantal dienstjaren zijn gebruikelijk. Als gevolg van 

vergrijzing in de samenleving als geheel kan ook het personeelsbestand 

van een onderneming relatief ouder worden. 6 2 De hiermee gepaard gaande 

stijging van de loonkosten brengt weer een stijging van de pensioenlasten 

met zich. De stijging van de pensioenkosten kan worden ingedamd indien 

de 70 procent-norm wordt losgelaten dan wel geheel van de eindloon-

systematiek wordt afgestapt en bijvoorbeeld een opbouwregeling wordt 

geïntroduceerd.63 De matiging van de arbeidskosten die aldus kan worden 

gerealiseerd past tevens in het tegenwoordige verlangen van de overheid 

dat de werkgevers en werknemers in het bedrijfsleven komen tot loon

matiging, zulks teneinde de economische groei te stimuleren. 6 4 

Conclusie: De financierbaarheid van pensioenaanspraken is een belangrijk, 

zo niet doorslaggevend, beslispunt in het kader van de discussie over de 

hoogte van het pensioen. LevensstandaardbeveiUging is een ideale norm. 

Het vasthouden aan deze norm is echter niet realistisch indien de 

middelen ter financiering van de daarbij horende aanspraken in de 

praktijk niet kunnen worden opgebracht. Bijstelling (verlaging) van de 70 

procent-norm op grond van het argument dat hieruit in netto-termen een 

(te) hoog pensioen voortvloeit, acht ik aan de andere kant niet reëel 

zolang de voor de volledige pensioenopbouw benodigde jaren in de 

praktijk zelden worden gehaald. 

60. Rede van de minister van 7 november 1988, Stcrt. 1988,217. 
61. CPB, Occasional Papers No. 38,1986, p. 60. Zie ook SER, Advies 87/12, p. 46. 
62. Vgl. Clark, ESB1988, p. 1022 en Klamer, ESB1988, p. 1037. 
63. De Koning, ESB 1988, p. 1020. 
64. Vgl. Financiële Nota sociale zekerheid 1989, T K 1988-89, 20 805, nr.2, p. 43 e.v. en de 
minister van Financiën in een rede op 7 november 1988, Stcrt. 1988,217. 
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4.6. D e opbouw van pensioenaanspraken 

D e pensioenaanspraken bouwt een werknemer in beginsel gedurende de 

actieve periode op door middel van premiebetaling. Het aantal dienstjaren 

beïnvloedt zo de hoogte van het pensioen. Alleen in vaste-bedragen-

regelingen, die voorzien in een pensioen waarvan de hoogte onafhankelijk 

is van de diensttijd, is geen verband tussen diensttijd en pensioen

aanspraken aanwezig. 

Het verband tussen actieve diensttijd en pensioenaanspraken wordt ook 

losgelaten voor zover de pensioenopbouw gedurende arbeidsongeschiktheid 

en werkloosheid van de werknemer voor hem premievrij wordt voortgezet. 

Dit geldt eveneens indien een werknemer op grond van een VUT-regeling 

vervroegd uit het arbeidsproces treedt en de pensioenopbouw gedurende 

de VUT-periode premievrij wordt voortgezet. Ook de uit een levensjaren-

regeling voortvloeiende pensioenaanspraken over jaren dat de belang

hebbende geen deelnemer is geweest, vormen een uitzondering op de 

regel. Wanneer het strikte verband met de diensttijd wordt losgelaten, 

voldoet een pensioenregeling mogelijk niet meer aan de omschrijving van 

het begrip pensioenregeling in art. 6, derde lid, CwSV en art. 11, derde 

lid, Wet L B . Voor de toepassing van deze artikelen zijn pensioen

regelingen die het levensjarenbeginsel hanteren bij Beschikking van 11 

oktober 1984, B N B 1984/322, door de staatssecretarissen van S Z W en 

Financiën evenwel collectief als pensioenregeling aangewezen. 

Welk deel van het pensioen per dienstjaar wordt opgebouwd, hangt af van 

de gewenste hoogte van het pensioen, alsmede van de norm met betrek

king tot het aantal jaren waarin het maximaal te bereiken pensioen kan 

worden opgebouwd. Wanneer de pensioenregeling voorziet in een pensioen 

ter hoogte van 70 procent van het laatstgenoten loon bij 40 dienstjaren, 

wordt per dienstjaar 70 procent: 40 = 1,75 procent van het pensioen 

opgebouwd. Pensioenregelingen met een lagere pensioenleeftijd dienen, 

teneinde een pensioen van 70 procent van het laatste loon te halen, een 

hoger opbouwpercentage per dienstjaar in te houden. Voor werknemers die 

op latere leeftijd in dienst treden, zou eveneens een hoger opbouw

percentage per dienstjaar kunnen worden gehanteerd. Dit lijkt aangewezen 

indien in een bepaalde functie het aantal van 40 dienstjaren niet kan 
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worden bereikt, bijvoorbeeld omdat voor een goede vervulling van de 
functie redelijkerwijs een studie- of ervaringsperiode noodzakelijk i s . 6 5 

In het pensioen-opbouwpercentage per dienstjaar kunnen allerlei variaties 
worden aangebracht. Bijvoorbeeld: 
- de pensioenregeling grondpersoneel van de Stichting K L M Pensioenfonds 

(herdruk 1983) kent een opbouwpercentage van 3 procent per jaar, maar 
het maximaal te bereiken pensioen bij 40 dienstjaren is 70 procent, 
terwijl bij een diensttijd van minder dan 40 jaar per dienstjaar een 
korting op deze 70 procent plaats vindt (art. B2, leden 2 en 3); 

- het pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds DSM-Chemie 
(1988) kent een indeling in drie loonklassen (zones) en per klasse een 
ander opbouwpercentage: in de laagste klasse vindt geen pensioenopbouw 
plaats; in de midden klasse is het opbouwpercentage 1,75 procent per 
jaar en in de hoogste klasse 1,55 procent per jaar (art. 4); 

- het reglement van de Stichting Shell Pensioenfonds kent eveneens 
verschillende klassen (schijven); de opbouw varieert van 2,75 procent 
tot 1,9 procent per jaar per klasse (art. 24). 

De indeling in verschillende loonklassen met gedifferentieerde opbouw-
percentages heeft tot gevolg, dat in de lagere loonklassen verhoudings
gewijs - uitgedrukt in een percentage van het loon - een hoger pensioen 
kan worden bereikt dan in de hogere loonklassen. 

4.7. D e pensioengrondslag 

De pensioengrondslag is de som van de loonbestanddelen die meetellen 
voor de berekening van het pensioen. Dit begrip is in deze zin slechts in 
loongerelateerde pensioenregelingen van betekenis. In zowel loon
gerelateerde pensioenregelingen als in een beschikbare premie-regeling is 
de pensioengrondslag in de functie van basis voor de premiebetaling 
relevant. 

Voor de definiëring van de pensioengrondslag kan aansluiting worden 
gezocht bij het loonbegrip in de CwSV of de Dagloonregelen krachtens de 
sociale verzekeringswetten. Niet in alle gevallen geeft dat loonbegrip voor 
de pensioenregeling in concreto een juiste maatstaf. De CwSV en de Dag-

65. De staatssecretaris van Financiën heeft bij Resolutie van 13 augustus 1987, V.-N. 1987, 
p. 1909, goedgekeurd dat voor de pensioenopbouw van de directeur/aandeelhouder van een nv 
of bv zonder nadere motivering een opbouwpercentage van 2,33 geldt, indien niet meer dan 
30 dienstjaren kunnen worden behaald en het totale pensioen 70 procent van het pensioen-
gevend salaris niet te boven gaat. 
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loonregelen definiëren het loon immers met inachtneming van de eigen 

werkingssfeer van de desbetreffende wetten, waarbij ook inkomens

politieke overwegingen een rol spelen. 6 6 

Wat men onder het begrip pensioengrondslag laat vallen hangt mede af 

van de visie op de doelstelling van de pensioenregeling, alsmede van de 

financierbaarheid van de regeling. Hoe meer beloningselementen in de 

pensioengrondslag worden opgenomen, des te meer zullen de pensioen

uitkomsten aansluiten bij de werkelijke levensstandaard, maar des te 

hoger zullen ook de financieringslasten zijn. In het bijzonder in eindloon

regelingen zou een beperkte definitie van de pensioengrondslag zo een 

bijdrage kunnen leveren aan het mitigeren van de financieringslasten. 

Bij het definiëren van de pensioengrondslag kan rekening worden ge

houden met de specifieke omstandigheden in een bedrijfstak of onder

neming. Het begrip pensioengrondslag kan dan ook per pensioenregeling 

een andere inhoud hebben. 

In het algemeen wordt een ruime invulling aan het begrip pensioen

grondslag gegeven, zodanig dat alle (min of meer) regelmatige betalingen 

tot de pensioengrondslag behoren en slechts duidelijke incidentele 

betalingen er buiten vallen. 6 7 In het vierde interimrapport heeft de S T A R 

aanbevolen voor het definiëren van de pensioengrondslag dit onderscheid 

te maken tussen regelmatige en incidentele betalingen. 6 8 Aldus kan de 

pensioengrondslag omvatten: het basisloon, de vakantieuitkering, de 13de 

maand, tantièmes, gratificaties en uitkeringen uit een wmstdelingsregeling, 

voorzover deze tot het regelmatig verstrekte loon behoren, overwerk-

toeslagen en prestatie- en productiepremies, voor zover deze meer dan 

incidenteel worden verstrekt. Gratificaties en dergelijke die niet regel

matig worden verstrekt zijn veelal van de pensioengrondslag uitgezonderd. 

Van de winst afhankelijke beloningselementen kunnen in de pensioen

grondslag worden opgenomen. Daaraan doet niet af dat de vraag of deze 

en andere variabele loonbestanddelen in fiscaal opzicht voor het pensioen 

mogen meetellen omstreden i s . 6 9 

Het is volgens de staatssecretaris van Financiën blijkens zijn Resolutie 

van 13 augustus 1987, W F R 1987/5787, (nog) niet gebruikelijk loon in 

natura in de pensioengrondslag op te nemen. 7 0 Op grond van bijvoorbeeld 

66. Vgl. STAR, vierde interimrapport, 1979, p. 25. 
67. Besseling/Schepers, Pensioenregelingen in Nederland, 1981, p. 153. 
68. STAR, vierde interimrapport, 1979, p. 27. 
69. Zie over dit fiscale aspect StevensA^an Yperen, Kernpunten van pensioen, 1987, p. 93 en 
Verslag van de Commissie voor de Verzoekschriften TK, TK1986-87,19 732, nr.333. 
70. Resolutie betreffende pensioenrechten van de directeur/aandeelhouder van een nv/bv. 
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art. 5 Pensioenreglement van het Bedrijfspensioenfonds voor de metaal

nijverheid behoort loon in natura wel tot de pensioengrondslag, voor 

zover het gekwantificeerd is aangegeven in loonstaten van de werkgever. 

De S T A R heeft in het vierde interimrapport voorgesteld loon in natura tot 

het pensioengevend loon te rekenen "voor zover bij de loonvaststelling 

rekening is gehouden met de verstrekking daarvan".71 Wanneer het gaat 

om een regelmatig terugkerend bestanddeel van het loon, is het reëel het 

loon in natura in de pensioengrondslag op te nemen. Voor de waardering 

van het loon in natura kunnen de ter zake geldende regels voor toepas

sing van de CwSV als richtsnoer worden gehanteerd.7 2 

Per 1 januari 1990 - en tot en met 31 december 1994 - dient de werk

gever op grond van art. 1 Wet overhevelingstoeslag opslagpremies aan de 

werknemer naast het loon een overhevelingstoeslag opslagpremies toe te 

kennen. Deze toeslag is een compensatie voor het betrekken van de 

werknemer in de heffing van de opslagpremies volksverzekeringen, waar 

deze thans ten laste van de werkgever komen. De toekenning van de 

overhevelingstoeslag heeft op grond van art. 82 Wet aanpassing uit

keringsregelingen geen gevolgen voor de aanspraken uit hoofde van een 

aanvullende pensioenregeling. Van deze regel mag niet bij overeenkomst 

worden afgeweken (art. 82, vijfde lid, Wet aanpassing uitkeringsregelin

gen). De overhevelingstoeslag kan derhalve geen deel uitmaken van de 

pensioengrondslag en leidt derhalve niet tot hogere aanspraken. Een 

voorwaarde hiervoor is, dat de overhevelingstoeslag als zodanig herken

baar blijft. 7 3 Wanneer dat (na 1994?) niet meer het geval is, zal de 

pensioengrondslag opnieuw gedefinieerd moeten worden. De 70 procent

norm zal dan vermoedelijk losgelaten moeten worden en naar beneden 

moeten worden bijgesteld. 7 4 

De bijdrage van de werknemer aan de pensioenregeling vormt een 

onderdeel van zijn loon en maakt derhalve gewoonlijk deel uit van de 

pensioengrondslag. Na beëindiging van zijn deelneming in de pensioen

regeling vervalt voor de werknemer de verplichting tot het betalen van de 

pensioenpremie. Dit beïnvloedt de bruto/netto-verhouding tussen loon en 

pensioen in gunstige zin voor het pensioen. Volgens een analyse van het 

C P B zullen de pensioenpremies in de toekomst aanzienlijk stijgen. De 

71. STAR, vierde interimrapport, 1979, p. 25. 
72. Zie het Besluit van de staatssecretaris SZW van 29 december 1988, Stcrt. 1988,254. 
73. Van Buuren, TPV1989, p. 3. 
74. De Vereniging van Bedrijfspensioenfondsen noemt een norm van 64 procent realistisch, 
Contact 1988, Nr. 36. 
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bruto/netto-verhouding zal dan nog gunstiger uitvallen. Daarvan zal eens 
te meer sprake zijn indien de daling van het netto-loon van werknemers, 
die het gevolg is van de stijging van de pensioenpremie, wordt gecom
penseerd door een loonsverhoging. Ook die loonsverhoging vertaalt zich 
dan immers weer in hogere pensioenaanspraken. Gelet op een en ander 
behoeft het niet onredelijk te zijn de werknemersbijdrage aan de pen
sioenregeling, althans in eindloonregelingen buiten de pensioengrondslag te 
houden. 7 5 Dit voorkomt een vergroting van het bruto/netto-verschil 
tussen loon en pensioen bij een verhoging van de pensioenpremie. Tevens 
leidt een daling van het netto-loon als gevolg van een stijging van de 
pensioenpremie dan tot een overeenkomstige daling van de in de toekomst 
nog op te bouwen pensioenaanspraken. 

4.8. Financieringssysteem 

4.8.1. Kapitaaldekkingsstelsel 

Voor pensioenfondsen legt art. 13 PSW het kapitaaldekkingsstelsel als 
financieringssysteem vast. Het artikel bepaalt: 

"De bezittingen van een pensioenfonds moeten, tezamen met de te 
verwachten inkomsten [...] toereikend zijn ter dekking van de uit de 
statuten en reglementen voortvloeiende pensioenverplichtingen". 

De memorie van toelichting verduidelijkt: 

"De bepaling heeft betrekking op het stelsel van kapitaaldekking van 
verzekeringsaanspraken. Het kapitaaldekkingsstelsel biedt ongetwijfeld 
aan de deelnemer de grootste waarborg, dat hem op zijn oude dag 
pensioen zal worden uitgekeerd, overeenkomstig de daarvoor door en 
voor hem gestorte premiën. De ondergetekenden hebben het daarom 
raadzaam geacht dit stelsel voor de pensioenfondsen in beginsel 
dwingend voor te schrijven".7 6 

Indien een pensioentoezegging door het sluiten van een B-polis of het 
doen sluiten van een C-polis wordt uitgevoerd, is de betaling van het 
pensioen eveneens door het stelsel van kapitaaldekking gewaarborgd. Dit 

75. Het voorstel hiertoe doet de minister van SZW De Koning, ESB1988, p. 1020. 
76. MvT PSW 1952, TK1949-50,1730, nr.3, p. 8. 
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vloeit voort uit de in art. 37, eerste lid, W T V voor verzekeraars gefor

muleerde eis toereikende technische voorzieningen aan te houden. 

De waarborg dat pensioenen kunnen worden voldaan is in het kapitaal

dekkingsstelsel gelegen in de omstandigheid dat een kapitaal, een ver

mogen, wordt gecreëerd waaruit het pensioen te gelegener tijd wordt 

betaald. 7 7 Bij zuivere kapitaaldekking is het vermogen op elk moment 

voldoende ter dekking van de aanspraken. Daar de PSW niet voorschrijft 

op welk tijdstip de volledige kapitaaldekking moet zijn bereikt, kunnen in 

de praktijk varianten op het stelsel van zuivere kapitaaldekking worden 

gehanteerd. Z o is bij eindloonregelingen het 65 min x-systeem als 

financieringsmethode gebruikelijk. Bij deze methode worden de pensioen

aanspraken slechts langzamerhand volledig kapitaal gedekt. 7 8 In feite 

voegt het 65 min x-systeem een omslagelement toe aan het kapitaal

dekkingsstelsel.7 9 

De eis van kapitaaldekking geldt voor de totaliteit van pensioen

verplichtingen, zodat niet per individuele pensioengerechtigde aan deze 

conditie behoeft te zijn voldaan. 8 0 

4.8.2. Kapitaaldekking versus omslag 

In het omslagstelsel wordt geen kapitaal gevormd, maar worden de 

pensioenen in enig jaar betaald uit de premies die de actieve werknemers 

in datzelfde jaar opbrengen. Dit stelsel kan alleen functioneren wanneer 

de continuïteit van de regeling is verzekerd. Dat is bij het - op het 

omslagstelsel gebaseerde - AOW-pensioen in beginsel het geval, omdat de 

A O W in een wettelijk verplichte deelneming voorziet. Voor de aanvullende 

pensioenen in het bedrijfsleven is de continuïteit daarentegen geenszins 

gewaarborgd. Bedrijfstakken kunnen inkrimpen. Ondernemingen kunnen 

failliet gaan of worden overgenomen. Voortzetting van de geldende 

pensioenregeling komt hierdoor in gevaar. Het omslagstelsel zou voor de 

aanvullende pensioenen daarom alleen toepassing kunnen vinden, indien 

het in collectief verband en verplicht wordt gehanteerd.8 1 Het omslag

stelsel komt voor de financiering van de aanvullende pensioenen dan ook 

77. Kuné, diss. 1987, p. 19 e.v., beschrijft de belangrijkste verschijningsvormen van het 
kapitaaldekkingsstelsel. 
78. Notitie van de staatssecretaris van SZ ten behoeve van een mondeling overleg met de 
vaste commissie van SZ, TK1980-81,16 400, hoofdstuk X V , nr. 45, p. 20. 
79. SER, Advies 87/12, p. 48. 
80. Van Rooijen, V A 1970, p. 26. 
81. Van Doorn, preadvies 1964, p. 17; SER, Advies 87/12, p. 46. 
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eigenlijk pas in aanmerking, indien een pensioenplicht voor werknemers 

tot stand wordt gebracht. Eventueel zou het omslagstelsel ook door de 

gezamenlijke bedrijfspensioenfondsen, waarin de deelneming is verplicht 

gesteld, kunnen worden toegepast. 

Als gevolg van vergrijzing en een hierdoor veroorzaakte ongunstige 

verhouding tussen gepensioneerden en premiebetalers kan nochtans ook de 

continuïteit van een verplichte collectieve regeling in gevaar worden 

gebracht. Dit heeft Roeleveld geïnspireerd tot de stelling dat het omslag

stelsel uitgaat van de regel: "après nous Ie déluge".82 De mogelijke 

problemen die de vergrijzing kan veroorzaken is in België redengevend 

geweest om bij K B van 14 mei 1985, BS p. 8679, het kapitaaldekkings

stelsel voor de financiering van aanvullende pensioenen te introduceren. 

Voordien was de toepassing van het omslagstelsel toegestaan.83 Prognoses 

over de toekomstige samenstelling van de bevolking wijzen uit dat ook in 

Nederland met het fenomeen vergrijzing rekening moet worden gehouden. 

In dit licht bezien is het opmerkelijk dat een discussie gaande is over de 

wenselijkheid de aanvullende pensioenen door middel van omslag te 

financieren. 8 4 De onzekerheid over de toekomstige verhouding tussen 

premiebetalers en gepensioneerden maakt het onverstandig de financiering 

van de aanvullende pensioenen thans (volledig) op het omslagstelsel te 

baseren. 8 5 

De vermogensvorming in het kapitaaldekkingsstelsel geeft de belang

hebbende ook een steviger juridische aanspraak dan het omslagstelsel.8 6 

Omdat het kapitaaldekkingsstelsel niet collectief wordt, althans behoeft te 

worden toegepast, biedt het voorts een beter uitgangspunt de pensioen

regeling af te stemmen op de individuele mogelijkheden en wenselijkheden 

in een onderneming of bedrijfstak.8 7 Ook wordt de bijdrage aan de 

besparingen als - economisch - voordeel van het kapitaaldekkingsstelsel 

genoemd. 8 8 

82. Roeleveld, V A 1965, p. 236. 
83. Fredericq, RW 1985-86, p. 2812 e.v. 
84. Zie vóór omslag: Van Kuné, T P V 1987, p. 66 en Van der Ploeg, De Accountant, 1986, p. 
221, en 1987, p. 59. Tegen omslag: Van den Berg/Tamerus, De Accountant, 1987, p. 57. 
85. Vgl. SER, Advies 87/12, p. 41 e.v. en Van Praag/Kronjee, ESB 1988, p. 1029. Zie 
hierover ook Veldkamp, redes 1988. 
86. Roeleveld, V A 1965, p. 231. Zie over deze stelling hoofdstuk 26 (Eigendom pensioengelden). 
87. Van Doorn, preadvies 1964, p. 10. 
88. Zie over de relatie kapitaaldekkingsstelsel-spaarquote-economische groei: Witteveen, V A 
1972, p. 269; Kuné, diss. 1987; SER, Advies 87/12, p. 40; Notitie Spaarstromen van de 
minister van Financiën, TK1986-87,19 982. 
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Als bezwaar van het kapitaaldekkingsstelsel wordt wel genoemd dat het 
onzeker is of de toekomstige beleggingsresultaten voldoende zullen zijn 
voor het opvangen van verhogingen van de pensioenaanspraken, die 
worden veroorzaakt door (aanzienlijke) loonsverhogingen. Dit betreft het 
vraagstuk van de indexering van de pensioenaanspraken, waarop ik nog 
terug kom. 8 9 

89. In hoofdstuk 28 (Indexeren van pensioenaanspraken en ingegane pensioenen). 
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Hoofdstuk 5 

T Y P E N A A N V U L L E N D E P E N S I O E N R E G E L I N G E N 

5.L D e indelingen van pensioeriregelingen 

Voor de indeling van pensioenregelingen kan een onderscheid worden 
gemaakt tussen pensioenbasis-regelingen en beschikbare premie-regelingen. 

Pensioenbasis-regelingen of benefit-defined plans definiëren de pen
sioenaanspraken. De werkgever zegt een bepaald pensioen toe. De hoogte 
van het pensioen, de pensioenuitkomst, is dus vastgelegd. De omvang van 
de aanspraken bepaalt welke pensioenpremies verschuldigd zijn. De 
aanspraken zijn dus bepalend voor de financiering van de regeling. Het 
omgekeerde geldt niet: de financiering is niet bepalend voor de aanspra
ken. In deze zin is er in pensioenbasis-regelingen een scheiding tussen 
aanspraken en financiering aanwezig. De pensioenbasis-regelingen kunnen 
in twee hoofdgroepen worden onderverdeeld: 
1. vaste-bedragen-regelingen: het pensioen bestaat uit een vast bedrag 

(per dienstjaar), dat onafhankelijk is van de hoogte van het loon; 
2. loongerelateerde pensioenregelingen: het pensioen bestaat uit een 

bedrag dat afhankelijk is van zowel loon als diensttijd, reden waarom 
deze regelingen ook salaris-dienstjaren-regelingen worden genoemd.1 

Binnen de loongerelateerde pensioenregelingen kunnen vervolgens als 
varianten worden onderscheiden: 
a. zuiver eindloon- of final-payregeling; 
b. gematigd eindloonregeling; 
c. gemiddeld salaris- of opbouwregeling; 
d. standaard-eindloomegeling; 
e. puntenstelsel. 

Beschikbare premie-regelingen of contribution-defined plans definiëren bij 
wijze van tegenstelling de verschuldigde premies (zij worden ook money-
purchase plans genoemd). De werkgever zegt in deze regelingen toe een 
bepaalde premie te betalen. In een beschikbare premie-regeling zijn dus 

1. Deze term gebruikt Thierry, Pensioen- en spaarfondsen, 1955, p. 71. 
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geen pensioenaanspraken van een bepaald vooraf omschreven niveau 
vastgelegd. Welke aanspraken de regeling oplevert, hangt integendeel af 
van de betaalde premies. De omvang van de aanspraken is derhalve 
afhankelijk van de financiering van de regeling. 

Pensioenregelingen kunnen ook worden ingedeeld aan de hand van de 
wijze waarop rekening wordt gehouden met een verandering van dienstbe
trekking en pensioenregeling. Hierop berust het onderscheid tussen 
dienstjarenregelingen en levensjarenregelingen. In een pensioenregelingen 
die het dienstjarenbeginsel hanteert worden slechts de in de des
betreffende regeling zelf doorgebrachte deelnemingsjaren voor de pen
sioenopbouw in aanmerking genomen. Elders doorgebrachte jaren tellen 
niet mee bij een verhoging van de pensioengrondslag. In een levensjaren-
regeling tellen elders doorgebrachte jaren wel mee bij een pensioen
grondslagverhoging. 

In dit hoofdstuk ga ik in op de pensioenbasis- en beschikbare premie
regelingen. Op het onderscheid tussen dienst- en levensjarenregelingen 
kom ik terug in hoofdstuk 29. 

52. Vaste-bedragen-regeling 

Een vaste-bedragen-regeling drukt de pensioenaanspraken uit in een vast 
bedrag, dat onafhankelijk is van de hoogte van het loon. 2 Soms is het 
pensioen ook onafhankelijk van de diensttijd, maar vaker is het pensioen 
in een vast bedrag per dienstjaar uitgedrukt. In het laatste geval is wel 
een koppeling tussen diensttijd en pensioen, maar niet tussen loon en 
pensioen aanwezig. Een vaste-bedragen-regeling houdt dus geen rekening 
met de levensstandaard van de belanghebbende. 
Vaste-bedragen-regelingen komen nog incidenteel voor. A l s voorbeeld 
kunnen worden genoemd de verplichtgestelde regelingen van de bedrijfs
pensioenfondsen voor de baksteenindustrie, de betonmortelindustrie, de 
betonwarenindustrie, de houthandel en de textielindustrie, die een 
ouderdomspensioen kennen van resp. f 1,60, f 2,33, f 1,15 en f 1,21 per 
deelnemingsweek.3 

2. Besseling/Schepers, Pensioenregelingen in Nederland, 1981, p. 164; Tulfer, Pensioenen, 
1986, p. 129. 
3. Situatie op 1 januari 1987; zie Pensioenadviesbureau Akkermans & Partners, Pensioen
compendium 1987. 
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5 3 . Zuiver eindloonregeling 

5.3.1. Begrip en doel 

In een zuiver eindloon- of final-payregeling zijn de pensioenaanspraken 

uitgedrukt in een percentage van het laatstgenoten loon. 4 Uitsluitend het 

loon in het jaar van pensionering is beslissend. De hoogte van het loon in 

voorafgaande jaren is niet relevant. A a n zuiver eindloonregelingen ligt de 

gedachte ten grondslag dat de werknemer na pensionering zoveel mogelijk 

hetzelfde inkomen behoort te houden als gedurende zijn actieve periode. 

Aldus zou hij in staat worden gesteld zijn levensstijl te continueren. 

Zuiver emdloonregelingen hebben zo ten doel de levensstandaard van de 

belanghebbende te beveiligen. 

5.3.2. Invloed wijzigingen loon 

Het effect van een eindloonregeling is dat een loonsverhoging wordt 

verdisconteerd in zowel de pensioenaanspraken die nog worden opgebouwd 

als in de reeds opgebouwde aanspraken. Een loonsverhoging leidt zo 

mede tot een verhoging van de in het verleden opgebouwde aanspraken. 

De hieruit voortvloeiende aanspraak met betrekking tot achterliggende 

jaren wordt back-service genoemd. Back-service ontstaat zowel indien de 

loonsverhoging van algemene aard is (bijvoorbeeld in verband met 

looninflatie) als indien de loonsverhoging van individuele aard is (bijvoor

beeld in verband' met een carrièresprong). De oorzaak van een wijziging 

van het loon doet dus niet ter zake. Evenmin is van belang op welk 

tijdstip in de loopbaan de loonsverhoging zich voordoet. Eindloon

regelingen bewerkstelligen op deze wijze gedurende de actieve periode van 

een werknemer in feite een automatische aanpassing (indexering) van de 

pensioenaanspraken aan de inflatie. 

De koppeling aan het laatstgenoten loon heeft aan de andere kant tot 

effect dat een loonsverlaging rechtstreeks een verlaging van de pensioen

aanspraken tot gevolg heeft. Een verlaging van het loon kan tal van 

oorzaken hebben. Zij kan worden veroorzaakt door arbeidsduurverkorting 

of door de met een wisselend arbeidspatroon gepaard gaande (tijdelijke) 

vermindering van het aantal arbeidsuren. Voorts kan een loonsverlaging 

worden veroorzaakt door de omstandigheid dat werknemers er voor kiezen 

4. Besseling/Schepers, Pensioenregelingen in Nederland, 1981, p. 163. 
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deeltijds in plaats van voltijds te gaan werken - al dan niet in het kader 

van vervroegde pensionering - dan wel in de laatste jaren voor pensio

nering een lager gewaardeerde en gesalarieerde functie aanvaarden. 

Wanneer een werknemer op latere leeftijd minder overwerk of minder 

zwaar werk gaat verrichten en hierdoor extra vergoedingen of toeslagen 

wegvallen, heeft dit eveneens een verlaging van de pensioenaanspraken 

tot gevolg, althans indien de vergoedingen en toeslagen in het pensioen-

gevend loon (de pensioengrondslag) waren opgenomen. Ik vind het uit 

sociaal oogpunt niet aanvaardbaar wanneer een vermindering van de 

arbeid in verband met ouderdom tot een vermindering van reeds op

gebouwde pensioenaanspraken leidt. Bezwaarlijk is ook dat de nadelige 

invloed van een loonsverlaging voor reeds opgebouwde pensioenaanspraken 

zich niet goed verdraagt met de - steeds frequenter voorkomende-

wisselende en flexibele arbeidspatronen op de arbeidsmarkt. 

E r zijn verschillende technieken denkbaar waarmee kan worden voorkomen 

dat een loonsverlaging de opgebouwde pensioenaanspraken nadelig 

beïnvloedt. E r kan eenvoudigweg de bepaling worden opgenomen dat reeds 

opgebouwde aanspraken niet worden aangetast door loonsverlagingen. De 

S T A R stelt een dergelijke bepaling voor in het vierde interimrapport 

inzake het pensioenvraagstuk.5 Een andere mogelijkheid is het toepassen 

van een pensioenknip. Deze techniek is neergelegd in de ABP-wet (art. F 

1, derde üd). Het ABP-pensioen wordt berekend naar het eindloon. Bij een 

regelmatig verloop van de loopbaan verwerft de belanghebbende over de 

gehele diensttijd pensioenaanspraken op grondslag van het eindloon. 

Indien daarentegen de loopbaan onregelmatigheden vertoont, wordt de 

diensttijd in stukken "geknipt" en verwerft de belanghebbende over elk 

van de dienstlijnen die aldus ontstaan afzonderlijke pensioenaanspraken. 

Een knip in de diensttijd vindt op grond van de ABP-wet plaats bij een 

loonsverlaging van meer dan 5 procent. Een knip vindt eveneens plaats bij 

een loonsverhoging van meer dan 25 procent en bij een onderbreking van 

de arbeid gedurende een periode langer dan één jaar. 6 

5.3.3. Financiering 

In verband met de onvoorspelbaarheid van de toekomstige loonontwik

keling is vooraf niet bekend, welke bijdragen nodig zijn voor de finan-

5. STAR, vierde interimrapport, 1979, p. 67. Vgl. ookTulfer, Pensioenen, 1986, p. 131. 
6. Zie Van Heugten-Nijhof/Wijnhoven-ten Have, TPV1987, p. 14. 
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ciering van de pensioenaanspraken op grond van een eindloonregeling. De 
koppeling aan het eindloon introduceert een verzekeringstechnisch 
abnormale factor in de pensioenregeling.7 Een loonsverhoging leidt immers 
tot een verhoging van de pensioenaanspraken, zowel voor toekomstige als 
over verstreken jaren. De betaalde bijdrage was evenwel afgestemd op de 
met het lagere loon corresponderende aanspraken. De hogere pensioen
aanspraken moeten dan in beginsel door de groei van het gevormde 
vermogen (uit rente en beleggingsopbrengst) worden gefinancierd. Indien 
de groei van het vermogen hiertoe onvoldoende is, is sprake van een 
financieringstekort en moeten extra stortingen worden verricht.8 Hierbij 
doet zich het, verzekeringstechnisch merkwaardige, verschijnsel voor dat 
hoe laat in de loopbaan de loonsverhoging zich ook voordoet - en des te 
minder premie derhalve is betaald in verhouding tot het hogere loon - de 
loonsverhoging toch volledig wordt vertaald in hogere pensioenaanspraken. 
Dit vormt de kiem voor de insolvabiliteit van pensioenfondsen.9 Het is 
nochtans eveneens mogelijk dat bij de prenuevaststelling al op toe
komstige loonontwikkelingen is geanticipeerd. De premie zal in deze 
methode minder fluctueren. 1 0 

D e uiteindelijke aansprakelijkheid voor de extra stortingen leggen de in 
de praktijk gebruikelijke pensioenregelingen bij de werkgever. Werknemers 
betalen normaliter een vaste premie; de werkgever daarentegen is 
gehouden zoveel te storten als voor het betalen van de pensioenen nodig 
zal blijken te zijn. 
Wanneer extra stortingen noodzakelijk zijn, kunnen deze worden verricht 
in de vorm van een koopsom of door het betalen van inhaalpremies. Bij 
het betalen van inhaalpremies wordt het ontstane financieringstekort 
geleidelijk weggewerkt. Veelal wordt de betaling van de back-service
premies uitgesmeerd over de periode vanaf het ontstaan van de back
service tot de pensioendatum. Deze financieringsmethode staat bekend als 
het 65 min x-systeem (of: 65-x-systeem), waarbij 65 staat voor de 
pensioendatum en x voor de leeftijd van de belanghebbende waarop de 
back-service is ontstaan. 1 1 Bij het financieren van de back-service door 
inhaalpremies worden de lasten, die op eerdere jaren drukken, naar de 
toekomst geschoven.1 2 

7. Thierry, Pensioen- en spaarfondsen, 1955, p. 72. 
8. CPB, werkdocument No. 18,1987, p. 18,19; SER, Advies 87/12, p. 35. 
9. Thieny, Pensioen- en spaarfondsen, 1955, p. 74. 
10. SER, Advies 87/12, p. 35. 
11. STAR, Analyse pensioenverlies, bijlage II bij Concept-Rapport 1981. 
12. Stevens/Van Yperen, Kernpunten van pensioen, 1987, p. 73. 
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Over de noodzaak van het verrichten van extra stortingen merkt de 
memorie van antwoord bij de PSW 1952 op: 

"De zekerheid, die het wetsontwerp verlangt, gaat zodoende [...] teloor 
door de onzekerheid of de werkgever in de toekomst financieel in de 
mogelijkheid zal verkeren de tekorten aan te vullen". 

Gelet op "de onmogelijkheid om het toekomstige verloop van het loon te 
voorspellen" acht de memorie de opzet van "pensioenfondsen, welke 
pensioenen uitkeren op grondslag van het eindloon" dan ook niet verant
woord. 1 3 Hierin zou gelezen kunnen worden dat volgens de memorie 
emdloonregelingen in strijd met de strekking van de PSW zijn. 
De S T A R stelt in haar richtlijnen over toepassing van de PSW evenwel 
dat de wet zich niet tegen eindloonregelingen verzet. 1 4 In de praktijk is 
de PSW geen belemmering gebleken voor de ontwikkeling van eindloon
regelingen. Ook de wetgever heeft in latere jaren aangegeven dat de PSW 
zich niet tegen eindloonregelingen verzet. De memorie van antwoord bij 
de wet van 3 juli 1979 tot wijziging van de A O W (structurele verhoging 
AOW-pensioen) verheft eindloonregelingen zelfs tot norm van pensioen-
beleid door zich te verenigen met het streven van de S T A R uiteindelijk 
tot een ouderdomspensioen, inclusief het AOW-pensioen, van 70 procent 
van het laatstgenoten loon te komen. 1 5 Bij wijziging van de PSW in 1987 
maakt de wetgever duidelijk geen bezwaar te zien in het verschuiven van 
financieringslasten naar de toekomst. Bij deze wetswijziging is in art. 8 
PSW het recht op een tijdsevenredige premievrije aanspraak vastgelegd bij 
het eindigen van de deelneming in een pensioenfonds vóór de pensioen
datum. Wanneer de tijdsevenredige aanspraak hoger is dan de aanspraak, 
gebaseerd op hetgeen feitelijk is gefinancierd (dit doet zich voor indien 
de financiering van de aanspraken voor een deel in de toekomst zou 
moeten plaatsvinden), mag het verschil in de periode vanaf het einde van 
de deelneming tot de pensioendatum geleidelijk worden weggenomen (art. 
8, vierde lid, PSW; voor B - en C-polissen is dit vastgelegd in de art. 9 en 
22 Regelen PSW). 

13. MvA PSW 1952, TK1950-51,1730, nr.5, p. 20. 
14. STAR, Richtlijnen PSW, Vb. 1953, p. 259. In dezelfde zin Hagelen, Vb. 1953, p. 259 en 
Van Eijk, Het ondernemingspensioenfonds, 1958, p. 15. 
15. MvT T K 1969-70,10 584, nr.3,p. 7. 
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Het verschuiven van de financieringslasten maakt het mogelijk de lasten 
in tijd te spreiden. De orimiddelhjke affinanciering van de back-service 
door koopsommen zou in een aantal gevallen de Hquiditeitspositie van een 
werkgever in gevaar kunnen brengen. Dit rechtvaardigt het verschuiven 
van de lasten. Hiertegenover staat dat deze financieringsmethode een 
wissel op de toekomst trekt. Wanneer de werkgever door bijvoorbeeld 
faillissement niet in staat is de extra bijdragen te blijven betalen, is een 
lager pensioen daarvan het gevolg. De werknemer wordt dan dus teleur
gesteld in gewekte verwachtingen.1 6 Voor zover een werknemer deelneemt 
in een bedrijfspensioenfonds moet deze conclusie worden genuanceerd: in 
dat geval draagt de bedrijfstak de "schade" die het gevolg is van de 
betalingsonmacht van een individuele werkgever. Een ander punt is dat de 
aanspraken uit een emdloonregeling door de verschuiving van lasten mede 
afhankelijk worden van de wijze van financiering. Het verschuiven van de 
lasten heeft zo de potentie de voor pensioenbasis-regelingen kenmerkende 
scheiding tussen aanspraken op en financiering van het pensioen te 
doorbreken. 

In het voorgaande ging ik er van uit dat er een financieringstekort is. 
De omgekeerde situatie kan zich eveneens voordoen. In het bijzonder in 
tijden van geringe loonstijgingen en goede beleggingsresultaten kan het 
vermogen op enig moment hoger zijn dan nodig is voor de financiering 
van de pensioenverplichtingen. E r is op dat moment dus een overschot of 
surplus. Deze situatie heeft zich blijkens een studie van het C P B vanaf 
1987 bij pensioenfondsen voorgedaan. 1 7 De aanwezigheid van een dergelijk 
surplus doet de vraag rijzen wie recht heeft op het surplus: komt dit toe 
aan de werknemers, de werkgever of het pensioenfonds? Op deze vraag 
kom ik terug in hoofdstuk 26 (Eigendom pensioengelden). 

5.3.4. Inkomensoverdrachten 

In emdloonregelingen kunnen zich inkomensoverdrachten voordoen. De 
inkomensoverdracht van vertrekkers naar blijvers komt voor wanneer de 
premievrije pensioenaanspraken van degenen die hun deelneming in de 
pensioenregeling vóór de pensioendatum hebben beëindigd niet aan de 
inflatie worden aangepast, terwijl de reeds opgebouwde aanspraken van de 
actieve deelnemers over dezelfde periode een automatische verhoging 

16. MvT PSW1952, TK1949-50,1730, nr.3, p. 5. 
17. CPB, Occasional Papers No. 38,1986, p. 3. 
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ondergaan bij een stijging van de lonen. De verhoging van de aanspraken 

van de actieve deelnemers wordt dan mede gefinancierd met de rente- en 

beleggingsopbrengsten van de premie die is voldaan voor of door degene 

van wie de deelneming is beëindigd. Dit wordt vaak een minder wenselijke 

vorm van inkomensoverdracht gevonden. De memorie van antwoord bij de 

PSW 1952 merkt hierover op dat: 

"de onderhavige pensioenfondsen (die een eindloonregeling uitvoeren, 

E L ) vaak gefinancierd worden door het verlies van rechten van 

personeel, dat de dienst van de werkgever verlaat voordat het de 

pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt".1 8 

Door deze vorm van inkomensoverdracht hebben eindloonregelingen 

tevens het effect het personeel aan de onderneming te binden, hetgeen 

nadelig is voor de arbeidsmobiliteit. Voor de onderneming kan deze 

binding echter gunstig zijn. De inkomensoverdracht van vertrekkers naar 

blijvers is qua omvang geringer naarmate de beëindiging van de deelne

ming in de pensioenregeling op jongere leeftijd plaatsvindt.1 9 

In een eindloonregeling kan ook inkomensoverdracht voorkomen van 

degenen die geen carrière maken naar carrière-makers. De totale kosten 

van de pensioenregeling worden mede beïnvloed door loonsverhogingen 

ten gevolge van het carrièreverloop van werknemers. De extra stortingen 

die deze loonsverhogingen oproepen, worden deels betaald door degenen 

die daarvan niet profiteren, namelijk door degenen die geen of nauwelijks 

promotie maken. De inkomensoverdracht die zo ontstaat, wordt veelal 

eveneens een minder wenselijk effect van emdloonregelingen gevonden. 2 0 

Inkomensoverdracht is voorts aanwezig van jongere naar oudere werk

nemers, althans indien de verschillende leeftijdscategorieën een naar 

gelijke maatstaven berekende premie (doorsneepremie) zijn verschuldigd. 

Immers: hoe ouder men is, hoe korter de tijd is dat de premie rendement 

kan opleveren. 2 1 

18. TK1950-51,1730, nr.5, p. 20. 
19. Zie de berekeningen van City University Londen, Occ. Pensions 1988, p. 16. 
20. N W , Pensioen voor allen, 1968, p. 75; STAR, vierde interimrapport, 1979, p. 15; Nota 
interimmaatregel pensioenbreuk, T K 1981-82,17 473, nr.2, p. 12. 
21. Bruyn-Hundt, SMA1985, p. 791. 
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5.3.5. Oneigenlijk gebruik 

Het karakter van eindloonregelingen kan oneigenlijk gebruik in de hand 
werken. De Nota mterimmaatregel pensioenbreuk signaleert vier gevallen 
van oneigenlijk gebruik: 2 2 

1. toetreding op oudere leeftijd. De S T A R wil dit tegengaan door het 
stellen van een maxiniumtoetredingsleeftijd van 55 jaar; 2 3 

2. toetreding met een bewust laag aanvangssalaris en uitgestelde pro
motie; 

3. promoties op latere leeftijd ("pensioenpromoties"); 
4. toekenning van verkapte loonsverhogingen als afvloeiingsregeling. 

5.3.6. Samenvatting bezwaren zuiver eindloonregeling 

Uit het voorgaande volgt dat aan een zuiver eindloonregeling een aantal 
bezwaren kleeft. Een zuiver eindloonregeling sluit in de eerste plaats 
minder goed aan bij wisselingen in het arbeidspatroon en flexibele 
arbeidsrelaties, omdat een loonsverlaging in beginsel een nadelige invloed 
heeft op de reeds opgebouwde aanspraken. Dit kan evenwel worden onder
vangen door te bepalen dat opgebouwde aanspraken niet worden aangetast 
of door een pensioenknip. Een ander bezwaar is dat de financieringslasten 
in een zuiver eindloonregeling zeer onvoorspelbaar zijn. Voorts komen 
minder wenselijk geachte vormen van inkomensoverdracht voor. Tenslotte 
lenen zuiver eindloonregelingen zich voor oneigenlijk gebruik. 
D e bezwaren kunnen worden ondervangen door binnen de pensioenbasis 
regeling hetzij een matiging op de eindloonregel aan te brengen 
(= gematigd eindloonregeling), dan wel af te stappen van de eindloon
gedachte als grondslag voor de pensioenaanspraken (= gemiddeld salaris
regeling, standaard-eindloonregeling of het puntenstelsel). 

5.4. Gematigd eindloonregeling 

Gematigd eindloonregelingen zijn tot ontwikkeling gekomen teneinde de 
bezwaren van zuiver eindloonregelingen te ondervangen. Een gematigd 
eindloonregeling gaat bij het vastleggen van de pensioenaanspraken in 
principe uit van het laatstgenoten loon, maar brengt hierop tegelijkertijd 

22. TK1981-82,17473, nr.2,p. 12,13. 
23. STAR, vierde interimrapport, 1979, p. 23. 
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een correctie aan. De correctie kan op verschillende manieren worden 

aangebracht: 

1. loonsverhogingen na een bepaalde leeftijd tellen geheel of ten dele 

niet mee. De S T A R opteert in het vierde interimrapport voor deze 

methode in die zin, dat loonsverhogingen boven de loontrend na het 

55ste jaar niet mee tellen; 2 4 

2. een verhoging van het loon die een bepaald percentage overschrijdt 

leidt tot een pensioenknip, waarbij voor het berekenen van de 

pensioenaanspraken de diensttijd in stukken wordt geknipt. Ingevolge 

art. F 1, derde lid, ABP-wet wordt geknipt bij een loonsverhoging van 

meer dan 25 procent; 

3. het gemiddeld loon in de laatste jaren voor pensionering is bepalend 

voor de pensioenaanspraken; 

4. het loon waarover het pensioen wordt berekend, wordt aan een 

maximum gebonden. 

53. Gemiddeld salaris- of opbouwregeling 

In een gemiddeld salaris- of opbouwregeling worden de pensioenaanspraken 

per jaar opgebouwd, waarbij het in enig jaar opgebouwde deel van de 

aanspraken is gerelateerd aan het in datzelfde jaar genoten loon. 2 5 Na 

elk jaar liggen de pensioenaanspraken over het desbetreffende jaar dus 

vast. Een later optredende loonsverhoging bewerkstelligt geen verhoging 

van de pensioenaanspraken over verstreken jaar. E r ontstaat geen back

service. Een loonsverhoging - en omgekeerd ook een loonsverlaging-

heeft alleen gevolgen voor de aanspraken die nog worden opgebouwd. Het 

effect van de gemiddeld salarisregeling is aldus dat het pensioen een 

afspiegeling vormt van het gedurende de gehele diensttijd genoten loon. 

Het is daarvan het gemiddelde. A a n de gemiddeld salarisregeling is echter 

tevens inherent dat loonsverhogingen een verschil tussen laatstgenoten 

loon en pensioen veroorzaken. Het bereiken van een pensioen dat in een 

bepaalde relatie staat tot het laatstgenoten loon, is in een gemiddeld 

salarisregeling dan ook niet realiseerbaar, tenzij geen loonsverhogingen 

optreden. Het tijdstip waarop loonsverhogingen zich manifesteren beïn

vloedt hierbij de hoogte van de pensioenaanspraken in verhouding tot het 

laatstgenoten loon. Het verschil tussen loon en pensioen zal omvangrijker 

zijn naarmate de loonsverhoging zich later in de loopbaan - dichter bij de 

24. STAR, vierde interimrapport, 1979, p. 64 e.v. 
25. Besseling/Schepers, Pensioenregelingen in Nederland, 1981, p. 163, 164 en Tulfer, 
Pensioenen, 1986, p. 130. 
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pensioenleeftijd - voltrekt. Evenzo is dat verschil omvangrijker naarmate 

het loon meer stijgt. Een loonsverlaging vlak vóór pensionering - zoals 

door vermindering van het aantal arbeidsuren - zal aan de andere kant 

tot gevolg hebben dat het pensioen hoger is dan het laatstgenoten loon. 

Een andere oorzaak waardoor in een gemiddeld salarisregeling de hoogte 

van het pensioen in verhouding tot het laatstgenoten loon kan tegenval

len, ligt in de waardedaling van de in enig jaar opgebouwde aanspraken in 

tijden van inflatie. Deze waardedaling kan evenwel worden tegengegaan-

en wordt in de praktijk tegengaan - door de opgebouwde aanspraken op 

enigerlei wijze te indexeren. Hiertoe kunnen de opgebouwde aanspraken in 

beginsel ofwel aan de prijsontwikkeling ofwel aan de loonontwikkeling 

worden aangepast.26 

5.6. Standaard-emdloonregeling 

Een standaard-eindloonregeling houdt het midden tussen een gemiddeld 

salarisregeling en een zuiver eindloonregeling. Het bijzondere van een 

standaard-eindloonregeling is gelegen in de wijze waarop wijzigingen in 

het loon zich in de pensioenaanspraken vertalen. Een wijziging in het 

loon die van algemene aard is, werkt door in zowel hetgeen nog aan 

aanspraken wordt opgebouwd, als de reeds opgebouwde aanspraken. Dit 

komt overeen met de gevolgen van een loonsverandering in een zuiver 

eindloonregeling. Een wijziging in het loon die van individuele aard is-

bijvoorbeeld een carrièreverhoging van het loon of een individuele 

loonsverlaging in verband met een vermindering in het aantal arbeidsuren 

- heeft daarentegen alleen effect voor het nog op te bouwen pensioen. 

Individuele loonsverlagingen leiden derhalve niet tot een aantasting van 

de reeds opgebouwde pensioenaanspraken.27 In dit opzicht komt een 

standaard-eindloon regeling overeen met een gemiddeld salarisregeling. 

De Nota interimmaatregel pensioenbreuk spreekt een voorkeur uit voor de 

standaard-eindloonregeling.2 8 Hieraan liggen in hoofdzaak de volgende 

argumenten ten grondslag: 

- de regeling sluit goed aan bij deeltijdarbeid en flexibele arbeids

patronen; 

- minder wenselijk geachte inkomensoverdrachten komen niet voor; 

- oneigenlijk gebruik kan zich niet voordoen; 

26. Vgl. Van Esch/Kruijff/Janssen, TPV1989, p. 14. 
27. Nota interimmaatregel pensioenbreuk, TK1981-82,17 473, nr.2, p. 11. 
28. T K 1981-82,17 473, nr.2, p. 16. 
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- de pensioenuitkomsten zijn aanvaardbaar; het pensioenresultaat blijft 
alleen bij extreem hoge individuele loonsverhogingen achter bij de 
loonontwikkeling. 2 9 

De Adviesaanvrage pensioenproblematiek stelt de in de Nota interim
maatregel pensioenbreuk gemaakte keuze voor de standaard-eindloon
regeling weer ter discussie. 3 0 

De S T A R maakt in het vierde interimrapport inzake het pensioenvraagstuk 
voor een eventueel in te voeren pensioenplicht de keuze voor een 
gematigd eindloonregeling in plaats van een standaard-eindloonregeling. 
Een standaard-eindloonregeling geeft volgens de S T A R minder wenselijke 
uitkomsten indien de loonontwikkeling in een bedrijfstak achterblijft bij 
de algemene index aan de hand van welke de omvang van algemene 
loonsverhogingen worden bepaald. 3 1 De S T A R is wel van mening dat een 
oplossing moet worden gevonden voor het probleem van een dalend loon. 

5.7. Het puntenstelsel 

De toepassing van het puntenstelsel in een pensioenregeling houdt in dat 
de pensioenaanspraken zijn afgeleid van de som van verworven pensioen-
punten. Een deelnemer in een pensioenregeling verwerft elk jaar een 
aantal pensioenpunten, dat samenhangt met zijn loon in dat jaar. 3 2 In 
zoverre is er verwantschap met een gemiddeld salarisregeling. E lk jaar 
wordt voor degene die de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, vastgesteld 
hoeveel een pensioenpunt waard is. Het totaal aantal pensioenpunten is 
maatgevend voor de hoogte van het pensioen. Bij het bepalen van de 
waarde van een punt kan rekening worden gehouden met loon- en prijs
ontwikkelingen na afloop van het jaar waarin de pensioenpunten zijn 
toegekend. 
In het puntenstelsel kan rekening worden gehouden met de verhouding 
tussen het loon en het pensioen. Een mogelijkheid hiertoe is de pensioen
punten te relateren aan de verhouding tussen het individuele inkomen en 
een norminkomen. Dit norminkomen kan bijvoorbeeld zijn het gemiddelde 
inkomen van alle deelnemers in een pensioenregeling.3 3 Een andere 
mogelijkheid is de pensioenpunten te relateren aan de betaalde premie. 3 4 

29. De pensioenuitkomsten blijken uit een analytische vergelijking van de STAR, die als 
bijlage 2 aan de Nota is gehecht. 
30. Adviesaanvrage pensioenproblematiek, p. 15. 
31. STAR, vierde interimrapport, 1979, p. 63. 
32. Van Eekelen/Kuné, ESB1980, p. 559. 
33. Van Eekelen/Kuné, ESB 1980, p. 559. 
34. Van Doorn, preadvies 1964,'p. 21; N W , Pensioen voor allen, 1968, p. 71. 
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In het laatste geval functioneert het puntenstelsel in feite als een 
beschikbare premie-regeling. 

Evenals een standaard-eindloonregeling sluit het puntenstelsel goed aan 
bij wisselende arbeidspatronen en flexibele arbeidsrelaties. Een verlaging 
van het loon heeft geen andere consequentie dan dat een geringer aantal 
pensioenpunten wordt verworven. Bovendien kunnen ook in het punten
stelsel algemene loonsverhogingen in de vóór de verhoging opgebouwde 
pensioenaanspraken tot uitdrukking komen, namelijk door een pensioen-
punt een met de loonsverhogingen overeenkomende hogere waarde te 
geven. Individuele loonsverhogingen brengen in het puntenstelsel mee dat 
alleen in de toekomst meer pensioenpunten worden verkregen. In zijn 
effect is het puntenstelsel dan ook vergelijkbaar met de standaard-
eindloomegeling. Een belangrijk verschil ten opzichte van een standaard-
eindloonregeling is dat in het puntenstelsel de waarde van een pensioen-
punt per jaar wordt vastgesteld. Welke waarde een pensioenpunt zal 
hebben en hoe deze waarde zich verhoudt tot het loon, staat niet bij 
voorbaat vast. Hierdoor bergt het puntenstelsel - in tegenstelling tot de 
standaard-eindloonregeling - wat de hoogte van het pensioen betreft een 
onzekere factor in z ich . 3 5 

5.8. Beschikbare premie-regeling 

Een beschikbare premie-regeling is een pensioenregeling, waarin is 
vastgelegd welke premies verschuldigd zijn en waarin vervolgens de 
hoogte van het pensioen aan de hand van actuariële factoren wordt 
bepaald op grondslag van de betaalde premies en de daarmee te behalen 
beleggingsopbrengsten.36 Ui t de omschrijving blijkt dat de hoogte van het 
ouderdomspensioen in een beschikbare premie-regeling afhangt van drie 
factoren: 
1. de omvang van de betaalde premie; 
2. het hiermee behaalde beleggingsrendement; 
3. actuariële factoren inzake levensverwachting en sterftekans. 
Volgens de omschrijving in art. 9, zevende lid, Regelen PSW is een 
beschikbare premie-regeling een regeling waarin het door de werkgever 
toegezegde pensioen geacht kan worden "alleen te worden bepaald door de 

35. Kuné,diss. 1987, p. 104. 
36. Besseling/Schepers, Pensioenregelingen in Nederland, 1981, p. 162. 
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door hem beschikbaar gestelde premies of bijdragen".3 7 Deze omschrijving 

is te strikt. Het pensioen wordt niet alleen door de bijdragen bepaald, 

terwijl evenmin enkel de door de werkgever beschikbaar gestelde premie 

bepalend behoeft te zijn voor de aanspraken. Volgens de omschrijving in 

art. 12c W G B is een beschikbare premie-regeling een regeling waarin het 

pensioen "wordt berekend of mede wordt berekend op grond van de 

geldelijke bijdrage van de werkgever".38 Deze omschrijving drukt uit dat 

in een beschikbare premie-regeling de premie de basis is voor de bere

kening van de aanspraken. 

In een beschikbare premie-regeling zijn enerzijds de kosten voorspelbaar, 

maar anderzijds de pensioenuitkomsten onzeker. Een beschikbare premie

regeling definieert de verschuldigde premies. De financieringslasten staan 

dus vast. Anders dan in eindloonregelingen leidt een loonsverhoging niet 

tot back-service lasten. Ui t financieringsoogpunt (kostenbeheersing) is 

dit hèt aantrekkelijke aspect van een beschikbare premie-regeling. 

De pensioenuitkomsten daarentegen zijn niet vooraf bekend. Het pensioen 

staat in een beschikbare premie-regeling niet in enige directe verhouding 

tot het genoten loon. Hooguit leidt een hoger loon via de band van een 

dan te betalen hogere premie tot een hoger pensioen. De verhouding 

tussen loon en pensioen is afhankelijk van - niet exact voorspelbare-

beleggingsresultaten en wijzigingen in het loon. Bij tegenvallende beleg

gingsresultaten kan het vermogen onvoldoende blijken te zijn om een 

pensioen te financieren dat in redelijke verhouding staat tot het laatst

verdiende loon. Dit beleggingsrisico ligt in een beschikbare premie

regeling in beginsel bij de werknemer. Dit is nu eenmaal inherent aan het 

gegeven dat de verschuldigde bijdragen en niet de pensioenaanspraken 

zijn gedefinieerd. Over een slecht beleggingsresultaat in enig jaar moet 

echter niet te dramatisch worden gedaan. De belegging van de voor 

pensioen bestemde gelden is een lange termijn belegging. Het beleggings

resultaat over een reeks van jaren is maatgevend voor het uiteindelijke 

resultaat. Over een lange periode kunnen negatieve resultaten door 

positieve resultaten worden gecompenseerd. Voorts kan het beleggings

risico worden verkleind door het inschakelen van professionele beleggers. 

Bovendien kan het beleggingsrisico worden gespreid, bijvoorbeeld door 

37. Het artikel verklaart het bepaalde in art. 9, tweede en vierde lid, Regelen PSW betref
fende het toekennen van een evenredige premievrije aanspraak niet van toepassing op B-
polissen die aan genoemd criterium voldoen. Krachtens art. 21 Regelen PSW geldt dit 
eveneens voor C-polissen. 
38. Bij een regeling die aan dit criterium voldoet mag voor de omvang van het pensioen 
worden uitgegaan van voor mannen en vrouwen verschillende actuariële berekeningselementen. 
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deel te nemen in een pool van beleggers. Tenslotte bestaat de mogelijk
heid dat het beleggingsrisico wordt overgenomen door het uitvoerings
orgaan van de pensioenregeling. Het uitvoeringsorgaan garandeert dan in 
feite een bepaalde pensioenuitkomst. Ten aanzien van de loonsverhogingen 
geldt dat hoe groter de looninflatie is, des te groter de vermogens
accumulatie zal moeten zijn voor het financieren van een pensioen, dat in 
redelijke verhouding staat tot het loon. 4 0 Samenvattend: een beschikbare 
premie-regeling is ongeschikt voor het bieden van de zekerheid van 
levensstandaardbeveüiging. 
Omdat in een beschikbare premie-regeling geen directe relatie tussen 
loon en pensioen aanwezig is, geldt tevens dat een loonsverlaging geen 
nadelige invloed heeft op de reeds opgebouwde pensioenaanspraken. Dit 
maakt een beschikbare premie-regeling goed inpasbaar in wisselende 
arbeidspatronen en flexibele arbeidsrelaties. 
Inkomensoverdrachten kunnen aan de andere kant ook in een beschikbare 
premie-regeling voorkomen. Hiervan kan sprake zijn indien de verschul
digde premie een doorsneepremie is en wanneer degenen die hun deel
neming in de regeling beëindigd hebben niet (volledig) meedelen in 
beleggingsopbrengsten. 

5.9. Samenvatting 

De aanvullende pensioenregelingen kunnen in twee hoofdtypen worden 
onderscheiden: enerzijds de pensioenbasis-regelingen, anderzijds de 
beschikbare premie-regelingen. Het essentiële verschil tussen deze typen 
pensioenregelingen is, dat in een pensioenbasis-regeling de pensioen
uitkomsten zijn vastgelegd en in samenhang hiermee de financieringslasten 
vooraf niet voorspelbaar zijn. In een beschikbare premie-regeling daaren
tegen is de verschuldigde premie vastgelegd en staan de financierings
lasten dus vast, doch zijn de pensioenuitkomsten vooraf niet bekend. Voor 
de werknemer is dit laatste een weinig aantrekkelijk vooruitzicht. Aan de 
andere kant is de wens van de werkgever de kosten te beheersen 
begrijpelijk. In een zuiver eindloonregeling vertaalt een loonsverhoging 
zich in hogere pensioenaanspraken en overeenkomstige hogere finan
cieringslasten. Kostenbeheersing kan worden gerealiseerd door het 
hanteren van een andere variant van de pensioenbasis regeling dan de 
eindloonregeling, namelijk: de gematigd eindloonregeling, de standaard-

39. Scholten, ESB1986, p. 131. 
40. Plomp, TPV1987, p. 30. 
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eindloonregeling, dan wel de beschikbare premie-regeling of het punten-
stelsel. Andere mogelijkheden voor kostenbeheersing heb ik genoemd (par. 
4.5.3.): het verlagen van de norm wat de hoogte van de pensioenuitkomst 
betreft (geen 70 procent eindloonregeling) en minder ruim definiëren van 
de pensioengrondslag. 
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Hoofdstuk 6 

R E C H T S K A R A K T E R P E N S I O E N 

6.1. V a n gunst naar recht 

Oorspronkelijk was het toekennen van pensioen zuiver een gunst en 
ontleende de werknemer aan zijn dienstverband geen recht op pensioen, 
zelfs geen moreel recht. Als grond voor het doen van een toezegging 
gold, aldus Rb. Amsterdam 10 mei 1926, R B A xv (1927), p. 11: "het besef 
dat [...] den werkgever den werknemer na eene langdurige dienstbetrek
king niet geheel onverzorgd aan zijn lot kon overlaten". Pensioen had een 
duidelijk verzorgingskarakter. Het uitkeren van pensioen werd als een 
schenking aangemerkt.1 

Sedert het einde van de negentiende eeuw heeft zich een ontwikkeling 
voltrokken waardoor de band tussen het verrichten van arbeid en het 
toekennen van pensioen juridische betekenis kreeg. Aanvankelijk resul
teerde deze ontwikkeling er in dat het uitkeren van pensioen na afloop 
van een langdurig dienstverband als de voldoening aan een natuurlijke 
verbintenis werd aangemerkt. Behalve de aanwezigheid van een langdurig 
dienstverband is voor het erkennen van een natuurlijke pensioen
verbintenis soms als eis gesteld, dat de gepensioneerde werknemer niet 
zelf in zijn levensonderhoud kan voorzien. 2 Later is erkend dat de 
werknemer aan het verrichten van arbeid een volwaardig recht op 
pensioen kan ontlenen.3 De aanwezigheid van een (langdurig) dienst
verband werd aldus de enige rechtsgrond voor het toekennen van pen
sioen. Terecht merkt P. Scholten op: 

"Het pensioen is een goed voorbeeld, hoe hier wat gunst was tot plicht 
wordt".4 

Deze ontwikkelingsgang weerspiegelt zich in de momenten waarop het 
recht op pensioen werd toegekend. Een pensioentoezegging werd aan-

1. Wessels, diss. 1988, p. 226. 
2. Van der Grinten, R M Themis 1941, p. 425 e.v. 
3. Bod, diss. 1979, p. 10. 
4. Noot onder HR4 mei 1932, NJ 1933, p. 383. 
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vankelijk niet eerder dan bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst 
gedaan. Gaandeweg werden pensioentoezeggingen in toenemende mate 
gedaan bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst en werd de pen
sioenvoorziening een vast onderdeel van de arbeidsvoorwaarden waarop de 
werknemer in dienst trad. 

62.. Is pensioen loon? 

De ontwikkeling van het recht op pensioen als een onderdeel van de 
arbeidsvoorwaarden in combinatie met de gedachte dat de rechtsgrond 
voor de pensioentoekenning in het verrichten van arbeid is gelegen, leidde 
er toe dat het pensioen als "uitgesteld loon" werd gekwalificeerd. Vos 
stelt: "pensioen is uitgesteld, tijdens de dienstverhouding verdiend loon". 5 

Ook volgens Scheltens is pensioen "echt uitgesteld loon". 6 In deze 
kwalificatie komt zeer expliciet tot uitdrukking dat pensioen als een 
tegenprestatie voor verrichte arbeid wordt beschouwd. Het belang 
pensioen als uitgesteld loon te kwalificeren is, dat hieraan het rechts
gevolg wordt verbonden dat een verkregen, onaantastbaar recht op 
pensioen bestaat. Dit rechtsgevolg lijkt vooral relevantie te hebben met 
betrekking tot de periode vóór het totstandkomen van de PSW. Bescher
mende bepalingen omtrent de aanspraak op pensioen zijn thans in deze 
wet opgenomen. Momenteel wordt de stelling "pensioen is uitgesteld loon" 
veelal gebezigd teneinde voor mannelijke en vrouwelijke werknemers een 
recht op gelijke beloning ter zake van pensioen - als onderdeel van het 
gehjk loon - te beargumenteren.7 

De opvatting dat pensioen juridisch als loon moet worden aangemerkt is 
omstreden. Bij behandeling van de PSW in de Tweede Kamer merkt de 
staatssecretaris van S Z op dat het "bepaald dubieus" is of pensioen 
eigenlijk uitgesteld loon is. 8 Volgens Rb. Rotterdam 30 juni 1924, R B A xii 
(1924) p. 83, is pensioen wel een arbeidsvoorwaarde, maar is onjuist de 
stelling, dat pensioen uitgesteld loon is. Tot ditzelfde oordeel komt Hof 
's-Hertogenbosch 10 februari 1931, N J 1931, p. 1510.9 De Rb. Amsterdam 
12 november 1925, R B A xiv (1926), p. 20, beslist daarentegen dat pensioen 
als uitgesteld arbeidsloon moet worden beschouwd, omdat het is toegekend 

5. Vos, Het rechtskarakter van pensioen, 1935, p. 153. 
6. Scheltens, T W S , 1963, p. 90. Zie ook Meijers, De arbeidsovereenkomst, 1924, Molenaar, 
Arbeidsrecht 1957-58, p. 62; p. 27; Zonderland, De arbeidsovereenkomst, 1975, p. 92. 
7. Bruyn-Hundt, T v A V 1987/3, p. 22. 
8. Hand. TK1951-52, p. 152. 
9. Vgl. ook Rb. Breda (k.g.) 20 december 1982, NJ 1983,492. 
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wegens bewezen diensten. In de lijn van de gedachte dat pensioen 
uitgesteld loon is, ligt ook de uitspraak van Rb. Utrecht 21 september 
1938, R B A xxvi (1940), p. 30, inhoudende dat het recht op vrij vervoer na 
pensionering als uitgesteld loon moet worden aangemerkt. 
In de literatuur is de opvatting, dat pensioen uitgesteld loon is, door 
velen bekritiseerd. Z o oordeelt Kamphuisen: "Loon is al datgene, waartoe 
de werkgever zich, als contraprestatie voor den te verrichten arbeid, 
verbindt, met uitzondering van pensioen".1 0 E n Van der Grinten merkt op: 
"Pensioen is geen loon in de zin der wet".1 1 Volgens Lubbers is pensioen 
geen loon, maar het resultaat van loonbesteding.1 2 

Het pensioen wordt beheerst door eigen rechtsregels neergelegd in de 
PSW. Wanneer het pensioen overeenkomstig de PSW wordt betaald door 
een pensioenfonds of een verzekeraar behoeft het geen betoog dat het 
desbetreffende uitvoeringsorgaan van de pensioenregeling een eigen 
verplichting nakomt en niet de verplichting van de werkgever tot betaling 
van het loon. 1 3 Wanneer de werkgever het pensioen betaalt zou hier 
mogelijk anders over kunnen worden geoordeeld. Maar voor dat geval 
moet worden geconstateerd dat de bepalingen over loon in het B W niet 
steeds op pensioen toepassing kunnen vinden. Als voorbeeld hiervan 
kunnen worden genoemd art. 1638a B W - bepalende dat loon is verschul
digd tot het einde van de dienstbetrekking - en 1638p B W - inhoudende 
dat bij iedere betaling in beginsel het gehele bedrag van het verschul
digde loon zal worden voldaan. Ook elders in het recht komen voorschrif
ten voor welke pensioen naast loon stellen, zoals art. 1195, onder 3 en 6, 
B W (voorrechten op pensioen en loon), art. 1576f B W (zekerheidsstelling 
door de koper bij koop op afbetaling op pensioen en loon) en art. 21, 
onder 2, Fw. (pensioen en loon blijven buiten faillissement voor zover de 

-rechter-commissaris dit bepaalt). 
Conclusie: Voor de toepassing van het huidige recht kan pensioen 
juridisch niet als loon worden aangemerkt. 
TDe loonbepalingen in boek 7, titel 10 N B W kunnen evenmin steeds op 

10. Asser-Kamphuisen, Bijzondere overeenkomsten, 1948, p. 322 en 1960, p. 363. 
11. Van der Grinten, Arbeidsovereenkomstenrecht, 1987, p. 122. Zie in deze zin ook Van 
Brakel, NJB 1939, p. 702; Steens Zijnen, Vb. 1952, p. 139; Baud, R M Themis 1958, p. 552; 
Koopmans, diss. 1962, p. 123; Bakels, Schets, 1987, p. 66; De Jong, SER-adviezen over 
pensioenvraagstukken, 1987, p. 30. 
12. Lubbers, WPNR 4771 (1963), p. 266. In dezelfde zin Westbroek, preadvies 1960, p. 64 en 
Clausing, preadvies 1973, p. 16. 
13. Aldus: MvT bij wijziging van art. 1637s en 1638r BW, TK1969-70,10 245, nr.5, p. 3. 
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pensioen worden toegepast, reden waarom art. 7.10.4.6, tweede l id, N B W 
uitdrukkelijk vastlegt dat pensioen niet als loon kan worden beschouwd. 

6 3 . Belonings- en verzorgingskarakter pensioen 

6.3.1. Beloningskarakter 

De rechtsgrond voor het toekennen van pensioenaanspraken ligt in het 
verrichten van arbeid. Pensioen kan daarom worden gezien als een 
tegenprestatie voor bewezen diensten. Pensioen heeft onmiskenbaar een 
tegenprestatie-element.14 Aldus heeft pensioen een beloningskarakter. Het 
beloningskarakter is een wezenlijk kenmerk van het aanvullend pensioen 
voor werknemers in het bedrijfsleven. 
De toekenning van pensioen is een bijzondere vorm van beloning. 
Bijzonder, omdat het pensioen er toe strekt de werknemer eerst na zijn 
pensionering een inkomen te bieden. Het is bedoeld ter vervanging van 
het loon dat de werknemer voordien uit arbeid genoot dan wel had 
kunnen genieten indien hij niet gepensioneerd zou zijn geweest.15 Het 
pensioen strekt derhalve ter dekking van de inkomensschade die een 
werknemer lijdt, wanneer hij wegens ouderdom zijn werkzaamheden niet 
meer kan verrichten. Bod drukt hetzelfde uit wanneer hij zegt dat 
pensioen de bestemming heeft van "arbeidsinkomenvervanging".16 Zowel 
deze besteniming als het beloningskarakter sluiten in zich dat recht op 
het pensioen behoort te bestaan ongeacht de vraag of de gepensioneerde 
ander inkomen of vermogen heeft, waarmee hij in zijn levensonderhoud 
zou kunnen voorzien. Evenals het loon is het pensioen onafhankelijk van 
de concrete behoefte van de rechthebbende. 

6.3.2. Verzorgingskarakter 

Volgt uit het voorgaande dat voor het - oorspronkelijk voor pensioen 
kenmerkende - verzorgingskarakter geen plaats meer is? Wanneer met het 
begrip verzorging tot uitdrukking wordt gebracht dat het recht op 
pensioen afhankelijk is van de vraag of de gepensioneerde werknemer 
inderdaad behoefte heeft aan verzorging, is het verzorgingskarakter niet 
verenigbaar met de ontwikkeling die zich ten aanzien van het aanvullend 

14. Olie, Vb. 1953, p. 249. 
15. Clausing, diss. 1976, p. 8 en 9. 
16. Bod, diss. 1979, p. 67. 
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pensioen heeft voorgedaan. 1 7 Het begrip verzorging is nog wel relevant 
voor zover het tot uitdrukking brengt dat het pensioen bestemd is ter 
voorziening in het levensonderhoud. Beloning of arbeidsinkomenvervanging 
is geen doel, maar middel om de gewezen werknemer in staat te stellen in 
zijn levensonderhoud te voorzien. 1 8 In zoverre heeft pensioen dan ook 
een alimentatief karakter. Het begrip levensonderhoud dient in dit verband 
niet zo beperkt te worden opgevat dat daaronder alleen het noodzakelijke 
levensonderhoud wordt verstaan. Integendeel. D e opvattingen omtrent 
pensioen hebben zich zodanig ontwikkeld dat algemeen wordt onder
schreven dat het pensioen in redelijke verhouding tot het laatstgenoten 
loon behoort te staan. Het beveiligen van de levensstandaard is dan ook 
de doelstelling van veel pensioenregelingen. 

6.3.3. Betekenis belonings- en verzorgingskarakter 

Het beloningskarakter brengt mee dat het pensioen niet afhankelijk is van 
de vraag of de gerechtigde verzorgingsbehoeftig is. Het brengt voorts mee 
dat de aanspraak op pensioen, gelijk het loon, persoonsgebonden i s . 1 9 

Van de typen pensioenregelingen legt een gemiddeld salaris- of opbouw-
regeling voor de pensioenaanspraken een koppeling met het gedurende het 
gehele dienstverband genoten loon. Een opbouwregeling sluit zo meer aan 
bij het beloningskarakter dan een eindloonregeling. Het tegenprestatie
element komt in een opbouwregeling meer geprononceerd tot uitdrukking. 
Ook in een beschikbare premie-regeling is het tegenprestatie-element 
duidelijk aanwezig. In een emdloonregeling verschuift het accent daaren
tegen in de richting van de verzorgingsgedachte.20 

Wanneer de pensioenregeling een aan loonklassen gerelateerde vaststelling 
van de hoogte van het pensioen kent, waarbij in de lagere loonklassen in 
verhouding tot het loon hogere pensioenaanspraken worden verworven, 
komt de verzorgingsgedachte meer dan de beloningsgedachte naar voren. 
Ui t zowel het beloningskarakter - in de zin van arbeidsinkomenvervanging 
- als de verzorgingsgedachte vloeit voort dat het pensioen bestaat uit 
periodieke uitkeringen. Naar de opvatting van de wetgever vallen ook 
alleen periodieke uitkeringen onder het begrip pensioen als bedoeld in de 
P S W . 2 1 

17. Scheltens, preadvies 1973, p. 178 en Wessels, diss. 1988, p. 270. 
18. Bod, diss. 1979, p. 69. 
19. Vgl. SER, Advies 87/04, p. 42. 
20. Benders/Den Heijer, Pensioenen, 1988, p. 30. 
21. MvA PSW 1952, TK1950-51,1730, nr.5, p. 18. 
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6.3.4. Verzorgingskarakter en afkoopverbod 

Pensioenaanspraken zijn in beginsel niet afkoopbaar (art. 32, vierde lid, 

PSW) Naar het oordeel van Clausing geldt met recht een afkoopverbod. 

Zijns inziens verdient pensioen als arbeidsinkomensbron beveiliging. Het 

loon van werknemers is beschermd tegen verhaal door crediteuren, aldus 

dat een beslagvrije voet geldt. Slechts voor het meerdere kan het loon als 

verhaalsobject dienen (art. 1638g BW) . Het pensioen is bestemd om in de 

plaats te treden van het loon en behoort volgens Clausing daarom een 

overeenkomstige bescherming te genieten. Tevens moet zijn veiliggesteld 

dat het pensioen zijn bestemming behoudt. Daartoe acht Clausing een 

afkoopverbod vereist. 2 2 Ook Bod oordeelt dat pensioenaanspraken niet 

afkoopbaar behoren te zijn. Het pensioen is zijns inziens noodzakelijk 

"gebonden" aan de verzorgmgsbesteniming: de "continuïteit in de in

komensvoorziening van de pensioenrechthebbenden" dient gewaarborgd te 

z i jn . 2 3 Het handhaven van de pensioenbestemming is ook blijkens de 

wetsgeschiedenis van de PSW de reden voor opneming van het afkoop-

verbod met betrekking tot pensioenaanspraken.24 

Het verzorgingskarakter van pensioen brengt mee dat afkoop van de 

aanspraken inderdaad niet mogelijk behoort te zijn. Pensioen is bestemd 

om te voorzien in het levensonderhoud. Wanneer pensioen met dat doel 

aan de werknemer wordt toegekend, is het niet juist dat de werknemer 

eenzijdig aan het pensioen zijn bestemming zou kunnen ontnemen. 

Wanneer partijen een kapitaaluitkering mogelijk willen maken, staat 

hiertoe de weg van een spaarregeling open. Argumenten tegen afkoop zijn 

voorts gelegen in de bescherming van de werknemer tegen zichzelf en in 

de bescherming van crediteuren tegen de werknemer. Wat het laatste 

betreft geldt dat bij het bestaan van een algemene afkoopbevoegdheid de 

werknemer een verhaalsobject aan crediteuren kan ontnemen (namelijk 

voor zover het pensioen de beslagvrije voet te boven gaat). 2 5 

De bestemnungsgebondenheid van het pensioen houdt tevens in dat geen 

bezwaar tegen afkoop behoeft te bestaan, indien de pensioengelden hun 

bestemming behouden. Bijvoorbeeld in het kader van waardeoverdracht is 

afkoop derhalve verenigbaar met het verzorgingskarakter van pensioen 

(vgl. art. 32a, eerste en derde lid, PSW). De aanspraken op grond van een 

22. Clausing, diss. 1976, p. 9 en 90. 
23. Bod, diss. 1979, p. 73. 
24. MvA PSW 1953, TK1950-51,1730, nr.5, p. 20. 
25. Volgens Hof 's-Gravenhage 7 februari 1986, NJ 1988, 1024 kunnen bij beslag op loon en 
pensioen de beslagvrije voet van art. 1638g BW en art. 32, eerste lid, PSW cumuleren. 
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C-polis kunnen op grond van art. 26 Regelen PSW vrij afkoopbaar worden 
gemaakt (behoudens tijdens faillissement van de pensioengerechtigde door 
de curator). De mogelijkheid hiertoe acht ik strijdig met het verzor
gingskarakter van pensioen. Deze afkoopmogelijkheid zou ongedaan moeten 
worden gemaakt. 

6.4. Pensioen als arbeidsvoorwaarde 

Met de ontwikkeling van de aanspraak op pensioen als een volwaardig 
recht, is de aanvullende censioenvoorziening uitgegroeid tot een aan de 
werknemer toekomende, persoonlijke arbeidsvoorwaarde. De werkgever die 
personeel in dienst neemt, stelt tegenover de arbeidsprestatie behalve het 
loon, een vakantieuitkering en verdere secundaire voordelen, ook de 
opneming in een pensioenregeling. Het vraagstuk van de kosten van de 
aanvullende pensioenvoorziening werd zo onderwerp van bespreking bij het 
overleg inzake de besteding van de totaal beschikbare financiële ruimte 
voor arbeidsvoorwaarden (de loomuimte). De S T A R verwoordt dit in 1969 
in de slogan:pensioenkosten zijn arbeidskosten?6 

Het in deze stellingname verwoorde standpunt is sedertdien een leidend 
beginsel voor het bepalen van de kosten van aanvullende pensioenregelin
gen. Het standpunt "pensioenkosten zijn arbeidskosten" bracht mee dat 
het opzetten, het vormgeven en het instandhouden van een pensioenrege
ling onderdeel werd van het arbeidsvoorwaardenoverleg tussen (organisa
ties van) werkgevers en werknemers. Of iets in de pensioensfeer kan 
worden gedaan, werd namelijk direct afhankelijk gesteld van de vraag 
welke kosten uit de eventuele verbetering van andere arbeidsvoorwaarden 
voortvloeien. Het aldus ontstane verband tussen het algemene arbeids
voorwaardenoverleg en het overleg over de pensioenregeling is essentieel. 
Zou het verband worden verbroken, dan schept men het risico van 
onevenwichtige verhoudingen binnen het arbeidsvoorwaardenpakket als 
geheel. 2 7 Wanneer men verbeteringen in een pensioenregeling aanbrengt of 
oplegt zonder oog te hebben voor de aanwezige loonruimte, creëert men 
het risico dat de beschikbare ruimte wordt overschreden, zodat een 
verbetering van de primaire arbeidsvoorwaarden niet meer mogelijk is of 
zelfs de noodzaak tot een verslechtering van die arbeidsvoorwaarden 
(bijvoorbeeld een loonsverlaging) ontstaat.28 Of omgekeerd: bij het 

26. Nota inzake het pensioenvraagstuk van 25 november 1969, bijlage bij de MvT tot 
wijziging van de AOW, TK1969-70,10 584, nr.3. 
27. De Jong, SER-adviezen over pensioenvraagstukken, 1987, p. 29. 
28. De Jong, TPV1988, p. 37. 
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verbreken van het verband ontstaat de kans dat verbeteringen in de 
overige arbeidsvoorwaarden geen ruimte meer overlaten voor het 
opbrengen van de kosten van de pensioenregeling, laat staan voor het 
aanbrengen van verbeteringen daarin. Ifi dit kader herinner ik eraan dat 
een loonsverhoging in loongere^ 
gevolgen heeft voor de pensioenkosten. In het bijzonder in eindloon
regelingen kunnen deze gevolgen ingrijpend zijn in verband met het 
ontstaan van back-service lasten. 
Het is duidelijk dat het ontstaan van onevenwichtige verhoudingen binnen 
het arbeidsvoorwaardenpakket in zijn geheel onherstelbare schade kan 
opleveren voor zowel werkgevers als voor werknemers. Het is dus van 
fundamenteel belang de pensioenkosten en de overige arbeidskosten als 

leen onlosmakelijk met elkaar verbonden^ ee^e jd^op te vatten. H e f 
\erkennen van pensioen als een arbeidsvoorwaarde impliceert tevens dat de 
sociale partners een eigen verantwoordelijkheid dienen te hebben voor de 
opzet en inhoud van pensioenregelingen.29 

6.5. Pensioenrecht als vermogensrecht 

Kan een pensioenrecht als een vermogensrecht worden gekwalificeerd? De 
bevestigende beantwoording van de vraag betekent dat het pensioenrecht 
rechtstreeks aan de regels van het vermogensrecht is onderworpen, voor 
zover de aard van pensioen-rechtsverhoudingen zich hiertegen niet verzet. 
Bij de regels die mogelijk toepassing kunnen vinden gaat het voor het 
N B W vooral om de bepalingen in boek 6 betreffende het verbintenissen
recht. Voorts betekent de kwalificatie van het recht op pensioen als 
vermogensrecht dat het recht krachtens art. 1:94 B W deel uitmaakt van de 
tussen echtgenoten bestaande gemeenschap van goederen en dus-
ingevolge art. 1:100 B W - voor verdeling (in de vorm van verrekening) bij 
ontbinding van de gemeenschap na onder meer scheiding in aanmerking 
komt. Hiermee is het belang van de voorliggende vraag aangegeven. 

Rechten die er toe strekken de rechthebbende stoffelijk voordeel te 
verschaffen zijn blijkens art. 3.1.1.5 N B W vermogensrechten. Pensioen
rechten vallen onder de definitie. Voor de vraag of dit voor zowel het 
ingegane pensioen, als het pensioen dat nog niet is ingegaan geldt, dient 
nader te rade te worden gegaan bij de rechtspraak. 

29. Vgl. SER, Advies 87/09, p. 17. Vgl. hierbij ook: Wessels, A A 1988, p. 717. 
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De vraag of pensioenrechten vermogensrechten zijn, komt aan de orde in 
H R 27 november 1981, N J 1982, 503 (Boon/Van Loon). Het arrest betreft 
de rechtsvraag of aanvullende pensioenrechten die door een werkgever 
aan de werknemer zijn toegezegd, in de huwelijksgemeenschap vallen. De 
Hoge Raad oordeelt: 

"Pensioenrechten als hier bedoeld - waaronder met name niet ook 
aanspraken krachtens de A O W of de A W W vallen - zijn voorwaardelijke 
vorderingsrechten, die als zodanig [...] reeds bestaan, ook al is het 
pensioen op dat tijdstip nog niet tot uitkering gekomen". 

Dit brengt in de opvatting van de Hoge Raad mee dat de pensioenrechten 
in de algehele gemeenschap vallen. Deze opvatting wordt bevestigd in H R 
23 december 1988, RvdW 1989, 12 (betreffende de vraag of een inva
liditeitspensioen in de gemeenschap valt, welke vraag de Hoge Raad 
ontkennend beantwoordt). De Hoge Raad wijdt in dit arrest een overwe
ging aan het het Boon/Van Loon-arrest: "de in H R 27 nov. 1981, N J 1982, 
503 aanvaarde opvatting dat rechten op ouderdomspensioen [...] in beginsel 
bij de verdeling van de gemeenschap [...] in aanmerking moeten worden 
genomen". Ui t deze uitspraken kan worden geconcludeerd dat de Hoge 
Raad aanvaardt dat rechten op ouderdomspensioen vermogensrechten 
z i jn . 3 0 Wel is het hierbij zo dat de Hoge Raad voor de kwalificatie als 
vermogensrecht bepalend acht of de pensioenrechten bestaan. Wanneer, zo 
luidt dus de hieruit voortvloeiende vraag, ontstaan de pensioenrechten? In 
het Boon/Van Loon arrest geeft de Hoge Raad een indicatie voor het ant
woord op deze vraag door te bepalen dat alleen dat deel van het pensioen 
wordt verrekend, dat: "vóór de ontbinding van de gemeenschap was 
opgebouwd". Voor zover pensioenrechten niet zijn opgebouwd, zijn zij 
klaarblijkelijk nog niet ontstaan. 
Deze constatering wordt onderstreept, wanneer de vraagstelling wordt 
geplaatst tegen de achtergrond van H R 26 maart 1982, N J 1982, 615. De 
in dit kader relevante overweging van de Hoge Raad luidt: 

"Een toekomstige vordering - die moet worden onderscheiden van bijv. 
een terstond krachtens overeenkomst ontstane vordering onder op
schortende tijdsbepaling of voorwaarde of tot periodieke betaling - kan 
ook niet geacht worden reeds te hebben bestaan ten tijde van het 

30. Zie ook: Langhorst, V A 1984, p. 214. 
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ontstaan van de betreffende rechtsverhouding op grond van het enkele 
feit dat zij daarin haar onmiddellijke grondslag vond". 

Waarom dat niet kan preciseert de Hoge Raad in het arrest van 30 
januari 1987, NJ 1987, 530 betreffende een vordering ter zake van 
toekomstige huurtermijnen, als volgt: 

"Het ontstaan van vorderingen als hier bedoeld, die niet geacht kunnen 
worden hun bestaan reeds te zijn aangevangen op het tijdstip waarop 
de huurovereenkomst tot stand kwam, is afhankelijk van toekomstige, 
vooralsnog onzekere omstandigheden waaronder in het bijzonder de 
daadwerkelijke verschaffing van het huurgenot". 

Voorts oordeelt H R 25 maart 1988, N J 1989, 200 dat een vordering 
toekomstig is, indien zij afhankelijk is van vereisten, in casu het afleggen 
van een wilsverklaring (de aanvaarding), door de debiteur. Dan ontstaat 
de vordering, aldus de Hoge Raad, eerst door het afleggen van de 
wilsverklaring en van een voorwaardelijke vordering is dus (nog) geen 
sprake. 

Blijkens het voorgaande onderscheidt de Hoge Raad een toekomstige 
vordering en een vordering die terstond bij het aangaan van een over
eenkomst ontstaat. De onderscheidende criteria tussen de vorderingen 
kunnen in de volgende regels worden samengevat: 
1. een vordering is toekomstig indien zij afhankelijk is van een daar

tegenover staande prestatie die de schuldeiser nog moet verrichten of 
van een af te leggen wilsverklaring; 

2. zij ontstaat door het verrichten van de prestatie of het afleggen van 
de verklaring; 

3. de omstandigheid dat er sprake is van een vordering onder opschor
tende voorwaarde of tijdsbepaling of tot periodieke uitkeringen, maakt 
haar niet toekomstig. 3 1 

Het N B W geeft geen uitsluitsel over de vraag wanneer een vordering 
toekomstig is en het is dan ook aannemelijk dat de regels onder vigeur 
van het N B W hun belang zullen behouden. 

31. Vgl.: Blom, WPNR 5856 en 5857 (1988); Olthof, Overdracht van toekomstige vorderingen, 
1988; Kortmann, A A 1989, p. 56 e.v. 
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In de terminologie van de aangeduide arresten kunnen pensioenrechten 
worden beschouwd als vorderingen tot het verrichten van periodieke 
betalingen. Zij ontstaan wanneer en naar de mate waarin door de 
werkgever en/of de werknemer de voor de opbouw van het pensioen 
vereiste prestatie is verricht, dat wil zeggen: de verschuldigde premie is 
betaald. Voor zover pensioenrechten door het betalen van premie zijn 
opgebouwd, kunnen zij mitsdien als vermogensrechten worden aange
merkt. 3 2 In zoverre kunnen pensioenrechten ook worden gezien als een 
"groeiend recht". Dat de effectuering van de pensioenrechten afhankelijk 
is van een opschortende voorwaarde of tijdsbepaling - zoals het bereiken 
van de pensioenleeftijd of het doorlopen van een wachttijd - doet aan het 
ontstaan van de rechten niet af. Het betreft dan bestaande, maar (nog) 
niet opeisbare vorderingen. Een andersluidende beslissing op dit punt 
geeft Hof Arnhem 6 mei 1953, NJ 1953, 742. Het hof oordeelt dat een 
verbintenis tot het toekennen van pensioen "geen enkel recht aan de 
deelnemer geeft, zolang de voorwaarden niet zijn vervuld en de bepaalde 
tijd niet is verstreken". In het licht van de latere rechtspraak van de 
Hoge Raad kan dit standpunt niet als juist worden aanvaard. Vanzelf
sprekend is voor het effectueren van de bestaande vorderingsrechten 
vereist dat de opschortende voorwaarde inderdaad in vervulling gaat en de 
tijdsbepaling is verstreken. Hieruit volgt - gelijk Rb. Middelburg 22 
december 1937, N J 1938, 185 oordeelt - dat zolang een wachttijd niet is 
verstreken, niet een evenredig deel van het pensioen gevorderd kan 
worden. Evenmin kan een evenredig deel worden gevorderd zolang de 
gestelde voorwaarden, zoals het bereiken van de pensioenleeftijd, niet in 
vervulling zijn gegaan. 

Een vraag is of het voorgaande alleen opgaat voor vorderingen, die uit 
overeenkomst ontstaan. Bloembergen leidt zulks af uit H R 26 maart 1982 
en concludeert dat: "uit de wet voortvloeiende periodieke betalingen-
zoals uitkeringen op grond van sociale verzekeringen" niet onder de 
criteria ter zake van toekomstige c.q. bestaande vorderingen vallen. 
Dergelijke vorderingen zouden pas ontstaan indien de door de wet 
gestelde vereisten zijn vervuld. 3 3 De Hoge Raad maakt echter niet een 
dwingende tweedeling tussen vorderingen die voortvloeien uit de wet en 

32. Vgl. Bod, diss. 1979, p. 84 en A G Bloembergen, conclusie voor H R 30 januari 1987, NJ 
1987, 530. Anders: Jungman, De Accountant 1988, p. 78, die zonder motivering stelt dat 
pensioenaanspraken niet worden opgebouwd. Zolang het pensioen nog niet is ingegaan is er 
volgens Jungman nog geen enkel recht. 
33. Conclusie A G Bloembergen voor H R 30 januari 1987, NJ 1987,530. 
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vorderingen die voortvloeien uit overeenkomst. De Hoge Raad spreekt in 

bedoeld arrest over "bijv." een terstond krachtens overeenkomst ontstane 

vordering en laat zo de mogelijkheid open dat een uit de wet voortvloei

ende vordering onder opschortende voorwaarde of tijdsbepaling of tot 

periodieke betalingen geacht moet worden te bestaan.3 4 Ook de op de Wet 

Bpf gebaseerde pensioenrechten kunnen derhalve geacht worden te 

bestaan, voor zover zij door premiebetaling zijn opgebouwd. 

6.6. Pensioen: lijfrente of rechtsfiguur van eigen aard 

Volgens Clausing moet pensioen worden gekarakteriseerd als lijfrente.3 5 

Een lijfrente is blijkens art. 7.18.1 N B W : "het van het in leven zijn van 

één of meer personen afhankelijke recht op een periodieke uitkering in 

geld". In deze definitie komt uitsluitend het recht op een periodieke 

uitkering naar voren. Over de rechtsgrond waaruit het recht op een 

periodieke uitkering voortvloeit houdt de definitie niets in. Dat is voor 

het begrip lijfrente niet relevant. 3 6 

Pensioen voldoet aan de definitie van lijfrente. Dit wil echter nog niet 

zeggen dat pensioen inderdaad een lijfrente is. Weliswaar is de rechts

grond waaruit de lijfrente voortvloeit ingevolge de wettelijke definitie 

niet van belang. Daarmee is niet gezegd dat de ontstaansgrond van een 

periodieke uitkering geen normerende werking heeft ten aanzien van het 

rechtskarakter van de uitkering. Bij pensioen is dat wèl het geval. De 

wijze van ontstaan van de pensioenrechten bestempelt pensioen tot een 

arbeidsvoorwaarde en geeft het een beloningskarakter. Tevens is het 

pensioen bestemd voor de voorziening in het levensonderhoud en heeft 

het in zoverre een verzorgingskarakter. De hiermee samenhangende eigen 

identiteit van pensioenaanspraken manifesteert zich in de specifieke 

rechtsregels, neergelegd in de PSW ca., die op pensioen van toepassing 

zijn. Bod brengt deze eigen identiteit tot uitdrukking door pensioen een 

bestenimingsgebonden lijfrente te noemen. De term bestemmingsgebonden 

hanteert Bod teneinde aan te geven dat pensioen een "bijzondere lijf

rente" is. Voorts brengt Bod met de term tot uitdrukking dat in zoverre 

de PSW specifieke regels geeft: "de bepalingen betreffende de lijfrente 

van het gemene privaatrecht [...] geen toepassing zullen kunnen vinden". 3 7 

34. Evenzo Blom, WPNR5856 (1988), p. 23. 
35. Clausing, 1973, p. 16. Bod, diss. 1979, p. 63, sluit zich hierbij aan. 
36. MvT, TK1985-86,19 529, nr.3, p. 64. 
37. Bod, diss. 1979, p. 64 en 66. 
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Aldus geeft Bod in feite aan dat het zeer gewrongen en niet verhelderend 
is pensioen als een lijfrente te betitelen. 

Pensioen dient daarom als een rechtsfiguur van eigen aard te worden 
erkend. Levenbach heeft deze opvatting treffend verwoord: 

"Wanneer zullen wij er eens aan toe zijn, dat men pensioen niet meer 
als iets anders dan het is behoeft te construeren, maar pensioen als ... 
pensioen, d.w.z. als een rechtsfiguur met eigen karakter kan 
beschouwen?"3 8 

Deze opvatting is ook geformuleerd in de, door Levenbach opgestelde, 
toelichting op art. 7.10.4.6, tweede lid, N B W : "Pensioen is pensioen en is 
niet wat anders".39 E n zo is het. 

38. Levenbach, RBAxxiü (1937), p. 42. 
39. Toelichting boek 7 NBW, p. 1056. 
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D E E L 2 



Hoofdstuk 7 

P E R S O N E L E W E R K I N G S S F E E R P S W E N W E T B P F 

7.1. Inleiding 

De PSW is van toepassing indien een werkgever toezeggingen omtrent 
pensioen doet aan personen, verbonden aan zijn onderneming. Draaipunten 
voor de personele werkingssfeer van de PSW zijn aldus de begrippen 
werkgever enerzijds en personen, verbonden aan de onderneming ander
zijds. 
Het deelnemen in een bedrijfspensioenfonds kan krachtens de Wet Bpf 
verplicht worden gesteld voor bedrijfsgenoten. Een bedrijfspensioenfonds 
is een in een bedrijfstak werkend fonds (art. 1, eerste lid, onderdeel b, 
Wet Bpf). Een bedrijfsgenoot definieert art. 1, eerste üd, onderdeel c, 
Wet Bpf als: "ieder, die in de betrokken bedrijfstak werkzaam is". Hieruit 
volgt dat de personele werkingssfeer van de Wet Bpf draait rond de 
begrippen bedrijfstak en bedrijfsgenoot. 

Het onderscheid dat voor de personele werkingssfeer van de PSW en de 
Wet Bpf kan worden gemaakt tussen A . de begrippen werkgever/bedrijfs
tak en B . de begrippen personen, verbonden aan de onderneming/bedrijfs-
genoot, komt terug in de werkingssfeer van pensioenregelingen. Bij de 
werkingssfeer van pensioenregelingen kan een onderscheid worden gemaakt 
tussen A . bepalingen ten aanzien van werkgevers/ondernemingen en B . 
bepalingen ten aanzien van werknemers. Met dit onderscheid hangt samen 
de reden waarom voor een werknemer geen aanvullende pensioen
voorziening geldt, ofwel de herkomst van een witte vlek. Indien een 
werkgever/onderneming niet onder de werkingssfeer van een pensioen
voorziening valt, ontbreekt voor de werknemers van de desbetreffende 
werkgever/onderneming als collectiviteit een aanvullende pensioenregeling. 
Een andere situatie is aanwezig indien een collectieve pensioenregeling 
wel op de werkgever/onderneming van toepassing is, doch bepaalde 
categorieën van werknemers van de werkingssfeer zijn uitgesloten. 
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12. Werkingssfeer P S W 

7.2.1. Het begrip werkgever 

Een pensioentoezegging in de zin van de PSW is afkomstig van de 
werkgever. Onder het begrip werkgever verstaat de wet (art. 1, eerste lid, 
onderdeel e, PSW): 

"het hoofd van een onderneming of, zo deze een rechtspersoon is, die 
rechtspersoon zelve". 

Voor de toepassing van de PSW stelt art. 1, tweede üd, onderdeel b, PSW 
met een onderneming gelijk: "elke instelling van welke aard ook". Degene, 
die een vrij beroep uitoefent, wordt geacht een onderneming te drijven 
(art. 1, tweede lid, onderdeel c, PSW). A l s voorbeelden van vrije beroeps
beoefenaren die aldus onder de werkingssfeer van de PSW vallen noemt de 
wet een advocaat, notaris, accountant en actuaris. 
Het begrip werkgever heeft zo een ruime inhoud. Blijkens de wets
geschiedenis is dit ook de bedoeling. De memorie van toelichting merkt 
namelijk op: 

"Er is geen reden om a priori alle pensioen- [...] voorzieningen, welke 
personen betreffen, die niet tot de kring van het bedrijfsleven behoren, 
buiten de ontworpen regeling te laten [...]. Uit een oogpunt van 
arbeidersbescherming zijn de grenzen ruim genomen".1 

De ruime begrenzing van het begrip werkgever brengt mee dat de PSW 
ook van toepassing is op pensioentoezeggingen aan personen, die hun 
arbeid vinden in "de religieuze, culturele en charitatieve sector van het 
maatschappelijk leven", aldus de memorie van antwoord bij de PSW. 2 

Instellingen in de non-profitsector en overheidslichamen zijn eveneens als 
werkgever in de zin van de PSW te beschouwen. De rechtsvorm van de 
instellingen is niet van belang voor het van toepassing zijn van de PSW. 
De particuliere werkgever, die geen onderneming drijft, kan echter niet 
als werkgever in de zin van de PSW worden aangemerkt. De toezegging 
van een privé-persoon aan het personeel dat bij hem in dienst is - zoals 

1. MvT PSW, TK1949-50,1730, nr.3, p. 6. 
2. T K 1950-51,1730, nr.5, p. 18. 
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een huishoudster, tuinman, chauffeur of particulier verpleegster - valt dus 
buiten de werkingssfeer van de wet.3 

De PSW is slechts van toepassing indien het hoofd van een onderneming 
of een rechtspersoon de pensioentoezegging in de hoedanigheid van 
werkgever doet. Wanneer de pensioentoezegging niet in de hoedanigheid 
van werkgever wordt gedaan, zijn de wettelijke bepalingen niet van 
toepassing. Dit betekent dat de werkingssfeer van de PSW zich niet 
uitstrekt tot de toezegging omtrent pensioen van een pensioenfonds aan 
zijn deelnemers of van een verzekeraar aan zijn verzekeringnemers. 
Evenmin is de PSW van toepassing indien een vakbond aan zijn leden 
een toezegging omtrent pensioen doet. Het voornemen tot het doen van 
een zodanige toezegging speelde een rol in de werkstaking waarover Rb. 
's-Gravenhage 13 februari 1970 (k.g.), N J 1970, 183 oordeelde. De werk
nemersorganisaties stelden zich in het cao-overleg op het standpunt dat 
de georganiseerde werknemers een financieel voordeel boven de niet-
georganiseerden behoorden te genieten. De organisaties wilden daartoe een 
fonds vormen, gevoed uit bijdragen van de werkgever, waaruit de 
georganiseerde werknemers bij beëindiging van hun dienstverband wegens 
pensionering een ouderdomsuitkering zouden kunnen krijgen. Een hiertoe 
strekkende cao-bepaling is rechtsgeldig, doch kan niet algemeen ver
bindend worden verklaard. 4 

7.2.2. Het begrip personen, verbonden aan de onderneming 

1. Verbonden aan versus in dienst van 

De PSW geldt voor pensioentoezeggingen aan personen, verbonden aan de 
onderneming van de werkgever die de toezeggingen heeft gedaan. De wet 
omschrijft niet wie als aan de onderneming verbonden personen kunnen 
worden beschouwd. Wel geeft art. 1, eerste lid, onderdeel f, PSW een 
definitie van werknemer: "werknemer is ieder, die in dienst van een 
onderneming is". De betekenis van het begrip verbonden aan de onder
neming is evenwel ruimer. 
In het oorspronkelijk ontwerp van de PSW had art. 2, eerste lid, betrek
king op toezeggingen van een werkgever aan personen: "in dienst van zijn 
onderneming".5 Deze redactie liep in de pas met de definitie van werk-

3. Vgl. Tulfer, Pensioenen, 1986, p. 94. 
4. Vgl. H R 30 januari 1987, NJ 1987, 936. Voor literatuur: Frenkel, Begunstiging van 
georganiseerden, 1987, p. 61 e.v. en Duk, SMA1988, p. 198 e.v. 
5. TK1949-50,1730, nr.2. 
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nemer in art. 1, eerste l id, onderdeel f. Door de vaste Commissie voor de 
Sociale Verzekering uit de Tweede Kamer is in het voorlopig verslag de 
vraag gesteld of het uit sociaal oogpunt niet wenselijk zou zijn te 
spreken van personen verbonden aan de onderneming. Ter toelichting 
merkt de Commissie op: 

"Daardoor zouden ook werkgevers aangeduid worden en hun belangen 
eventueel onder de bepalingen der wet worden gebracht".6 

Deze suggestie is overgenomen. Volgens de memorie van antwoord brengt 
het begrip "verbonden aan" een verruiming ten opzichte van "in dienst 
van" met zich. 7 Inderdaad vallen behalve werknemers ook andere per
sonen, die aan de onderneming van de werkgever verbonden zijn, onder 
de werkingssfeer van de PSW. Algemeen wordt erkend dat een persoon 
aan de onderneming verbonden kan zijn, ook zonder dat een arbeids
overeenkomst in de zin van art. 1637a B W aanwezig is . 8 Onder de 
werkingssfeer van de PSW vallen aldus onder meer, ongeacht de vraag of 
een rechtgeldige arbeidsovereenkomst bestaat: 
- de directeur-grootaandeelhouder van een nv of bv. Voor de toepassing 

van de sociale verzekeringswetten heeft de CRvB 4 november 1985, R S V 
1986, 21 geoordeeld dat de maatschappelijke verhoudingen het in het 
algemeen onaannemelijk maken dat er van een arbeidsovereenkomst 
sprake is indien de directeur de feitelijke macht in de algemene 
vergadering van aandeelhouders heeft.9 Blijkens de Circulaire C775 d.d. 
17 september 1986 van de Federatie van bedrijfsverenigingen behoeft de 
uitspraak van de Centrale Raad geen gevolgen te hebben voor de 
deelname aan pensioenregelingen;10 

- de commissaris van een onderneming; 1 1 

- de meewerkende echtgenote. Art . 1637i B W verklaart arbeidsovereen
komsten tussen echtgenoten nietig; 

- thuiswerkers, oproepkrachten, free-lance medewerkers en personen 
werkzaam op grond van een andersoortige flexibele arbeidsrelatie. Niet 
alle flexibele arbeidsrelaties zijn arbeidsovereenkomsten;12 

6. W , TK1950-51, nr.4, p. 12. 
7. Zie MvA PSW, T K 1950-512,1730, nr.5, p. 18 en NvW PSW, T K 1950-51,1730, nr.6. 
8. MokA^an Huizen, Pensioenveizekering, 1984, p. 7,8; Tulfer, Pensioenen, 1986, p. 34. 
9. Zie hierbij De Jong, noot onder RSV 1986,21 en dezelfde in A A 1986, p. 215-223. 
10. De Circulaire is gepubliceerd in PS1986, p. 1870. 
11. Zie over de vraag wanneer een pensioenregeling voor commissarissen als pensioenregeling 
in de zin van art. 11, derde lid, Wet L B kan worden aangemerkt de brief van de staats
secretaris van Financiën d.d. 30 september 1987, V.-N. 1988, p. 398. 
12. Zie hierover Rood, preadvies 1988. 
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- handelsagenten, werkzaam op basis van een agentuurovereenkomst in de 
zin van art. 74 W v K en filiaalhouders. 

Voor het aan de onderneming verbonden zijn, acht ik kenmerkend dat 
arbeid wordt of is verricht. Het verrichten van arbeid is de rechtsgrond 
voor het doen van een toezegging omtrent pensioen. Verbondenheid is dus 
aanwezig indien er tussen de werkgever en de werknemer een rechtsband 
aanwezig is, waaruit de verplichting tot het verrichten van arbeid 
voortvloeit. De enkele feitelijke verbondenheid of de niet op een 
arbeidsverhouding berustende juridische relatie is onvoldoende om als 
verbonden aan de onderneming te worden beschouwd. Het aandelenbezit op 
zichzelf maakt iemand dan ook niet tot een aan de onderneming ver
bonden persoon. In dezelfde zin oordeelt Afd . rechtspraak R.v.St. 23 mei 
1985, A B 1986, 156 ten aanzien van een persoon - de weduwe van een 
werknemer - die ~7g deel van de aandelen in een vennootschap houdt. 
Op toezeggingen die een werkgever aan zichzelf doet is de PSW echter 
niet van toepassing.1 3 Buiten de werkingssfeer van de wet vallen mitsdien 
de pensioentoezegging van een vennootschap onder firma aan hun 
firmanten, van een maatschap aan de maten en van een zelfstandig 
ondernemer aan zichzelf. 1 4 

Het begrip "verbonden aan" is een flexibel begrip. Het laat de werkgever 
veel - voor de PSW zo kenmerkende - vrijheid. Dit acht ik juist. Een 
nadere definitie kan bedoelde vrijheid onnodig inperken en loopt steeds 
achter de feiten aan. 1 5 

2. Verbondenheid na einde arbeidsovereenkomst 
Het einde van een dienstverband brengt niet automatisch mee dat tevens 
aan de verbondenheid een einde komt. Voor de interpretatie van het 
begrip "verbonden aan" kan er sprake zijn van nawerking van de arbeids
verhouding. Zo kan verbondenheid geacht worden aanwezig te zijn indien 
een werkgever in het kader van een afvloeiingsregeling na het einde van 
de arbeidsovereenkomst een pensioentoezegging doet. Slechts de uit
voeringsplicht is niet van toepassing op een na opzegging van de dienst
betrekking gedane pensioentoezegging, voor zover het betreft een terstond 
na het eindigen van de dienstbetrekking ingaand pensioen (art. 2, derde 
lid, onderdeel a, PSW). De voorheen bestaande verbondenheid kan geacht 
worden voort te duren, wanneer de pensioenvoorziening na het einde van 

13. Roeleveld, preadvies 1963, p. 10 en Mok/Van Huizen, Pensioenverzekering, 1984, p. 7. 
14. Tulfer, Pensioenen, 1986, p. 34. 
15. Anders Wessels,WFR 1986/5723, p. 442. 
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de dienstbetrekking wordt voortgezet. Dit is bijvoorbeeld zo bij voort

zetting van de pensioenopbouw tijdens werkloosheid of gedurende de 

VUT-periode. 

7.2.3. Het begrip werknemer in de PSW 

Met het opnemen van het begrip "verbonden aan" in art. 2, eerste lid, 

PSW is de definitie van het begrip werknemer in art. 1, eerste lid, 

onderdeel f, PSW niet gewijzigd. Het wijzigen van de definitie zou - aldus 

motiveert de memorie van antwoord die keuze - onjuiste gevolgen hebben 

ten aanzien van de omschrijving van een bedrijfspensioenfonds in art. 1, 

eerste lid, onderdeel b, PSW en ten aanzien van artikel 33 PSW (later 

vernummerd tot art. 35, betreffende wijziging van de toenmalige Wet op 

het levensverzekeringsbedrijf, de W O L ) . Het handhaven van de definitie 

levert volgens de memorie geen nadelen op . 1 6 Deze motivering kan het 

handhaven van de definitie van het begrip werknemer niet dragen. 

Welke onjuiste gevolgen de verruiming van de omschrijving van bedrijfs

pensioenfonds met zich brengt, wordt niet duidelijk. Ook in de huidige 

omschrijving kan een bedrijfspensioenfonds, behalve werknemers, personen 

omvatten die in andere hoedanigheid in de bedrijfstak werkzaam zijn. De 

wijziging van de W O L strekte er toe in art. 6, onderdeel c, W O L vast te 

leggen welke activiteiten een bedrijfspensioenfonds kon ontplooien, zonder 

onder het toezichtregime van de W O L te vallen. Beoogd werd een 

bedrijfspensioenfonds onder de W O L te brengen indien het fonds bevoegd 

was overeenkomsten van levensverzekering te sluiten met personen, die 

niet als werknemer in de desbetreffende bedrijfstak werkzaam waren en 

tevens niet ingevolge een verphchtstelling krachtens art. 3 Wet Bpf aan 

het fonds deelnamen. Maar om de werkingssfeer van de W O L af te 

bakenen gaat men toch in een geheel andere wet - namelijk de PSW-

geen definities opnemen? De Wet toezicht verzekeringsbedrijf - die voor 

de W O L in de plaats is gekomen - bakent haar eigen werkingssfeer wèl 

zelf af (art. 6 W T V ) . 

Het handhaven van de definitie van werknemer heeft voorts nadelen. In 

de eerste plaats is de definitie niet duidelijk. Zij verstaat onder werk

nemer ieder die in dienst van een onderneming is, zonder dat wordt 

aangegeven wat onder een onderneming moet worden verstaan. De 

betekenis van de term onderneming is niet helder, omdat het begrip 

onderneming in de definitie van werknemer niet harmonieert met de 

16. MvA PSW, TK1950-51,1730, mS, p. 18. 
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inhoud van heet begrip onderneming in de omschrijving van het begrip 
werkgever (art. 1, eerste lid, onderdeel e, PSW). In de tweede plaats 
geeft de definitie van het begrip werknemer onnodig voedsel voor 
interpretatievraagstukken ten aanzien van die bepalingen in de PSW 
waarin het begrip dienstbetrekking of het begrip werknemer is blijven 
staan. Dit betreft de art. 2, derde, lid, onderdeel a (toezegging bij einde 
dienstbetrekking), art. 2, derde lid, onderdeel b (toezegging aan werk
nemers werkzaam in het buitenland) en art. 6, tweede l id (vertegenwoor
digers van werknemers in bestuur van een ondernemingspensioenfonds). 
Het is in overeenstemming met de strekking van genoemde artikelen, deze 
te lezen als betrekking hebbende op het aan de onderneming verbonden 
zijn, resp. op aan de onderneming verbonden personen. Dit neemt niet 
weg dat de redactie van de artikelen aan de tekst van art. 2, eerste lid, 
P S W moeten worden aangepast, dan wel de definitie van werknemer moet 
worden gewijzigd. Het laatste zou meebrengen dat het begrip werknemer 
wordt gedefinieerd als persoon, verbonden aan de onderneming. Ik gebruik 
het begrip werknemer nader in die betekenis. 

7 3 . Werkingssfeer Wet Bpf 

7.3.1. Het begrip bedrijfstak 

1. Definitie bedrijfstak 
Een bedrijfspensioenfonds is een in een bedrijfstak werkend fonds. De 
werkingssfeer van een verplichtgesteld bedrijfspensioenfonds strekt zich 
uit tot bedrijfsgenoten, dat wil zeggen: ieder, die in de betrokken 
bedrijfstak werkzaam is (art. 1, eerste lid, onderdelen b en c, Wet Bpf). 
Het is dus van belang aan te geven wat onder het begrip bedrijfstak 
dient te worden verstaan. 
De Wet Bpf geeft geen omschrijving van het begrip bedrijfstak. Art . 1, 
tweede üd, Wet Bpf bepaalt slechts dat onder bedrijfstak "eveneens" 
wordt begrepen: "een groep van mstellingen, die niet, of niet alle, 
ondernemingen zijn" (een overeenkomstige bepaling bevat art. 1, tweede 
lid, onderdeel a, PSW). Het artikel legt tevens vast dat groepen van 
personen die een vrij beroep uitoefenen voor de toepassing van de Wet 
Bpf geacht worden een bedrijfstak te vormen (vgl. art. 1, tweede lid, 
onderdeel c, PSW). De grenzen van het begrip bedrijfstak zijn zo ruim 
getrokken, zodat "alle practisch mogelijk te achten combinaties" er onder 
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zijn te brengen. Daar de werkingssfeer van een bedrijfspensioenfonds 
daarenboven meer dan één bedrijfstak kan omvatten (art. 1, derde lid, 
Wet Bpf en art. 1, vijfde lid, PSW), kan de reikwijdte van een verplicht-
gesteld bedrijfspensioenfonds veelomvattend zijn. 

Het begrip bedrijfstak brengt echter wel de daaraan eigen beperkingen 
mee. Het is duidelijk dat bijvoorbeeld bakkers en schilders niet tot 
dezelfde bedrijfstak behoren. In de beschikking van 13 juli 1953, Stcrt. 
136, oordeelt de staatssecretaris van S Z dat: 

"niettemin de strekking van die wet (de Wet Bpf, E L ) zodanig is, dat 
een verpUchtstelling alleen kan worden uitgesproken met betrekking tot 
een groep van ondernemingen, die min of meer als een afgerond geheel 
is te beschouwen". 

Volgens Offerhaus is van een dergelijk afgerond geheel sprake indien het 
geheel van ondernemingen eenzelfde bepaald omschreven bedrijf uit
oefent.1 8 Naar het oordeel van Thierry is daarvan sprake indien een 
collectiviteit van bedrijfshuishoudingen nagenoeg eenzelfde produktieproces 
uitvoert. 1 9 Van der Woude oordeelt dat men slechts een tak van gelijk
gerichte bedrijven als bedrijfstak kan beschouwen, waarbij onder een 
bedrijf zowel de activiteiten van ondernemingen als van werknemers 
kunnen worden begrepen. 2 0 Tulfer, tenslotte, is van mening dat er sprake 
moet zijn van gelijkgerichte activiteiten van ondernemingen of werk
nemers. 2 1 

Voor de omhjning van het begrip bedrijfstak in de zin van de Wet Bpf is 
de gelijkgerichtheid een bruikbaar criterium. Ook kan een richtsnoer 
geven de krachtens art. 3 Organisatiewet Sociale Verzekering (OSV) voor 
de toepassing van de sociale verzekeringswetten geldende indeling van het 
bedrijfsleven in bedrijfstakken. Voorts biedt de Standaard Bedrijfsindeling 
1974 (SBI) van het CBS voor de omlijning een oriëntatiepunt. De SBI 
onderscheidt bedrijfstakken (bedrijven met eenzelfde economische 
activiteit), bedrijfsgroepen (gelijksoortige bedrijven) en bedrijfsklassen 
(aanverwante bedrijfsgroepen).2 2 Tevens kunnen criteria voor de omhjning 
van het begrip bedrijfstak worden ontleend aan de omschrijving van 

17. Aldus de MvA Wet Bpf, TK194849,785, nr.5, p. 15. 
18. Offerhaus, diss. 1953, p. 20. 
19. Thierry, Pensioen- en spaarfondsen, 1955, p. 298. 
20. Van der Woude, De N V 35e jrg., 1958, p. 209. 
21. Tulfer, Pensioenen, 1986, p. 149. 
22. Zie Pensioenkamer, De werkingssfeer van de verplichtgestelde bedrijfspensioenfondsen, 1986. 
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handelingen, welke als de uitoefening van een bedrijf worden aangemerkt, 
in de vestigingsbesluiten in de zin van de art. 4 en 4a Vestigingswet 
bedrijven. Tenslotte kunnen criteria worden onüeend aan de op de Wet op 
de Bedrijfsorganisatie gegronde instellingsbesluiten betreffende product
en (hoofd)bedrijfschappen. Z o zoekt H R 23 december 1988, N J 1989, 264 
voor de beantwoording van de vraag of een werkgever tot de door het 
Bedrijfspensioenfonds voor de Detailhandel bestreken bedrijfstak behoort, 
aansluiting bij de begripsbepalingen in het Instellingsbesluit Hoofdbedrijf
schap Detailhandel. 

Een bedrijfspensioenfonds kan, als gezegd, meer dan één bedrijfstak 
omvatten, zodat de vraag kan worden gesteld welke betekenis aan de 
hiervoor gegeven afbakening van het begrip bedrijfstak (in de zin van 
gelijkgerichtheid) toekomt. Bakkers en schilders mogen dan niet tot 
dezelfde bedrijfstak behoren. Indien men ze onder één bedrijfspensioen
fonds wil laten vallen, breidt men de werkingssfeer van het fonds toch 
gewoon uit tot twee bedrijfstakken? Dit lijkt mij in verband met de 
doelstelling van de Wet Bpf (zie hoofdstuk 12) niet zonder meer toege
staan. De gelijkgerichtheid van activiteiten behoort naar mijn oordeel 
bepalend te blijven voor beantwoording van de vraag of werknemers uit 
verschillende bedrijfstakken onder één pensioenfonds kunnen worden 
gebracht. 

2. Omschrijving in verphchtstellingsbesluit en statuten pensioenfonds 
De afbakening van de werkingssfeer van een bedrijfspensioenfonds is 
neergelegd in het verplichtstellingsbesluit, doch dient in de eerste plaats 
te geschieden in de statuten van het fonds. De statuten moeten een 
omschrijving inhouden van de bedrijfstak of de bedrijfstakken waarvoor 
het bedrijfspensioenfonds geldt (art. 5, tweede lid, onder II, onderdeel b, 
Wet Bpf). Bijgevolg vindt de afbakening van het begrip bedrijfstak plaats 
binnen het raam van het overleg tussen organisaties van werkgevers en 
werknemers in een bedrijfstak. Blijkens de Circulaire van 4 juli 1985 van 
de staatssecretaris van S Z W aan de verplicht gestelde bedrijfspensioen
fondsen, zal bij die afbakening bijzondere aandacht moeten worden 
geschonken aan de coördinatie van de werkingssfeer van de fondsen 
binnen een bedrijfstak en ten opzichte van andere bedrijfstakken.2 3 

23. Gepubliceerd in PS 1985,561. 
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3. Relatie met werkingssfeer bedriifstakcao 
De sociale partners in een bedrijfstak plegen eveneens overleg over de 
werkingssfeer van bedrijfstakcao's. Dit overleg mondt uit in een omschrij
ving van de werkingssfeer van de desbetreffende cao's. Een in 1988 
verricht scriptie-onderzoek houdende een vergelijking van de omschrijving 
van de werkingssfeer van 25 verplichtgestelde bedrijfspensioenfondsen aan 
de ene kant en die van de (volgens de SBI daarbij horende) bedrijfstak
cao's aan de andere kant, kent als uitkomst dat er soms belangrijke 
verschillen tussen de omschrijvingen voorkomen. 2 4 Deze verschillen 
betreffen zowel de omschrijving van het begrip werkgever/onderneming, 
als de omschrijving van het begrip bedrijfsgenoot. De gebezigde formule
ringen duiden hierbij nu eens op een meer beperkte werkingssfeer van het 
bedrijfspensioenfonds, dan weer op een meer beperkte werkingssfeer van 
de cao. Of de verschillende omschrijvingen feitelijk in een verschillende 
werkingssfeer resulteren is niet steeds helder. Dit moet door interpretatie 
van de te onderscheiden bepalingen worden vastgesteld, waarbij mede de 
bedoeling van partijen een belangrijke rol speelt. Duidelijk is echter wel 
dat uniformering hier gewenst is. Voor zover de werkingssfeer van het 
bedrijfspensioenfonds beperkter is dan de bijbehorende cao, kan deze 
uniformering tevens een bijdrage leveren aan het oplossen van de witte 
vlek. Hier ligt een taak voor de sociale partners in een bedrijfstak. 

7.3.2. Het begrip bedrijfsgenoot 

1. Definitie bedrijfsgenoot 
Een bedrijfsgenoot is: "ieder, die in de betrokken bedrijfstak werkzaam 
is" (art. 1, eerste l id, onderdeel c, Wet Bpf). Het begrip bedrijfsgenoot is 
ruim omschreven omdat het wenselijk wordt geacht dat niet alleen 
werknemers, maar ook "werkgevers en zelfstandige werkers" onder een 
verplicht gesteld bedrijfspensioenfonds zouden kunnen vallen. 2 5 Feitelijk 
behoeft de werkingssfeer van een bedrijfspensioenfonds uiteraard niet ook 
ieder die daarvoor in aanmerking komt te omvatten. De verpHchtstelling 
van het deelnemen in een bedrijfspensioenfonds kan bijvoorbeeld alleen 
voor werknemers gelden en ook kunnen de statuten van een bedrijfs
pensioenfonds bepaalde categorieën werknemers van de werkingssfeer van 
het fonds uitsluiten. Dit laatste betreft veelal directeuren van een nv/bv, 
deeltijdwerkers en seizoenwerkers, tijdelijke krachten en dergelijke. 

24. Lengersdorf, Aanvullende pensioenvoorzieningen voor werknemers in relatie tot bedrijfs
pensioenfondsen en collectieve arbeidsovereenkomsten, 1988. 
25. MvT Wet Bpf, TK1947-48,785, nr.3, p. 3. 
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De uitleg van de werkingssfeer-bepalingen betreffende een bedrijfs
pensioenfonds dient te geschieden met inachtneming van de eigen 
strekking van de Wet Bpf en het verplichtstellingsbesluit, alsmede de 
bedoeling van partijen die de bepalingen hebben opgesteld. Bij de 
toepassing van de Wet Bpf is voor de uitleg van het begrip werknemer 
niet beslissend, welke interpretatie de Centrale Raad van Beroep geeft aan 
het begrip werknemer in de zin van de sociale verzekeringswetten. Zo 
oordeelt Rb. Haarlem 13 juli 1982 en 19 april 1983, N J 1984, 470 dat 
wederverkopers van tijdschriften niet als werknemer in de zin van de 
statuten van het Bedrijfspensioenfonds voor de Detailhandel zijn aan te 
merken, hoewel de Centrale Raad van Beroep had geoordeeld dat zij voor 
de toepassing van de sociale verzekeringswetten wel als werknemer zijn 
te beschouwen. 

2. Feitelijke arbeidsverrichting beslissend 
De strekking van de Wet Bpf brengt mee dat de verpHchtstelling van een 
bedrijfspensioenfonds zich uitstrekt tot ieder, behorend tot de in het 
verplichtstellingsbesluit omschreven groep bedrijfsgenoten, die in de 
bedrijfstak arbeid verricht, zulks ongeacht de juridische basis waarop dit 
geschiedt. Aan deze reikwijdte van een verpUchtstellingsbesluit staat 
blijkens H R 10 januari 1986, N J 1986, 476 (Heineken/Bedrijfspensioenfonds 
Drankindustrie) niet in de weg de omstandigheid dat de betrokken 
bedrijfsgenoot in dienst is bij een onderneming, welke een bedrijf 
uitoefent dat niet onder de bedrijfstak valt. In casu waren werknemers in 
dienst bij Heineken B V en door haar tewerkgesteld in een dochteronder
neming in de drankindustrie. Het verplichtgestelde Bedrijfspensioenfonds 
voor de Drankindustrie is blijkens zijn statuten van toepassing op 
ondernemingen behorende tot de drankindustrie, met uitzondering van 
ondernemingen waarin uitsluitend het bierbrouwerijbedrijf wordt uit
geoefend. Heineken stelde dat zij het bierbrouwerijbedrijf uitoefent, zodat 
de bij haar in dienst zijnde werknemers niet onder de werkingssfeer van 
het Bedrijfspensioenfonds vallen. De Hoge Raad oordeelt echter terecht 
dat de werknemers door de tewerkstelling in de drankindustrie onder de 
werkingssfeer van het verplichtgestelde Bedrijfspensioenfonds kwamen te 
vallen. In deze zin besliste ook reeds de Ktr . Delft 5 juli 1962, N J 1963, 
100. De werkgever in casu oefende het uitleenbedrijf van werknemers uit. 
De in zijn dienst staande werknemers waren tewerkgesteld bij een derde 
en aldus feitelijk werkzaam in de metaalindustrie. De kantonrechter 
oordeelde dat de betrokken werknemers dientengevolge, gezien de aard 
van hun arbeid, onder de werkingssfeer van het Bedrijfspensioenfonds 
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voor de metaalindustrie kwamen te vallen. Evenzo oordeelt Rb. 's-Graven-
hage 18 december 1967, N J 1969, 119: indien een werkgever door in zijn 
dienst staande werknemers allerlei soorten aangenomen werk doet 
verrichten, vallen de betrokken werknemers onder het Pensioenfonds voor 
de Vervoer- en Havenbedrijf voor zover de door hen verrichte arbeid 
naar zijn aard tot het havenbedrijf behoort. Een ander - door Heineken 
in bovenbedoelde procedure bepleit - stelsel zou ertoe leiden dat aan de 
verplichtstelling van het deelnemen in een bedrijfspensioenfonds kan 
worden ontkomen, door werknemers simpelweg in dienst te laten treden 
bij een onderneming, die niet tot de bedrijfstak behoort in welke het 
bedrijfspensioenfonds werkzaam is. In concerns kan deze situatie (werk
nemer is in dienst van de moeder, doch tewerkgesteld in de dochter
maatschappij) zich veelvuldig voordoen, gelijk de Heineken-zaak illus
treert. Ook bij uitlening van personeel en aanneming van werk kan de 
situatie zich voordoen. De toepassing van een dergelijk ander stelsel zou 
de bedrijfstaksgewijze opbouw van de pensioenvoorziening derhalve 
kunnen doorkruisen en zelfs geheel uithollen. 

7.4. Arbeidsverhoudingen met internationale aspecten 

De werkingssfeer van de PSW en de Wet Bpf ten aanzien van arbeids
verhoudingen met internationale aspecten is van toenemend belang in 
verband met de internationalisering van het bedrijfsleven. De plannen 
met betrekken tot de realisering van de interne Europese markt per 1 
januari 1993 onderstrepen dit belang. 

7.4.1. Territoriale werkingssfeer PSW 

De territoriale werkingssfeer van de PSW is in art. 2, derde lid, onderdeel 
b, aldus afgebakend, dat de uitvoeringsplicht niet van toepassing is op 
toezeggingen aan personen die buiten Nederland werkzaam (zullen) zijn, 
tenzij zij hun woonplaats in Nederland hebben en behouden. Bepalend 
voor de toepasselijkheid van de PSW zijn de plaats waar de werknemer de 
arbeid verricht, onderscheidelijk de woonplaats van de werknemer. De 
vestigingsplaats van de werkgever doet hiertoe niet ter zake. 2 6 De 
toezegging van een buiten Nederland gevestigde werkgever kan zo onder 
de werkingssfeer van de PSW vallen. Eveneens kan de PSW van toepassing 
zijn bij in het buitenland verrichte arbeid. Slechts door middel van een 

26. Uitdrukkelijk in deze zin: MvT ontwerp Personeelfondsenwet, TK1939-40,300, nr.3, p. 6. 
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ontheffing van de uitvoeringsplicht krachtens art. 29 PSW kan in deze 
situaties worden voorkomen dat de PSW van toepassing wordt. 
De bepalingen in de PSW zijn door de wetgever in het algemeen belang 
uitgevaardigd ter regulering van pensioentoezeggingen betreffende 
arbeidsverrichtingen (van werknemers die woonachtig zijn) binnen zijn 
territoir. De PSW-bepalingen hebben een zeker publiekrechtelijk karakter. 
Zij zijn van openbare orde. 2 7 Dit brengt tevens mee dat niet van belang 
is door welk recht de onderliggende arbeidsovereenkomst wordt beheerst. 
Wanneer de onderliggende arbeidsverhouding door buitenlands recht wordt 
beheerst, kan niettemin de PSW van toepassing zijn. Omgekeerd brengt de 
toepasselijkheid van Nederlands recht op de arbeidsovereenkomst niet mee, 
dat de PSW uit dien hoofde tevens van toepassing i s . 2 8 

Uit het openbare orde karakter van de PSW-bepalingen vloeit voort, dat 
zij toepassing zouden behoren te vinden zodra de sociaal-economische 
belangen in Nederland worden geraakt. Ditzelfde criterium geldt voor de 
werkingssfeer van het ontslagverbod als bedoeld in art. 6 B B A . 2 9 Ook al 
wordt de bedongen arbeid in Nederland verricht, dan brengt dit criterium 
volgens H R 23 oktober 1987, N J 1988, 842 niet onder alle omstandigheden 
mee dat het B B A van toepassing is. Blijkens het arrest kan worden 
aangenomen dat het B B A niet van toepassing is, indien de arbeid in 
Nederland slechts bijkomstig is en niet is te verwachten dat de werk
nemer op de Nederlandse arbeidsmarkt terugvalt.3 0 Deze door de Hoge 
Raad geformuleerde regel is meer flexibel en mijns inziens daardoor 
beter toepasbaar op arbeidsverhoudingen met internationale aspecten dan 
de in de PSW neergelegde bepaling betreffende de territoriale werkings
sfeer. Enerzijds zou die regel meebrengen dat de PSW niet van toepassing 
is indien er sprake is van een tijdelijke of een van bijkomstige aard 
zijnde arbeidsverrichting in Nederland. Bijvoorbeeld: de toezegging aan 
een (buitenlandse) werknemer die tijdelijk in Nederland is gedetacheerd 
valt dan niet onder de PSW. Een ontheffing krachtens art. 29 PSW is niet 
meer nodig. Anderzijds zou die regel meebrengen dat de PSW wel van 
toepassing is c.q. blijft indien een werknemer tijdelijk in het buitenland 
werkzaam is, ook al heeft hij zijn woonplaats niet in Nederland behouden. 
Bijvoorbeeld: een (Nederlandse) werknemer die tijdelijk naar een buiten-

27. In dezelfde zin Tulfer, Pensioenen, 1986, p. 94. 
28. Vgl. hierbij Polak, diss. 1988. 
29. Vgl. bijv. H R 5 juni 1953, NJ 1953, 613, H R 8 januari 1971, NJ 1971, 129 en H R 7 
september 1984, NJ 1985,104. 
30. Vgl. de aantekening van Polak bij het arrest in SMA 1988, p. 331 en dezelfde, diss. 
1988, p. 110 e.v. 

110 



landse vestiging van zijn werkgever wordt uitgezonden. 3 1 Het verdient 
aanbeveling de regel betreffende de territoriale werkingssfeer van de 
PSW, art. 2, derde lid, onderdeel b, in deze zin te wijzigen dan wel deze 
regel te schrappen. 

7.4.2. Territoriale werkingssfeer Wet Bpf 

De Wet Bpf bevat geen uitdrukkelijke bepalingen over haar territoriale 
werkingssfeer. Ui t de omschrijving van het begrip bedrijfsgenoot - ieder, 
die in de betrokken bedrijfstak werkzaam is - vloeit evenwel voort, dat 
de Wet Bpf slechts geldt voor arbeid in de bedrijfstak, dus in Nederland. 
Het ligt ook voor de hand om aan te nemen dat een door de overheid 
opgelegde publiekrechtelijk maatregel als de verphchtstelling van het 
deelnemen in een bedrijfspensioenfonds, slechts effect sorteert binnen het 
territoir van die overheid. Hierbij doet dan niet ter zake waar de 
werkgever gevestigd is. Het gaat er om of de arbeid in Nederland wordt 
verricht. Z o oordeelt Ktr . Utrecht 4 maart 1986, Prg. 1986, 2562 ten 
aanzien van de algemeen verbindend verklaring van bepalingen van een 
VUT-cao dat dit een publiekrechtelijke maatregel is. Derhalve acht de 
kantonrechter de VUT-cao van toepassing op een arbeidsovereenkomst 
tussen een in België gevestigde werkgever en een in Nederland arbeidende 
werknemer. 
Niettemin kan verphchtstelling van het deelnemen in een bedrijfspensioen
fonds grensoverschrijdende werking hebben. Indien een werknemer 
tijdelijk in het buitenland is tewerkgesteld, kan hij onder de verphcht
stelling blijven vallen, mits er een voldoende nauwe band bestaat tussen 
de arbeidsprestatie en de verplichtstelling. 3 2 

Ten aanzien van werknemers die tijdelijk in Nederland werkzaam zijn en 
onder een buitenlandse pensioenvoorziening bhjven vallen, kan de minister 
van S Z W met toepassing van art. 16 Wet Bpf vrijstelling van de verplich
ting tot het deelnemen in een bedrijfspensioenfonds verlenen. 

Voor de in het buitenland gevestigde werkgever bepaalt art. 18a, eerste 
lid, onderdeel a, Wet Bpf dat voor de betaling van de premies hoofdehjk 
aansprakelijk is degene die in Nederland met de leiding van een vaste 
inrichting is belast, de in Nederland wonende of gevestigde vertegen-

31. Zie ook Polak, diss. 1988, p. 138 betreffende de toepasselijkheid van een cao op 
arbeidsprestaties in het buitenland. 
32. Vgl. Polak, diss. 1988, p. 140 en 141. 
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woordiger van de werkgever, dan wel degene die de leiding heeft van de 
in Nederland verrichte werkzaamheden. 

15. Concernverhoudingen 

Een concern is een economische eenheid waarin rechtspersonen en 
vennootschappen organisatorisch zijn verbonden (vgl. art. 2:24b BW) . Een 
rechtspersoon is dochtermaatschappij van een andere rechtspersoon indien 
laatstbedoelde rechtspersoon (de moedermaatschappij) - al dan niet 
krachtens een overeenkomst met anderen - overwegende zeggenschap 
heeft in de dochter (vgl. art. 2:24a BW). 

7.5.1. Concerns en PSW 

In concerns worden werknemers vaak opgenomen in de concern-pensioen
voorziening. Hieraan ligt dan een pensioentoezegging van de moeder
maatschappij ten grondslag. Voor de toepassing van de PSW rijst vervol
gens de vraag of de werknemers van de dochter geacht kunnen worden 
aan de moedermaatschappij verbonden te zijn. Gelet op het tussen 
moeder- en dochtermaatschappij bestaande concernverband, kan deze 
vraag naar mijn mening bevestigend worden beantwoord. Deze inter
pretatie van het begrip verbonden aan speelt in op de huidige maatschap
pelijke ontwikkeling en sluit aan bij de juridische realiteit ten aanzien 
van concernverbanden. 
Wanneer de werknemer in de pensioenvoorziening van de moeder wordt 
opgenomen, heeft dit voor de werknemer het voordeel dat hij na een 
overplaatsing binnen het concern voor toepassing van de pensioenvoor
ziening aan de moedermaatschappij verbonden blijft. Een overplaatsing 
heeft derhalve in beginsel geen rechtsgevolgen voor de pensioenaanspra
ken. 3 3 A a n de andere kant kan het concernverband als gevolg van de 
verkoop van de aandelen van de dochter worden verbroken, met gevolg 
dat de betrokken werknemers niet langer aan de moedermaatschappij 
verbonden zijn en hun deelneming in haar pensioenregeling zien beëindigd 
worden. Een exacte omschrijving van het criterium aan de hand waarvan 
wordt bepaald of een onderneming tot het concern behoort, is in dit 
kader dan ook van groot belang. 

33. Van Maanen, De NV 75e jrg., 1979, p. 79 e.v. 
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7.5.2. Concerns en Wet Bpf 

De werkingssfeer van een verpüchtstelling van het deelnemen in een 
bedrijfspensioenfonds strekt zich uit tot ieder die in de betrokken 
bedrijfstak werkzaam is. Indien een dochtermaatschappij een bedrijf 
uitoefent dat onder de bedrijfstak valt, is het verphchtstellingsbesluit op 
de daar werkzame bedrijfsgenoten van toepassing, ook indien zij in 
dienstbetrekking staan tot de moedermaatschappij. Dit blijkt uit de eerder 
genoemde procedure inzake Heineken/Bedrijfspensioenfonds Drankindustrie, 
H R 10 januari 1986, N J 1986, 476. Concerverhoudingen doorbreken de 
werkingssfeer van een verplichtgesteld bedrijfspensioenfonds dus niet. 
Het bestaan van concernverhoudingen speelt in het kader van de Wet Bpf 
wel een rol in verband met de reikwijdte van een vrijstelling van het 
deelnemen in een bedrijfspensioenfonds. Indien werknemers van een 
onderneming vrijstelling hebben verkregen wegens het bestaan van een 
bijzondere pensioenvoorziening, doet zich de vraag voor of de vrijstelling 
eveneens geldt voor de werknemers van een nieuwe dochteronderneming.3 4 

7.6. Gemengde ondernemingen 

7.6.1. Begrip gemengde ondernemingen en relatie tot de bedrijfstak 

De werkingssfeer van, in het bijzonder, de Wet Bpf kan vragen oproepen 
ten aanzien van gemengde ondernemingen. Onder gemengde ondernemingen 
begrijp ik in dit verband: 
1. samengestelde ondernemingen: de ondernemingen die bestaan uit meer 

dan één afzonderlijk bedrijfsonderdeel met elk een eigen maatschap
pelijke functie. Bijvoorbeeld: binnen één onderneming worden zowel het 
schilders- als het behangbedrijf of zowel het bakkersbedrijf als het 
vervoerbedrijf uitgeoefend; 

2. geparallelliseerde ondernemingen: de ondernemingen waarbinnen 
verschillende bedrijfsactiviteiten worden uitgeoefend en die onder
geschikt zijn aan één functie van de onderneming in het bedrijfsleven. 
Bijvoorbeeld: het warenhuisbedrijf, waarbinnen afzonderlijk worden 
uitgeoefend het slagersbedrijf, het bakkersbedrijf, het meubelverkoop-
bedrijf. Onder geparallelliseerde ondernemingen vallen ook de onder
nemingen waarin een enkele werknemer werkzaam is die geen eigen-

34. Ik werk deze vraag uit in hoofdstuk 13. 
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lijke bedrijfsarbeid verricht, zoals de timmerman in dienst van een 
produktiebedrijf. 

In gemengde ondernemingen wordt dus telkens meer dan één bedrijfs
activiteit uitgeoefend. D e vraag is dan tot welke bedrijfstak de verschil
lende activiteiten kunnen worden gerekend. 

De vraag zou haar beantwoording behoren te vinden in de omschrijving 
van de bedrijfstak of bedrijfstakken, tot welke de werkingssfeer van een 
bedrijfspensioenfonds zich uitstrekt. Deze omschrijving moet worden 
opgenomen in de statuten van het fonds en vervolgens in het verplicht-
stellingsbesluit. 
Voor de omschrijving van de bedrijfstak kan ten aanzien van gemengde 
ondernemingen worden uitgegaan van twee verschillende elementen: 
a. de activiteit van de werkgever, ofwel de aard van het bedrijf c.q. de 

onderneming en 
b. de activiteit van de werknemer, ofwel de aard van de arbeid. 
Uitgaande van deze elementen kan een nadere categorisering worden 
gemaakt betreffende de wijze waarop de omschrijving van de bedrijfstak 
ten aanzien van gemengde ondernemingen mogelijk i s . 3 5 

7.6.2. Aard van het bedrijf 

1. Mogelijkheid 1: Hoofdactiviteit bepalend 
Gemengde ondernemingen vallen alleen, maar dan ook geheel, onder de 
werkingssfeer van het bedrijfspensioenfonds indien het hoofdbedrijf tot de 
bedrijfstak behoort. Hiertoe wordt veelal het "uitsluitend of in hoofd-
zaak"-criterium gehanteerd. Een gemengde onderneming die uitsluitend of 
in hoofdzaak een tot de bedrijfstak behorende activiteit uitoefent, valt 
dan onder het bedrijfspensioenfonds. Indien werknemers al dan niet 
tijdelijk werkzaamheden verrichten, die niet tot de bedrijfstak behoren, 
doch die in het geheel van de activiteiten van de onderneming van 
ondergeschikte betekenis zijn, blijven deze werknemers onder de wer
kingssfeer van het bedrijfspensioenfonds vallen. Ktr. 's-Gravenhage 3 
maart 1958, N J 1950, 278 oordeelt dat een onderneming zich "in hoofd
zaak" bezighoudt met de uitoefening van het landbouwbedrijf nu de 
andere werkzaamheden - het instandhouden van een vogeltuin - slechts 
een "uiterste gering" deel van de activiteit van de onderneming uitmaken. 

35. Zie ook Offerhaus, diss. 1953, p. 20 en 21. 
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Soms wordt het "uitsluitend of in hoofdzaak"-criterium nader verduidelijkt 
doordat is aangegeven wanneer een onderneming een activiteit in hoofd
zaak verricht. Daartoe kan bijvoorbeeld bepalend zijn de loonsom van de 
werknemers, werkzaam voor die activiteit van de werkgever. 3 6 Dit 
systeem is ook neergelegd in art. 7, tweede lid, OSV: in verband met de 
toepassing van de sociale verzekeringswetten is een gemengde onder
neming in haar geheel aangesloten bij de bedrijfsvereniging, welke haar 
werking uitstrekt over het onderdeel van het bedrijfsleven, waartoe de 
werkzaamheden behoren, waarvoor in de regel het grootste bedrag aan 
loon wordt betaald. 
Voor de toepassing van het "uitsluitend of in hoofdzaak"-criterium dienen 
de aan het begrip bedrijfstak eigen grenzen in acht te worden genomen. 
De toepassing van het criterium mag niet tot gevolg hebben dat activi
teiten, die niet gelijkgericht zijn, onder eenzelfde bedrijfstak en bedrijfs
pensioenfonds worden gebracht. De door H R 12 maart 1954, N J 1954, 254 
gegeven interpretatie van het begrip onderneming kan dat gevolg tegen
gaan. Blijkens dit arrest behoeft een onderneming voor de toepassing van 
het "uitsluitend of in hoofdzaak"-criterium niet samen te vallen met een 
juridische eenheid. Dit betekent dat een juridische eenheid meer dan één 
onderneming (bedrijf) kan drijven. Een onderneming kan voor de toepas
sing van de Wet Bpf derhalve worden opgevat als een technisch organisa
torische eenheid. 3 7 Deze interpretatie ligt eveneens ten grondslag aan het 
vonnis van Ktr . Helmond 26 februari 1954, N J 1954, 326: een onderneming 
kan naar het oordeel van de kantonrechter verschillende bedrijven 
omvatten, zoals in casu het schildersbedrijf en het behangbedrijf, met 
gevolg dat de verplichtstelling van het deelnemen in het Bedrijfspensioen
fonds voor het Schildersbedrijf niet van toepassing is op de werknemers 
die in de onderneming het behangbedrijf uitoefenen. Ook kan het 
verpHchtstellingsbesluit werknemers die geen eigenlijke bedrijfsarbeid 
verrichten, uitzonderen van de werkingssfeer van het pensioenfonds. Een 
dergelijke uitzondering in het besluit tot verphchtstelling van het 
Bedrijfspensioenfonds voor de Kleine Metaalnijverheid brengt volgens Ktr. 
's-Gravenhage 8 februari 1960, NJ 1961, 122 mee dat portiers, werksters 
en dergelijke personen "wier werkzaamheden bij elk bedrijf precies 
dezelfde zijn en wier arbeid geen deel uitmaakt van de bedrijfsgang" 
buiten de verplichte deelneming vallen. Een vrachtwagenschauffeur 
verricht naar het oordeel van de kantonrechter daarentegen wel eigenlijke 
bedrijfsarbeid in een metaalmjverheidsbedrijf. 

36. Vgl. Olbers, SMA1985, p. 653. 
37. Vgl. A - G Loeff, conclusie voor H R 13 januari 1956, NJ 1956,36. 

115 



Wanneer voor de omschrijving van de bedrijfstak de activiteit van het 
hoofdbedrijf het bepalende criterium is, bestaat het risico dat werknemers 
buiten de werkingssfeer van een bedrijfspensioenfonds vallen, hoewel zij 
arbeid verrichten in de door dat fonds bestreken bedrijfstak. Indien 
werknemers arbeid verrichten, welke behoort tot bedrijfstak A , in een 
onderneming wier activiteiten zich in hoofdzaak op het terrein van 
bedrijfstak B bevinden, vallen de werknemers niet onder de werkingssfeer 
van bedrijfspensioenfonds A . Gelet op de interpretatie van het begrip 
onderneming is dit alleen anders indien de arbeid van deze werknemers 
als een zelfstandige bedrijfsactiviteit kan worden gezien. Kan de arbeid 
niet als een zelfstandige bedrijfsactiviteit worden opgevat, dan rijst de 
vraag of de onderhavige omschrijving van de bedrijfstak in alle gevallen 
verenigbaar is met de aan het begrip bedrijfsgenoot toe te kennen inhoud. 

2. Mogelijkheid 2: Splitsing bedrijfsactiviteiten 
Bij gemengde ondernemingen wordt een splitsing gemaakt tussen de 
verschillende bedrijfsactiviteiten. De onderneming valt alleen onder de 
werkingssfeer van het bedrijfspensioenfonds voor het deel dat zij 
activiteiten uitoefent, die aan de omschrijving van de bedrijfstak voldoen. 
Een veel voorkomende omschrijving om de splitsing uit te drukken is dat 
een bepaalde activiteit wordt verricht in "ondernemingen of onderdelen 
van ondernemingen". Hierbij kan als eis zijn gesteld dat een bedrijfs
activiteit in een zelfstandige afdeling wordt verricht. Het maken van een 
splitsing in verschillende bedrijfsactiviteiten laat de Wet Bpf zonder enige 
twijfel toe. Volgens H R 14 mei 1965, N J 1965, 206 is in de wet geen 
aanknopingspunt te vinden voor de stelling dat de "functionele betekenis 
in het economisch leven" van een onderneming als geheel maatgevend zou 
zijn voor het antwoord op de vraag onder welk bedrijfspensioenfonds 
bepaalde activiteiten van een onderneming vallen. Het ligt integendeel in 
de lijn van H R 12 maart 1954, NJ 1954, 254 voornoemd, dat ook zonder 
een uitdrukkelijk gemaakte splitsing wat de gemengde ondernemingen 
betreft een tot zodanige splitsing leidende interpretatie van de statuten 
van het pensioenfonds en van het verplichtstellingsbesluit mogelijk is. 

3. Mogelijkheid 3: Elke hoofd- of nevenactiviteit bepalend 
Ondernemingen vallen onder de werkingssfeer van een bedrijfspensioen
fonds indien zij al dan niet uitsluitend tot de bedrijfstak behorende 
activiteiten uitoefenen. Hiertoe worden formuleringen gebruikt als het 
"geheel of ten dele" of "als hoofd- of nevenbedrijf' een bepaalde activi
teit uitoefenen. Deze omschrijving van de bedrijfstak betekent dat 
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gemengde ondernemingen die een tot de bedrijfstak behorende activiteit 
uitoefenen in haar geheel onder de werkingssfeer van het bedrijfs
pensioenfonds vallen, ook al maakt de desbetreffende activiteit niet het 
hoofdbedrijf van de onderneming uit. Dit zou kunnen meebrengen dat 
werknemers, wier werkzaamheden in hoofdzaak tot bedrijfstak X behoren, 
toch niet onder de werkingssfeer van het bedrijfspensioenfonds in die 
bedrijfstak vallen. Een zodanige omschrijving van het begrip bedrijfstak 
komt aldus in strijd met de uitleg, die voor toepassing van de Wet Bpf 
aan het begrip bedrijfsgenoot moet worden gegeven. Deze omschrijving 
laat de Wet Bpf mitsdien niet toe. 3 8 

7.6.3. Aard van de arbeid 

Wanneer de aard van de arbeid als uitgangspunt voor de omschrijving van 
de bedrijfstak wordt genomen, vallen werknemers van wie de werkzaam
heden tot de bedrijfstak behoren onder de werkingssfeer van het bedrijfs
pensioenfonds, onverschillig in wat voor onderneming de werkzaamheden 
worden verricht. Het begrip bedrijfstak in de Wet Bpf laat volgens de 
Ktr . Amsterdam 5 maart 1954, N J 1954,563 voldoende ruimte om: 

"onder personen, die in een bepaalde bedrijfstak werkzaam zijn, mede 
begrepen te achten personen, die werkzaamheden, welke naar haar aard 
onder die bedrijfstak vallen verrichten in ene onderneming, waarin 
hoofdzakelijk niet onder die bedrijfstak vallende werkzaamheden worden 
verricht". 

De uitspraak van de kantonrechter betreft het geval waarin een "Asphalt-
en Teerbedrijf enkele in zijn dienst staande werknemers een loods op 
zijn fabrieksterrein had doen bijbouwen. De rechter oordeelde dat de 
desbetreffende werknemers aldus onder het Bedrijfspensioenfonds voor de 
Bouwnijverheid kwamen te vallen. 
Een werkingssfeerbepaling die uitgaat van de aard van de arbeid omvat 
evenwel alleen die werknemers die uitsluitend of in hoofdzaak arbeid in 
de bedrijfstak verrichten. Dit criterium geeft H R 1 november 1957, N J 
1960, 173 in een geschil tussen het Bedrijfspensioenfonds voor de Bouw
nijverheid en een werkgever. Een bij de aard van de arbeid aansluitende 
werkingssfeerbepaling kan volgens de Hoge Raad niet geacht worden 
tevens betrekking te hebben op werknemers die slechts incidenteel tot de 

38. In deze zin ook Van der Woude, De N V 35e jrg., 1958, p. 209. 
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bedrijfstak behorende arbeid verrichten. Een bakkersknecht, die inciden
teel enige schilderwerkzaamheden voor zijn werkgever-bakker verricht, 
wordt immers ook niet daardoor een schilder en oefent niet het schilders
bedrijf ui t . 3 9 Indien echter een werknemer meer dan incidenteel onder 
een bedrijfstak vallende arbeid verricht in een onderneming, die in hoofd
zaak niet onder de bedrijfstak vallende activiteiten uitoefent, valt de 
werknemer desondanks onder het betrokken bedrijfspensioenfonds. Als 
voorbeeld kan worden genoemd de onderneming in de chemische industrie, 
die een timmerman in dienst heeft.40 Dit voorbeeld maakt tevens duidelijk 
dat het uiterst ongelukkig is voor de omschrijving van de bedrijfstak 
uitsluitend aan te knopen bij de activiteiten van de werknemer. 

7.6.4. Conclusie 

Het verdient enerzijds geen aanbeveling voor de omschrijving van het 
begrip bedrijfstak uitsluitend de aard van de arbeid als maatstaf te ne
men. E r zou ook naar het verband met het produktiedoel van de onderne
ming moeten worden gekeken. 4 1 E r kan derhalve niet worden geabstra
heerd van de aard van de onderneming waarin de arbeid wordt verricht. 
Het is anderzijds niet mogelijk voor de omschrijving van het begrip be
drijfstak uitsluitend de aard van de onderneming bepalend te achten, 
zonder de aard van de arbeid in ogenschouw te nemen. De strekking van 
de Wet Bpf brengt namelijk mee dat de verphchtstelling van een bedrijfs
pensioenfonds zich uitstrekt tot ieder die in de betrokken bedrijfstak 
arbeid verricht. Door interpretatie van het begrip onderneming, aldus dat 
in verband met de daarin uitgeoefende bedrijven een splitsing wordt aan
gebracht in verschillende technisch-organisatorische eenheden, kan worden 
bereikt dat een evenwichtige samenhang ontstaat tussen de aard van de 
arbeid en de aard van het bedrijf. De splitsing in verschillende bedrijfs
activiteiten heeft in feite tot effect dat het produktiedoel van de tech
nisch organisatorische eenheid bepalend wordt voor de vraag in welke 
bedrijfstak werknemers werkzaam zijn. 

Indien een onderneming voor de werkingssfeer van de Wet Bpf aan de 
hand van verschillende bedrijfsactiviteiten wordt opgesplitst, kan een 
onderneming (juridische eenheid) te maken krijgen met meer dan één 

39. Vgt. Van der Woude, De N V 35e jrg., 1958, p. 210. 
40. Een door Mok, diss. 1939, p. 70, genoemd voorbeeld in verband met de werkingssfeer 
van een bedrijfstakcao. 
41. Vgl. Mok, diss. 1939, p. 70 betreffende algemeen verbindend verklaarde cao-bepalingen. 
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verplichtstellingsbesluit. Ook is denkbaar dat op een afzonderlijke be
drijfsactiviteit meer dan één verplichtstelling van toepassing is. Indien 
het ene verphchtstellingsbesluit inhoudt dat het van toepassing is wanneer 
activiteiten "uitsluitend of in hoofdzaak" in de betrokken bedrijfstak 
worden verricht en het andere verphchtstellingsbesluit de aard van de 
arbeid als maatstaf hanteert, kan een dubbele verphchtstelling ontstaan. 
Een zorgvuldige redactie van de statuten van het bedrijfspensioenfonds is 
met het oog op de coördinatie van verpHchtstellingen derhalve van 
belang. 4 2 

42. Hierop wijst de Circulaire van 4 juli 1985, gepubliceerd in PS 1985, 561, van de staats
secretaris van SZW aan de veiplichtgestelde bedrijfspensioenfondsen. 
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Hoofdstuk 8 

D E P E N S I O E N T O E Z E G G I N G 

8.1. Inleiding 

De pensioentoezegging heeft in de PSW een centrale betekenis. De wet is 
van toepassing indien een werkgever een toezegging omtrent pensioen 
doet. Het is derhalve van belang of een rechtsgeldige toezegging in de zin 
van de PSW aanwezig is. 

8.2. Vormvereisten 

De pensioentoezegging is een vormvrije rechtshandeling. De PSW bevat 
geen vormvoorschriften met betrekking tot de toezegging, zodat zij zowel 
mondeling als schriftehjk kan worden gedaan en in één of meer gedra
gingen besloten kan liggen (vgl. art. 3.2.4, eerste lid, N B W ) . Natuurlijk is 
een pensioentoezegging wel makkelijker te bewijzen wanneer zij schrif
tehjk is gedaan. Ktr . Amsterdam 4 mei 1950, N J 1951, 252 illustreert dit: 
de door een ontslagen werknemer ingestelde vordering tot schadevergoe
ding wegens het gemis van toegezegd pensioen wijst de kantonrechter af, 
omdat de werkgever het bestaan van een toezegging ontkent en omdat 
onaannemelijk is dat omtrent de voorwaarden voor een eventueel pensioen 
niets op schrift is gesteld. 
Indien een schriftelijke pensioentoezegging is gedaan, wordt het stuk 
waarin de toezegging is vervat veelal de pensioenbrief genoemd.1 

8 3 . Het doen van een pensioentoezegging 

De toezegging omtrent pensioen moet in haar historische context worden 
gezien. Het pensioen heeft zich ontwikkeld van een gunst tot een recht. 
Het gevolg van deze ontwikkeling was dat de pensioentoezegging reeds bij 
het aangaan van de arbeidsovereenkomst werd gedaan. In samenhang 
hiermee is de pensioenvoorziening voor werknemers onderdeel geworden 

1. Van Schaik, Vb. 1954, p. 400; Tulfer, Pensioenen, 1986, p. 122. 
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van het algemene arbeidsvoorwaardenoverleg tussen (organisaties van) 
werkgevers en werknemers. 
In verband met deze ontwikkeling stellen leden van de Tweede Kamer bij 
de behandeling van de wet tot wijziging van de PSW in 1972 in het 
voorlopig verslag de vraag of de term "pensioentoezegging doen" niet 
stamt "uit een voorbije paternalistische periode en niet goed meer past bij 
de veranderingen, die na 1952 (de datering van artikel 2 der Pensioen- en 
spaarfondsenwet) zijn opgetreden in de verhouding werknemer/werk
gever".2 De memorie van antwoord merkt op dat het gebruik van de 
terminologie: "moet worden gezien in het licht van de historische 
achtergrond van de Pensioen- en spaarfondsenwet". Ter nadere verklaring 
wijst de memorie erop dat er van mag worden uitgegaan dat de pensioen
voorziening deel uitmaakt van de voor de betrokken onderneming geldende 
arbeidsvoorwaarden.3 

8.4. Pensioentoezegging in cao 

Dat de pensioentoezegging als een arbeidsvoorwaarde kan worden aan
gemerkt, blijkt heel duidelijk wanneer de toezegging is vastgelegd in een 
cao. 

8.4.1. Gebondenheid aan cao 

De cao geeft een collectieve regeling van - voornamelijk of uitsluitend
arbeidsvoorwaarden, die bij individuele arbeidsovereenkomsten in acht 
moeten worden genomen. Voor de preciese verhouding tussen de cao en de 
individuele arbeidsovereenkomst is allereerst art. 9 Wet cao van belang. 
Ingevolge art. 9, eerste lid, zijn allen die tijdens de duur van de cao lid 
zijn of worden van een vereniging, die de overeenkomst heeft aangegaan 
en die bij de overeenkomst zijn betrokken, door de cao gebonden. De 
aldus door de cao gebonden werkgever en werknemer kunnen kortheids
halve worden aangeduid als georganiseerde werkgever en georganiseerde 
werknemer. Het belangrijkste rechtsgevolg van de cao is haar normatieve 
werking: bepalingen in een cao, die bestemd zijn om in individuele 
arbeidsovereenkomsten te worden opgenomen, maken van rechtswege en 
dwingend deel uit van de individuele arbeidsovereenkomst, gesloten tussen 
een georganiseerde werkgever en een georganiseerde werknemer. Met de 
cao strijdige bepalingen in de arbeidsovereenkomst zijn nietig (art. 12 Wet 

2. W , TK1971-72,11529, nr.4, p. 3. 
3. MvA, T K 1971-72,11529, nr.5, p. 3. 
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cao); bij gebreke van bepalingen in de arbeidsovereenkomst gelden de 

bepalingen in de cao (art. 13 Wet cao). 4 Een in de cao opgenomen 

pensioentoezegging werkt dus automatisch door in de individuele arbeids

overeenkomst tussen een georganiseerde werkgever en een georganiseerde 

werknemer. Krachtens de wet zijn georganiseerde werkgevers en werk

nemers aan de desbetreffende toezegging gebonden. De omstandigheid dat 

derden - het pensioenfonds of de verzekeraar - tevens rechten kunnen 

ontlenen aan de in een cao neergelegde bepalingen omtrent pensioen doet 

aan deze normatieve werking niet af. 

Voor de positie van ongeorganiseerde werknemers is art. 14 Wet cao van 

belang. Het artikel geeft aan dat een georganiseerde werkgever de cao

bepalingen houdende arbeidsvoorwaarden eveneens moet toepassen - tenzij 

de cao anders bepaalt - bij arbeidsovereenkomsten met ongeorganiseerde 

werknemers. Art . 14 Wet cao beoogt te bewerkstelligen dat de cao

bepalingen zullen gelden voor alle werknemers die in dienst zijn bij een 

georganiseerde werkgever.5 Van automatische doorwerking van de cao

bepalingen in arbeidsovereenkomsten met ongeorganiseerde werknemers is 

evenwel geen sprake. De art. 12 en 13 Wet cao gelden niet voor arbeids

overeenkomsten met ongeorganiseerde werknemers.6 De in een cao 

vastgelegde pensioentoezegging maakt derhalve niet van rechtswege deel 

uit van de arbeidsovereenkomst met een ongeorganiseerde werknemer. 

De toepassing van art. 14 Wet cao zal in de praktijk meestal geen 

problemen opleveren. De cao-bepalingen zullen hetzij uitdrukkelijk - door 

een in de arbeidsovereenkomst opgenomen verwijzing naar de cao - hetzij 

stilzwijgend - door de cao-bepalingen feitelijk toe te passen zonder dat 

hiertegen bezwaar wordt gemaakt of door het uitreiken van een exemplaar 

van de cao - worden geïncorporeerd in de arbeidsovereenkomst met 

ongeorganiseerde werknemers.7 Op dezelfde wijze kan een ongeorgani

seerde werknemer gebonden worden aan wijzigingen in de cao. Van 

rechtswege hebben ongeorganiseerde werknemers evenwel niet een 

juridisch afdwingbare aanspraak strekkende tot het naleven van de cao

bepalingen. Voorts zijn bepalingen in de individuele arbeidsovereenkomst 

met een ongeorganiseerde werknemer, die van de cao afwijken, rechts

geldig, ook al is de werkelijke individuele contractsvrijheid vooral bij het 

4. Bakels, Schets van het Nederlands arbeidsrecht, 1987, p. 170. 
5. Koning, diss. 1987, p. 88. 
6. H R 7 juni 1957, NJ 1957,527. 
7. Zie H R 7 oktober 1988, NJ 1989, 335 (IBM), Hekkelman, S M A 1979, p. 219 e.v. en Olbers, 
SMA1988, p. 211. 
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aangaan van een arbeidsovereenkomst als gevolg van art. 14 Wet cao 
beperkt, zo niet geheel afwezig. Bij een wijziging van de cao lijkt de 
contractsvrijheid meer betekenis te hebben. De werknemer kan door het 
maken van bezwaar voorkomen dat hij gebonden raakt aan een hem niet 
welgevallige wijziging van de arbeidsvoorwaarden, tenzij geoordeeld moet 
worden dat hij bij voorbaat accoord is gegaan met een dergelijke 
wijziging. 8 Maar dan kan de werknemer zijn gebondenheid aan een 
wijziging mogelijk nog betwisten op de grond dat die gebondenheid in de 
gegeven omstandigheden in strijd komt met de redelijkheid en billijkheid. 
Wanneer het een wijziging betreft waar de werknemersverenigingen mee 
hebben ingestemd, moet echter niet te snel worden aangenomen dat de 
gebondenheid in strijd is met de redelijkheid.9 

Een cao kan op grond van art. 18 Wet cao voor maximaal 5 jaar worden 
aangegaan. In de praktijk hebben cao's vrijwel steeds een looptijd van 
één of twee jaar. De omstandigheid dat cao-bepalingen van rechtswege 
deel gaan uitmaken van de individuele arbeidsovereenkomst tussen een 
georganiseerde werkgever en een georganiseerde werknemer brengt mee, 
dat de desbetreffende bepalingen na het einde van de cao als onderdeel 
van de arbeidsovereenkomst blijven bestaan (nawerking). 1 0 Het einde van 
de cao heeft slechts tot gevolg dat de individuele contractsvrijheid voor 
de door de cao gebonden werkgevers en werknemers herleeft. 

Voor ongeorganiseerde werkgevers roept een cao geen gebondenheid in 
het leven (tenzij bepalingen in een cao algemeen verbindend zijn ver
klaard). Deze werkgevers, alsmede de bij hen in dienst zijnde werk
nemers, behouden hun individuele contractsvrijheid volledig. 

8.4.2. Beperkingen cao 

Het opnemen van de pensioentoezegging in een cao heeft tot gevolg dat 
de toezegging een collectief karakter krijgt. De pensioentoezegging krijgt 
zo een grote reikwijdte. A a n het instituut cao zijn wat de werkingssfeer 
van een in de cao opgenomen toezegging betreft evenwel ook beperkingen 
inherent. Ten eerste maakt de toezegging niet door wetsduiding deel uit 
van de arbeidsovereenkomst met ongeorganiseerde werknemers. Het in art. 
2, tweede lid, PSW tot uitdrukking gebrachte vermoeden van een pen-

8. Koning, diss. 1987, p. 141. 
9. Vgl. H R 7 oktober 1988, NJ 1989,335. 
10. Hof van Justitie N.A. 5 juli 1977, NJ 1978,134; Fase, diss. 1980, p. 21. 
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sioentoezegging neemt deze beperking echter grotendeels weg. Ten 

tweede is de tijdsduur waarvoor de cao kan worden aangegaan gelimi

teerd, hetgeen problemen kan opleveren ten aanzien van de continuïteit 

van de pensioenvoorziening. Ten derde geldt de cao niet voor ongeor

ganiseerde werkgevers. Op pensioenterrein kan de verphchtstelling van 

het deelnemen in een bedrijfspensioenfonds de tweede en de derde 

beperking wegnemen. 

E r is een tweetal nadere beperkingen betreffende de werkingssfeer van de 

cao, die verband houden met de structuur van het cao-overleg. Het recht 

op collectief onderhandelen is onderworpen aan de normen die voor het 

contractenrecht in het algemeen gelden. Dit impliceert dat er vrijheid is 

een cao - al dan niet - af te sluiten en in beginsel vrijheid bestaat ten 

aanzien van de keuze van contractpartners. De vrijheid kan erin resul

teren dat in bepaalde sectoren van het bedrijfsleven wegens gebrek aan 

onderhandelingskracht aan werknemerszijde geen cao tot stand komt of 

dat in verband met de keuze van de contractpartners een cao met een 

geringe werkingssfeer wordt gesloten.1 1 Voorts is het cao-overleg zodanig 

gestructureerd dat cao's worden gesloten voor gehele bedrijfstakken of 

een gedeelte daarvan dan wel voor ondernemingen, maar centrale, 

landelijke cao's zijn in Nederland niet bekend. Dit maakt de cao onge

schikt voor het regelen van onderwerpen die het niveau van de bedrijfs

tak of de onderneming overstijgen.12 Hier komt bij dat er een tendens is 

tot decentralisatie van het cao-overleg in verband met de wens meer 

gedifferentieerde en flexibele arbeidsvoorwaarden overeen te komen, 

zodat het aantal ondernemingscao's ten opzichte van het aantal bedrijfs

takcao's zal toenemen. 1 3 

Het voorgaande voert praktisch gesproken tot de slotsom dat het opnemen 

van pensioentoezeggingen in cao's geen deugdelijk middel is teneinde een 

voor alle werknemers in het bedrijfsleven geldende pensioenvoorziening 

tot stand te brengen. 

11. Jaspers, rede 1987, p. 20 e.v.; Olbers, Arbeidsvoorwaardenregeling bij wet of cao?, 1987, 
p. 191. 
12. Olbers, Arbeidsvoorwaardenregeling bij wet of cao?, 1987, p. 192. 
13. Huiskamp, ESB 1983, p. 131 e.v.; Jaspers, rede 1987, p. 13 e.v. Blijkens DCA-bevindingen 
1986, uitgave ministerie SZW, waren er in 1986 191 bedrijfstakcao's tegenover 590 onder
nemingscao's; het aantal onder deze cao's vallende werknemers bedroeg resp. 2.846.800 en 422.900. 
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85. Toezegging in verordening productschap of (hoofd)bedrijfschap 

Voor twee of meer groepen van ondernemingen, die in het bedrijfsleven 
een verschillende functie vervullen ten aanzien van bepaalde produkten of 
groepen van produkten, kunnen op grond van art. 66, eerste l id, Wet op 
de Bedrijfsorganisatie (WBO) productschappen worden ingesteld. Hoofd
bedrijfschappen of bedrijfschappen kunnen blijkens art. 66, tweede lid, 
W B O worden ingesteld voor ondernemingen die in het bedrijfsleven een 
gelijke of verwante functie vervullen. Productschappen zijn dus verticale 
organisaties, (hoofdbedrijfschappen zijn horizontale organisaties. De 
instelling van de schappen geschiedt bij A M v B of bij wet (art. 67 W B O ) . 
De schappen hebben tot taak (art. 71 W B O ) : 

"een het belang van het Nederlandse volk dienende bedrijfsuitoefening 
door de ondernemingen, waarvoor zij zijn ingesteld, te bevorderen, 
alsmede het gemeenschappelijk belang van die ondernemingen en van de 
daarbij betrokken personen te behartigen". 

Deze taak vervullen de schappen door onder meer het maken van veror
deningen ten aanzien van onderwerpen, waarvan de regeling bij de 
instellings-AMvB of -wet aan de schappen is overgelaten (art. 93, eerste 
lid, W B O ) . De verordeningen kunnen - voor zover de mstellings-AMvB of 
-wet dat toestaat - bindende regelen inhouden voor de natuurlijke en 
rechtspersonen die een onderneming drijven, alsmede voor de daar 
werkzame personen (art. 102 W B O ) . Het rechtsgevolg van bepalingen in 
verordeningen, die zijn bestemd om in individuele arbeidsovereenkomsten 
in acht te worden genomen, is in art. 103 W B O op overeenkomstige wijze 
geregeld als in art. 3, eerste en derde lid, Wet aw ten aanzien van 
algemeen verbindend verklaarde bepalingen in een cao is gebeurd: indien 
een beding in een arbeidsovereenkomst in strijd is met de bepaling in de 
verordening, geldt laatstbedoelde bepaling (art. 103, eerste l id, W B O ) ; bij 
gebreke van een beding in een arbeidsovereenkomst omtrent aangelegen
heden die in de verordening zijn geregeld, gelden de bepalingen van de 
verordening (art. 103, tweede lid, W B O ) . 1 4 De individuele arbeidsovereen
komsten van alle werknemers die bij de verordening zijn betrokken 
worden dus van rechtswege en dwingend door de bindende bepalingen in 
een verordening gemodelleerd. 

14. Vgl. voor de aansluiting bij de Wet aw de MvA bij de WBO, TK1948-49,873, nr.6, p. 64. 
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Als onderwerpen waarvan de regeling aan de product- en (hoofdbedrijf
schappen kan worden overgelaten noemt art. 93, tweede lid, W B O , behalve 
14 andere onderwerpen, bijzonderlijk de regeling van "de lonen en andere 
arbeidsvoorwaarden" (onderdeel j) en de regeling betreffende "fondsen en 
andere mstellingen in het belang der bedrijfsgenoten" (onderdeel p). Aldus 
kunnen de schappen verordenende bevoegdheid hebben ten aanzien van de 
aanvullende pensioenvoorziening voor werknemers. De verordening kan een 
pensioentoezegging inhouden of de oprichting van een pensioenfonds met 
de verplichting tot afdracht van bijdragen. Op deze wijze is bijvoorbeeld 
de Verordening Pensioenen van het Bedrijfschap Pluimveehandel en 
-Industrie tot stand gekomen. 1 5 Krachtens art. 1 van de Verordening 
Pensioenen zijn de ondernemers "verplicht aan de bij hen in dienst zijnde 
werknemers een pensioentoezegging te doen". Ingevolge art. 103 W B O 
maakt deze pensioentoezegging automatisch deel uit van de individuele 
arbeidsovereenkomsten van de werknemers op wie de Verordening 
Pensioenen van toepassing is. 

8.6. Rechtskarakter pensioentoezegging 

8.6.1. Pensioenuitkering zonder voorafgaande toezegging 

Een werkgever kan aan een gewezen werknemer pensioen toe kennen 
zonder voorafgaande daartoe strekkende toezegging. Op dergelijke 
pensioenuitkeringen is de PSW niet van toepassing. De memorie van 
toelichting bij de PSW stelt dat met betrekking tot deze "vrijwiUige" 
uitkeringen voor de werkgever vrijheid moet blijven bestaan. Indien de 
werkgever geen pensioentoezegging doet, schept hij geen verwachtingen 
en kan er dus geen sprake zijn van eventuele teleurstellingen uit gewekte 
verwachtingen, aldus de toelichting. 1 6 

Het uitkeren van pensioen zonder voorafgaande toezegging speelt zich af 
op het terrein der natuurlijke pensioenverbintenis. Het betalen van 
pensioen "zonder meer" kwalificeert de Hoge Raad in het arrest van 28 
juni 1940, N J 1941, 61 als de voldoening aan een natuurlijke verbintenis. 
Ter beoordeling van het juridisch gehalte van het vrijwillige karakter van 
de pensioenuitkeringen zonder voorafgaande toezegging, moeten de 
uitkeringen dan ook tegen de maatstok van de natuurlijke verbintenis 
worden gehouden. Dan blijkt uit de omschrijving van natuurlijke verbin-

15. Verordening van 5 oktober 1967, afgekondigd in het Verordeningsblad Bedrijfsorganisatie 
van 18 december 1967, laatstelijk gewijzigd bij Wijzigingsverordening Pensioenen 1988. 
16. TK1949-50,1730, nr.3, p. 6. 
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tenis in art. 6.1.1.3, eerste lid, N B W dat het gaat om rechtens niet-
afdwingbare verbintenissen. 

8.6.2. Vermoeden toezegging op grond van pensioenuitkering 

Het enkele betalen van - niet op een toezegging steunend - pensioen is 
onvoldoende om aan te nemen dat de natuurlijke pensioenverbintenis is 
omgezet in een rechtens afdwingbare verbintenis. De werkgever kan het 
gedurende enige tijd vrijwillig betaalde pensioen derhalve weer beëindigen. 
D e H R heeft dit bij arrest van 28 juni 1940, N J 1941, 61, beslist. Het
zelfde kan worden aangenomen voor de interpretatie van art. 6.1.1.5, 
eerste lid, N B W , waarin is bepaald dat een natuurlijke verbintenis door 
een overeenkomst wordt omgezet in een rechtens afdwingbare verbintenis. 
Dat het enkele betalen van uitkeringen onvoldoende is voor omzetting van 
een natuurlijke verbintenis heeft de ontwerp-wetgever voor de natuurlijke 
^e«j/oe«verbintenis echter uitdrukkelijk willen uitsluiten. 1 7 Daartoe 
bepaalt art. 7.10.4.6, derde lid, N B W : 

"Een pensioentoezegging wordt geacht te zijn geschied zodra twee 
periodieke uitkeringen hebben plaatsgevonden, tenzij uit de omstandig
heden moet worden afgeleid dat een werkgever niet de bedoeling had 
om pensioen te verlenen". 

Het N B W introduceert met deze bepaling een wettelijk, voor tegenbewijs 
vatbaar, vermoeden van een pensioentoezegging zodra twee periodieke 
betalingen hebben plaatsgevonden. De omvang van de betalingen normeert 
daarbij de inhoud van de toezegging.1 8 

8.6.3. Pensioenuitkering na daartoe strekkende toezegging. Rechtens afdwingbare 
verbintenis 

De PSW is van toepassing op pensioenuitkeringen waaraan een toezegging 
ten grondslag ligt. Het rechtskarakter van de pensioentoezegging moet 
worden gezien in het licht van de historische achtergrond van de PSW. 
Deze is dat aanvankelijk werkgevers, door sociale opvattingen gedreven, 
na het einde van de arbeidsovereenkomst pensioenuitkeringen doen. Op 
deze vrijwillige uitkeringen zonder voorafgaande daartoe strekkende 

17. Toelichting boek 7 NBW, p. 1056. 
18. Vgl. ook Wessels, diss. 1988, p. 249. 
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toezegging is de PSW niet van toepassing. Ten aanzien van de vrijwillige 
pensioenuitkeringen heeft de wetgever voor de werkgever vrijheid willen 
laten bestaan. In het licht van de omschrijving van de natuurlijke 
verbintenis in art. 6.1.1.3, eerste lid, N B W - dat als weergave van het 
geldende recht kan worden beschouwd - blijkt dat de vrijheid inhoudt, 
dat voor de werkgever een rechtens niet-afdwingbare verbintenis bestaat. 
Hieruit kan worden geconcludeerd dat het doen van een pensioentoezeg
ging betekent dat de werkgever juridisch afdwingbare verbintenissen op 
zich neemt. Bij een pensioentoezegging in de zin van de PSW is er geen 
vrijwilligheid, maar bestaat - kennelijk - een in rechte afdwingbare 
verbintenis tot het betalen van pensioen. De pensioentoezegging is 
derhalve de rechtshandeling van de werkgever, gericht tot de personen 
verbonden aan zijn onderneming, waarbij hij de in rechte afdwingbare 
verbintenis tot het uitkeren van pensioen op zich neemt. 

8.6.4. Eenzijdige versterking natuurlijke verbintenis 

Het begrip toezegging lijkt historisch bezien gekwalificeerd te kunnen 
worden als de eenzijdige versterking van een natuurlijke pensioenverbin
tenis. Door het betalen van pensioen ontstaat in deze optiek voor de 
werkgever de afdwingbare verbintenis daartoe. 1 9 Van deze kwalificatie 
van de pensioentoezegging gaat art. 7.10.4.6, derde lid, N B W kennelijk uit. 
Ingevolge deze bepaling wordt een pensioentoezegging geacht te zijn 
geschied, zodra twee periodieke pensioenbetalingen hebben plaatsgevonden. 
Onder vigeur van art. 7.10.4.6 N B W kan als gevolg van een eenzijdige 
rechtshandeling dus een afdwingbaar vorderingsrecht ontstaan. 

8.6.5. Contractuele toezegging 

Voor het huidige recht heeft H R 28 juni 1940, N J 1941, 61 ontkend dat 
blijvende verplichtingen ontstaan door het uitkeren van pensioen "zonder 
meer". 2 0 Aan hetgeen behalve het uitkeren van pensioen is vereist, heeft 
H R 4 mei 1932, N J 1933, p. 383 reeds een beschouwing gewijd. De Raad 
van Beroep der Directe Belastingen had Ín deze procedure geoordeeld dat 
uitkeringen ter zake van pensioen tot het belastbaar inkomen van de 
belanghebbende konden worden gerekend. In het cassatiemiddel bestrijdt 
de belanghebbende dit oordeel met het argument dat: "de toezegging der 

19. In deze zin Nijk, Vb. 1954, p. 131. 
20. Zulks in afwijking van Rb. Roermond 28 april 1938, NJ 1938, 970, in eerste aanleg en 
Hof 's-Hertogenbosch 7 november 1939, RBAxxvi (1941), p. 77 in hoger beroep. 
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uitkering onverplicht geschiedde". Volgens de Hoge Raad gaat het middel 
niet op, omdat: 

"de Raad van Beroep niet heeft aangenomen, dat hier bloot eene 
eenzijdige toezegging aanwezig zou zijn, doch dat beslist is, dat de 
toezegging der N . V . door belanghebbende is aangenomen; dat het recht 
van belanghebbende derhalve is ontstaan uit eene overeenkomst". 

Voor het ontstaan van in rechte afdwingbare verbintenissen is volgens de 
Hoge Raad dus een overeenkomst vereist. 
De wijze waarop in de lagere rechtspraak tegen het rechtskarakter van 
het enkele uitkeren van pensioen is aangekeken, komt met de uitspraak 
van de Hoge Raad overeen. Enkele voorbeelden. Rb. Amsterdam 10 mei 
1926, R B A serie xv (1926), p. 11 oordeelt dat het recht op uitkering 
ontstaat "door het pensioen toe te zeggen, waarmee [...] is bedoeld te 
verleenen" en het aannemen daarvan. Volgens Rb. Dordrecht 20 december 
1933, N J 1934, p. 1522 heeft het toekennen van pensioen geen andere 
betekenis dan dat "zoodra de werknemer de toezegging daartoe aanvaardt, 
daardoor een verbintenis in het leven geroepen wordt". Rb. Amsterdam 15 
januari 1935, N J 1936, 268 beslist dat het toekennen van pensioen gevolgd 
door aanvaarding van "deze toezegging" meebrengt dat de werkgever is 
gebonden. 2 1 Ui t deze uitspraken blijkt in de eerste plaats dat het 
uitkeren van pensioen als het doen van een (eenzijdige of enkele) 
pensioentoezegging is opgevat. Tevens blijkt dat afdwingbare verbintenis
sen niet ontstaan uit de enkele toezegging; daarvoor wordt integendeel de 
eis gesteld, dat de toezegging is aanvaard.2 2 

Uit de "bloot eenzijdige toezegging" ontstaan derhalve geen in rechte 
afdwingbare verbintenissen. Ook voor de toepassing van art. 6.1.1.5, eerste 
lid, N B W ligt die conclusie voor de hand, omdat het artikel bepaalt dat 
een natuurlijke verbintenis bij overeenkomst in een rechtens afdwingbare 
verbintenis wordt omgezet (maar art. 7.10.4.6 N B W geeft als gezegd een 
afwijkende regel voor de pensioenverbintenis). 

De aangegeven opvatting betekent dat rechtens afdwingbare verbintenissen 
betreffende pensioen slechts uit een overeenkomst kunnen voortvloeien. 
Een pensioentoezegging als bedoeld in art. 2, eerste l id, PSW is dan 

21. Zie ook nog onder meer: Rb. 's-Gravenhage 10 juni 1937, R B A serie xxiv (1938), p. 29, 
Rb. Zwolle 30 oktober 1940, R B A serie xvii (1941), p. 54 en Hof Amsterdam 8 januari 1936, 
RBA serie xxii (1936), p. 29. 
22. Vgl. Vos, R B A serie xxv (1939), p. 17. 
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aanwezig, indien een aanbod ter zake van pensioen is gedaan en dit 
aanbod is aanvaard. De pensioentoezegging in de zin van art. 2, eerste 
lid, PSW moet derhalve als een contractuele - een uit overeenkomst 
voortspruitende - toezegging worden gekarakteriseerd. De pensioentoezeg
ging in de zin van art. 2, eerste lid, PSW is in deze visie het rechts
gevolg van een overeenkomst. Indien de eenzijdige toekenning van 
pensioen als pensioentoezegging wordt geduid, kan in het begrippenkader 
van de PSW alsdan slechts de eenzijdige rechtshandeling, het aanbod, zijn 
bedoeld. Deze eenzijdige rechtshandeling schept echter (nog) geen in 
rechte afdwingbare verbintenissen, dus geen pensioentoezegging in de zin 
van de PSW. Het rechtsgevolg van het aanbod is immers dat het een 
wilsrecht geeft aan degene tot wie het is gericht. 2 3 

D e conclusie dat pensioenverbintenissen uit overeenkomst ontstaan, is in 
overeenstennning met meer recente rechtspraak over de pensioentoe
zegging. Rb. Amsterdam 30 november 1971. rolnr. 70.3934 (n.g.) en Ktr. 
Middelburg 16 januari 1984, rolnr. 463/83 (n.g.) zien in de toezegging een 
eenzijdige rechtshandeling, die eerst na aanvaarding door de werknemer 
rechtsgevolg heeft. Voorts wordt in de literatuur de pensioentoezegging 
vrijwel steeds als aanbod gekwalificeerd.2 4 De hierbij gebruikte termino
logie loopt niet geheel in de pas met de PSW, want de pensioentoezegging 
in de PSW is niet een aanbod, doch een contractuele toezegging. Niet
temin is duidelijk dat ook volgens de opvattingen in de literatuur voor 
het ontstaan van afdwingbare pensioenverbintenissen een overeenkomst is 
vereist. 

8.6.6. Maatschappelijke werkelijkheid 

Het standpunt dat afdwingbare pensioenverplichtingen uit overeenkomst 
ontstaan, sluit aan bij de huidige maatschappelijke context waarbinnen 
pensioentoezeggingen - in overwegende mate - tot stand komen. De 
maatschappelijke werkelijkheid is dat pensioentoezeggingen - meestal - bij 

23. Vgl. omtrent het aangegeven rechtskarakter van een aanbod onder meer Scholten, noot 
onder H R 19 december 1969, NJ 1970, 154; Asser-Hartkamp, Verbintenissenrecht II, 1989, nr. 
148; Clausing, Kw. NBW 1986/2, p. 58. Van Dunne, diss. 1971, p. 114, kwalificeert de 
gebondenheid aan het onherroepelijke aanbod als een verbintenis. 
24. Bijvoorbeeld: Van der Voort, Vb. 1957, p. 1; Roeleveld, preadvies 1963, p. 20; Mok/Van 
Huizen, Pensioenverzekering, 1984, p. 11; Tulfer, Pensioenen, 1986, p. 121; Wessels, diss. 
1988, p. 243. Anders: Mok, Sociale en particuliere verzekering, 1988, p. 3, die de pensioen
toezegging in de zin van art. 2, eerste lid, PSW kwalificeert als een eenzijdige verbintenis-
scheppende rechtshandeling. Deze laatste opvatting is ook bepleit door Van der Grinten, R M 
Themis, 1941, p.442. 
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het aangaan van de arbeidsovereenkomst worden gedaan. De regeling 
betreffende pensioen is één van de arbeidsvoorwaarden waarop de 
werknemer in dienst treedt. Zeer expliciet is dit het geval wanneer de 
pensioentoezegging is opgenomen in een cao of een verordening van een 
product- of (hoofd)bedrijfschap op grond van de W B O . De pensioen
toezegging maakt dan van rechtswege deel uit van de arbeidsovereen
komsten tussen door de cao of verordening gebonden werkgevers en 
werknemers. Maar ook buiten deze situaties benadrukt het arbeidsvoor
waardelijk aspect de contractuele aard van de pensioentoezegging. Het zou 
niet passen bij de wederkerigheid die aan de arbeidsovereenkomst eigen 
is, aan te nemen dat de eenzijdige pensioentoezegging voor de werkgever 
verbintenissen meebrengt. Nog afgezien van de verplichting tot het 
verrichten van arbeid, neemt de werknemer vaak de verplichting op zich 
een financiële bijdrage aan de pensioenvoorziening te leveren, als 
tegenprestatie ten opzichte van de verbintenissen van de werkgever. 
Hiermee verdraagt zich niet de pensioentoezegging als een eenzijdige 
verbintenisscheppende rechtshandeling te kwalificeren. 

8.6.7. Aanvaarden toezegging 

Wanneer de eenzijdige toezegging omtrent pensioen een aanbod is, is voor 
het ontstaan van een obligatoire overeenkomst aanvaarding van de 
toezegging nodig. De aanvaarding is een vormvrije rechtshandeling. Zij 
kan derhalve in iedere vorm geschieden en in gedragingen besloten liggen 
(art. 3.2.4, eerste lid, N B W ) . In het algemeen kan snel tot de aanwezig
heid van een aanvaardingshandeling worden geconcludeerd, in het 
bijzonder wanneer de eenzijdige pensioentoezegging bij het aangaan van 
de arbeidsovereenkomst wordt gedaan. Indien de werknemer de arbeids
overeenkomst sluit, zonder bezwaar te maken tegen de eenzijdige 
pensioentoezegging, kan hij in beginsel geacht worden deze te hebben 
aanvaard. Nog duidelijker is dat, wanneer de werkgever de werknemers
premie op het loon inhoudt en de werknemer daartegen niet protesteert. 
In deze situaties zal voor de verwerping van het in de pensioentoezegging 
besloten liggende aanbod in beginsel een uitdrukkehjke verklaring zijn 
vereist. Een dergelijke uitdrukkelijke verklaring kan blijkens Ktr. 
Middelburg 16 januari 1984, rolnr. 436/83 (n.g.) worden afgeleid uit het 
doen van een tegenaanbod. 

In de gevallen waarin pensioen wordt uitgekeerd zonder voorafgaande 
daartoe strekkende contractuele toezegging (overeenkomst), kan het soms 
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lastig zijn een aanvaardingshandeling aanwezig te achten. In de recht
spraak is aangenomen dat het enkele uitkeren van pensioen niet..voldoende 
is voor het ontstaan van blijvende - in rechte afdwingbare - verplichtin
gen. A a n de andere kant wordt in dezelfde rechtspraak een aanvaardings
handeling snel aanwezig geacht en veelal verondersteld besloten te liggen 
in het in ontvangst nemen van de uitkeringen. Een dergelijke aanvaar
dingshandeling fingeert art. 7.1014.6"r défcfelid, N B W door te bepalen dat 
een pensioentoezegging is geschied zodra twee periodieke pensioenbetalin-

' gen hebben plaatsgevonden. De aanvaardingsconstructie neergelegd in art. 
J. 6.1.1.5, tweede lid, N B W kan hier evenwel geen toepassing vinden. Het 

artikel bepaalt dat het aanbod gericht op een overeenkomst tot omzetting 
van de natuurlijke verbintenis als aanvaard geldt, wanneer het aanbod ter 
kennis van de wederpartij is gekomen en deze het niet onverwijld heeft 
afgewezen, voor zover het een aanbod om niet betreft. Van een aanbod 
om niet kan bij pensioenuitkeringen niet worden gesproken. Het uitkeren 
van pensioen geschiedt niet om niet, want de pensioenbetaling is inherent 
aan de arbeidsprestatie en aan de premiebetaling. 

8.6.8. Toezegging civielrechtelijk beschouwd 

De eis van een overeenkomst voor het ontstaan van pensioenverbintenis
sen leidt er volgens Van der Grinten toe dat: "men de feiten voortdurend 
verwringt teneinde overeenkomsten te construeren". Hij pleit daarom voor 
de opvatting dat de werkgever reeds door zijn eenzijdige wilsverklaring 
gehouden is pensioen te betalen, een opvatting die volgens hem maat
schappelijk zeker goed te verdedigen en voorts juridisch aanvaardbaar 
i s . 2 5 De redenering daarbij is dat de werkgever door het doen van de 
eenzijdige pensioentoezegging de verwachting wekt dat het pensioen 
betaald zal (blijven) worden. Deze verwachtingen, zo is de gedachte 
verder, behoren in rechte te worden beschermd, aldus dat uit de enkele 
toezegging verbintenissen strekkende tot het nakomen daarvan voort
vloeien. Past deze redenering bij de civielrechtelijke opvatting omtrent 
het ontstaan van verbintenissen? 

Verbintenissen ontstaan volgens art. 1269 B W of uit overeenkomst of uit 
de wet. Het artikel noemt de eenzijdige rechtshandeling niet als bron van 

25. Van der Grinten, R M Themis 1941, p. 442. 
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verbintenissen. Daaruit is veelal opgemaakt dat verbintenissen niet uit de 
eenzijdige toezegging kunnen ontstaan.2 6 

De Hoge Raad heeft in het arrest van 30 januari 1959, N J 1959, 548 
(Quint/te Poel) beslist dat aan de woorden "uit de wet" in art. 1269 B W 
een ruime betekenis moet worden toegekend. Volgens de Hoge Raad kan 
enerzijds - geüjk het hof had geoordeeld - worden toegegeven dat art. 
1269 B W niet toelaat aan te nemen dat een verbintenis ontstaat in alle 
gevallen, waarin de redelijkheid en billijkheid dat naar het oordeel van de 
rechter verlangen. Anderzijds volgt, aldus de Hoge Raad, uit art. 1269 B W 
niet dat elke verbintenis rechtstreeks op enig wetsartikel moet steunen en 
kan een verbintenis ook ontstaan indien dat "in het stelsel van de wet 
past en aansluit bij wel in de wet geregelde gevallen". 
Ingevolge art. 6.1.1.1 N B W kunnen verbintenissen slechts ontstaan, indien 
dit uit de wet voortvloeit. Het woord "slechts" drukt een limitering van 
de bronnen van verbintenissen uit. De wetgever heeft willen voorkomen 
dat verbintenissen in het algemeen buiten de wet om uit de redelijkheid 
en billijkheid of het ongeschreven recht kunnen voortvloeien, omdat dan 
grote rechtsonzekerheid zou ontstaan.2 7 In de redactie van het artikel 
ligt evenwel ook een zekere rekbaarheid besloten. Aan het begrip "de 
wet" in art. 6.1.1.1 N B W dient volgens de memorie van antwoord namelijk 
dezelfde ruime uitleg te worden toegekend als de Hoge Raad aan art. 1269 
B W heeft gegeven.2 8 Ter nadere verklaring merkt de toelichting op de 
invoeringswet N B W op dat met de wet bedoeld is de aan de wet ten 
grondslag liggende rechtsbeginselen. Dat is volgens de toelichting over
eenkomstig de bedoeling van de Hoge Raad . 2 9 Blijkens de memorie van 
antwoord op art. 6.1.1.1 N B W kunnen uit de redelijkheid en billijkheid 
derhalve wel verbintenissen voortvloeien, doch alleen in de gevallen 
waarin de wet door middel van deze termen naar ongeschreven recht 
verwijst. 3 0 

De vraag rijst wat een en ander voor de - mogelijke - verbintenisschep-
pende kracht van de eenzijdige toezegging betekent. Vooropgesteld kan 
worden dat de wet niet bepaaldelijk inhoudt dat afdwingbare verbintenis
sen uit een eenzijdige toezegging ontstaan. Ui t de eenzijdige toezegging 
kunnen derhalve slechts verbintenissen voortvloeien indien dat aansluit bij 

26. Zie Van Dunne, diss. 1971, p. 102 e.v. en de door hem genoemde literatuur. 
27. Vgl. Meijers, Toelichting ontwerp NBW, PG boek 6, p. 39; zie ook Scholten, Grondslag 
en bronnen van verbintenissen, 1983, p. 46. 
28. MvA, TK, PG boek 6, p. 42. 
29. MvT invoeringswet NBW (vierde gedeelte), T K 1981-82,17 496, nr.3, p. 5. 
30. MvA TK, PG boek 6, p. 43. 
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het stelsel van de wet of de aan de wet ten grondslag liggende rechts
beginselen. E r kan in dit kader aansluiting worden gezocht bij het 
vertrouwensbeginsel, het beginsel dat opgewekt vertrouwen behoort te 
worden beschermd. Dit beginsel is één van de leidende beginselen in de 
PSW. Aan de PSW ligt immers de gedachte ten grondslag dat gewekte 
verwachtingen behoren te worden gehonoreerd. Het vertrouwensbeginsel is 
in algemene zin in art. 3.2.3 N B W tot uitdrukking gebracht. Eggens 
oordeelt reeds dat de goede trouw uiteindelijk de rechtsbetrekkingen 
tussen mensen behoort te bepalen. 3 1 Nieuwenhuis noemt het vertrouwens
beginsel één van de drie aan het contractenrecht ten grondslag liggende 
beginselen. 3 2 Het vertrouwensbeginsel is volgens Elders een kernbegrip 
van het burgerlijk recht. 3 3 Vranken komt tot de conclusie dat het 
contract niet meer alleenheerser is: 

"Vertrouwensbescherming zonder contract [...] en toezeggingen zijn 
nieuwe rechtsfiguren met eigen, van het contract onderscheiden, 
kenmerken". 3 4 

Schoordijk leidt uit H R 18 juni 1982, N J 1983, 346 (Plas/Valburg)-
betreffende afgebroken onderhandelingen - af dat het vertrouwen als bron 
van verbintenis kan worden erkend. 3 5 Schoonenberg tenslotte concludeert 
op grond van H R 25 januari 1985, N J 1985, 559 (Patelski/Sittard) dat uit 
de eenzijdige toezegging de primaire verbintenis tot het nakomen daarvan 
voortvloeit. Titel 3.2 N B W biedt in haar ogen ruimte voor het aannemen 
van deze rechtsfiguur.3 6 Het arrest van 25 januari 1985 betreft de situatie 
dat de gemeente Sittard een aan Patelski gedane toezegging hem in de 
ambtelijke dienst aan te stellen niet nakomt. Patelski vordert vervolgens 
meer subsidiair (alleen deze vordering is in cassatie nog aan de orde) 
schadevergoeding wegens wanprestatie. De Hoge Raad oordeelt hier
omtrent: 

"Een door de overheid, al dan niet eenzijdig, aan een burger gedane 
toezegging betreffende diens aanstelling in de openbare dienst is [...] 
ten minste in die zin bindend, dat de overheid, zo zij niet tot aanstel
ling overgaat, in beginsel verplicht is tot schadevergoeding". 

31. Eggens, De bronnen der verbintenissen, 1959, p. 245. 
32. Nieuwenhuis, diss. 1979, p. 3. 
33. Elders, preadvies 1986, p. 13. 
34. Vranken, R M Themis 1986, p. 431. 
35. Schoordijk, Onderhandelen te goeder trouw, 1984, p. 68. 
36. Schoonenberg, WPNR 5765 (1985), p. 809. 
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In het arrest van 13 februari 1983, NJ 1981, 456 (Heesch/Reijs) had de 
Hoge Raad al beslist dat de enkele schriftelijke toezegging niet een 
verbintenis uit overeenkomst tot nakoming van bedoelde toezegging doet 
ontstaan, maar wel de zorgvuldigheidsplicht meebrengt overeenkomstig de 
toezegging te handelen. Het schenden van de zorgvuldigheidsplicht levert 
volgens de Hoge Raad dus een onrechtmatige daad op. De term "ten 
minste" in het arrest Patelski/Sittard zou nochtans op de mogelijkheid 
van een verdergaande binding dan alleen uit onrechtmatige daad kunnen 
duiden. 

De memorie van antwoord aan de Eerste Kamer bij de invoeringswet 
Boeken 3, 5 en 6 N B W merkt op dat de "toezegging" een begrip met een 
juridisch niet vast omlijnde inhoud is. De vraag of nakoming van de 
toezegging kan worden gevorderd, kan volgens de memorie verschillend 
liggen. Betreft de toezegging een aanbod, dan zal nakoming eerst na de 
aanvaarding daarvan aan de orde komen en zal het gaan om nakoming van 
de verbintenis die uit de aldus tot stand gebrachte overeenkomst voort
vloeit. Levert het niet nakomen van de toezegging een onrechtmatige daad 
op, dan is een vordering tot nakoming op die grond mogelijk. 3 7 Deze 
benadering lijkt er van uit te gaan dat uit de eenzijdige toezegging als 
zodanig geen verbintenissen voortvloeien. In een mondeling overleg met de 
bijzondere commissie uit de Eerste Kamer voor de herziening van het B W 
voegt de minister van Justitie aan voorgaande opmerkingen in de memorie 
van antwoord evenwel toe, dat nieuwe rechtsontwikkelingen ter zake van 
de toezegging door het N B W niet worden uitgesloten.3 8 

Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd dat het aanvaarden van de 
verbintenisscheppende kracht van de eenzijdige toezegging past bij het 
aan het N B W ten grondslag liggende vertrouwensbeginsel, dat de mogelijk
heid daartoe door de Hoge Raad niet wordt uitgesloten en dat die 
mogelijkheid in de literatuur is erkend. Het is niet geheel helder welke de 
opvatting van de wetgever is. Hij eist voor de omzetting van een 
natuurlijke verbintenis meer dan een eenzijdige toezegging, maar laat 
tevens de mogelijkheid open dat de aan de wet ten grondslag liggende 
rechtsbeginselen meebrengen dat de eenzijdige toezegging als bron van 
verbintenissen wordt opgevat, terwijl bovendien nieuwe rechtsontwikkelin
gen ter zake van de toezegging onder het N B W mogelijk worden geacht. 

37. E K 1988-89,17 541, nr.46, p. 24. 
38. E K 1988-89,17 541, nr.46a, p. 7. 
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Op het terrein van een rechtstheoretisch vraagstuk als het onderhavige is 
de opvatting van de wetgever echter geenszins doorslaggevend. De slotsom 
luidt daarom dat de eenzijdige toezegging bron van verbintenissen zou 
kunnen zijn. 

Of de opvatting dat de eenzijdige toezegging bron van blijvende verplich
tingen kan zijn, voor de pensioentoezegging betekenis heeft, is niettemin 
twijfelachtig. In de gevallen waarin de pensioentoezegging bij het aangaan 
of tijdens de arbeidsovereenkomst wordt gedaan, stemt het niet overeen 
met het recht der werkelijkheid om de toezegging als een eenzijdige 
verbintenisscheppende rechtshandeling te kwalificeren. De wederkerigheid 
tussen de prestaties van de werkgever en de werknemer voert alsdan in 
sterke mate de boventoon. De verbintenisscheppende kracht van de enkele 
toezegging kan mogelijk wel betekenis hebben op het terrein van de 
pensioenuitkeringen zonder voorafgaande contractuele toezegging. Wanneer 
het echter zo is dat het uitkeren van pensioen als de eenzijdige rechts
handeling houdende een aanbod wordt opgevat, zal in het aannemen van 
de uitkeringen vrijwel steeds een aanvaardingshandeling kunnen worden 
gezien. Dit gebeurt ook in de rechtspraak. Het aannemen van blijvende-
in rechte afdwingbare - verplichtingen levert dan nog wel moeilijkheden 
op indien het uitkeren van pensioen niet als een rechtshandeling (een 
aanbod), doch slechts als een feitelijke handeling wordt uitgelegd. Maar 
dan valt noch de pensioenbetaling als een aanbod te kwalificeren, noch is 
er een eenzijdige verbintenisscheppende rechtshandeling. De betekenis van 
de mogelijke eenzijdige verbintenisscheppende kracht van de toezegging is 
op het terrein van pensioentoezeggingen derhalve te verwaarlozen. 

8.6.9. Conclusie 

De pensioentoezegging in de zin van art. 2, eerste lid, PSW is een 
contractuele toezegging, zij is het rechtsgevolg van een overeenkomst. De 
eenzijdige toezegging en het enkele uitkeren van pensioen (de bloot 
eenzijdige toezegging) vestigen (nog) geen in rechte afdwingbare verbin
tenissen. De eenzijdige toezegging kan als een aanbod worden beschouwd, 
dat eerst na aanvaarding rechtsgevolgen heeft. Een aanvaardingshandeling 
kan in het algemeen snel aanwezig worden geacht. Wordt de eenzijdige 
toezegging bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst gedaan, dan ligt 
in het aangaan van die overeenkomst een aanvaardingshandeling besloten. 
Bestaat de eenzijdige toezegging uit de enkele pensioenbetaling, dan kan 
de aanvaardingshandeling uit het aannemen van de betaling worden 
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afgeleid. Voor het N B W legt art. 7.10.4.6, derde lid, met zoveel woorden 
vast dat een pensioentoezegging wordt vermoed aanwezig te zijn zodra 
twee periodieke betalingen hebben plaatsgevonden. 
Civielrechtelijk kan de eenzijdige toezegging mogelijk bron van verbin
tenissen zijn. Op het terrein van pensioentoezegging heeft deze opvatting 
gelet op het voorgaande geen relevantie. 

8.7. Vermoeden van toezegging: art. 2, tweede l id, PSW 

8.7.1. Het vermoeden 

De pensioentoezegging is een vormvrije rechtshandeling, zodat het soms 
onduidelijk kan zijn of de werkgever een toezegging heeft gedaan. 
Onduidelijkheid kan met name bestaan wanneer de pensioentoezegging 
mondeling is gedaan. Indien de pensioentoezegging in een cao of een 
verordening van een product- of (hoofdbedrijfschap is neergelegd, kan 
onduidelijkheid bestaan over de vraag of de toezegging ook voor ongeor
ganiseerde c.q. niet door de verordening gebonden werknemers geldt. 

A a n deze onduidelijkheden beoogt art. 2, tweede lid, PSW een einde te 
maken. Het artikel bepaalt: 

"Tenzij het tegendeel uitdrukkehjk blijkt, wordt een werkgever geacht 
aan een persoon, als bedoeld in het vorige l id (de aan de onderneming 
verbonden persoon, E L ) , een toezegging gedaan te hebben, indien die 
persoon behoort tot een groep van personen, voor wie in de onder
neming een regeling betreffende pensioenen geldt". 

Indien vaststaat dat de werknemer behoort tot een zodanige groep van 
personen, geldt - behoudens wanneer het tegendeel blijkt - het vermoeden 
dat een werkgever die feitelijk in het geheel geen toezegging deed, wel 
een toezegging heeft gedaan. Ui t het bekende feit (het behoren tot een 
groep voor wie een pensioenregeling geldt, hetgeen de werknemer in een 
procedure moet stellen c.q. bewijzen) leidt de wet een onbekend feit (de 
pensioentoezegging) af. Art . 2, tweede lid, PSW legt aldus een voor 
tegenbewijs vatbaar wettelijk vermoeden van een pensioentoezegging vast. 
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Volgens de memorie van toelichting sluit dit aan bij de in het bedrijfs
leven bestaande praktijk. 3 9 

De memorie van toelichting bij de PSW merkt op dat art. 2, tweede lid, is 
opgenomen: 

"Teneinde voor de werknemer het bewijs van een toezegging omtrent 
pensioen [...] te vergemakkelijken".40 

De toelichting stelt hiermee dat het artikel slechts een regel van 
bewijsrecht bevat. Ook Rb. Amsterdam 26 februari 1974, te kennen uit H R 
24 juni 1977, N J 1979, 49, oordeelt dat de bepaling "van louter bewijs
rechtelijke aard" is waaraan de werknemer niet rechtstreeks pensioen
rechten kan ontlenen. Voorts stelt de memorie van antwoord bij de 
wijziging van de PSW in 1972 dat aan art. 2, tweede lid, "geen materiële 
waarde mag worden toegekend".41 Inderdaad moet worden aangenomen dat 
art. 2, tweede lid, PSW geen rechtstreekse materiële werking heeft, nu de 
wetgever slechts heeft bedoeld een regeling omtrent het bewijs te geven 
en het tegenbewijs openstaat. Art . 2, tweede lid, PSW verplicht de 
werkgever dan ook niet een toezegging te doen aan werknemers die gaan 
behoren tot een groep voor wie een pensioenregeling geldt. De vrijheid 
van de werkgever - het uitgangspunt van de PSW - blijft wat dit betreft 
gehandhaafd. 
Toch heeft het artikel ook een materieel effect. Wanneer geen tegen
bewijs wordt geleverd, staat de pensioentoezegging namelijk vast, ook al 
deed de werkgever in werkelijkheid geen toezegging. Hierin zit een 
element van fictie. Dit fictieve element is volgens H R 24 juni 1979, N J 
1979, 49 (Diel/Bernhardi Stichting) gebaseerd op een soortgelijke gedachte 
als aan de PSW in het algemeen ten grondslag ligt: 

"Dat immers de werkgever die aan bepaalde groepen van personen in 
zijn onderneming pensioenrechten heeft toegekend, daardoor bij hen die 
in zijn dienst treden en tot een zodanige groep behoren, de verwach
ting wekt dat de betreffende regeling ook op hen van toepassing zal 
zijn". 

39. MvT PSW, T K 1949-50, 1730, nr.3, p. 7; aldus ook Thierry, Pensioen- en spaarfondsen, 
1955, p. 85. 
40. T K 1949-50,1730, nr.3, p. 7. 
41. T K 1971-72,11529, nr.5, p. 5. 
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Deze gedachte brengt volgens de Hoge Raad mee dat de werkgever wordt 

vermoed een pensioentoezegging te hebben gedaan aan degenen die gaan 

behoren tot de groep van personen, voor wie in de onderneming een 

regeling betreffende pensioenen geldt. 

Met betrekking tot de pensioentoezegging die in een cao is opgenomen, 

heeft het in art. 2, tweede lid, PSW neergelegde vermoeden ten aanzien 

van ongeorganiseerde werknemers een verdergaand effect dan uit art. 14 

Wet cao voortvloeit. Ingevolge laatstgenoemd artikel is de werkgever 

tegenover zijn wederpartij bij de cao verplicht de bepalingen omtrent 

arbeidsvoorwaarden ook bij arbeidsovereenkomsten met ongeorganiseerde 

werknemers na te komen. De ongeorganiseerde werknemers zelf ontlenen 

aan art. 14 Wet cao als zodanig geen rechten; daartoe dienen de 

arbeidsvoorwaarden integendeel - uitdrukkelijk of stilzwijgend - in de 

individuele arbeidsovereenkomst te worden geïncorporeerd. Ingevolge art. 

2, tweede lid, PSW wordt de werkgever - ook indien hij feitelijk geen 

toezegging deed - geacht metterdaad een pensioentoezegging te hebben 

gedaan. De werknemer kan in rechte nakoming van deze pensioentoezeg

ging vorderen. Het verschil kan ook zo worden uitgedrukt: voor het 

nakomen van de arbeidsvoorwaarden tegenover ongeorganiseerde werk

nemers is krachtens art. 14 Wet cao een uitdrukkelijke of stilzwijgende 

rechtshandeling vereist; op grond van art. 2, tweede lid, PSW is juist voor 

het aanwezig achten van het tegendeel van het vermoeden een uitdruk

kelijke rechtshandeling vereist. 

8.7.2. Tegenbewijs, afstandsverklaring 

De werkgever kan tegen het vermoeden tegenbewijs leveren: het ver

moeden geldt "Tenzij het tegendeel uitdrukkeüjk blijkt". Ar t . 2, tweede 

lid, PSW keert de bewijslast dus in feite om: niet de werknemer moet de 

pensioentoezegging bewijzen, maar de werkgever moet bewijzen dat er 

geen toezegging is gedaan. 4 2 

Omdat het tegendeel van het vermoeden uitdrukkelijk moet blijken, kan 

uit een nalaten de afwezigheid van het vermoeden niet worden afgeleid. 

E r wordt integendeel een positieve handeling van de werkgever ver

wacht. 4 3 O m aan te kunnen nemen dat een werknemer afstand heeft 

gedaan van het recht zich op de nietigheid van een ontslag te beroepen, 

is volgens H R 17 januari 1986, N J 1986, 731 in beginsel een duidelijke en 

42. MvT PSW, T K 1949-59, 1730, nr.3, p. 7; zie ook Lubbers, WPNR 4741 (1963), p. 266; 
Mok/Van Huizen, Pensioenveizekering, 1984, p. 12. 
43. Van Schaik, Vb. 1954, p. 401. 
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ondubbelzinnige verklaring van die strekking vereist. Deze stringente 
criteria kunnen analogisch worden gehanteerd met betrekking tot het 
bewijs van de afwezigheid van het vermoeden in de zin van art. 2, tweede 
üd, PSW. 
Het tegendeel van het vermoeden behoeft niet schriftelijk te blijken, maar 
uit bewijstechnisch oogpunt biedt een schriftelijke stuk de meeste 
zekerheid. Praktisch zal het tegenbewijs moeilijk zijn te leveren indien de 
werkgever niet in een schriftelijke arbeidsovereenkomst of de pensioen-
brief heeft gesteld dat er géén pensioentoezegging is gedaan. In de 
praktijk wordt ook wel gebruik gemaakt van afstandsverklaringen. Dat is 
een schriftelijke verklaring van de werknemer waarin hij uitdrukkelijk te 
kennen geeft afstand te doen van de rechten die hij eventueel aan de in 
de onderneming geldende pensioenregeling kan onüenen. Een dergelijke 
afstandsverklaring ontzenuwt bij de werknemer bestaande verwachtingen 
betreffende zijn deelneming in de pensioenregeling. Dan ontvalt ook de 
grondslag voor de toepassing van art. 2, tweede l id, PSW. Een dergelijke 
afstandsverklaring heeft slechts bewijsrechtelijke betekenis. De verklaring 
bevestigt de afwezigheid van het vermoeden. De werknemer geeft met het 
tekenen van een afstandsverklaring derhalve geen materiële rechten prijs. 
Het tekenen van een afstandsverklaring kan daarom niet worden gezien 
als de afkoop van aanspraken op pensioen, noch als het verminderen van 
de aanspraken op nabestaandenpensioen in de zin van art. 8c PSW, noch 
als een gift, waarvoor de echtgenoot krachtens art. 1:88 B W toestemming 
moet geven. 4 4 Dit geldt althans indien de afstandsverklaring bij het 
aangaan van de arbeidsovereenkomst wordt getekend. Is de arbeids
overeenkomst eenmaal totstandgekomen, dan kan hierover, juist in 
verband met de omstandigheid dat art. 2, tweede lid, PSW ook materieel 
effect heeft, anders worden gedacht. 

8.7.3. Inhoud toezegging in de zin van art. 2, tweede lid, PSW 

1. Inhoud statuten en reglementen pensioenfonds 
Een werkgever, die ter uitvoering van door hem gedane pensioentoezeg
gingen is toegetreden tot een pensioenfonds en een werknemer in dienst 
neemt zonder dat vaststaat of deze door het pensioenfonds wordt 
geaccepteerd, wordt tot op het bewijs van het tegendeel vermoed aan de 
werknemer pensioen te hebben toegezegd overeenkomstig de rechten die 

44. Mok/Van Huizen, Pensioenverzekering, 1984, achten art. 8c PSW daarentegen wel van 
toepassing; Tulfer, Pensioenen, 1986, p. 123, oordeelt dat de toestemming van de echtgenoot 
is vereist. 
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deze in de gegeven omstandigheden mocht verwachten door de deelneming 
in het pensioenfonds te zullen krijgen. Deze regel moet volgens H R 24 
juni 1977, N J 1979, 49 worden aangenomen in het licht van de aan art. 2, 
tweede lid, PSW ten grondslag liggende gedachte, zijnde het honoreren 
van gewekte verwachtingen. De uitspraak komt overeen met de opvatting 
van de staatssecretaris van SZ, verwoord bij de behandeling van de PSW 
in de Eerste Kamer, dat art. 2, tweede lid, PSW veronderstelt dat: "een 
toezegging is gedaan, als de werknemer behoort tot een groep, voor wie 
een pensioenfonds geldt".4 5 De inhoud van de toezegging in de zin van 
art. 2, tweede lid, wordt zo bepaald door de statuten en reglementen van 
het pensioenfonds. Wanneer de werkgever ter uitvoering van de pensioen
toezegging een B-polis sluit, is deze regel van overeenkomstige toepassing 
ten aanzien van de in de polis neergelegde verzekeringsvoorwaarden. 

2. Voorbehoud acceptatie 
Op voornoemde regel maakt de Hoge Raad in het arrest van 24 juni 1977 
een uitzondering voor het in de statuten en reglementen opgenomen 
voorbehoud ter zake van acceptatie door het pensioenfonds. De procedure 
betreft een geval waarin de werknemer wegens zijn slechte gezondheids
toestand niet in het pensioenfonds werd opgenomen waarbij de werkgever 
is aangesloten. Na het overlijden van de werknemer spreekt diens weduwe 
de werkgever rechtstreeks aan tot het betalen van nabestaandenpensioen. 
De rechtsvraag is of de werkgever het in de statuten en reglementen van 
het pensioenfonds neergelegde voorbehoud ter zake van acceptatie (in 
verband met een medische keuring) aan de werknemer mocht tegenwerpen. 
Dit mocht naar het oordeel van de Hoge Raad niet. Een dergelijk 
voorbehoud in de statuten en reglementen van het fonds maakt derhalve 
in beginsel geen deel uit van de pensioentoezegging in de zin van art. 2, 
tweede üd, PSW. Dit vind ik niet logisch. Indien de werknemer mag 
verwachten rechten te krijgen overeenkomstig de statuten en reglementen 
van het pensioenfonds, zie ik niet in waarom een in de statuten en 
reglementen gemaakt voorbehoud ter zake van acceptatie niet mede 
bepalend is voor de verwachtingen van de werknemer. Met het oog op de 
toepassing van art. 2, tweede lid, PSW zie ik dan ook onvoldoende 
rechtvaardiging voor een dergelijke beding een uitzondering te maken. 

45. Hand. E K 1952, p. 872. 
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3. Regeling in de onderneming 
Evenwel worden de verwachtingen van de werknemer niet alleen bepaald 
door de inhoud van de statuten en reglementen van een pensioenfonds of 
de inhoud van de B-polis, maar ook door de in de onderneming van de 
werkgever geldende pensioenregeling. De tekst van art. 2, tweede lid, PSW 
spreekt over de groep van personen, voor wie "in de onderneming" een 
regeling betreffende pensioenen geldt. De Hoge Raad oordeelt in het 
arrest van 24 juni 1977 dat: 

"voor het antwoord op de vraag welke "regeling betreffende pensioenen" 
in de zin van dit l id (lid 2 van art. 2 PSW, E L ) "in de onderneming" 
bestond, mede van belang is in hoeverre de werkgever bij het in dienst 
nemen van werknemers placht te bedingen dat slechts recht op pensioen 
zou bestaan, voor zover de werknemer te zijner tijd als deelnemer in 
het pensioenfonds zou worden geaccepteerd". 

Een voorbehoud dat de werkgever pleegt te bedingen maakt dus deel uit 
van de pensioenregeling in de onderneming. Een dergelijk voorbehoud 
geeft zo mede inhoud aan de toezegging die de werkgever geacht wordt 
te hebben gedaan. Het is dan niet vereist dat de werkgever in concreto 
dat voorbehoud heeft gemaakt, het behoeft niet met iedere individuele 
werknemer te worden overeengekomen.46 Met het plegen te bedingen kan 
op één lijn worden gesteld het geval dat de pensioentoezegging (met een 
zodanig voorbehoud) is neergelegd in een de werkgever bindende cao. Het 
kan ook zo zijn dat de werkgever een voorbehoud of een ander beding 
betreffende de pensioenregeling in de individuele arbeidsovereenkomst 
pleegt op te nemen. De rechtspositie van de individuele werknemer is in 
het laatste geval nogal onzeker. De aanspraken die de werknemer op 
grond van het bepaalde in art. 2, tweede lid, PSW meent te verkrijgen, 
zijn dan beperkt door bedingen die hij gelet op hun individuele karakter 
niet kan kennen en niet behoeft te kennen. 4 7 

4. Wetenschap werknemer 
Voor het vaststellen van hetgeen de werknemer mocht verwachten, zijn 
vervolgens de hem betreffende persoonlijke omstandigheden van belang. 
Volgens H R 24 juni 1977 worden de verwachtingen van de werknemer in 
ieder geval ingekleurd door: "hetgeen hij toen omtrent zijn eigen gezond-

46. In deze zin ook Bloembergen, noot onder H R 24 juni 1977, NJ 1979, 49 en Mok/Van 
Huizen, Pensioenverzekering, 1984, p. 34. 
47. Asscher-Vonk, SMA1980, p. 76. 
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heidstoestand behoorde te begrijpen". Ui t het vervolgarrest van Hof 's-
Gravenhage 11 april 1979, rolnr. 72/5883 (n.g.) blijkt dat de werknemer 
vóór de indiensttreding intensieve röntgenbestralingen had ondergaan, 
hetgeen naar het oordeel van het hof voor de werknemer: 

"reden had moeten zijn rekening te houden met de mogelijkheid dat hij 
door genoemd Pensioenfonds niet zou worden geaccepteerd". 

In dit verband kan ook worden gewezen op het vonnis van Ktr . Zaandam 
21 augustus 1980, rolnr. 753/78 (n.g.) Een schriftehjke mededeling van de 
werkgever over de uitleg van een B-polis, die als toezegging omtrent een 
verhoging van de aanspraken op invahditeitspensioen zou kunnen worden 
opgevat, mag volgens de kantonrechter niet als een zodanige toezegging 
worden beschouwd omdat de werknemer gezien zijn gezondheidstoestand: 

"zich had kunnen realiseren dat onder die omstandigheden een verzeke
ringsmaatschappij in het algemeen geen wijziging van een verzekering 
welke gepaard gaat met een hogere uitkering ingeval van arbeids
ongeschiktheid wenst te accepteren". 

Het komt er bij het verwachtingenpatroon van de werknemer op aan of 
hij er gegeven alle relevante omstandigheden op mocht rekenen dat de 
pensioenregeling - tegen dezelfde voorwaarden als voor de andere 
werknemers gelden - op hem van toepassing zou worden. Dit kan ertoe 
leiden dat de werknemer - afhankehjk van het inzicht dat hij in zijn 
eigen gezondheidssituatie heeft - geheel of gedeeltelijk verstoken blijft 
van uitkeringen, dan wel een hogere premie moet betalen. In feite is op 
deze wijze een toepassing gegeven aan de algemene dwalingsregel. Voor 
verzekeringsrechtelijke verhoudingen is deze regel aldus uitgewerkt dat op 
een verzekeringnemer voor het sluiten van een verzekering een medede
lingsplicht rust betreffende alle hem bekende feiten waarvan hij weet of 
behoort te begrijpen, dat de beslissing van de verzekeraar over de vraag 
of, en zo ja, op welke voorwaarden, hij de verzekering zal willen sluiten 
afhangt (ook genoemd: verzwijging, zie art. 251 WvK, art. 7.17.1.4 N B W ) . 
Deze mededelingsplicht omvat bij een pensioenverzekering de feiten en 
omstandigheden, welke de werknemer kent. Van hetgeen hieronder valt, 
gaat een normerende werking uit ten aanzien van hetgeen de werknemer 
mag verwachten in verband met de toepassing van art. 2, tweede lid, 
PSW. 
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8.7.4. Pensioenregeling voor een groep van personen 

Voor de toepassing van art. 2, tweede lid, PSW is vereist dat de pen
sioenregeling geldt voor een groep van personen. De term groep komt 
ook voor in art. 1, tweede lid, Wet Bpf. Laatstgenoemd artikel - dat is 
toegevoegd bij wet van 22 december 1954, Stb. 635 - houdt in dat 
"groepen van personen" die een vrij beroep uitoefenen voor de toepassing 
van de wet Bpf worden geacht een bedrijfstak te vormen. Onder "groe
pen" is volgens de nota naar aanleiding van het eindverslag te verstaan: 

"iedere veelheid van personen, die iets met elkander gemeen hebben". 4 8 

De omschrijving geeft door haar algemeenheid nauwelijks een nadere 
afbakening. Wel kunnen de twee in de omschrijving genoemde aspecten
veelheid van personen en iets gemeen hebben - ook voor art. 2, tweede 
lid, PSW als uitgangspunt worden genomen. 

Welke veelheid van personen een pensioenregeling moet omvatten alvorens 
van een groep kan worden gesproken, kan slechts met een negatief 
criterium worden aangegeven: het moet meer dan één werknemer betref
fen. Welk aantal werknemers in concreto voldoende is, hangt mede af van 
de grootte van de groep waarop de pensioenregeling in beginsel van 
toepassing zou kunnen zijn (de relatieve grootte). In een bedrijf met 300 
werknemers lijkt een pensioenregeling voor twee van hen onvoldoende, 
maar in een bedrijf met 3 werknemers kan dat toereikend zijn voor de 
toepassing van art. 2, tweede lid, PSW. 
Een pensioenregeling voor een groep kan tot stand komen wanneer een 
werkgever aan een aantal werknemers telkens individuele pensioentoe
zeggingen doet. Rb. Rotterdam 2 november 1973, N J 1974, 399 oordeelt 
anders. Volgens de rechtbank leveren aan "diverse begunstigden inciden
teel gedane toezeggingen" geen pensioenregeling op. Ook een aanbod tot 
vervroegde uittreding ( V U T ) , dat is gedaan aan 55 individueel geselec
teerde werknemers uit een grotere groep, is naar het oordeel van Rb. 
Rotterdam (k.g.) 29 januari 1988 (n.g.) niet te beschouwen als een 
regeling in de zin van art. 27, eerste lid, W O R (en derhalve niet onder
worpen aan het imtemmingsrecht van de ondernemingsraad). De in deze 
vonnissen gegeven interpretatie van het begrip regeling zet de deur voor 
ontduiking van art. 2, tweede lid, PSW (en art. 27 W O R ) open. Veronder-

48. TK1954-55,3595, nr.5, p. 5. 
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steld mag worden dat de individuele personen aan wie een pensioen
toezegging wordt gedaan, op grond van bepaalde criteria worden geselec
teerd. A a n de hand van deze criteria kan de groep nader worden bepaald. 
Mijns inziens is er dan in feite sprake van een regeling. 
Om van een regeling voor een groep te kunnen spreken is niet vereist dat 
de pensioenregeling gelijktijdig op een aantal werknemers van toepassing 
is. Wanneer eenzelfde regeling achtereenvolgens op telkens één werknemer 
wordt toegepast, zoals in het geval werknemers elkaar opvolgen, kan 
eveneens van een groep worden gesproken. 4 9 

Over hetgeen de tot de groep behorende werknemers gemeen moeten 
hebben heeft Rb. Rotterdam 2 november 1973 zich eveneens uitgesproken. 
De kern van de beslissing van de rechtbank over dit punt luidt: 

"Voor een groep als bedoeld in art. 2, l id 2, Pensioen- en spaarfondsen
wet is essentieel, dat er een gemeenschappelijk kenmerk is voor de tot 
de groep behorende personen, dat tevens het criterium vormt, dat tot 
de pensioentoezegging heeft geleid". 

Het "enkele feit dat verzekeringen ten aanzien van diverse personen uit 
hetzelfde bedrijf zijn ondergebracht op één collectieve polis" acht de 
rechtbank hierbij terecht niet doorslaggevend om van een pensioenregeling 
voor een groep te kunnen spreken. W i l daarvan sprake zijn, dan dient de 
regeling wat haar inhoud betreft - de verzekerde risico's, de uit te keren 
bedragen, de methode voor het berekenen van de premie - voor een groep 
op gelijke grondslagen te zijn gebaseerd. Het gemeenschappelijke kenmerk 
van een groep zal gevonden kunnen worden in de aard van de werkzaam
heden die de werknemers verrichten. In het verrichten van arbeid is 
immers de rechtsgrond voor het doen van een pensioentoezegging gelegen. 
Voor zover er onderscheid tussen werknemers wordt gemaakt, moet het 
onderscheidend criterium voor de toepassing van art. 2, tweede lid, PSW 
berusten op zakelijke gronden, verband houdende met de arbeid. V o l 
doende zakelijk is een onderscheid op grond van de duur van de arbeids
overeenkomst. Het maken van onderscheid op de grond dat bepaalde 
werknemers "hun arbeid beter zouden hebben verricht" dan anderen acht 
ik eveneens voldoende zakelijk. Een dergelijk onderscheid levert volgens 
Hof 's-Gravenhage 24 mei 1965, B N B 1966/58 evenwel geen grond op voor 
het vormen van een pensioenreserve krachtens art. 13 Wet IB. 

49. Vgl. Braak, WPNR4273 (1952), p. 27. 
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Ingevolge art. 6, vierde lid, Wet toezicht verzekeringsbedrijf (WTV) is een 
pensioenfonds bevoegd experimentele vrijwillige pensioenvoorzieningen ten 
behoeve van nabestaanden uit te voeren. Dergelijke vrijwillige voor
zieningen dienen geheel door de werknemer, uit zijn netto-inkomen, te 
worden betaald. Indien de werkgever mede door hem gefinancierde nieuwe 
vormen van pensioen tot ontwikkeling wil brengen, zou hij volgens de 
nota naar aanleiding van het eindverslag bij de W T V op individuele basis 
experimentele pensioentoezeggingen kunnen doen. Aldus kan de werkgever 
zelf aan productinnovatie meewerken. 5 0 De werkgever kan inderdaad 
experimentele pensioentoezeggingen doen, maar wanneer hij aan een 
aantal werknemers individuele toezeggingen doet, kan de toepassing van 
art. 2, tweede lid, PSW voor een onverwachte uitbreiding van de experi
mentele pensioenvoorziening zorgen. Dit risico bestaat niet wanneer de 
experimentele toezeggingen geheel zijn toegesneden op de individuele 
wensen van de betrokken werknemers. Dan kan niet van een regeling voor 
een groep werknemers worden gesproken. 

8.8. Het vormen van een pensioenreserve 

De werkgever die het stellig voornemen heeft aan zijn werknemers te 
gelegener tijd pensioen uit te keren, kan jaarlijks bij het bepalen van de 
winst een bedrag afzonderen voor het vormen van een pensioenreserve. 
De mogelijkheid hiertoe openen art. 13 Wet IB en - voor aan de heffing 
van vennootschapsbelasting onderworpen lichamen - art. 8 Wet Vpb. De 
artikelen laten reservevorming toe tot "gelijkmatige verdeling van kosten 
en lasten". De met toepassing van art. 13 Wet IB gevormde reserve wordt 
daarom ook egalisatiereserve genoemd. Wanneer de reserve tot stand komt 
met het oog op het uitkeren van pensioen, kan zij pensioenreserve 
worden genoemd. 

Een pensioenreserve kan slechts dan worden gecreëerd indien voor de 
werkgever geen juridische, in rechte afdwingbare, verplichting tot het 
betalen van pensioen bestaat. Dit heeft de Hoge Raad reeds in het arrest 
van 19 februari 1958, B N B 1958/130 beslist. Wanneer de werkgever door 
het doen van een pensioentoezegging rechtens afdwingbare verbintenissen 
op zich heeft genomen, is reservevorming derhalve niet toegestaan.51 

50. TK1985-86,19 329, nr.9, p. 10. 
51. Kat, De kosten-egalisatiereserve en de reserve assurantie eigen risico, 1976, p. 36 en 
Wessels, diss. 1988, p. 254. In deze zin ook reeds de Resolutie van 20 december 1947, B 
8504, betreffende toepassing van art. 10, derde lid, onder 3, Wet IB '41, de voorloper van 
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Aldus is echter nog niet gezegd of aan het vormen van de pensioen
reserve civielrechtelijk betekenis toekomt. 

Het vormen van een pensioenreserve is een handeling, die slechts in 
verband met het bepalen van de winst wordt verricht. Het is niet een 
door de werkgever tot de werknemer gerichte rechtshandeling (vgl. art. 
3.2.4, derde lid, N B W ) . Voor zover bij de werknemer door de reserve
vorming verwachtingen zijn ontstaan met betrekking tot door de werk
gever uit te keren pensioen, moet daarom worden geoordeeld dat deze 
verwachtingen niet door de werkgever zijn gewekt. Dit brengt mee dat er 
geen grond is voor bescherming van de bij de werknemer eventueel 
ontstane verwachtingen (vgl. art. 3.2.3 N B W ) . Deze benadering stemt 
overeen met de opvatting, neergelegd in de memorie van antwoord bij de 
PSW. In antwoord op een in het voorlopig verslag gestelde vraag merkt 
de memorie op: 

"De vraag of een werkgever, die generlei pensioentoezegging doet, doch 
wel bedragen reserveert met het oog op een eventueel later te geven 
toezegging, onder de wet valt, kan ontkennend worden beantwoord".5 2 

Het vóórkomen van de term "pensioen" in de boeken van de werkgever of 
in de accountantsverslagen ter zake van zijn bedrijfsactiviteiten kan 
evenmin als een toezegging worden uitgelegd. 5 3 Evenmin is sprake van 
een pensioentoezegging wanneer een werkgever, zijnde een coöperatieve 
vereniging, onderlinge waarborgmaatschappij, nv of bv: 
- op de balans een voorziening opneemt voor pensioenverplichtingen of 

"schulden ter zake van pensioenen" op de balans verantwoordt (conform 
art. 2:374, eerste lid, en 2:375, eerste lid, onderdeel i , B W ) , of 

- in de winst- en verliesrekening de "pensioenlasten" vermeldt (conform 
art. 2:377, derde lid, onderdeel f, B W ) , dan wel 

- in de toelichting op de jaarrekening de voorziening pensioenverplich
tingen en de lasten ter zake van pensioenen noemt (conform alinea 
2.53.333 Richtlijnen voor de jaarverslaggeving). 

Voor zover uit genoemde stukken zou blijken dat voor de werkgever 
afdwingbare pensioenverplichtingen bestaan, behoeven de verwachtingen 
die de werknemer daaraan ontleent onder omstandigheden - vooral na 
openbaarmaking van de jaarrekening op de voet van art. 2:394 B W -

het huidige art. 13 Wet IB. 
52. W en MvA, TK1950-51,1730, nr.4, p. 12, resp. nr.5. p. 18. 
53. Vgl. Ktr. Arnhem 28 november 1933, RBA serie xx (1934), p. 14. 
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rechtens echter ook weer niet irrelevant te zijn. In de praktijk zal het 
vermelden van pensioen in de stukken evenwel gebeuren nadat de 
werkgever (afdwingbare) pensioenverplichtingen op zich heeft opgenomen. 
De vermelding is dan niet de bron, maar het gevolg van de verplichtingen. 

8.9. Samenvatting 

De pensioentoezegging in de zin van art. 2, eerste l id, PSW is een 
contractuele toezegging. Zij is het rechtsgevolg van een overeenkomst. De 
eenzijdige toezegging en het enkele betalen van pensioen vestigen (nog) 
geen in rechte afdwingbare verbintenissen. Daartoe is aanvaarding van de 
eenzijdige toezegging vereist. Volgens art. 7.10.4.6 N B W wordt de werk
gever echter geacht een pensioentoezegging te hebben gedaan, zodra twee 
periodieke betalingen hebben plaatsgevonden. 
De werkgever wordt geacht een pensioentoezegging te hebben gedaan, 
indien een werknemer gaat behoren tot een groep van personen voor wie 
in de onderneming een pensioenregeling geldt (art. 2, tweede l id, PSW). 
Dit is een regel van bewijsrecht. Toch heeft de regel ook materieel 
effect: wanneer vaststaat dat de werknemer tot de groep behoort, staat 
de toezegging vast, zulks behoudens door de werkgever te leveren 
tegenbewijs. 

Met toepassing van art. 13 Wet IB kan de werkgever een reserve vormen 
voor in de toekomst te verrichten pensioenbetalingen, de pensioenreserve. 
De reservevorming is geen rechtshandeling van de werkgever, gericht tot 
de werknemer en derhalve niet op te vatten als een pensioentoezegging. 
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Hoofdstuk 9 

D E P E N S I O E N O V E R E E N K O M S T 

9.1. Pensioentoezegging en pensioenovereenkomst 

De pensioentoezegging in de zin van de PSW is een contractuele toezeg

ging. De eenzijdige pensioentoezegging is als aanbod te kwalificeren. Na 

het aanvaarden van het aanbod komt een overeenkomst tot stand waaruit 

voor de werkgever de contractuele pensioentoezegging voortvloeit. Deze 

overeenkomst duidt Hof Amsterdam 8 januari 1936, R B A xxii (1936), p. 29 

aan als de "pensioenovereenkomst". Ook ik noem haar nader de pensioen

overeenkomst.1 

92. Pensioenovereenkomst en arbeidsovereenkomst 

9.2.1. Pensioenovereenkomst als deel van de arbeidsovereenkomst 

Indien de pensioentoezegging bij het aangaan van of tijdens de arbeids

overeenkomst wordt gedaan is er een duidelijk verband met de arbeids

overeenkomst aanwezig. De pensioentoezegging belichaamt één van de 

arbeidsvoorwaarden waarop de werknemer in dienst treedt of in dienst is. 

De toezegging wordt dan als het ware geïncorporeerd in de arbeids

overeenkomst. Hof Amsterdam 27 juni 1935, N J 1935, p. 1115 oordeelt dat 

de toezegging omtrent pensioen door de werkgever bedoeld is als contra

prestatie voor de verrichte arbeid en "dus" deel uitmaakt van de arbeids

overeenkomst. Hieraan doet volgens het hof niet af dat de pensioen

toezegging werd gedaan toen de arbeidsovereenkomst reeds 18 jaar 

bestond. Wanneer de pensioentoezegging is vastgelegd in een cao maakt 

de toezegging krachtens art. 12 en 13 Wet cao deel uit van de individuele 

arbeidsovereenkomst tussen een werkgever en een werknemer die beiden 

door de cao zijn gebonden. Een overeenkomstige regel geldt krachtens 

art. 103 W B O wanneer de pensioentoezegging is vastgelegd in een 

verordening van een product- of (hoofdbedrijfschap. 

1. Zie ook Mok/Van Huizen, Pensioenverzekering, 1984, p. 25 en Tulfer, Pensioenen, 1986, p. 
121. 
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Een belangrijk materieel argument waarom de pensioenovereenkomst als 
deel van de arbeidsovereenkomst kan worden gezien, is dat de pensioen
aanspraken in beginsel gedurende het bestaan van de arbeidsovereenkomst 
worden opgebouwd. N a beëindiging van de arbeidsovereenkomst vindt-
behoudens andersluidende afspraak of regel - geen verdere opbouw van 
het pensioen plaats. In zoverre liggen de aanspraken bij het einde van de 
arbeidsovereenkomst derhalve definitief vast. Dit gegeven brengt mee dat 
de pensioenovereenkomst in de opbouwfase van het pensioen niet los van 
de arbeidsovereenkomst kan worden gezien. 

Met het afsluiten van de opbouwfase - in beginsel: het eindigen van de 
arbeidsovereenkomst - treedt een nieuwe situatie in. De pensioenovereen
komst blijft dan in stand voor zover daaruit voor de werkgever en/of de 
werknemer nog verbintenissen voortvloeien. De contractuele verhouding 
tussen partijen is met het eindigen van de arbeidsovereenkomst niet 
geheel uitgewerkt. Het einde van de arbeidsovereenkomst heeft in de 
regel slechts tot gevolg dat de opbouwfase van het pensioen tot een einde 
komt. 2 Dit brengt evenwel niet noodzakelijk het einde van de pensioen
overeenkomst als zodanig mee. Z o kan voor de werkgever de verplichting 
tot affinanciering van tijdsevenredige pensioenaanspraken blijven bestaan 
(art. 8 PSW en art. 9 en 21 Regelen PSW). Of voor de werkgever ook de 
verplichting tot het betalen van pensioen en toeslagen op pensioen blijft 
bestaan, hangt af van de inhoud van de pensioentoezegging op dit punt. 
De conclusie is dat de verbintenissen uit de pensioenovereenkomst met 
het einde van de arbeidsovereenkomst van inhoud veranderen.3 

9.2.2. Rechtsgevolgen 

1. Geen overeensteniming over pensioen 
De opvatting dat de pensioenovereenkomst als een deel van de arbeids
overeenkomst kan worden beschouwd, heeft tot gevolg dat geen volledige 
overeenstemming over het aangaan van een arbeidsovereenkomst aanwezig 
is, indien de eenzijdige pensioentoezegging niet wordt aangenomen. Rb. 's-
Gravenhage 12 juni 1967, te kennen uit H R 14 juni 1968, N J 1968, 331 
(Polak/Zwolsman), heeft - volgens de Hoge Raad terecht - beslist dat 
wanneer partijen, die in onderhandeling zijn getreden over het sluiten van 

2. In een aantal gevallen kan de pensioenopbouw ook na het einde van de arbeidsovereen
komst worden voortgezet, zoals tijdens werkloosheid of tijdens V U T . Vgl. de hoofdstukken 
27 en 32. 
3. Zie ook Duve, diss. 1972, p. 72. 
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een arbeidsovereenkomst, wel overeenstemming hebben bereikt over het 
loon, maar niet over de pensioenbijdrage die de werkgever ten behoeve 
van de werknemer zal betalen en de hoogte van de bijdrage niet tevens 
door toepassing van de beginselen van redelijkheid en billijkheid kan 
worden ingevuld, er "reeds hierom" geen arbeidsovereenkomst tot stand 
komt. Een zelfde oordeel ligt besloten in de uitspraak van Ktr . Rotterdam 
23 januari 1953, te kennen uit Rb. Rotterdam 12 mei 1954, N J 1955, 276: 
daar de werkgever de arbeidsovereenkomst slechts heeft willen aangaan op 
de voorwaarde dat de werknemer zou toetreden tot de ondernemings
pensioenregeling en de werknemer deze voorwaarde niet aanvaardt, is 
volgens de kantonrechter geen arbeidsovereenkomst tot stand gekomen (de 
rechtbank achtte de voorwaarde wegens strijd met art. 1637s BW-oud niet 
rechtsgeldig). 

2. Wijziging na einde arbeidsovereenkomst 
Voorts betekent de opvatting dat de pensioenovereenkomst een deel van 
de arbeidsovereenkomst is, dat een wijziging van de pensioenaanspraken 
na het einde van de arbeidsovereenkomst niet alleen een wijziging van 
definitief vastgestelde rechten betekent, maar ook de facto een ingrijpen 
in een reeds geëindigde arbeidsovereenkomst meebrengt.4 

3. Absolute bevoegdheid burgerlijke rechter 
D e opvatting heeft vervolgens consequenties voor de absolute bevoegdheid 
van de burgerlijke rechter kennis te nemen van vorderingen met betrek
king tot de pensioenovereenkomst. Op grond van art. 39, onder 3, Wet R O 
behoren rechtsvorderingen "betrekkelijk tot een arbeidsovereenkomst" tot 
de competentie van de kantonrechter. De vraag is of vorderingen met 
betrekking tot de pensioenovereenkomst onder dit begrip vallen. De PSW 
bepaalt in art. 33 weliswaar dat: 

"Burgerlijke rechtsvorderingen ter zake van deelneming in en uitkering 
uit een fonds, waarop deze wet (de PSW, E L ) van toepassing is, worden 
geacht betrekkelijk te zijn tot een arbeidsovereenkomst". 

De Wet Bpf kent in art. 18 een overeenkomstige bepaling. Deze artikelen 
houden echter niets in omtrent de rechtsvorderingen, die zijn gebaseerd 
op de pensioenovereenkomst tussen de werkgever en de werknemer. 

4. Zie hieromtrent hoofdstuk 24 (Wijzigen pensioenpremie en pensioenaanspraken). 
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Blijkens de wetsgeschiedenis is een vordering betrekkelijk tot een 
arbeidsovereenkomst, indien zij op een arbeidsovereenkomst steunt.5 Dit 
criterium is ook in de rechtspraak gehanteerd. H R 27 maart 1930, N J 
1930, p. 1398 beslist dat een vordering tot uitkering van toegezegd 
pensioen niet steunt op een arbeidsovereenkomst in het geval dat - zoals 
de rechtbank feitelijk had vastgesteld - de werkgever de verplichting tot 
het betalen van pensioen na afloop van de arbeidsovereenkomst en slechts 
naar aanleiding daarvan op zich heeft genomen. Evenzo oordeelt Ktr . 
Rotterdam 14 december 1934, R B A xxi (1935), p. 70 ten aanzien van een 
vordering die is gegrond op een bij het verlaten der dienstbetrekking 
gedane toezegging tot het verstrekken van pensioen. Volgens Ktr. Arnhem 
28 november 1933, R B A xx (1934), p. 14 steunt de vordering tot het 
betalen van weduwenpensioen niet op een arbeidsovereenkomst, wanneer 
de vordering is gegrond op een na het overlijden van de werknemer 
gedane toezegging. Ui t H R 27 juni 1947, N J 1948, 97 blijkt dat een 
vordering tot uitkering van pensioen daarentegen op een arbeidsovereen
komst steunt in het geval reeds tijdens de dienstbetrekking de - in deze 
procedure slechts natuurlijke - verbintenis tot het toekennen van 
pensioen aanwezig werd geacht. Uit laatstgenoemd arrest kan worden 
afgeleid dat een vordering tot pensioentoekenning op een arbeidsovereen
komst steunt, indien maar wordt gesteld (en zo nodig bewezen) dat er 
reeds tijdens de arbeidsovereenkomst een - civiele of natuurlijke -
verbintenis daartoe bestond. Rechtsvorderingen met betrekking tot een 
pensioenovereenkomst zijn dan betrekkelijk tot een arbeidsovereenkomst, 
zodat de kantonrechter bevoegd is. 

De pensioenovereenkomst die bij of na beëindiging van de arbeidsovereen
komst tot stand komt vindt haar rechtsgrond in de verrichte arbeid. E r is 
een onmiddellijk verband tussen de pensioenovereenkomst en (de aflopende 
of geëindigde) dienstbetrekking. Hieruit volgt dat ook deze pensioen
overeenkomst als deel van de arbeidsovereenkomst kan worden aan
gemerkt.6 Deze zienswijze blijkt ook uit Rb. Haarlem 1 februari 1927, N J 
1927, p. 784: daar de werkgevers de werknemer tegelijk met diens ontslag 
pensioen hebben verleend en daarbij "een onmiskenbaar verband hebben 
gelegd tusschen de pensioentoekenning en de bestaan hebbende dienstbe
trekking" maakt de pensioentoekenning volgens de rechtbank deel uit van 
de arbeidsovereenkomst. Rechtsvorderingen met betrekking tot deze 

5. Regeringsantwoord op W E K , Bles, De wet op de arbeidsovereenkomst IV, 1908, p. 381. 
6. Losecaat Vermeer, NJB1927, p. 733. 
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pensioenovereenkomst kunnen derhalve eveneens geacht worden betrek
kelijk tot een arbeidsovereenkomst te zijn. 

9.2.3. Wederkerige overeenkomst 

De contractuele pensioentoezegging is één van de arbeidsvoorwaarden 
waarop de werknemer zijn arbeid (heeft) verricht. De werkgever zegt 
pensioen toe als één van elementen van de tegenprestatie voor de 
verrichte arbeid. In deze benadering is de wederkerigheid van de over
eenkomst gegeven en tevens de omstandigheid dat de toezegging om baat 
geschiedt. De kwalificatie van de pensioenovereenkomst als wederkerige 
overeenkomst heeft tot gevolg dat: 
- de overeenkomst kan worden ontbonden met toepassing van art. 1639x 

B W in verband met art. 1303 B W resp. met toepassing van art. 6.5.4.6 
N B W , 

- een beroep op de exceptio non adimpleti contractus kan worden gedaan 
(vgl. voor het N B W art. 6.5.4.2), 

- in het algemeen de bijzondere bepalingen voor wederkerige overeen
komsten van afdeling 6.5.4 N B W op de pensioenovereenkomst van 
toepassing zijn en 

- in geval van faillissement van de werkgever de specifieke nakomings-
regel van art. 37 Fw. op de overeenkomst van toepassing is. 

M o k en Van Huizen karakteriseren de pensioenovereenkomst als een een
zijdige overeenkomst: alleen de werkgever is naar hun oordeel tot een 
prestatie verplicht. Volgens deze auteurs is dat alleen anders indien de 
werknemer is gehouden een bijdrage voor het pensioen te betalen, in welk 
geval de pensioenovereenkomst een onvolmaakt wederkerige overeenkomst 
zou zijn. 7 Deze mening kan niet als juist worden aanvaard. Zij doet geen 
recht aan de omstandigheid dat aan de arbeidsovereenkomst - binnen het 
raam waarvan het totstandkomen van de pensioenovereenkomst zich 
afspeelt - wederkerigheid eigen is. 

7. Mok/Van Huizen, Pensioenveizekering, 1984, p. 31. 
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93 . Pensioenovereenkomst en statuten/reglementen van het pensioenfonds c.q. 
polis van de verzekeraar 

9.3.1. Inleiding 

De werkgever dient een pensioentoezegging overeenkomstig art. 2, eerste 
lid, P S W uit te voeren. De uitvoeringsplicht vult de uit de pensioen
overeenkomst voortvloeiende verbintenissen aan. D e uitvoeringsplicht 
brengt mee dat de werknemer pensioenaanspraken verkrijgt tegenover het 
uitvoeringsorgaan van de pensioenregeling, dat wil zeggen het pensioen
fonds of de verzekeraar. Deze aanspraken liggen vast in de statuten en 
reglementen van het fonds resp. de polis van de verzekeraar. De vraag 
laat zich stellen of de inhoud van de statuten en reglementen resp. de 
verzekeringsvoorwaarden de inhoud van de pensioenovereenkomst 
modelleren. Bepalen de statuten en reglementen c.q. de verzekerings
voorwaarden de inhoud van de pensioenovereenkomst? 

9.3.2. Belichamen de statuten en reglementen de pensioenaanspraken? 

De vraag is expliciet aan de orde gekomen in H R 24 juni 1977, N J 1979, 
49 (Diel/Bernhardi Stichting), J D e procedure betreft de vraag of de 

onvoorwaardelijke toezegging omtrent nabestaandenpensioen te hebben 

"dat immers de bij zodanig fonds ter verzekering van zijn werknemers 
aangesloten werkgever onderworpen is aan de statuten en reglementen 
van dat fonds, zodat de inhoud van zijn toezegging is bepaald en 
beperkt door hetgeen door het fonds in de gegeven omstandigheden 
wordt beslist t.a.v. de werknemer te wiens behoeve de toezegging is 
gedaan". 

Volgens het hof wordt de inhoud van de pensioentoezegging dus bepaald 
door de achterliggende statuten en reglementen van het pensioenfonds. 
Deze opvatting valt te motiveren vanuit de visie dat er overeenstemming 
behoort te zijn tussen de toezegging en de uitvoering; de woorden "ter 
uitvoering daarvan" in art. 2, eerste lid, PSW duiden hierop. 8 In zijn 

8. Vgl. MvA PSW 1952, TK1950-51,1730, nr5, p. 19. 

werkgever uit hoofde worden een 
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conclusie vóór H R 24 juni 1977, N J 1979, 49, oordeelt A - G Berger in 
dezelfde zin op grond van de overweging dat de statuten en reglementen 
van het fonds inhoud aan de toezegging geven. Ook de wetgever lijkt van 
deze opvatting uit te gaan. Wanneer een geschil ontstaat over de inhoud 
van de pensioentoezegging is het volgens de memorie van antwoord bij de 
PSW 1952 bezwaarlijk indien de toezegging is uitgevoerd door het sluiten 
van een B-polis, omdat er "in het veronderstelde geval geen fonds en dus 
ook geen statuten en reglementen zijn, waaraan de belanghebbenden [...] 
de pensioenaanspraken kunnen toetsen".9 Volgens de memorie van 
toelichting bij de wijziging PSW in 1972 maken de statuten en regle
menten van pensioenfondsen de pensioenvoorziening "zichtbaar".10 

Het in deze stukken verwoorde standpunt komt hierop neer dat de 
statuten en reglementen van een pensioenfonds de uit de pensioen
toezegging voortvloeiende aanspraken belichamen. 

9.3.3. Toezegging bepalend 

De Hoge Raad geeft in het arrest van 24 juni 1977 een tweeledig oordeel 
over bedoeld standpunt. Enerzijds komt het volgens de Hoge Raad voor de 
inhoud van de toezegging in de zin van art. 2, tweede lid, PSW aan op de 
"in de onderneming" in plaats van de in het pensioenfonds geldende 
regeling. Het uitgangspunt is op deze wijze scherp en juist omlijnd: ha^de 
recl^svexhouding tussen de werkgever en de werknemer is de pensioen
overeenkomst beslissend en niet de - eventueel daarvan afwijkende-
inhoud van de statuten en reglementen van het pensioenfonds. Het gaat 
niet om de inhoud van de statuten en reglementen, maar om hetgeen de 
werkgever toezegt.1 1 De enkele aanwezigheid van een pensioenfonds 
betekent dan ook niet dat de werkgever een pensioentoezegging heeft 
gedaan of geacht kan worden te hebben gedaan. Bij een andere bena
dering zouden oorzaak (pensioentoezegging) en gevolg (uitvoering) worden 
omgedraaid. 1 2 Bovendien is de werkgever niet zonder meer gebonden aan 
de inhoud van de statuten en reglementen van het fonds. 1 3 De hiervoor 
genoemde rechtsopvatting van het hof acht de Hoge Raad dan ook onjuist. 
Anderzijds oordeelt de Hoge Raad dat uit art. 2, tweede lid, PSW volgt 
dat: 

9. MvA PSW 1952, TK1950-51,1730, nr.5, p. 19. 
10. MvT wijziging PSW 1972, T K 1971-72,11529, nr.3, p. 5. 
11. Zie ook IJzerman, noot onder H R 8 mei 1985, F E D 1985,462. 
12. Vgl. Van Schaik, Vb. 1954, p. 410. 
13. MvA PSW 1952, T K 1950-51, nr.5, p. 18. 
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"de werkgever die voor de pensioenen van zijn werknemers aangesloten 

is bij een pensioenfonds en een werknemer in dienst neemt [...] tot op 

bewijs van het tegendeel wordt vermoed aan de werknemer pensioen te 

hebben toegezegd overeenkomstig de rechten die deze in de gegeven 

omstandigheden [...] mocht verwachten door deelneming in het pensioen

fonds te zullen verkrijgen". 

( Krachtens art. 2, tweede lid, PSW wordt de werkgever dus, tenzij het 

( tegendeel uitdrukkelijk blijkt, geacht een toezegging overeenkomstig de 

inhoud van de statuten en reglementen van het pensioenfonds te hebben 

gedaan. Op deze regel maakt de Hoge Raad een uitzondering voor de in 

de statuten en reglementen opgenomen voorwaarde ter zake van de 

acceptatie door het fonds. De werking van art. 2, tweede lid, PSW kan de 

aanvankelijk scherp getrokken grens tussen de inhoud van de pensioen

overeenkomst en de statuten en reglementen zo vervagen. 

9.3.4. Incorporering statuten en reglementen 

De uitspraak van de Hoge Raad gaat over het vermoeden van een 

pensioentoezegging. Ook wanneer de werkgever feitelijk wèl een pensioen

toezegging doet, is de grens tussen pensioenovereenkomst en statuten en 

reglementen in de praktijk niet scherp aan te geven. De Hoge Raad geeft 

hiervan in het arrest van 24 juni 1977 ook blijk. Hij overweegt dat het 

voor de beoordeling van de pensioenaanspraken van belang kan zijn of de 

werkgever "slechts een pensioentoezegging heeft gedaan, afhankelijk van 

de beoordeling door het [...] pensioenfonds". Wanneer de werkgever een 

pensioen toezegt overeenkomstig de regeling in de statuten en regle

menten van het pensioenfonds, is de inhoud van de pensioenovereenkomst 

kennelijk wel bepaald en beperkt door die statuten en reglementen. 

De pensioentoezegging kan overeenkomstig de inhoud van de statuten en 

reglementen van het pensioenfonds worden gedaan door een verwijzing 

naar die bepalingen. Het antwoord op de vraag of de statuten en regle

menten zo inderdaad de inhoud van de pensioenovereenkomst bepalen, 

wordt beheerst door de algemene regels over gebondenheid aan overeen-

^komsten. Aangenomen kan worden dat de werkgever met een verwijzing 

naar de statuten en reglementen beoogt de inhoud van die stukken in de 

pensioenoyereenkomst te incorporeren. Die inhoud maakt dan door de 

verwijzing deel uit van de pensioenovereenkomst. De rechtspraak geeft 

steun voor dit standpunt. De H R 4 mei 1956, N J 1956, 299 oordeelt dat 

wanneer: 
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"de schriftelijke arbeidsovereenkomst [...] van toepassing verklaart de 
voorschriften en regelingen der Stichting (de werkgever, E L ) , zoals 
opgenomen in de aan de schriftehjke arbeidsovereenkomst gehechte 
Algemene Bepalingen [...] 
deze Algemene Bepalingen mitsdien deel uitmaken van de schriftelijk 
tussen partijen tot stand gekomen arbeidsovereenkomst". 

Dergelijke Algemene Bepalingen zijn bij een zodanige van toepassing 
verklaring dus verbindend voor de werknemers door incorporering in de 
individuele arbeidsovereenkomst. In het arrest van 7 oktober 1988, N J 
1989, 335 (B3M) oordeelt de Hoge Raad met betrekking tot de Regeling 
Arbeidsvoorwaarden van het bedrijf D3M, dat een incorporering als hier 
bedoeld aanwezig is indien: 

"die regeling als onderdeel van de personeelsgids in het bezit van alle 
medewerkers van I B M is gesteld en door ondertekening van de aan-
stellingsbrief in hun individuele arbeidsovereenkomst is opgenomen". 

In het ücht van deze uitspraak is relevant dat het bestuur van een 
ondernemingspensioenfonds ervoor zorgt dat de deelnemers in het bezit 
worden gesteld van een exemplaar van de statuten en reglementen (art. 
17, tweede lid, PSW). Het bestuur van een bedrijfspensioenfonds zorgt 
ervoor dat de deelnemers op gemakkelijke wijze van de statuten en 
reglementen kennis kunnen nemen (art. 17, eerste lid, PSW). 
Wat de rechtspraak betreft kan ook nog worden genoemd het oordeel van 
de rechtbank kenbaar uit H R 11 december 1964, N J 1966, 465. De werkne
mer is op grond van art. 4 van de arbeidsovereenkomst toegetreden tot 
het pensioenfonds, welke toetreding volgens de rechtbank: 

"impliceerde, dat het pensioenreglement [...] via art. 4 van de arbeids
overeenkomst een onderdeel van die arbeidsovereenkomst ging uit
maken". 

Op grond van cassatietechnische redenen kon de Hoge Raad hierover geen 
oordeel geven. 
De besproken rechtspraak sluit aan bij de rechtsopvatting omtrent de 
wijze waarop algemene voorwaarden contractsinhoud kunnen worden. 
Daartoe is in het algemeen voldoende dat naar de algemene voorwaarden 
is verwezen en tegen het gebruik van de voorwaarden geen bezwaar is 
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gemaakt. 1 4 In wezen kunnen de statuten en reglementen ook als algemene 

voorwaarden worden aangemerkt. Zij zijn namelijk bestemd ten einde-

aldus luidt de definitie van algemene voorwaarden in art. 6.5.2A.1, 

onderdeel a, N B W - "in een aantal overeenkomsten te worden opgenomen". 

Ingevolge art. 6.5.2A.11 N B W is de regeling van algemene voorwaarden 

echter niet van toepassing op (collectieve) arbeidsovereenkomsten en 

derhalve ook niet op daarvan een onderdeel uitmakende pensioenovereen

komsten. 1 5 

De in de praktijk gebruikelijke pensioentoezeggingen verwijzen inderdaad 

naar de statuten en reglementen van het pensioenfonds dan wel een ander 

reglement. Ik geef enkele voorbeelden: 

- art. 24, tweede lid, Arbeidsvoorwaarden-Regeling Unilever-Nederland 

1985-86: "Iedere werknemer is verplicht verzekerd voor ouderdoms-, 

weduwen- en wezenuitkering overeenkomstig de bepalingen neergelegd 

in de statuten en reglementen van het pensioenfonds [...]"; 

- art. 50, eerste l id, cao D S M Limburg B V : "Tenzij bijzondere omstandig

heden [...] zich daartegen verzetten, is de medewerker verplicht toe te 

treden tot het Pensioenfonds DSM-Chemie"; 

- art. 10.10 cao KLM-Grondpersoneel: "De werknemer is l id van het 

Pensioenfonds [...]"; 

- art. 30, eerste lid, cao (A) Philips: "De [...] werknemers van 25 jaar en 

ouder zijn aangesloten bij de Stichting Philips Pensioenfonds A " ; 

- art. 21, tweede üd, cao G A K : "Voor de werknemer geldt een pensioen

regeling, waarvan de bepalingen zijn vastgelegd in een pensioen

reglement [..]". 

Dergelijke verwijzingen betekenen dat een toezegging overeenkomstig de 

statuten en reglementen van het pensioenfonds is gedaan. Door de 

verwijzing worden de statuten en reglementen in de pensioenovereenkomst 

geïncorporeerd. De statuten en reglementen kunnen aldus geacht worden 

een op een bepaald punt uitgewerkte arbeidsvoorwaarde te zijn. 

9.3.5. Uitzondering voor voorbehoud acceptatie? 

Wat het in de statuten en reglementen van een pensioenfonds neergelegde 

voorbehoud van acceptatie (medische goedkeuring) betreft, rijst de vraag 

14. Asser-Hartkamp, Verbintenissenrecht II, 1989, nr. 353. 
15. Zie Lutjens/Wessels, NJB 1987, p. 137, 138 en de reactie op dit artikel van de minister 
van Justitie, Verslag mondeling overleg E K (invoeringswet NBW tweede gedeelte), T K 1986-
87,16983, nr.76a,p.5e.v. 
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of ook dit voorbehoud door incorporering deel gaat uitmaken van de 

pensioenovereenkomst. Voor het vermoeden van een pensioentoezegging 

geeft H R 24 juni 1977, N J 1979, 49 een uitzondering met betrekking tot 

een dergeüjk voorbehoud. Moet daarom worden geoordeeld dat de 

werkgever het voorbehoud ter zake van de acceptatie zelfstandig in de 

individuele pensioenovereenkomst moet opnemen? Mijns inziens niet. 

Wanneer de werkgever verwijst naar de inhoud van de statuten en 

reglementen, stelt hij zijn toezegging afhankelijk van de rechten die de 

werknemer tegenover het pensioenfonds verkrijgt. Indien de werknemer 

geen rechten tegenover het fonds verkrijgt, omdat het fonds hem niet 

accepteert, verkrijgt de werknemer ipso facto geen rechten tegenover de 

werkgever. Door de verwijzing maakt een in de statuten en reglementen 

opgenomen voorbehoud mitsdien deel uit van de pensioentoezegging die de 

werkgever doet. Ook gaat het voorbehoud aldus deel uitmaken van de "in 

de onderneming" geldende pensioemegeling en wordt het derhalve 

opgenomen in het vermoeden van een pensioentoezegging in de zin van 

art. 2, tweede lid, PSW. 

9.3.6. Pensioenovereenkomst en polis verzekeraar 

Het voorgaande betreffende de statuten en reglementen van een pensioen

fonds geldt mutatis mutandis voor de inhoud van een B-polis. Ten aanzien 

van de inhoud van een C-polis moet anders worden geoordeeld. Indien de 

pensioentoezegging wordt uitgevoerd doordat de werknemer zelf een 

verzekeringsovereenkomst sluit, ontstaan andere rechtsverhoudingen dan 

bij de overige uitvoeringswijzen. De werknemer zelf bepaalt de inhoud 

van de C-polis. In beginsel staat de werkgever daarbuiten. Gewoonlijk kan 

en zal de werkgever derhalve geen toezegging overeenkomstig de voor

waarden van de C-polis (kunnen) doen. 

9.3.7. Conclusie 

De conclusie is dat de verbintenissen van de werkgever in de eerste 

plaats worden bepaald door de pensioenovereenkomst. Wanneer de 

pensioenovereenkomst op een in de praktijk gebruikelijke wijze verwijst 

naar de statuten en reglementen van het pensioenfonds c.q. de voor

waarden van de B-polis, wordt de inhoud van die stukken in de pensioen

overeenkomst geïncorporeerd. Die inhoud maakt dan deel uit van de 

pensioenovereenkomst. 
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Indien een werkgever geen pensioentoezegging doet, wordt hij, tenzij het 
tegendeel uitdrukkelijk blijkt, geacht een pensioentoezegging te hebben 
gedaan overeenkomstig de statuten en reglementen van het pensioenfonds 
c.q. de voorwaarden van de B-polis. De inhoud van die stukken is 
derhalve eveneens bepalend voor de inhoud van de pensioentoezegging als 
bedoeld in art. 2, tweede lid, PSW, zulks met uitzondering van een 
voorbehoud betreffende acceptatie door het fonds en dit weer behoudens 
de omstandigheid dat de werkgever pleegt te bedingen dat slechts recht 
op pensioen bestaat voor zover de werknemer door het fonds wordt 
geaccepteerd. Met dit plegen te bedingen staat op één lijn een verwijzing 
naar de statuten en reglementen c.q. polis waarin een zodanig voorbehoud 
voorkomt. 
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Hoofdstuk 10 

V O O R W A A R D E N A A N D E P E N S I O E N T O E Z E G G I N G 

10.1. Rechtsgeldigheid algemeen 

De PSW gaat uit van de vrijheid van de werkgever al dan niet een 
pensioentoezegging te doen. Die vrijheid is één van de aan de PSW ten 
grondslag liggende uitgangspunten. Ingevolge art. 3.2.5, eerste l id, N B W 
kan, tenzij uit de wet of uit de aard van de rechtshandeling anders 
voortvloeit, een rechtshandeling onder voorwaarden worden verricht. Mede 
gelet op dit artikel - dat als weergave van het geldend recht kan worden 
beschouwd - kan, waar de wet de werkgever vrij laat in het geheel geen 
pensioentoezegging te doen, het doen van een toezegging onder een 
voorwaarde moeilijk ongeoorloofd worden geacht.1 

In haar algemeenheid zijn voorwaarden dan ook rechtsgeldig. D e vraag die 
aansluitend dient te worden gesteld is of de strekking van de PSW zich 
wellicht tegen bepaalde voorwaarden verzet, zodat zij nietig zijn. In de 
literatuur is dit wel aangenomen. Bedingen met een "ontbindende strek
king" hebben in gevallen waarin de PSW geldt volgens Wessels "geen 
rechtskracht".2 

Vóór invoering van de PSW heeft H R 16 november 1949, N J 1950, 73 
rechtsgeldig geacht de toezegging onder een dergelijk beding - namelijk 
het voorbehoud dat het pensioen "te allen tijde" kan worden ingetrokken 
- met dien verstande dat een beroep op het beding moet beantwoorden 
aan hetgeen de eisen van redelijkheid en billijkheid meebrengen. Onder 
vigeur van de PSW moet de rechtsgeldigheid van een zodanig beding mijns 
inziens worden beoordeeld tegen het licht van de aan de wet ten grond
slag liggende doelstelling, zijnde het waarborgen dat de voor pensioen 
bestemde gelden inderdaad voor pensioen worden besteed. De PSW schrijft 
daartoe voor dat de pensioentoezegging op de in art. 2, eerste lid, PSW 
aangegeven wijze moet worden uitgevoerd. De uitvoeringsplicht bewerk
stelligt dat de voor pensioen bestemde gelden worden afgescheiden van 

1. Vgl. A - G Minkenhof, conclusie voor H R 17 december 1965, NJ 1966,202. 
2. Wessels, diss. 1988, p. 251. 
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het vermogen van de werkgever en worden gestort bij het uitvoerings
orgaan. Voor het geval de deelneming in een pensioenfonds eindigt, houdt 
art. 8 PSW in dat de werknemer tegenover het fonds een premievrije 
pensioenaanspraak verkrijgt. Ar t . 9 en 21 Regelen PSW bevatten overeen
komstige bepalingen inzake de premievrije aanspraak die de werknemer 
tegenover de verzekeraar van een B-polis resp. C-polis verkrijgt, voor het 
geval hij ophoudt aan de onderneming verbonden te zijn. Aldus zijn de 
rechten vastgelegd, die de werknemer bij voortijdig ontslag heeft (de 
ontslagrechten).3 

De in de art. 8 PSW en 9 en 21 Regelen PSW neergelegde ontslagrechten 
hebben betrekking op de rechtsverhouding van de werknemer tegenover 
het uitvoeringsorgaan. De artikelen gelden niet voor de rechtsverhouding 
van de werknemer tegenover de werkgever. Gelet op deze werkingssfeer 
van art. 8 PSW oordeelt Roeleveld dat ontbindende voorwaarden rechts
geldig zijn, voor zover de ontslagrechten van de werknemer niet worden 
aangetast.4 A - G Minkenhof merkt op dat ontbindende voorwaarden die 
van bedoelde artikelen afwijken, geen invloed hebben op de aanspraken 
van de werknemer jegens het pensioenfonds of de verzekeraar, maar in de 
verhouding werkgever/werknemer volledig rechtsgeldig kunnen worden 
beschouwd.5 Volgens Bod zijn ontbindende voorwaarden niet nietig, maar 
het uitvoeringsorgaan kan zich er niet op beroepen.6 Z o bezien gaat de 
waarborg van de ontslagrechten verder dan de toezegging onder een 
ontbindende voorwaarde. Deze constatering lijkt te stroken met de 
zienswijze van de wetgever. De memorie van antwoord bij de PSW merkt 
namelijk op: 

"Zonder toepassing van artikel 8 [...] zou het personeel door de 
pensioenregeling sterker aan de onderneming gebonden blijven dan met 
de billijkheid in overeenstemming is". 

Daarop volgt de stelling: 

"Een pensioenregeling wordt [...] misbruikt, indien zij de werknemers op 
straffe van verval van pensioenaanspraken, het nemen van ontslag 
bemoeilijkt zo niet onmogelijk maakt."7 

3. Vgl. MvA PSW, TK1950-51,1730, nr. 5, p. 17. 
4. Roeleveld, preadvies 1963, p. 25. 
5. Conclusie voor HR17 december 1965, NJ1966,202. 
6. Bod,diss. 1979, p. 34. 
7. T K 1950-51,1730, nr.5, p. 17. 
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Hierin kan worden gelezen dat volgens de memorie van antwoord het 
vervallen van pensioenrechten door art. 8 PSW wordt tegengegaan en dat 
hiertoe de nietigheid van de ontbindende voorwaarde niet behoeft te 
worden aangenomen. 
De opvatting van de Hoge Raad over de betekenis van art. 8 PSW blijkt 
uit het arrest van 17 december 1965, N J 1966, 202. Het gaat in deze 
uitspraak om de vraag of rechtsgeldig is een beding in de overeenkomst 
tussen de werkgever Bergtraship en de werknemer De Jong inzake het 
vervallen van pensioenaanspraken in geval van ontslag. De feitelijke 
situatie is aldus dat de werkgever niet aan de uitvoeringspUcht in de zin 
van de PSW heeft voldaan. D e Hoge Raad oordeelt: 

"dat, ook indien zou moeten worden aangenomen dat bovenstaande 
voorschriften (inzake de ontslagrechten, E L ) tot gevolg kunnen hebben 
dat een werkgever [...] aan zijn werknemer tegenover het pensioenfonds 
of tegenover de verzekeraar verder gaande aanspraken zou moeten 
verschaffen dan die welke de werknemer op grond van de toezegging 
tegenover de werkgever zelf had, hieruit nog niet volgt dat, het tussen 
pp. overeengekomene, voor zover niet beantwoordend aan hetgeen in 
art. 8 [...] is bepaald, zou zijn nietig geworden of dat op dat overeen
gekomene in zover door de werkgever tegenover de werknemer geen 
beroep meer zou mogen worden gedaan". 

Ook al behoudt dus de werknemer, zo de werkgever Bergtraship ter 
uitvoering van de pensioentoezegging tot een pensioenfonds zou zijn 
toegetreden, niettegenstaande het in vervulling gaan van de aan die 
toezegging verbonden voorwaarde tegenover het pensioenfonds bepaalde 
aanspraken, dan volgt hieruit volgens de Hoge Raad nog niet dat de 
werkgever zelf tegenover de werknemer op het vervuld zijn van de 
voorwaarde geen beroep meer mag doen. Op grond van deze uitspraak kan 
worden geconcludeerd dat: 
A . de Hoge Raad een ontbindende voorwaarde in de verhouding werk

gever/werknemer ook onder de werkingssfeer van de PSW rechtsgeldig 
acht en 

B . dit niet anders is indien de werknemer tegenover het uitvoeringsorgaan 
verdergaande ontslagrechten zou hebben dan uit de toezegging 
voortvloeien. 

De vraag of de werknemer tegenover het uitvoeringsorgaan inderdaad 
verdergaande aanspraken kan hebben dan tegenover de werkgever, heeft 
de Hoge Raad niet beslist. Ui t het karakter van art. 8 PSW en de Regelen 
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PSW volgt echter dat die vraag bevestigend moet worden beantwoord. De 
werknemer kan aan art. 8 PSW immers materiële rechten ontlenen, terwijl 
de voorschriften in de Regelen PSW de inhoud van verzekeringsovereen
komsten van rechtswege bepalen, ongeacht de vraag of de inhoud van de 
overeenkomsten op de Regelen zijn afgestemd of daarmee in strijd zijn. 

Conclusie: In het licht van het voorgaande kunnen de volgende algemene 
regels met betrekking tot de rechtsgeldigheid van voorwaarden worden 
geformuleerd: 
1. een (ontbindende) voorwaarde is in de verhouding werkgever/werk

nemer rechtsgeldig; 
2. een beroep op de voorwaarde moet in overeenstemming zijn met 

hetgeen uit de eisen van redelijkheid en billijkheid voortvloeit; 
3. voor zover de voorwaarde in strijd is met art. 8 PSW of art. 9 en 21 

Regelen PSW, is zij in de verhouding werknemer/uitvoeringsorgaan 
nietig. 

E r kan dus sprake zijn van relatieve nietigheid van een ontbindende 
voorwaarde.8 

102. Wachttijd 

10.2.1. Begrip wachttijd 

De pensioentoezegging kan worden gedaan onder de voorwaarde dat eerst 
een zekere wachttijd doorlopen moet zijn. De wachttijd brengt een 
opschortende voorwaarde tot uitdrukking. 9 In de literatuur komt men de 
opvatting tegen dat de pensioentoezegging onder beding van een wachttijd 
geen toezegging in de zin van de PSW i s . 1 0 Deze opvatting miskent dat 
een opschortende voorwaarde niet verhindert dat een rechtsgeldige 
toezegging tot stand komt, doch slechts bewerkstelligt dat haar werking 
is opgeschort.1 1 

A a n de wachttijd kan op verschillende wijzen inhoud zijn gegeven. 
Mogelijk is dat de wachttijd inhoudt dat de proeftijd van de arbeids
overeenkomst verstreken is. Ook kan de wachttijd inhouden dat de 

8. Deze nuancering brengen Mok/Van Huizen, Pensioenverzekering, 1984, p. 18 e.v. en 
Tulfer, Pensioenen, 1986, p. 124 e.v. ten onrechte niet aan. 
9. Aldus ook Roeleveld, preadvies 1963, p. 24. 
10. Molc/Van Huizen, Pensioenverzekering, 1984, p. 15; Tulfer, Pensioenen, 1986, p. 124. 
11. Vgl. Asser-Hartkamp, Verbintenissenrecht 1,1988, nr.158. 
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arbeidsovereenkomst een bepaalde periode moet hebben geduurd. De 
pensioentoezegging kan, wanneer een wachttijd geldt, mede betrekking 
hebben op de reeds verstreken diensttijd, zodat na het verstrijken van de 
wachttijd inhaalfinanciering nodig is om de pensioenaanspraken met 
betrekking tot de "wacht"-jaren te dekken. Indien aan de toezegging 
omtrent ouderdomspensioen een wachttijd is verbonden, is het niet 
ongebruikelijk nabestaandenpensioen zonder wachttijd toe te zeggen. 

Een toetredingsleeftijd - dat wil zeggen de bepaling op grond waarvan de 
werknemer een aangegeven leeftijd moet hebben bereikt alvorens hij in de 
pensioenregeling wordt opgenomen - kan eveneens als wachttijd worden 
aangemerkt. Een toetredingsleeftijd houdt in het algemeen verband met de 
omstandigheid dat het volledig bereikbare aanvullend pensioen in een 
bepaalde periode wordt opgebouwd en is daar dan ook op afgestemd. Z o 
kan in het geval het volledige pensioen in 40 jaar kan worden opgebouwd 
en de pensioenleeftijd 65 jaar is, de toetredingsleeftijd op 25 jaar worden 
gesteld. De memorie van antwoord bij de PSW aan de Eerste Kamer merkt 
terecht op dat een dergelijke "toelatingsleeftijd" niet op bezwaren kan 
stuiten. 1 2 

10.2.2. Wachttijd geoorloofd? 

Over de geoorloofdheid van een (lange) wachttijd bestaan verschillende 
opvattingen. Op de wachttijd gaat de memorie van antwoord bij de PSW 
bij een nadere toelichting op art. 8 PSW in. Een meer stringente om
schrijving van "naarmate de voor pensioeningang vereiste duur van de 
deelneming is verstreken" voor het vaststellen van de hoogte van de 
premievrije aanspraak bij beëindiging van de deelneming in een pensioen
fonds - in thans art. 8, derde lid, PSW - kan volgens de memorie tot 
ontduiking van het voorschrift leiden. De memorie vervolgt: 

"Men zou b.v. een buitengewoon lange wachttijd willen invoeren, 
alvorens een werknemer in het fonds wordt opgenomen met inkoop van 
de verlopen diensttijd".1 3 

Een wettelijk verbod met betrekking tot dergelijke wachttijden is echter 
niet opgenomen. Wanneer inderdaad een lange wachttijd voorkomt moet 
daarvoor blijkens de brief van de staatssecretaris van S Z van 9 juli 1952 

12. MvA E K , TK1951-52,1730, p. 9. 
13. T K 1950-51,1730, nr.5, p. 20. 
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aan de Eerste Kamer in het overleg tussen werkgevers en werknemers een 

oplossing worden gevonden. Het is geen nadeel, aldus de staatssecretaris, 

dat de wet voor dergelijke aspecten niet van bovenaf een oplossing 

forceert. 1 4 

De Richtlijnen van de S T A R betreffende uitvoering van de PSW vermelden 

dat in "bona fide" gevallen geen bezwaar tegen wachtjaren zal bestaan. 

Indien de instelling van wachtjaren echter niet op goede gronden zou 

rusten, "bijvoorbeeld omdat feitelijk niet meer wordt beoogd dan ont

duiking van art. 8 PSW", ontmoet de voorwaarde volgens de Richtlijnen 

wel bezwaren. 1 5 Hagelen is - uitgaande van het feit dat de PSW een 

werkgever niet dwingt tot het treffen van een pensioemegeling - van 

mening dat de PSW op haar kop zou worden gezet wanneer een toezeg

ging onder voorwaarde van een lange wachttijd met inkoop van verstreken 

dienstjaren niet zou zijn toegestaan. Hij stelt: 

"Eigenlijk zou het wel het toppunt zijn, als een werkgever zulk een 

regeling niet zou mogen treffen, maar dat het diezelfde werkgever wèl 

zou zijn toegestaan om zijn oudgedienden en de gezinsleden van 

werknemers brodeloos te laten". 1 6 

Kennelijk uitgaande van de opvatting dat een toezegging onder het beding 

van een wachttijd (nog) geen toezegging in de zin van de PSW is zolang 

de wachttijd niet is doorlopen, zijn Mok en Van Huizen en Tulfer van 

oordeel dat een wachttijd toelaatbaar i s . 1 7 

In de rechtspraak is een wachttijd rechtsgeldig geacht. Volgens Rb. 

Middelburg 22 december 1937, N J 1938, 185 kan - in geval van ontslag 

vóór het verstrijken van de wachttijd - niet worden aangenomen dat de 

werknemer een recht op pensioen heeft naar evenredigheid van de 

diensttijd. Evenzo oordeelt Hof Arnhem 6 mei 1953, N J 1953, 742, waar 

het stelt dat de deelnemer aan een pensioenfonds "geen enkel recht" 

heeft zolang de voorwaarden niet zijn vervuld. 1 8 Een lange wachttijd met 

daaraan gekoppeld een beding inzake inkoop van verstreken diensttijd 

acht Rb. Dordrecht 21 september 1983, rolnr. 1377-1982 (n.g) eveneens 

rechtsgeldig. 

14. E K 1951-52,1730, p. 13. 
15. Richtlijnen STAR, Vb. 1953, p. 186. 
16. Hagelen, Vb. 1953, p. 251. 
17. MokA^an Huizen, Pensioenverzekering, 1984, p. 15; Tulfer, Pensioenen, 1986, p. 124. 
18. N.b.: hier is bedoeld de wachttijd als voorwaarde voor het ontstaan van het recht en 
niet als voorwaarde voor het effectueren van het bestaande recht. 
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Het dilemma met betrekking tot de wachttijd komt in het voorgaande tot 
uitdrukking. Enerzijds is er de vrijheid van de werkgever geen toezegging 
te doen, waarmee samenhangt de vrijheid een toezegging onder beding van 
een wachttijd te doen. Anderzijds is er het risico van ontduiking van art. 
8 PSW en een te grote binding van de werknemer aan de onderneming. 
Het risico van ontduiking klemt vooral omdat art. 8 PSW niet tot 
toepassing kan komen indien het dienstverband vóór het verstrijken van 
de wachttijd eindigt. De deelneming in het pensioenfonds heeft dan 
immers nog geen aanvang genomen, behoudens voor zover tijdens de 
wachttijd opneming in de nabestaandenregeling plaatsvindt.1 9 De regel 
dat een voorwaarde alleen in de rechtsverhouding werknemer/uitvoerings
orgaan - dus relatief nietig - kan zijn, baat de werknemer dan ook niet. 
Het bedingen van een wachttijd past niet goed bij het rechtskarakter van 
pensioen. Een wachttijd lijkt een overblijfsel van een voorbije tijd, 
waarin pensioen werd toegekend indien de werknemer zijn werkgever 
jarenlang trouw had gediend. Een wachttijd kan evenwel ook zijn oorzaak 
vinden in regelingen van het uitvoeringsorgaan, dat ter voorkoming van 
een te zware belasting van de administratie werknemers met een kort
stondig dienstverband van deelneming van de pensioenregeling wil 
uitsluiten. Deze beweegreden is niet onereus. Een korte wachttijd met dat 
doel moet geoorloofd worden geacht. Te lange wachttijden kunnen echter 
niet meer worden gerechtvaardigd door de wens van uitvoeringsorganen 
hun administratie te ontzien. De vrijheid van de werkgever met betrek
king tot het doen van een pensioentoezegging kan ook niet wegnemen dat 
een wachttijd, die uitsluitend wordt gehanteerd met het oog op ontduiking 
van art. 8 PSW, in strijd is met de strekking van de PSW. Een op deze 
motieven gebaseerde wachttijd is derhalve nietig. Waar de grens tussen 
een nog aanvaardbare en een te lange wachttijd ligt, hangt af van het 
gebruik ter zake in een bedrijfstak of een sector van het bedrijfsleven. 
In 1972 noemt de memorie van antwoord bij wijziging van de PSW een 
wachttijd van één of twee jaar gebruikelijk. 2 0 Vanuit de wens onnodige 
belasting van de administratie te voorkomen zal een wachttijd die 
samenvalt met een proeftijd rechtsgeldig zijn. Evenzo kan rechtsgeldig 
worden geacht een wachttijd, die er toe strekt werknemers die seizoen
arbeid of vakantiewerk verrichten niet in de pensioenregeling op te 
nemen 2 1 In combinatie met het hanteren van wachttijden ten aanzien van 
kortdurende arbeidsovereenkomsten is het tevens redelijk dat verschillende 

19. Anders: Tulfer, Pensioenen, 1986, p. 125. 
20. MvA, TK1971-72,11529, nr.5, p. 6. 
21. STAR, vierde interimrapport, 1979, p. 20. 
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elkaar - al dan niet met tussenpozen - opvolgende arbeidsovereenkomsten 
voor het berekenen van de wachttijd kunnen worden samengeteld. 
Wanneer het samentellen van wachttijden tot gevolg heeft dat uit
voeringsorganen het arbeidsverleden van werknemers moeten admini
streren, valt de administratieve reden waarom een wachttijd geldt weer 
weg. Alsdan lijkt een wachttijd slechts aanvaardbaar indien de werknemer 
zelf zijn arbeidsverleden bij dient te houden. 

10.2.3. Werkgever verhindert vervullen wachttijd 

Een vraag is of de voorwaarde geacht kan worden te zijn vervuld - dat 
wil zeggen: de wachttijd geacht kan worden te zijn doorlopen - indien de 
werkgever de vervulling heeft verhinderd door de werknemer te ontslaan 
of door zijn onderneming te staken. Mok en Van Huizen stellen dat de 
voorwaarde in deze situaties voor niet geschreven moet worden gehouden, 
omdat de vervulling niet onafhankelijk van de wil van de werkgever 
optreedt. Zij verwijzen daartoe naar art. 1292 B W , dat nietig verklaart 
verbintenissen waarvan de vervulling alleen van de wil van de schulde
naar afhangt.22 

Het gaat bij een ontslag of het staken van de onderneming niet om de 
enkele wil van de werkgever, maar om handelingen zijnerzijds. Derhalve is 
de regel van art. 1292 B W niet van toepassing op dergelijke gebeurte
nissen. 2 3 Genoemde situaties moeten worden beoordeeld met toepassing 
van het in art. 1296 B W besloten liggende en in art. 6.5.3.1, eerste üd, 
N B W met zoveel woorden neergelegde criterium: de voorwaarde geldt als 
vervuld indien de werkgever zich naar redelijkheid en billijkheid had 
moeten onthouden van de handelingen.2 4 Welke handelingen aan het 
criterium voldoen, valt uiteraard niet in zijn algemeenheid te zeggen. 
Doch wanneer komt vast te staan - gelijk in het geval berecht door Rb. 
Amsterdam 18 februari 1938, R B A xxiv (1939) - dat een ontslag is gegeven 
"louter en alleen" om de werknemer de gelegenheid te ontnemen pensioen
aanspraken te verkrijgen, bestaat er geen misverstand over dat de 
voorwaarde geacht moet worden te zijn vervuld. 

22. Mok/Van Huizen, Pensioenverzekering, 1984, p. 15. 
23. Asser-Rutten, Verbintenissenrecht, 1981, p. 130. 
24. Asser-Hartkamp, Verbintenissenrecht 1,1989, nr. 174. 
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103. Blijvend dienstverband 

De pensioentoezegging onder de voorwaarde van een blijvend dienst
verband houdt in dat de toezegging geacht wordt te zijn vervallen indien 
de arbeidsovereenkomst vóór de pensioendatum eindigt. De voorwaarde 
betreft een ontbindende voorwaarde en is in zekere zin het spiegelbeeld 
van de voorwaarde inzake de wachttijd. 

Vooropgesteld kan worden dat de voorwaarde van een blijvend dienst
verband in de rechtsverhouding tussen werknemer en uitvoeringsorgaan 
nietig is wegens strijd met de duidelijke tekst van art. 8 PSW en art. 9 
en 21 Regelen PSW. Voor de rechtsverhouding werkgever/werknemer geldt 
dat de voorwaarde tot een sterke binding van de werknemer aan de 
werkgever kan leiden. De regeling inzake de ontslagrechten, die de 
werknemer tegenover het uitvoeringsorgaan krijgt, heeft weliswaar tot 
gevolg dat de werknemer niet met handen en voeten aan de werkgever 
wordt vastgeklonken, althans voor zover de uitvoeringsplicht van toepas
sing is en tevens is nagekomen. Toch is de dan resterende binding aan de 
werkgever uit arbeidsrechtelijk oogpunt minder wenselijk. Voor dit 
standpunt levert in de eerste plaats art. 1639v, eerste l id, B W een 
argument op; het artikel bepaalt dat een arbeidsovereenkomst die voor 
een langere periode dan vijf jaar is aangegaan door de arbeider toch na 
vijf jaar kan worden opgezegd. In de tweede plaats staat een sterke 
binding op gespannen voet met het grondrecht inzake de vrijheid van 
arbeidskeuze, zoals onder andere uitgedrukt in art. 19, derde lid, Gw. en 
art. 1, tweede lid, E S H . Een en ander brengt mee dat de voorwaarde van 
een blijvend dienstverband ook in de rechtsverhouding werkgever/werk
nemer niet rechtsgeldig is. 

10.4. Concurrentieverbod 

Het arrest H R 17 december 1965, NJ 1966, 202 (Bergtraship/De Jong) 
betreft de pensioentoezegging onder voorwaarde dat de pensioenrechten 
vervallen indien de werknemer een arbeidsovereenkomst met een concur
rent van de werkgever sluit. Een dergelijke voorwaarde is, zoals volgt uit 
de geformuleerde algemene regels, in de rechtsverhouding werknemer/uit
voeringsorgaan niet rechtsgeldig. Deze opvatting spreekt ook uit de 
memorie van antwoord bij de PSW. Blijkens de memorie wordt een 
pensioenregeling misbruikt, indien zij moet dienen om een concurrentie
beding kracht bij te zetten en mag overtreding van het concurrentie-
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beding er niet toe leiden dat art. 8 PSW buiten toepassing wordt gelaten. 
De memorie laat zich niet uit over de rechtsgeldigheid van het beding 
tussen de werkgever en de werknemer. 2 5 Volgens de Hoge Raad volgt uit 
art. 8 PSW niet dat hetgeen tussen werkgever en werknemer is overeen
gekomen, voor zover niet beantwoordend aan art. 8 PSW, nietig zou zijn 
geworden of dat daarop door de werkgever tegenover de werknemer geen 
beroep zou mogen worden gedaan. De Hoge Raad acht de toezegging met 
concurrentiebeding tussen werkgever en werknemer dus rechtsgeldig. 
Tegen dit oordeel is een overeenkomstige bezwaar aan te voeren als tegen 
het beding inzake het blijvend dienstverband: de werknemer wordt te 
sterk aan de werkgever gebonden. Hieruit volgt dat een concurrentie
beding in de rechtsverhouding werkgever/werknemer als niet geoorloofd 
moet worden beschouwd. Als additioneel argument geldt dat het verbinden 
van een concurrentieverbod aan een pensioentoezegging gemakkelijk tot 
het omzeilen van de specifieke regel betreffende het concurrentiebeding 
in art. 1637x B W kan leiden. Een dergelijk beding heeft de wetgever 
immers weliswaar niet verboden, maar wel heeft hij de rechtsgeldigheid 
aan stringente regels gebonden. 

105. Pensioenkeuring 

10.5.1. Inleiding 

Regelmatig wordt aan de pensioentoezegging de voorwaarde van medische 
keuring verbonden. D e vraag naar de toelaatbaarheid van deze pensioen
keuringen is actueel. In verband met de ziekte aids is de vraag gerezen 
of op de aanwezigheid van aids of het aids-virus mag worden gekeurd. De 
Adviesaanvrage pensioenproblematiek d.d. 26 november 1987 van de 
staatssecretaris van S Z W aan S E R en E R constateert dat wanneer 
medische keuring een voorwaarde voor toetreding tot een aanvullende 
pensioenregeling is, goedkeuring tevens voorwaarde voor indiensttreding 
kan zijn. Aldus kan de pensioenkeuring een belemmering vormen voor de 
inschakeling van gehandicapten in het arbeidsproces. De Adviesaanvrage 
stelt daarom aan de orde of niet een beleid moet worden gevoerd waarbij 
de pensioenkosten verbonden aan indienstneming van gehandicapten zonder 
meer worden geaccepteerd. Tegen deze achtergrond ga ik nader op de 
pensioenkeuring i n . 2 6 

25. MvA, TK1950-51,1730, nr5, p. 17. 
26. Zie ook Lutjens, TPV1988, p. 105 en dezelfde in TvG 1989, p. 148. 
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10.5.2. Doel pensioenkeuring 

Het doel van de pensioenkeuring is de beoordeling van het risico verbon
den aan het opnemen van werknemers in de pensioenregeling. De gezond
heidstoestand van de werknemer bepaalt dit risico. Het gaat hierbij om 
het overlijdensrisico in verband met de betaling van nabestaandenpensioen 
en om het invaliditeits-/arbeidsongeschiktheidsrisico in verband met de 
betaling van het invaliditeitspensioen en de premievrije voortzetting van 
de pensioenopbouw tijdens arbeidsongeschiktheid van de werknemer. 
Afkeuring betekent dat de werknemer niet of niet tegen dezelfde voor
waarden (dezelfde premie) in de pensioenregeling kan worden opgenomen. 

10.5.3. Rechtsgeldigheid pensioenkeuring 

Op grond van de algemene regels betreffende de rechtsgeldigheid van 
voorwaarden kan de voorwaarde van medische keuring toelaatbaar worden 
geacht. Ook de memorie van antwoord bij de PSW 1952 acht de voor
waarde van medische keuring uitdrukkelijk rechtsgeldig: 

"De werkgever [...] zal - naar de ondergetekenden aannemen - bij het 
doen van de toezegging rekening houden met de mogelijkheid, dat een 
werknemer niet tegen normale premie te verzekeren is, b.v. door de 
toezegging afhankelijk te stellen van de uitslag van lichamelijke 
keuring". 

De memorie stelt vervolgens terecht: "Wie deze zorgvuldigheid niet in 
acht neemt, zal de financiële gevolgen daarvan moeten dragen". 2 7 De 
memorie van antwoord aan de Eerste Kamer voegt hieraan toe: 

"Het zal voorkomen, dat een werknemer door het niet voldoen aan een 
geneeskundige keuring [...] in een pensioenfonds niet kan worden op
genomen. Daartegen kan moeilijk bezwaar worden ingebracht".2 8 

Het stellen van de voorwaarde van medische keuring is in de praktijk 
vaak onontkoombaar in geval van herverzekering. Indien een pensioen
fonds het uit de aangegane verplichtingen voortvloeiende (overlijdensrisi
co herverzekert, is een pensioenkeuring namelijk veelal noodzakelijk in 
verband met de eisen die de herverzekeraar op dit punt stelt. 

27. TK1950-51,1730, nr.5, p. 19. 
28. E K 1951-52,1730, p. 9. 
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Voor de ambtelijke pensioenen is het voorgaande anders. Op grond van de 
Algemene burgerlijke pensioenwet (ABP-wet) verkrijgt ieder die als 
ambtenaar in de zin van de ABP-wet in dienst is genomen pensioenaan
spraken overeenkomstig het bepaalde in die wet. D e voorwaarde van 
medische keuring mag daartoe niet worden gesteld. Dit betekent niet dat 
uit de ABP-wet geen eisen voortvloeien ten aanzien van de aanstellings
keuring. Hierop kom ik nog nader terug. 

10.5.4. Belang pensioenkeuring 

1. Risicoselectie 
De pensioenkeuring maakt risicoselectie mogelijk. Deze selectie dient ten 
dele ter bescherming van het financiële belang van de uitvoeringsorganen 
van pensioenregelingen. Door de keuring kan de in rekening te brengen 
premie worden afgestemd op het risico. Collectieve pensioenverzekeringen 
kennen gedurende de looptijd van de verzekering veelal een vaste premie. 
De keuring strekt er dan toe het risico op de premie af te stemmen. Te 
grote of onzekere risico's kunnen worden geweigerd. 
De risicoselectie dient ten dele ook de (financiële) belangen van degenen 
die de premie voor de pensioenregeling bijeen brengen, i.e. de werkgevers 
en - voor zover zij een bijdrage in de pensioenpremie betalen - de 
werknemers. De premie zal immers stijgen wanneer medisch slechte 
risico's tot de pensioenregeling worden toegelaten. De hogere premie zal 
door de werkgever en de collectiviteit van werknemers moeten worden 
opgebracht. Hiervoor moet de financiële ruimte aanwezig zijn. De vraag 
rijst mitsdien of het accepteren van medisch slechte risico's financier
baar is. Het achterwege laten van een keuring lijkt niet realistisch indien 
dit dusdanige kosten meebrengt dat een belangrijk deel van de loonruimte 
wordt opgeslokt. 

2. Gelijkheid deelnemers in pensioenregeling 
De keuring bevordert ook de gelijkheid tussen de deelnemers in een 
pensioenregeling. Het niet verrichten van een keuring betekent namelijk 
dat werknemers ondanks verschillen(de risico's) toch geüjk worden 
behandeld wat de toelating tot een pensioenregeling betreft en leidt dus 
tot ongelijke behandeling. 2 9 Het kan ook anders worden geformuleerd: het 
gelijk behandelen van ongelijke risico's doet een beroep op de solidariteit 

29. Vgl. Clausing, V A 1980, p. 258 en Salomons, V A 1988, p. 190. Zie ook de brief van de 
minister van Justitie inzake aids, T K 87-88,19 218, nr. 27, p. 2. 
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van gezonden met zieken. In wezen gaat het dan om de vraag welke mate 
van solidariteit aanvaardbaar is. 

3. Weren "brandend huis"-gevallen 
Wanneer geen keuring plaats vindt, zouden "brandend huis"-gevallen in de 
pensioenregeling worden opgenomen. Onder "brandend huis"-gevallen 
worden in het algemeen personen begrepen, die reeds aandoeningen 
hebben op grond waarvan het te verzekeren risico zal intreden of van wie 
redelijkerwijs mag worden verwacht dat zij op korte termijn zulke 
aandoeningen krijgen. 3 0 Het accepteren van deze gevallen staat op 
gespannen voet met het verzekeringskarakter van pensioenregelingen: hier 
is geen onzeker voorval in de zin van art. 246 W v K aanwezig (vgl. ook 
art. 269 WvK) . Bovendien doet het accepteren van "brandend huis"-
gevallen een te vergaand beroep op de solidariteit van gezonden met 
zieken. Een aantal wettelijke regelingen die in het algemeen een accep
tatieplicht kennen, maakt een uitzondering voor "brandend huis"-gevallen. 
Ingevolge art. 44 Ziektewet kan ziekengeld geheel of ten dele worden 
geweigerd indien de arbeidsongeschiktheid bestond ten tijde dat de 
verzekering een aanvang nam, dan wel binnen een half jaar was te 
verwachten. Een overeenkomstige uitzondering kent art. 2 Wet toegang 
ziektekostenverzekeringen ten aanzien van de acceptatieverplichting in 
een ziektekostenverzekering. Dit zo zijnde kan het - waar op pensioen
terrein een (autonome) contracteerplicht ontbreekt - geenszins ongeoor
loofd worden beschouwd "brandend huis"-gevallen niet tot de pensioen
regeling toe te laten. 

10.5.5. Collectieve verzekering 

Van een collectieve verzekering is sprake indien de werkgever in de vorm 
van een raam- of mantelovereenkomst één verzekering sluit ten behoeve 
van alle werknemers of een nader aangeduide groep van werknemers. 
Onder de collectieve verzekering versta ik in dit kader zowel het geval 
dat een werkgever zich voor de pensioenen van zijn werknemers aansluit 
bij een pensioenfonds als het geval dat de werkgever een collectief 
contract met een verzekeraar sluit. In een collectiviteit kunnen de kosten 
- ook die van medisch slechte risico's - worden gespreid. Leenen heeft 
kennelijk het oog op de collectieve verzekering wanneer hij oordeelt dat: 

30. Deze omschrijving geeft de MvT bij de Wet op de toegang tot de ziektekosten
verzekeringen, TK1984-85,18 972, nr.3, p. 60. 
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"de spreiding van pensioenregelingen zodanige omvang heeft aangenomen, 
dat de uitsluiting van risico's niet meer voor de hand ligt". Geen pen
sioenkeuring bij de collectieve verzekering is derhalve zijn standpunt.3 1 

In gelijke zin oordeelt Roscam Abbing: het "draagvlak" van pensioen
fondsen is naar haar mening zodanig groot, dat er "volstrekt onvoldoende" 
grond is voor het verrichten van pensioenkeuringen.3 2 Hoe dit ten 
aanzien van de bij verzekeraars ondergebrachte pensioenregelingen moet 
worden gezien, geeft Roscam Abbing niet aan. 

In een collectieve verzekering wordt gestreefd naar een collectief 
evenwicht tussen premies en uitkeringen. Het vaststellen van de premies 
geschiedt in een collectieve verzekering volgens uniforme maatstaven, die 
gelden voor de gehele groep waarvoor de verzekering is bedoeld. Een 
bijzonderheid van de collectieve verzekering is dat in het algemeen voor 
de gehele looptijd van de verzekering een premietarief wordt vastgelegd 
dat niet alleen geldt voor degenen die bij aanvang van de verzekering in 
de regeling deelnemen, maar ook voor degenen die gedurende de looptijd 
toetreden. Tevens liggen de uitkeringsvoorwaarden vast gedurende de 
looptijd van de verzekering. 3 3 De uniformiteit in de collectieve ver
zekering houdt in dat voor het vaststellen van premies en aanspraken 
wordt geabstraheerd van individuele risico-factoren - bijvoorbeeld: 
gezondheid, leeftijd, sterfte- en invaliditeitskans - van ieder die tot de 
verzekering is toegelaten. Hierdoor üggen in een collectieve pensioen
verzekering sohdariteitselementen besloten. Maar hieruit vloeit niet 
noodzakelijk voort dat elk risico dan ook moet worden geaccepteerd. 
Wanneer de kosten over een groot aantal werkgevers en deelnemers 
kunnen worden gespreid - zoals in sommige grote bedrijfs- of onder
nemingspensioenfondsen - zal een dergelijk open toelatingsbeleid wellicht 
financierbaar zijn. In kleine collectiviteiten - ondernemingspensioen
fondsen met een gering aantal deelnemers en collectieve contracten met 
slechts enkele verzekerden - zullen de daaruit voortvloeiende (extra) 
kosten veel minder makkelijk zijn op te brengen. De financiering van de 
pensioenregeling loopt dan gevaar. Dat vooral in kleine collectiviteiten 
financieringsproblemen kunnen optreden klemt te meer, wanneer gedurende 
de looptijd van de verzekering de verplichting bestaat elk risico te 

31. Leenen, NJB1980, p. 1083. 
32. E.W. Roscam Abbing, Medisch Contact 1988, p. 490. Zie ook Te Braake, TvG 1988, p. 406 
alsmede het CDA-Tweede Kamerlid Janmaat-Abee, TK1987-88, U C V 51, p. 14. 
33. Thierry, Pensioen- en spaarfondsen, 1955, p. 149; Stigter/Ploeg, Levensverzekering, 1983, 
p. 15 en 165. 
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accepteren. E r is dan geen controle meer ten aanzien van de risico's 

die binnenkomen en zelfs "brandend huis"-gevallen moeten worden 

geaccepteerd. De opvatting dat in verband met de spreiding van pensioen

regelingen geen grond bestaat voor het verrichten van keuringen, is 

derhalve een illusie. De aan de collectieve verzekering inherente groeps-

solidariteitsgedachte wordt overspannen indien geen enkele risicoselectie 

zou (mogen) plaatsvinden. 

10.5.6. Keuring in relatie tot aids 

1. Aids en aids-virus 

Aids is een virusziekte die wordt gekenmerkt door de vernietiging van het 

menselijk afweersysteem en die zich uit in infecties met een dodelijk 

verloop. Aids wordt veroorzaakt door het aids-virus (HIV) . Het is nog 

onduidelijk welk percentage personen dat met het aids-virus is besmet 

(seropositief is) uiteindelijk aids zal ontwikkelen. Blijkens de brief van de 

minister van Justitie inzake juridische aspecten van verzekering in geval 

van aids zal dit percentage vermoedelijk ten minste 50 zijn, terwijl niet 

kan worden uitgesloten dat de ziekte zich uiteindelijk bij alle geïnfec

teerde personen zal openbaren. 3 5 Het financiële risico in verband met 

aids is derhalve groot. Tijdens een bijeenkomst van het Verbond van 

verzekeraars op 8 maart 1988 is daarom aangekondigd dat het testen op 

de aanwezigheid van het aids-virus voor pensioenverzekeringen - ook de 

collectieve contracten - binnen afzienbare tijd noodzakelijk zal worden. 3 6 

Besmetting van een werknemer met het aids-virus zal volgens de secre

taris van de Vereniging van Bedrijfspensioenfondsen voor de bij de 

vereniging aangesloten pensioenfondsen daarentegen geen reden zijn hem 

niet in het fonds op te nemen. 3 7 

Onder de personen die aan aids lijden of met het aids-virus zijn besmet 

is er een oververtegenwoordiging van homosexuele mannen en personen 

met wisselende sexuele contacten. Hoewel de ziekte aids zich niet beperkt 

tot deze categorieën personen, vormen zij momenteel een duidelijke 

risico-groep. In verband hiermee roept het keuren op aids en het aids-

virus specifieke vragen op omtrent de bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer en in verband daarmee de omvang van de mededelingsplicht 

34. Vgl. ook Idenburg, Stcrt. 1988,209. 
35. Brief 18 december 1987, T K 1987-88, 19 218, nr.10, p. 4. De minister baseert zich hierbij 
op gegevens uit het AIDS Bulletin no. 1 van het Institute of Actuaries. 
36. NRC 9 maart 1988. 
37. Het Financieele Dagblad 28 januari 1988. 
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betreffende feiten aangaande de te verzekeren persoon, alsmede vragen 
omtrent discriminatie naar sexuele gerichtheid en burgerlijke staat.3 8 

2. Bescherming persoonlijke levenssfeer 
Een verzekeringnemer is gehouden alle hem bekende feiten, die voor de 
beoordeling van het risico van belang kunnen zijn, aan het pensioenfonds 
of de pensioenverzekeraar mede te delen (art. 251 WvK, art. 7.17.1.4 
N B W ) . Wanneer de werkgever ten behoeve van een werknemer een 
pensioenverzekering sluit, omvat de mededelingsplicht mede de feiten, die 
de werknemer betreffen. Hierbij voldoet de werkgever aan zijn medede
lingsplicht indien hij het mededelen van feiten overlaat aan de werkne
mer. 3 9 Inlichtingen over de gezondheidstoestand van een persoon zullen 
altijd in bepaalde mate het privéleven van de betrokkene raken. Het recht 
van ieder op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer is vastgelegd 
in art. 10 Grondwet (Gw.) en art. 8 Europees Verdrag tot bescherming 
van de rechten van de mens ( E V R M ) . Een belangrijk aspect in verband 
met de mededelingsplicht is daarom of geen grondrechtelijke belangen in 
het gedrang komen. 
Het arrest van de H R van 18 december 1981, N J 1982, 570 (Gielen/As-
suradeuren) besteedt aandacht aan de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer. Ui t dit arrest kan worden geconcludeerd dat geen mede
delingsplicht bestaat betreffende privacy-gevoelige gegevens (in casu: een 
strafrechtelijk verleden) indien daarnaar niet expliciet is gevraagd. 4 0 Een 
in algemene bewoordingen gestelde slotvraag ("Heeft u verder nog iets 
mede te delen?") brengt dus geen mededelingsplicht betreffende privacy
gevoelige gegevens met zich. Het lijden aan aids en het besmet zijn met 
het aids-virus behoort mijns inziens tot zulke gegevens.41 In art. 7.17.1.4, 
zesde lid, N B W is met zoveel woorden bepaald dat een in algemene termen 
gestelde vraag niet gericht is op feiten omtrent het strafrechtelijk 

38. Vgl. Vereniging voor Gezondheidsrecht, Medisch Contact, 1988, p. 43; H . D . C Roscam 
Abbing, Medisch Contact 1988, p. 53 en E.W. Roscam Abbing, Medisch Contact 1988, p. 487. 
Zie ook de brief van de minister van Justitie betreffende Juridische aspecten van ver
zekering in geval van aids-risico, T K 1987-88, 19 218, nr. 10, alsmede de Notitie van de 
minister van SZW inzake AIDS en aanstellingskeuring, T K 1987-88,19 218, nr.15-16. 
39. Rb. 's-Gravenhage 13 mei 1987, NJ 1988,460. 
40. Tenzij het niet mededelen plaatsvindt met de bedoeling de verzekeraar te misleiden. 
Vergelijk hierbij HR 20 maart 1981, NJ 1981, 507: het in het kader van een aanstellings
keuring verzwijgen van een kwaal is volgens de H R geen grond voor ontslag op staande voet 
indien hiernaar niet gericht is gevraagd, tenzij de werknemer wist of moest begrijpen dat de 
kwaal hem ongeschikt maakte voor de functie. 
41. Zie ook Verkade, A A 1982, p. 531. Anders: Kersten, V A 1987, p. 165 en Van Sint 
Truiden/Wissink, V A 1988, p. 153 e.v., met naschrift van Kersten. Vgl. hierbij ook Mijnssen, 
V A 1988, p. 208. 
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verleden. Het is naar mijn mening wenselijk dat deze regel ook voor 
andere de persoonlijke levenssfeer betreffende feiten zal gelden. 4 2 

Het voorgaande geeft geen antwoord op de vraag naar welke feiten 
gerichte vragen mogen worden gesteld zonder dat een niet toelaatbare 
inbreuk op de persoonlijke levenssfeer wordt gemaakt. Hiervoor lijkt mede 
van belang of de feiten waarnaar wordt gevraagd relevant zijn voor de 
beoordeling van het risico. De omstandigheid dat een persoon aan aids 
hjdt, is zonder meer van belang voor de risicobeoordeling. De besmetting 
met het aids-virus is een omstandigheid waarvan objectief vaststaat dat 
het in belangrijke mate invloed heeft op het risico. Degenen die met het 
virus zijn besmet kunnen als "brandend huis"-gevallen worden beschouwd. 
Ook gedrag dat een verhoogd risico op besmetting oproept, kan een 
risico-bepalende omstandigheid zijn. Het is echter tevens duidelijk dat het 
vaststellen van dergelijk gedrag slechts kan geschieden door in vergaande 
mate het privéleven van betrokkene te betreden. Hierop gerichte vragen 
zijn daarom niet geoorloofd. Een objectieve vraag naar medisch relevante 
factoren moet daarentegen toelaatbaar worden beschouwd. Indien naar 
andere ziekten kan worden gevraagd, is niet goed voorstelbaar dat zulks 
ten aanzien van aids uitgesloten zou zi jn . 4 3 Toegestaan is mitsdien 
bijvoorbeeld de vraag: "Is uw bloed wel eens onderzocht op sexueel 
overdraagbare aandoeningen, zoals geslachtsziekten of aids?". Een zuivere 
vraagstelling is dus van belang. 

Het voorontwerp van wet houdende bepalingen omtrent de geneeskundige 
behandelingsovereenkomst bevat ook een aantal artikelen die in verband 
met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer betekenis kunnen 
krijgen. 4 4 Geneeskundige handelingen waaraan geen wüsovereemtemming 
tussen arts en patiënt ten grondslag ligt, vallen bhjkens het voorontwerp 
ook onder het begrip behandelingsovereenkomst (art. 1653t B W van het 
voorontwerp). 4 5 Aldus gelden de bepalingen van het voorontwerp voor 
pensioenkeuringen, die in opdracht van pensioenfonds of -verzekeraar 

42. Van Sint Truiden en Wissink, V A 1988, p. 155, oordelen dat art. 7.17.1.4, zesde lid, reeds 
thans aldus zou moeten worden gelezen, zulks in weerwil van de andersluidende tekst van 
het artikel. 
43. Kersten, V A 1987, p. 165 en Soeteman, V A 1988, p. 201. Zie ook de brief van de 
minister van Justitie inzake juridische aspecten van verzekering in geval van aids-risico, T K 
1987-88,19 218, nr. 10, p. 8. 
44. Het voorontwerp is in februari 1987 uitgebracht onder verantwoordelijkheid van de 
minister van Justitie en W V C . Het voorziet in toevoeging aan het BW van de art. 1653-
1653u. Het voorontwerp is gepubliceerd in TvG 1988, p. 25 e.v. 
45. Leenen, NJB1987, p. 1382. 
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worden verricht. Op grond van art. 1653d van het voorontwerp is voor 
verrichtingen ter uitvoering van een behandelingsovereenkomst steeds 
toestemming van de "patiënt" vereist. Een onderzoek naar de besmetting 
met het aids-virus zonder toesteniming van de werknemer verbiedt het 
artikel dus uitdrukkelijk. 4 6 Een zodanig verbod vloeit thans eveneens 
voort uit art. 11 Gw, dat het recht van ieder op onaantastbaarheid van 
het menselijk lichaam vastlegt.4 7 Art . 1653f van het ontwerp houdt in dat 
de "patiënt" naar beste weten aan de arts de inlichtingen moet ver
strekken die deze nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. 
Het voorontwerp construeert hiermee een eigen mededelingsplicht voor de 
te keuren persoon, welke plicht evenwel vooral van belang lijkt in 
verband met de in het ontwerp neergelegde aansprakehjkheidsregeling.48 

3. Non-discriminatie 
Het non-discriminatie beginsel is in art. 1 Gw. verankerd. Het artikel 
verbiedt discriminatie "op welke grond dan ook". Een overeenkomstig 
discriminatie-verbod bevat art. 26 Internationaal Verdrag inzake burger
rechten en politieke rechten ( IVBPR) . Ar t . 1637ij B W en de art. 12a-f 
Wet gehjke behandeling (WGB) verbieden het maken van onderscheid 
tussen mannen en vrouwen in aanvullende pensioenvoorzieningen. Het 
keuren op aids en het aids-virus bergt het gevaar van discriminatie naar 
sexuele gerichtheid of burgerlijke staat in zich en kan hierdoor in strijd 
komen met genoemde discriminatie-verboden. 
Voor beantwoording van de vraag of het maken van onderscheid tussen 
homo- en heterosexuelen en tussen gehuwden en ongehuwden geoorloofd 
is, hjkt ook hier van belang in hoeverre deze omstandigheden voor de 
beoordeling van het risico relevant zijn. Blijkens het antwoord van de 
minister van Justitie op vragen van de Tweede Kamer is "het enkele feit 
dat een aanvrager van een verzekering homosexueel is, [...] voor verzeke
raars geen reden een verzekering te weigeren".4 9 Homosexualiteit is 
volgens de minister geen relevante risico-factor.50 U i t het door de 
staatssecretaris van W V C gegeven antwoord op Kamervragen blijkt dat het 
Pensioenfonds voor apothekers voor de toekenning van partnerpensioen 
een keuring eist, waarbij tevens naar aids wordt gevraagd, terwijl een 
dergelijke keuring voor gehuwden in verband met nabestaandenpensioen 

46. Hondius/Nadorp-Van der Borg, TvG 1988, p. 11. 
47. Dute, TvG 1988, p. 350. 
48. Hondius/Nadorp-Van der Borg, TvG 1988, p. 14. 
49. Aanh. Hand. TK1986-87,201. 
50. T K 1987-88,19 218, nr.10, p. 5. 
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niet wordt verlangd. Di t onderscheid acht de staatssecretaris "niet 

wenselijk".5 1 

Naar mijn oordeel zou slechts op grond van een specifiek medisch 

gegeven de beslissing mogen worden genomen of een (nader) medisch 

onderzoek is geïndiceerd. Ook alleen dan acht ik het maken van onder

scheid tussen verschillende categorieën adspirant-verzekerden gerechtvaar

digd en is er geen verboden discriminatie. Sexuele gerichtheid en burger

lijke staat als zodanig vormen een onvoldoende indicatie voor het 

verrichten van een keuring. 

10.5.7. Koppeling pensioen- en aanstellingskeuring 

1. Aanstellingskeuring 

In een aantal gevallen is het indienstnemen van werknemers afhankelijk 

van de uitslag van een medische keuring. De Arbeidsomstandighedenwet 

(Arbo-wet) geeft in art. 25 de mogelijkheid het verrichten van een 

aanstellingskeuring bij A M v B verplicht te stellen. Een dergelijke A M v B is 

nog niet tot stand gekomen. Afgezien van het bepaalde in art. 25 Arbo-

wet kan een aanstellingskeuring momenteel plaatsvinden op grond van 

het daartoe strekkende verlangen van een werkgever of op grond van 

een cao. Blijkens een onderzoek van de Dienst Collectieve Arbeidsvoor

waarden uit 1988 bevatten 25 van de 82 onderzochte cao's (betrekking 

hebbend op 52 procent van de werknemers) een bepaling van deze strek

king. 5 2 

De aanstellingskeuring behoort zich te richten op de beoordeling van de 

geschiktheid van de werknemer voor het verrichten van de functie. In 

deze zin oordeelt eveneens de staatssecretaris van S Z W in de Notitie 

inzake Aids en aanstellingskeuring.53 Hiervan gaat ook de S T A R uit in 

haar Aanbeveling over werving en selectie uit 1982. Een medisch onder

zoek zal volgens deze Aanbeveling slechts betrekking hebben op de 

medische geschiktheid van de sollicitant voor de functie.5 4 

2. Koppeling 

Een aanstellingskeuring wordt wel gecombineerd met een pensioenkeuring. 

Blijkens de resultaten van een onderzoek uit 1988 van de Commissie 

51. Aanh. Hand. TK1987-88,549. 
52. D C A , Werving en selectie in cao's, 1988. 
53. T K 1987-88, 19 218, nr.16, p. 7. Zie ook het antwoord van de staatssecretaris op vragen 
van de Tweede Kamer over aanstellingskeuringen bij Philips, Aanh. Hand. T K 1987-88,455. 
54. Zie ook: De Kort, De aanstellingskeuring, 1988. 
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Ontwikkeling Bedrijven (COB) van de S E R vindt er in 44 procent van de 
grote en 16 procent van de kleine ondernemingen een dergelijke gecom
bineerde keuring plaats. De uitkomsten van het onderzoek tonen aan dat 
van deze bedrijven 25 procent (grote) resp. 9 procent (kleine) het 
resultaat van de pensioenkeuring als basis voor de indienstneming han
teert. 5 5 In een aantal gevallen noodzaken cao-bepalingen ertoe de 
indienstneming van personeel afhankelijk te stellen van de uitslag van een 
pensioenkeuring. Wanneer namelijk de cao bepaalt dat iedere werknemer 
die in dienst treedt, wordt opgenomen in de in de onderneming geldende 
pensioenregeling en hiernaast voor de toetreding tot de pensioenregeling 
de voorwaarde van medische goedkeuring geldt, is de pensioenkeuring de 
facto beslissend voor mdienstneming. Werknemers die niet in de pensioen
regeling worden geaccepteerd kan de werkgever ingevolge een dergelijke 
cao-bepaling niet in dienst nemen zonder in strijd met de cao te han
delen. 
Overigens: wanneer de pensioenkeuring bepalend is voor het in dienst 
nemen van personeel, werkt het in art. 1637ij B W neergelegde verbod een 
onderscheid te maken tussen mannen en vrouwen bij het aangaan van de 
arbeidsovereenkomst door in de pensioenkeuring. Art . 1637ij B W verbiedt 
onder andere het maken van indirect onderscheid, zoals "door verwijzing 
naar de echtelijke staat". De koppeling bewerkstelligt via de werking van 
art. 1637ij dat discriminatie van gehuwden en ongehuwden wat de 
toelating tot een pensioenregeling betreft niet mag plaatsvinden. 
Voor ambtenaren stelt de ABP-wet, hoewel een pensioenkeuring niet mag 
plaatsvinden, eisen aan de aanstellingskeuring. Voor de aanstelling als 
ambtenaar voor een periode langer dan drie maanden eist art. 9 Algemeen 
Rijksambtenarenreglement ( A R A R ) een medische geschiktheidsverklaring. 
Indien een ambtenaar bij zijn aanstelling niet is gekeurd dan wel in strijd 
met een medisch advies is aangesteld en hij arbeidsongeschikt wordt of 
overlijdt als gevolg van ziekten of gebreken, die bij de aanvang van de 
dienstverhouding reeds bestonden, kan het ABP-fonds de kosten van het 
te betalen invaliditeits- of nabestaandenpensioen krachtens art. N 5 A B P -
wet verhalen op de instelling waarbij de ambtenaar werkzaam is. Deze 
bepaling ziet dus op "brandend huis"-gevallen. Het verhaalsrecht wat het 
invaliditeitspensioen betreft bestaat alleen voor zover de arbeidsonge
schiktheid intreedt binnen drie jaar nadat de dienstverhouding een 
aanvang heeft genomen. A a n art. N 5 mag geen toepassing worden 
gegeven indien een ambtenaar in dienst is genomen ter voldoening aan 

55. COB/SER, Werving en selectie in de praktijk, 1988, p. 45. 
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een verplichting op grond van de Wet arbeid gehandicapte werknemers. 
Het effect van het bepaalde in art. N 5 ABP-wet kan zijn, dat niet-
functiegerichte eisen een rol gaan spelen bij mdienstneming. Voor 
ambtenaren geschiedt de beoordeling van het pensioenrisico dus in feite 
bij de aanstellingskeuring.5 7 

Wanneer een aanstellingskeuring tevens bepalend is voor toetreding tot 
een pensioenregeling, komt het zwaartepunt van de mededelingsplicht 
betreffende feiten aangaande de werknemer bij de aanstellingskeuring te 
liggen. Het niet voldoen aan de mededelingsplicht in het kader van de 
aanstellingskeuring kan zo rechtsgevolgen hebben voor de aanspraken van 
de werknemer uit hoofde van de pensioenregeling, indien de werknemer 
behoorde te begrijpen dat de juiste mededeling van feiten relevant was 
voor de beoordeling van het risico. Voor de ambtelijke pensioenen legt 
art. L 9 ABP-wet uitdrukkelijk vast dat het ABP-fonds de toekenning van 
pensioen kan weigeren indien de ambtenaar bij de aanstellingskeuring 
feiten niet of niet juist heeft medegedeeld. 5 8 Voor de pensioenen voor 
werknemers zou ik hetzelfde willen aannemen op grond van een analo
gische toepassing van H R 24 juni 1977, N J 1979, 49 betreffende de 
toepassing van art. 2, tweede lid, PSW, in zoverre hij in dit arrest beslist 
dat de werknemer mag verwachten pensioenaanspraken te krijgen met 
inachtneming van hetgeen hij "omtrent zijn eigen gezondheidstoestand 
behoorde te begrijpen". 

3. Koppeling gewenst? 
Wanneer de pensioenkeuring de basis voor indienstneming van werknemers 
is, gelden voor het in dienst nemen van werknemers met-functionele 
eisen. Criteria die niet gericht zijn op geschiktheid van de werknemer 
voor het verrichten van de functie zijn dan bepalend voor indienstneming. 
De pensioenkeuring wordt in feite een risico-aanstellingskeuring. Hierdoor 
kan aan werknemers, die op zich geschikt zijn voor het verrichten van 
werkzaamheden, de toegang tot arbeid worden onthouden. In verband 
hiermee oordeelt de Commissie Selectieprocedures in haar Eindrapport uit 

56. Vgl. Korteweg-Wiers e.a., Hoofdlijnen van het ambtenarenrecht, 1988, p. 81. 
57. Zie ook het antwoord van de minister van SZ op kamervragen, Aanh. Hand. T K 1969-70, 
746. 
58. Indien het ABP-fonds aan zowel art. N 5 als art. L 9 toepassing zou kunnen geven, 
dient volgens CRvB 10 november 1980, A B 1981, 66, bij de te maken keuze ook met de 
financiële belangen van de instelling waar de ambtenaar werkzaam is rekening te worden 
gehouden. Dit kan leiden tot toepassing van art. L 9 in plaats van art. N 5 indien een 
dergelijke keuzemogelijkheid bestaat. 
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1975 dat het niet aanvaardbaar is een aanstelling afhankelijk te doen zijn 
van de acceptatie van de gekeurde door een pensioenfonds of een 
verzekeringsmaatschappij.59 Blijkens de Aanbeveling van de S T A R over 
werving en selectie mag de uitslag van een pensioenkeuring evenmin een 
beoordelingspunt bij het in dienst nemen van personeel zijn. 
Op werkgevers rust een maatschappelijke verantwoordelijkheid te zorgen 
voor een redelijke verdeling van werkgelegenheid onder allen die willen 
en ook kunnen werken. 6 0 In dat kader speelt een belangrijke rol de 
omstandigheid dat betaalde arbeid voor het maatschappelijk functioneren 
van mensen van fundamenteel belang i s . 6 1 Dit vormt naar mijn oordeel 
een argument voor het ontkoppelen van de pensioenkeuring enerzijds en 
de aanstellingskeuring anderzijds. 

4. Gevolgen ontkoppeling 
De vraag rijst vervolgens waartoe het ontkoppelen van de keuringen moet 
leiden. Straatsma pleitte reeds in 1963 voor het afschaffen van pensioen
keuringen. 6 2 Ook de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Genees
kunde bepleit in 1975 pensioenkeuringen af te schaffen. In een motie 
spreekt zij als haar oordeel uit: 

"Een ieder die een werkkring in loondienst overeenkomstig zijn 
strevingen en vermogens kan verwerven c.q. heeft verworven, dient 
uitsluitend reeds op grond daarvan in de bijbehorende pensioenregeling 
te worden opgenomen".6 3 

De Commissie Selectieprocedures neemt dit oordeel in haar Eindrapport 
over. 6 4 De Interdepartementale werkgroep selectieprocedures stelt zich in 
haar in 1982 uitgebrachte rapport daarentegen op het standpunt dat de 
pensioen- en aanstellingskeuringen, gelet op de geheel verschillende doel
einden die met de keuringen worden nagestreefd, strikt moeten worden 
gescheiden. Het niet aannemen van personen in verband met de uitslag 
van een pensioenkeuring is ook volgens deze werkgroep onjuist, maar zij 
meent tevens dat pensioenkeuringen niet behoeven te worden beëindigd: 

59. Commissie Selectieprocedures, 1977, p. 58. 
60. Aldus de MvT bij de Wet arbeid gehandicapte werknemers, T K 1981-82, 17 384, nr.3, p. 
17. 
61. Zie de staatssecretaris van SZW, antwoord op vragen van de Tweede Kamer over 
aanstellingskeuringen bij Philips, Aanh. Hand. T K 1987-88,455. 
62. Straatsma, Mens en Onderneming 1963/33. 
63. Medisch Contact 1975, p. 1230. 
64. Commissie Selectieprocedures, 1977, p. 58. 
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"Het feit dat de aanstelling of de mdienstneming van de sollicitant 
afhankelijk zou zijn van de acceptatie door een pensioenfonds of een 
verzekeringsmaatschappij, acht zij onaanvaardbaar. 
[...] de werkgroep [...] acht het onjuist thans en in het kader van een 
regeling met betrekking tot werving en selectie wettelijk voor te 
schrijven dat het uitvoeren van pensioen- en verzekeringskeuringen 
verboden is." 6 5 

Gezien de belangen die met een pensioenkeuring worden gediend, acht ik 
het standpunt van de Interdepartementale werkgroep selectieprocedures 
het meest realistisch. Het indienstnemen van personeel is dan niet 
beslissend voor de toetreding tot de pensioenregeling. E n ook is de 
pensioenkeuring niet beslissend voor het indienstnemen van personeel. 

Het ontkoppelen van de pensioen- en aanstellingskeuring kan er de 
oorzaak van zijn dat in een onderneming sommige werknemers wel en 
andere niet in de pensioenregeling worden opgenomen. Dit is in verband 
met de gelijkheid tussen de werknemers minder gelukkig. Een oplossing 
hiervoor kan zijn de constructie waarin alle werknemers telkens in de 
ouderdomspensioenregeling worden opgenomen. De nabestaanden- en 
invahditeitspensioenregeling is bij een sterk verhoogd risico niet van 
toepassing, maar wel worden de normale werkgevers- en werknemers
bijdragen voor deze pensioenen ingehouden en afgedragen. Deze bijdragen 
delen in de beleggingsresultaten. Indien het overlijden of de invaliditeit 
intreedt, wordt het aldus gevormde vermogen aangewend voor een 
uitkering ineens. Hiernaast vindt periodiek - bijvoorbeeld eens per 5 of 10 
jaar - een herbeoordeling plaats van het risico. Indien het risico nog 
bestaat, verandert niets. Indien het risico niet meer aanwezig is, worden 
de bijdragen met terugwerkende kracht omgezet in pensioenaanspraken. 
Deze constructie kan een evenwicht brengen tussen de verschillende 
belangen van werkgevers, werknemers en uitvoeringsorganen van pen
sioenregelingen, zowel wat het verrichten van arbeid als het verrichten 
van pensioenkeuringen betreft. De constructie heeft tevens het voordeel 
dat de uitsluiting van de toetreding tot een pensioenregeling niet langer 
duurt dan met het risico in overeenstemming is. 

65. Interdepartementale werkgroep selectieprocedures, 1982, p. 102. 
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10.5.8. Conclusie met betrekking tot de pensioenkeuring 

De voorwaarde van medische keuring ten aanzien van de pensioen
toezegging is rechtsgeldig. Een pensioenkeuring is wenselijk met het oog 
op de (financiële) belangen van degenen die de middelen voor de pen
sioenvoorziening moeten opbrengen, ter bevordering van de gelijkheid 
tussen de deelnemers in de pensioenvoorziening, alsmede teneinde 
"brandend huis"-gevallen te weren. Een keuring op aids is, mits niet 
wordt gediscrimineerd, geenszins ontoelaatbaar indien wel op andere 
medische factoren wordt gekeurd. 
Ik bepleit een ontkoppeling van de pensioen- en de aanstellingskeuring, 
aldus dat de indiensttreding niet automatisch leidt tot opneming in de 
pensioenregeling. 
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Hoofdstuk 11 

I N S T E M M I N G O N D E R N E M I N G S R A A D E N O R G A N E N N V / B V 
M E T D E P E N S I O E N T O E Z E G G I N G 

11.1. Instemming van de ondernemingsraad 

11.1.1. Inleiding 

Voor elk door hem voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of 
intrekking van "een regeling met betrekking tot een pensioenverzekering" 
behoeft de werkgever ("ondernemer") op grond van art. 27, eerste lid, 
onderdeel b, W O R instemming van de ondernemingsraad. 

11.1.2. Instemming voor collectieve pensioenverzekering 

Blijkens het slot van art. 27, eerste lid, W O R heeft de ondernemingsraad 
een mstemmingsrecht met betrekking tot besluiten over een pensioen
verzekering, voor zover deze betrekking hebben op alle of een groep van 
de in de onderneming werkzame personen. Het slot van het artikel geeft 
aan, dat de besluiten die onder het instenimingsrecht vallen, een collec
tieve pensioenregeling betreffen.1 Voor besluiten over een individuele 
regeling met betrekking tot een pensioenverzekering behoeft de onder
nemer de instemming van de ondernemingsraad niet. Volgens de memorie 
van toelichting is het de bedoeling dat het instemniingsrecht geldt voor 
"regelingen van min of meer algemeen of permanent karakter" en "dus 
niet [...] voor beslissingen die betrekking hebben op één of een zeer 
beperkt aantal personen".2 De grens tussen een collectieve regeling (voor 
een groep) en individuele besluiten kan in concreto soms moeilijk zijn 
vast te stellen. Volgens Rb. Rotterdam 29 januari 1988 (n.g) is er geen 
besluit met betrekking tot een regeling aanwezig indien aan 55 individueel 
geselecteerde werknemers uit een grotere groep afzonderlijk een aanbod 
tot vervroegde uittreding ( V U T ) is gedaan. Dit oordeel acht ik onjuist. De 
omstandigheid dat een besluit telkens één individuele werknemer betreft, 
behoort mijns inziens niet uit te sluiten dat er een regeling in de zin van 

1. Koning, diss. 1987, p. 41. 
2. TK1976-77,13 954, nr.3, p. 4. 
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art. 27 W O R is. Anders wordt de deur voor ontduiking van het instem
mingsrecht open gezet. De nadere mvulling van het begrip groep kan op 
overeenkomstige wijze geschieden als de mvulling van het begrip groep in 
art. 2, tweede lid, PSW. 

11.1.3. Instemmingen regeling betreffende pensioen in cao 

A a n de ondernemingsraad komt het mstennningsrecht niet toe indien en 
voor zover een cao voor de onderneming een regeling met betrekking tot 
een pensioenverzekering bevat (art. 27, derde lid, W O R ) . Met een cao 
stelt dit onderdeel van art. 27 gelijk een regeling van arbeidsvoorwaarden 
vastgesteld door een publiekrechtelijk orgaan, zoals een verordening van 
een productschap of (hoofd)bedrijfschap op grond van de W B O . 
Bij de parlementaire behandeling van de W O R is door leden van de 
Tweede Kamer voorgesteld het mstenuningsrecht ten aanzien van een 
regeling op het gebied van een pensioenverzekering te schrappen, omdat 
het daarbij om primaire arbeidsvoorwaarden gaat waarover de vakbeweging 
pleegt te onderhandelen.3 In reactie hierop merkt de memorie van 
antwoord op dat er over getwist kan worden of de pensioenregelingen tot 
de primaire- of secundaire arbeidsvoorwaarden behoren. Afgezien daarvan 
is het volgens de memorie niet relevant of de vakbeweging over het 
onderwerp pleegt te onderhandelen. Zodra de vakbeweging dat doet en er 
een cao tot stand komt, vervalt de bevoegdheid van de ondernemingsraad 
immers ingevolge art. 27, derde lid, W O R . 4 

Voor zover de cao of verordening ruimte laat voor een nadere uitwerking 
van de regeling met betrekking tot de pensioenverzekering, heeft de 
ondernemingsraad voor die nadere uitwerking weer wel mstenuningsrecht.5 

Eveneens heeft de ondernemingsraad mstemmingsrecht ten aanzien van 
een besluit houdende een aanvulling van het pensioen waarop ingevolge de 
cao aanspraak kan worden gemaakt (besluit met betrekking tot een 
excedentpensioen). Dit kan er toe leiden dat "dubbele onderhandeling" 
nodig is. 6 Hieruit kan een conflict tussen de ondernemingsraad en de 
vakbeweging voortvloeien. Een dergelijk conflict kan zich ook voordoen 
indien de werkgever verbeteringen in de regeling op het gebied van de 
pensioenverzekering wil aanbrengen, waarin de vakbeweging - in verband 

3. W , T K 1976-77,13 954, nr.5, p.65. 
4. MvA, TK1976-77,13 954, nr.6, p. 38. 
5. Vgl. minister SZW, beschikking van 18 juli 1985, ROR 1985, nr.30, betreffende een 
vakantieregeling. 
6. De term gebruikt de minister van SZW in een rede op 30 januari 1988, Stcrt. 1988,22. 
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met een andere prioriteitenstelling wat de verdeling van de beschikbare 
loonruimte betreft - zich niet kan vinden. Voorts kan zich tijdens een 
cao-loos tijdperk een conflict voordoen. De vraag kan dan ook worden 
gesteld of de huidige afbakening van de bevoegdheden tussen onder
nemingsraad en vakbeweging gelukkig is . 7 Mede in het licht van de 
tendens tot decentralisatie van het arbeidsvoorwaardenoverleg lijkt een 
aanvullende bevoegdheid van de ondernemingsraad, ook op het terrein van 
de pensioenverzekering, nochtans wenselijk. 

11.1.4. Rechtsgevolg (ontbreken) instemming 

Het instemmingsrecht van de ondernemingsraad heeft uitsluitend directe 
rechtsgevolgen in de verhouding ondernemer/ondernemingsraad. Een besluit 
dat is genomen zonder dat ten aanzien daarvan de vereiste mstemming is 
verkregen, is nietig (art. 27, vijfde lid, W O R ) . De mstemming van de 
ondernemingsraad met een besluit omtrent een pensioenregeling heeft 
daarentegen niet tot gevolg dat de regeling bindend wordt voor de 
werknemers of automatisch deel gaat uitmaken van hun individuele 
arbeidsovereenkomsten. Voorts heeft het ontbreken van msternming van de 
ondernemingsraad niet tot gevolg dat met individuele werknemers gesloten 
pensioenovereenkomsten nietig zijn. 8 

Op grond van art. 2, tweede lid, PSW wordt de werkgever geacht een 
pensioentoezegging te hebben gedaan aan de werknemer die gaat behoren 
tot een groep van personen voor wie een pensioenregeling geldt. Deze 
regel geldt ongeacht of de desbetreffende regeling ingevolge de W O R 
nietig is. Aldus kan het in art. 2, tweede lid, PSW bepaalde het instem
mingsrecht zijn betekenis ontnemen. 

11.1.5. Het begrip pensioenverzekering 

1. Pensioenverzekering versus pensioenregeling 
A a n de ondernemingsraad komt het instemmingsrecht uitsluitend toe ten 
aanzien van besluiten over een regeling met betrekking tot een "pensioen
verzekering". Art . 27 is in deze zin komen te luiden bij wijziging van de 
W O R in 1979.9 Het oorspronkelijk wetsvoorstel tot wijziging van de W O R 
in 1979 kende de ondernemingsraad een mstenuningsrecht toe voor elk 

7. Zie nader Koning, diss. 1987, p. 54 e.v. 
8. Duk, De ondernemingsraad, art. 27, aant. 9. 
9. Wet van 8 april 1979, Stb. 229. 
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besluit met betrekking tot een "pensioenregeling".10 De term pensioen
regeling was conform de terminologie betreffende het destijds aan de 
ondernemingsraad toekomende adviesrecht op pensioenterrein.1 1 Dit roept 
de vraag op wat de term pensioenverzekering precies inhoudt en waarin 
deze term afwijkt van het begrip pensioenregeling. 

2. Samenloop zeggenschap PSW en W O R ? 
De S E R heeft het gebruik van de term pensioenregeling bekritiseerd. 1 2 

Wanneer de werkgever de pensioentoezegging uitvoert door zich bij een 
pensioenfonds aan te sluiten, ontstaat er volgens de S E R een samenloop 
van zeggenschapsbepalingen in W O R en PSW die tot een ernstige vertra
ging van de besluitvorming over pensioenregelingen kan leiden. De PSW 
schrijft immers voor dat het bestuur van een ondernemingspensioenfonds 
voor ten minste de helft uit vertegenwoordigers van de werknemers moet 
bestaan. Dit bestuur bepaalt, aldus de S E R , het beleid ter zake van een 
pensioenregeling. De S E R geeft in overweging de zeggenschapsbepaling in 
de P S W te laten prevaleren door het instemmingsrecht van de onder
nemingsraad te laten vervallen indien aan de onderneming een onder
nemingspensioenfonds is verbonden. De regering heeft de aanbeveling van 
de S E R niet in het wetsvoorstel overgenomen. Ter verklaring hiervan 
merkt de memorie van toelichting op: 

"Naar ons oordeel doet een dergelijke samenloop zich niet voor, omdat 
de Wet op de ondernemingsraden uitsluitend betrekking heeft op 
besluiten die door de ondernemer als zodanig worden genomen en niet 
op besluiten die door besturen van fondsen worden genomen ook al 
hebben de ondernemer of zijn vertegenwoordiger als l id van zo'n 
bestuur aan die besluiten meegewerkt".13 

De memorie van antwoord verklaart nader: 

"Pensioenregelingen die door een pensioenfonds worden getroffen, vallen 
niet onder art. 27, omdat het geen besluiten van de ondernemer zijn. 
Daarom is er volgens ons geen sprake van samenloop met de Pensioen
en spaarfondsenwet".14 

10. TK1975-76,13 954, nr.2. 
11. In art. 26, eerste lid, onderdeel b, WOR van 24 maart 1976, Stb. 225. 
12. SER, Advies nr. 1975,14, p. 27. 
13. MvT, T K 1975-76,13 954, nr.3, p. 43. 
14. MvA, T K 1976-77,13 954, nr.6, p. 38. 
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Deze verklaringen raken de kern van de zaak: het besluit van een 
ondernemer over een pensioenregeling is niet zonder meer op één lijn te 
stellen met het besluit van een ondernemingspensioenfonds. Hieraan doet 
de omstandigheid dat het besluit van de ondernemer kan resulteren in de 
oprichting van een pensioenfonds niet af. 1 5 Aldus wordt de scheiding 
tussen het doen van een pensioentoezegging en de uitvoering daarvan in 
beginsel juist getrokken. Wanneer wordt geredeneerd dat aan de onder
nemingsraad geen mstemmingsrecht behoeft toe te komen omdat werk
nemers ingevolge de PSW zeggenschap hebben ten aanzien van besluiten 
van een pensioenfonds, vereenzelvigt men ten onrechte oorzaak (pensioen
toezegging) en gevolg (uitvoering), ook al kan worden toegegeven dat bij 
een ondernemingspensioenfonds de zeggenschapbevoegdheid van de 
werknemers ingevolge de W O R en de PSW zich in dezelfde personen kan 
verenigen. 

3. Invoeging begrip pensioenverzekering 
Niettemin is tijdens de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel 
door aanneming van het amendement Keja/De Korte het begrip pensioen
verzekering in art. 27, eerste l id, onderdeel b, W O R in de plaats gesteld 
van de term pensioenregeling.1 6 Ui t de toehchting op het amendement 
büjkt dat de tekstwijziging beoogt samenloop van democratiseringsbepalin-
gen in de W O R en de PSW te voorkomen. De indieners van het amende
ment oordelen dat de regels in de PSW over de democratische be-
slmtvorming over pensioenregelingen voorrang moeten hebben boven de 
regels in de W O R . 1 7 Volgens de memorie van antwoord aan de E K is de 
reikwijdte van het mstemmingsrecht door de tekstwijziging beperkt ten 
opzichte van de oorspronkelijke voorstellen. Het begrip pensioenverzeke
ring betekent naar het oordeel van de memorie dat de instemming van de 
ondernemingsraad voortaan "dus" niet meer nodig is voor: 

"besluiten van de ondernemer met betrekking tot vaststelling, wijziging 
of intrekking van een pensioenregeling, wanneer deze is ondergebracht 
bij een ondernemingspensioenfonds of een bedrijfstakpensioenfonds". 

Wanneer de pensioenen door middel van verzekeringsovereenkomsten zijn 
ondergebracht bij verzekeraars acht de memorie de instemming van de 

15. Zie ook Nota n.a.v. E V bij de wijziging van de WOR, TK1977-78,19 534, nr. 10, p. 26. 
16. T K 1977-78,13 954, nr.169. 
17. Nader verslag, T K 1977-78,13 954, nr.109, p. 29. 
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ondernemingsraad wèl vereist. 1 8 Het valt op dat volgens de interpretatie 

in de memorie van antwoord de definitieve tekst van art. 27, eerste lid, 

onderdeel b, W O R - in tegenstelling tot de oorspronkelijke aanbeveling 

van de S E R - het mstenimingsrecht van de ondernemingsraad niet alleen 

uitsluit voor het geval aan de onderneming een ondernemingspensioenfonds 

is verbonden, maar ook indien de werkgever is toegetreden tot een 

bedrijfspensioenfonds. 

Ook in de literatuur is het de algemene opvatting dat de ondernemings

raad slechts een instemmingsrecht heeft ten aanzien van besluiten op het 

gebied van pensioen, voor zover de pensioenregeling wordt uitgevoerd 

door middel van verzekeringsovereenkomsten (B- of C-polis). 1 9 

4. Beschouwing over begrip pensioenverzekering 

De opvatting dat de ondernemingsraad geen instemmingsrecht heeft 

wanneer de pensioenregeling is ondergebracht bij een pensioenfonds gaat 

uit van een onjuiste interpretatie van het begrip pensioenverzekering. Zij 

vermengt de pensioentoezegging enerzijds en de uitvoering daarvan 

anderzijds. Die opvatting onderkent aldus onvoldoende dat binnen het 

samenstel van pensioenverhoudingen de rechtsverhouding werkgever/werk

nemer moet worden onderscheiden van de rechtsverhouding uitvoerings

orgaan/werknemer. Dubbele zeggenschap kan zich niet voordoen wanneer 

de ondernemingsraad bevoegdheden krijgt met betrekking tot besluiten van 

de onderneming: aldus betreedt de ondernemingsraad het terrein van de 

pensioenfondsbesturen niet. Overigens voorkomt art. 29 W O R de gevreesde 

samenloop van democratiseringsbepalingen in de W O R en de PSW. Op 

grond van art. 29 W O R heeft de ondernemingsraad het recht ten minste 

de helft van het aantal bestuursleden te benoemen van instellingen, die 

door de werkgever ten behoeve van de werknemers zijn opgericht, echter 

behoudens voor zover een andere wet in het bestuur van een dergelijke 

instelling voorziet. Voor pensioenfondsen voorziet de PSW in het bestuur 

en heeft de ondernemingsraad dus geen benoemingsrecht. Waar nodig 

wordt een dubbele zeggenschap bovendien voorkomen door de bepaling dat 

de ondernemingsraad geen instemmingsrecht heeft indien een cao of een 

daarmee gelijk gestelde regeling bepalingen met betrekking tot de 

pensioenverzekering bevat. Het lijkt mij evenwel niet juist de onder

is. MvA BK, 1978-79,13 954, nr.8d, p. 23. 
19. Duk, De ondernemingsraad, art. 27, aant. 15; Van Haren, Medezeggenschap van werk
nemers, 1985, p. 380 e.v.; Tulfer, Pensioenen, 1986, p. 42 en 64; Benders/Den Heijer, 
Pensioenen, 1987, p. 102. Zie ook ACP, bericht no. 813 van 5 oktober 1978 en ministerie van 
SZW, Inzicht, 1987, p, 91. 
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nemingsraad het - additionele - instemmingsrecht geheel te ontnemen op 
de enkele grond dat de werkgever ter uitvoering van pensioentoezeggingen 
toetreedt tot een pensioenfonds. 
De opvatting dat de ondernemingsraad geen mstemmingsrecht heeft indien 
de werkgever toetreedt tot een pensioenfonds gaat kennelijk uit van de 
gedachte dat er bij deze wijze van uitvoering van een pensioentoezegging 
geen overeenkomst betreffende een pensioenverzekering tot stand komt. 
Deze gedachte is niet juist. Een pensioenfonds doet in feite hetzelfde als 
een verzekeraar, namelijk het bieden van een verzekering ter zake van 
pensioen. De definitie van bedrijfs- en ondernemingspensioenfonds in art. 
1, eerste lid, onderdelen b en c, PSW bevestigt dit: volgens de definitie 
worden in de fondsen gelden bijeengebracht strekkende tot "verzekering 
van pensioen". Een argument voor de onjuistheid van de gedachte blijkt 
ook uit de Wet toezicht verzekeringsbedrijf, die het uitvoeren van 
pensioentoezeggingen door pensioenfondsen als de uitoefening van het 
verzekeringsbedrijf beschouwt (art. 6 W T V ) . 

5. Rechtspraak over het begrip pensioenverzekering 
Het vonnis van de Ktr . Amersfoort van 28 mei en 19 augustus 1980, R O R 
1971-84, nr. 102 laat zien dat de ondernemingsraad geacht kan worden 
mstemmingsgerechtigd te zijn indien de pensioenregeling door een 
pensioenfonds wordt uitgevoerd en onderstreept de wenselijkheid daarvan. 
De werkgever, Howson-Algraphy, was in deze zaak voor de pensioenen 
van de werknemers aangesloten bij het Bedrijfspensioenfonds voor de 
Metaalnijverheid. Wanneer het pensioenfonds besluit de pensioengrondslag 
te verhogen, wil de werkgever - in verband met de daaruit voortvloeiende 
verhoging van de pensioenpremies - de helft van de totale pensioenpremie 
ten laste van de werknemers gaan brengen. Op grond van het op de 
geldende cao gebaseerde "Arbeidsreglement" mag de werkgever de helft 
van de pensioenpremie doorberekenen aan de werknemers, doch in het 
verleden had hij van deze bevoegdheid geen gebruik gemaakt. Het besluit 
met betrekking tot het doorberekenen van de premies legt de werkgever 
vast in de regeling "Verandering van pensioenvoorwaarden en premie
betaling". De ondernemingsraad doet vervolgens onder verwijzing naar art. 
27, vijfde l id, W O R een beroep op de nietigheid van het besluit, omdat 
zijn mstemming niet is gevraagd. In de vervolgens door de werkgever bij 
de kantonrechter gevraagde beslissing hierover, betwist de werkgever dat 
de ondernemingsraad een instemmingsrecht toekomt op grond van het 
argument dat de cao een inhoudelijke regeling over de pensioenen bevat. 
Dit argument gaat volgens de kantonrechter niet op. De cao laat ruimte 
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voor verdergaande en afwijkende maatregelen van de werkgever. Der
gelijke maatregelen waren in het onderhavige geval ook genomen: er gold 
aanvankelijk een gunstiger regeling voor het aan de werknemers door
berekenen van de pensioenpremies. D e kantonrechter stelt dan ook vast 
dat de verandering van de premiebetaling niet inhoudelijk in de cao is 
geregeld. Daar het besluit omtrent de premiebetaling betrekking heeft op 
"alle en in ieder geval op een groep van de in verzoeksters onderneming 
werkzame personen" oordeelt de kantonrechter mitsdien dat het besluit 
aan het instemmingsrecht van de ondernemingsraad is onderworpen. 
De beslissing geeft een mijns inziens juiste benadering van de bevoegd
heden van de ondernemingsraad. Opmerkelijk in deze zaak is dat geen 
enkele rol speelde de omstandigheid dat de werkgever ter uitvoering van 
de pensioenregeling tot een pensioenfonds was toegetreden. Die omstan
digheid vormde naar het oordeel van partijen kennelijk geen beletsel voor 
het instenuningsrecht van de ondernemingsraad. 

6. Conclusie 
Ik kom tot de conclusie dat elk besluit van een werkgever met betrekking 
tot een pensioenregeling onder het mstennningsrecht van de onderne
mingsraad valt, zulks ongeacht de wijze van uitvoering van de regeling. 
Teneinde elk misverstand te voorkomen omtrent de bevoegdheid van de 
ondernemingsraad in geval de pensioenregeling door een pensioenfonds 
wordt uitgevoerd, is het niettemin wenselijk dat de tekst van art. 27, 
eerste lid, onderdeel b, W O R op dit punt wordt gewijzigd. Ook het 
rapport inzake onvolkomenheden, onduidelijkheden en/of omissies in de 
W O R bepleit duidelijk in de W O R vast te leggen, dat de ondernemingsraad 
in bedoeld geval een mstemmingsrecht heeft. Het rapport stelt hiertoe 
voor het begrip pensioenverzekering te vervangen door het begrip 
"pensioenreglement".20 Ik acht het beter terug te keren tot de oor
spronkelijke - in de W O R 1976 en het wetsvoorstel voor de W O R 1979 
opgenomen - term "pensioenregeling". 

11.1.6. Afbakening begrip pensioenverzekering in relatie tot arbeidsduurverkorting 
en VUT 

Een regeling met betrekking tot een pensioenverzekering is volgens de 
Rb. Amsterdam 10 april 1986 (k.g.), K G 1986, 198, niet aanwezig indien 
een regeling inzake arbeidsduurverkorting (adv) zo is ingevuld, dat de 

20. TK1984-85,18 980, nr.2, p. 29. 
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werkgever een koopsom stort, die te gelegener tijd kan worden gebruikt 
voor het opnemen van adv in de vorm van vervroegde pensionering. Deze 
"lijfrente" is volgens de rechtbank niet gelijk te stellen met een pen
sioenverzekering. Een verzekering is hier inderdaad niet aanwezig. Het 
Hof Amsterdam 21 augustus 1986, N J 1987, 815 oordeelt in hoger beroep 
dat de vraag omtrent de kwalificatie van de adv-regeling als pensioen
verzekering niet aan de orde komt, omdat de regeling als een werktijd
regeling moet worden aangemerkt, ter zake waarvan de ondernemingsraad 
op grond van art. 27, eerste lid, onderdeel c, W O R instemniingsrecht 
heeft.2 1 

Een VUT-regeling kan voor de toepassing van art. 27 W O R op één lijn 
worden gesteld met zowel een werktijdregeling als een regeling op het 
gebied van het ontslagbeleid. Ten aanzien van een ontslagregeling heeft 
de ondernemingsraad krachtens art. 27, eerste lid, onderdeel f, W O R 
mstemmingsrecht. Een besluit over vervroegde uittreding is derhalve aan 
het instemmingsrecht van de ondernemingsraad onderworpen, behoudens 
voor zover de VUT-regeling inhoudelijk in een cao is vastgelegd. 

11.1.7. Inhoud aan instemmingsrecht onderworpen besluiten 

In het perspectief van het voorgaande kan worden aangegeven tot welke 
besluiten van de werkgever op het gebied van pensioen het instem
mingsrecht van de ondernemingsraad zich inhoudelijk uitstrekt. De W O R 
bevat op dit punt geen beperkingen. Naar hun inhoud bestrijken de aan 
het mstemmingsrecht onderworpen besluiten derhalve een zeer breed 
terrein. 
Zo vallen onder het mstenimingsrecht besluiten met betrekking tot: 
- het opzetten van een pensioenregeling (het doen van een pensioen

toezegging), 
- de inhoud van de regeling (zoals toelatingsvoorwaarden, gedekte risico's, 

uitkeringsmodaüteiten, premiehoogte en premieverdeling) en 
- de wijze van uitvoering van de pensioentoezegging.22 

Laatstbedoeld besluit valt te onderscheiden van de uitvoering zelf. Het 
instemmingsrecht met betrekking tot een besluit over de wijze van 
uitvoering betekent concreet dat de onderneming instemming van de 
ondernemingsraad behoeft over de keuze van de wijze van uitvoering 

21. Vgl. ook H R 26 juni 1987, RvdW 1987,149. 
22. Vgl. Duk, De ondernemingsraad, art. 27, aant. 15. Zie over het instemmingsrecht ter 
zake het niveau van de aanspraken ook Koning, Artikel 27 WOR: Een bron van mogelijke 
spanningen in het arbeidsrecht, 1986, p. 257. 
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(pensioenfonds, B-polis, C-polis), over de keuze van het uitvoeringsorgaan 

(welke verzekeraar) en over een wijziging van die keuze. De onder

nemingsraad heeft dus instemmingsrecht ten aanzien van het eenzijdige-

niet op een cao gebaseerde - besluit van de werkgever strekkende tot het 

oprichten van een pensioenfonds.2 3 Dat een wijziging van verzekeraar 

onder het instennningsrecht valt is begrijpelijk, want tussen verzekeraars 

kunnen verschillen bestaan wat de soliditeit en continuïteit betreft.2 4 Het 

besluit van de werkgever vrijstelling te verzoeken van de verplichte 

deelneming in een bedrijfspensioenfonds is eveneens aan het instem

mingsrecht van de ondernemingsraad onderworpen. 

11.1.8. Conclusie instemming ondernemingsraad 

De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht met betrekking tot elk 

besluit van de werkgever omtrent een pensioemegeling, voor zover de 

materie niet inhoudelijk in een cao is geregeld. De wijze van uitvoering 

van de regeling - door een pensioenfonds of door een verzekeraar - doet 

hierbij niet ter zake. Het verlenen van msteniming heeft uitsluitend 

rechtsgevolg in de verhouding tussen de werkgever en de ondernemings

raad. Insteniming van de ondernemingsraad heeft niet tot gevolg dat de 

pensioenregeling bindend wordt voor de werknemers. Het ontbreken van 

insteniming maakt aan de andere kant een gesloten pensioenovereenkomst 

niet nietig. Dit laatste kan er in combinatie met de regel van art. 2, 

tweede lid, PSW inzake het vermoeden van een pensioentoezegging toe 

leiden, dat het instemmingsrecht feitelijk wordt doorbroken. 

112.. Instemming organen van een nv/bv 

11.2.1. Inleiding 

Het doen van een pensioentoezegging is bij een naamloze en besloten 

vennootschap een bevoegdheid van het bestuur (art. 2:130 en 2:240 BW) . 

Het is niettemin mogelijk dat de statuten bepalingen inhouden op grond 

waarvan voor het nemen van een besluit omtrent een pensioenregeling de 

insteniming van één of meer organen van de vennootschap is vereist. Z o 

kan de algemene vergadering van aandeelhouders (ava) of de raad van 

commissarissen (rvc) een instemmingsrecht hebben. Het besluit met 

23. In gelijke zin Varkevisser, OR-informatie 2,1986, p. 13. 
24. Vgl. Duk, De ondernemingsraad, art. 27, aant. 15. 
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betrekking tot een pensioenregeling behoort niet tot de besluiten omtrent 
een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden, waarvoor art. 
2:164, eerste lid, onderdeel k, B W goedkeuring van de rvc voorschrijft. 

11.2.2. Rechtsgevolg ontbreken instemming 

Het ontbreken van de statutair vereiste msteniming van het vennoot
schapsorgaan heeft in beginsel geen rechtsgevolg voor derden. De 
hoofdregel in het rechtspersonenrecht is dat de interne verhouding niet 
bepalend is voor de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid (volmacht) 
van het bestuur. 2 5 U i t deze regel volgt dat door en tegen derden geen 
beroep kan worden gedaan op andere statutaire beperkingen en voor
waarden betreffende de bevoegdheid van het bestuur dan die waaraan de 
wet tegenover de wederpartij werking toekent. Deze consequentie ligt 
uitdrukkelijk besloten in art. 2:130 en 2:240, derde lid, B W (zie ook art. 
2:164, tweede lid, B W voor het ontbreken van goedkeuring van de rvc) en 
volgt wat het N B W betreft uit het dwingend karakter van de bepalingen 
van het rechtspersonenrecht (art. 2:25 N B W ) . 2 6 Het ontbreken van de 
intern, statutair, vereiste msteniming van de ava of rvc tast tegenover de 
derde-werknemer de rechtsgeldigheid van een besluit omtrent een 
pensioenregeling (het doen van een pensioentoezegging) dus niet aan. 
De uitspraak van Hof 's-Gravenhage 29 april 1966, N J 1967, 247 betreft 
een geval waarin een nv de nietigverklaring van een door haar gedane 
pensioentoezegging vordert, op grond van de stelling dat de toezegging 
niet door een besluit van de ava is gedekt. Het hof wijst de vordering 
op juiste gronden af met de motivering dat de wet voor de toekenning 
van pensioenrechten niet de goedkeuring door de ava eist. Op een uit de 
wet voortvloeiend instemmingsvereiste zou wel een beroep gedaan kunnen 
worden tegenover degene tot wie de pensioentoezegging is gericht. Het 
hof overweegt overigens ook dat goedkeuring door de ava evenmin door 
de statuten is vereist, zodat niet geheel duidelijk wordt of het hof tot 
een ander oordeel zou zijn gekomen indien de statuten de goedkeuring 
wel hadden voorgeschreven. 

25. Van der Heijden/Van der Grinten, Handboek voor de nv en bv, 1989, nr. 235 en Asser-
Van der Grinten, De rechtspersoon, 1986, nr. 82. 
26. Vgl. MvT en MvA Invoeringswet (zesde gedeelte) NBW, T K 1982-83, 11 725, nr.3, p. 74, 
resp. T K 1984-85,17 725, nr.7, p. 27. 
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11.2.3. Ontbreken instemming en het vertrouwensbeginsel 

Ondertussen mag niet uit het oog worden verloren dat het vertrouwens
beginsel zoals bedoeld in art. 3.2.3 N B W en - specifiek voor volmacht
situaties - in art. 3.3.2, tweede lid, N B W een corrigerende werking kan 
vervullen op bovengenoemde hoofdregel (de artikelen kunnen als geldend 
recht worden beschouwd). Wanneer de werknemer redelijkerwijs moest 
weten dat voor een besluit omtrent een pensioenregeling de instemming 
van een orgaan van de nv/bv is vereist en hij er niet op mocht ver
trouwen dat deze instemming was verleend, kan de goede trouw mee
brengen dat de werknemer, geen beroep mag doen op de slechts interne 
werking van een statutair mstemmingsvereiste. De vennootschap kan het 
ontbreken van mstenuning (en dus van volmacht) dan aan de werknemer 
tegenwerpen. Praktisch gesproken zal het vertrouwen aan de zijde van de 
werknemer op aanwezigheid van een volmacht kunnen ontbreken, indien 
de werknemer zelf bestuurder, aandeelhouder of commissaris van de 
vennootschap is. In het geval berecht door Ktr. Utrecht 2 juli 1984, Prg. 
1984, 2224 doet een bv aan een werknemer, tevens aandeelhouder, bij 
zijn indiensttreding in het jaar 1979 een pensioentoezegging. Krachtens de 
statuten is voor de toezegging de mstemming van de ava vereist, welke 
mstemming echter niet is gegeven. Pas nadat de werknemer-aandeelhouder 
in 1983 wegens een verstoorde arbeidsverhouding is ontslagen, beroept de 
bv zich op de ongeldigheid van de toezegging wegens het ontbreken van 
de instemming van de ava en de werknemer deswege in 1983 werd 
ontslagen. De kantonrechter oordeelt dat de toezegging inderdaad rechtens 
ongeldig is, doch dat de bv onder de gegeven omstandigheden haar recht 
om daarop een beroep te doen heeft verwerkt. Onder de geschetste 
omstandigheid kan de redelijkheid en billijkheid inderdaad aan een beroep 
op het ontbreken van de mstemming in de weg staan (vgl. art. 1374 B W 
en art. 6.1.1.2 en 6.5.3.1 N B W ) . 
Hof 's-Gravenhage 29 april 1966, N J 1967, 247 betreft een geval waarin 
het bestuur van een nv voor het toekennen van pensioen de mstemming 
van de rvc behoeft. De rvc bestaat in casu uit één persoon. Dezelfde 
persoon is volgens de statuten bij ontstentenis van het bestuur met het 
beheer van de nv belast. Wanneer de betreffende commissaris op een 
gegeven moment aldus beheersbevoegd wordt, zegt hij zichzelf een 
pensioen toe. De nv beroept zich op het ontbreken van instemming van de 
rvc. Het hof beslist dat, nu het bestuur en de rvc uit één en dezelfde 
persoon bestaan, de statutair vereiste instemming van de rvc in het 
bestuursbesluit besloten ligt. Dit lijkt mij een praktische oplossing, maar 
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onder omstandigheden kan het bedoelde besluit in strijd met de redelijk
heid komen en deswege nietig worden verklaard (art. 2:11 en 2:13 B W ) . 

Het vertrouwen op aanwezigheid van een volmacht kan - ook zonder dat 
de werknemer bestuurder, commissaris of aandeelhouder is - wellicht 
ontbreken indien aan een werknemer een pensioen van een zodanig niveau 
wordt toegezegd, dat het hem volstrekt duidelijk moet zijn dat de 
vennootschap niet bevoegd is een dergelijke pensioentoezegging te doen. 
Volgens Hof 's-Gravenhage in eerdergenoemd arrest van 29 april 1966, N J 
1967,247 kunnen de onderhavige pensioentoezeggingen: 

"ook al is met deze toezeggingen een zodanig bedrag gemoeid dat 
hiermede het kapitaal der N . V . verloren gaat, niet worden gezegd 
zozeer te strijden met de redelijkheid, billijkheid of goede trouw, dat 
zij op deze grond als nietig moeten worden beschouwd". 

H o f Arnhem 24 december 1963, N J 1964, 232 oordeelt dat in casu met de 
gedane pensioentoezegging geen bedragen zijn gemoeid die voor de 
onderhavige nv "ondragelijk" zijn. Volgens het hof is tevens: 

"niet [...] aangetoond dat geen redelijk handelende vennootschap een 
pensioenbesluit als het onderhavige zou nemen". 

De toezegging acht het hof derhalve niet in strijd met de redelijkheid en 
billijkheid. 

11.2.4. Conclusie instemming organen nv/bv 

Een nv of nv kan door of tegen derden in beginsel geen beroep doen op 
het ontbreken van de statutair vereiste mstenmiing van een vennootschap
sorgaan met een pensioentoezegging. De goede trouw kan onder omstan
digheden evenwel anders meebrengen, met name indien de betrokkene wist 
dat de instemming was vereist en kon weten dat deze niet is gegeven. De 
afwezigheid van goede trouw in verband met de hoogte van het toege
zegde pensioen kan alleen in zeer uitzonderlijke gevallen worden aan
genomen. Het moet om extreme situaties gaan, waarin - naar voor ieder 
duidelijk behoort te zijn - een redelijk handelend vennootschap zich 
nimmer brengt. 
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Hoofdstuk 12 

V E R P L I C H T E D E E L N E M I N G EST B E D R I J F S P E N S I O E N F O N D S 

12.1. Inleiding 

Op grond van de Wet betreffende verplichte deememing in een bedrijfs
pensioenfonds (Wet Bpf) kan de minister van S Z W het deelnemen in een 
bedrijfspensioenfonds verplicht stellen voor alle of bepaalde groepen van 
bedrijfsgenoten. De verplichte deememing in een bedrijfspensioenfonds is 
kwantitatief een belangrijke rechtsfiguur in het geheel van aanvullende 
pensioenvoorzieningen voor werknemers. Blijkens de financiële gegevens 
pensioenfondsen 1987 van de Verzekeringskamer waren er in dat jaar 78 
bedrijfspensioenfondsen, waarvan er 64 verplicht waren gesteld. D e 78 
fondsen hadden (afgerond) 1,5 miljoen actieve deelnemers, 3,7 miljoen 
gerechtigden met premievrije aanspraken en 0,7 miljoen gepensioneerden 
in hun bestand. 

12.2. Doelstelling van de Wet Bpf 

12.2.1. Historische achtergrond 

De eerste bedrijfspensioenfondsen zijn rond de jaren twintig van deze 
eeuw opgericht op basis van een besluit van de (werkgevers)vereniging in 
een bedrijfstak of op basis van bepalingen dienaangaande in een cao. 1 

Voor zover de fondsen mede werden gefinancierd met op het loon 
ingehouden bijdragen van de werknemer waren de in het op art. 1637s B W 
gebaseerde Besluit fondsen en spaarregelingen neergelegde bepalingen op 
deze pensioenfondsen van toepassing.2 

De ontwikkeling van de cao betekende een stimulans voor het oprichten 
van bedrijfspensioenfondsen door werkgevers en werknemers gezamenlijk.3 

Aanvankelijk was de deelneming in deze fondsen wat de werkgevers 
betreft gebaseerd op vrijwilligheid. De werkingssfeer van de eerste 
bedrijfspensioenfondsen strekte zich - behoudens vrijwillige toetreding 

1. Offerhaus, diss. 1953, p. 10. 
2. KB van 31 maart 1908, Stb. 94, laatstelijk gewijzigd bij KB van 26 augustus 1986, Stb. 469. 
3. MvT Wet Bpf, TK194748,785, nr.3, p. 3. Zie ook Smit, ESB1948, p. 512. 

198 



door een werkgever - niet verder uit dan tot de werkgevers, aangesloten 
bij de werkgeversorganisaties en hun werknemers. Een werkgever kon zich 
aan de werkingssfeer van het bedrijfspensioenfonds onttrekken door zijn 
lidmaatschap van de werkgeversorganisatie te beëindigen. 
Het totstandkomen van de Wet op het algemeen verbindend en het 
onverbindend verklaren van bepalingen van cao's (Wet aw) opende de 
mogelijkheid bepalingen in cao's betreffende (de premiebetaling aan) 
pensioenfondsen algemeen verbindend te verklaren.4 Juist met het oog op 
deze mogelijkheid maakt art. 2, tweede lid, Wet aw "voor fondsen, die uit 
hun aard een meer permanent karakter dragen" een uitzondering op de 
regel dat cao-bepalingen voor maximaal twee jaar verbindend kunnen 
worden verklaard. 5 Nochtans is de algemeen verbindend verklaring niet bij 
uitstek een geschikt instrument om pensioenregelingen duurzaam en 
zonder onderbreking te laten gelden. Bepalingen in cao's omtrent 
(pensioen)fondsen kunnen immers niet voor een langere tijd verbindend 
worden verklaard dan de tijd voor welke de cao is aangegaan. Dit is 
blijkens art. 18 Wet cao maximaal vijf jaar. Voorts heeft algemeen 
verbindend verklaring ingevolge art. 2, derde lid, Wet aw geen terug
werkende kracht en evenmin werkt zij na. 6 Indien de algemeen verbindend 
verklaringen van opeenvolgende cao's niet naadloos aan elkaar sluiten, 
ontstaan lacunes, perioden waarin geen verbindendverklaring van kracht 
is. De werkgevers die geen partij zijn bij de cao zijn in zo'n periode dus 
niet gebonden aan de cao-regeling. Daar pensioenverhoudingen uit hun 
aard langdurige rechtsgevolgen meebrengen biedt de Wet aw dan ook 
geen doelmatig kader voor het algemeen verbindend verklaren van 
bepalingen in cao's betreffende bedrijfspensioenfondsen. Het is mede 
hieraan toe te schrijven dat voor de bedrijfspensioenfondsen geen enkele 
maal van de Wet aw gebruik is gemaakt. Cao-bepalingen betreffende 
VUT-fondsen worden daarentegen frequent met toepassing van de Wet aw 
algemeen verbindend verklaard. Dit kan hierdoor worden verklaard dat 
VUT-regelingen in beginsel bedoeld zijn als tijdelijke maatregelen.7 

In en na de tweede wereldoorlog werd de vrije loonvorming aan banden 
gelegd. Dit was tevens van invloed op de bedrijfspensioenfondsen. Meer 
dan voorheen was het, in het kader van de geleide loonpolitiek, nodig 

4. Wet aw van 25 mei 1937, Stb. 801. 
5. De uitzondering is voor met name de verbindendverklaring van "pensioenregelingen" 
ingevoegd in de Wet aw op grond van het amendement Kupers/Donker, T K 1936-37, 274, 
nr.10, II. 
6. HR18 januari 1980, NJ1980,348. 
7. Vgl. Lutjens/Wessels, NJB1987, p. 1517 e.v. 
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dat, wanneer een bedrijfspensioenfonds werd opgericht, dit zijn werkings
sfeer zou uitstrekken over de gehele bedrijfstak opdat de kosten voor 
loon en sociale lasten voor iedere onderneming c.q. de netto-lonen voor 
de werknemers in de bedrijfstak gelijk zouden zijn. Het gelijktrekken van 
de arbeidsvoorwaarden moest voorkomen dat werkgevers elkaar gingen 
beconcurreren door geen pensioenregeling voor hun personeel te treffen 
en aldus hetzij lagere arbeidskosten hadden, hetzij een hoger netto-loon 
konden betalen. Dit laatste sprak veel werknemers aan in verband met de 
destijds geldende loonstop.8 In deze periode stelde het B B A 1945 het 
College van Rijksbemiddelaars in staat regelingen ter zake van arbeids
voorwaarden op te leggen voor een bedrijfstak of het gehele bedrijfs
leven. 9 Deze regelingen hadden dezelfde rechtskracht als algemeen 
verbindend verklaarde cao-bepalingen. Van zijn bevoegdheid een bindende 
regeling vast te stellen heeft het College van Rijksbemiddelaars een 
aantal malen gebruik gemaakt, teneinde werkgevers en werknemers in 
een bedrijfstak tot premiebetaling aan een bedrijfspensioenfonds te 
verplichten. 1 0 Aan het aldus verplichtstellen van de deelneming in een 
bedrijfspensioenfonds kleven echter dezelfde bezwaren als aan het 
algemeen verbindend verklaren van pensioenbepalingen in een cao. 

12.2.2. Strekking van de Wet Bpf 

De Wet Bpf beoogt een meer uitgewerkte en verbeterde regeling te geven 
voor de verphchtstelling van het deelnemen in een bedrijfspensioenfonds 
dan de Wet aw kent. 1 1 Wel heeft de Wet aw voor verschillende onder
delen van de Wet Bpf model gestaan. Dit vormt de reden waarom de Wet 
aw voor de interpretatie van een aantal bepalingen in de Wet Bpf van 
belang is. De strekking van de Wet Bpf is op het gebied van de pen
sioenen ook dezelfde als die van de Wet aw op het gebied van de 
arbeidsvoorwaarden in het algemeen. Deze strekking is volgens de 
memorie van antwoord: 

"het wegnemen van de mogelijkheid om door het niet-geven van 
pensioen een voorsprong op de vakgenoten te hebben".1 2 

8. Maitland, De N V 26e jrg., 1949, p. 196. 
9. Besluit van 5 oktober 1945, Stb. F214. 
10. Offerhaus, diss. 1953, p. 9 e.v. Zie ook Van Esveld, SMA1958, p. 287. 
11. MvA Wet Bpf, TK194849,785, nr.5, p. 11. 
12. T K 1948-49,785, nr.5, p. 11. 
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Het gaat er dus om de onderlinge concurrentie in een bedrijfstak op 
pensioenterrein tegen te gaan. Wellicht heeft het argument van het 
tegengaan van concurrentie voor de verbindend verklaring van cao
bepalingen in het algemeen in de loop der tijd aan kracht ingeboet; voor 
bepalingen die sommige werknemers niet veel interesseren, zoals bepalin
gen over de pensioenvoorziening, gaat het argument nog op . 1 3 

De Wet Bpf beoogt tevens een sociaal belang te dienen. Bij een bedrijfs-
taksgewijze opbouw van de pensioenvoorziening kunnen de kosten door de 
bedrijfsgenoten gezamenlijk worden gedragen. Aldus kan met een zoge
heten doorsneepremie worden gewerkt, waarbij de jongere werknemers 
(de goede risico's) meebetalen aan de premie die ten behoeve van oudere 
werknemers (slechte risico's) moet worden opgebracht. Hiermee wordt de 
onderlinge verbondenheid van de werknemers in een bedrijfstak tot 
uitdrukking gebracht.1 4 De collectieve bedrijfstaksgewijze regeling van de 
pensioenvoorziening heeft voorts additionele voordelen: bij verandering 
van werkgever binnen de werkingssfeer van het pensioenfonds doet zich 
geen pensioenbreuk voor en het draagvlak voor de financiering is groot, 
waardoor zaken als de aanpassing van de pensioenaanspraken aan de 
inflatie gemakkelijker zijn te realiseren. 

Zowel het concurrentie-element als het sociale aspect brengen mee dat 
het deelnemen in een bedrijfspensioenfonds voor alle bedrijfsgenoten 
verplicht dient te zijn. Zonder verphchtstelling blijft concurrentie 
mogelijk. Dit maakt ook duidelijk dat het van belang is dat de verplicht
stelling mede de zelfstandigen in een bedrijfstak kan omvatten. Het 
sociale aspect toont aan dat het bedrijfspensioenfonds niet alleen 
verplicht moet zijn, maar tevens in beginsel een monopoliepositie dient te 
hebben. Zonder een monopoliepositie zullen degenen die elders goedkoper 
terecht kunnen - de jongere werknemers - niet tot het bedrijfspensioen
fonds toetreden, zodat de levensvatbaarheid van het fonds wordt aan
getast. 

123. Het begrip bedrijfspensioenfonds 

De Wet Bpf definieert een bedrijfspensioenfonds in art. 1, eerste lid, 
onderdeel b, als: 

13. Vgl. Jacobs, diss. 1986, p. 226. 
14. Vgl. de toelichting van de minister van SZ, Hand. TK1949, p. 1101. 
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"een in een bedrijfstak werkend fonds, waarin hetzij alleen ten bate 
van personen, die als werknemer, hetzij mede ten bate van personen, 
die in andere hoedanigheid in die bedrijfstak werkzaam zijn, gelden 
voor pensioenen worden bijeengebracht". 

De omschrijving van het begrip bedrijfspensioenfonds in art. 1, eerste üd, 
onderdeel b, PSW komt vrijwel met deze definitie overeen; die omschrij
ving is volgens de memorie van toelichting bij de PSW ook "goeddeels" 
aan de Wet Bpf ontleent.1 5 

Een bedrijfspensioenfonds is een werkend fonds. Een verphchtstelling zal 
derhalve slechts kunnen worden uitgesproken met betrekking tot een 
bedrijfspensioenfonds dat werkt, dat dus formeel is opgericht. 1 6 

De eigen identiteit ontleent een bedrijfspensioenfonds aan de omstandig
heid dat het fonds in een bedrijfstak werkzaam is. Hierbij kan de 
werkingssfeer van het fonds beperkt zijn tot een deel van een bedrijfstak 
of tot een deel van het land (art. 2 Wet Bpf en art. 1, vijfde lid, P S W ) . 1 7 

Ook is mogelijk dat een bedrijfspensioenfonds meer dan één bedrijfstak 
omvat (art. 1, derde lid, Wet Bpf en art. 1, vijfde lid, P S W ) . 1 8 Een 
bedrijfspensioenfonds kan dus in meer dan één bedrijfstak werkzaam 
zijn, terwijl eveneens in één bedrijfstak meer dan één bedrijfspensioen
fonds werkzaam kan zijn. Een onderzoeksrapport van de Pensioenkamer 
uit 1986 omtrent de werkingssfeer van verplicht gestelde bedrijfspensioen
fondsen kent als uitkomst dat van de 63 destijds verplichtgestelde 
bedrijfspensioenfondsen er 1 in 5 bedrijfstakken werkzaam was, dat 3 
bedrijfspensioenfondsen in 3 bedrijfstakken en 11 fondsen in 2 bedrijfs
takken werkzaam waren en 48 fondsen tenslotte in 1 bedrijfstak werk
zaam waren. 1 9 

Volgens de beschikking van de staatssecretaris van S Z van 13 juli 1953, 
Stcrt. 1953, 136 houdende de afwijzing van een verzoek om verphcht
stelling van een bedrijfspensioenfonds, omvat een bedrijfstak: 

"een groep van ondernemingen die min of meer als een afgerond geheel 
is te beschouwen". 

15. MvT PSW, TK1949-50,1730, nr.3, p. 6. 
16. MvA Wet Bpf, T K 194849,785, nr.5, p. 15. 
17. Aldus ook staatssecretaris van SZ, beschikking van 13 juli 1953, Stcrt. 1953,136. 
18. Zie ook MvA Wet Bpf, T K 194849,785, m\5, p. 14. 
19. Pensioenkamer, De werkingssfeer van de verplichtgestelde bedrijfspensioenfondsen, 1986. 
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Een verplichtstelling kan naar het oordeel van de staatssecretaris mitsdien 
niet worden uitgesproken voor: 

"een bedrijfspensioenfonds, dat zijn werkzaamheid uitstrekt over 
verschillende, totaal los van elkaar staande bedrijfstakken". 

Het gaat bij het begrip bedrijfstak anders gezegd om ondernemingen die 
een zelfde soort produktieproces uitvoeren (gehjkgerichtheid-criterium). 
Een ruimere mvulling van het begrip bedrijfstak zou de bedrijfstaks-
gewijze opbouw van de pensioenvoorziening doorkruisen en de ongelijkheid 
van arbeidsvoorwaarden - en aldus de concurrentie - binnen één bedrijfs
tak in de hand werken. Een dergelijke interpretatie zou daarom in strijd 
komen met de strekking van de Wet Bpf. Op grond van dit argument 
dient mijns inziens de eis van gelijkgerichtheid eveneens te gelden 
wanneer een bedrijfspensioenfonds in meer dan één bedrijfstak werkzaam 
is. 
De aangegeven interpretatie van het begrip bedrijfstak brengt mee dat het 
in strijd is met de eigen identiteit van een bedrijfspensioenfonds, zo'n 
pensioenfonds voor geprivatiseerde instellingen op te richten. In de brief 
van de minister van Financiën van 4 mei 1988 inzake Privatisering wordt 
de oprichting van een bedrijfspensioenfonds voor geprivatiseerde instel
lingen voorgesteld. 2 0 Geprivatiseerde instellingen zijn werkzaam in totaal 
verschillende bedrijfstakken en voeren geheel eigensoortige produktie-
processen uit. Het is duidelijk dat de geprivatiseerde instellingen als de 
Postbank, de Dienst voor het IJkwezen en het Loodswezen niet tot één 
bedrijfstak behoren. 
Op grond van dezelfde argumentatie is het evenmin mogelijk een nationale 
verpHchtstelling van een pensioenvoorziening voor werknemers in het 
bedrijfsleven op de Wet Bpf te baseren. 

12.4. D e verpHchtstellingsprocedure 

12.4.1. Procedurele voorschriften 

1. Verpüchtstellingsverzoek 

De verpHchtstelling van het deelnemen in een bedrijfspensioenfonds 
geschiedt door een besluit van de minister van S Z W . Tot verphchtstelling 
mag de minister krachtens art. 3, eerste l id, Wet Bpf slechts overgaan op 

20. TK1987-88,17 938, nr.42, p. 6. 
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grond van het verzoek van een vertegenwoordiging van het georgani
seerde bedrijfsleven in een bedrijfstak, die naar het oordeel van de 
minister voldoende representatief is. Omtrent de wijze van inrichting van 
een verphchtstellingsverzoek geeft de circulaire van 4 juü 1985 van de 
staatssecretaris van S Z W aan de verplichtgestelde bedrijfspensioenfondsen 
enige aanwijzingen.2 1 

2. Advisering 
Een beslissing op het verphchtstellingsverzoek neemt de minister in
gevolge art. 3, eerste l id, Wet Bpf niet dan na overleg met het hoofd 
van het Departement van Algemeen Bestuur tot welks bemoeiingen de 
aangelegenheden van de betrokken bedrijfstak behoren en na de S E R en 
de Verzekeringskamer te hebben gehoord. De bevoegdheid tot het geven 
van advies kende de Wet Bpf oorspronkelijk toe aan de S T A R in plaats 
van aan de S E R , omdat zij - aldus de memorie van antwoord - "als enig 
representatief orgaan van het georganiseerde bedrijfsleven op sociaal 
gebied moet worden beschouwd".2 2 Bij de invoering van de PSW is de in 
de Wet Bpf verankerde adviesbevoegdheid aan de S E R overgedragen (art. 
37, tweede lid, PSW). De overdracht hield verband met de omstandigheid 
dat inmiddels de Wet op de bedrijfsorganisatie tot stand was gekomen, 
waarbij aan de S E R een adviserende functie is toebedeeld ter zake van 
aangelegenheden van sociale en economische aard. 2 3 De in art. 4, vierde 
lid, Wet aw geregelde adviesbevoegdheid omtrent een verzoek tot het 
verbindend verklaren van cao-bepalingen is wel bij de S T A R blijven 
rusten. 

3. Publicatie verzoek en indienen bezwaren 
Van de indiening van een verphchtstellingsverzoek doet de minister 
ingevolge art. 4 Wet Bpf mededeling in de Staatscourant. Hierbij moet 
tevens de termijn worden vermeld waarbinnen bezwaren tegen de ver
plichtstelling schriftelijk kunnen worden ingebracht. Deze termijn kan de 
minister van geval tot geval vaststellen.2 4 De wet geeft niet aan wat 
met deze bezwaren dient te gebeuren. Een bepaling hieromtrent dient 
volgens de memorie van antwoord niet te worden opgenomen, omdat de 
minister vrij moet zijn al dan niet aan de bezwaren tegemoet te komen. 2 5 

21. Gepubliceerd in PS1985,561. 
22. TK1948-49, nr.5, p. 15. 
23. Wet van 27 januari 1950, Stb.K 22. 
24. MvA Wet Bpf, T K 194849,785, nr.5, p. 15. 
25. T K 194849- 785, nr.5, p. 15. 
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Het behoort inderdaad tot de beleidsvrijheid van de minister bezwaren te 
passeren, doch dit neemt niet weg dat het verplichtstellen van de 
deelneming met voorbijgaan aan ingediende bezwaren onder omstandig
heden onrechtmatig kan zijn. De Wet aw bepaalt in art. 5, tweede lid, 
dat het indienen van bezwaren tegen een verzoek tot verbindendverklaring 
als rechtsgevolg heeft dat een positieve beslissing op het verzoek met 
redenen is omkleed. E r moet op grond van dit artikel dus een gemoti
veerde beslissing op de bezwaren worden gegeven, waardoor de minister is 
gedwongen de zwaarte en relevantie van de bezwaren af te wegen. De 
rechtszekerheid maakt het naar mijn mening wenselijk in de Wet Bpf 
eveneens de bepaling op te nemen dat een verphchtstellmgsbeschikking 
met redenen is omkleed, indien tegen het verzoek bezwaren zijn inge
bracht. 

4. Publicatie verphchtstellingsbesluit 
De Wet Bpf bevat geen voorschrift betreffende publicatie (in de Staats
courant) van het verphchtstellingsbesluit. Volgens de memorie van 
antwoord aan de Eerste Kamer zou publicatie een "overbodige formaliteit" 
zijn, omdat "daaraan uiteraard door de pers reeds voldoende publiciteit zal 
worden gegeven".26 Wanneer het al zo is dat "de" pers publiciteit geeft 
aan de verphchtstelling van het deelnemen in een pensioenfonds, blijft 
het toch bezwaarlijk dat er geen uniforme regeling betreffende de 
openbaarmaking is. De Wet aw en de Wet Bpr schrijven de publicatie in 
de Staatscourant voor van de verbindendverklaring van cao-bepalingen 
resp. van de verphchtstelling van een beroepspensioenregeling (art. 5 Wet 
aav en art. 3 Wet Bpr). Ik zie niet in waarom voor de verphchtstelling 
van een bedrijfspensioenfonds een afwijkende regel zou moeten gelden. 
Het ontbreken van een publicatievoorschrift in de Wet Bpf wordt sedert 
17 februari 1988 overigens opgevangen door de Bekendmakingswet.2 7 Ui t 
deze wet vloeit de verphchting voort vanwege het Rijk vastgestelde 
algemeen verbindende voorschriften in de Staatscourant openbaar te 
maken (art. 4, eerste l id, onderdeel b, Bekendmakingswet). Een verphcht
stellingsbesluit op grond van de Wet Bpf valt onder deze regel. 

12.4.2. Verplichtstelling op verzoek 

Het deelnemen in een bedrijfspensioenfonds mag de minister van S Z W 
alleen verplichtstellen op verzoek van een vertegenwoordiging van het 

26. E K 1948-49,785, p. 9. 
27. Stb. 1988,18. 

205 



bedrijfsleven in een bedrijfstak. Ambtshalve verphchtstelling is niet 
toegestaan. In een op 27 oktober 1988 gehouden rede merkt de staats
secretaris van S Z W met juistheid omtrent de verplichtgestelde bedrijfs
pensioenfondsen op: 

"Geen minister gaat de boer op om de totstandkoming van een dergelijk 
fonds te bepleiten laat staan te bevorderen".2 8 

Het oorspronkelijk ontwerp voor de Wet Bpf kende in art. 3, eerste lid, 
aan de minister wel de bevoegdheid toe de deelneming in een bedrijfs
pensioenfonds in bijzondere gevallen ambtshalve verplicht te stellen. 2 9 

Volgens de Tweede Kamer geeft de ambtshalve verphchtstelling een te 
vergaande mogelijkheid van overheidsingrijpen in privaatrechtelijke 
verhoudingen. De mogelijkheid van overheidsingrijpen diende naar het 
oordeel van de Kamer tot "meer aannemelijke proporties" te worden 
teruggebracht, enerzijds door vast te houden aan het uitgangspunt dat 
verpüchtstelhng slechts op verzoek plaats vindt, anderzijds door aan de 
minister de bevoegdheid te geven aan de verphchtstelling voorwaarden te 
verbinden, zoals ten aanzien van de kring van deelnemers.3 0 In verband 
met de ingebrachte bezwaren heeft de regering de mogelijkheid van 
ambtshalve verphchtstelling bij nota van wijzigingen laten vallen. 
Daarvoor in de plaats is gesteld de regel in art. 5, eerste lid, Wet Bpf 
op grond waarvan de minister de verphchtstelling kan weigeren omdat 
naar zijn oordeel de kring van deelnemers ruimer behoort te worden 
aangegeven dan in het verphchtstellingsverzoek is gebeurd. 3 1 

12.4.3. De representatieve vertegenwoordiging van het bedrijfsleven 

Het verphchtstellingsverzoek dient afkomstig te zijn van een, naar het 
oordeel van de minister, voldoende representatieve vertegenwoordiging van 
het georganiseerde bedrijfsleven in een bedrijfstak. Het oorspronkelijk 
wetsvoorstel voor de Wet Bpf hield in dat het verzoek moest worden 
gedaan door het bestuur van een bedrijfspensioenfonds. In die omschrij
ving mist de Tweede Kamer een met art. 2, eerste lid, Wet aw overeen
komende bepaling, ingevolge welk artikel eerst tot verbindend verklaring 
van cao-bepalingen kan worden overgegaan wanneer de bepalingen voor 

28. Stcrt. 1988,213. 
29. TK1947-48,785, nr.2. 
30. W Wet Bpf, T K 1947-48,785, nr.4, p. 8. 
31. T K 1948-49,785, nr.6. 
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een "belangrijke meerderheid" van de werknemers in een bedrijf gelden. 
Zonder een dergelijke bepaling voor de verphchtstelling kan naar het 
oordeel van de Kamer een (kleine) minderheid haar wil aan de meerder
heid opleggen, hetgeen niet wenselijk wordt geacht.3 2 

De regering heeft geen behoefte aan een met art. 2 Wet aw overeen
komend voorschrift. Een dergelijke voorschrift laat toe dat het verzoek 
tot verphchtstelling afkomstig is van één werkgever, terwijl de redactie 
van het oorspronkelijk ontwerp vordert dat het verzoek afkomstig is van 
het, voor de betrokken bedrijfstak representatief geachte, bestuur van een 
bedrijfspensioenfonds. D e bepaling dat het bestuur van een bedrijfs
pensioenfonds het verpUchtstellingsverzoek moet indienen, waarborgt 
volgens de memorie van antwoord dat het verzoek afkomstig is van een 
orgaan dat representatief is voor de bedrijfstak. Bij de mondelinge 
behandeling van de Wet Bpf in de Tweede Kamer merkt de minister van 
S Z nader op dat door het vervallen van de bevoegdheid ambtshalve tot 
verphchtstelling te besluiten, is gewaarborgd dat niet zonder een vol
doende mate van instemming van de betrokken bedrijfstak tot verphcht
stelling zal worden overgaan. 3 3 Een bepaling als art. 2 Wet aw kan 
volgens de memorie van antwoord bovendien belemmerend werken, omdat 
het uiterst lastig, zo niet onmogelijk, zou zijn vast te stellen of van een 
meerderheid sprake is. Volgens de memorie moet niet de eis worden 
gesteld dat de meerderheid in een bedrijfstak de verphchtstelling wenst. 3 4 

Teneinde toch in de wet zelf expliciet vast te leggen dat het orgaan dat 
het verpUchtstellingsverzoek doet, representatief is voor de bedrijfstak, 
heeft het kamerlid De Kort een amendement ingediend, inhoudende dat 
het verzoek afkomstig moet zijn van een representatieve vertegenwoor
diging van het bedrijfsleven. Deze redactie heeft volgens de toelichting op 
het amendement het bijkomende voordeel dat beter tot uitdrukking wordt 
gebracht dat de bedrijfsgenoten in een bedrijfstak verantwoordelijk zijn 
voor de oprichting, de instandhouding en de verdere ontwikkeling van de 
bedrijfspensioenfondsen.35 Met de aan het amendement ten grondslag 
liggende gedachte kan de regering zich verenigen, zodat zij het heeft 
overgenomen.3 6 Aldus is inderdaad in art. 3, eerste l id, Wet Bpf neer
gelegd dat het verpUchtsteUingsverzoek afkomstig moet zijn van een 
representatieve vertegenwoordiging van het georganiseerde bedrijfsleven. 

32. W Wet Bpf, TK1947-48,785, nr.4, p. 8. 
33. Hand. T K 1948-49, p. 1103. 
34. T K 1948-49,785, nr.5, p. 15. 
35. T K 1948-49,785, nr.12. 
36. Hand. T K 194849, p. 1141. 
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In twee opzichten wijkt de Wet Bpf hiermee af van de Wet aw. Ten 
eerste kan verbindendverklaring van cao-bepalingen alleen geschieden op 
verzoek van één of meer werkgevers of één of meer werkgevers- of 
werknemersverenigingen, die partij zijn bij de cao (art. 4, eerste l id, Wet 
aw). Een verphchtstelhngsverzoek kan - in theorie - afkomstig zijn van 
bedrijfsgenoten die (nog) niet in het bedrijfspensioenfonds deelnemen. Ten 
tweede is verbindendverklaring slechts mogelijk ten aanzien van cao
bepalingen die voor een naar het oordeel van de minister belangrijke 
meerderheid van de werkzame personen gelden. Deze "meerderheidseis" 
stelt de Wet Bpf niet. 

12.4.4. Representativiteitscriteria 

1. Formele en materiële representativiteit 
Ter beoordeling van de representativiteit van de vertegenwoordiging van 
het bedrijfsleven kan worden onderscheiden tussen formele en materiële 
representativiteit. De formele representativiteit heeft betrekking op het 
percentage bedrijfsgenoten in een bedrijfstak dat is aangesloten bij de 
vertegenwoordiging van het bedrijfsleven in die bedrijfstak, dat het 
verphchtstellingsverzoek indient. Of de aangeslotenen het verphcht
stelhngsverzoek metterdaad steunen doet hierbij niet ter zake. Daaren
tegen gaat het bij de materiële representativiteit juist om het percentage 
bedrijfsgenoten dat het veprhchtstellingsverzoek feitelijk ondersteunt. 

2. Opvatting over representativiteit van de wetgever 
De Wet Bpf spreekt in art. 3, eerste lid, over een verzoek van een 
representatieve vertegenwoordiging van het bedrijfsleven en kent niet een 
met art. 4 Wet Bpr overeenkomende bepaling inzake de materiële repre
sentativiteit. Volgens de memorie van antwoord dient voor toepassing van 
de Wet Bpf niet de eis te worden gesteld dat de meerderheid in een 
bedrijfstak de verphchtstelling wenst. 3 7 E r behoeft volgens de memorie 
dus niet te worden aangetoond dat de vertegenwoordiging van het 
bedrijfsleven in materieel opzicht representatief is. 

3. Toetsing van representativiteit door de minister van S Z W 
In de beschikking van 16 november 1961, Stcrt. 1961, 229 heeft de 
minister van S Z zich uitgelaten over de representativiteit. Dit betreft een 
beslissing op het verzoek de verphchtstelling van het Bedrijfspensioen-

37. T K 1948-49,785, nr.5, p. 15. 
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fonds voor de Bouwnijverheid zodanig te wijzigen, dat de deelneming in 
het fonds mede verplicht wordt gesteld voor directeuren van naamloze 
vennootschappen. De minister wijst het verzoek af op de grond dat: 

"niet is gebleken, dat de betrokken bedrijfsgenoten in overwegende 
meerderheid instemmen met het onderhavige verzoek". 

Hier hanteert de nrinister dus een materieel criterium. 

4. Beoordeling representativiteit door de S E R 
De S E R past bij zijn advisering over een verphchtstellingsverzoek voor de 
beoordeling van de representativiteit naar analogie toe de door hem bij 
besluit van 19 augustus 1977 ontwikkelde richtlijnen voor de beoordeling 
van de representativiteit in verband met zijn taken terzake van de 
samenstelling van pubhekrechtehjke colleges. 3 8 Blijkens de richtlijnen legt 
de S E R kwalitatieve en kwantitatieve representativiteitscriteria aan. De 
kwalitatieve criteria hebben betrekking op aspecten als de rechtsvorm, de 
statutaire doelstelling en de financiële draagkracht van organisaties. Een 
organisatie is volgens art. A . 6 van de richtlijnen representatief voor een 
bepaalde groep van ondernemers of van werknemers die zij beoogt te 
organiseren, indien zij een niet onbetekenend aantal leden heeft die tot 
die groep behoren en indien deze leden voldoende over de groep zijn 
gespreid. Of aan de eis wat het aantal leden betreft is voldaan, wordt 
ingevolge art. A .7 van de richtlijnen beoordeeld door vergelijking met het 
aantal leden van andere organisaties, met dien verstande dat voor 
werkgeversorganisaties ook andere kwantitatieve vergehjkingsmaatstaven 
- zoals het totaal aantal werkzame personen of de omzet in de bedrijven 
van de leden - worden meegewogen. A a n de eis van spreiding voldoen 
beclrijfstakorganisaties blijkens art. A .8 van de richtlijnen indien hun 
leden over de gehele bedrijfstak zijn gespreid. Deze in de SER-richtlijnen 
gestelde kwantitatieve eisen aan de representativiteit hebben betrekking 
op de formele representativiteit. 

5. Toetsing representativiteit in de rechtspraak 
De burgerlijke rechter heeft zich in het kader van de beoordeling van de 
rechtmatigheid van een verphchtstellingsbesluit een aantal malen over de 
representativiteitseis uitgesproken. Een beslissing op een verplicht-

38. Zie SER, Advies nr. 1976/5. De richtlijnen zijn gepubliceerd in de pocket Arbeidswet
geving, Kluwer, Deventer. 
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stellingsverzoek kan de rechter toetsen, namelijk op de vraag of de 
minister in redelijkheid tot het oordeel kon komen dat van een represen
tatieve vertegenwoordiging sprake was. 
Volgens Ktr . Amsterdam 17 december 1957, N J 1957, 198 kon de minister 
oordelen dat aan de representativiteitseis is voldaan nu het verplicht-
stellingsverzoek is uitgegaan van de drie enige organisaties in de 
bedrijfstak. Hof 's-Gravenhage 21 januari 1954, N J 1954, 218 betreft het 
geval waarin een verphchtstellingsverzoek is ingediend door een Vakraad, 
waarin drie werkgevers- en drie werknemersverenigingen in de betrokken 
bedrijfstak (metaalnijverheid) zijn verenigd. De werkgevers in de metaal
nijverheid in de drie noordelijke provincies, Friesland, Groningen en 
Drente, waren niet georganiseerd in één van de drie werkgevers
verenigingen, doch hadden een eigen vereniging opgericht. Voorts was in 
dat noordelijke deel van het land slechts 25 procent van de werknemers 
in één van de bedoelde, tot de Vakraad behorende, drie werknemers
verenigingen georganiseerd. Het hof oordeelt dat de minister in redelijk
heid mocht aannemen dat de Vakraad geacht kon worden representatief te 
zijn voor de gehele bedrijfstak, inclusief het "noordelijke" deel. De 
minister was derhalve bevoegd de deelneming aan het bedrijfspensioen
fonds voor de gehele bedrijfstak verplicht te stellen. Ter toetsing van de 
representativiteit is in deze uitspraken een formeel criterium aangelegd. 
Een wel zeer formeel criterium hanteert Rb. Groningen 12 december 1986, 
kenbaar uit H R 23 december 1988, N J 1989, 264. Volgens de rechtbank 
onttrekt de beleidsbeslissing van de minister omtrent de representativi-
teitsvraag zich aan het oordeel van de rechter, nu de S E R in zijn advies 
over het verphchtstellingsverzoek had bepaald dat het verzoek afkomstig 
was van een organisatie die representatief moest worden geacht. In casu 
ging het om het verzoek tot verpUchtstelling van het Bedrijfspensioen
fonds voor de Detailhandel, welk verzoek was ingediend door het Hoofd
bedrijfschap voor de Detailhandel. De toetsing door de rechtbank is te 
beperkt. Het standpunt van de S E R is een belangrijke factor, doch kan de 
eigen beslissingsverantwoordelijkheid van de minister niet wegnemen. Met 
het resultaat van de toetsing van de rechtbank - het oordeel dat het 
Hoofdbedrijfschap formeel representatief is - ben ik het overigens wel 
eens (de representativiteitsvraag werd daarom in cassatie niet aan de 
Hoge Raad voorgelegd). 

6. Vergelijking met Wet Bpr 
Het deelnemen in een beroepspensioenregeling kan de minister van S Z W 
blijkens art. 2, eerste lid, Wet Bpr verplicht stellen op verzoek van één 
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of meer "representatieve organisaties" van beroepsgenoten in de tak van 
beroep. Voor de uitleg van het begrip "representatieve organisaties" kan 
volgens H R 5 december 1980, N J 1982, 200 het percentage beroepsgenoten, 
dat bij de betrokken beroepsorganisaties is aangesloten, als maatstaf 
worden gehanteerd (formele representativiteit). De vraag naar de materiële 
representativiteit speelt volgens de Hoge Raad bij deze uideg geen rol. 
Dit volgt uit de systematiek van de Wet Bpr. Indien namelijk een verzoek 
afkomstig is van organisaties die niet formeel representatief zijn of 
indien tegen een verzoek ingediende bezwaren daartoe aanleiding geven, 
kan de minister de verzoekers blijkens art. 4 Wet Bpr in de gelegenheid 
stellen aannemelijk te maken, dat: "een belangrijke meerderheid van 
beroepsgenoten het verzoek ondersteunt". Dan gaat het dus om de 
materiële representativiteit. De memorie van toelichting bij de Wet Bpr 
merkt op, dat art. 4 er rekening mee houdt dat: "de organisatiedichtheid 
in een bepaalde beroepssector niet zodanig is, dat de organisatie voor de 
betrokken tak van beroep voldoende representatief kan worden geacht".39 

Wanneer dus aannemelijk wordt gemaakt dat een belangrijke meerderheid 
van beroepsgenoten het verzoek ondersteunt, is verphchtstelling over
eenkomstig art. 2, eerste l id, Wet Bpr mogelijk, ook als het verzoek 
afkomstig is van organisaties die niet formeel representatief z i jn . 4 0 

Deze systematiek van de Wet Bpr wijkt in twee opzichten af van de Wet 
Bpf. Ten eerste laat de Wet Bpf niet toe dat een verzoek afkomstig is 
van een vertegenwoordiging van het bedrijfsleven, die niet formeel 
representatief is. Ten tweede ontbreekt in de Wet Bpf een expliciete 
bepaling omtrent de materiële representativiteit. 

7. Conclusie representativiteit 
Voor de beoordeling van de representativiteit van de in art. 3, eerste hd, 
Wet Bpf bedoelde vertegenwoordiging van het bedrijfsleven dient primair 
een formeel criterium te worden aangelegd, waarbij de in de S E R -
richtlijnen genoemde kwantitatieve elementen een belangrijke rol spelen. 
Indien een verphchtstellingsverzoek niet afkomstig is van een formeel-
representatieve vertegenwoordiging van het bedrijfsleven, dient het 
verzoek te worden afgewezen. Anders dan in de Wet Bpr kan binnen het 
raam van de Wet Bpf aan de verzoekers dan geen gelegenheid worden 
geboden aannemelijk te maken dat een meerderheid van de bedrijfsgenoten 
het verzoek steunt. De materiële representativiteit vormt voor de 

39. MvT Wet Bpr, TK1968-69,10 216, nr.3, p. 9. 
40. Vgl. Rb. 's-Gravenhage 17 december 1974, NJ 1975,157. 

211 



toepassing van art. 3, eerste lid, Wet Bpf nochtans een secundair 
toetsingscriterium. De beschikking van de minister van S Z van 16 
november 1961, Stcrt. 1961, 229 geeft voor deze opvatting steun. Op dit 
criterium zal ook buiten het geval dat tegen het verpüchtstellingsverzoek 
ingediende bezwaren daartoe aanleiding geven getoetst kunnen worden, al 
zal het zo zijn dat juist bezwaren de minister aanknopingspunten voor 
het verrichten van de toets (zullen) kunnen verschaffen. 

125. Weigeringsgronden verplichtstelling 

Alvorens tot verpUchtstelling kan worden besloten, dient aan een aantal 
vereisten te zijn voldaan. E r dient een werkend bedrijfspensioenfonds te 
bestaan, het verzoek tot verphchtstelhng moet zijn ingediend door een 
representatieve vertegenwoordiging van het bedrijfsleven en verschillende 
procedurele voorschriften moeten in acht worden genomen. E r geldt 
voorts een aantal materiële vereisten. Deze materiële vereisten kunnen 
worden afgeleid uit de in de Wet Bpf omschreven gronden voor weigering 
van de verphchtstelhng. 

12.5.1. Facultatieve weigeringsgronden 

De verphchtstelhng van het deelnemen in een bedrijfspensioenfonds kan 
op grond van art. 5, eerste l id, Wet Bpf onder andere worden geweigerd 
indien de minister van oordeel is dat het verplicht stellen van het 
deelnemen in een pensioenfonds niet beperkt behoort te blijven tot de in 
het verzoek aangewezen groepen bedrijfsgenoten. De formulering maakt 
duidelijk dat hier niet een limitatieve opsomming van de weigerings
gronden is gegeven. Hieruit volgt tevens dat de bevoegdheid van de 
minister tot verphchtstelhng een vrije bevoegdheid is. De wet schrijft 
niet voor dat de minister tot verphchtstelhng moet besluiten, indien aan 
zekere voorwaarden is voldaan. 

12.5.2. Facultatieve weigering 1: kring deelnemers 

1. Weigeren verphchtstelhng 

Hoewel art. 5, eerste l id, Wet Bpf geen limitatieve opsomming van de 
weigeringsgronden inhoudt, werd het door de regering gewenst geacht 
uitdrukkelijk in de wet vast te leggen dat de minister de verphchtstelhng 
kan weigeren omdat naar zijn oordeel de kring van deelnemers ruimer 
behoort te worden aangegeven dan in het verphchtstellingsverzoek is 
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gebeurd. 4 1 Deze weigeringsgrond is in de plaats gekomen van de in het 
oorspronkelijk wetsvoorstel neergelegde mogelijkheid van ambtshalve 
verphchtstelhng. De memorie van antwoord merkt op dat bijvoorbeeld de 
loon- en prijspolitiek van de overheid tot een weigering op deze grond 
zou kunnen leiden. 4 2 Dit is begrijpelijk, in aanmerking genomen dat het 
tegengaan van concurrentie in een bedrijfstak - en dus het bevorderen 
van gelijke loonkosten - één van de doelstellingen van de Wet Bpf is. 

De Wet Bpf legt met zoveel woorden vast dat weigering van de verphcht
stelhng mogelijk is indien de kring van deelnemers naar het oordeel van 
de minister te eng is. Weigering van de verphchtstelhng is eveneens 
mogehjk indien de minister oordeelt dat de kring van deelnemers te ruim 
is en dus beperkter zou moeten zijn. Het kan onder meer nodig zijn de 
kring van deelnemers te begrenzen om te voorkomen dat bedrijfsgenoten 
onder verschillende verphchtgestelde bedrijfspensioenfondsen vallen. In 
verband met de coördinatie van de verphchtstelhngen is evenwel in de 
eerste plaats een zorgvuldige redactie van het verzoek tot verphcht
stelhng en van de achterliggende statuten en reglementen van het fonds 
noodzakelijk. 
Wegens een te ruime invulling van de kring van deelnemers zou de 
verphchtstelhng ook kunnen worden geweigerd indien het daartoe 
strekkende verzoek afkomstig is van een vertegenwoordiging van het 
bedrijfsleven, die niet geacht kan worden representatief te zijn voor alle 
categorieën van deelnemers. Een voorbeeld hiervan geeft de beschikking 
van de minister van S Z van 16 november 1961, Stcrt. 1961, 229. Hierbij 
weigert de minister de werkingssfeer van een verplichtsgesteld bedrijfs
pensioenfonds uit te breiden tot directeuren van naamloze vennoot
schappen, op grond van het argument dat de betrokken bedrijfsgenoten 
niet in overwegende meerderheid instemmen met de wijziging. 

2. Verphchtstelhng voor bepaalde groepen bedrijfsgenoten? 
De bevoegdheid tot het begrenzen van de kring van deelnemers lijkt de 
minister ook op art. 3, eerste hd, Wet Bpf te kunnen funderen, waar dit 
l id bepaalt dat de minister het deelnemen in een bedrijfspensioenfonds 
verplicht kan stellen voor "alle" of "bepaalde groepen" van bedrijfs
genoten. De memorie van antwoord merkt op dat deze bepaling dezelfde 
strekking heeft als de in art. 2, eerste hd, Wet aw genoemde bevoegd-

41. MvA Wet Bpf, TK1948-49,785, nr.6 en MvA BK, E K 194849,785, p. 8. 
42. T K 1948-49,785, nr.5, p. 14. 
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heid van de minister uitzonderingen te maken op de regel, dat de 
verbindend verklaring van cao-bepalingen voor alle werkgevers en 
werknemers geldt. De minister zou de bepaalde groepen volgens de 
memorie zo kunnen omschrijven als in elk geval het meest rationeel is, 
ofschoon in de eerste plaats de vertegenwoordiging van het bedrijfsleven 
de verantwoordelijkheid heeft de omvang van de groepen in het verplicht-
stellingsverzoek aan te geven. 4 3 Wanneer de minister met toepassing van 
art. 3 Wet Bpf de deelneming - in afwijking van het verpüchtstellings-
verzoek - slechts voor bepaalde groepen verplicht stelt, worden de 
bedrijfsgenoten niet met een ambtshalve verpüchtstelling geconfronteerd. 
Maar wel wijkt de minister dan ambtshalve af van de inhoud van het 
verphchtstelhngsverzoek. Gelet op de systematiek van de Wet Bpf zou de 
minister hiertoe naar mijn mening niet moeten overgaan, of desnoods 
alleen dan nadat hij de vertegenwoordiging van het bedrijfsleven in de 
gelegenheid heeft gesteld het verphchtstelhngsverzoek in te trekken en 
dat niet is gebeurd. Het ambtshalve maken van uitzonderingen op de kring 
van deelnemers zoals omschreven in het verphchtstelhngsverzoek maakt 
een onnodige inbreuk op de verantwoordelijkheid van de sociale partners 
in een bedrijfstak ten aanzien van de pensioenen. Het maken van 
uitzonderingen op de verphchtstelhng kan bovendien een concurrentie
verstorend effect hebben. 4 4 Door de niinister gewenste beperkingen op de 
verphchtstelhng dienen daarom via een weigering van de verphchtstelhng 
te worden gerealiseerd. 

12.5.3. Facultatieve weigering 2: gelijke behandeling mannen en vrouwen 

Ten aanzien van cao-bepalingen die een duidelijke discriminatie op grond 
van geslacht inhouden heeft de minister van S Z W te kennen gegeven dat 
algemeen verbindend verklaring zal worden geweigerd.4 5 Evenzeer behoort 
de verphchtstelhng van het deelnemen in een bedrijfspensioenfonds te 
worden geweigerd indien de bepalingen omtrent de deelneming strijdig 
zijn met het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen. 
EG-richthjn 86/378 bevat een uitdrukkehjk hierop gericht voorschrift: 
volgens art. 7, onderdeel b, van de richtlijn nemen de lid-staten de 
nodige maatregelen opdat "regelingen" die in strijd zijn met het beginsel 
van gelijke behandeling niet kunnen worden "goedgekeurd" of "algemeen 

43. MvA Wet Bpf, TK1948-49,785, nr.5, p. 14. 
44. Vgl. over het concurrentieaspect met betrekking tot uitzonderingen op de verbindend
verklaringvan cao-bepalingen Rb. Breda (k.g.) 17 juni 1988, K G 1988,308. 
45. Verslag van een mondeling overleg, T K 1987-88,20 200, XV, nr.89, p. 4. 
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verbindend verklaard". Ar t . 1637ij, tweede lid, B W en art. 12e Wet gelijke 
behandeling voorzien hierin door discriminerende bepalingen nietig te 
verklaren. De discriminatoire bepalingen zullen buiten toepassing blijven. 4 6 

Met betrekking tot bestaande pensioenvoorzieningen vloeien uit deze 
artikelen echter eerst vanaf 1 januari 1993 verplichtingen voort. Voor 
deze datum kunnen de discriminerende bepalingen op grond van art. 119 
EEG-Verdrag buiten toepassing worden gelaten, voor zover er van 
ongelijke beloning door de werkgever kan worden gesproken. 
In feite gaat het in het hier bedoelde geval ook om een weigering in 
verband met de omvang van de kring van deelnemers. Z o zou de ver-
phchtstelling op deze grond kunnen worden geweigerd indien (gehuwde) 
vrouwen of deeltijdwerkers van de deelneming van het pensioenfonds zijn 
uitgesloten. Dergehjke uitsluitingen leveren blijkens HvJ E G 13 mei 1986, 
Jur. 1986, p. 1607 (Bilka/Weber) een schending op van het in art. 119 
EEG-Verdrag vastgelegde beginsel van gelijke beloning, in het geval dat 
de pensioenuitkeringen uitsluitend door de werkgever worden gefinancierd. 
Wat de uitsluiting van deeltijdwerkers betreft, is volgens de uitspraak van 
het Hof van Justitie van die schending sprake wanneer de maatregel een 
groter aantal vrouwen treft, tenzij wordt aangetoond dat hiervoor 
objectieve rechtvaardigingsgronden bestaan. Economische redenen kunnen 
volgens het Hof van Justitie een rechtvaardigingsgrond opleveren, indien 
- ter beoordeling van de nationale rechter - de maatregel (uitsluiten van 
deeltijdwerkers) voorziet in een werkelijke behoefte van de onderneming, 
geschikt is om het door haar beoogde doel te bereiken en daarvoor ook 
noodzakeüjk zijn. 
In de huidige Nederlandse arbeidsmarktsituatie zal een ongehjke behande
ling van deeltijdwerkers in overwegende mate vrouwen treffen en derhalve 
indirect discriminerend zijn, behoudens de aanwezigheid van een - door de 
werkgever aan te tonen - objectieve rechtvaardigingsgrond. Dit is niet 
anders indien een geobjectiveerde norm wordt gesteld met betrekking tot 
de deeltijdfactor waarbij de pensioenregeling niet van toepassing zal zijn, 
ook niet indien hiertoe wordt aangesloten bij het "een derde"-criterium 
van de Wet miminimumloon (aldus dat de pensioenregeling niet van 
toepassing is op werknemers die als regel niet meer dan een derde van de 
normale arbeidsduur werkzaam zijn). Een dergehjke norm kent art. 119 
EEG-Verdrag niet en vloeit evenmin voort uit de rechtspraak van het Hof 
van Justitie E G . 

46. Vgl. MvT bij wijziging van de WGB, TK1988-89,20 890, nr.3, p. 5. 
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Het is opmerkelijk dat ook na de uitspraak van het H o f van Justitie E G 
in de Bilka/Weber-zaak verpHchtstellingsbesluiten zijn genomen, die met 
het discriminatieverbod van art. 119 EEG-Verdrag strijdige bepalingen 
bevatten. Z o is bij besluit van 5 augustus 1988, Stcrt. 1988, 153 het 
deelnemen in het Bedrijfspensioenfonds voor de Detailhandel in meubelen 
en woningtextiel verphcht gesteld voor mannelijke werknemers tussen 25 
en 64 jaar en voor ongehuwde vrouwelijke werknemers tussen 30 en 64 
jaar. Bij besluit van 23 januari 1989, Stcrt. 1989, 21 is het deelnemen in 
het Bedrijfspensioenfonds voor de Kalkzandsteenindustrie verphcht gesteld 
voor werknemers tussen 19 en 64 jaar, met uitzondering van vrouwelijk 
schoonmaakpersoneel. Deze bepalingen zijn rechtstreeks discriniinerend en 
dienen buiten toepassing te blijven. Talrijker zijn de bepalingen in 
verpüchtstellingsbesluiten, die deeltijdwerkers uitsluiten van de verphchte 
deelneming. Dit geldt bijvoorbeeld voor het besluit betreffende de 
verphchte deelneming in het Bedrijfspensioenfonds voor de Bandenbranche 
en het Bedrijfspensioenfonds voor de Woningcorporaties. 4 7 Het hjkt mij 
twijfelachtig of steeds kan worden aangetoond dat voor deze uitsluitingen 
van deeltijdwerkers objectieve rechtvaardigingsgronden bestaan, te meer 
daar de behoefte van een onderneming deeltijdwerkers aan te stellen, de 
uitsluiting van deeltijdwerkers voor een bedrijfspensioenfonds - dus voor 
een gehele bedrijfstak - niet kan verklaren. 
In de wereld van de bedrijfspensioenfondsen voldoet men blijkens het 
voorgaande niet geheel aan de verplichting tot gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen. Het is betreurenswaardig dat de minister door de 
verpHchtstellingsbesluiten meewerkt aan het instandhouden van inbreuken 
op het beginsel van gelijke behandeling. 

12.5.4. Facultatieve weigering 3: bevoegdheid tot het stellen van voorwaarden? 

Waar de mogeHjkheid bestaat de verpHchtstelling geheel te weigeren, zou 
kunnen worden geredeneerd dat het tevens mogelijk is het deelnemen in 
het bedrijfspensioenfonds onder voorwaarden verphcht te stellen. Wie het 
meerdere mag, mag ook het mindere, zo zou men kunnen stellen. 
De Tweede Kamer heeft in het voorlopig verslag aanbevolen - als 
alternatief voor de ambtshalve verphchtstelling - de minister de bevoegd
heid te geven aan de verphchtstelling zekere voorwaarden te verbinden. 4 8 

Deze suggestie heeft de regering blijkens de memorie van antwoord 

47. Besluiten van 25 oktober 1988, Stcrt. 1988,215 en 24 januari 1989, Stcrt. 1989,21. 
48. W Wet Bpf, TK1947-48,785, nr.4, p. 8. 
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evenwel niet willen overnemen. E r is voor gekozen de mogelijkheid van 
weigering in verband met de omvang van de kring van deelnemers in de 
wet vast te leggen. 4 9 Deze wetsgeschiedenis maakt duidelijk dat het niet 
is toegestaan voorwaarden aan de verphchtstelhng te verbinden. 

12.5.5. Verplichte weigeringsgronden 

De Wet Bpf noemt in art. 5, tweede lid, onder I-V, vijf gevallen waarin 
een verphchtstelhngsverzoek "in geen geval" zal worden ingewilligd. Voor 
deze gevallen is aldus dwingend voorgeschreven dat de verphchtstelhng 
wordt geweigerd. Dit betreft de volgende gevallen. 

I. Financiële opzet pensioenfonds 
De minister willigt het verphchtstelhngsverzoek in de eerste plaats niet 
in, wanneer hij bezwaar heeft tegen de financiële opzet van het pensioen
fonds en de uit de actuariële nota blijkende grondslagen waarop het fonds 
rust. 

II. Inhoud statuten en reglementen 
Ten tweede wijst de minister het verphchtstelhngsverzoek af indien de 
statuten en reglementen van het pensioenfonds geen bepalingen inhouden 
betreffende: 
a. de bestemming van het fonds; 
b. de bedrijfstak of deel daarvan of deel van het land waarvoor het fonds 

geldt; 
c. het beheer van het fonds; 
d. de soorten van deelnemers; 
e. de inkomsten; 
f. de belegging van gelden; 
g. de aanspraken van de deelnemers; 
h. de wijze van aanwijzing van bestuursleden; 
i . de wijziging van statuten en reglementen; 
j . de rechten en verplichtingen van deelnemers in geval van intrekking 

van de verplichte deelneming; 
k. de gemoedsbezwaarden; 
1. de vrijstelhngsmogehjkheden; 
m. de besteniming van de bezittingen bij liquidatie. 

49. MvA Wet Bpf, TK194849,785, nr.5, p. 15. 
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De wet geeft aan dat de genoemde onderwerpen in ieder geval in de 
statuten en reglementen moeten zijn geregeld en behelst mitsdien geen 
limitatieve opsomming van de onderwerpen van hetgeen die stukken 
moeten bevatten. Wanneer de minister van oordeel is dat ook andere 
onderwerpen in de statuten en reglementen moeten worden opgenomen, 
kan hij gebruik maken van zijn facultatieve weigeringsbevoegdheid. Met 
de met-limitatieve opsomming hangt samen de dubbele ontkenning: geen 
inwilhging verzoek, indien de statuten en reglementen geen bepalingen 
inhouden. Deze negatieve formulering verdient aanbeveling omdat het niet 
mogelijk is uitputtend te omschrijven in welke gevallen een verplicht-
stellingsverzoek wel kan worden ingewilHgd. 5 0 

De wet bevat geen voorschriften betreffende de materiële inhoud van de 
statuten en reglementen. Terecht. De verantwoordelijkheid voor de inhoud 
van deze stukken behoort bij het pensioenfonds te hggen. Gelet op de 
grote gevarieerdheid van pensioenregelingen zou het ook niet juist zijn de 
fondsen in een keurslijf van uniforme bepalingen te dringen. 5 1 Dit 
betekent uiteraard niet dat de minister de statuten en reglementen niet 
op hun inhoud mag toetsen. Dit mag de minister wel. Bij deze toetsing 
dient de nunister te beoordelen of de inhoud in overeensteniming is met 
de materiële voorschriften in de PSW - zoals de bepaling omtrent de 
ontslagrechten in art. 8 PSW - en andere wetten - onder meer: boek 2 
B W en art. 72 A O W . De minister zal voorts nagaan of de belangen van de 
deelnemers voldoende zijn gewaarborgd (vgl. art. 5, tweede hd, onder UI, 
Wet Bpf). Bovendien behoort de minister onder meer te onderzoeken of 
de inhoud van de statuten en reglementen niet in strijd is met het 
beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen. 

III. Waarborgen belangen deelnemers 
Voorts weigert de minister de verphchtstelling wanneer de belangen van 
de deelnemers niet voldoende zijn gewaarborgd in de statuten en regle
menten. 

IV . Bestuurssamenstelling 
De minister wijst de verphchtstelling eveneens af wanneer de vertegen
woordigers van werkgevers- en werknemersverenigingen in de bedrijfstak 
niet in gehjke getale zitting hebben in het bestuur van het pensioenfonds. 
Deze eis aan de bestuurssamenstelling van een bedrijfspensioenfonds wordt 

50. MvA Wet Bpf, TK1948-49,785, nr.5, p. 16. 
51. MvA Wet Bpf, T K 1948-49,785, nr.5, p. 16; Hand. E K 1948-49, p. 301. 
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eveneens gesteld door art. 6, eerste lid, PSW. De Wet Bpf formuleert het 
niet voldoen aan deze eis als een verplichte grond voor weigering van de 
verphchtstelling. 

V . Rechtsvorm 
De verphchtstelling weigert de minister tenslotte indien het pensioenfonds 
geen rechtspersoonlijkheid bezit. De PSW bevat in art. 4, eerste lid, al de 
bepaling dat slechts rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid als 
pensioenfonds werkzaam mogen zijn. Een fonds dat geen rechtspersoon
lijkheid bezit kan geen werkend pensioenfonds in de zin van de PSW, 
noch in de zin van de Wet Bpf, zijn. Daar een constitutief vereiste voor 
verphchtstelling is dat er reeds een bedrijfspensioenfonds bestaat, is het 
in wezen overbodig de eis betreffende de rechtspersoonlijkheid van het 
fonds als weigeringsgrond in de wet op te nemen. 

12.6. D e werking van de verphchtstelling in tijd 

De Wet Bpf bevat geen voorschriften omtrent de werking van de ver
phchtstelling in tijd. Ten aanzien van het tijdstip van ingang van de 
verphchtstelling vermeldt de circulaire d.d. 4 juli 1985 van de staats
secretaris van S Z W aan de verphchtgestelde bedrijfspensioenfondsen, dat 
in beginsel geen ingangsdatum met terugwerkende kracht kan worden 
gekozen. 5 2 De Wet aw bepaalt in art. 2, derde hd, met zoveel woorden 
dat de verbindend verklaring van cao-bepalingen geen terugwerkende 
kracht heeft. Een dusdanige bepaling dient de rechtszekerheid. 5 3 Wanneer 
de verphchtstelling terugwerkende kracht zou hebben, kunnen problemen 
optreden: achteraf bhjkt dat de arbeidskosten van de werkgever hoger 
uitvallen, dat hij het werknemersaandeel in de pensioenpremie op reeds 
uitbetaald loon had kunnen inhouden of dat alsnog premie moet worden 
betaald voor werknemers met wie de arbeidsovereenkomst al is geëindigd. 
Verphchtstelling behoort daarom slechts voor de toekomst te gelden. Het 
verdient aanbeveling een bepaling van deze strekking in de wet op te 
nemen. 

De werkgever is premie verschuldigd vanaf de datum dat de verphcht
stelling is gaan gelden. Indien de verphchtstelling in de loop van een 
kalenderjaar gaat gelden, moet de premie naar evenredigheid van het 

52. PS1985,561. 
53. Aldus de MvT Wet aw, TK1936-37,274, nr.3, p. 7. 
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desbetreffende deel van het jaar worden voldaan, ook indien de verschul
digde (jaar)premie eerst na afloop van de verphchtstelling wordt vast
gesteld. 5 4 

12.7. Intrekken verplichtstelling en wijziging statuten en reglementen 

12.7.1. Intrekken verplichtstelling algemeen 

De verplichting tot het deelnemen in een bedrijfspensioenfonds kan de 
minister op grond van art. 3, vierde lid, Wet Bpf intrekken bij een 
gemotiveerde beschikking. Alvorens een zodanige beschikking te nemen 
hoort de minister de S E R en de Verzekeringskamer. Deze bevoegdheid 
vormt een niet geheel onlogisch complement van de - vrije - bevoegdheid 
de deelneming verphcht te stellen, maar zal in het belang van de 
rechtszekerheid toch met omzichtigheid moeten worden toegepast. De 
intrekkingsbevoegdheid is volgens de memorie van toelichting opgenomen 
"in het voetspoor" van de in art. 6 Wet aw geregelde bevoegdheid de 
verbindendverklaring van cao-bepalingen in te trekken. 5 5 De intrekking 
van een verbindendverklaring is echter met meer wettehjke waarborgen 
omkleed: de cao-partijen worden in de gelegenheid gesteld bezwaren te 
maken, intrekking heeft geen terugwerkende kracht, de intrekking wordt 
gepubliceerd in de Staatscourant. In navolging hiervan is het wenseüjk 
dat voor de intrekking van een verphchtstelling wordt voorgeschreven dat 
de representatieve vertegenwoordiging van het bedrijfsleven bedoeld in 
art. 3, eerste lid, Wet Bpf in de gelegenheid wordt gesteld bezwaren in 
te dienen, dat intrekking geen terugwerkende kracht heeft en dat 
publicatie in de Staatscourant plaats vindt. Een verbod van terugwerkende 
kracht kan overigens ook zonder een daartoe strekkende bepaling worden 
aangenomen op grond van het rechtszekerheidsbeginsel. 

12.7.2. Wijziging statuten en reglementen; verklaring van geen bezwaar 

De Wet Bpf houdt in art. 3, vijfde lid, een voorschrift in er toe strek
kende dat de actuariële nota en de statuten en reglementen van het 
pensioenfonds niet zonder mstenuning van de minister worden gewijzigd. 
Bepaald is namelijk dat de verplichting tot het deelnemen in het fonds 

54. Aldus de HR betreffende premiebetaling aan een sociaal fonds ingevolge algemeen 
verbindend verklaarde cao-bepalingen in de arresten van 10 juni 1983, NJ 1984, 147 en 12 
juni 1987, NJ 1988,59. 
55. MvT Wet Bpf, TK1947-48,785, nr.3, p. 3. 
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wordt ingetrokken, indien de stukken zonder instennning van de minister 
worden gewijzigd. Ten aanzien van deze intrekking heeft de minister 
derhalve geen beleidsvrijheid. 
De beoordeling van de nota en statuten en reglementen geschiedt bij 
gelegenheid van de beslissing op een verphchtstellingsverzoek, waarbij 
deze stukken uitsluitend de situatie van dat moment weergeven. Het is 
natuurlijk niet zeker dat de stukken nooit gewijzigd (behoeven te) 
worden. Met het oog op het waarborgen van de belangen van de deel
nemers is de regel ter zake van de instemming en intrekking daarom van 
belang. 
De instennning van de minister met wijzigingen wordt in de praktijk 
aangeduid als verklaring van geen bezwaar. Zij wordt gepubliceerd in de 
Staatscourant. 

De verklaring van geen bezwaar geeft de minister bhjkens de tekst van 
het vijfde lid van art. 3 Wet Bpf "gehoord" de S E R en "in overeenstem
ming met" de Verzekeringskamer. Het voorschrift betreffende de 
overeenstemming met de Verzekeringskamer is ingevoegd tegelijk bij 
wijziging van de PSW in 1981. Bij die wetswijziging is het tot dan toe in 
de P S W geregelde systeem van preventief toezicht op de statuten en 
reglementen van pensioenfondsen door de minister van S Z vervangen door 
het systeem van repressief toezicht door de Verzekeringskamer. De PSW 
is, inclusief de bepalingen omtrent dat toezicht op de statuten en 
reglementen, van toepassing op de verplicht gestelde bedrijfspensioen
fondsen (art. 1, zesde lid, PSW). Ten aanzien van de bedrijfspensioen
fondsen waarin het deelnemen is verplicht gesteld, bestaat dus een vorm 
van dubbel toezicht. Om te voorkomen dat zich bij de toetsing van een 
wijziging van de stukken een verschil in visie zou voordoen tussen de 
minister enerzijds en de Verzekeringskamer anderzijds, is ter zake van 
het verlenen van de verklaring van geen bezwaar de eis van overeenstem
ming met de Verzekeringskamer voorgeschreven.5 6 

Het in dit kader te geven advies door de Verzekeringskamer is naar het 
oordeel van Tulfer op een rechtsgevolg gericht, zodat hiertegen Arob-
beroep kan worden ingesteld. 5 7 Dit standpunt is onjuist. Een positief 
advies van de Verzekeringskamer is een voorwaarde voor het geven van 
de verklaring van geen bezwaar. In zoverre kan het advies van de 
Verzekeringskamer enig rechtsgevolg niet geheel worden ontzegd. Maar 

56. MvT wijziging PSW 1981, TK1978-79,15 539, nr.3, p. 20. 
57. Tulfer, Pensioenen, 1986, p. 229. 
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alleen hierdoor wordt een advies geen beschikking in de zin van de Wet 
Arob. De verantwoordelijkheid voor het geven van de verklaring ligt 
uitsluitend bij de minister en de wet verbindt slechts aan zijn beslissing 
rechtsgevolg. Bedoelde verantwoordelijkheid kan aldus tot uitdrukking 
komen dat de minister over een uitgebracht advies met de Verzekerings
kamer in overleg treedt, bijvoorbeeld omdat het naar zijn mening niet 
met alle relevante omstandigheden rekening houdt of berust op een 
onjuiste interpretatie van een wettehjke bepaling. Dit kan tot nadere 
advisering aanleiding geven. Op grond hiervan moet worden aangenomen 
dat het advies van de Verzekeringskamer geen zelfstandig rechtsgevolg 
heeft. Derhalve is het advies niet vatbaar voor Arob-beroep. 5 8 

12.8. Rechtsgevolg van de verpUchtstelling 1: naleven statuten en reglementen 

12.8.1. Binding aan statuten en reglementen 

Het rechtsgevolg van de verphchtstelhng van een bedrijfspensioenfonds 
geeft art. 3, tweede lid, Wet Bpf aan: alle bedrijfsgenoten, behorende tot 
de groepen die tot deelneming verphcht worden, zijn gehouden de 
statuten en reglementen van het bedrijfspensioenfonds na te leven. 
Wanneer de verphchtstelhng werknemers betreft, zijn bovendien hun 
werkgevers tot deze naleving van de statuten en reglementen gehouden. 
E r ontstaat aldus een op de wet gebaseerde verplichting de statuten en 
reglementen na te leven. Voor de bedrijfsgenoten die reeds vóór de 
verplichtstelling op vrijwillige basis tot het bedrijfspensioenfonds waren 
toegetreden, bestaat tevens een contractuele gebondenheid tot het naleven 
van de statuten en reglementen, een gebondenheid met de overeenkomst 
als rechtsbron. Zoals bij het algemeen verbindend verklaren van cao-
bepalingen ontstaat voor deze vrijwillig toegetreden bedrijfsgenoten een 
tweevoudige binding aan de statuten en reglementen. Voor deze bedrijfs
genoten is er na de verphchtstelhng een contractuele en een wettehjke 
gebondenheid. Voor de bedrijfsgenoten die niet vrijwillig tot het pen
sioenfonds zijn toegetreden, is er daarentegen een enkelvoudige binding. 

58. Vgl. hierbij Afd. rechtspraak R.v.St. 16 maart 1978, A B 1979, 91. Zie ook rapport van de 
commissie inzake A B A R , 1984, p. 62 e.v. en Michiels, diss. 1987, p. 105. 
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12.8.2. Vorderen nakoming in rechte 

De wet legt uitdrukkelijk vast dat de naleving van de statuten en 
reglementen, ook wat de betaling van de premie betreft, in rechte kan 
worden gevorderd (art. 3, tweede hd, laatste zin, Wet Bpf). Met deze 
bepaling is beoogd elke twijfel te voorkomen omtrent de bevoegdheid van 
het pensioenfonds de naleving ten aanzien van de "gedwongen deelnemers" 
- dat wil zeggen: zij voor wie een enkelvoudige binding bestaat - in 
rechte te vorderen. 5 9 Deze bevoegdheid heeft het fonds dus. 

12.8.3. Geen inbreuk op eigendom 

De uit de verphchtstelling voortvloeiende, wettelijke, verplichting tot het 
betalen van pensioenpremie maakt geen door art. 1 van het Eerste 
Protocol bij het E V R M verboden inbreuk op het eigendomsgenot. Het 
tweede hd van genoemd art. 1 acht op de wet berustende en door de 
staat "noodzakelijk" geachte "andere heffingen" toelaatbaar. In een 
procedure betreffende premiebetaling op grond van de Wet Bpr beshst H R 
5 december 1980, N J 1982, 200 dat de in het cassatiemiddel verwoorde 
stelling dat: "de gedwongen betaling van premies krachtens de onderhavige 
pensioenregeling aan het Pensioenfonds" niet onder het begrip "andere 
heffingen" zijn te brengen, uitgaat van een "te beperkte betekenis" van 
bedoeld begrip. Dit komt overeen met het standpunt van de Europese 
Commissie. De Commissie rekent in haar beslissing van 12 oktober 1978, 
D R 15, p. 133 tot de andere heffingen onder andere de bijdragen aan een 
fonds van werkgevers en werknemers in de autobranche, welke bijdragen 
op grond van een algemeen verbindend verklaarde cao-bepaling ver
schuldigd zijn. Bovendien oordeelt de Commissie dat de heffing van de 
bijdragen geschiedt in het belang van de personen op wie de bijdrage-
verplichting van toepassing is, zodat de heffing ook "noodzakelijk" is in 
de zin van art. 1, tweede hd, van het Eerste Protocol bij het E V R M . 6 0 

59. MvT Wet Bpf, TK1947-48,785, nrr.3, p. 3. 
60. Zie ook Alkema, noot onder H R 5 december 1980, NJ 1982, 200. Het noodzakelijk
heidscriterium geldt volgens de rechtspraak van het E H R M meer algemeen, in deze zin dat 
een inbreuk op een door het E V R M beschermd recht in (redelijke) verhouding moet staan tot 
het daarmee beoogde doel; vgl. Alkema, NJCM-bulIetin 1988, p. 616. 
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12.8.4. Uitzondering voor bepalingen omtrent bevoegdheid rechter 

Op de nalevings-verplichting maakt art. 3, derde lid, Wet Bpf een 
uitzondering voor de bepalingen in de statuten en reglementen die ten 
doel hebben de beslissing van de rechter omtrent twistgedingen uit te 
sluiten. De uitzondering houdt verband met het bepaalde in art. 17 Gw. 
dat niemand kan worden afgehouden van de rechter die de wet hem 
toekent. Alleen degenen die vrijwillig tot het bedrijfspensioenfonds zijn 
toegetreden, zijn derhalve aan de desbetreffende bepalingen gebonden. 

12.9. Rechtskarakter van de verphchtstelhng. Materiële wetgeving 

Het besluit tot verphchtstelhng van het deelnemen in een bedrijfs
pensioenfonds strekt zich binnen de werkingssfeer van het fonds uit tot 
iedere bedrijfsgenoot die behoort tot de in het besluit aangewezen groep. 
De verphchtstelhng roept derhalve rechten en verplichtingen in het 
leven voor een groep van personen, die in haar geheel en in abstracto is 
aangeduid. Op grond van deze argumenten oordeelt de Afd . geschillen van 
bestuur van de R.v.St. bij K B van 23 april 1974, A B 1975, 189 dat de 
verphchtstelhng van een beroepspensioenregeling een besluit van algemene 
strekking is en geen beschikking in de zin van de Wet B A B , de voorloper 
van de Wet Arob. Dit geldt evenzeer voor de verphchtstelhng van een 
bedrijfspensioenfonds. Aangezien voorts de minister de bevoegdheid tot 
het geven van de verphchtstelhng ontleent aan een formele wet, kan het 
verphchtstellingsbesluit als een vorm van materiële wetgeving worden 
beschouwd. Het verphcmtstelhngsbesluit is dus een wet in materiële zin. 

De kwalificatie als materiële wetgeving heeft de volgende rechtsgevolgen: 

a. het verphchtstellingsbesluit is geen beschikking, zodat hiertegen geen 
Arob-beroep openstaat, maar wel is een actie wegens onrechtmatig 
handelen (onrechtmatige wetgeving) denkbaar; 

b. het verphchtstellingsbesluit moet worden aangemerkt als recht in de 
zin van art. 99 Wet R O , zodat de uitleg en de toepassing van het 
besluit door de lagere rechter in cassatie kunnen worden getoetst; 

c. het verphchtstellingsbesluit kan worden beschouwd als objectief recht, 
zodat de rechter het ingevolge art. 48 Rv. ambtshalve moet toepassen; 

d. het verphchtstellingsbesluit mag door de rechter slechts op strijd met 
een regeling van hogere orde worden getoetst en niet op zijn inner
lijke waarde. 
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De vraag rijst of ook de statuten en reglementen van het verplicht-
gestelde bedrijfspensioenfonds als wetgeving in materiële zin kunnen 
worden aangemerkt. 
De verphchtstelling betekent dat de tot de aangewezen, in abstracto 
aangeduide, groep behorende bedrijfsgenoten de statuten en reglementen 
van het pensioenfonds dienen na te leven. De statuten en reglementen 
vormen aldus naar buiten werkende, tot een ieder gerichte, algemene 
regelen. Deze stukken zijn derhalve aan te merken als materieel recht. 
Deze opvatting komt overeen met de constante rechtspraak van de Hoge 
Raad betreffende het rechtskarakter van de statuten en reglementen van 
een verplichtgesteld beroepspensioenfonds. In het arrest van 16 oktober 
1987, N J 88, 117 overweegt de Hoge Raad dat het reglement van een 
beroepspensioenfonds moet worden aangemerkt als recht in de zin van art. 
99 Wet R O , nu het hier gaat om het reglement van een pensioenfonds als 
bedoeld in de Wet Bpr, waaraan de deelneming verplicht is gesteld. Voor 
de kwalificatie van het reglement als recht acht de Hoge Raad bepalend 
de enkele omstandigheid dat het gaat om een reglement van een fonds 
waarin het deelnemen verplicht is gesteld. 6 1 Ook sluit de opvatting dat de 
statuten en reglementen objectief recht zijn aan bij het rechtskarakter 
dat aan algemeen verbindend verklaarde cao-bepalingen wordt toegekend: 
die cao-bepalingen zijn evenzeer recht in de zin van art. 99 Wet R O . 6 2 

De hiervoor onder a-d genoemde rechtsgevolgen zijn dan ook van 
overeenkomstige toepassing op de statuten en reglementen van een 
verphchtgesteld bedrijfspensioenfonds. 

12.10. Rechtsgevolg van de verphchtstelling 2: nadere rechtsgevolgen 

12.10.1. Pensioenplicht. Ook een pensioentoezegging? 

De verphchtstelling van het deelnemen in een bedrijfspensioenfonds vormt 
een publiekrechtelijk opgelegde plicht. 6 3 In feite komt door de verphcht
stelling van het deelnemen in een bedrijfspensioenfonds een wettelijke 

61. Zie in deze zin ook impliciet HR 5 december 1980, NJ 1982, 200 (statuten en regle
menten beroepspensioenfonds) en HR 10 januari 1986, NJ 1986, 476 (bedrijfspensioenfonds), 
alsmede - uitdrukkelijk - de conclusies van P-G Berger resp. A - G Mok bij deze arresten. 
Vgl. voorts HR 28 februari 1986, NJ 1987, 172 en H R 8 juli 1987, NJ 1988, 79. Anders: 
Tulfer, Pensioenen, 1986, p. 153, die evenwel geen enkele motivering voor zijn standpunt geeft. 
62. Volgens - eveneens constante - rechtspraak van de HR, vgl. de arresten van 20 juni 
1986, NJ 1986,811 en 10 juni 1988, NJ 1988,846. 
63. Aldus expliciet de MvA Wet Bpf, TK1948-49,785, nr.5, p. 14. 
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verplichte pensioenverzekering - ofwel een pensioenphcht - tot stand voor 
de aangegeven groepen van bedrijfsgenoten.64 

Volgens Bod behelst de verphchtstelling van het deelnemen in een 
bedrijfspensioenfonds voor de werkgever de verplichting een pensioen
toezegging te doen. 6 5 Dit hjkt mij geen juiste zienswijze. De pensioen
toezegging in de zin van de PSW is een rechtshandeling, afkomstig van de 
werkgever en gericht tot de werknemer. De verphchtstelling dient er nu 
juist toe de werkgever die geen pensioentoezegging heeft gedaan, tot het 
naleven van de statuten en reglementen van het pensioenfondsen te 
verplichten. Hierdoor ontstaat een door de wet in het leven geroepen 
binding, die enkelvoudig is. Voor de verphchtstelling van het deelnemen 
in een beroepspensioenregeling is de minister er in een mondeling overleg 
met de Tweede Kamer heel duidehjk in, dat hier geen sprake is van een 
pensioentoezegging: 

"Immers, de pensioenregelingen, die zijn onderworpen aan de bepalingen 
van de Pensioen- en spaarfondsenwet, vinden hun basis in de toezegging 
die een werkgever aan zijn werknemers terzake heeft gedaan. Pensioen
regelingen in het kader van het onderhavige wetsontwerp opgezet, zijn 
nu juist niet het gevolg van een toezegging aan beroepsgenoten".66 

Voor de verphchtstelling op grond van de Wet Bpf is dit net zo. 

12.10.2. Rechtsgevolg voor bestaande pensioentoezeggingen 

Voor bestaande pensioentoezeggingen heeft de verphchtstelling van het 
deelnemen in een bedrijfspensioenfonds op zichzelf geen rechtsgevolgen. 
De verphchtstelling als zodanig tast de door een werkgever gedane 
pensioentoezeggingen niet aan. Wanneer de pensioentoezegging reeds voor 
de verphchtstelling bij het desbetreffende bedrijfspensioenfonds was 
ondergebracht, onstaat een tweevoudige binding aan de statuten en 
reglementen. Wanneer de toezegging bij een ander bedrijfspensioenfonds, 
een ondernemingspensioenfonds of een verzekeraar is ondergebracht, 
ontstaan dubbele aanspraken. Het van kracht worden van de verplichte 
deelneming in een bedrijfspensioenfonds kan echter worden gezien als een 
ingrijpende wijziging van omstandigheden op grond waarvan de werkgever 

64. Tulfer, Pensioenen, 1986, p. 36. 
65. Bod, diss. 1979, p. 13. 
66. Verslag van een mondeling overleg, TK1970-71,10 216, nr.7, p. 3. 
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zijn bijdrage aan de pensioenvoorziening met toepassing van art. 2, 
zevende lid, PSW kan beëindigen of verminderen. 6 7 Voor zover de 
bijzondere pensioenvoorziening betere aanspraken oplevert dan de 
verplichte bedrijfspensioenregeling, behoort zij dan wel als excedent-
regeling te worden voortgezet. 
Ook bestaat de mogelijkheid vrijstelling van deelneming in het bedrijfs
pensioenfonds te verkrijgen. Hierop ga ik in het volgende hoofdstuk in. 

12.10.3. Aard rechtsverhouding: publiek- of privaatrechtelijk 

1. Inleiding 
De wijze van totstandkomen van de verphchtstelling van het deelnemen in 
een bedrijfspensioenfonds vormt een daad van materiële wetgeving en is 
dan ook publiekrechtelijk van karakter. De vraag kan worden gesteld of 
dit meebrengt dat ook de uit de verphchtstelling voortvloeiende rechts
verhoudingen publiekrechtelijk van aard zijn, dan wel een privaat
rechtelijk karakter dragen. De kwalificatie van de rechtsverhoudingen is 
primair van belang met het oog op het mechanisme van handhaving van 
de door de verphchtstelling gecreëerde verbintenissen. Dit houdt mede 
verband met het bepaalde in art. 2 Wet R O , inhoudende dat de gewone 
rechterhjke macht bevoegd is in geschillen over burgerlijke rechten, 
alsmede het bepaalde in art. 6 E V R M , inhoudende dat bij het vaststellen 
van burgerlijke rechten een ieder recht heeft op een eerlijk proces. Art . 
18 Wet Bpf bepaalt weliswaar dat burgerlijke rechtsvorderingen ter zake 
van deelneming in en uitkering uit een bedrijfspensioenfonds worden 
geacht betrekkelijk te zijn tot een arbeidsovereenkomst. Aldus is niet 
gezegd dat de geschillen ook inderdaad over burgerlijke rechtsvorderingen 
gaan. 

2. Rechtspraak 
In de rechtspraak is het tegendeel wel aangenomen. Rb. Middelburg 29 
juni 1960, N J 1960, 604 oordeelt dat de op een verphchtstelling geba
seerde rechtsverhouding publiekrechtelijk van aard is. In casu brengt dit 
naar het oordeel van de rechtbank mee dat van rechtsverwerking van 
het recht vrijstelling van deelneming te verzoeken geen sprake kan 
z i jn . 6 8 Ktr . Rotterdam 17 mei 1979, N J 1979, 451 is van oordeel dat een 
geschil omtrent vrijstelling van deelneming in een verplicht beroeps-

67. Aldus de MvA bij de wijziging van de PSW in 1972, TK1971-72,11529, nr5, p.4. 
68. Evenzo Rb. Middelburg 27 maart 1963, NJ 1963,407 in een ander geschil. 
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pensioenfonds aan het oordeel van de bevoegde bestuurlijke overheid moet 
worden onderworpen, nu: "aan de bijzondere niet op zuiver privaat
rechtelijke wilsovereenstemming berustende rechtsverhouding tussen pp. 
een zeker publiekrechtelijk karakter niet kan worden ontzegd". Ktr. 
Enschede 10 november 1983, N J 1987, 348 beshst dat de verjaring als 
bedoeld in art. 2012 B W ook geldt voor publiekrechtelijke verplichtingen, 
zoals de onderhavige verphchting tot het betalen van premie aan het 
bedrijfspensioenfonds. Daarentegen oordeelt Hof 's-Gravenhage 21 januari 
1954, N J 1954, 218 dat de verphchtstelling bedoelt de burgerlijkrechtelijke 
contractsvrijheid te beperken en de in art. 3, tweede lid, Wet Bpf 
genoemde burgerhjkrechtelijke verphchting tot het naleven van statuten 
en reglementen in het leven te roepen. Een geschil omtrent vrijstelling 
van deelneming acht het hof daarom burgerhjkrechtehjk van aard en 
derhalve aan zijn bevoegdheid onderworpen. 

3. Beschouwing 
De op een verphchtstelling gebaseerde rechtsverhouding vertoont enkele 
publiekrechtelijke karaktertrekken. Gewezen kan worden op de publiek
rechtelijke oorsprong, hoewel dit geenszins noodzakelijk meebrengt dat 
die rechtsverhouding zelf eveneens publiekrechtelijk is. Gewezen kan ook 
worden op de aard van de statuten en reglementen: deze vormen objectief 
recht. Gewezen kan voorts worden op het publiekrechtelijk handhavings-
mechanisme betreffende de verphchting tot naleving van de statuten en 
reglementen: overtreding van de verphchting bedreigt art. 17 Wet Bpf met 
een strafsanctie. E r zijn ook privaatrechtelijke kenmerken: de wortels van 
de verphchtstelling en het functioneren van een bedrijfspensioenfonds zijn 
uiteindelijk gelegen in de wüsovereenstenuning tussen particuliere 
(organisaties van) werkgevers en werknemers, de persoonlijke en econo
mische aard van de pensioenaanspraken, voorzover het werknemers betreft 
het verband met de arbeidsverhouding en tenslotte de affiniteit met 
privaatrechtehjke verzekeringsovereenkomsten. In het geheel kunnen deze 
privaatrechtehjke kenmerken tezamen geacht worden van overheersende 
invloed te zijn. Derhalve kan worden aangenomen dat de rechtsverhouding 
in de privaatrechtehjke sfeer is gebleven. Op grond van een overeen
komstige afweging van pubhek- en privaatrechtehjke kenmerken komt het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens in zijn beslissing van 29 mei 
1988 (Deumeland) tot het oordeel dat het recht op een aanvullend 
weduwenpensioen ingevolge het Duitse recht als een burgerlijk recht in de 
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zin van art. 6 E V R M moet worden beschouwd. Een vergelijking kan 
worden getrokken met algemeen verbindend verklaarde cao-bepalingen. 
Van deze bepalingen wordt algemeen aangenomen dat zij privaatrechtelijk 
van aard zijn, ofschoon de verbindendverklaring zelf tot het publiekrecht 
behoort. 7 0 De memorie van toelichting bij de Wet aw voert als reden
geving voor deze opvatting aan dat de cao-bepalingen de individuele 
arbeidsovereenkomst behoren te beheersen.7 1 

De publiekrechtelijke karaktertrekken laten de inhoud van de rechts
verhouding evenwel niet onberoerd. Een zuivere privaatrechtelijke 
benadering van de rechtsverhouding doet daarom geen recht aan haar 
werkehjke aard. De rechtsverhouding kan worden gezien als een samen
smelting van pubhek- en privaatrecht. 

12.10.4. Aard van de taak van het bedrijfspensioenfonds 

Met de kwalificatie van de aard van de rechtsverhouding hangt samen de 
aard van de taak, welke het bedrijfspensioenfonds ingevolge het 
verphchtstelhngsbesluit uitvoert. Deze taak kenmerkt zich eveneens door 
een samensmelting van pubhek- en privaatrechtelijke elementen, waarbij 
nu eens de publiekrechtelijke, dan weer de privaatrechtelijke aspecten 
overheersen. Zo betreft de beslissing van het bedrijfspensioenfonds over 
een vrijstelling van de verplichte deelneming de naleving van burger
rechtelijke verplichtingen en draagt zij tevens - evenals de verplicht-
stelling zelf - een publiekrechtelijk karakter. In het geheel van de 
rechtsverhouding kunnen ook voor de aard van de taak van het bedrijfs
pensioenfonds de privaatrechtelijke elementen gezamenlijk geacht worden 
van overwegende betekenis te zijn. Het verplichte bedrijfspensioenfonds 
voert dus geen publiekrechtelijke taak ui t . 7 2 Het rechtsgevolg van deze 
opvatting is onder meer dat het bedrijfspensioenfonds niet als een 
administratief orgaan kan worden beschouwd en zijn beslissingen niet zijn 
aan te merken als administratiefrechtehjke (voor Arob-beroep vatbare) 
beschikkingen. 7 3 Een ander rechtsgevolg is dat het bedrijfspensioenfonds 
voor de toepassing van de Wet persoonsregistraties niet valt onder het 

69. Publicaties van het E V R M serie A , nr. 100. Dezelfde afweging maakt het E H R M in de 
zaak Feldbrugge van 29 mei 1988, publicaties E H R M serie A, nr. 99 (RSV 1987, 23 en A A 
1987, p. 242 met noot De Jong) betreffende het recht op een uitkering krachtens de 
Nederlandse Ziektewet. 
70. Vgl. Fase, Ga.o.-recht, 1982, p. 98. 
71. TK1936-37,274, nr.3, p. 5. 
72. In gelijke zin: Rb. Utrecht 1 mei 1986 (k.g.), K G 1986,257. 
73. Vgl. CRvB 13 september 1945, A R B 1946, 37: het pensioenfonds voor het personeel van 
de Rotterdamsche tram is geen administratief orgaan in de zin van de Ambtenarenwet. 
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regime voor instellingen die met een publiekrechtelijke taak zijn belast, 
maar onder het - lichtere - regime voor bedrijf en beroep. 7 4 

12.11. Samenvatting 

De verphchtstelling van het deelnemen in een bedrijfspensioenfonds 
beoogt de concurrentie binnen een bedrijfstak tegen te gaan en dient 
tevens een sociaal belang. De verphchtstelling heeft tot gevolg dat alle in 
het verphchtstellingsbesluit aangewezen groepen van bedrijfsgenoten, en 
voor zover het werknemers betreft hun werkgevers, verphcht zijn de 
statuten en reglementen van het pensioenfonds na te leven. Dit is een 
pubüekrechtehjke verplichting. In feite resulteert de verphchtstelling dus 
in een pensioenplicht voor de aangewezen bedrijfsgenoten. 

74. De vraag welk regime voor verplichte bedrijfspensioenfondsen geldt, stelt Neven, PS 
1987, p. 1476, wel, maar de vraag beantwoordt hij niet. De Vries, T P V 1989, p. 37, pleit er 
voor de pensioenfondsen bij AMvB aan te wijzen als behorende tot de publieke sector. 
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Hoofdstuk 13 

V R I J S T E L L I N G 
V A N D E E L N E M I N G I N E E N B E D R I J F S P E N S I O E N F O N D S 

13.1. Het vraagstuk van de vrijstelling 

Voor bedrijfspensioenfondsen die met een doorsneepremie werken, is een 
monopoliepositie een onontkoombare eis. Zonder een dergelijke monopolie
positie zouden degenen die zich elders goedkoper kunnen verzekeren - de 
goede risico's, lees: de jongere werknemers - veelal niet tot het pensioen
fonds toetreden. Het bedrijfspensioenfonds blijft dan met de slechte 
risico's - de oudere werknemers - zitten, waardoor zijn voortbestaan 
onmogelijk zou worden. Het vraagstuk betreffende de vrijstelling wegens 
bijzondere pensioenvoorziening komt dan ook hierop neer dat met 
vooropstelling van de monopoliepositie, gezocht moet worden naar de 
voorwaarden waaronder vrijstelling kan worden toegestaan.1 

132. Ratio en doel vrijstelling in het licht van de wetsgeschiedenis 

Het oorspronkelijk ontwerp voor de Wet Bpf bevatte geen bepalingen die 
waren toegesneden op de vrijstelling wegens een bijzondere pensioenvoor
ziening. Alleen kende (en kent) art. 16 de bepaling ingevolge welke de 
minister in bijzondere gevallen vrijstelling kan verlenen van art. 3, eerste 
en tweede hd, Wet Bpf. 
In het voorlopig verslag uitte de Tweede Kamer bedenkingen tegen het 
ontbreken van een specifieke regeling voor vrijstelling wegens een 
bijzondere pensioenvoorziening. Wat stelt de minister zich voor, zo 
wenste de Kamer te vernemen, dat moet gebeuren met de talrijke reeds 
bestaande ondernemingspensioenfondsen en talloze particuliere verzeke
ringspolissen?2 Een overeenkomstige vraag werd opgeworpen door de 

1. De vrijstelling wegens gemoedsbezwaren laat ik buiten beschouwing. Zie hierover art. 5, 
tweede lid, onder II, letter k, Wet Bpf en de beschikking van de minister van SZ van 17 
december 1949, Stcrt. 249 (laatstelijk gewijzigd bij beschikking van 11 februari 1981, Stcrt. 131). 
2. W Wet Bpf, TK1947-48,785, nr,4, p. 6. 
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levensverzekeraars, die de regeling inzake de verplichte bedrijfspensioen
fondsen als een bedreiging van hun marktpositie beschouwden.3 

De regering merkt in de memorie van antwoord op dat het gezien de 
doelstelling van de Wet Bpf niet zo kan zijn dat ieder die elders een 
pensioenvoorziening heeft, niet in het pensioenfonds behoeft deel te 
nemen. De goede risico's zouden dan buiten het pensioenfonds bhjven, 
waardoor de levensvatbaarheid van het fonds in gevaar wordt gebracht. 
De vraag of bedrijfsgenoten, die reeds deelnemen in een ondernemings
pensioenfonds kunnen worden vrijgesteld, behoort volgens de memorie zijn 
beantwoording te vinden in het verphchtstelhngsverzoek. In dit verzoek 
kunnen de bedrijfsgenoten rekening houden met reeds bestaande pensioen
voorzieningen in de bedrijfstak. E r is dan ook geen reden voor de vrees, 
zo stelt de memorie van antwoord, dat er ruwweg op de ondernemings
pensioenfondsen zal worden "ingehakt".4 Overigens oordeelt de memorie 
dat in eerste instantie het bestuur van het bedrijfspensioenfonds op grond 
van de statutaire bepalingen moet beslissen voor welke reeds bestaande 
particuliere pensioenvoorzieningen vrijstelling zal kunnen worden ver
leend. 5 Bij nota van wijzigingen is daarom voorgesteld in art. 5, tweede 
lid, onder II, onderdeel 1 van het wetsontwerp vast te leggen dat de 
statuten en reglementen bepalingen dienaangaande dienen te bevatten.6 

Voorts is, nadat eveneens bij de tweede nota van wijziging reeds was 
voorgesteld in het derde hd van art. 5 Wet Bpf te bepalen dat de minister 
van S Z richtlijnen kan vaststellen met betrekking tot art. 5, tweede hd, 
Wet Bpf, bij de derde nota van wijzigingen de bepaling voorgesteld die de 
minister verphcht in elk geval met betrekking tot de vrijstellingsbevoegd
heid richtlijnen vast te stellen. 

Dit ging de Tweede Kamer evenwel nog niet ver genoeg. De Kamer wilde 
een wettelijke vrijstellingsgarantie voor de bedrijfsgenoten die reeds zes 
maanden vóór indiening van een verphchtstelhngsverzoek deelnemen in 
een eigen, gelijkwaardige, pensioenvoorziening. VerschiUende hiertoe 
strekkende amendementen zijn ingediend. De minister houdt evenwel zijn 
bezwaren. De gedachte van een vrijstellingsgarantie houdt zijns inziens 
onvoldoende rekening met het sociale belang van bedrijfspensioenfondsen: 

3. Zie de brief van 8 mei 1948 van de hoofdgroep "Verzekering" van de bedrijfsgroep 
"Levensverzekering" van het levensverzekeringsbedrijf, Vb 1948, p. 89. 
4. TK194849,785, m\5, p. 12. 
5. T K 1948-49,785, nr.5, p. 14. 
6. T K 1948-49, 785, nr.6. Bij tweede nota van wijzigingen, T K 1948-49, 785, nr.9, is nog 
een tekstwijziging aangebracht, waardoor de bepaling haar huidige inhoud kreeg. 
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de minister vreest dat de goede risico's een vrijstelling zullen krijgen en 
dat aldus tekort wordt gedaan aan de solidariteitsgedachte die aan de 
verplichtstelling van een bedrijfspensioenfonds ten grondslag ligt. 7 Deze 
opvatting onderschrijft de Tweede Kamer op zich wel. Het Tweede 
Kamerlid Stapelkamp merkt op: 

"Ik ben het met de Minister eens, dat hier niet een bepaling moet 
worden opgenomen, die de deur open zet, dat de betere risico's zich 
onttrekken aan de sociale phcht met betrekking tot het bedrijfspen
sioenfonds".8 

Het Kamerlid De Kort voegt hieraan toe: 

"Iemand, die zich particulier heeft verzekerd, [...] heeft dan echter niet 
voldaan aan de sociale verplichting, die hij ten overstaan van zijn 
medebedrijfsgenoten heeft". 

De Kort acht het mogehjk in de premie, die aan het bedrijfspensioenfonds 
verschuldigd zou zijn geweest, een scheiding aan te brengen tussen het 
actuariële gedeelte en het sociale gedeelte en de vrijgestelde bedrijfs-
genoten vervolgens te verplichten dat sociale gedeelte van de premie aan 
het bedrijfspensioenfonds te betalen. In verband hiermee stelt De Kort 
voor in de wet vast te leggen dat aan de vrijstelling voorwaarden kunnen 
worden verbonden "ter verzekering van de goede sociale werking van het 
fonds".9 

De verlangens van de minister en die van de Tweede Kamer zijn tenslotte 
met elkaar verenigd. Bij vierde nota van wijzigingen is art. 5, derde hd, 
van het wetsontwerp aangevuld met de bepaling, welke bedrijfsgenoten die 
reeds deelnemen in een pensioenvoorziening onder zekere voorwaarden 
recht geeft op vrijstelling van ofwel deelneming in het pensioenfonds 
ofwel betaling van hetzij het "geheel", hetzij van "een redehjk deel" van 
de premie aan het fonds. 1 0 De mogelijkheid gedeeltelijk vrijstelling van 
de premiebetaling te verlenen, is bhjkens de toelichting van de minister 
van S Z in de Tweede Kamer opgenomen teneinde zeker te stellen dat een 
vrijgestelde bedrijfsgenoot: 

7. Hand. TK1949, p. 1103. 
8. Hand. T K 1949, p. 1131. 
9. Hand. T K 1949, p. 1143. 
10. T K 1948-49,785, nr.22. 
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"kan worden verplicht om ook aan de sociale verplichting voor de 
bedrijfsgemeenschap te voldoen". 1 1 

Ten aanzien van een bedrijfsgenoot die een voorziening bij een onder
nemingspensioenfonds heeft en deswege vrijstelling krijgt, kan mitsdien 
worden bepaald dat hij voor zover het de sociale verplichting betreft ook 
aan het bedrijfspensioenfonds een zekere bijdrage moet betalen. Dit hangt 
samen met het onderscheid tussen dat deel van de premie, dat op 
actuariële basis berust, en dat deel, dat als sociaal aandeel moet worden 
gezien. 

Conclusie: de regeling over de vrijstelling wegens een bijzondere pen
sioenvoorziening beoogt zowel rekening te houden met het belang dat 
een gelijkwaardige eigen pensioenvoorziening in stand kan bhjven, als met 
het sociale belang binnen een bedrijfstak dat de deelneming een collectief 
karakter heeft. 

133. Vrijstelling door pensioenfonds 

13.3.1. Het wettelijk kader 

D e door het bedrijfspensioenfonds te verlenen vrijstelling wegens het 
bestaan van een bijzondere pensioenvoorziening vindt haar basis in art. 5, 
tweede lid, onder II, onderdeel 1, Wet Bpf. Op grond van dit onderdeel 
van het artikel dienen de statuten en reglementen van een bedrijfs
pensioenfonds bepalingen in te houden betreffende: "de gevallen, waarin 
en de voorwaarden, waaronder de bedrijfsgenoten niet behoeven deel te 
nemen, dan wel van bepaalde verphchtingen ten opzichte van het 
bedrijfspensioenfonds kunnen worden vrijgesteld". Met betrekking tot deze 
vrijstellingsmogehjkheid heeft de minister van S Z krachtens het daartoe 
strekkende voorschrift in art. 5, derde hd, Wet Bpf bij beschikHng van 
29 december 1952, Stcrt. 1953, 1 richtlijnen vastgesteld: de richthjnen 
voor vrijstelling van deelneming in een bedrijfspensioenfonds wegens 
bijzondere pensioenvoorzieningen (nader te noemen: Vrijstellingsricht-
lijnen). 1 2 Ingevolge art. 5, derde hd, tweede zin Wet Bpf gaan de 
richthjnen uit van het standpunt dat bedrijfsgenoten die reeds tenminste 
zes maanden vóór de indiening van een verphchtstellingsverzoek deel-

11. Hand. TK1949, p. 1156. Zie ook Hand. E K 1949, p. 302. 
12. Laatstelijk gewijzigd bij beschikking van 15 augustus 1988, Stcrt. 158. 
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namen in een ondernemingspensioenfonds, of zich bij een verzekeraar 
hadden verzekerd, niet aan het bedrijfspensioenfonds behoeven deel te 
nemen, dan wel van de verplichting tot premiebetaling aan dat fonds 
geheel of voor een redelijk deel zijn vrijgesteld. Dit uitgangspunt geldt 
echter slechts dan indien en zolang de vrijgestelde bedrijfsgenoten 
pensioenaanspraken verwerven, die tenminste gelijkwaardig zijn aan die 
welke zij bij deelneming aan het bedrijfspensioenfonds zouden verwerven. 

13.3.2. Karakter Vrijstellingsrichtlijnen 

Met een verwijzing naar de wetsgeschiedenis oordeelt H R 4 december 
1959, N J 1960, 94 dat de Vrijstelhngsrichfhjnen algemeen bindende 
voorschriften behelzen, waaraan bedrijfsgenoten aanspraken kunnen 
ontlenen. 1 3 De Vrijstellingsrichthjnen vormen derhalve een wet in 
materiële zin. Deze opvatting impliceert dat bij de statuten of regle
menten niet kan worden afgeweken van de inhoud van de richtlijnen. De 
richtlijnen moeten worden beschouwd als een regeling van hogere orde, 
waarmee de statuten en reglementen niet in strijd mogen komen. Voor 
zover een dergehjke strijd bestaat, komen de bepalingen in de richthjnen 
in de plaats van de statutaire en reglementaire bepalingen. Een strij
digheid tussen richthjnen en statuten en reglementen heeft niet de 
vergaande consequentie - zoals Hof 's-Gravenhage 21 januari 1954, N J 
1954, 218 ten onrechte beshst - dat de gehele verphchtstelling nietig of 
onverbindend is. 

13.3.3. Vrijstelling op verzoek 

Een bedrijfspensioenfonds is niet gehouden ambtshalve vrijstelling van 
deelneming of van de verplichting tot premiebetaling te verlenen. Vr i j 
stelling behoeft blijkens de art. 1 en 5 van de Vrijstellingsrichthjnen 
slechts te worden verleend naar aanleiding van een daartoe strekkend 
verzoek van een "belanghebbende". De belanghebbende kan een werkgever 
of een werknemer zijn. Indien de verphchtstelling zelfstandigen omvat, 
kan ook een zelfstandige belanghebbende zijn. 
Wanneer het verzoek tot vrijstelling afkomstig is van een werkgever ligt 
het in de rede dat het pensioenfonds nagaat of het verzoek op een 
voldoende materiële steun van de werknemers kan rekenen. De Aanbeve
ling van de S T A R over de vrijstelling door bedrijfspensioenfondsen acht 

13. In gelijke zin Rb. Middelburg 29 juni 1960, NJ 1960,604. 
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het: "wenselijk, dat van de zijde van de betreffende werknemers inspraak 
heeft bestaan ten aanzien van de beslissing om vrijstelling te vragen". Dit 
houdt volgens de Aanbeveling in dat het bedrijfspensioenfonds recht heeft 
te verlangen dat de verzoeker duidelijk maakt op welke wijze de werk
nemers in de beslissing omtrent het vragen van vrijstelling zijn gekend en 
welke invloed zij daarbij hebben gehad. 1 4 Het reglement van het Pen
sioenfonds P G G M kent een tot het geven van inspraak aan de werknemers 
strekkende bepaling. Ingevolge art. 20 van het reglement wordt een 
vrijstellingsverzoek van een werkgever geweigerd, indien de werkgever 
niet kan aantonen dat de meerderheid van de werknemers met het 
verzoek instemt. Een overeenkomstig voorschrift is vervat in art. 28 van 
het pensioenreglement van het Pensioenfonds voor de metaalindustrie. 
Volgens dit artikel moet de werkgever aantonen dat de werknemers in het 
verzoek zijn gekend, welke invloed zij dienaangaande hebben gehad en 
welk standpunt zij hebben ingenomen. Ter waarborging van de belangen 
van de werknemers verdient het aanbeveling de eis betreffende de 
materiële steun op te nemen in de Vrijstellingsrichthjnen. Overigens dient 
hierbij te worden bedacht dat het besluit van een werkgever vrijstelling 
te verzoeken onder het imtenmiingsrecht van de ondernemingsraad met 
betrekking tot besluiten omtrent een pensioenverzekering valt. 

13.3.4. Inhoud vrijstelling 

Een vrijstelling houdt in hetzij een dispensatie van de verplichting tot 
deelneming in het bedrijfspensioenfonds, hetzij een gehele of gedeeltelijke 
dispensatie van de verplichting tot premiebetaling. Ui t de wetsgeschiedenis 
betreffende art. 5, derde lid, Wet Bpf volgt dat een vrijstelling (betref
fende premiebetaling) niet verder hoeft te gaan dan een dispensatie met 
betrekking tot de betaling van het actuariële gedeelte van de premie. Een 
aanspraak op vrijstelling ten aanzien van de betaling van het sociale 
gedeelte van de premie kan niet op de wet of de Vrijstellingsrichthjnen 
worden gebaseerd. 
In juridische zin geldt een vrijstelling voor de bedrijfsgenoten, maar voor 
zover de vrijstelling werknemers betreft, richt zij zich in feite tot hun 
werkgevers. Een vrijstelling heft de rechtsgevolgen van de verplichte 
deelneming namelijk geheel of ten dele op. Anders gezegd: de verplichting 
van de werkgever tot naleving van de statuten en reglementen, waaronder 

14. De Aanbeveling is gepubliceerd in: Vloemans (red.), Ondernemingspensioenen, deel V U , § 
4. 
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zijn verplichting tot premiebetaling, vervalt voor de duur van de vrijstel
ling. 

13.3.5. Verplichte en onverplichte vrijstelling 

1. Verphchte vrijstelling 
De Wet Bpf maakt een duidelijk onderscheid tussen verphchte en onver
plichte vrijstelling. De grens tussen beide gevallen trekt art. 5, derde hd, 
Wet Bpf aan de hand van het criterium of bedrijfsgenoten al dan niet 
tenminste zes maanden vóór het indienen van een verphchtstelhngsverzoek 
deelnamen in een ondernemingspensioenfonds of in een regeling, onder
gebracht bij een verzekeraar. Hierbij strekt art. 5, derde hd, er - in de 
woorden van de toelichting - toe: 

"waarborgen te scheppen, dat aan degenen in wier oudedagsvoorziening 
reeds voorzien is, vrijstelling [...] wordt verleend". 1 5 

De waarborgen houden bhjkens de ondubbelzinnige tekst van de wet in 
dat een aanspraak op vrijstelling bestaat wanneer de bijzondere voor
ziening reeds bestond zes maanden voor de indiening van het verzoek, 
naar aanleiding waarvan de deelneming in het bedrijfspensioenfonds is 
verplicht gesteld, en ook overigens aan de - in de wet en de richtlijnen 
genoemde - voorwaarden voor vrijstelling wordt voldaan. In zodanig geval 
is het pensioenfonds dus verplicht vrijstelling te verlenen. 1 6 De verphchte 
vrijstelhng omvat niet alleen de situatie waarin sprake is van een geheel 
nieuwe verphchtstelhng. Zij omvat mede de situatie dat een uitbreiding 
van de werkingssfeer van een bestaande verphchtstelhng wordt gereali
seerd. 1 7 Een verphchte vrijstelling gaat in op het tijdstip met ingang 
waarvan de deelneming in het bedrijfspensioenfonds voor de betrokken 
bedrijfsgenoten is verplicht gesteld (art. 5, derde hd, Vrijstellingsricht
lijnen). 

2. Onverplichte vrijstelhng 
Indien de bijzondere voorziening niet reeds zes maanden vóór het 
indienen van een verphchtstelhngsverzoek bestond, is het pensioenfonds 
niet verphcht vrijstelling te verlenen. In deze situatie bestaat derhalve 

15. TK194849,785, nr.22. 
16. Zie ook Offerhaus, diss. 1953, p. 99 e.v. Anders: Engels, SM 1951, p. 196, die stelt dat 
de wetgever niet een positief recht op vrijstelling heeft willen toekennen. 
17. Tulfer, Pensioenen, 1986, p. 219. 
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j geen aanspraak op wijstelling. Het betreft hier de situatie waarin 
j vrijstelling uittreding uit het bedrijfspensioenfonds tot gevolg heeft, de 
l zogeheten contracting-out. Het is aan de beleidsvrijheid - de discretio-

naire bevoegdheid - van het pensioenfonds overgelaten of het in deze 
gevallen vrijstelling verleent. Evenzo is het ter vrije beoordeling aan het 
fonds met ingang van welk tijdstip het de vrijstelling wil laten ingaan. 
Het verlenen van terugwerkende kracht is daarbij rechtens niet onmoge
l i jk . 1 8 

De vraag kan nochtans worden gesteld in hoeverre het bedrijfspensioen
fonds werkehjk de vrijheid heeft geen vrijstelling te verlenen indien aan 
de nader te bespreken voorwaarden daartoe is voldaan. Daar de vrijstel
ling zich kan beperken tot dispensatie van de verplichting de actuariële 
premie te betalen, zal in zoverre een redehjk belang bij het weigeren van 
de wijstelling ontbreken. Andere omstandigheden, met name efficiency
overwegingen, kunnen dit belang wel mee brengen. 

3. Omvang toetsingsrecht rechter 
Met het onderscheid tussen verplichte en onverphchte wijstelling hangt 
samen een verschil in omvang van het rechterhjk toetsingsrecht van 
beslissingen van een pensioenfonds aangaande de vrijstelling. Ten aanzien 
van de beslissing omtrent een verplichte wijstelling heeft de rechter een 
volledig toetsingsrecht betreffende de waag of het recht - de Wet Bpf, 
de richtlijnen en de statuten en reglementen - juist is toegepast.19 Een 
beslissing omtrent een onverphchte vrijstelling kan de rechter daaren
tegen slechts marginaal toetsen. De statuten en reglementen van een 
bedrijfspensioenfonds waarin de deelneming is verphcht gesteld, zijn 
weliswaar op te vatten als recht in de zin van art. 99 Wet R O , zodat de 
rechter kan toetsten of aan een bepaling, in die stukken omtrent een 
onverphchte vrijstelling een juiste uitleg en toepassing is gegeven. N u het 
hierbij gaat om een vrijstelling die in beginsel ter beoordeling staat van 
het pensioenfonds, kan deze toetsing echter slechts de waag betreffen of 
het fonds, rekening houdend met de omstandigheden van het geval en de 
tekst en strekking van de statuten en reglementen, in redelijkheid tot 
zijn beslissing is kunnen komen, zulks gelet op de inhoud van de beslis
sing en de wijze waarop zij is tot stand gekomen. Dat de beleidsbeslis
singen van een beroepspensioenfonds ter zake van onverphchte vrijstelling 

18. Vgl. in verband met de terugwerkende kracht H R 29 mei 1987, NJ 1988, 609 betreffende 
de door een bank te verlenen vrijstelling van de betaling van bepaalde deviezen. 
19. In gelijke zin Rb. Almelo 3 november 1971, rolnr. 601-1970, gedeeltelijk, maar zonder 
de onderhavige rechtsoverweging, gepubliceerd in NJ 1972,423. 
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slechts marginaal - op haar redelijkheid - kunnen worden getoetst, heeft 
de H R bij de arresten van 5 december 1980, N J 1982, 199 en 200 en 8 juli 
1987, N J 1988,79 uitdrukkelijk beshst. 

13.3.6. Individuele en collectieve vrijstelling 

Van groot praktisch belang is welke reikwijdte een vrijstelling heeft, dan 
wel op grond van de wettehjke bepalingen behoort te hebben: heeft zij 
alleen betrekking op individuele bedrijfsgenoten (individuele vrijstelling) 
of geldt zij voor een pensioenvoorziening als zodanig (collectieve vrijstel
ling). Een individuele vrijstelling geldt slechts voor de bedrijfsgenoten die 
op het moment van vrijstelling deelnemen in de bijzondere pensioenvoor
ziening. Nieuwe bedrijfsgenoten worden in het bedrijfspensioenfonds 
opgenomen. De bijzondere pensioenvoorziening is dan dus uitstervende, 
reden waarom de individuele vrijstelling ook wel wordt aangeduid met het 
begrip afwikkelingsdispensatie. Een collectieve vrijstelling strekt er toe de 
bijzondere pensioenvoorziening als zodanig buiten de werkingssfeer van de 
verplichte deelneming in het bedrijfspensioenfonds te plaatsen: vrijgesteld 
wordt de regeling van het ondernemingspensioenfonds of de verzekering 
bij de verzekeraar (vgl. art. 5, derde lid, Wet Bpf). De collectieve 
vrijstelling geeft een verleende dispensatie een enorm potentieel bereik, 
omdat hieronder niet alleen de bedrijfsgenoten vallen die al deelnemen in 
de bijzondere pensioenvoorziening, maar ook de bedrijfsgenoten die later 
tot de voorziening toetreden, dat wil zeggen zij die later in het onder
nemingspensioenfonds gaan deelnemen of verzekerde worden ingevolge de 
verzekeringsovereenkomst met de verzekeraar. De verplichte vrijstelling 
kan zo zeer veel omvattend worden. 

Het verlenen van collectieve vrijstelling als zodanig stuit niet op enige 
belemmering in de wet of de VrijstelhngsrichÜijnen. De richtlijnen 
kennen integendeel niet slechts de mogelijkheid van individuele, maar ook 
van collectieve vrijstelling. Dit bhjkt - gehjk Rb. Almelo 3 november 
1971, N J 1972, 423 beslist - uit art. 3 van de richtlijnen. Dit artikel 
bevat een uitzondering op de voorwaarde van gelijkwaardigheid van de 
bijzondere pensioenvoorziening voor het geval de bijzondere voorziening 
uitstervende is. De uitzondering betreft aldus een afwikkelingsdispensatie 
en derhalve een individuele vrijstelling. Een dergehjke uitzondering heeft 
slechts zin wanneer er bijzondere pensioenvoorzieningen bestaan die niet 
uitsterven, tot welke de deelnemers met andere woorden ook later kunnen 
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toetreden. In de praktijk is ook veelvuldig collectieve vrijstelling 
verleend, zulks mede ten aanzien van reeds bestaande bijzondere pen
sioenvoorzieningen.2 1 

Een kwestieus punt betreft de vraag of art. 5, derde lid, Wet Bpf een 
aanspraak op collectieve wijstelling geeft indien de bijzondere pensioen
voorziening reeds zes maanden vóór indiening van het verphcht-
stellingsverzoek bestond. Strekt, anders gezegd, de verphchte wijstelling 
zich uit tot de collectieve vrijstelling? 
In de discussie in de Tweede Kamer over de wijstelling is niet duidehjk 
uitgesproken of het bij de verphchte wijstelling om individuele of 
collectieve vrijstelling gaat. 2 2 De tekst van de wet kan steun bieden voor 
de opvatting dat de verphchte vrijstelling niet collectief behoeft te zijn. 
Gesproken wordt namelijk over "bedrijfsgenoten" die deelnemen in een 
bijzondere voorziening en niet over de bijzondere voorziening als zodanig. 
De consequentie van deze opvatting is dat bestaande voorzieningen in 
beginsel - behoudens nadere wijstelling - uitstervende worden gemaakt. 
Dit lijkt weer niet in overeenstemming te kunnen worden gebracht met 
het standpunt dat niet op bestaande ondernemingspensioenfondsen zal 
worden "ingehakt". Tevens is dit ogenschijnhjk niet verenigbaar met de 
omstandigheid dat art. 3 van de Vrijstellingsrichthjnen voor uitstervende 
voorzieningen een van de wet (art. 5, derde lid, Wet Bpf) afwijkend-
namelijk lichter - voorschrift betreffende de gelijkwaardigheid bevat. 
In de hteratuur gaat Offerhaus er van uit dat het verlenen van een 
wijstelling voor een pensioenvoorziening als zodanig niet verplicht i s . 2 3 

Van Eijk neemt daarentegen aan dat de verphchte wijstelling ziet op 
wijstellingen van ondemerningspensioenfondsen, dus op collectieve 
wijstellingen. 2 4 Laatstgenoemde interpretatie komt ook mij het meest 
plausibel voor. De andere interpretatie - ingevolge welke dus alleen een 
aanspraak op individuele vrijstelling bestaat - zou de reeds bestaande 
bijzondere pensioenvoorzieningen uitstervende maken. Deze consequentie 
acht ik ten opzichte van de - soms gedurende een groot aantal jaren en 
naar bewediging bestaande - ondernemingspensioenfondsen en collectieve 
contracten met een verzekeraar te vergaand. Voor een ondermijning van 
de bedrijfspensioenfondsen behoeft hierbij niet te worden geweesd, daar 

20. Zo ook Tulfer, Pensioenen, 1986, p. 220. 
21. Offerhaus, diss. 1953, p. 105. 
22. Zie Offerhaus, diss. 1953, p. 101. 
23. Offerhaus, diss. 1953, p. 104,105 en 115. 
24. Van Eijk, Het ondernemingspensioenfonds, 1958, p. 39. 
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slechts een aanspraak op vrijstelling van betaling van het actuariële 

gedeelte van de premie bestaat. 

13.3.7. Reikwijdte collectieve vrijstelling 

De overbhjvende hamvraag is, wat de preciese reikwijdte is van een 

collectieve vrijstelling bij zich voordoende wijzigingen in de onder

nemingsstructuur. Omvat de collectieve vrijstelling bijvoorbeeld ook de 

werknemers van een nieuwe dochteronderneming van de vrijgestelde 

onderneming? E n wanneer een dochteronderneming zich afsphtst van een 

concern, bhjven de werknemers dan niettemin onder de collectieve 

vrijstelling vallen? 

De S T A R besteedt in haar tweede interimrapport inzake het pensioen-

vraagstuk summier aandacht aan deze punten. De omzetting van (delen 

van) ondernemingen in een andere rechtsvorm dan wel afsplitsing of 

oprichting van een dochteronderneming zullen volgens het rapport "niet 

formeel" worden geïnterpreteerd als nieuwe ondernemingen. Een verleende 

vrijstelling bhjft blijkens het rapport dan van kracht, evenwel onder de 

voorwaarde dat: "sprake is van een geïntegreerd sociaal beleid, met name 

op het gebied van de pensioenvoorziening".25 

Zoals hiervoor is opgemerkt betreft een collectieve vrijstelhng de 

pensioenregeling van een ondernemingspensioenfonds of de verzekering bij 

een verzekeraar als zodanig. Voor de reikwijdte van een collectieve 

vrijstelling is mijns inziens dan ook bepalend of bedrijfsgenoten in de 

desbetreffende vrijgestelde bijzondere voorziening gaan of bhjven 

deelnemen. Het gaat er dan om of sprake is van een geïntegreerd 

pensioenbeleid. Zolang dat het geval is, bhjft de wijstelling van toepas

sing. De vrijstelling bhjft derhalve voor werknemers van dochteronder

nemingen gelden, zolang zij deelnemen in het ondernemingspensioenfonds 

of verzekerden zijn ingevolge de overeenkomst met de verzekeraar. 

Reorganisaties en concentraties van ondernemingen door aandelentrans

acties en fusies komen veelvuldig voor. Wanneer de werknemers van 

dochterondernemingen inderdaad in de vrijgestelde bijzondere concern-

pensioenvoorziening gaan deelnemen, krijgt de collectieve vrijstelling een 

groot potentieel bereik. A a n de andere kant heeft de met een afsplitsing 

gepaard gaande uittreding uit een ondernemingspensioenfonds tot gevolg, 

dat de werknemers niet meer onder de collectieve wijstelhng vallen. Of 

een wijgestelde verzekeringsovereenkomst met een verzekeraar van 

25. STAR, Tweede interimrapport, 1975, p. 9. 
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toepassing blijft, hangt af van de vraag of de overeenkomst na afsplitsing 
door de verzelfstandigde werkgever wordt voortgezet. 

Het voorgaande impliceert tevens dat de collectieve vrijstelling slechts 
geldt, voor zover de bijzondere pensioenvoorziening uitgevoerd bhjft 
worden door hetzelfde ondernemingspensioenfonds of dezelfde verzekeraar 
als op het moment van het verlenen van vrijstelling. Dit vloeit ook voort 
uit de ratio van de vrijstelling dat bestaande ondernemingspensioenfondsen 
kunnen blijven voortbestaan en bestaande contracten met een verzekeraar 
niet behoeven te worden beëindigd. Wanneer een ondernemingspensioen
fonds wordt geliquideerd of van verzekeraar wordt gewisseld, vervalt deze 
ratio voor de vrijstelling. 

13.3.8. Voorwaarden voor vrijstelling; algemeen 

In de wet en de Vrijstellingsrichthjnen is een aantal voorwaarden 
opgenomen waaraan de bijzondere voorziening moet voldoen, wil vrijstel
ling mogelijk zijn. De Wet Bpf noemt voor de verplichte vrijstelling in 
art. 5, derde lid, de voorwaarde van gehjkwaardigheid van de aanspraken 
uit hoofde van de bijzondere pensioenvoorziening. De voorwaarde is voor 
de verplichte vrijstelling eveneens in art. 5, eerste hd, van de richtlijnen 
opgenomen. De richtlijnen behelzen in art. 1, onderdelen a-d, voorwaarden 
betreffende: 
a. de wijze van onderbrenging van de bijzondere pensioenvoorziening, 
b. de gehjkwaardigheid van de aanspraken, 
c. de waarborging van de rechten en de nakoming van verphchtingen van 

bedrijfsgenoten en 
d. het bieden van compensatie voor actuarieel nadeel. 
De in de richthjnen onder (a)-(c) genoemde voorwaarden gelden voor 
zowel de verplichte (vgl. art. 5, eerste hd, richtlijnen) als de onverplichte 
vrijstelling. Voorwaarde (d) geldt alleen voor de onverplichte vrijstelling. 
De Vrijstellingsrichthjnen bevatten voorts in art. 6 regels omtrent door 
het bedrijfspensioenfonds aan de vrijstelling te verbinden voorwaarden. 

13.3.9. Voorwaarde voor vrijstelling (a): wijze van onderbrenging 

De bijzondere pensioenvoorziening moet voldoen aan de voorwaarde dat 
zij is "ondergebracht" bij een ondernemingspensioenfonds, een ander 
bedrijfspensioenfonds of een verzekeraar die in het bezit is van een 
vergunning ingevolge de W T V , dan wel berust op de ABP-wet, de Spoor-
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wegpensioenwet of de Algemene militaire pensioenwet (art. 1, onderdeel a, 
Vrijstellingsrichtlijnen). Deze voorwaarde geldt voor de verplichte en de 
onverplichte vrijstelling. 
Voor de bijzondere pensioenvoorzieningen die voor verphchte vrijstelling 
in aanmerking komen, is de formulering ten aanzien van de wijze van 
onderbrenging in art. 5, derde hd, Wet Bpf enger dan in de richtlijnen: 
de wet eist deelneming in een ondernemingspensioenfonds of verzekering 
bij een verzekeraar. Het hierdoor ontstane "gat" wat de verphchte 
vrijstellingsmogehjkheid betreft, wordt evenwel gedicht door art. 5, eerste 
hd, richtlijnen, inhoudende dat vrijstelling moet worden verleend indien is 
voldaan aan (o.a.) de in art. 1, onderdeel a, richthjnen genoemde voor
waarde betreffende de wijze van onderbrenging. 
De uitvoering van een pensioenvoorziening voor beroepsgenoten door een 
beroepspensioenfonds noemt de Vrijstellingsrichthjnen niet als een wijze 
van onderbrenging op grond waarvan vrijstelling kan worden verleend. 
Indien de beroepspensioenregeling door een verzekeraar wordt uitgevoerd, 
is vrijstelling daarentegen wel mogelijk. Coördinatieproblemen tussen de 
bedrijfs- en beroepspensioenfondsen zullen veelal voorkomen kunnen 
worden door een zorgvuldige formulering van de verphchtstellings-
verzoeken. Niettemin acht ik het een omissie dat deze wijze van onder
brenging niet in de richthjnen is genoemd. Dit dient alsnog te gebeuren. 

13.3.10. Voorwaarde voor vrijstelling (b): gelijkwaardige aanspraken 

Als voorwaarde voor verphchte vrijstelling geldt ingevolge art. 5, derde 
hd, Wet Bpf dat de bedrijfsgenoten kunnen aantonen dat zij over de 
periode van vrijstelling van deelneming dan wel van premiebetaling: 

"pensioenaanspraken verwerven, welke tenminste gelijkwaardig zijn aan 
die welke zij bij deelneming aan het bedrijfspensioenfonds zouden 
verwerven". 

De voorwaarde is voor de verphchte vrijstelling in art. 5, eerste hd, van 
de Vrijstellingsrichthjnen herhaald. Aanvankelijk bepaalde art. 5, derde 
hd, Wet Bpf dat voor de bedrijfsgenoten het: "uitzicht op pensioen 
tenminste gelijkwaardig is aan de uitkeringen van het bedrijfspensioen
fonds". Gelijktijdig bij wijziging van de PSW in 1987 heeft het artikel de 
huidige redactie gekregen. Het is (en was) de bedoeling dat slechts die 
bedrijfsgenoten voor vrijstelling in aanmerking komen die aan een 
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gelijkwaardige regeling blijven deelnemen. 2 6 Het gaat niet om een 
momentopname, dus niet slechts om de gelijkwaardigheid op het tijdstip 
van het verlenen van vrijstelling. Niet voldoende is dat de bijzondere 
pensioenvoorziening gelijkwaardig is. De gelijkwaardige regeling moet er 
volgens de memorie van toelichting bij de wijziging van de PSW in 
voorzien dat de betrokkenen gedurende de periode van wijstelling 
gelijkwaardige aanspraken blijven opbouwen. De door het bedrijfspensioen
fonds aan te brengen verbeteringen in de aanspraken van deelnemers, 
dienen derhalve eveneens door de vrijgestelde voorziening te worden 
gehonoreerd. De tekstwijziging beoogt elke onduidelijkheid op dit punt uit 
te sluiten. 2 7 

De eis van gelijkwaardigheid geldt mede voor een verbetering in de 
pensioenaanspraken van deelnemers over verstreken dienstjaren (back
service). Deze dient door de bijzondere pensioenvoorziening te worden 
gevolgd. 2 8 

D e Vrijstelhngsrichthjnen bevatten in art. 1, onderdeel b, eveneens een 
bepaling omtrent de gelijkwaardigheid. Het artikel houdt in dat de 
bijzondere pensioenvoorziening: 

"wat de aanspraken betreft, welke daaraan kunnen worden ontleend, als 
geheel genomen, ten minste gelijkwaardig is aan de regeling van het 
bedrijfspensioenfonds". 

De formulering "gelijkwaardig is" zou - gelijk de oude tekst van art. 5, 
derde lid, Wet Bpf - op een momentopname kunnen duiden, doch een 
interpretatie overeenkomstig de bedoeling - namelijk: bhjvend gelijk
waardig is - is zonder meer mogehjk. De in art. 1 van de richthjnen 
genoemde voorwaarde geldt voor de onverphchte vrijstelling en ook - op 
grond van de verwijzing in art. 5, eerste hd, richthjnen naar art. 1, 
onderdeel b - voor de verplichte wijstelling. 

26. Vgl. de minister van SZ bij de mondelinge behandeling van de Wet Bpf in de Tweede 
Kamer, Hand. TK1949, p. 1103. 
27. MvT wijziging PSW 1987, T K 1985-86,19 638, nr.3, p. 24. 
28. Dit is blijkens Vloemans (red.), Ondernemingspensioenen, deel V U , p. 2-16e, ook het 
standpunt van de Verzekeringskamer. Zie ook STAR, Aanbeveling over de vrijstelling door 
bedrijfspensioenfondsen, opgenomen in Vloemans (red.), deel Vu, § 4. 
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13.3.11. Concretisering gelijkwaardigheid 

Voor de beoordeling van de gelijkwaardigheid als bedoeld in art. 1, 
onderdeel b, Vrijstelhngsrichthjnen geeft art. 2 van de richtlijnen enige 
aanwijzingen: 
a. gelet wordt op de verzekeringstechnische kwaliteit (namelijk de 

reserveringsmethode) en 
b. een gunstiger regeling van het ouderdomspensioen en van invaliditeits

pensioen kan worden beschouwd als compensatie voor een wat on
gunstiger regeling van het weduwen- of weduwnaarspensioen en het 
geven van invahditeitspensioen als compensatie voor een wat on
gunstiger regeling van het ouderdomspensioen. 

Het gaat bij de gelijkwaardigheid in de zin van art. 1 richtlijnen dus 
stellig niet om volstrekte uniformiteit van de bijzondere pensioenvoor
ziening. 2 9 Op grond van de onder (b) genoemde aanwijzing kan wel 
worden aangenomen, dat de bijzondere pensioenvoorziening alle pensioen
soorten moet kennen waarin de bedrijfspensioenregeling voorziet, maar 
afwijkingen wat het niveau betreft zijn op afzonderlijke onderdelen 
toelaatbaar.3 0 De vraag kan worden gesteld of deze rekbaarheid ook ligt 
besloten in het gehjkwaardigheidsvoorschrift van art. 5 Wet Bpf en art. 5 
richtlijnen betreffende de verplichte vrijstelling. De richtlijnen bevatten 
in art. 1 een nuancering, die niet voorkomt in de tekst van art. 5 Wet 
Bpf noch in art. 5 van de richtlijnen: de richtlijnen spreken in art. 1 
over "als geheel genomen" gelijkwaardig, de wet en art. 5 richtlijnen 
kortweg over gelijkwaardig. A a n het tekstuele verschil zou ik evenwel 
geen inhoudelijke betekenis willen toekennen. De wettehjke formulering 
verzet zich niet tegen een soepele interpretatie. 

13.3.12. Gelijkwaardigheid en aanspraken bij en na einde van de deelneming 

1. Aanspraken actieve deelnemers 

Bij de beoordeling van de gelijkwaardigheid zal ook de regeling betref
fende de aanspraken van deelnemers bij en na beëindiging van de 
deelneming moeten worden meegewogen.31 Dit betekent dat de ingevolge 
de geldende bedrijfspensioemegeling voor deelnemers bestaande aan
spraken op aanpassing van premievrije aanspraken en ingegane pensioenen 
(door het verlenen van toeslagen of anderszins) in beginsel ook door de 

29. Stuiver, ESB1950, p. 12, Thierry, Pensioen- en spaarfondsen, 1955, p. 325. 
30. Engels, SM 1951, p. 199. 
31. Van Eijk, Het ondernemingspensioenfonds, 1958, p. 40. 
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bijzondere pensioenvoorziening moeten worden gehonoreerd. Het vormt 

geen punt van discussie dat de gehjkwaardigheid voor de deelnemers mede 

betrekking heeft op de aanspraken bij en na beëindiging van de deel

neming. Voor alle duidelijkheid merk ik op dat het hierbij gaat om 

onvoorwaardelijke aanspraken. 

2. Aanspraken gewezen deelnemers 

Maar moeten in de bedrijfspensioenregeling aangebrachte verbeteringen in 

de aanspraken van gewezen deelnemers eveneens door de bijzondere 

voorziening worden gevolgd? Moeten de premievrije aanspraken en de 

ingegane pensioenen aldus gelijkwaardig bhjven aan de overeenkomstige 

pensioenaanspraken welke het bedrijfspensioenfonds toekent? De Ver

zekeringskamer bhjkt deze vraag bevestigend te beantwoorden. 3 2 Di t kan 

ook worden afgeleid uit de vaststelling van de feiten in H R 26 februari 

1988, nr. 13.313 (n.g). 3 3 In deze zaak had de werkgever vrijstelling 

verkregen van de verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds. Op 

een gegeven moment bracht het fonds een verbetering aan in de pen

sioenuitkeringen van de gepensioneerden. De werkgever achtte zich niet 

verphcht deze verbetering te volgen tegenover werknemers die (anders 

dan door pensionering) niet meer bij hem in dienst waren. Hierop trok 

het bedrijfspensioenfonds de vrijstelling in. De hiertegen ingediende 

bezwaren werden door de Verzekeringskamer afgewezen. Spanjaard 

oordeelt eveneens dat de gehjkwaardigheid betrekking heeft op de 

aanspraken van gewezen deelnemers, in zoverre het bedrijfspensioenfonds 

aan de vrijstelling de hiertoe strekkende voorwaarde verbindt. De 

vrijstelling betreft immers, aldus Spanjaard, in juridisch opzicht (mede) de 

werkgever, zodat de rechtsgrond voor het stellen van een dergehjke 

voorwaarde niet ligt in het bestaan van een concreet dienstverband, doch 

in het bestaan van de bijzondere pensioenvoorziening als zodanig. Het 

bestaan van een dienstverband is volgens Spanjaard dus niet van belang 

voor het begrip gehjkwaardigheid, omdat de beëindiging van dat dienst

verband de bijzondere pensioenvoorziening evenmin beïnvloedt.34 De S T A R 

stelt zich in haar Aanbeveling over de vrijstelling door bedrijfspensioen

fondsen op het standpunt dat de gehjkwaardigheid ten aanzien van 

ingegane pensioenen kan worden geëist, door het stellen van een voor-

32. Vgl. Tulfer, Pensioenen, 1986, p. 218. 
33. Zie voor de samenvatting van de feiten T W S 1988, p. 123 en de conclusie van de A - G 
in NJ 1988,490. 
34. Spanjaard, WPNR5221 (1973), p. 265. 
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waarde door het bedrijfspensioenfonds. Wat de premievrije aanspraken 
betreft onthoudt de S T A R zich van het geven van een aanbeveling.3 5 

Het voorschrift betreffende de gelijkwaardigheid strekt ertoe dat de 
bedrijfsgenoten gedurende de periode van vrijstelling gelijkwaardige 
aanspraken bhjven opbouwen. Na beëindiging van de deelneming wordt 
het pensioen niet verder opgebouwd, doch hggen de aanspraken vast. 
Voorts hebben verbeteringen van premievrije aanspraken en ingegane 
pensioenen betrekking op een periode, waarin de verplichting tot deel
neming in het bedrijfspensioenfonds niet meer bestaat. De gewezen 
deelnemer is in die periode geen bedrijfsgenoot meer. De wijstelling is 
dan ook uitgewerkt. Derhalve is er naar mijn oordeel geen rechtsgrond 
voor het stellen van voorwaarden aan de aanspraken van gewezen 
deelnemers. 3 6 Ik zie hierbij geen reden voor het maken van een onder
scheid tussen gepensioneerden (ingegane pensioenen) en slapers (premie-
wije aanspraken). Het is mijns inziens ook in strijd met de tegenover de 
werkgever in acht te nemen rechtszekerheid, indien hij ter zake van de 
aanspraken die vastliggen met nadere (financiële) verplichtingen tegenover 
de gewezen werknemers kan worden geconfronteerd. Zulks is bezien 
vanuit de ratio voor de wijstelling ook niet verdedigbaar: dit zal er niet 
toe leiden dat goede risico's zich van het fonds afkeren. Hiertegenover 
staat dat een werkgever op zijn pensioenkosten bespaart wanneer hij de 
verbeteringen in de aanspraken van gewezen deelnemers niet behoeft te 
volgen, hetgeen bezien vanuit de strekking van de Wet Bpf (tegengaan 
concurrentie door het gelijkschakelen van arbeidsvoorwaarden) weer 
minder wenselijk is. Nochtans ben ik van oordeel dat de voorwaarde van 
gelijkwaardigheid alleen bedoeld is voor de aanspraken die werknemers 
verwerven gedurende de periode dat zij bedrijfsgenoot zijn, dus in de 
bedrijfstak werkzaam zijn. Hierbij omvat de gehjkwaardigheid de ver
beteringen die nog tijdens de actieve periode (voor actieve deelnemers) in 
de premievrije aanspraken en ingegane pensioenen worden aangebracht; 
deze verbeteringen moeten door de bijzondere pensioenvoorziening worden 
overgenomen. Een na het einde van de deelneming aangebrachte ver
betering behoeft daarentegen niet te worden gevolgd. 
Deze opvatting kan zoals gezegd een concurrentie verstorend effect 
hebben. Dit beoogt de Wet Bpf nu juist tegen te gaan. Het verdient 
daarom aanbeveling in de wet vast te leggen dat de gehjkwaardigheid ook 
de premievrije aanspraken en ingegane pensioenen betreft.3 7 

35. De Aanbeveling is opgenomen in Vloemans (red.), Ondernemingspensioenen, deel VII, § 4. 
36. In gelijke zin Faber, WPNR 5208 (1973), p. 113. 
37. Zie ook Faber, WPNR 5208 (1973), p. 114. 
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13.3.13. Gelijkwaardigheid en onverplichte toeslagen op ingegane pensioenen 

D e bijzondere voorziening is evenmin gehouden de door het bedrijfs
pensioenfonds verleende onverplichte (wijwilhge) toeslagen op ingegane 
pensioenen over te nemen. Het gaat hierbij niet om opgebouwde (in 
rechte afdwingbare) aanspraken. De S T A R oordeelt in haar Aanbeveling 
over de vrijstelling door bedrijfspensioenfondsen echter dat het "in de 
lijn van de ontwikkeling" ligt dat een door het bedrijfspensioenfonds te 
stellen voorwaarde mede gehjkwaardigheid op dit terrein eist. Het hjkt de 
S T A R niet gewenst, wanneer: "het reserveren van de eventueel benodigde 
middelen ook tot de pensioendatum zou worden uitgesteld". Op de 
hiervoor (onder aanspraken gewezen deelnemers) genoemde argumenten 
acht ik dit standpunt niet houdbaar. Hier komt bij dat art. 4 van de 
Vrijstellingsrichthjnen inhoudt dat een bedrijfspensioenfonds de vrijstel
ling niet kan weigeren: "op grond van de financiële en actuariële grond
slagen van de bijzondere pensioenvoorziening [...] indien deze grondslagen 
naar het oordeel van de Verzekeringskamer aanvaardbaar zijn". De PSW 
schrijft slechts voor dat de bezittingen van pensioenfondsen toereikend 
zijn ter dekking van de uit de statuten en reglementen voortvloeiende 
pensioenverphchtingen (art. 13 PSW). De Verzekeringskamer eist (der
halve) niet dat het financieringssysteem rekening houdt met vrijwillige 
toeslagen. 3 8 De door de S T A R bedoelde voorwaarde is dan ook wegens 
strijd met de Vrijstellingsrichthjnen niet rechtsgeldig. 

13.3.14. Gelijkwaardigheid en schaduwbedrijfspensioenfonds verzekeraars 

De mogelijkheid voor de bijzondere pensioenvoorziening om aan de 
voorwaarde van gehjkwaardigheid te voldoen, hangt voor een belangrijk 
deel samen met het draagvlak voor de financiering van gelijkwaardige 
aanspraken. De behoefte aan een groot draagvlak is in het algemeen al 
aanwezig indien een bedrijfspensioenfonds met doorsneepremies werkt, 
opdat de leeftijd- en salarisopbouw van de bijzondere pensioenvoorziening 
in de pas loopt met die van de in het bedrijfspensioenfonds deelnemende 
bedrijfsgenoten. De behoefte aan een groot draagvlak klemt te meer 
indien het bedrijfspensioenfonds een eindloonregeling kent, vooral indien 
hieraan elementen van waardevastheid van ingegane pensioenen zijn 
verbonden. Grote ondernemingspensioenfondsen kunnen een dergehjk 
draagvlak hebben. Voor verzekeraars levert de aanwezigheid van een groot 

38. Tulfer, Pensioenen, 1986, p. 179. 
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draagvlak vaak problemen op. Teneinde een dergelijk draagvlak te 
creëren, hebben vrijwel alle Nederlandse verzekeraars in 1969 besloten 
tot oprichting van de Stichting Samenwerking Levensverzekerings
maatschappijen voor Bedrijfspensioenregelingen (de SSLB) . De SSLB 
behelst een samenwerkingsovereenkomst tussen de deelnemende verzeke
ringsmaatschappijen, strekkende tot het verevenen van de kosten van de 
met de afzonderlijke maatschappijen gesloten verzekeringsovereenkomsten, 
voor zover ter zake van deze overeenkomsten vrijstelling van de ver
plichte deelneming in een bepaald bedrijfspensioenfonds is verleend. 
Voorts voorziet de samenwerkingsovereenkomst in een deling van de 
beleggingsresultaten. De verevening van kosten en de deling van beleg
gingsresultaten betreft een interne, alleen tussen de betrokken verze
keraars geldende, aangelegenheid. Extern heeft de afzonderlijke verze
keraar slechts met zijn "eigen" verzekeringnemer te maken. Wel stelt de 
samenwerkingsovereenkomst de verzekeraar in staat tegen een concur
rerend premietarief aanspraken te verzekeren, die gelijkwaardig zijn aan 
de aanspraken welke bij deelneming in het bedrijfspensioenfonds zouden 
zijn verworven. In feite functioneert de SSLB zo als een schaduwbedrijfs-
pensioenfonds. De SSLB biedt aldus een adequate mogelijkheid voor 
verzekeraars bestaande verzekeringsovereenkomsten te continueren en 
eventueel vrijstelling voor nieuwe verzekeringen te verkrijgen. De 
verzekeraar heeft hierbij alleen ten aanzien van de omvang van de 
(minimaal) te verzekeren aanspraken geen eigen bevoegdheid. De voor
waarde van gelijkwaardigheid brengt mee dat in feite het bedrijfs
pensioenfonds beshst welke aanspraken de verzekeraar (tenminste) moet 
verzekeren. Ook wat de te verzekeren aanspraken betreft functioneert de 
SSLB zo als de schaduw van het bedrijfspensioenfonds. 

13.3.15. Aanpassing aan gelijkwaardigheid bij verplichte vrijstelling 

Een bijzondere pensioenvoorziening, die zes maanden voor de indiening 
van het verphchtstellingsverzoek reeds gold, zal op dat tijdstip niet altijd 
aan de voorwaarde van gehjkwaardigheid voldoen. In een zodanige situatie 
moet op grond van art. 5, tweede hd, van de richtlijnen een voldoende 
ruime tijd worden gelaten voor aanpassing aan die voorwaarde. De 
richtlijnen bevatten geen beperking met betrekking tot de mate waarin de 
bijzondere pensioenvoorziening tekort mag schieten ten opzichte van de 
regeling van het bedrijfspensioenfonds teneinde een aanspraak op aanpas
sing te hebben. Een recht op aanpassing bestaat derhalve ook indien de 
bijzondere voorziening in grote mate afwijkt van de bedrijfspensioen-
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regeling. 3 9 Juist is dan ook de beslissing van Rb. Middelburg 29 juni 1960, 
N J 1960, 604 dat wegens strijd met de richtlijnen onverbindend is de 
bepaling in het pensioenreglement van een bedrijfspensioenfonds, inge
volge welke: "voor zodanige aanpassing alleen in aanmerking komt een 
voorziening, welke geacht kan worden ten minste een derde van de in dat 
reglement omschreven pensioenbedragen te waarborgen". Niettemin brengt 
de term aanpassing zekere beperkingen met zich. Aanpassing is iets 
anders dan het tot stand brengen van een geheel nieuwe voorziening. Met 
het laatste kan op één lijn worden gesteld het toevoegen van geheel 
nieuwe pensioensoorten aan een bestaande regeling. 

13.3.16. Uitzondering op gelijkwaardigheid voor afwikkelingsdispensatie 

Wanneer de bijzondere voorziening uitstervende is, doordat nieuwe 
werknemers in het bedrijfspensioenfonds worden opgenomen, behoeft voor 
het verkrijgen van vrijstelling - die dan dus een afwikkelingsdispensatie 
betreft - niet aan de voorwaarde van gelijkwaardigheid worden voldaan, 
mits de bijzondere voorziening slechts "weinig minder gunstig is" dan de 
regeling van het bedrijfspensioenfonds (art. 3, aanhef en onderdeel a, 
richtlijnen). Vanuit de ratio voor de vrijstelling beoordeeld is deze 
uitzondering begrijpelijk, daar de goede risico's immers niet buiten het 
bedrijfspensioenfonds worden gehouden. 
De afwikkelingsdispensatie is doorgaans financieel weinig aantrekkelijk 
voor de vrijgestelde bedrijfsgenoten en hun werkgever. E r blijft dan 
namelijk premie verschuldigd voor de oudere werknemers in de bijzondere 
voorziening, terwijl hiernaast via de doorsneepremie wordt meebetaald aan 
de pensioenen van de oudere werknemers elders in de bedrijfstak. Het 
sociale deel van de premie wordt aldus uit handen gegeven.4 0 

13.3.17. Uitzondering op gelijkwaardigheid voor onderneming met hoofdbedrijf in 
andere bedrijfstak 

Mits de bijzondere voorziening weinig minder gunstig is, behoeft evenmin 
aan de voorwaarde van gelijkwaardigheid te worden voldaan wanneer de 
verphchte deelneming geldt voor een gedeelte van de betrokken onder
neming, waarvan het hoofdbedrijf tot een andere bedrijfstak behoort. 
Deze uitzondering komt tegemoet aan het belang dat een onderneming een 

39. Tulfer, Pensioenen, 1986, p. 219. 
40. Thieny, Pensioen- en spaarfondsen, 1955, p. 329. 
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geïntegreerd sociaal beleid kan voeren. Indien het hoofdbedrijf van een 

onderneming tot een andere bedrijfstak behoort dan die waarin het 

bedrijfspensioenfonds werkt, is er een onvoldoende bedrijfstakbelang om 

vast te houden aan de voorwaarde van gelijkwaardigheid. 

13.3.18. Voorwaarde voor vrijstelling (c): waarborgen rechten en nakoming 

verplichtingen 

A l s voorwaarde voor zowel de verplichte als de onverplichte vrijstelling 

noemt art. 1, onderdeel c, van de richtlijnen dat de rechten van de 

betrokken bedrijfsgenoot en de nakoming van zijn verplichtingen behoor

lijk zijn gewaarborgd. Wanneer de bijzondere pensioenvoorziening is 

ondergebracht bij een ondernemingspensioenfonds, een ander bedrijfs

pensioenfonds of een verzekeraar biedt de PSW deze waarborg. Wanneer 

de voorziening berust op de ABP-wet, de Spoorwegpensioenwet of de 

Algemene militaire pensioenwet bieden die wetten deze waarborg. De 

onderhavige voorwaarde heeft naast de in art. 1, onderdeel a, genoemde 

voorwaarde ter zake van de wijze van onderbrenging dan ook geen 

zelfstandige betekenis. 

13.3.19. Voorwaarde voor vrijstelling (d): compensatie voor actuarieel nadeel bij 

contracting-out 

D e laatste, in art 1, onderdeel d, van de richtlijnen genoemde, voorwaarde 

voor vrijstelling heeft betrekking op de situatie dat vrijstelling uittreding 

uit het fonds (contracting-out) tot gevolg heeft. Het gaat bij deze 

voorwaarde derhalve slechts om de onverplichte vrijstelling. De voor

waarde houdt in dat een naar het oordeel van de Verzekeringskamer 

redehjke compensatie wordt geboden voor het verzekeringstechnisch 

nadeel, dat de uittreding voor het bedrijfspensioenfonds veroorzaakt. Het 

verzekeringstechnische of actuariële nadeel betreft het sociale gedeelte 

van de premie. 4 1 Deze voorwaarde voorkomt dat het bedrijfspensioenfonds 

met alleen de slechte risico's (de oudere werknemers) bhjf zitten, dat-

andersom gezegd - alleen de goede risico's in de bijzondere pensioen

voorziening worden opgenomen. 4 2 Voor het bieden van compensatie zal 

geen aanleiding bestaan indien de personeels- en salarisopbouw van 

degenen die in de bijzondere voorziening deelnemen, overeenkomt met die 

41. Van Bijk, Het ondernemingspensioenfonds, 1958, p. 42. 
42. Thieny, Pensioen- en spaarfondsen, 1955, p. 328. 
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van de bedrijfstak. Dit zal in het algemeen het geval kunnen zijn bij 
(grote) collectieve pensioenregelingen. 
De onderhavige voorwaarde beoogt in wezen hetzelfde als de zinsnede in 
art. 5, derde lid, Wet Bpf, inhoudende dat de verphchte vrijstelling kan 
betreffen vrijstelling van de premiebetaling voor hetzij het "geheel", 
hetzij een "redelijk deel". Deze zinsnede brengt mee dat (slechts) recht 
bestaat op vrijstelling van het actuariële deel van de premie. Zowel deze 
zinsnede als de voorwaarde in de richtlijnen beogen te bereiken dat 
bedrijfsgenoten zullen voldoen aan hun sociale verplichting, dat zij dus 
het sociale deel van de premie zullen betalen. 

13.3.20. Voorwaarden voor vrijstelling te stellen door pensioenfonds 

Hiervoor zijn de in de richthjnen genoemde voorwaarden besproken, aan 
welke een bijzondere pensioenvoorziening moet voldoen teneinde voor 
vrijstelling in aanmerking te komen. Tevens is het bedrijfspensioenfonds 
bevoegd voorwaarden aan de vrijstelling te verbinden. Deze bevoegdheid 
heeft het fonds zowel ten aanzien van de verphchte als de onverphchte 
vrijstelling. De voorwaarden moeten blijkens art. 6, eerste hd, van de 
Vrijstellingsrichthjnen tot doel hebben de "goede uitvoering" van de Wet 
Bpf te verzekeren. Zij behoren derhalve op een welomschreven doel te 
zijn gericht. Deze voorwaarden mogen naar mijn oordeel niet inhouden 
dat de aanspraken van gewezen deelnemers gelijkwaardig moeten blijven 
aan de aanspraken welke het bedrijfspensioenfonds verleent. 4 3 

Art . 6, tweede hd, van de richthjnen bepaalt dat aan de vrijstelling 
steeds de voorwaarde wordt verbonden dat de werkgever of het pensioen
fonds dat de bijzondere voorziening uitvoert de inlichtingen zal verstrek
ken, die de Verzekeringskamer of het bedrijfspensioenfonds ter verzeke
ring van een goede uitvoering van de Wet Bpf verlangt. 

13.3.21. Sanctie op overtreden voorwaarden 

1. Intrekken vrijstelling 

Een wijstelling kan op grond van art. 7 van de richtlijnen door het 
bedrijfspensioenfonds worden ingetrokken indien de bijzondere pensioen
voorziening niet meer voldoet aan de voorwaarden genoemd in art. 1, 
onderdelen letters a, b "en" (naar ik aanneem te lezen als: of) c inzake 
onderbrenging, gelijkwaardigheid en waarborging rechten. D e vrijstelling 

43. Zie par. 13.3.12 hiervoor. 
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kan voorts worden ingetrokken indien wordt gehandeld in strijd met een 
door het pensioenfonds aan de vrijstelling verbonden voorwaarde. Het 
overtreden van de voorwaarde betreffende het bieden van compensatie 
voor verzekeringstechnisch nadeel - art. 1, onderdeel d, richtlijnen-
vermeldt art. 7 van de richthjnen niet als grond voor intrekking van de 
vrijstelling. Welke de reden hiervoor is wordt niet duidelijk. Het hjkt mij 
gewenst dat de overtreding van deze voorwaarde eveneens tot intrekking 
van de vrijstelling kan leiden, zodat de richthjnen in deze zin moeten 
worden aangepast. 
Het intrekken van de vrijstelling in andere dan de uitdrukkelijk genoemde 
gevallen moet niet geoorloofd worden geacht. 
De rechtszekerheid brengt mee dat intrekking niet met terugwerkende 
kracht geschiedt. De intrekking is derhalve slechts toegestaan vanaf het 
moment dat in strijd met de genoemde voorwaarden is gehandeld. 

2. Afdwingen naleven voorwaarden 
Een positief recht de naleving van de voorwaarden af te dwingen, kan het 
pensioenfonds niet op de richthjnen funderen. Het verlenen van de 
vrijstelling behelst geen overeenkomst tussen het pensioenfonds en de 
vrijgestelde bedrijfsgenoten of hun werkgever, zodat ook hierin geen 
mogelijkheid hgt het naleven van de voorwaarden af te dwingen. Onder 
omstandigheden acht ik het wel denkbaar dat het overtreden van de 
voorwaarden als een onrechtmatige daad tegenover het pensioenfonds 
wordt aangemerkt, op welke grond het fonds een gebod tot naleving van 
de voorwaarden kan vorderen. Eveneens kan het overtreden van de 
voorwaarden door een werkgever onrechtmatig zijn tegenover de werk
nemers. Voorts is het mogelijk dat het overtreden van de voorwaarden 
een inbreuk maakt op de door een werkgever gedane toezegging omtrent 
pensioen. 4 4 In dat geval kunnen de werknemers door nakoming van de 
toezegging te vorderen, impliciet naleving van de voorwaarden afdwingen. 

13.3.22. Rechtsgevolg intrekken vrijstelling 

Het intrekken van de vrijstelling heeft als rechtsgevolg dat de verplich
ting tot het naleven van de statuten en reglementen c.q. de verplichting 
tot het betalen van de (gehele) premie herleeft. De verphchte deelneming 
wordt derhalve weer integraal van kracht. Vanaf het tijdstip waartegen de 

44. Tulfer, Pensioenen, 1986, p. 219. 

253 



vrijstelling wordt ingetrokken verwerven de bedrijfsgenoten aanspraken 
tegenover het bedrijfspensioenfonds. 

13.3.23. Toekennen pensioenverbeteringen over vrijstellingsjaren? 

Het is niet onmiddelhjk duidelijk of het bedrijfspensioenfonds de ver
beteringen die het na het intrekken van de vrijstelling aanbrengt in de 
aanspraken van deelnemers, ook aan de betrokken bedrijfsgenoten moet 
toekennen wegens vóór die intrekking gelegen dienstjaren (de vrijstel
lingsjaren). De hieraan ten grondslag liggende vraag luidt of de in de 
bijzondere pensioenvoorziening doorgebrachte deelnemingsjaren behoren 
mee te tellen bij het toekennen door het bedrijfspensioenfonds van back
service en bij het verlenen van verhogingen van ingegane pensioenen. De 
wenselijkheid daarvan is evident. De SSLB heeft op grond van deze met 
zoveel woorden uitgesproken wenselijkheid in 1973 met het Bedrijfs
pensioenfonds voor de Metaalnijverheid een overeenkomst gesloten (met 
een looptijd van 50 jaar) krachtens welke de bedrijfsgenoten na beëindi
ging van een vrijstelling tegenover het bedrijfspensioenfonds dezelfde 
aanspraken verkrijgen die zij verworven zouden hebben, indien zij tijdens 
de periode van wijstelling in het fonds hadden deelgenomen. Hiertegen
over verbindt de in de SSLB participerende verzekeraar zich ertoe een 
deel van de premiereserve aan het bedrijfspensioenfonds over te maken. 
De overeenkomst voorziet zo in een vorm van waardeoverdracht. Ook H R 
26 februari 1988, nr. 13.313 (n.g.) betreft een geval waarin - in casu na 
intrekking van de wijstelling - tussen de verzekeraar en het bedrijfs
pensioenfonds een overeenkomst tot het toekennen van verbeteringen over 
"wijstelhngsjaren" was gesloten. Wat is echter rechtens indien een 
dergehjke overeenkomst niet tot stand komt? 
Het zou merkwaardig zijn wanneer een bedrijfsgenoot van het intrekken 
van de wijstelling nadeel ondervindt. Tijdens de wijstelling verwerven de 
bedrijfsgenoten ingevolge de hiertoe strekkende voorwaarde gelijkwaardige 
aanspraken. Het kan niet de bedoeling zijn dat het beëindigen van de 
wijstelling tot gevolg heeft dat de aanspraken van de betrokken bedrijfs
genoten niet meer gelijkwaardig bhjven. Deze consequentie acht ik niet 
aanvaardbaar en in strijd met de strekking van de Wet Bpf en de 
Vrijstellingsrichthjnen. Een redelijke interpretatie van de wet brengt mee 
dat het bedrijfspensioenfonds verplicht is back-service toe te kennen over 
de jaren waarin de bedrijfsgenoten van de verplichte deelneming waren 
wijgesteld. In het verlengde hiervan ligt dat het evenzeer redelijk is dat 
het uitvoeringsorgaan van de bijzondere pensioenvoorziening na het 
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intrekken van de vrijstelling (een deel van) de vrije reserve overdraagt 
aan het bedrijfspensioenfonds. 

13.3.24. Rechtsmiddelen tegen beslissing pensioenfonds over vrijstelling 

Tegen een beslissing op een verzoek om vrijstelling, alsmede tegen een 
beslissing waarbij een vrijstelling wordt ingetrokken, kunnen op grond 
van art. 9, eerste hd, Vrijstelhngsrichthjnen "bezwaren" worden inge
bracht bij de Verzekeringskamer. Voor het indienen van bezwaren geldt 
een termijn van dertig dagen vanaf de dag waarop de betrokkene de 
beslissing heeft ontvangen. De Verzekeringskamer brengt haar "oordeel" 
omtrent die bezwaren ter kennis van de niinister van S Z W , het bedrijfs
pensioenfonds, alsmede degene die de bezwaren heeft ingebracht (art. 9, 
tweede hd, richtlijnen). De Verzekeringskamer geeft dus een oordeel over 
de bezwaren. Dit oordeel is niet bedoeld als een bindende beslissing in 
een rechtsgeschil; aldus ook Rb. Almelo 3 november 1971, rolnr. 601-1970. 
Volgens de rechtbank oefent de Verzekeringskamer slechts een "bemid
delende taak" uit . 4 5 De bezwaar-procedure stelt betrokkenen in de 
gelegenheid het oordeel van een deskundige instantie over hun geschil te 
vernemen, zonder dat het in de openbaarheid wordt gebracht. De 
Verzekeringskamer heeft ter zake van de haar bekend gemaakte bezwaren 
immers een geheinmoudingsphcht (art. 31 PSW). Het oordeel van de 
Verzekeringskamer heeft derhalve geen ander rechtskarakter dan een 
objectieve en deskundige mening. Het oordeel is niet op een rechtsgevolg 
gericht en daartegen kan dan ook geen Arob-beroep worden ingesteld. 
Wanneer de betrokkenen een rechtsbeslissing omtrent de vrijstelhngs-
beshssing van het pensioenfonds willen verkrijgen, zullen zij het geschil 
aan de burgerlijke rechter moeten voorleggen. Op grond van art. 18 Wet 
Bpf is het geschil betrekkelijk tot een arbeidsovereenkomst, zodat in het 
algemeen de kantonrechter ter zake hiervan bevoegd is. De beslissingen 
van het bedrijfspensioenfonds zijn niet vatbaar voor Arob-beroep, omdat 
het fonds niet optreedt als een administratief orgaan. 
De beslissing van een bedrijfspensioenfonds omtrent het (niet) verlenen 
van een verplichte vrijstelling kan de burgerlijke rechter volledig op haar 
rechtmatigheid toetsen. De beslissing van het bedrijfspensioenfonds over 
een vrijwillige vrijstelling kan de rechter slechts marginaal toetsen. De 
beslissing tot intrekking van zowel de verplichte als onverplichte vrijstel-

45. Het vonnis is gedeeltelijk, zonder de hier bedoelde beslissing, gepubliceerd in NJ 1972, 
423. In deze zin ook Tulfer, Pensioenen, 1986, p. 228. 
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ling kan de rechter telkens vol toetsen op de vraag of aan de gronden 
voor intrekking is voldaan. 

13.4. Vrijstelling door minister 

13.4.1. Beperking kring deelnemers 

De minister kan desverzocht het deelnemen in een bedrijfspensioenfonds 
verplicht stellen voor "alle of bepaalde groepen" van bedrijfsgenoten (art. 
3, tweede hd, Wet Bpf). In de zinsnede dat vrijstelling voor "bepaalde 
groepen" van bedrijfsgenoten kan worden verleend, ligt volgens de 
memorie van antwoord de mogelijkheid besloten voor andere groepen de 
facto een vrijstelling van de verplichte deelneming te realiseren. De 
memorie stelt: 

"De groepen kunnen juist zo omschreven worden, als in elk afzonderlijk 
geval het meest rationeel is. De verphchtstelling kan b.v. omvatten alle 
bedrijfsgenoten behalve degenen, die deelnemen in een ondernemings
pensioenfonds, dat aan bepaalde eisen voldoet". 4 6 

Volgens de memorie van antwoord is de minister bevoegd ambtshalve een 
dusdanige beperking in de verphchtstelling aan te brengen. Ik ben echter 
van oordeel dat de minister een door hem wensehjk geachte beperking 
van de kring van bedrijfsgenoten voor wie de deelneming verplicht zal 
worden gesteld, niet op deze wijze, maar door het weigeren van de 
verphchtstelling, behoort na te streven. Een de facto vrijstelling door een 
beperking van de kring van deelnemers behoort in eerste instantie aan de 
bedrijfsgenoten zelf te worden overgelaten. Door hen gewenste vrijstel
lingen kunnen tot stand worden gebracht door hetzij het aanbrengen van 
beperkingen in het verphchtstelhngsverzoek, hetzij het verlenen van 
mjstelling overeenkomstig het bepaalde in de statuten en reglementen 
van het bedrijfspensioenfonds. 

13.4.2. Vrijstelling in bijzondere gevallen 

In bijzondere gevallen kan de nunister van S Z W ingevolge art. 16 Wet 
Bpf, de Verzekeringskamer gehoord, voorwaardelijk of onvoorwaardelijk en 
al of niet voor een bepaalde tijd vrijstelling verlenen van o.a. het 

46. TK1948-49,785, nr.5, p. 14. 
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bepaalde in art. 3, eerste en tweede lid, Wet Bpf. De vrijstellingsbevoegd

heid is bedoeld voor individuele gevallen, waarin de toepassing van de 

Wet Bpf tot onbillijkheden zou leiden. 4 7 De Afd . rechtspraak van de 

R.v.St. omschrijft in haar uitspraak van 7 april 1983, A B 1983, 430, het 

doel van het met art. 16 Wet Bpf overeenkomende art. 26 Wet Bpr als 

volgt: 

"dat [...] de in art. 26 van de wet geboden vrijstellingsbevoegdheid [...] 

kennelijk is bedoeld om soelaas te bieden daar waar consequente 

toepassing van de Wet in individuele gevallen buiten het toedoen van de 

betrokken individuen tot moeilijkheden leidt". 

A a n art. 16 Wet Bpf ligt dezelfde bedoeling ten grondslag. Hieruit kan 

worden geconcludeerd dat de bevoegdheid van art. 16 Wet Bpf niet is 

geschreven voor het verlenen van collectieve vrijstelling. 4 8 

De vrijstellingsbevoegdheid zou de minister kunnen gebruiken indien het 

verlenen van vrijstelling op zich is geïndiceerd, doch een bedrijfs

pensioenfonds hiertoe niet kan overgaan wegens de redigering van de 

statuten en reglementen op dit punt, bijvoorbeeld omdat de statuten de 

mogelijkheid van contracting-out niet kennen. 4 9 Hiermee dient de minister 

wel terughoudend te zijn, te meer daar hij door verphchtstelling te 

kennen geeft zich met de inhoud van de statuten en reglementen te 

kunnen verenigen. 5 0 Een vrijstelling zou eveneens door de minister 

kunnen worden verleend indien niet aan alle in de Vrijstelhngsrichthjnen 

genoemde voorwaarden voor wijstelling is voldaan. Z o komt wijstelling 

door de minister in aanmerking indien een andere dan de in art. 1, 

onderdeel a, van de richthjnen genoemde wijzen van uitvoering wordt 

gehanteerd. Bijvoorbeeld: de uitvoering van een pensioentoezegging aan 

een werknemer-grootaandeelhouder geschiedt, met inachtneming van het 

hieromtrent in art. 2, derde hd, onderdeel c, PSW bepaalde, door reser

vering op de balans (eigen beheer) dan wel door een directiepensioen

fonds. Of: de uitvoering van een beroepspensioenregeling geschiedt door 

een beroepspensioenfonds. Ook komt de door de minister te verlenen 

vrijstelling in aanmerking indien een buitenlandse pensioenregeling op de 

47. Offerhaus, diss. 1953, p. 87. 
48. Anders Wessels, die in zijn noot onder Afd. rechtspraak R.v.St. 6 juni 1988, A B 1989, 
152 de bijzondere gevallen (bedoeld in art. 26 Wet Bpr) niet tot individuele gevallen beperkt 
wil zien. 
49. Offerhaus, diss. 1953, p. 88. 
50. Engels, SM 1951, p. 198. 
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betrokken bedrijfsgenoot van toepassing i s . 5 1 De internationalisering van 
het bedrijfsleven - mede in het licht van de E G - geeft deze vrijstel-
lingsgrond een toenemende betekenis. 

De "oude" richtlijnen (in 1953 vervangen door de thans geldende Vrijstel-
lingsrichthjnen) bevatten de bepaling dat de Verzekeringskamer, nadat bij 
haar bezwaar was ingediend tegen het niet verlenen of het intrekken van 
een vrijstelling, de betrokken bedrijfsgenoot, zo haar dat gewenst 
voorkwam, zou wijzen op het bepaalde in art. 16 Wet Bpf . 5 2 Deze 
bepaling komt niet meer voor in de huidige richtlijnen. Dit betekent niet 
dat de bevoegdheid tot het wijzen op de wijstellingsmogehjkheid aan de 
Verzekeringskamer moet worden ontzegd. Indien de Verzekeringskamer de 
minister vervolgens positief adviseert over het verlenen van vrijstelling ex 
art. 16, kan zij aldus via een omweg tot effectuering van haar oordeel 
over de vrijstelling komen, uiteraard voor zover de minister het advies 
volgt. 5 3 Indien een bedrijfspensioenfonds een vrijstelling niet kan 
verlenen in verband met de redactie van zijn statuten en reglementen of 
door de richthjnen opgeworpen belemmeringen, is het verlenen van 
vrijstelling door de niinister een practische uitkomst. Het is naar mijn 
mening evenwel niet wensehjk dat de minister in feite gaat fungeren als 
een beroepsorgaan ter zake van door een bedrijfspensioenfonds genomen 
beleidsbeslissingen omtrent vrijstelling. Geschillen hieromtrent behoren te 
worden beslecht in een procedure waarbij het fonds partij is. 

13.4.3. Rechtsmiddelen tegen beslissing minister over vrijstelling 

De bevoegdheid van de minister in bijzondere gevallen wijstelling te 
verlenen is een publiekrechtelijke bevoegdheid. N u tevens de bevoegdheid 
tot het geven van een beslissing over de vrijstelling rechtstreeks op de 
wet is gebaseerd, treedt de minister hierbij op als adnunistratief orgaan. 
Daar bovendien de beslissing van de minister op een rechtsgevolg is 
gericht en een individueel geval betreft, is er sprake van een voor Arob-
beroep vatbare beschikking. 

51. Vgl. Tulfer, Pensioenen, 1986, p. 221 en Neven, PS1988, p. 1066. 
52. Richtlijnen voor deelneming aan het bedrijfspensioenfonds van 13 mei 1949, Stcrt. 1949, 
94. 
53. Tulfer, Pensioenen, 1986, p. 228. 
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13.5. Vrijstelling op grond van bijzonder wettelijk voorschrift 

13.5.1. Wettelijke vrijstelling bij privatisering 

Een vrijstelling van het deelnemen in een bedrijfspensioenfonds wordt 
eveneens verkregen, indien een bijzonder wettehjk voorschrift voor 
bepaalde (groepen van) bedrijfsgenoten een uitzondering op de verplichte 
deelneming maakt. Deze vrijsteUingsmogehjkheid is in verband met 
privatiseringsoperaties actueel. In de bedrijfstak waar de werknemers van 
een geprivatiseerde overheidsinstelling komen te werken, kan de ver-
phchtstelhng van het deelnemen in een bedrijfspensioenfonds van kracht 
zijn. Wanneer het bedrijfspensioenfonds de "geprivatiseerde" bedrijfs
genoten geen vrijstelling van de verplichte deelneming verleent, kan 
slechts door middel van een specifiek daartoe strekkend wettehjk 
voorschrift worden bewerkstelligd dat de bedrijfsgenoten niet onder de 
werkingssfeer van het verplichte bedrijfspensioenfonds komen te vallen. 
Omdat het hierbij om een collectieve vrijstelling gaat, komt de vrijstel
lingsbevoegdheid van de minister ex art. 16 Wet Bpf niet in aanmerking. 

13.5.2. Toepassing bij privatisering Staatsdrukkerij/Uitgeverij 

Een specifiek wettehjk voorschrift is bijvoorbeeld tot stand gebracht in 
verband met de privatisering van de Staatsdrukkerij/Uitgeverij (SDU). 
Hierbij is de S D U omgezet in een naamloze vennootschap, de N V S D U . 5 4 

In de grafische bedrijfstak waar de N V S D U werkzaam is, geldt de 
verphchtstelhng van het deelnemen in het Pensioenfonds Grafische 
Bedrijven. De bedrijfspensioenregeling van het Pensioenfonds wijkt op een 
aantal onderdelen af van de regeling ingevolge de ABP-wet, die vóór de 
privatisering op de werknemers van de N V S D U van toepassing was. De 
regering achtte het niet wensehjk dat de werknemers tot het Pensioen
fonds Grafische Bedrijven zouden toetreden, in verband met het door haar 
gekozen centrale uitgangspunt voor de privatiseringsoperatie dat de 
arbeidsvoorwaarden, waaronder begrepen de pensioenvoorziening, in hun 
geheel niet ongunstiger worden. 5 5 Bij toetreding tot het Pensioenfonds 
Grafische Bedrijven zou volgens de regering een verslechtering van de 
pensioenvoorziening optreden, omdat de Grafische-regeling in afwijking 
van de ABP-regeling niet over de hele linie een eindloonregeling is en 

54. Wet van 15 september 1988, Stb. 421. 
55. MvA Wet N V SDU, TK1987-88,20 041, nr.7, p. 28. Zie ook art. 6, vierde lid, Wet N V SDU. 
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geen garantie van welvaartsvastheid kent. Bovendien is de Grafische-
regeling niet voor alle groepen werknemers uniform, terwijl de A B P -
regeling wel uniform is. Bij toetreding tot het Pensioenfonds zouden 
derhalve verschillen tussen werknemers ontstaan, waar onder vigeur van 
de ABP-regeling gelijkheid bestond. 5 6 U i t contacten met het bestuur van 
het Pensioenfonds Grafische Bedrijven is de regering gebleken dat het 
verlenen van vrijstelling niet tot de mogelijkheden behoort, gelet op de 
geheel verschillende structuur van de Grafische- en de ABP-regeling. 
Hierdoor zou - met handhaving van het uitgangspunt van behoud van 
rechten - niet aan de voorwaarde van gehjkwaardigheid kunnen worden 
voldaan. 5 7 Op grond van het een en ander is in art. 11 van de Wet N V 
S D U de bepaling neergelegd dat de Wet Bpf niet op de N V S D U van 
toepassing is. Voor de N V S D U zal een bijzondere, eigen pensioen
voorziening in het leven worden geroepen. 

13.5.3. Tijdelijke regeling pensioenvoorziening na privatisering 

Het wetsvoorstel Tijdelijke regeling pensioenvoorziening na privatisering 
beoogt aan de wettelijke vrijstelling ten behoeve van geprivatiseerde 
werknemers een algemene basis te bieden. 5 8 Volgens art. 1 van het 
wetsvoorstel zal de ABP-wet van toepassing zijn op het personeel van 
door de minister van Binnenlandse Zaken aangewezen geprivatiseerde 
rechtspersonen. Gedurende de tijd dat een aanwijzing van kracht is vindt 
de Wet Bpf geen toepassing (aldus exphciet art. 2, tweede hd, tweede 
zin van het wetsvoorstel) Een aanwijzing is uitdrukkehjk als een tijde
lijke maatregel bedoeld. Ten eerste is een aanwijzing ingevolge art. 2, 
tweede hd, eerste zin van het wetsvoorstel éénmalig en geldt hij voor ten 
hoogste twee jaar. Ten tweede zal de wet volgens art. 4, tweede hd, van 
het voorstel drie jaar na het inwerkingtreden daarvan vervallen. 

13.5.4. Wenselijkheid wettelijke vrijstelling 

Bezien vanuit de positie van de bedrijfspensioenfondsen zijn collectieve 
vrijstellingen bij wettehjke voorschrift niet erg welkom. Zij doorkruisen 
de bedrijfstaksgewijze opbouw van de pensioenvoorziening. E r ontstaat 
een concurrentieverstorend element, mede doordat het bedrijfspensioen-

56. MvA Wet N V SDU, TK1987-88,20 041, nr.7, p. 25 e.v. 
57. Nota n.a.v. E V Wet NV SDU, T K 1987-88,20 041, nr.9, p. 19. 
58. T K 1988-89,20 920. 
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fonds geen controle kan uitoefenen op de bijzondere pensioenvoorziening, 
noch het sociale deel van de premie kan vorderen. De vrijstelling bij 
wettehjk voorschrift wekt ook bevreemding bezien vanuit de doelstel
lingen die met privatisering worden nagestreefd. Deze doelstellingen 
omvatten het uitgangspunt dat de geprivatiseerde instelling marktconforme 
arbeidsvoorwaarden zal gaan hanteren. De marktconformiteit betekent 
onder meer dat de instelling zich zal aansluiten bij de voor de betref
fende sector van het bedrijfsleven geldende pensioenvoorziening.5 9 Hierin 
past uiteraard niet een bij wet tot stand te brengen uitzondering op de in 
de sector van het bedrijfsleven geldende verplichte pensioenregeling. Dit 
klemt te meer omdat ook nieuwe werknemers van de geprivatiseerde 
instelling onder de vrijstelling vallen. 

De moeilijkheid bij privatiseringsoperaties is dat er, althans wat de 
pensioenen betreft, een spanning kan ontstaan tussen het uitgangspunt 
van behoud van rechten enerzijds en het uitgangspunt van marktconfor
miteit anderzijds. Een structurele collectieve vrijstelling neemt deze 
spanning niet weg, want deze maatregel besteedt uitsluitend aandacht 
aan één van beide aspecten. Voor het effenen van een juiste middenweg 
tussen het behoud van rechten en de marktconformiteit ligt het mijns 
inziens veeleer voor de hand een overgangsregeling te treffen voor het 
"zittende" personeel. Het uitgangspunt hierbij dient te zijn dat de 
bedrijfspensioenregeling van toepassing wordt op zowel de nieuwe 
werknemers als de "geprivatiseerde" werknemers. Een overgangsregeling 
dient de "geprivatiseerde" werknemers niet vrij te stellen van de in het 
bedrijfsleven geldende pensioenvoorziening, doch behoort de garantie te 
geven dat hun pensioenaanspraken tenminste gelijkwaardig zullen zijn aan 
de aanspraken, welke zij zouden hebben verworven bij voortgezette 
deelneming in de ABP-regeling. Een dergehjke regeling zou naar mijn 
oordeel het karakter van een suppletie-regeling moeten krijgen, een 
regeling dus waaraan de werknemers een excedent pensioen ontlenen voor 
zover de aanspraken uit hoofde van de regeling in het bedrijfsleven 
slechter bhjken te zijn dan de aanspraken, die ingevolge de ABP-regeling 
zouden zijn verworven. 

59. Brief van de minister van BiZa inzake personele aspecten van privatisering, T K 1985-86, 
17938,nr.l5, p. 14. 
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13.6. Samenvatting 

Onder bepaalde voorwaarden kan een bedrijfspensioenfonds vrijstelling 
verlenen van de verplichting tot deememing in dan wel - geheel of ten 
dele - van de verphchting tot premiebetaling aan het fonds. Hierbij 
beogen de regels inzake de vrijstelling rekening te houden met zowel het 
sociale belang in een bedrijfstak dat de deelneming in een bedrijfs
pensioenfonds een collectief karakter heeft, als het belang dat een 
gelijkwaardige bijzondere pensioenvoorziening in stand kan worden 
gehouden. Deze belangen zijn aldus met elkaar verenigd dat A . recht 
bestaat op vrijstelling indien de bijzondere pensioenvoorziening reeds zes 
maanden vóór het indienen van het verplichtstellingsverzoek bestond 
(verplichte vrijstelling) en B. geen afdwingbare aanspraak bestaat op 
vrijstelling van betaling van het sociale deel van de premie. In andere 
dan onder A . bedoelde situaties is het bedrijfspensioenfonds bevoegd 
vrijstelling te verlenen. 
In bijzondere individuele gevallen is voorts de minister van S Z W bevoegd 
vrijstelling van de verplichte deememing of de verphchting tot premie
betaling te verlenen. 
In het kader van de privatisering van overheidslichamen wordt de 
vrijstelling wel door middel van een bijzonder wettehjk voorschrift 
gerealiseerd. Zodanige collectieve vrijstelling acht ik niet wenselijk en 
niet nodig. Beter is het de verplichte bedrijfspensioenregeling van 
toepassing te laten worden, onder de gelijktijdige tot stand brenging van 
een overgangsregeling voor het "zittende" personeel. 
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D E E L 3 



Hoofdstuk 14 

U I T V O E R E N P E N S I O E N T O E Z E G G I N G 1 
- Uitvoeringsplicht en uitzonderingen daarop -

14.1. Uitvoeringsplicht 

De werkgever die aan zijn werknemers een pensioentoezegging doet, is 
verplicht ter uitvoering daarvan de nodige voorzieningen te treffen (art. 
2, eerste l id, PSW). De uitvoeringsplicht is er op gericht de voor pensioen 
bestemde gelden af te zonderen van het vermogen van de werkgever, 
zodat datgene wat voor pensioen is bestemd ook inderdaad voor pensioen 
zal worden besteed.1 De werkgever is gehouden ter uitvoering van de 
pensioentoezegging: 
a. hetzij toe te treden tot een bedrijfspensioenfonds; 
b. hetzij een ondernemingspensioenfonds aan zijn onderneming te 

verbinden; 
c hetzij een voorziening te treffen overeenkomstig art. 2, vierde hd, 

PSW, waarbij zijn te onderscheiden: 
- de B-pohs: de werkgever sluit een verzekeringsovereenkomst met een 
verzekeraar (art. 2, vierde hd, onderdeel B , PSW); 
- de C-polis: de werkgever zorgt er voor dat de werknemer, daartoe 
door de werkgever in staat gesteld, zelf een verzekeringsovereenkomst 
met een verzekeraar sluit (art. 2, vierde Hd, onderdeel C, PSW). 

Deze opsonuning van uitvoeringsmogehjkheden is limitatief. E r bestaat 
derhalve een gesloten stelsel van uitvoeringsmogehjkheden. 

Volgens de memorie van toehchting bij de PSW 1952 ziülen vooral 
"kleinere werkgevers" gebruik maken van de mogelijkheid de pensioen
toezegging uit te voeren door het sluiten van een B-polis. 2 Voor een 
kleine werkgever zal het ook goed mogelijk zijn tot een bedrijfspensioen
fonds toe te treden, indien in de bedrijfstak een dergeHjk fonds functio
neert. Bij grotere werkgevers zal in verband met het dan aanwezige 
draagvlak de oprichting van een eigen ondernemingspensioenfonds tot de 

1. MvT PSW 1952, TK1949-50,1730, nr.3, p. 6. 
2. T K 1949-50,1730, nr.3, p. 7. 
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mogelijkheden behoren. De C-pohs is volgens de memorie van toelichting 
bij wijziging van de PSW in 1987 in het algemeen: "met name bedoeld [...] 
om de werknemer veel vrijheid te laten". Z o opent de C-polis volgens de 
toelichting de weg voor het totstandbrengen van een "flexibele pensioen-
vorm". 3 

In art. 2, tweede lid, onderdeel c, Wet Bpr is met zoveel woorden 
vastgelegd dat een verphchtgestelde beroepspensioenregeling voor een deel 
door een beroepspensioenfonds en voor het overblijvende deel door middel 
van een verzekeringsovereenkomst met een verzekeraar mag worden 
uitgevoerd. De formulering beoogt beroepgsgenoten zoveel mogehjk 
vrijheid te laten wat de uitvoering van pensioenregelingen betreft, vooral 
met het oog op de mogehjkheid reeds bestaande verzekeringsovereen
komsten als een verplicht gestelde beroepspensioenregeling voort te 
kunnen zetten.4 Een dergehjke uitdrukkelijke bepaling ingevolge welke 
een toezegging voor een deel op de ene en voor het overige deel op een 
andere wijze wordt uitgevoerd kent de PSW niet. De wet verzet zich er 
echter evenmin tegen. A a n deze "gespreide" uitvoering kan in concrete 
gevallen behoefte bestaan. Neem de situatie dat de werkgever zich 
krachtens een verphchtstellingsbesluit of een cao-bepaling voor de 
pensioenvoorziening moet aansluiten bij een bedrijfs- of ondernemingspen
sioenfonds. Wanneer de werkgever voordien of vervolgens een toezegging 
omtrent pensioen heeft gedaan resp. doet, kan hij deze als excedent-
voorziening uit-(bhjven)-voeren via de B-pohs of C-polis constructie; 
aldus ook Rb. Amsterdam 30 november 1971, rolnr. 70.3934 (n.g.)5 

142.. Uitzonderingen op uitvoeringsphcht 

14.2.1. Inleiding 

In een aantal gevallen geldt de uitvoeringsphcht niet. Ten eerste is de 
uitvoeringsphcht slechts van toepassing indien de pensioentoezegging 
afkomstig is van een werkgever. De uitvoeringsphcht geldt dus niet 
wanneer een pensioenfonds uit de beleggingsopbrengsten voor de pen
sioenopbouw zorgt, zonder dat hieraan een werkgevers-toezegging ten 
grondslag ligt. Ten tweede geldt de uitvoeringsphcht slechts ten aanzien 

3. TK1985-86,19 638, nr.3, p. 21. 
4. MvT en verslag mondeling overleg Wet Bpr, T K 1986-69, 10 216, nr.3, p. 9 resp. T K 1970-
71,10 216, nr.7, p. 3. 
5. Zo ook Tulfer, Pensioenen, 1986, p. 31. 
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van de toezegging omtrent een pensioensoort welke onder de PSW valt, 
dat is: ouderdoms-, weduwen-, weduwnaars-, wezen- en invaliditeits
pensioen. De uitvoeringsplicht geldt dus niet voor een toezegging omtrent 
partnerpensioen. Ten derde bevat art. 2, derde lid, PSW drie uitzonde
ringen op de uitvoeringsplicht. Ten vierde kan de minister van S Z W 
krachtens art. 29 PSW ontheffing van de uitvoeringsphcht hebben 
verleend. Indien in deze vier gevallen de werknemer een bijdrage aan de 
pensioenvoorziening verschuldigd is, dient de werkgever ter zake van de 
uitvoering wel te voldoen aan de voorschriften van het op art. 1637s B W 
gebaseerde Besluit fondsen en spaarregelingen. 
Ten aanzien van de als eerste en tweede genoemde uitzonderingen is de 
PSW in haar geheel niet van toepassing. Hieronder ga ik in op de regels 
die gelden met betrekking tot de als derde en vierde genoemde uitzonde
ring op de uitvoeringsphcht. 

14.2.2. Toezegging terstond ingaand pensioen 

De uitvoeringsphcht geldt niet voor de pensioentoezegging die een 
werkgever doet bij of na opzegging van de dienstbetrekking en welke 
betreft de uitkering van pensioen terstond na het eindigen van de 
dienstbetrekking (art. 2, derde hd, onderdeel a, PSW). Dergeüjke "vrij
gevigheden" heeft de wetgever niet aan dwingende voorschriften willen 
binden. 6 De omstandigheid dat een pensioen al dan niet onmiddelhjk 
ingaat, kan een verschil in rechtsgevolg rechtvaardigen. Een terstond 
ingaand pensioen kan niet op de gewone wijze door premiebetaling worden 
opgebouwd. E r zijn geen voor pensioen bestemde gelden, die van het 
vermogen van de werkgever behoeven te worden afgezonderd. De gelden 
worden integendeel direct voor de pensioenbetaling aangewend. De 
uitvoeringsphcht is dan zonder zin. 7 Indien daarentegen het toegezegde 
pensioen eerst na verloop van enige tijd zal ingaan, is de uitvoerings
phcht met recht van toepassing. De realisering van een dergelijke 
toezegging behoort niet afhankelijk te zijn van het lot van de onder
neming. 
De PSW verbindt deze uitzondering op de uitvoeringsphcht aan het 
opzeggen van de dienstbetrekking ("bij of na opzegging"). Dit is naar mijn 
oordeel geen juist criterium. Bepalend zou behoren te zijn of het pensioen 
al dan niet terstond na de toezegging ingaat. De uitzondering zal in dat 

6. MvT PSW 1952, TK1949-50,1730, nr.3, p. 7. 
7. Zie ook Vos, NJB 1940, p. 445. 
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geval ook gelden wanneer de arbeidsovereenkomst anders dan door opzeg
ging eindigt, zoals door ontbinding of door een beëindigingsovereen
komst, dan wel - in het geval van de toezegging omtrent nabestaanden
pensioen - door overhjden van de werknemer.8 De tekst van de wet zou 
in deze zin moeten worden aangepast. 
Het onderhavige artikel-onderdeel spreekt over de dienstbetrekking. Dit is 
te lezen als het aan de onderneming verbonden zijn. De term dienst
betrekking is een overbhjfsel van het gebruik van het begrip werknemer 
in art. 2, eerste hd, oorspronkelijk ontwerp PSW1952. 9 

14.2.3. Toezegging aan werknemers werkzaam buiten Nederland 

De uitvoeringsplicht geldt niet voor de toezegging die een werkgever doet 
aan werknemers, die voor de onderneming buiten Nederland werkzaam zijn 
of bestemd zijn voor dadehjke tewerkstelling buiten Nederland, behoudens 
indien zij hun woonplaats in Nederland hebben of behouden (art. 2, derde 
hd, onderdeel b, PSW). Hiermee is de territoriale werkingssfeer van de 
PSW afgebakend. De grens van de werkingssfeer van de PSW ligt daar 
waar de sociaal-economische belangen in Nederland, in het bijzonder 
aangaande de arbeidsmarkt en de collectieve uitgaven, niet meer bij de 
uitvoering van pensioentoezeggingen zijn betrokken. De grens wordt 
gepasseerd indien een werknemer zowel werkt als woont in het buiten
land. 

14.2.4. Toezegging aan werknemers-grootaandeelhouders 

Een derde uitzondering op de uitvoeringsplicht geldt voor de toezegging 
van een werkgever, zijnde een nv of bv, aan een werknemer die A . 
houder is van aandelen, welke ten minste 10 procent van het geplaatste 
kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen en B . er schriftelijk 
mee heeft ingestemd dat de toezegging niet overeenkomstig art. 2, eerste 
hd, PSW wordt uitgevoerd. De uitzondering geldt slechts "indien en voor 
zolang" wordt voldaan aan het gestelde onder A . , alsmede de toezegging, 
wat de inhoud en de uitvoering betreft, voldoet aan het bepaalde in de 
beschikking voorwaarden voor pensioentoezeggingen aan grootaandeel-

8. In dezelfde zin met betrekking tot het nabestaandenpensioen: Croin, De NV 30e jrg. 
1952, p. 107 en Van Duyn, WPNR 4270 (1952). Braak, WPNR 4273 (1952) oordeelt dat de 
huidige tekst een bij het overlijden toegezegd nabestaandenpensioen reeds insluit. 
9. Zie par. 7.2.3. Vgl. ook Droog, TPV1987, p. 50. 
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houders (art. 2, derde hd, onderdeel c, P S W ) . 1 0 Deze uitzondering is bij 
wijziging van de PSW in 1981 ingevoegd. Zij vormt de wettehjke vertaling 
van de op dat moment bestaande ontheffingen-praktijk krachtens art. 29 
PSW ten aanzien van toezeggingen aan werknemers-grootaandeelhouders. 
De ratio voor de uitzondering is dat de bedoelde categorie personen 
weliswaar in juridische zin als werknemer is te beschouwen, maar 
maatschappehjk meer als eigenaar of mede-eigenaar van de vennootschap 
moet worden gezien. 1 1 

14.2.5. Ontheffing 

De minister van S Z W is ingevolge art. 29 PSW bevoegd, gehoord de 
Verzekeringskamer, ontheffing van art. 2, eerste hd, PSW te verlenen. 
Ontheffing van de uitvoeringsplicht kan de niinister "in bijzondere 
gevallen" verlenen, indien hij van oordeel is dat de belangen van de bij 
de pensioenregeling betrokken personen "voldoende gewaarborgd" zijn. De 
ontheffing kan onder beperkingen en onder voorwaarden worden verleend; 
zij kan voorts worden gewijzigd en ingetrokken. 
Het verlenen van ontheffing kan slechts in incidentele, "bijzondere", 
gevallen. De ontheffingsbevoegdheid is niet geschreven voor het voeren 
van een structureel beleid betreffende het niet overeenkomstig art. 2, 
eerste lid, PSW uitvoeren van pensioentoezeggingen. Bhjkens Afd . 
rechtspraak R.v.St. 14 juni 1982, nr. A-2.1684 (1981) (n.g.) staat het 
voeren van een structureel beleid ter zake van ontheffingen op gespannen 
voet met de plicht de Verzekeringskamer over een te verlenen vrijstelling 
te horen. Indien een uitzondering op de uitvoeringspUcht van meer 
algemene aard wordt gewenst, dient een wettehjke uitzondering te worden 
gecreëerd, zoals is gebeurd voor de toezegging aan werknemers-grootaan
deelhouders. 
Het verlenen van ontheffing kan in aanmerking komen in gevallen waarin 
niet wordt voldaan aan de criteria van art. 2, derde hd, PSW, doch welke 
daarmee maatschappehjk wel op één hjn vallen te stellen. Z o kan volgens 
A f d . rechtspraak R.v.St. 23 mei 1985, A B 1986, 156 ontheffing worden 
toegestaan ten aanzien van personen die niet geacht kunnen worden een 
aan de onderneming verbonden persoon te zijn (in casu: de weduwe van 

10. Beschikking van 10 februari 1981, Stcrt. 31, zoals gewijzigd bij beschikking van 16 juli 
1987, Stcrt. 143. 
11. MvA wijziging PSW 1981, T K 1979-80, 15 539, nr.6, p. 7 en 8. Zie over het pensioen 
voor de grootaandeelhouder Lutjens/Roché, Pensioen en overgang van ondernemingen, 1986, 
p. 89 e.v. en Mensink, WFR1989/5858, p. 252 e.v. 
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een werknemer), doch die overigens voldoen aan de in art. 2, derde lid, 
onderdeel c, PSW gestelde voorwaarden voor de vrijstelling van de 
uitvoeringsphcht voor toezeggingen aan grootaandeelhouders. Ontheffing 
sluit volgens de Afdeling dan aan bij de aan de wettehjke uitzondering 
ten grondslag hggende gedachtengang. Ook is ontheffing denkbaar in die 
gevallen waarin een pensioentoezegging anders in verband met de daaraan 
verbonden uitvoeringskosten achterwege zou blijven. Het verlenen van 
ontheffing kan dan een evenwicht bewerkstelligen tussen enerzijds de 
waarborgen met betrekking tot het nakomen van pensioentoezeggingen en 
anderzijds de bereidheid tot het doen van toezeggingen ten aanzien van 
slechts tegen zeer hoge premies verzekerbare risico's. 1 2 Laatstbedoelde 
omstandigheid kan zich voordoen bij oudere werknemers en bij werkne
mers die wegens medische redenen niet tegen normale premies zijn te 
verzekeren. 

14.2.6. Uitvoering vrijgestelde toezegging 

1. Vraagstelling 
Wanneer een pensioentoezegging niet overeenkomstig art. 2, eerste hd, 
PSW behoeft te worden uitgevoerd, rijst de vraag of de werkgever ter 
zake van de uitvoering in het geheel niet aan normen is gebonden. Staat 
hem elke denkbare alternatieve uitvoeringsmogehjkheid ter beschikking? 
Bijvoorbeeld: A . het toetreden tot een ander fonds dan een bedrijfs- of 
ondernemingspensioenfonds; B . het reserveren van de voor pensioen 
bestemde bedragen op de balans van de werkgever ("eigen beheer"); C. het 
storten van de gelden bij een bank dan wel een beleggingsfonds; D . het 
ter beschikking stellen van de gelden aan de werknemer opdat deze een 
individuele beleggingsrekening opent, of de gelden belegt in aandelen, 
onroerend goed of anderszins. 

2. Toezeggingen aan werknemers-grootaandeelhouders 
Voor de pensioentoezeggingen aan werknemers-grootaandeelhouders 
begrenst de besclnkking voorwaarden pensioentoezeggingen grootaandeel
houders de wijzen waarop de toezeggingen mogen worden uitgevoerd. 
Ingevolge art. 1, eerste hd, van de besclnkking wordt: 

"Op de balans van de vennootschap, die de toezegging doet, of in een 
ter uitvoering van de toezegging opgerichte rechtspersoon met volledige 

12. MvA wijziging PSW 1981, TK1979-80,15 539, nr.6, p. 9. 
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rechtsbevoegdheid, niet zijnde een fonds dat ingevolge de Pensioen- en 
spaarfondsenwet aan het toezicht van de Verzekeringskamer onder
worpen is, [...] een bedrag gereserveerd, dat voldoende is te achten om 
de uit de toezegging voortspruitende verphchtingen na te komen". 

Behalve de in art. 2, eerste lid, PSW genoemde uitvoeringsmogelijkheden 
komen voor uitvoering van de onderhavige toezeggingen derhalve slechts 
in aanmerking: 1. het reserveren van bedragen op de balans ("eigen 
beheer") en 2. het storten van gelden in een afzonderlijke rechtspersoon 
(pensioenstichting of -bv, ook wel directiepensioenhchaam of directie
pensioenfonds genoemd). 1 3 

3. Toezegging omtrent terstond ingaand pensioen en aan werknemers 
werkzaam in het buitenland 

Voor de uitvoering van de in art. 2, derde hd, onderdelen a en b, PSW 
bedoelde toezeggingen gelden geen regels ten aanzien van de uitvoering. 
Elke denkbare wijze van uitvoering is daarom geoorloofd. Tegen deze 
vrijheid behoeft geen bezwaar te bestaan. Ten aanzien van de toezegging 
omtrent een terstond ingaand pensioen niet, omdat het op enigerlei wijze 
reserveren van bedragen bij deze toezegging niet aan de orde kan komen. 
Ten aanzien van de toezegging aan in het buitenland werkende en 
wonende personen niet, omdat bij deze toezegging de sociaal-economische 
belangen in Nederland (in beginsel) niet worden geraakt. 

4. Ontheffing 
Wanneer de minister krachtens art. 29 PSW ontheffing van de uitvoerings
plicht verleent, kan hij aan de ontheffing voorwaarden verbinden. Deze 
voorwaarden kunnen onder meer de wijze van uitvoering van de toe
zegging betreffen. Aldus kan inhoud worden gegeven aan de door art. 29 
gestelde eis dat de belangen van de bij de pensioenregeling betrokken 
personen voldoende zijn gewaarborgd. E r kan bijvoorbeeld als voorwaarde 
worden geformuleerd dat de werkgever zekerheid stelt voor de nakoming 
van de pensioentoezegging. De belangen kunnen echter ook reeds in 
voldoende mate zijn gewaarborgd indien de onderneming van de werkgever 
in bedrijfseconomisch opzicht solide i s . 1 4 

13. Zie nader over directiepensioenlichamen: Wessels/Brasz, WPNR 5761 en 5762 (1985) en 
Van Kalmthout, Fiscale aspecten van de pensioenstichting en de pensioen-BV, 1986. 
14. Vgl. Afd. rechtspraak R.v.St. 23 mei 1985, AB1986,156. 
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14.2.7. PSWoverigens van toepassing? 

1. Vraagstelling 
Op de ingevolge art. 2, derde lid, PSW en de ingevolge een ontheffing 
van de uitvoeringsphcht uitgezonderde toezeggingen, is art. 2, eerste hd, 
niet van toepassing. Maar hoe zit het met de overige bepalingen in de 
PSW, zoals art. 2, tweede hd (vermoeden van toezegging), art. 8 (ontslag
rechten) en art. 32 (afkoop)? Zijn deze bepalingen evenmin op de 
vrijgestelde toezeggingen van toepassing? 

2. Wettelijke uitzonderingen 
Met betrekking tot de in art. 2, derde hd, PSW genoemde wettelijke 
uitzondering op de uitvoeringsplicht zijn twee opvattingen denkbaar. De 
ene opvatting sluit aan bij de tekst van art. 2, derde lid, aanhef, 
inhoudende dat (uitsluitend) het bepaalde in het "eerste hd" van art. 2 
PSW niet van toepassing is. A-contrario redenerend zou men hieruit 
kunnen afleiden dat de overige PSW-bepalingen wel van toepassing zijn op 
de in art. 2, derde hd, bedoelde toezeggingen.15 Een mogehjke andere 
uitleg is de volgende: de verwijzing in art. 2, derde hd, naar het eerste 
hd betreft mede de slotzin van art. 2, eerste hd, PSW, volgens welke 
toezeggingen worden uitgevoerd "met inachtneming van de bepalingen van 
deze wet". Hieruit zou afgeleid kunnen worden dat ten aanzien van de 
vrijgestelde toezeggingen de bepalingen van "deze wet" niet in acht 
genomen behoeven te worden. 1 6 

De memorie van antwoord bij de PSW 1952 wijst er op dat een pensioen
toezegging als bedoeld in art. 2, derde hd, onderdelen a en b, PSW niet 
"onder de wet valt" resp. "buiten de werking van de wet" is gesteld. 1 7 

Blijkbaar is de PSW volgens de memorie in het geheel niet van toepassing. 

De beschikking voorwaarden pensioentoezeggingen grootaandeelhouders 
bevatte oorspronkelijk de bepaling dat het in art. 1, eerste hd, van de 
beschikking bedoelde directiepensioenhchaam niet als een fonds in de zin 
van de PSW kon worden opgevat. De tekst van het artikel zoals die bij 
beschikking van 16 juli 1987 is gewijzigd luidt, dat het pensioenlichaam 
geen fonds is dat ingevolge de PSW aan het toezicht van de Verzeke
ringskamer is onderworpen. Aldus is in ieder geval duidelijk vastgelegd 

15. Aldus: Wessels/Brasz, WPNR 5761 (1985), p. 744. 
16. In deze zin: Van Buul, Waardering van pensioen, 1988, p. 39. 
17. MvA PSW 1952, T K 1950-51, 1730, nr.5, p. 17 en 18. In dezelfde zin Nota n.a.v. E V 
WTV, T K 1985-86,19 329, nr.9, p. 11. 
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dat de bepalingen in de PSW betreffende het toezicht op pensioenfondsen 
niet gelden voor directiepensioenhchamen.1 8 Of de PSW-bepahngen ook 
overigens toepassing missen, blijkt echter niet duidelijk uit de beschik
king. De oorspronkelijke tekst gaf aan dat een directiepensioenhchaam 
geen fonds was in de zin van de PSW, zodat vast stond dat de PSW in 
haar geheel niet van toepassing was (vgl. art. 1, derde hd, PSW). De 
huidige tekst laat deze kwestie open. Het is nochtans aannemelijk dat de 
bepalingen in de PSW die zich tot de pensioenfondsen richten, buiten 
toepassing bhjven (zoals die betreffende bestuurssamenstelling, art. 6; 
inhoud statuten en reglementen, art. 7; ontslagrechten, art. 8). De 
beschikking voorwaarden pensioentoezeggingen grootaandeelhouders 
onderstreept dit. De beschikking verklaart de norm van art. 8 PSW van 
overeenkomstige toepassing op de toezegging aan werknemers-grootaan
deelhouders. Deze van-toepassing-verklaring zou overbodig zijn wanneer 
art. 8 reeds uit hoofde van de PSW zelf zou gelden. 

Ten aanzien van de toezegging omtrent een terstond ingaand pensioen 
kunnen de bepalingen in de PSW die zich richten tot de fondsen, waar
onder begrepen het toezicht, geen toepassing vinden. Wat de toezegging 
aan werknemers in het buitenland betreft is het met de ratio van de 
uitzondering in overeenstemming dat de desbetreffende bepalingen geen 
toepassing vinden. 

De regel betreffende het vermoeden van een pensioentoezegging (art. 2, 
tweede hd, PSW) is telkens van toepassing wanneer voor een groep van 
personen een pensioenregeling geldt. Of en op welke wijze aan de 
uitvoeringsphcht wordt voldaan doet hiertoe niet ter zake. Het gaat bij 
het vermoeden van een toezegging immers niet om de uitvoering van een 
pensioentoezegging, maar om de aanwezigheid daarvan. 

Voor de reikwijdte van het afkoopverbod in art. 32, vierde hd, PSW is H R 
28 juni 1985, N J 1986, 37 van belang. De vraag of het afkoopverbod als 
bedoeld in art. 32, vierde hd, PSW, zoals het artikel luidde vóór de 
wetswijziging in 1987, zich tot C-pohssen uitstrekt, beantwoordt de Hoge 
Raad bevestigend. Hij overweegt hierbij dat het beletsel om pensioen en 
aanspraken op pensioen af te kopen in "algemene termen" is vervat, 
"zonder dat daarbij een voorbehoud wordt gemaakt". Ook thans, na de 

18. Aldus ook Nota n.a.v. B V bij de WTV, T K 1985-86,19 329, nr. 9, p. 11. 
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wetswijziging, is het afkoopverbod in algemene termen vervat en kent 
het geen uitzondering voor pensioenaanspraken, die worden ontleend aan 
een toezegging ten aanzien van welke de uitvoeringsphcht niet geldt. 
Deze aanspraken zijn derhalve in beginsel niet afkoopbaar. Een uitzonde
ring op het afkoopverbod geldt slechts in de met name in de PSW, de 
Regelen PSW en de Afkoopbeschikking genoemde gevallen. Zo 'n uitzonde
ring geldt op grond van art. 2 Afkoopbescliikking onder bepaalde voor
waarden voor aanspraken van werknemers-grootaandeelhouders. 

Conclusie: de betekenis en reikwijdte van een wettelijke uitzondering op 
de uitvoeringsphcht kan per geval verschillen en hangt mede af van de 
concrete in of krachtens de PSW gestelde bepalingen. 

3. Ontheffing 
De door de niinister van S Z W te verlenen ontheffing geldt voor één of 
meer in de ontheffmgsbeschikking specifiek genoemde artikelen van de 
PSW. Wanneer aldus de ontheffing alleen art. 2, eerste l id, PSW betreft, 
blijven de overige bepalingen in de PSW gewoon van toepassing, althans 
voor zover dat met de aard van de alsdan gevolgde wijze van uitvoering 
verenigbaar is. In concreto betekent dit dat de bepalingen die zich tot de 
fondsen richten niet rechtstreeks van toepassing kunnen zijn, wanneer de 
toezegging bijvoorbeeld in "eigen beheer" wordt uitgevoerd. De aard van 
de pensioenovereenkomst brengt mijns inziens nochtans mee dat de norm 
van art. 8 PSW (ontslagrechten) analoog wordt toegepast. Het is wensehjk 
dat de minister de daartoe strekkende voorwaarde verbindt aan een 
ontheffing van art. 2, eerste lid, PSW. 

143. Samenvatting 

De werkgever die aan zijn werknemers een pensioentoezegging doet, is 
verphcht zich ter uitvoering daarvan aan te sluiten bij een bedrijfs- of 
ondernemingspensioenfonds of een B-polis te sluiten, dan wel de werk
nemer in de gelegenheid te stellen een C-polis te sluiten. In een aantal 
gevallen geldt de uitvoeringsphcht niet. Wanneer de toezegging niet 
afkomstig is van de werkgever (maar bijvoorbeeld van een pensioenfonds) 
of een pensioensoort betreft, welke niet onder de PSW valt (bijvoorbeeld 
partnerpensioen), is de PSW in haar geheel niet van toepassing. Is de 
uitvoeringsphcht op grond van art. 2, derde hd, PSW of krachtens 
een ontheffing niet van toepassing, dan moet voor elke uitzondering 
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afzonderlijk worden beoordeeld hoe de uitvoering daarvan behoort te 
geschieden, alsmede of en in hoeverre de PSW overigens (dit is: behalve 
art. 2, eerste hd) toepassing kan vinden. 
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Hoofdstuk 15 

U I T V O E R E N P E N S I O E N T O E Z E G G I N G 2 
- Juridische betekenis uitvoeringsplicht -

15JL Verbintenissen van de werkgever 

15.1.1. Betalen pensioenpremies 

De uitvoeringsplicht strekt ertoe de voor pensioen bestemde gelden 
buiten het vermogen van de werkgever te brengen. A a n de uitvoerings-
phcht is derhalve inherent dat de werkgever gehouden is de bijdragen aan 
de pensioenregeling af te dragen aan degene aan wie hij de uitvoering 
van de toezegging heeft toevertrouwd (vgl. art. 2, vijfde l id, PSW). Deze 
gehoudenheid dient de werkgever te formaliseren door met het onder
nemingspensioenfonds dan wel de verzekeraar van de B-polis een over
eenkomst betreffende het betalen van de pensioenpremies te sluiten. Een 
overeenkomstige betalingsregeling treft de werkgever met het bedrijfspen
sioenfonds, tenzij de statuten en reglementen van het fonds overeenkom
stige voorschriften over de premiebetaling bevatten (art. 3a, eerste hd, 
PSW). 

15.1.2. Overeenkomst betreffende pensioenbetaling 

D e werkgever kan niet volstaan met de afdracht van de pensioenpremies. 
De ratio van de uitvoeringspheht is het scheppen van zoveel mogelijk 
zekerheid dat hetgeen voor pensioen is bestemd ook inderdaad voor 
pensioen wordt besteed. Die zekerheid is er niet indien de werkgever de 
voor pensioen bestemde gelden eerst aan het uitvoeringsorgaan afdraagt 
en deze vervolgens in de vorm van pensioen weer terugvloeien in diens 
vermogen. De uitvoering van de pensioentoezegging dient er op gericht te 
zijn de pensioengelden bhjvend buiten het vermogen van de werkgever te 
brengen. In de uitvoeringspheht ligt aldus besloten dat de werkgever is 
gehouden er zorg voor te dragen dat het uitvoeringsorgaan zelfstandig de 
verplichting tot het uitkeren van het pensioen op zich neemt. De werkge
ver dient derhalve met het pensioenfonds of de verzekeraar van een B -
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polis overeen te komen dat het desbetreffende uitvoeringsorgaan zich 
rechtstreeks tegenover de werknemer tot pensioenbetaling verbindt.1 Voor 
het geval de werkgever een B-polis heeft gesloten, volgt de verplichting 
een zodanige bepaling in de overeenkomst met de verzekeraar op te 
nemen ook uit art. 3 Regelen PSW; het artikel houdt in dat de werknemer 
begunstigde is voor het toegezegde ouderdomspensioen. 

15.1.3. Betekenis uitvoeringsplicht bij C-polis 

Bij een C-pohs sluit de werknemer zelf een overeenkomst met de 
verzekeraar. In verband met dit karakter van de C-pohs heeft de 
werkgever in beginsel slechts verplichtingen tegenover de werknemer. 
De werkgever is in de eerste plaats gehouden de werknemer in staat te 
stellen de overeenkomst te sluiten. Tevens moet de werkgever er voor 
zorgen dat de werknemer de verzekeringsovereenkomst sluit (art. 2, vierde 
hd, onderdeel C, PSW). Deze zorgphcht dient zich volgens Leijten te 
uiten in een bijdrage van de werkgever aan de pensioenpremie.2 Volgens 
de memorie van antwoord bij de PSW 1952 duidt het geval waarin de 
werkgever overeenkomstig art. 2, vierde hd, onderdeel C, PSW uitvoering 
geeft aan een toezegging een sfeer aan, die: 

"het vermoeden wettigt, dat de werkgever uit eigen beweging zorg 
draagt, dat het door hem gestelde doel bereikt wordt, door zich te 
vergewissen, dat de premie geregeld betaald wordt [...]".3 

Ook volgens de memorie betreft de zorgphcht dus de premiebetaling, 
evenwel niet aan de werknemer, maar aan de verzekeraar. De zorgphcht 
staat naast de gehoudenheid van de werkgever de werknemer in staat te 
stellen een verzekeringsovereenkomst te sluiten. Het is daarom aan
nemelijk dat aan beide elementen een eigen betekenis toekomt. Taalkundig 
gezien slaat de zorgphcht op het sluiten van de overeenkomst door de 
werknemer en niet op het in staat stellen door de werkgever. De zorg
phcht kan derhalve voor de werkgever geacht worden de inspannings
verbintenis mee te brengen er op toe te zien dat de C-polis tot stand 
komt en in stand wordt gehouden. Het in staat stellen houdt alsdan in dat 
de werkgever een financiële bijdrage aan de pensioenregeling moet 
leveren. Teneinde de zorgphcht na te komen, zou de werkgever de 

1. Vgl. Mok/Van Huizen, Pensioenverzekering, 1984, p. 33. 
2. Conclusie voor H R 28 juni 1985, NJ 1986,37. 
3. MvA PSW 1952, TK1950-51, nr5, p. 19. 
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verschuldigde bijdrage rechtstreeks aan de door de werknemer aan te 
wijzen verzekeraar kunnen afdragen. De werkgever kan de zorgplicht 
nader gestalte geven door de werknemer te verplichten in de C-polis een 
"blokkeringsclausule" te doen opnemen. Dat is een beding, inhoudende dat 
de werknemer tijdens het dienstverband niet zonder instemming van de 
werkgever over de uit de polis voortvloeiende rechten mag beschikken. 
De werknemer is ingevolge art. 3 Regelen PSW begunstigde wat het 
ouderdomspensioen betreft. Aldus is gewaarborgd dat de verzekeraar van 
een C-pohs zich rechtstreeks tegenover de werknemer tot betaling van 
het ouderdomspensioen verbindt. 

15.2. Aard rechtsverhouding werkgever-uitvoeringsorgaan 

Het is van belang na te gaan hoe de rechtsverhouding tussen de werk
gever en het uitvoeringsorgaan dient te worden gekwalificeerd. Indien de 
rechtsverhouding verzekeringsrechtelijk van aard is, zouden de bepalingen 
betreffende verzekering van art. 246 W v K en titel 7.17 N B W in beginsel 
van toepassing zijn. 

15.2.1. B-polis 

E r kan geen twijfel over bestaan dat een verzekeringsrechtehjke verhou
ding tot stand komt, indien de werkgever ter uitvoering van de pensioen
toezegging een B-polis sluit. Dit blijkt reeds met zoveel woorden uit de 
tekst van art. 2, vierde hd, onderdeel B , PSW: de werkgever sluit 
verzekeringsovereenkomsten met een verzekeraar. 

15.2.2. Toetreden tot pensioenfonds 

De PSW definieert de bedrijfs- en ondernemingspensioenfondsen als 
fgndsenj waarin gelden worden bijeengebracht, strekkende tot: verzekering 
van pensioen (art. 1, eerste lid, onderdelen b en c, PSW). Het bijeen
brengen van de gelden gebeurt kennelijk in het kader van een ver
zekeringsovereenkomst. De definitie van het begrip bijdrage bevestigt dit; 
bijdrage is: "iedere [...] geldsom bestemd voor de verzekering van 
pensioen" (art. 1, eerste hd, onderdeel h, PSW; curs. toegevoegd, E L ) . De 
uitleg ingevolge welke de gelden in het kader van een verzekerings
overeenkomst worden bijeengebracht, past ook binnen de omschrijving van 
verzekering in art. 7.17.1.1, eerste hd, N B W . Verzekering is volgens dat 
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artikel een overeenkomst waarbij de ene partij zich tegen het genot van 
een premie jegens haar wederpartij verbindt tot het doen van uitkeringen. 
Steun voor deze uitleg biedt vervolgens de Wet toezicht verzekerings
bedrijf, waar art. 6, derde en vierde hd, W T V inhoudt dat het uitvoeren 
van pensioentoezeggingen voor toepassing van de WTV niet als de 
uitoefening van het verzekeringsbedrijf wordt beschouwd. Het uitvoeren 
van pensioentoezeggingen betreft blijkbaar een verzekeringsactiviteit. 
Voor de uitleg dat het bijeenbrengen van gelden in een pensioenfonds 
gebeurt binnen het kader van een verzekeringsovereenkomst levert, ten 
slotte, een aanknopingspunt op de omstandigheid dat de PSW als zodanig 
is gebaseerd op de verzekeringsgedachte.4 

Conclusie: ook de overeenkomst die de werkgever met het pensioenfonds 
sluit kan als een verzekeringsovereenkomst worden geduid. 5 

15.2.3. Type verzekeringsovereenkomst 

1. B-polis 
De overeenkomst (B-polis) die de werkgever ter uitvoering van de 
pensioentoezegging met een verzekeraar sluit, is volgens art. 1, onderdeel 
b, Regelen PSW een verzekeringsovereenkomst als bedoeld in artikel 1, 
eerste hd, onderdelen a en c, W T V . Dat wil zeggen: een overeenkomst van 
schadeverzekering (a) of een overeenkomst van levensverzekering (c). 
Voor de uitvoering van de toezegging omtrent ouderdomspensioen of 
nabestaandenpensioen komt de overeenkomst van levensverzekering in 
aanmerking. De overeenkomst van levensverzekering, die ter uitvoering 
van een pensioentoezegging wordt gesloten, behoort tot de branche 
Levensverzekering algemeen. Onder deze branche vallen blijkens art. 3a 
W T V : "kapitaal-, pensioen- en lijfrenteverzekeringen". Bij de uitvoering 
van een pensioentoezegging gaat het om pensioenverzekeringen of 
kapitaalverzekeringen met een pensioenclausule. Onder de branche 
Levensverzekering algemeen vallen tevens: "aanvullende verzekeringen [...] 
zoals invahditeitsverzekeringen". Deze aanvullende invahditeitsverzekerin-
gen mag een levensverzekeraar sluiten - zonder dat zijn karakter van 
levensverzekeraar verloren gaat - indien bij de overeenkomst van 

4. Van Eijk, Het Ondernemingspensioenfonds, 1958, p. 23; Roeleveld, V A 1965, p. 231 e.v.; 
SER, Advies 84/02, p. 53. 
5. Vgl. Nauta, preadvies 1933, p. 46 en Tulfer, T P V 1988, p. 101. Anders: Rb. 's-Gravenhage 
16 maart 1984, NJ 1986, 833 waar zij de rechtsverhouding tussen een deelnemer en een 
beroepspensioenfonds kwalificeert als een onbenoemde overeenkomst. 
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levensverzekering "verplichtingen worden aanvaard in verband met 
voorvallen waarvan het ontstaan onzeker is en die de persoon van de 
mens betreffen" (aldus bepaalt art. 1, tweede hd, W T V ) . In zoverre kan 
ook de levensverzekeraar dus handelen ter uitvoering van een toezegging 
omtrent invahditeitspensioen. 
Wanneer deze combinatie van de bepalingen in de Regelen PSW en de 
W T V wordt gelegd naast de omschrijving van verzekering en van levens
verzekering in het N B W ontstaat het volgende beeld. Het N B W maakt een 
tweedeling wat verzekeringen betreft: verzekering is hetzij schadever
zekering, hetzij sommenverzekering (art. 7.17.1.1 N B W ) . Sommenverzeke-
ring omschrijft art. 7.17.3.1 N B W als de verzekering waarbij het on-
verschilhg is of en in hoeverre schade wordt vergoed. Levensverzekering 
vat art. 7.17.3.9 N B W vervolgens op als de sommenverzekering, gesloten in 
verband met het leven of de dood. De pensioenverzekering betreffende 
ouderdoms- en nabestaandenpensioen kan in de systematiek van titel 7.17 
N B W worden beschouwd als een bijzondere vorm van levensverzekering. 
De omschrijvingen van verzekering en levensverzekering in het W v K (art. 
246 en 302) zijn minder duidelijk, doch voor de toepassing van de 
desbetreffende bepalingen kan hetzelfde worden aangenomen als geldt 
voor titel 7.17 N B W . 6 

Conclusie: de verzekeringsovereenkomst betreffende ouderdoms- en 
nabestaandenpensioen, gesloten in de vorm van een B-pohs is een 
bijzonder type van de overeenkomst van levensverzekering, namelijk een 
pensioenverzekering. De verhouding tussen de werkgever en de ver
zekeraar is dus eigenlijk pensioenverzekeringsrechtehjk van aard. Het is 
kort gezegd een pensioenverhouding. 

2. Overeenkomst met pensioenfonds 
E r zijn geen omstandigheden die er op wijzen, dat voor de typering van 
de verzekeringsovereenkomst met een pensioenfonds tot een ander oordeel 
zou moeten worden gekomen dan voor de B-pohs. Ook die overeenkomst 
is derhalve een overeenkomst van pensioenverzekering. Tussen de werk
gever en het pensioenfonds ontstaat evenzo een pensioenverhouding. 

6. Clausing/Bertrams, Bijzondere Contracten, XII.C-3. 
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153. Inhoud rechtsverhouding werkgever-uitvoeringsorgaan 

15.3.1. Inleiding 

De overeenkomst van pensioenverzekering tussen werkgever en uitvoe
ringsorgaan heeft - behalve de door partijen overeengekomen rechts
gevolgen - de rechtsgevolgen die de wet, gewoonte en redelijkheid en 
billijkheid meebrengen (art. 1374, 1375 B W ; art. 6.5.3.1 N B W ) . Wat de wet 
betreft kan het in beginsel gaan om de regels in (van algemeen naar 
bijzonder): het B W en N B W ; het W v K en titel 7.17 N B W ; de PSW en de 
Regelen PSW. De bijzondere bepalingen gaan hierbij steeds voor de 
algemene. De rechtsverhouding tussen de werkgever en een pensioenfonds 
wordt mogehjk ook beheerst door de rechtsgevolgen, die de statuten en 
reglementen van het fonds meebrengen. 

Ik besteed nader aandacht aan de betekenis van het W v K en titel 7.17 
N B W , de PSW, de Regelen PSW en de statuten en reglementen. 

15.3.2. WvK en titel 7.17 NBW, algemeen 

1. W v K 

Wat het W v K betreft zijn op de overeenkomst van pensioenverzekering 
van toepassing: de bepalingen inzake assurantie of verzekering in het 
algemeen, voor zover dit met de aard van de levensverzekering verenig
baar is (art. 246-284 W v K ) , alsmede de bijzondere bepalingen betreffende 
levensverzekering (art. 302-308 W v K ) . 7 Volgens art. 308 W v K zijn evenwel 
de bepalingen betreffende levensverzekering niet van toepassing op: 

"weduwen-fondsen, tontines, maatschappijen van onderlinge levens
verzekering en andere dergelijke overeenkomsten op levens- en sterfte
kansen gegrond". 

Naar het oordeel van Tulfer brengt art. 308 mee dat de bepalingen 
betreffende levensverzekering in het W v K niet van toepassing zijn op de 
rechtsverhouding tussen de werkgever en het pensioenfonds. Deze 
uitsluiting geldt volgens Tulfer in algemene zin, dus zowel indien het 
pensioenfonds een toezegging omtrent weduwenpensioen uitvoert, als 
wanneer het fonds handelt ter uitvoering van de toezegging omtrent een 

7. Zie voor de vraag welke van de art. 246-284 betekenis hebben voor levensverzekeringen: 
Clausing/Bertrams, Bijzondere Contracten XII.Som.A - 7 e.v. 
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andere vorm van nabestaandenpensioen dan wel ter uitvoering van een 
toezegging omtrent ouderdomspensioen.8 Ui t de toelichting op art. 308 
W v K bhjkt dat de bepaling is opgenomen omdat weduwen-fondsen en 
dergelijke: "door bijzondere overeenkomsten en bepalingen worden 
geregeerd, en niet tot het verzekerings-kontrakt behooren".9 De toe
lichting gaat dus uit van de opvatting dat aan de uitkeringen uit wedu
wen-fondsen etc. geen verzekeringsovereenkomst ten grondslag ligt. Dit is 
blijkbaar de reden geweest de bepalingen betreffende levensverzekering 
niet van toepassing te verklaren. Dit zou blijkens de toelichting met name 
zo zijn voor onderlinge verzekeringsovereenkomsten.10 Een interpretatie 
ingevolge welke de bepalingen wel van toepassing zijn, indien een 
verzekeringsovereenkomst is gesloten, hjkt niet strijdig met de toelich
ting. Daargelaten de bedoeling van de wetgever - de uit 1837 daterende 
bedoeling is voor de tegenwoordige betekenis van art. 308 W v K zonder 
belang - hjkt laatstgenoemde interpretatie mij het meest in overeenstem
ming met het karakter van de rechtsverhouding tussen de werkgever en 
het pensioenfonds, waarbij ik aanteken dat een bepaling als art. 308 W v K 
in titel 7.17 N B W niet terugkeert.1 1 

2. Titel 7.17 N B W 
Wat titel 7.17 N B W betreft zijn op de pensioenverzekering allereerst van 
toepassing de algemene bepalingen inzake verzekering (afdeling 1, art. 
7.17.1.1-16). Vervolgens zijn van de afdeling betreffende de sommen-
verzekeringen van toepassing de algemene bepalingen (afdeling 3, § 1, art. 
7.17.3.1-8a), alsmede de bepalingen betreffende levensverzekering (een 
species van het genus sommenverzekering, afdeling 3, § 2, art. 7.17.3.9-
25). 

15.3.3. DePSW 

De uitvoering van de pensioentoezegging geschiedt met machtneming van 
de bepalingen van de PSW, zo bepaalt het slot van art. 2, eerste hd, 
PSW. De bepalingen in de PSW geven aldus mede inhoud aan de rechts
verhouding die tussen de werkgever en het uitvoeringsorgaan door het 
uitvoeren van de toezegging ontstaat. Slechts een enkel voorschrift in de 

8. Tulfer, Pensioenen, 1986, p. 36. 
9. Voorduin, Geschiedenis en beginselen der Nederlandsche Wetboeken, 1841, p. 289. 
10. Zie vorige noot, p. 290. 
11. Vgl. ook Clausing/Bertrams, Bijzondere Contracten XII.art.D.308 - 1, die oordelen dat 
art. 308 WvK alleen het oog heeft op levensverzekeringen waarbij geen verzekeraar is betrokken. 
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PSW heeft nochtans een zodanige betekenis. Dit betreft de regel over 
beslag op en afkoop van pensioen(aanspraken) in art. 32 PSW. Voor het 
overige richten de bepalingen zich hetzij enkel tot de werkgever (zoals de 
bepalingen inzake de afdracht van bijdragen, art. 2, vijfde lid, en art. 3a, 
eerste lid, PSW), hetzij enkel tot de uitvoeringsorganen (zoals de bepaling 
omtrent de ontslagrechten, art. 8 PSW). A a n sommige van de bepalingen 
die zich tot de uitvoeringsorganen richten kunnen de werknemers tevens 
materiële rechten ontlenen. 

15.3.4. Regelen PSW 

De Regelen zijn van toepassing wanneer de werkgever de pensioentoe
zegging uitvoert door het sluiten van een B-polis, dan wel door de 
werknemer in staat te stellen een C-polis te sluiten. Ar t . 2, vierde lid, 
slot, PSW verklaart bedingen in de polissen die met de Regelen in strijd 
zijn nietig. De Regelen PSW bevatten mitsdien van rechtswege geldende, 
dwingendrechtelijke voorschriften. Zij bepalen dan ook mede de inhoud 
van de diverse te onderscheiden rechtsverhoudingen, die ontstaan door het 
sluiten van een B - of een C-polis. 1 2 

15.3.5. Statuten en reglementen 

Elk pensioenfonds heeft statuten. Voor het pensioenfonds dat de rechts
vorm van een stichting heeft, volgt dit uit art. 2:286, derde hd, B W . De 
statuten bevatten eigen organisatieregels voor een rechtspersoon. Zij 
gelden voor de rechtspersoon als objectief recht, dat wil zeggen dat de 
statuten de rechtsbetrekkingen binnen de rechtspersoon bepalen. De 
statuten geven anders gezegd de rechtsregels aan, die ten eerste de 
rechtspersoon als organisatie zelf beheersen en ten tweede de dwingende 
inhoud vormen van de rechtsbetrekking tussen de rechtspersoon en 
degenen die deel uitmaken van zijn organen. 1 3 De organisatie van een 
rechtspersoon kan nader zijn bepaald door reglementen. Reglementen 
geven eveneens regels over het functioneren van een rechtspersoon en 
bevatten in dezelfde zin als de statuten objectief recht. 1 4 De statuten en 
reglementen van pensioenfondsen bevatten in de praktijk niet slechts 

12. Zie toelichting op de Regelen, Stcrt. 1987,143. 
13. Asser-Van der Grinten, De rechtspersoon, 1986, nr.257. 
14. Van der Ploeg, diss. 1978, p. 98. 
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organisatieregels. Zij belichamen tevens de verzekeringsrechtelijke 
verhouding tussen de werkgever en de fondsen. 
Tulfer oordeelt dat nu de statuten en reglement als objectief recht zijn 
te beschouwen, de werkgever er dus aan is gebonden. 1 5 Deze opvatting is 
slechts juist in zoverre het de gebondenheid aan de organisatierechtelijke 
bepalingen in de statuten en reglementen van een pensioenfonds betreft, 
en dan nog slechts voor zover de betrokken werkgever deel uitmaakt van 
de organisatie van het fonds als rechtspersoon. In zijn verzekerings
rechtelijke verhouding is de werkgever tegenover het fonds-rechtspersoon 
echter als derde te beschouwen. Voor het binden van de werkgever aan 
de contractuele bepalingen in de statuten en reglementen is dan ook een 
daartoe strekkende overeenkomst tussen werkgever en pensioenfonds 
vereist. 1 6 

Met betrekking tot de gebondenheid van de werkgever aan de statuten en 
reglementen dient slechts tot een ander oordeel te worden gekomen voor 
het geval het pensioenfonds de rechtsvorm van een onderlinge waar
borgmaatschappij heeft. De werkgever is als verzekeringnemer namelijk 
van rechtswege hd van de onderhnge en uit dien hoofde aan de statuten 
en reglementen gebonden (art. 2:62, onder a, BW) . Dit laatste geldt ook 
wanneer de onderlinge als verzekeraar optreedt. 

15.4. Diverse rechtsgevolgen 

15.4.1. Afgeven polis 

1. Verzekeraars 
Het sluiten van een (pensioen)verzekering is een vormvrije rechtshande
ling. Na het totstandkomen van de overeenkomst dient de verzekeraar 
echter zo spoedig mogehjk een schriftelijk stuk af te geven waarin de 
overeenkomst is vastgelegd. Dit stuk draagt de naam pohs (art. 257 W .V .K , 
art. 7.17.1.8, eerste hd, N B W ) . De verphchting tot het afgeven van een 
polis is opgenomen in het belang van de verzekeraar. Nadat de pohs door 
de verzekeringnemer als bewijs is aanvaard, kan de inhoud van de 
overeenkomst tegenover de verzekeraar namelijk nog slechts door 
geschrift worden bewezen (art. 7.17.1.8, tweede hd, N B W ) . 
In de pohs zelf behoeft de overeenkomst niet volledig te zijn beschreven. 

15. Tulfer, Pensioenen, 1986, p. 153. 
16. Aldus ook MvA PSW 1952, T K 1950-51, 1730, nr.5, p. 18 en Thierry, Pensioen- en 
spaarfondsen, 1955, p. 136. 
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Volstaan kan worden met een verwijzing naar een bijbehorend document, 
zoals een raam- of mantelovereenkomst bij collectieve verzekeringen. 1 7 

2. Pensioenfondsen 
De statuten en reglementen belichamen de verzekeringsrechtehjke 
verhouding tussen de werkgever en de werknemer. De functie van de 
statuten en reglementen is aldus dezelfde als de functie van de pohs die 
een verzekeraar afgeeft. De PSW geeft alleen regels voor de afgifte van 
de statuten en reglementen aan de deelnemers in ondernemingspensioen
fondsen (art. 17, tweede lid, PSW). Voor het afgeven van die stukken aan 
de werkgever geldt de algemene bepaling in het W v K / N B W inzake het 
afgeven van de pohs. 

15.4.2. Mededelingsplicht 

1. Belang mededelingsplicht 
De mededelingsplicht is bij pensioenverzekeringen van belang ter beoorde
ling van 1. het overhjdensrisico in verband met de betaling van nabe
staandenpensioen en 2. het invahditeitsrisico in verband met enerzijds de 
betaling van invahditeitspensioen en anderzijds de premievrije voortzetting 
van de pensioenopbouw tijdens arbeidsongeschiktheid. 

2. De mededelingsplicht ingevolge het WvK en titel 7.17 N B W 
Een verzekeringnemer is bij het aangaan van een verzekering verplicht 
aan het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar alle hem bekende feiten 
mede te delen, voor zover deze voor de beoordeling van het risico van 
belang kunnen zijn (art. 251 W .V .K, art. 7.17.1.4 N B W ) . Wanneer een 
verzekering het risico van een derde betreft, omvat de mededelingsplicht 
de aan de derde bekende feiten (art. 7.17.1.4, derde hd, N B W ) . Wanneer 
de werkgever ten behoeve van een werknemer een pensioenverzekering 
sluit, dient de werkgever derhalve de aan de werknemer bekende feiten 
mede te delen (tenzij het uitvoeringsorgaan bij voorbaat alle nieuwe 
risico's heeft aanvaard, hetgeen zich met name in een collectieve 
verzekering kan voordoen; zie ook par. 18.1.2). De feiten welke de 
werknemer kent, behoeft de werkgever nochtans niet persoonlijk mede te 
delen. De werkgever voldoet ook aan zijn mededelingsplicht indien hij de 
werknemer zelf de relevante feiten laat mededelen; aldus oordeelt ook Rb. 
's-Gravenhage 13 mei 1987, N J 1988, 460. Het spiegelbeeld hiervan is dat 

17. Vgl. MvT bij art. 7.17.1.8 NBW, TK1985-86,19 529, nr.3, p. 13. 
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de werkgever zijn mededelingsplicht schendt indien de werknemer 
relevante feiten verzwijgt. 
Indien de werknemer een C-pohs sluit, is hij zelf de verzekeringnemer en 
rust de mededelingsplicht derhalve op hem. 

3. De mededelingsplicht ingevolge de Regelen PSW 
De Regelen PSW leggen eveneens een mededelingsverphchting voor de 
verzekeringnemer vast. De verzekeringnemer (bij de B-polis de werkgever 
en bij de C-pohs de werknemer) verstrekt de verzekeraar de "inlich
tingen" die deze nodig heeft om de ingevolge de Regelen PSW op hem 
rustende verplichtingen na te komen (art. 4, eerste l id, Regelen PSW). 
Aldus is de mededelingsplicht beperkt: slechts omtrent de feiten die de 
verzekeraar nodig heeft voor het nakomen van de in de Regelen PSW 
omschreven verplichtingen behoeft hij te worden ingelicht. Bij de B -
pohs omvat de mededelingsplicht van de werkgever mijns inziens de aan 
de werknemer bekende feiten. 

4. Schending mededelingsplicht W v K en titel 7.17 N B W 
Een schending van de mededelingsplicht maakt de verzekering ingevolge 
art. 251 W v K nietig. De regeling in het N B W is meer gedifferentieerd 
wat de sancties betreft bij het niet nakomen van de mededelingsplicht. De 
verzekeraar mag op grond van de NBW-regeling slechts gevolgen aan een 
schending van de mededelingsplicht verbinden, indien hij de verzekering
nemer hiervan binnen twee maanden na het ontdekken van de schending 
op de hoogte stelt (art. 7.17.1.5, eerste hd, N B W ) . Blijkens art. 7.17.1.5, 
tweede hd, N B W mag de verzekeraar de verzekering vervolgens opzeggen, 
terwijl ingevolge art. 7.17.1.5, derde hd, ook de verzekeringnemer een 
opzeggingsbevoegdheid heeft. Vindt geen opzegging plaats dan mag de 
verzekeraar op grond van art. 7.17.1.6 N B W , afhankelijk van de zwaarte 
van de niet medegedeelde feiten, de uitkering geheel of ten dele weige
ren, tenzij de niet of onjuist medegedeelde feiten van geen belang zijn 
voor de beoordeling van het risico, zoals dit zich heeft verwezenhjkt. Is 
het laatste het geval, dan dient de uitkering onverkort te geschieden. 
Voor de levensverzekering bevat art. 7.17.3.16a N B W een afwijkende 
sanctie voor zover de onjuiste opgave de leeftijd of het geslacht van de 
te verzekeren persoon betreft: de verzekering wordt dan geacht te zijn 
gesloten tegen de aan de juiste leeftijd of het juiste geslacht aangepaste 
uitkering, tenzij de verzekeraar bij kennis van de juiste feiten geen 
verzekering zou hebben gesloten. Dit is een geval van wettehjke conver-
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sie. Deze conversie vindt nochtans geen toepassing indien de leeftijd 
en/of het geslacht niet relevant zijn voor de hoogte van premie of 
uitkering. Specifiek voor levensverzekering is ook de regel in art. 
7.17.3.17 N B W : bij opzegging van de verzekering overeenkomstig art. 
7.17.1.5 N B W verkrijgt de verzekeringnemer recht op de afkoopwaarde, 
voor zover de verzekering krachtens de wet of overeenkomst afkoopbaar 
is. In hoeverre deze regel op pensioenverzekeringen toepasbaar is, moet 
worden getoetst aan het voor pensioenaanspraken geldende afkoopregime 
(art. 32 en 32a PSW, de Regelen PSW en de Alkoopbeschikking). 
Voor het geval de verzekeringnemer de verzekering opzegt, bepaalt het 
N B W dat de beëindiging van de verzekering zich kan beperken tot de 
persoon wiens risico de niet medegedeelde feiten betreft (art. 7.17.1.5, 
derde hd, N B W ) . Volgens de toelichting kan deze bepaling bij collectieve 
contracten van belang zi jn. 1 9 Bij collectieve verzekeringen kan de in de 
bepaling neergelegde regel naar mijn mening in andere situaties dan 
opzegging door de verzekeringnemer analogisch worden toegepast. Bij een 
collectieve pensioenverzekering behoeft het niet mededelen van feiten 
betreffende één werknemer dus niet tot gevolg te hebben dat de gehele 
verzekering wordt opgezegd, dan wel voor alle werknemers de uitkering 
wordt verminderd of geweigerd. Met betrekking tot een collectieve B-polis 
komt Rb. 's-Gravenhage in het hiervoor reeds genoemde vonnis van 13 
mei 1987, N J 1988, 460 voor de toepassing van art. 251 W v K tot een 
zelfde en mijns inziens juist resultaat: de verzwijging van feiten betref
fende één werknemer maakt volgens de rechtbank de verzekering alleen 
ten opzichte van deze werknemer nietig. 

5. Schending mededelingsplicht Regelen PSW 
Voor een verzuim wat het verstrekken van de in art. 4 Regelen PSW 
bedoelde inlichtingen betreft, is de verzekeraar bhjkens art. 4, tweede hd, 
van de Regelen "niet aansprakelijk". In de uitwerking betekent deze 
sanctie naar mijn mening dat de verzekeraar een uitkering geheel of 
gedeeltelijk zal kunnen weigeren. Het niet nakomen van de verphchting 
inlichtingen te geven leidt anders dan ingevolge art. 251 W v K dus niet 
tot nietigheid van de verzekering en heeft anders dan ingevolge art. 
7.17.1.5 N B W geen opzeggingsbevoegdheid tot gevolg. Art . 4 van de 
Regelen PSW is te beschouwen als een lex specialis ten opzichte van de 
bepalingen in het W v K en het N B W . Bij samenloop van de mededelings-

18. Dorhout Mees, Het nieuwe verzekeringsrecht, 1987, p. 157. 
19. MvT, TK1985-86,19 529, nr.3, p. 11. 
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regelingen en de daaraan verbonden sancties, prevaleert het bepaalde in 
de Regelen. 

15.5. D e driepartijenverhouding 

15.5.1. Drievoudige binding 

Het uitvoeren van de pensioentoezegging door de toetreding tot een 
pensioenfonds of het sluiten van een B-polis brengt een drievoudige 
binding tot stand, die uiteenvalt in de volgende elementen:2 0 

1. de rechtsverhouding tussen de werkgever en de werknemer, zoals 
geconcretiseerd in de pensioenovereenkomst; 

2. de overeenkomst tussen de werkgever en het uitvoeringsorgaan ter 
zake van de afdracht van de bijdragen door de werkgever en ter zake 
van de pensioenbetaling door het uitvoeringsorgaan aan de pensioen
gerechtigde; 

3. de rechtsverhouding tussen het uitvoeringsorgaan en de werknemer, 
krachtens welke de werknemer tegenover het uitvoeringsorgaan 
pensioenaanspraken verkrijgt. 

15.5.2. Verzekeringnemer, verzekeraar, verzekerde, begunstigde 

Overeenkomstig de bij verzekeringsovereenkomsten gebruikelijke ter
minologie kunnen de partijen worden aangeduid als: verzekeringnemer, 
verzekeraar, verzekerde en begunstigde. Verzekeringnemer is de werkgever 
(aldus voor de B-pohs: art. 1, onderdeel d, eerste alinea, Regelen PSW). 
De uitvoeringsorganen - pensioenfondsen en pensioenverzekeraars - zijn 
verzekeraar. De verzekerde omschrijft art. 1, onderdeel e, Regelen PSW 
voor het geval een B-pohs wordt gesloten als: 

"de aan de onderneming van een werkgever verbonden of verbonden 
geweest zijnde persoon, op wiens leven een verzekeringsovereenkomst is 
gesloten ter uitvoering van een pensioentoezegging [...]". 

Voor de rechtsverhouding tussen het pensioenfonds en de werknemer 
gebruikt de PSW het begrip deelnemer. Bij de pensioenfondsen is de 
deelnemer derhalve de verzekerde. 

20. Zie MvA PSW 1952, TK1950-51,1730, nr.5, p. 18. 
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De begunstigde is degene die aanspraak heeft op de uitkering. Dit 
betekent dat de verzekerde begunstigde is voor het toegezegde ouder-
doms- en invaliditeitspensioen (vgl. art. 3, eerste lid, Regelen PSW). Voor 
het weduwen- en weduwnaarspensioen hangt het van de aard van de 
voorziening af of de verzekerde dan wel diens echtgenoot de begunstigde 
is. Wanneer de verzekerde een pensioen opbouwt ten behoeve van zijn 
echtgenoot voor het geval hijzelf overhjdt (afgeleid recht), is de echtge
noot begunstigde. Bouwt de verzekerde een pensioen ten behoeve van 
zichzelf op voor het geval zijn echtgenoot overhjdt (eigen recht), dan is 
de verzekerde begunstigde. Beide mogelijkheden zijn in art. 3, eerste l id, 
Regelen PSW aangegeven. 

15.5.3. De verhoudingen bij een C-polis 

Wanneer de werkgever aan de pensioentoezegging uitvoering geeft door 
de werknemer in de gelegenheid te stellen een C-polis te sluiten, ontstaat 
geen drievoudige binding als hier bedoeld. Bij de C-polis ontbreekt het 
tweede element, de overeenkomst tussen de werkgever en het uitvoerings
orgaan. De verzekerde is tevens verzekeringnemer (art. 1, onderdeel d, 
tweede alinea, Regelen PSW). Hieraan doet niet af dat de werkgever zich 
in verband met een C-pohs soms verbindt tot rechtstreekse premiebetaling 
aan de verzekeraar. Aldus wordt de werkgever nog niet verzekeringnemer. 

15.6. Kwalificatie driepartijenverhouding 

15.6.1. Inleiding 

Voor de juridische kwalificatie van de driepartijenverhouding dienen zich 
in beginsel twee rechtsfiguren aan: het derdenbeding (art. 1353 B W , art. 
6.5.3.5 N B W ) en de driepartijenovereenkomst. Bij een derdenbeding is de 
werknemer letterlijk derde ten opzichte van de rechtsverhouding tussen 
de werkgever en het uitvoeringsorgaan. Hij wordt geen partij bij de 
verzekeringsovereenkomst. Bij een driepartijenovereenkomst is de werk
nemer daarentegen wel partij bij die overeenkomst, zodat mede verbinte
nissen ontstaan tussen hem en de werkgever. Dit verschil komt tot 
uitdrukking in de rechtsgevolgen in geval er een tekortkoming is in de 
nakoming van de verbintenissen door één der partijen. Indien de werk
nemer derde is, kan hij geen ontbinding van de overeenkomst tussen de 
werkgever en het uitvoeringsorgaan vragen, noch de werkgever tot 
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nakoming aanspreken. Deze bevoegdheden zouden de werknemer in 
beginsei wel toe kunnen komen indien hij partij bij de overeenkomst is. 
Ontbinding zou onder het N B W op grond van art. 6.5.4.22 gezamenlijk met 
de "overige partijen" mogehjk zi jn . 2 1 De erkenning van de derde als 
partij heeft ook gevolgen bij de toepassing van art. 6.5.3.11 N B W . Hieraan 
voeg ik evenwel toe dat volgens art. 6.5.3.5a N B W degene die een 
derdenbeding heeft aanvaard als partij bij de overeenkomst geldt. Voor de 
periode na aanvaarding van het derdenbeding valt het genoemde verschil 
onder vigeur van het N B W dus weg. Voor de periode vóór aanvaarding 
van het beding, blijft het vraagstuk van de kwalificatie van belang. 
Tegen de achtergrond hiervan ga ik na welke kwalificatie van de drie-
partijenverhouding aansluit bij pensioenverhoudingen. Ik beperk mij 
hierbij eenvoudigheidshalve tot de situatie dat een ouderdomspensioen is 
toegezegd. 

15.6.2. Derdenbeding 

De uitvoering van de pensioentoezegging doet een driepartijenverhouding 
ontstaan met de werkgever als verzekeringnemer en de werknemer als 
begunstigde voor het ouderdomspensioen. De toehchting op de PSW 1952 
ziet in deze rechtsfiguur, wanneer zij door het sluiten van een B-polis 
ontstaat, een derdenbeding: 

"Deze komt toch neer op een door de werkgever gemaakt beding ten 
behoeve van een derde (de werknemer)".2 2 

Uit de omstandigheid dat de werknemer begunstigde is wat het ouder
domspensioen betreft, vloeit voort dat het pensioen aan hem dient te 
worden betaald. Deze betaling kan geacht worden ten behoeve van de 
werkgever te geschieden. Het tot de pensioenbetaling strekkende beding in 
de overeenkomst tussen de werkgever en de verzekeraar kan derhalve 
worden uitgelegd als een beding dat de werkgever voor zichzelf heeft 
gemaakt. 2 3 Voor toepassing van art. 1353 B W voldoet de begunstiging 
aldus aan de eis dat de werkgever iets voor zichzelf bedingt. Die eis stelt 
art. 6.5.3.5 N B W niet meer. 

21. Vgl. Asser-Hartkamp, Verbintenissenrecht II, 1989, nr. 425-428 en Bijleveld, Het aan
vaarde derdenbeding, 1986, p. 87. 
22. TK1949-50,1730, nr.3, p. 7. 
23. H R 26 februari 1988, nr. 13.313, n.g. en MokWan Huizen, Pensioenverzekering, 1984, p. 
38. 
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De literatuur beschouwt de begunstiging bij de overeenkomst van levens
verzekering vaak als een derdenbeding. 2 4 Hetzelfde geldt voor de 
begunstiging ingevolge een B-polis. 2 5 Ook de memorie van toelichting bij 
titel 7.17 N B W vat de begunstiging bij een levensverzekering op als een 
derdenbeding. 2 6 In de literatuur wordt echter tevens erkend dat de 
typische aspecten van levensverzekering zich niet steeds met de rechts
figuur van het derdenbeding laten verenigen. Die typische aspecten uiten 
zich onder andere in bijzondere contractuele regels met betrekking tot 
een tekortkoming in het betalen van de premie. Drielsma stelt zich 
daarom op het standpunt dat de rechtsfiguur van het derdenbeding slechts 
op levensverzekering kan worden toegepast voor zover dat in overeen
stemming is met de aard van de overeenkomst van levensverzekering.2 7 

De typische aspecten van levensverzekering voeren Adriaanse tot de 
conclusie dat de begunstiging bij levensverzekering beter als een rechts
figuur van eigen aard kan worden opgevat dan als een derdenbeding. 2 8 

Van der Burg oordeelt dat de begunstiging bij levensverzekering weliswaar 
verwantschap vertoont met het derdenbeding, maar toch een rechtsfiguur 
van eigen aard i s . 2 9 D e wetgever ziet in de typische aspecten aanleiding 
voor de begunstiging bij levensverzekering in titel 7.17 N B W een uitwer
king' te geven die "op belangrijke punten" afwijkt van de regeling omtrent 
het derdenbeding in art. 6.5.3.5 N B W . E r is onder meer een eigen regeling 
getroffen van de rechtsgevolgen bij wanprestatie van één der partijen. 3 0 

De eigen regeling brengt volgens de memorie van antwoord op art. 6.5.3.5 
N B W mee dat de algemene bepalingen omtrent de rechtsgevolgen van het 
derdenbeding niet gelden voor de overeenkomst van levensverzekering.3 1 

Het voorgaande geldt evenzeer voor de begunstiging in een overeenkomst 
van pensioenverzekering. De memorie van toelichting bij de PSW 1952 
wijst al op de "wenselijkheid" tot het stellen van regels, die afwijken van 
de rechtsgevolgen die voor het derdenbeding in het algemeen gelden, voor 
de rechtsverhoudingen die ontstaan door het sluiten van een B-polis . 3 2 

Die regels zijn momenteel vervat in de Regelen PSW. Zij wijken op een 

24. Asser-Hartkamp, Verbintenissenrecht II, 1989, nr. 420; Stigter/Ploeg, Levensverzekering, 
1983, p. 82; Dorhout-Mees, Het nieuwe verzekeringsrecht, 1987, nr. 98. 
25. Mok/Huizen, Pensioenverzekering, 1984, p. 38; Tulfer, Pensioenen, 1986, p. 106. 
26. TK1985-86,19 529, nr.3, p. 36. 
27. Drielsma, NJB1965, p. 815 e.v. 
28. Adriaanse, V A 1966, p. 247. 
29. Van der Burg, Begunstiging bij levensverzekeringen, diss. 1971, p. 29. 
30. MvT bij titel 7.17. NBW, T K 1985-86,19 529 nr.3, p. 36. 
31. P G boek 6 NBW, p. 956. 
32. T K 1949-50,1730, nr.3, p. 7. 
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aantal punten weer af van hetgeen titel 7.17 N B W voor levensverzekering 
in het algemeen bepaalt. Z o bevatten de Regelen onder andere eigen 
regels inzake de begunstiging, de premiebetaling en de rechtsgevolgen 
van een tekortkoming daarin. 

Conclusie: hoewel de begunstiging in pensioenverhoudingen voldoet aan de 
omschrijving van het derdenbeding, ontbeert zij de rechtsgevolgen die 
voor het derdenbeding in het algemeen gelden. Het kwalificeren van de 
begunstiging als een derdenbeding heeft derhalve juridisch geen betekenis. 

15.6.3. Driepartijenovereenkomst 

De driepartijenverhouding kan volgens Mok en Van Huizen niet als een 
driepaiti}enovereenkomst worden beschouwd, omdat het door de werkgever 
gemaakte beding er niet op is gericht de werknemer partij te laten 
worden bij de overeenkomst.3 3 Dit kan ook anders worden gezien en door 
partijen anders zijn bedoeld. De werkgever en de verzekeraar beogen door 
de overeenkomst betreffende pensioenbetaling aan de werknemer rechten 
toe te kennen. Waarom zou dat niet kunnen doordat de werknemer als 
partij toetreedt tot de overeenkomst?3 4 Het argument dat de werkgever 
en de derde niet de bedoeling hebben gehad een overeenkomst met elkaar 
aan te gaan, gaat in pensioenverhoudingen ook niet op. De gehele 
driepartijenverhouding kent namelijk als grondslag de pensioenovereen
komst tussen de werkgever en de werknemer. De feitehjke verhoudingen 
op pensioenterrein wijzen derhalve op het bestaan van een drie
partijenovereenkomst. 
Is er een driepartijenovereenkomst dan wordt zij beheerst door de 
algemene voor (wederkerige) overeenkomsten geschreven bepalingen (vgl. 
art. 6.5.4.22, eerste l id, N B W ) , voor zover daarvan in de specifieke regels 
voor verzekeringsovereenkomsten in het algemeen en levens- en pensioen
verzekeringsovereenkomsten in het bijzonder niet is afgeweken. Dat 
laatste is veelvuldig gebeurd, onder meer in de Regelen PSW voor de 
gevolgen van een tekortkoming in de premiebetaling. Voor de ontbinding 
van meerpartijenovereenkomsten geeft art. 6.5.4.22 N B W een specifieke 
regel. Deze is dus slechts van toepassing voor zover dat verenigbaar is 
met de Regelen PSW. 

33. Mok/Van Huizen, Pensioenverzekering, 1984, p. 38. 
34. Vgl. Bijleveld, Het aanvaarde derdenbeding, 1986, p. 83. 
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15.6.4. Conclusie 

De kwalificatie van de driepartijenverhouding als derdenbeding is in 
verband met de daaraan verbonden rechtsgevolgen zonder betekenis. 
Wanneer in de driepartijenverhouding een derdenbeding wordt gezien, 
gelden eigen regels die afwijken van hetgeen voor het derdenbeding in 
het algemeen geldt. De driepartijenverhouding die ontstaat door de 
uitvoering van de pensioentoezegging dient dan ook als een drie-
partijenovereenkomst van eigen aard te worden gekwalificeerd. Dit sluit 
het beste aan bij de feitelijke verhouding op pensioenterrein en maakt 
duidelijk dat de driepartijenverhouding door eigen rechtsregels wordt 
beheerst. 
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Hoofdstuk 16 

D E D E E L N E M E R S V E R H O U D I N G 

16.1. Inleiding 

De rechtsverhouding tussen het pensioenfonds en de deelnemer noem ik de 
deelnemersverhouding. Deze rechtsverhouding komt tot stand binnen het 
raam van de driepartijenovereenkomst die ter uitvoering van de pensioen
toezegging ontstaat. In dit hoofdstuk bespreek ik het begrip deelnemer en 
het karakter van de deelnemersverhouding. 

162. Het begrip deelnemer 

16.2.1. Bijeenbrengen van gelden 

De PSW definieert het begrip deelnemer in art. 1, eerste hd, onderdeel g, 
als: 

"ieder, ten bate van wie gelden in een fonds als bedoeld onder b, c of 
d, worden bijeengebracht, tenzij die uitsluitend worden bijeengebracht 
ter uitvoering van artikel 8 vierde hd". 

De Wet Bpf definieert het begrip deelnemer in art. 1, eerste Hd, onder
deel d, op overeenkomstige wijze als: "Ieder, ten bate van wie gelden als 
onder b bedoeld worden bijeengebracht [...]". Het bijeenbrengen van 
gelden ter uitvoering van art. 8, vierde hd, PSW ziet op de premiebetaling 
teneinde na de eindiging van de deelneming een tijdsevenredige premie-
vrije aanspraak op pensioen te financieren. 
Centraal in de definitie van het begrip deelnemer staat de eis dat gelden 
worden bijeengebracht, ofwel premie wordt betaald. De wet vereist niet 
dat de werknemer zelf een bijdrage aan de premiebetaling levert. Bepalend 
is slechts dat gelden worden bijeengebracht, waarbij irrelevant is door 
wie dit gebeurt. Dit betekent tevens dat men na het einde van de 
dienstbetrekking deelnemer blijft, zolang de premie maar wordt betaald. 
Z o blijft men deelnemer indien de werkgever na het einde van de 
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dienstbetrekJcing in het kader van een VUT-regeling of ter voldoening aan 
een afvloeiingsregeling de premie aan het pensioenfonds blijft afdragen. 
Het deelnemerschap wordt eveneens gecontinueerd wanneer tijdens 
werkloosheid de pensioenopbouw ten laste van het Fonds Voorheffing 
Pensioenverzekering wordt voortgezet. Alsdan betaalt dit Fonds ten name 
van de werknemer de pensioenpremie. Evenzo blijft men deelnemer indien 
de pensioenregeling tijdens arbeidsongeschiktheid van de werknemer voor 
hem premievrij wordt voortgezet. Wanneer echter de pensioenopbouw ook 
voor de werkgever premievrij is en derhalve geen gelden meer worden 
bijeengebracht, komt aan het deelnemerschap een einde. In geval bijvoor
beeld tijdens arbeidsongeschiktheid van de werknemer de pensioenopbouw 
ten laste van het pensioenfonds (uit beleggingsopbrengsten) wordt 
voortgezet, zal de deelneming eindigen.1 

Niettemin behoeft de eis van premiebetaling enige relativering. Naar mijn 
oordeel wordt aan de eis voldaan indien (tijdelijk) geen gelden worden 
bijeengebracht, wanneer en omdat het pensioenfonds in verband met zijn 
vermogenspositie (tijdelijke) prenüewijstelhng heeft verleend. E r is dan 
een andere situatie dan in geval vooraf bij overeenkomst is vastgelegd dat 
in bepaalde omstandigheden, zoals arbeidsongeschiktheid, in het geheel 
geen premie verschuldigd is. 

16.2.2. Bijeenbrengen van gelden en opbouw pensioenaanspraken 

Eén van de belangrijkste rechtsgevolgen van het deelnemerschap is, dat 
de deelnemer pensioenaanspraken opbouwt. De statuten en reglementen 
van pensioenfondsen moeten bepalingen inhouden betreffende: "de aan
spraken, welke de deelneming geeft [...]" (art. 7, eerste hd, onderdeel f, 
PSW). Door de premiebetaling verwerft de deelnemer dus pensioenaan
spraken tegenover het pensioenfonds. De aanspraken verwerft de deel
nemer overeenkomstig het daaromtrent in de statuten en reglementen van 
het pensioenfonds bepaalde. Het gaat niet om aanspraken overeenkomstig 
de betaalde premie, in die zin dat equivalentie tussen premie en aan
spraken zou moeten bestaan. Dit volgt uit de aan de pensioenfondsen ten 
grondslag liggende collectiviteits- en sohdariteitsgedachte. Deze gedachte 
brengt ook mee dat zelfs zonder dat aanspraken worden opgebouwd, 
premie verschuldigd kan zijn. Aldus oordeelt ook Rb. Dordrecht 21 
september 1983, rolnr. 1377-1982 (n.g.) voor toepassing van de Wet Bpf. 
De procedure betreft het geval dat een werknemer (nog) niet de vereiste 

1. Vgl. Tulfer, Pensioenen, 1986, p. 33. 
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leeftijd (30 jaar) voor toetreding tot de pensioenregeling heeft bereikt. 
Desondanks wordt de werkgever door het bedrijfspensioenfonds premie
plichtig geacht. Volgens de rechtbank is dat juist, omdat de Wet Bpf geen 
dwingend verband legt tussen het "deelnemen" als bedoeld in art. 3, eerste 
hd, Wet Bpf en het begrip deelnemer in de zin van art. 1 van de wet. De 
verplichting tot deelnemen en aldus de verplichting tot premiebetaling (op 
grond van art. 3, tweede hd, Wet Bpf) impliceren naar het oordeel van de 
rechtbank derhalve niet noodzakelijk dat de betrokkene pensioenaan
spraken opbouwt. Dit oordeel is juist, doch de rechtbank had veel 
eenvoudiger tot dit oordeel kunnen komen door er op te wijzen dat de 
definitie van het begrip deelnemer slechts over het bijeenbrengen van 
gelden rept en niets zegt over het verwerven van aanspraken. 

16.2.3. Bijeenbrengen voor pensioen 

Volgens de definitie van het begrip deelnemer in de PSW worden de 
gelden bijeengebracht in een pensioenfonds als bedoeld in de onderdelen b 
en c van art. 1, eerste hd, PSW. Deze onderdelen omschrijven de 
bedrijfs- en ondernemingspensioenfondsen als fondsen waarin gelden 
worden bijeengebracht, strekkende tot: "verzekering van pensioen". De 
definitie van het begrip deelnemer in de Wet Bpf verwijst naar de 
omschrijving van het begrip bedrijfspensioenfonds in deze wet. Die 
omschrijving behelst dat de gelden "voor pensioenen" worden bijeen
gebracht (art. 1, eerste hd, onderdeel b, Wet Bpf). De verwijzingen in de 
definities van het begrip deelnemer naar de omschrijving van bedrijfs- en 
ondernemingspensioenfondsen maken duidelijk dat het bijeenbrengen van 
de gelden zowel voor toepassing van de PSW als voor toepassing van de 
Wet Bpf geschiedt met een welomschreven doel, namelijk: voor (de 
verzekering van) pensioenen.2 

16.2.4. Omschrijving deelnemer in statuten en reglementen 

De statuten en reglementen van pensioenfondsen dienen bepalingen te 
bevatten omtrent de "soorten van deelnemers" (art. 7, eerste hd, onder
deel c, PSW). De definitie van het begrip deelnemer in de statuten en 
reglementen loopt niet altijd parallel met de wettehjke definitie. Z o 
komt het in de praktijk voor dat gepensioneerden als deelnemer worden 

2. Andere Tulfer, Pensioenen, 1986, p. 33, die oordeelt dat het voor toepassing van de PSW 
niet, doch voor toepassing van de Wet Bpf wel relevant is met welk doel de gelden worden 
bijeengebracht. 
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aangemerkt. Voor zover de PSW inhoudelijke gevolgen verbindt aan het 
deelnemerschap verdient de interpretatie van de statutaire en reglemen
taire bepalingen van het begrip deelnemer bijzondere aandacht. 

163. Karakter deelnemersverhouding: lidmaatschaps- of contractuele 
verhouding? 

D e memorie van antwoord bij de PSW 1952 merkt op dat rechtsverhouding 
tussen de deelnemer en het pensioenfonds bestaat uit: 

"de overeenkomst tussen deelnemer en het fonds, welke besloten ligt in 
de toetreding tot het fonds en geregeld is in de statuten en reglemen
ten".3 

De memorie voert hier een rechtsfiguur ten tonele die vergelijkbaar is 
met het lidmaatschap van een vereniging. De deelnemersverhouding zou 
dan ook als een rechtspersonenrechtehjke verhouding, namelijk een 
lidmaatschapsverhouding, moeten worden gezien. De deelnemer zou als 
"lid" van het pensioenfonds moeten worden aangemerkt. Volgens Rang is 
tussen de deelnemer en het pensioenfonds inderdaad steeds een lidmaat
schapsverhouding aanwezig.4 Roeleveld maakt voor de rechtspositionele 
plaatsbepaling van de deelnemer in een pensioenfonds, dat de rechtsvorm 
van een stichting heeft, een vergelijking met de onderlinge waarborg
maatschappij. Bij de onderlinge is de verzekeringnemer van rechtswege l id 
van de maatschappij (art. 2:62, onder a, BW) . Beide rechtsvormen - de 
stichting en de onderlinge - hebben naar het oordeel van Roeleveld "kwa 
karakter veel gemeen". De deelnemers in een stichting-pensioenfonds 
zouden dan ook te vergelijken zijn met leden en hun rechten met 
"ledenrechten", hetgeen, aldus Roeleveld, iets anders is dan "crediteuren
rechten".5 

De vraag of de deelnemersverhouding als een (rechtspersonenrechtehjke) 
hdmaatschapsverhouding kan worden gekwalificeerd is van belang in 
verband met de daaraan verbonden rechtsgevolgen. Een hdmaatschaps
verhouding is een rechtsverhouding van eigen, niet contractuele aard die 
wordt beheerst door het rechtspersonenrecht.6 De verbintenissen tussen 

3. TK1950-51,1730, nr.5, p. 18. 
4. Rang, diss. 1960, p. 143. 
5. Roeleveld, Vb. 1952, p. 290. 
6. Van der Velden, diss. 1969, p. 83; Van der Ploeg, diss. 1978, p. 66 e.v. 

296 



het l id en een rechtspersoon ontstaan uit de wet (boek 2 BW) , uit de 
statuten en reglementen, alsmede uit de besluiten van de rechtspersoon.7 

Bij een lidmaatschapsverhouding is de deelnemer aldus rechtstreeks - uit 
de aard van de rechtsverhouding - gebonden aan de statuten en reglemen
ten en aan de besluiten van het pensioenfonds. Zou evenwel de deel
nemersverhouding contractueel van aard zijn, dan moet de deelnemer ten 
opzichte van het pensioenfonds als een derde worden aangemerkt. Bij een 
contractuele verhouding zijn derhalve noch de statuten en reglementen, 
noch de besluiten van het pensioenfonds rechtstreeks bindend voor de 
deelnemer. De gebondenheid dient dan integendeel een contractuele basis 
te hebben. Dit verschil tussen de corporatieve hdmaatschapsverhouding en 
de individuahstische contractuele verhouding komt bij uitstek tot uiting 
waar in de eerste verhouding het pensioenfonds bij meerderheidsbesluit 
wijziging kan brengen in de overeenkomsten, die met de leden zijn 
gesloten. Dit is in een contractuele verhouding in beginsel niet - dat wil 
zeggen: slechts op grondslag van een contractueel fundament - mogehjk. 

Voor de navolgende bespreking van de deelnemersverhouding neem ik als 
uitgangspunt het pensioenfonds met de rechtsvorm van een stichting. 

16.4. Het ledenverbod bij stichtingen 

Een stichting is een door een rechtshandeling in het leven geroepen 
rechtspersoon, die "geen leden kent" (art. 2:285, eerste hd, BW) . Voor 
pensioenfondsen maakt art. 2:304, eerste hd, B W op het aldus voor de 
stichting geldende ledenverbod een ogenschijnhjke uitzondering door te 
bepalen: 

"De deelnemers aan een pensioenfonds [...] worden voor de toepassing 
van artikel 285 van dit Boek niet beschouwd als leden van een stichting 
die als zodanig fonds werkzaam is". 

Dient hieruit a-contrario te worden afgeleid dat de deelnemers in een 
stichting-pensioenfonds als hd van het fonds zijn aan te merken? 
Volgens de memorie van toelichting op art. 2:304 B W kan er "twijfel 
bestaan" over de vraag of een pensioenfonds de stichtingsvorm kan 
kiezen, omdat aan deelnemers in de fondsen bevoegdheden plegen te 

7. Van der Ploeg, diss. 1978, p. 90 e.v. 
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worden toegekend waarvan "onzeker" is of zij niet in strijd komen met 
het ledenverbod. De toelichting overweegt vervolgens: 

"Daar het gewenst is een pensioen- of spaarfonds de mogelijkheid te 
geven in ieder geval de stichtingsvorm te kiezen wordt het nieuwe 
artikel voorgesteld dat de daartegen eventueel bestaande belemmeringen 
wegneemt" (curs. toegevoegd, E L ) . 8 

De toelichting maakt duidelijk dat de wetgever niet is uitgegaan van de 
positieve opvatting dat de deelnemers in een pensioenstichting als leden 
zijn aan te merken. Deze vraag laat de wetgever eigenlijk geheel in het 
midden. Blijkens de toelichting beoogt art. 2:304 B W slechts voor pen
sioenfondsen de mogelijkheid te creëren de stichtingsvorm te kiezen, ook 
al zouden de deelnemers als leden zijn te beschouwen. De uit de toelich
ting geciteerde term "onzeker" mag hierbij niet zo onwelwillend worden 
uitgelegd, dat een pensioenfonds de stichtingsvorm niet zou kunnen 
kiezen, indien het zeker is dat de deelnemers leden zijn. 9 Een dergelijke 
uitleg zou voor pensioenfondsen, die de deelnemers leden-bevoegdheden 
hebben toegekend, meebrengen dat zij hun interne structuur moeten 
wijzigen. Mede tegen de achtergrond van de Wet op de stichtingen van 
1956, waarin vóór invoering van boek 2 B W bepalingen over de stichtingen 
waren neergelegd, is deze uitleg niet aannemelijk. Ook de Wet op de 
stichtingen kende een ledenverbod, doch dit leverde voor pensioenfondsen 
geen probleem op, omdat de Wet op de stichtingen krachtens art. 28f in 
haar geheel niet op pensioenfondsen van toepassing was. De deelnemers in 
een pensioenfonds konden onder vigeur van de Wet op de stichtingen 
derhalve zonder enige belemmering leden-bevoegdheden hebben. E r is geen 
aanwijzing dat de wetgever met de introductie van art. 2:304 B W heeft 
beoogd hierin verandering te brengen. 1 0 

Conclusie: art. 2:304, eerste hd, B W beoogt slechts buiten twijfel te 
stellen dat aan de deelnemers in een stichting-pensioenfonds leden
bevoegdheden kunnen worden toegekend, zonder dat het fonds aldus in 
strijd komt met het ledenverbod. Het artikel bepaalt evenwel niet dat de 
deelnemers in een stichting-pensioenfonds leden zijn. 

8. TK1970-71,11005, nr. 3, p. 32 en 33. 
9. Vgl. Uniken Venema, Pensioen- en spaarfondsen in de stichtingsvorm, 1988, p. 341. 
10. Zie Uniken Venema, Pensioen- en spaarfondsen in de stichtingsvorm, 1988, p. 342. 
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16.5. Lidmaatschap van deelnemers? 

16.5.1. Aard bevoegdheden 

Binnen een vereniging hebben de leden individueel en collectief - in 

verband van de algemene vergadering - een aantal bevoegdheden. Belang

rijke bevoegdheden van de algemene vergadering zijn die tot benoeming, 

schorsing en ontslag van het bestuur (art. 2:37 B W ) en die tot het 

wijzigen van de statuten (art. 2:42 B W ) . Op grond hiervan kan worden 

geoordeeld dat de algemene vergadering de "hoogste macht" in een 

vereniging heeft.1 1 E r kan worden aangenomen dat een stichting "leden" 

heeft, indien zij een orgaan kent dat in samenstelling en zeggenschaps

rechten overeenkomt met hetgeen geldt voor de algemene vergadering van 

een vereniging. 1 2 

Ten aanzien van de organisatie van de stichting geeft de wet alleen 

regels voor het bestuur. Het bestuur is het enige orgaan in een stichting 

dat de wet kent. Zonder andersluidende statutaire bepalingen komen alle 

(bestuursbevoegdheden in een stichting daarom toe aan het bestuur (vgl. 

art. 2:291 B W ) . 1 3 Vaak attribueren de statuten van een stichting bevoegd

heden aan een ander orgaan dan het bestuur. Aldus zijn bepaalde be

voegdheden veelal toegekend aan degenen die in de stichting samenwerken 

om het stichtingsdoel te bereiken. Deze samenwerkenden worden wel 

aangeduid als "aangeslotenen", "contribuanten" of "geïnteresseerden".14 Bij 

een pensioenfonds zijn de deelnemers als dergehjke samenwerkenden aan 

te merken. Wanneer nu de deelnemers zodanige bevoegdheden hebben, dat 

zij in wezen de hoogste macht in de pensioenstichting vormen, kunnen zij 

als leden worden beschouwd. Waar het in wezen op aankomt is de vraag 

of de bevoegdheden van de deelnemers van dien aard zijn, dat zij het 

bestuur van het pensioenfonds kunnen vastleggen dan wel de structuur 

van het fonds kunnen bepalen. 1 5 De beoordeling van deze vraag vergt een 

toetsing van de aard van de bevoegdheden van de deelnemers. 

De algemene vergadering van een vereniging heeft de bevoegdheid 

bestuursleden te benoemen, te schorsen en te ontslaan. De aanwijzing van 

11. Van der Ploeg, diss. 1978, p. 55. 
12. Duynstee, Beschouwingen over de stichting, 1978, p. 41. 
13. Van der Ploeg, diss. 1978, p. 60. 
14. Zie voor deze termen Duynstee, Beschouwingen over de stichting, 1978, p. 39 en het 
Verslag alsmede de Handelingen betreffende wettelijke regelingen inzake stichtingen, T K 
1945-55, nr. 4, p. 6 resp. Hand. T K 1955-56, p. 2114. 
15. Duynstee, Beschouwingen over de stichting, 1978, p. 40. 
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de werknemersvertegenwoordigers in het bestuur van een pensioenfonds 
geschiedt in een groot aantal gevallen door de deelnemers. Voor de 
stichting bepaalt art. 2:285, tweede lid, B W dat de stichting, die in de 
statuten één of meer personen de bevoegdheid geeft in de vervulling van 
lege plaatsen in haar organen te voorzien, niet "uit dien hoofde" geacht 
wordt leden te kennen. Deelnemers aan een stichting-pensioenfonds zijn 
derhalve niet reeds leden, omdat hen de bevoegdheid is toegekend 
bestuursleden te benoemen. Indien daarentegen behalve de bevoegdheid tot 
het benoemen, ook die tot het schorsen en ontslaan van bestuursleden aan 
de deelnemers is toegekend, kunnen zij het bestuur volledig binden. De 
feitelijke zeggenschap ligt dan bij de deelnemers, zodat zij in feite leden 
z i jn . 1 6 

Het toekennen van adviesrechten daarentegen levert deelnemers geen 
feitehjke zeggenschap in de pensioenstichting op. Het adviesgerechtigd 
zijn, maakt een deelnemer daarom geen "lid" van de stichting. 1 7 Ten 
aanzien van goedkeuringsrechten moet anders worden geoordeeld. De aard 
en omvang van goedkeuringsrechten - en daarmee de invloed van de 
deelnemers op het bestuur - kan in de concrete uitwerking dusdanig 
omvangrijk zijn dat de facto de hoogste macht in de stichting bij de 
deelnemers ligt. Ook wanneer een goedkeuringsrecht samengaat met de 
bevoegdheid tot ontslag van bestuurders moet worden geoordeeld dat de 
deelnemers de hoogste macht hebben. 1 8 

E r moet dus van geval tot geval door een toetsing van de concrete 
bevoegdheden van de deelnemers in een pensioenstichting worden nage
gaan of de "hoogste macht" in de stichting bij de deelnemers dan wel bij 
het bestuur berust. 

16.5.2. De organisatie van de deelnemers 

Volgens Duynstee is niet alleen de aard van de bevoegdheden van de 
deelnemers bepalend voor de vraag of zij als leden kunnen worden 
aangemerkt. Zijns inziens is tevens vereist dat de stichting een orgaan 
heeft dat in samenstelling overeenkomt met de algemene vergadering van 
een vereniging. 1 9 Ook Van der Grinten oordeelt dat het voor het zijn van 

16. In deze zin Verslag en MvA E K betreffende de wettelijke regelingen in zake stichtingen, 
T K 1954-55, 3463, nr. 4, p. 6, resp. E K 1955-56, nr.lOOb, p. 6; Polak, De Wet op de stich
tingen, 1956, p. 52 e.v.; Mohr, WPNR 5439 (1978), p. 385; Duynstee, Beschouwingen over de 
stichting, 1978, p. 40. 
17. Vgl. Verslag wettelijke regeling in zake stichtingen, T K 1954-55,3463, nr. 4, p. 6. 
18. Van der Ploeg, diss. 1978, p. 62. 
19. Duynstee, Beschouwingen over de stichting, 1978, p. 41. 
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l id "wezenlijk" is dat de deelnemers "collectief «als vergadering» zeggen
schapsrechten in de stichting hebben".2 0 

Deze opvatting stelt eisen aan de wijze waarop de deelnemers in de 
stichting zijn georganiseerd, willen zij als leden kunnen worden be
schouwd. De deelnemers moeten de leden-bevoegdheden dan uitoefenen 
door een orgaan, dat vergelijkbaar is met de algemene vergadering van 
een vereniging. Een deelnemersraad - in de functie van orgaan waarin de 
deelnemers zijn vertegenwoordigd - kan als "algemene vergadering" 
dienst doen. De instelling van een dergehjke deelnemersraad is nood
zakelijk om de deelnemers als lid aan te kunnen merken. 

16.5.3. Is het toekennen van leden-bevoegdheden toegestaan? 

Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het 
besturen van de stichting (art. 2:291, eerste hd, BW) . Op de bevoegdheid 
van het bestuur kunnen beperkingen worden aangebracht, doch deze 
beperkingen mogen niet zover gaan dat de bestuursbevoegdheid aan 
anderen overgaat of het bestuur in zijn besluitvorming geheel onder
geschikt wordt aan een andere instantie. Op grond van deze regel moet 
het niet geoorloofd worden geacht de feitelijke zeggenschap binnen een 
stichting aan het bestuur te ontnemen en aan de deelnemers toe te 
kennen. Specifiek voor stichting-pensioenfondsen komt hierbij dat het 
toedelen van de feitelijke zeggenschap aan de deelnemers in strijd is met 
de bepalingen inzake de (ten minste) paritaire samenstelling van het 
bestuur van een pensioenfonds. Een dergehjke toedeling van de hoogste 
zeggenschap aan de deelnemers is derhalve wegens strijd met de strekking 
van de PSW niet geoorloofd. 

16.5.4. Conclusie 

Deelnemers in een stichting-pensioenfonds kunnen bepaalde bevoegdheden 
toebedeeld krijgen. Dit zou ook zonder het bepaalde in art. 2:304, eerste 
üd, B W zijn toegestaan. Het is echter niet geoorloofd aan de deelnemers 
zodanige zeggenschapsrechten te attribueren, dat zij in feite de "hoogste 
macht" in het pensioenfonds hebben en op die grond als "leden" zijn te 
beschouwen. Hiervan is sprake indien de deelnemers: 
a. zodanige leden-bevoegdheden hebben dat de zeggenschap binnen de 

stichting feitehjk bij hen in plaats van bij het bestuur rust en 

20. Asser-Van der Grinten, De rechtspersoon II, 1986, nr. 476. 
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b. zij deze bevoegdheden uitoefenen in het verband van een orgaan dat 
vergelijkbaar is met de algemene vergadering van een vereniging. 

De hieruit resulterende hdmaatschapsverhouding in verenigingsrechtehjke 
zin mag bij een pensioenstichting mitsdien niet voorkomen. Het tegendeel 
volgt niet uit art. 2:304, eerste lid, B W . In feite bevat dit hd van het 
artikel dan ook een overbodige bepaling. 2 1 

16.6. Rechtspersonenrechtelijke verhouding zonder lidmaatschap 

Bij een stichting is het een algemeen verschijnsel dat degenen die in de 
stichting samenwerken, krachtens de statuten bepaalde bevoegdheden 
geattribueerd hebben gekregen. Ook aan de deelnemers in een pensioen
fonds zijn vaak bevoegdheden toegekend met betrekking tot het functio
neren van het fonds als organisatie. Z o zijn de deelnemers veelal bevoegd 
tot het benoemen van de werknemersvertegenwoordigers in het bestuur 
van het pensioenfonds (vgl. art. 6 PSW). De deelnemers kunnen voorts 
bepaalde advies-, besprekings- of vaststellingsbevoegdheden hebben 
gekregen, bijvoorbeeld ten aanzien van een wijziging van de statuten en 
reglementen. Indien aan de deelnemers op statutair aangegeven wijze één 
of meer van dergehjke bevoegdheden zijn toegekend met betrekking tot 
het functioneren van de stichting-pensioenfonds als rechtspersoon, kunnen 
zij als orgaan van het fonds worden aangemerkt. Zij staan dan in een 
rechtpersonenrechtehjke of organisatierechtelijke verhouding tot het 
pensioenfonds.2 2 Wanneer de deelnemers de organisatorische bevoegdheden 
als coUectiviteit - bijvoorbeeld in verband van een deelnemersraad-
toebedeeld hebben gekregen, is deze collectiviteit (de deelnemersraad) 
orgaan van het fonds. 2 3 

De conclusie is dat de rechtsverhouding tussen een deelnemer en het 
pensioenfonds rechtspersonenrechtelijke aspecten kan vertonen, ook 
zonder dat er van een hdmaatschapsverhouding in verenigingsrechtehjke 
zin sprake is. 

21. In deze zin ook Pitlo/Löwensteyn, Het rechtspersonenrecht, 1986, p. 346. Anders: Uniken 
Venema, Pensioen- en spaarfondsen in de stichtingsvorm, 1988, p. 342. 
22. Van der Ploeg, diss. 1978, p. 66. 
23. Vgl. Hand. T K 1955-56, p. 2131 betreffende de wettelijke regeling inzake stichtingen; 
Van der Velden, diss. 1969, p. 81; Van der Ploeg, diss. 1978, p. 71. 
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16.7. Contractuele verhouding 

Een rechtspersonenrechtelijke verhouding duidt op de rechtsbetrekkingen 
ter zake van het functioneren van een rechtspersoon als zodanig. Het 
gaat daarbij om de verhoudingen binnen de rechtspersoon. 
Hiermee heeft de contractuele verhouding tussen de deelnemer en een 
pensioenfonds niets te maken. Volgens Uniken Venema hebben deelnemers 
"niets gemeen" met leden. Deelnemers zijn immers, aldus Uniken Venema, 
degenen die tot een pensioenfonds in een contractuele relatie staan. 2 4 

M o k en Van Huizen oordelen dat de deelnemersverhouding in eerste 
instantie "verbintenisrechtelijk" van aard i s . 2 5 Tulfer oordeelt dat de 
rechtsverhouding tussen deelnemer en pensioenfonds in de eerste plaats 
"verzekeringsrechtehjk", dus contractueel, van aard i s . 2 6 E n volgens de j 
memorie van antwoord bij de Wet Bpr gaat het er bij de rechtsverhouding 
tussen een beroepsgenoot en een beroepspensioenfonds "in beginsel niet 
om [...] dat de betrokken beroepsgenoten leden van een vereniging 
worden". 2 7 Het rechtsgevolg van het deelnemerschap is primair dat de 
betrokken persoon individuele pensioenaanspraken tegenover het pensioen
fonds krijgt. Dit individuele aspect van de rechtsverhouding is typisch 
contractueel, en wel verzekeringsrechtehjk, van aard. Dit heeft niets van 
doen met het functioneren van het pensioenfonds als rechtspersoon. 

Nochtans zijn bij een pensioenfonds ook collectieve belangen betrokken. 
Door het oprichten van een pensioenfonds beogen werkgevers en werk
nemers een voorziening voor een coUectiviteit tot stand te brengen. Een 
pensioenfonds schept niet slechts individuele rechtsverhoudingen, maar 
tevens vormen de deelnemers een coUectiviteit. De deelnemers werken in 
het pensioenfonds samen om het doel van het fonds te bereiken. Z o 
vertoont een pensioenfonds niet alleen individuele aspecten, maar tevens 
een corporatief aspect. Laatstbedoeld aspect kan zijn geformaliseerd door 
de deelnemers bevoegdheden met betrekking tot het functioneren van het 
pensioenfonds toe te kennen. Het primaat komt evenwel duidelijk toe aan 
het contractuele aspect in de rechtsverhouding. Dit is de bron van de 
deelnemersverhouding. Voorts resulteert de rechtsverhouding uiteindelijk 
in het toekennen van individuele aanspraken. Het uitkeren van individuele 
pensioenen is het ultieme doel van een pensioenfonds. Voor het functio-

24. Uniken Venema, Pensioen- en spaarfondsen in de stichtingsvorm, 1988, p. 343. 
25. Mok/Van Huizen, Pensioenverzekering, 1984. 
26. Tulfer, Pensioenen, 1986, p. 36. 
27. TK1969-70,10 216, nr.5, p. 4. 
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neren van het pensioenfonds als rechtspersoon is het ook niet nood
zakelijk de deelnemersverhouding als rechtspersonenrechteHjke verhouding 
te duiden. 2 8 Het collectieve aspect mag voor de contractuele, verzeke-
ringsrechtehjke, verhouding tussen de deelnemer en het pensioenfonds 
nochtans niet worden weggevlakt. Dit collectieve aspect geeft de des
betreffende rechtsbetrekking een eigen aard en is aldus mede bepalend 
voor de uitleg van de contractuele verhouding. 

Een vergelijking kan worden getrokken met de rechtsverhoudingen bij een 
onderlinge waarborgmaatschappij. De onderlinge waarborgmaatschappij is 
een bijzonder type vereniging, namelijk een vereniging die zich blijkens 
haar statuten ten doel stelt verzekeringsovereenkomsten met haar leden te 
sluiten in het verzekeringsbedrijf dat zij te dien einde ten behoeve van 
haar leden uitoefent (art. 2:53, tweede hd, BW) . Ingevolge art. 2:62, 
onder a, B W zijn degenen die als verzekeringnemer bij een onderlinge 
waarborgmaatschappij een overeenkomst van verzekering hebben lopen, 
van rechtswege Hd van de maatschappij. Een afwijking van deze bepaling 
is toegestaan indien de onderlinge krachtens haar statuten verzekering
nemers mag verzekeren die geen Hd zijn. Het uitgangspunt bij de 
onderlinge is evenwel een Hdmaatschap van rechtswege voor verzekering
nemers. In pensioenverhoudingen betreft dit de werkgevers. Het Hd
maatschap van werkgevers-verzekeringnemers is in de voorstelling van de 
wet een afgeleide, een sequeel, van de verzekeringsovereenkomst. Het 
sluiten van de verzekeringsovereenkomst gaat immers noodzakelijk aan het 
hdmaatschap vooraf. Ui t de wettelijke bepaling vloeit niet voort dat de 
lidmaatschapsverhouding de contractuele, verzekeringsrechteHjke, rechts
verhouding opslokt. D e contractuele verhouding gaat mitsdien geen deel 
uitmaken van de Hdmaatschapsverhouding.29 Deze regels bij de onderlinge 
hebben betrekking op de positie van de verzekeringnemer. N u de wet voor 
de verzekeringnemer een overduideHjk primaat toekent aan de contrac
tuele verhouding, is het op wetssystematische gronden moeilijk verdedig
baar dat voor de rechtspositie van de deelnemer van een andere opvatting 
kan worden uitgegaan. Wanneer dit bij de onderlinge zo is, is het 
vervolgens niet aannemelijk dat voor de stichting-pensioenfonds tot een 
ander oordeel zou moeten worden gekomen. 

28. Vgl. Van Staveren, diss. 1981, p. 221, die een tot eenzelfde oordeel komt met betrekking 
tot een overeenkomstig vraagstuk, namelijk de samenval van lidmaatschapsverhouding en 
arbeidsovereenkomst van een voetbalspeler. 
29. Dorhout Mees, De N V 32e jrg., 1954, p. 114; Roeleveld, diss. 1955, p. 22 e.v.; Asser-Van 
der Grinten, De rechtspersoon, 1986, nr. 435; Pieters/Zweers, TWS1988, p. 95. 
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Conclusie: de deelnemer is een gespleten figuur. Enerzijds is zijn rechts
verhouding tegenover het pensioenfonds contractueel van aard. Anderzijds 
heeft de rechtsverhouding een collectief of corporatief aspect, hetgeen 
met name blijkt wanneer de deelnemer bevoegdheden met betrekking tot 
het functioneren van het pensioenfonds als rechtspersoon heeft gekregen. 
Voor de kwahficatie van de deelnemersverhouding voor zover het de 
pensioenaanspraken betreft, prevaleert het contractuele aspect. Evenwel 
kan aan het collectieve aspect betekenis voor de interpretatie van de 
contractuele verhouding niet worden ontzegd. 

16.8. Gebondenheid aan statuten en reglementen en wijzigingen daarin 

16.8.1. Gebondenheid aan statuten en reglementen 

De statuten en reglementen van een rechtspersoon zijn stukken waarin 
gewoonlijk regels voor de organisatie van de rechtspersoon zijn neer
gelegd. Zij gelden voor de rechtspersoon als objectief recht. Dit betekent 
dat de statuten en reglementen de organisatie van een rechtspersoon zelf 
beheersen en tevens de dwingende inhoud uitmaken van de rechtsver
houding tussen de rechtspersoon en degenen die tot hem in een rechts-
personenrechtelijke verhouding staan. De statuten en reglementen 
betreffen aldus de verhoudingen binnen de rechtspersoon. 
Bij pensioenfondsen in de stichtingsvorm doet zich het uit rechts-
personenrechtehjk gezichtspunt merkwaardige verschijnsel voor dat de 
statuten en reglementen niet alleen de organisatie van de fondsen, maar 
tevens de contractuele relatie tussen de fondsen en de deelnemers 
regelen. De gedachte van de wetgever is geweest dat de statuten en 
reglementen de inhoud van de pensioenregeling "zichtbaar" maakt. 3 0 De 
statuten en reglementen krijgen hierdoor een dualistisch karakter. In de 
statuten en reglementen van de pensioenfondsen worden op grond van art. 
7, eerste l id, onderdeel f, PSW immers bepalingen opgenomen betreffende 
de aanspraken, welke de deelneming geeft. Wat hierbij in de statuten en 
wat in de reglementen zou moeten worden geregeld geeft de wet niet aan. 
Meer in het algemeen kan hierover worden opgemerkt dat ofwel A . het 
karakter van statuten en reglementen de PSW-wetgever niet duidelijk voor 
ogen heeft gestaan, ofwel B . aangenomen moet worden dat de PSW-
wetgever in art. 7 P S W een specifieke regel voor de statuten en regle
menten heeft gegeven, die afwijkt van de rechtspersonenrechtehjke notie 

30. MvT wijziging PSW 1972, TK1971-72,11529, nr.3, p. 5. 
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omtrent die stukken. Wat hiervan zij, in de praktijk bhjken de statuten 

van pensioenfondsen de regels voor de organisatie van het fonds te 

bevatten, alsmede de grondslag voor de aanspraken van de deelnemers. De 

reglementen geven een nadere concretisering van de aanspraken. Voor 

zover de statuten en reglementen bepalingen over de aanspraken van de 

deelnemers bevatten, moeten zij als de uitwerking van de contractuele 

verhouding worden gezien. In feite zijn het contractuele bepalingen. 3 1 

Wanneer de statuten en reglementen in de pensioenovereenkomst tussen 

de werkgever en de werknemer zijn geïncorporeerd, houden zij eigenlijk 

niets anders in dan op een bepaald punt uitgewerkte arbeidsvoorwaarden. 

Dit zo zijnde kan, met inachtneming van hetgeen over de aard van de 

deelnemersverhouding is opgemerkt, ten aanzien van de gebondenheid van 

deelnemers aan de statuten en reglementen als volgt worden geoordeeld. 

A a n de pensioenaanspraken van de deelnemer ligt niet een rechts-

personenrechtelijke verhouding ten grondslag. Het gaat bij de pensioen-

aanpraken om een contractuele, verzekeringsrechtehjke, relatie. Bij de 

pensioenaanspraken is derhalve niet de rechtspositie van de deelnemer als 

orgaan van het pensioenfonds in het geding, maar zijn rechtspositie als 

contractspartij. Dit betreft niet de verhoudingen binnen het pensioen

fonds, maar een externe verhouding. In zijn hoedanigheid als contracts-

partij is de deelnemer een derde ten opzichte van het pensioenfonds, 

beschouwd in zijn gedaante als rechtspersoon. De contractuele relatie 

wordt dientengevolge niet beheerst door de in de statuten en reglementen 

neergelegde eigen organisatieregels van het fonds. In zoverre is de 

deelnemer dan ook niet automatisch aan de statuten en reglementen 

gebonden. Een dergehjke automatische gebondenheid bestaat slechts voor 

zover de statuten en reglementen de rechtspersonenrechtelijke verhouding 

tussen de deelnemers en het pensioenfonds raken. 

In verband met het onderhavige punt heeft art. 2:34a N B W geen betekenis. 

Dit artikel bepaalt voor de vereniging dat: "verbintenissen [...] slechts bij 

of krachtens de statuten aan het lidmaatschap kunnen worden verbonden". 

Di t artikel ziet uitsluitend op de rechtspersonenrechtehjke verhouding 

tussen de vereniging en haar leden. 

Voor de gebondenheid aan de statuten en reglementen van de deelnemer 

als contractpartij is, concluderend, een contractueel fundament vereist. 

Die gebondenheid vereist de - uitdrukkehjke of stilzwijgende - imtemming 

31. Aldus ook: Roeleveld, Vb. 1952, p. 289. 
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van de deelnemer-contractspartij.32 Op dit punt gelden de algemene 
verbintenisrechteüjke regels met betrekking tot de gebondenheid aan 
overeenkomsten, waaronder begrepen die betreffende de gebondenheid aan 
algemene voorwaarden. De gebondenheid aan algemene voorwaarden komt 
bhjkens art. 6.5.2A.1, onderdeel c, N B W , tot stand doordat de gelding van 
de voorwaarden wordt aanvaard, hetgeen ook mogehjk is door een enkele 
verwijzing, ongeacht de vraag of de wederpartij van de gebruiker van de 
algemene voorwaarden de inhoud daarvan kent. 3 3 In geval van een 
dergehjke gebondenheid door verwijzing kunnen de statuten en regle
menten geacht worden door incorporering deel uit te maken van de 
contractuele verhouding tussen de deelnemer en het pensioenfonds. Wat de 
ondernemingspensioenfondsen betreft duidt ook de omstandigheid dat de 
deelnemers in het bezit worden gesteld van de geldende statuten en 
reglementen van het fonds (aldus bepaalt art. 17, tweede l id, PSW) op een 
incorporering als hier bedoeld. Voor bedrijfspensioenfondsen geldt de 
regel dat de "belanghebbenden" op gemakkelijke wijze van de statuten en 
reglementen kennis kunnen nemen (art. 17, eerste hd, PSW). 

16.8.2. Gebondenheid aan besluit tot wijziging statuten en reglementen 

De principiële scheiding die ik voor de rechtsverhouding tussen de 
deelnemer en het pensioenfonds heb getrokken tussen de rechtspersonen-
rechtelijke en de contractuele verhouding komt helder tot uitdrukking in 
verband met de gebondenheid van deelnemers aan een besluit tot wijziging 
van de statuten en reglementen. Met betrekking tot een besluit tot 
wijziging van de statuten en reglementen moet worden onderscheiden 
tussen: 
1. het besluit dat betrekking heeft op de interne structuur van het 

pensioenfonds of het functioneren van het fonds als organisatie en 
2. het besluit tot wijziging van de contractuele pensioenaanspraken. 

ad 1: interne structuur 
Besluiten met betrekking tot de interne structuur van pensioenfondsen en 
het functioneren van de fondsen als organisatie, zijn bindend voor de 
deelnemers voor zover zij tot de fondsen in een rechtspersonenrechtelijke 
betrekking staan. Dergehjke besluiten zijn te beschouwen als besluiten 

f32.) Anders: Tulfer, Pensioenen, 1986, p. 153, die het onderscheid tussen contractuele en 
rechtspersonenrechtelijke verhouding niet maakt en oordeelt dat de statuten en reglementen 
telkens bindend zijn voor de deelnemers onverschillig of zij daarmee instemmen. 
33. Asser-Hartkamp, Verbintenissenrecht II, 1989, nr. 349 e.v. 
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van de rechtspersoon als organisatie. Deze besluiten zijn onderworpen aan 
de regels van boek 2 B W ter zake van de rechtsgeldigheid van besluiten. 
Zij kunnen worden aangetast (zijn vernietigbaar) op de gronden genoemd 
in art. 2:11 B W , dat wil zeggen: strijd met de wettelijke bepalingen die 
het tot stand komen van besluiten regelen, strijd met de statuten en 
strijd met de binnen een rechtspersoon vereiste goede trouw. Wanneer een 
besluit afkomstig is van een ander orgaan dan de algemene vergadering 
van een rechtspersoon en dit orgaan niet bevoegd was tot het nemen van 
het besluit, is het besluit nietig ingevolge art. 2:13 B W . D e vernietiging 
van een besluit werkt algemeen, dat wil zeggen tegenover een ieder. De 
rechtbank is ter zake van vorderingen tot vernietiging van een besluit 
bevoegd (art. 2:12, eerste hd, BW) . 

ad 2: contractuele verhouding 
Geheel anders is het karakter van besluiten die de contractuele aan
spraken van de deelnemers wijzigen. Wanneer een besluit de nadere 
vaststelling van de contractuele rechtsverhouding tussen de deelnemers en 
het pensioenfonds betreft, handelt het fonds in zoverre ter uitvoering van 
de verzekeringsovereenkomst. Het pensioenfonds treedt hierbij niet op als 
rechtspersoon, doch als contractspartij. De vraag of de deelnemers-
contractspartijen aan dergelijke besluiten zijn gebonden wordt door 
contractuele regels beheerst en niet door de regels van het rechts
personenrecht inzake de rechtsgeldigheid van besluiten. Een besluit van 
een pensioenfonds tot wijziging van de contractuele pensioenaanspraken 
is derhalve niet vernietigbaar wegens strijd met de rechtspersonen-
rechtelijke goede trouw in de zin van art. 2:11 B W . 3 4 

Het incorporeren van statuten en reglementen in de verzekeringsovereen
komst tussen de deelnemer en het pensioenfonds kan mede toekomstige 
wijzigingen van de statuten en reglementen omvatten.3 5 Onder omstan
digheden zal de deelnemer zijn gebondenheid daaraan evenwel kunnen 
betwisten op grond van de omstandigheid dat die gebondenheid in strijd 
komt met de redelijkheid en billijkheid, de verbintenisrechtehjke goede 
trouw (art. 1374 B W ; art. 6.5.3.1 NEW). Een dergehjke strijd kan verband 
houden met hetzij de inhoud van het besluit hetzij de wijze van tot stand 

34/ In dezelfde zin: Uniken Venema, Pensioen- en spaarfondsen in de stichtingsvorm, 1988, 
p. 345. Anders: De Laat, SR 1988, p. 117 en de Verzekeringskamer, Advies van 18 oktober 
1988 over het wetsvoorstel regeling medezeggenschap bij pensioenfondsen, opgenomen als 
bijlage bij de zevende NvW bij dit wetsvoorstel, TK1988-89,19 008, nr.27. 
35. Vgl. H R 7 oktober 1988, NJ1989,335. 
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komen daarvan. 3 6 Wat de wijze van tot stand komen betreft, kunnen de 
rechtspersonenrechtelijke normen betreffende de rechtsgeldigheid van 
besluiten indirect als beoordelingsmaatstaf gelden. Deze normen hebben in 
dit kader reflexwerking. Wat de inhoud van de wijzigingsbesluiten betreft 
speelt de omstandigheid of en in hoeverre de vertegenwoordigers van de 
werknemers in het pensioenfondsbestuur of een deelnemersraad met het 
wijzigingsbesluit hebben ingestemd een belangrijke rol. 
De betwisting van de gebondenheid aan een besluit tot wijziging van de 
contractuele verhouding werkt slechts ten aanzien van de individuele 
contractspartij die hierop een beroep doet. Rechtsvorderingen met 
betrekking tot de aanspraken op een fonds worden geacht tot een 
arbeidsovereenkomst betrekkelijk te zijn, zodat in het algemeen de 
kantonrechter bevoegd is (art. 33 PSW). 

Voor de onderlinge waarborgmaatschappij geldt op dit punt een eigen 
regeling. Bhjkens art. 2:59, eerste lid, B W is de onderlinge niet bevoegd 
"door een besluit wijzigingen in de met haar leden in de uitoefening van 
haar bedrijf aangegane overeenkomsten aan te brengen", tenzij de 
onderlinge zich in de verzekeringsovereenkomst op "duidelijke wijze" de 
bevoegdheid daartoe heeft voorbehouden. Een "verwijzing naar statuten, 
reglementen, algemene voorwaarden of dergelijke" kan niet als een 
zodanig duidelijk voorbehoud worden aangemerkt, aldus bepaalt art. 2:59 
B W . O p een wijziging bij besluit mag de onderlinge bhjkens art. 2:59, 
tweede lid, B W bovendien slechts een beroep doen indien de wijziging 
schriftelijk aan de verzekeringnemer is medegedeeld. Voor de onderlinge 
is deze regeling ontworpen om te voorkomen dat een verzekeringnemer: 
"zich onvoldoende rekenschap geeft van hetgeen de statuten bepalen, dupe 
wordt van zijn vertrouwen op de inhoud der overeenkomst, waarin niet 
van de mogelijkheid van een wijziging van de verplichtingen [...] wordt 
gerept".3 7 Zij wordt noodzakelijk geacht omdat de verzekeringnemer bij 
de onderlinge van rechtswege l id is (behoudens afwijking van deze regel 
in geval de onderlinge verzekeringnemers mag verzekeren die geen hd 
zijn; vgj. art. 2:62, onder a, BW) . Een dergelijk lidmaatschap van rechts
wege geldt niet voor de deelnemer bij de onderlinge en al helemaal niet 
voor de deelnemer bij een stichting-pensioenfonds. De gebondenheid van 
de deelnemer aan de statuten en reglement is op een contract gebaseerd. 
Zonder de (uitdrukkelijke of stilzwijgende) instemming maken de statuten 

36. Vgl. de regel uit H R 29 januari 1931, NJ 1931, p. 1317 (Huize Lydia) over de gebonden
heid aan een bindend advies. 
37. T M , boek 2 BW, art. 2.2.2.7, p. 143 en 145. 
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en reglementen geen deel uit van de contractuele deelnemersverhouding. 
E r is derhalve geen reden de voor de onderlinge geldende bijzondere 
regeling ten aanzien van de gebondenheid van de verzekeringnemer aan 
besluiten, uit te breiden tot de deelnemer. 

16.9. Samenvatting 

De deelnemersverhouding is de rechtsverhouding tussen de deelnemer en 
het pensioenfonds. Deelnemer is ieder ten bate van wie gelden in een 
pensioenfonds worden bijeengebracht (art. 1, eerste l id, onderdeel g, 
PSW). Eén van de belangrijkste rechtsgevolgen van het deelnemerschap is 
dat de betrokkene pensioenaanspraken verwerft, zoals geregeld in de 

i statuten en reglementen van een pensioenfonds (art. 7, eerste hd, 
I onderdeel f, PSW). De deelnemersverhouding resulteert dus uiteindelijk in 

het toekennen van individuele pensioenaanspraken. Dit is een typisch 
contractueel aspect in de rechtsverhouding. 
De rechtsverhouding heeft ook een collectief aspect. In een pensioenfonds 
werken de deelnemers samen om de pensioenvoorziening voor de deel
nemers gezamenlijk in stand te houden en uit te voeren. Het collectieve 
aspect krijgt extra accent wanneer de deelnemers bevoegdheden hebben 
met betrekking tot het functioneren van het pensioenfonds als rechts-

- persoon. E r ontstaat dan een rechtspersonemechtehjke verhouding. Aldus 
heeft de deelnemersverhouding een dualistisch karakter. De deelnemer is 
een gespleten figuur. Voor de pensioenaanspraken van de deelnemer komt 
aan het contractuele aspect in de rechtsverhouding evenwel overheersende 
betekenis toe. Deze constatering heeft een aantal consequenties. 
Ten eerste: bij de bepalingen in de statuten en reglementen moet worden 
onderscheiden tussen de contractuele bepalingen, de pensioenaanspraken 
betreffende, en de bepalingen die het functioneren van het pensioenfonds 
als organisatie betreffen. 
Ten tweede: de gebondenheid aan de bepalingen in de statuten en 
reglementen betreffende de pensioenaanspraken dient een contractueel 
fundament te hebben. 
Ten derde: bij een wijziging van de in de statuten en reglementen 
neergelegde pensioenaanspraken door een besluit van het pensioenfonds, 
treedt het fonds niet op als rechtspersoon, maar als contractspartij. De 
gebondenheid van de deelnemer aan een dergelijke wijziging moet aan 
contractuele regels worden getoetst en niet aan rechtspersonenrechtelijke 
regels omtrent de rechtsgeldigheid van besluiten. 
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Hoofdstuk 17 

A A N S P R A K E L I J K H E I D V O O R P E N S I O E N B E T A L I N G 

17.1. Inleiding 

Het uitvoeren van de pensioentoezegging brengt mee dat het uitvoerings
orgaan zich, krachtens overeenkomst met de werkgever, tot rechtstreekse 
pensioenbetaling aan de werknemer verbindt. De vraag kan worden gesteld 
of de werkgever zich aldus tegenover de werknemer bevrijdt van de 
verplichting tot betaling van het toegezegde pensioen. In wezen betreft 
dit de vraag of de werknemer op de werkgever kan terugvallen wanneer 
het uitvoeringsorgaan niet meer aan zijn pensioenbetalingsverphchtingen 
kan voldoen. 
De uitvoeringsplicht garandeert niet dat de door de werkgever toegezegde 
pensioenen altijd volledig betaald kunnen worden. De S E R noemt in zijn 
Advies uit 1967 inzake de bescherming van pensioenrechten van werk
nemers drie oorzaken op grond waarvan de betaling van de pensioenen in 
gevaar kan komen: 1 

1. er is een achterstand in de door de werkgever te betalen premie; 
2. in het geval dat de bezittingen van het ondernemingspensioenfonds 

bestaan uit schuldvorderingen op de werkgever (art. 15 PSW) is deze 
niet in staat de schulden af te lossen (indien echter het fonds zijn 
verphchtingen heeft herverzekerd, zal de pensioenbetaling desondanks 
niet in gevaar komen); 

3. het uitvoeringsorgaan komt als gevolg van een verkeerde beleggings-
politiek in betalingsonmacht te verkeren. 

Dat de laatstgenoemde oorzaak zich zal voordoen acht de S E R "weinig 
reëel". E r zijn wel andere reële mogelijkheden waardoor het uitvoerings
orgaan in betahngsmoeihjkheden kan geraken. Bijvoorbeeld: het optreden 
van looninflatie in eindloonregelingen of een verlaging van het A O W -
pensioen indien de aanvullende regeling voor de totale pensioenresultaten 
van het hogere AOW-pensioen uitgaat. In deze omstandigheden kan een 
eventuele aansprakelijkheid van de werkgever actueel worden, daargelaten 
de mogelijkheid van wijziging van de pensioenaanspraken. Voor de onder 

1. SER, Advies 1967/15, p. 19 en 20. 
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(1) en (2) genoemde oorzaken waardoor de pensioenbetaling in gevaar kan 
komen, is de praktische betekenis van een eventuele aansprakelijkheid aan 
de zijde van de werkgever te verwaarlozen. Wanneer deze niet aan zijn 
verplichtingen tegenover het uitvoeringsorgaan kan voldoen, is het 
onaannemelijk dat hij een verplichting tot pensioenbetaling tegenover de 
werknemer wel na zou kunnen komen. In zoverre heeft de gestelde vraag 
vooral juridisch-theoretische waarde. 

172. Opvatting van de wetgever over aansprakelijkheid werkgever 

17.2.1. PSW 

De memorie van antwoord bij de PSW 1952 gaat in op de vraag: "wat er 
geschiedt, wanneer een verzekeringsmaatschappij niet aan haar verplich
tingen kan voldoen". Volgens de memorie hangt het van de inhoud van de 
door de werkgever gedane toezegging af, of de aanspraken op pensioen
betaling van de werknemers tegenover de werkgever bhjven bestaan: 

"Heeft de werkgever een bepaald pensioen zonder voorbehoud beloofd, 
dan zal hij daartoe gehouden zijn, ook indien de verzekeringsmaat
schappij niet in staat zou zijn de overeengekomen uitkering te doen. 
Dit geval zal zich daarentegen niet voordoen, wanneer een werkgever 
b.v. de uitkeringen toezegt, welke een te sluiten polis van levensver
zekering zal opleveren".2 

Het komt er dus op aan wat de werkgever heeft toegezegd. Bij de 
mondelinge behandeling van het wetsvoorstel voor de PSW 1952 in de 
Tweede Kamer onderstreept de staatssecretaris van S Z dit door op te 
merken: "[...] kan de werkgever niet (tot) meer verplicht worden dan tot 
het zich houden aan de toezeggingen, waartoe hij zich heeft verbonden".3 

77.2.2. AOW 

In de A O W 1956 is een regeling opgenomen inzake de samenloop van 
AOW-pensioen en aanvullend pensioen. De wetgever achtte het wenselijk 
de mogelijkheid te creëren reeds bestaande aanvullende pensioenvoor
zieningen aan te passen aan de nieuwe basispensioenvoorziening. Indien 

2. MvA, TK1950-51,1730, nr.5, p. 19. 
3. Hand. T K 1951, p. 230. 
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het aan een werknemer toe te kennen AOW-pensioen zou cumuleren met 
het toegezegde aanvullende pensioen (waarbij geen rekening was gehouden 
met de A O W ) , kon het totale pensioenresultaat het niveau van het laatst 
verdiende nettoloon te boven gaan. Dit wilde de wetgever voorkomen. 
Hiertoe is in de wet vastgelegd dat een pensioenfonds in zijn statuten of 
reglementen een bepaling mag opnemen ingevolge welke het AOW-pensioen 
in mindering wordt gebracht op de door pensioenfondsen "in uitzicht 
gestelde of toegekende pensioenen". Teneinde de beoogde anti-cumulatie te 
realiseren, kon naar het oordeel van de wetgever hiermee niet worden 
volstaan. Volgens de memorie van antwoord zou een werknemer zich 
namelijk: 

"tot de werkgever zelf kunnen wenden en op grond van weleer gedane 
meer of minder duidelijke toezeggingen van hem onverkorte uitkering 
van het pensioen kunnen eisen".4 

O m te voorkomen dat de werknemer voor de betaling van het pensioen 
terugvalt op de werkgever en zo de werking van de anti-cumulatie 
regeling frustreert, is in art. 62, tweede l id, A O W 1956 vastgelegd dat 
dezelfde aanpassingsregeling die het pensioenfonds toepast, geldt voor: "de 
pensioenen, welke zijn toegezegd door de werkgever, die deze toezeg
gingen door bemiddeling van het fonds ten uitvoer brengt". 
Volgens de AOW-wetgever blijft kennelijk de werkgever aansprakelijk 
voor de pensioenbetaling, mits de pensioentoezegging dit (meer of minder) 
duidelijk inhoudt. 

17.2.3. Art. 1195 BW 

Ingevolge art. 1195, onder 3 en 4, B W zijn - onder bepaalde voorwaarden 
- bevoorrecht de vorderingen van werknemers tegenover de werkgever 
inzake reeds vervallen en in de toekomst tot uitkering komende termijnen 
van pensioen. De onderdelen zijn ingevoegd bij wet van 30 mei 1968, Stb. 
270. Volgens de memorie van toelichting gelden deze voorrechten alleen 
voor "pensioenrechten, die niet overeenkomstig de Pensioen- en spaar
fondsenwet zijn gedekt", want in deze gevallen heeft de werknemer 
"slechts" een vordering tegenover de werkgever.5 Blijkens de memorie van 
toelichting heeft de werknemer het voorrecht blijkbaar niet (meer) indien 

4. MvA, TK1955-56,4009, nr.7, p. 30. 
5. MvT, T K 1966-67,9010, nr.3, p. 3. 
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de pensioenen overeenkomstig de PSW zijn "gedekt". De wet maakt voor 
het bestaan van de voorrechten geen onderscheid tussen wel en niet 
"gedekte" pensioenrechten. Het hjkt mij dan ook niet onaannemelijk dat 
aan bedoelde passages in de memorie van toelichting de opvatting ten 
grondslag ligt, dat de werknemer ook geen vordering tegenover de 
werkgever (meer) heeft nadat de pensioenen overeenkomstig de PSW zijn 
veiliggesteld. Van deze opvatting gaat ook de S E R uit in zijn Advies over 
het wetsvoorstel tot invoering van de voorrechten van art. 1195, onder 3 
en 4, B W . De S E R stelt dat de voorrechten alleen betrekking hebben op 
pensioenaanspraken die werknemers jegens hun werkgever geldend kunnen 
maken en die "in zoverre dus niet - om welke reden dan ook - zijn 
geregeld en beveiligd op de wijze welke is voorzien in de P.S.W.". 6 Ook 
Boekwinkel oordeelt in een commentaar op het wetsvoorstel dat men 
"geredelijk (kan) aannemen" dat de werknemer geen pensioenaanspraken 
rechtstreeks tegenover zijn werkgever geldend kan maken, nadat de 
pensioentoezegging overeenkomstig de PSW is "gedekt".7 

A a n de voorrechten van art. 1195 B W ligt dus de opvatting ten grondslag 
dat de werkgever niet (meer) aansprakelijk is voor de pensioenbetahng 
nadat hij de pensioentoezegging overeenkomstig de PSW heeft uitgevoerd. 

17.2.4. Conclusie 

Volgens de PSW- en AOW-wetgever hangt het van de inhoud van de 
pensioentoezegging af of de werkgever nog voor de pensioenbetaling 
aansprakelijk is, nadat hij aan de uitvoeringsplicht heeft voldaan. De 
opvatting van de art. 1195 BW-wetgever kan zo worden uitgelegd dat de 
uitvoering van de toezegging impliceert dat de werkgever niet meer 
aansprakelijk is voor de pensioenbetaling. 

173. Inhoud pensioentoezegging bepalend 

D e inhoud van de pensioentoezegging is bepalend voor de vraag welke 
verplichtingen de werkgever tegenover de werknemer heeft. De werkgever 
is mitsdien aansprakelijk voor de pensioenbetaling indien de toezegging 
dat inhoudt. Hier geldt de hoofdregel uit het verbintenissenrecht: afspraak 
is afspraak, contractuele toezeggingen moeten worden nageleefd. 

6. SER, Advies 1967/15, p. 17. 
7. Boekwinkel, SMA1967, p. 238. 
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De vraag waar het op aankomt is dus: wat heeft de werkgever toegezegd? 
E r is wat dit betreft een theoretische tweedeling te maken: 
a. de werkgever zegt toe een bepaald pensioen te betalen, of 
b. de werkgever zegt toe een bepaalde premie beschikbaar te stellen, 

waarmee dan tevens impliciet is toegezegd het met de premies corres
ponderende pensioen te betalen. 

Deze tweedeling is terug te voeren op het onderscheid met betrekking tot 
de typen pensioenregelingen in pensioen basis-regelingen en beschikbare 
premie-regelingen. In zoverre de PSW van toepassing is, worden de 
toezeggingen aan de zijde van de werkgever aangevuld met een tweetal 
verbintenissen: 1. de verbintenis tot afdracht van bijdragen en 2. de 
verbintenis er zorg voor te dragen dat het uitvoeringsorgaan zich 
verbindt tot rechtstreekse betaling van het pensioen aan de werknemer. 
Aldus tendeert de toezegging van een bepaald pensioen in de richting van 
de toezegging die het beschikbaar stellen van premie tot primaire inhoud 
heeft. 

Maar dit is niet het enige. Indien de uitvoeringsphcht van de PSW van 
toepassing is, is de tweedeling met betrekking tot de pensioentoezeg
gingen in de praktijk niet goed hanteerbaar. Vaak zal de werkgever geen 
andere verbintenis op zich willen nemen dan die tot uitvoering van de 
pensioentoezegging overeenkomstig de voorschriften van de P S W . 8 De 
werkgever neemt ter zake van de pensioenbetahng dan geen verdergaande 
verplichtingen op zich dan het uitvoeringsorgaan. Meestal wordt dit aldus 
geformaliseerd dat de werkgever een pensioen toezegt overeenkomstig het 
daaromtrent in de statuten en reglementen van het pensioenfonds 
bepaalde. De bedoeling hiervan is dat de werkgever van de verplichting 
tot pensioenbetaling zal zijn gekweten nadat hij de verschuldigde premies 
aan het uitvoeringsorgaan heeft voldaan. Op de werkgever, die aan zijn 
premiebetalingsverphchting heeft voldaan, rust alsdan geen verdere 
"pensioenschuld". De verplichting tot pensioenbetaling gaat integendeel 
over op het uitvoeringsorgaan.9 De toezegging kan zelfs nog een stap 
verder gaan, in deze zin dat de werkgever zich er van meet af aan 
slechts toe verbindt premies aan het uitvoeringsorgaan te betalen. Bij de 
mondelinge behandeling van de PSW 1952 merkt de staatssecretaris van S Z 

8. Vgl. Land, preadvies, 1933, p. 32; Koning, ESB1952, p. 363; Droog, TPV1987, p. 50. 
9. Zie ook: Hofstra, noot onder H R 29 juni 1977, BNB 1978/3; Krens, De N V 63e jrg., 1985, 
p. 183; Tulfer, Pensioenen, 1986, p. 45-46. Mannoury/Asscher-Vonk, Hoofdtrekken van de 
sociale verzekering, 1987, p. 168, gaan uit van de onjuiste opvatting dat er "nimmer" een 
verbintenis tussen de werknemer en de werkgever ontstaat indien de PSW wordt nageleefd. 
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op dat de toezegging inderdaad in veel gevallen bestaat in het noemen 
van aan het uitvoeringsorgaan te betalen bijdragen. 1 0 De werkgever zegt 
dan precies datgene toe waartoe hij zich volgens de PSW moet verbinden. 
Dergelijke premie-toezeggingen zijn dan ook rechtsgeldig.1 1 

Wanneer de werkgever in deze gevallen door het betalen van de verschul
digde premies aan zijn toezegging heeft voldaan, doch het uitvoeringsor
gaan vervolgens de verplichting tot pensioenbetaling niet kan nakomen, 
bestaat er geen mogelijkheid de werkgever aansprakelijk te stellen voor 
de pensioenbetaling, noch hem te verphchten extra-premies te betalen. 1 2 

De vraag hierbij is dan echter wel welke premies de werkgever op grond 
van de toezegging verschuldigd is. In een beschikbare premie-regeling is 
dit slechts de concreet toegezegde premie. In eindloonregelingen daaren
tegen is de toezegging op het punt van de premiebetaling voor de 
werkgever veelal een open-eind-regeling: de werkgever is gehouden zoveel 
premies af te dragen als het fonds zal blijken nodig te hebben om de 
pensioenverplichtingen na te komen. 

17.4. Begeleidende omstandigheden 

Voor de aansprakelijkheid van de werkgever voor de pensioenbetaling 
komt het aan op de inhoud van de pensioentoezegging. De in de praktijk 
gebruikelijke toezeggingen zijn op dit punt vaak weinig scherp gefor
muleerd. De aard van de verzekeringsovereenkomst, die de werkgever ter 
uitvoering van de pensioentoezegging met het uitvoeringsorgaan sluit, 
brengt als zodanig niet mee dat de werkgever zich door premiebetaling 
bevrijdt van zijn pensioenbetalingsverphchting. In beginsel is hierbij 
slechts sprake van verzekering van die verplichting. E r zijn evenwel, 
behalve de bewoordingen van de pensioentoezegging, enige begeleidende 
omstandigheden die van belang zijn voor de aansprakehjkheidsvraag. 

17.4.1. Inspannings- of resultaatsverbintenis 

Voor de aansprakelijkheid van de werkgever maakt het verschil of het 
uitvoeringsorgaan een mspannings- of resultaatsverbintenis op zich neemt. 

10. Hand. TK1951, p. 155. 
11. In dezelfde zin: Lieuwen, De NV 33e jrg., 1955, p. 84. Mok/Van Huizen, Pensioenver
zekering, 1984, p. 33 oordelen dat waar de PSW van toepassing is, de werkgever van meet af 
aan slechts de verplichting tot premiebetaling heeft. Dit oordeel gaat te ver en houdt ten 
onrechte geen rekening met de inhoud van de toezegging. 
12. In deze zin ook de staatssecretaris van SZ bij mondeling behandeling van de PSW 1952 
in de Eerste Kamer, Hand. E K 1952, p. 873. 
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Dit onderscheid is met zoveel woorden neergelegd in de Belgische 
wetgeving met betrekking tot de aanvullende bedrijfspensioenen.13 Indien 
op het uitvoeringsorgaan een mspanniningsverbintenis rust, heeft het 
ingevolge de Belgische wet geen andere verplichting dan de pensioen
gelden als een "goed huisvader" te beheren en deze naar beste vermogen 
te beleggen. Tevens betaalt het uitvoeringsorgaan de pensioenen. Het is 
echter de werkgever die hiertoe tegenover de werknemer gebonden blijft 
indien het uitvoeringsorgaan in gebreke is. Feitehjk treedt het uit
voeringsorgaan op als tussenpersoon. Wanneer het uitvoeringsorgaan een 
resultaatsverbintenis op zich heeft genomen, waarborgt het daarentegen 
een resultaat, een bepaalde uitkomst. De werkgever is dan niet meer 
aansprakelijk voor de pensioenbetaling. 
Bij het uitvoeren van pensioentoezeggingen overeenkomstig de PSW 
nemen verzekeraars steeds een resultaatsverbintenis op zich. Dit is 
inherent aan het karakter van de te sluiten verzekeringsovereenkomsten. 
Ook met een pensioenfonds wordt een verzekeringsovereenkomst gesloten, 
maar tevens nemen de fondsen op de voet van art. 7, eerste lid, onder
deel i , PSW in de statuten en reglementen bepalingen op betreffende de 
wijziging van aanspraken voor het geval de financiële toestand daartoe 
aanleiding geeft. Dit duidt niet op een resultaatsverbintenis. Hieraan zou 
een argument ontleend kunnen worden de werkgever aansprakelijk te 
achten. 

17.4.2. Garantie betreffende financiering 

In eindloomegelingen is de werkgever gewoonlijk de sluitpost van de 
financiering. Hij dient aan het uitvoeringsorgaan een zodanig premiebedrag 
af te dragen als het orgaan zal bhjken nodig te hebben om de verplich
ting tot pensioenbetaling na te komen. In deze zin staat de werkgever 
garant voor de financiering van de pensioenen. Wanneer de werkgever een 
zodanige garantie op zich neemt, is het niet aannemelijk dat hij tevens 
aansprakelijk blijft voor de pensioenbetaling. 

17.4.3. Zeggenschap over beleggingen 

Bij ondernemingspensioenfondsen heeft de werkgever in een aantal 
gevallen invloed öp de wijze waarop de voor pensioen bestemde gelden 

13. Art. 25-29 KB 15 mei 1985, BS 1985, p. 8683 e.v. Hierover Fredericq, RW 1985-86, p. 
2616 en 2618. 
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worden belegd. Zo komt het voor dat de Raad van Bestuur of de Directie 

van de onderneming een goedkeuringsbevoegdheid ten aanzien van de 

beleggingen heeft.1 4 Een goedkeuringsbevoegdheid schept een beïnvloe

dingsmogelijkheid op afstand; de werkgever kan het beleggingenbeleid niet 

positief sturen, doch niettemin wordt de werkgever mede-verantwoordelijk 

voor solide beleggingen met een voldoende rendement. Onder omstandig

heden kan deze verantwoordelijkheid resulteren in aansprakelijkheid voor 

de pensioenbetaling, bijvoorbeeld indien de werkgever zonder deugdelijke 

reden instemt met een onverantwoord beleggingenbeleid. 

17.5. Juridische grondslag voor bevrijding uit en overgang van verpUchting tot 

pensioenbetaling 

D e pensioentoezegging kan inhouden dat de werkgever zich door premie

betaling bevrijdt van de verplichting tot pensioenbetaling onder gelijk

tijdige overgang van deze verplichting op het uitvoeringsorgaan. Ik 

bespreek hieronder op welke juridische grondslag een en ander kan 

berusten. 

17.5.1. Objectieve schuldvernieuwing: omzetting pensioenbetaling in premie

betaling 

Schuldvernieuwing is één van de wijzen waarop verbintenissen te niet 

kunnen gaan (art. 1449-1460 BW) . In het N B W is schuldvernieuwing 

mogelijk binnen het kader van de afstand van een vorderingsrecht (art. 

6.2.4.14a N B W ) . 

Van objectieve schuldvernieuwing is sprake bij een overeenkomst tussen 

schuldeiser en schuldenaar, waarbij de schuldeiser afstand doet van zijn 

verbintenis tegenover de schuldenaar en deze tegenover de schuldeiser een 

nieuwe verbintenis op zich neemt.1 5 Op de pensioenovereenkomst toege

past houdt de schuldvernieuwing in dat de werknemer tegenover de 

werkgever afstand doet van het vorderingsrecht met betrekking tot de 

pensioenbetaling, terwijl de werkgever als tegenprestatie de verplichting 

tot het betalen van premies aan het uitvoeringsorgaan op zich neemt. 

In de rechtspraak is wel aangenomen dat de uitvoering van de pensioen

toezegging met objectieve schuldvernieuwing gepaard gaat. Het Hof 

Amsterdam 19 april 1956, N J 1956, 603 oordeelt dat: 

14. FPPF, Statutair niet bepaald, 1986, p. 11. 
15. Zie art. 6.2.4.14a NBW en hierover Asser-Hartkamp, Verbintenissenrecht 1,1988, nr. 623. 
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"wanneer ingevolge de tussen werkgever en werknemer getroffen 
pensioenregeling het pensioen bij een derde (verzekeraar) wordt 
"ondergebracht", de verplichting van de werkgever, om te zijner tijd 
pensioen aan de werknemer uit te keren, wordt omgezet in een geheel 
andere verplichting, te weten die tot nakoming van de met de derde 
gesloten verzekeringsovereenkomst, met name die tot betaling der 
assurantiepremie". 

Ui t H R (belastingkamer) 8 juni 1977, B M B 1979/5 is eveneens afgeleid dat 
het uitvoeren van de pensioentoezegging objectieve schuldvernieuwing 
meebrengt. Het arrest betreft de vraag of de werkgever een pensioen
reserve op grond van art. 13 Wet IB mag vormen voor in toekomstige 
jaren te verwachten hogere premielasten als gevolg van loonsverhogingen. 
De Hoge Raad beantwoordt de vraag ontkennend. Met de jaarlijkse 
premiebetaling aan het onderhavige pensioenfonds heeft de belanghebbende 
volgens de Hoge Raad namelijk de in enig jaar door haar werknemers 
verdiende pensioenaanspraken reeds volledig gedekt. In het hcht van deze 
uitspraak moet volgens Stevens worden aangenomen dat: "de verplichting 
om pensioenuitkeringen te verstrekken is vervangen door de verplichting 
premies te betalen aan het fonds dat met de uitvoering is belast". Stevens 
acht zulks "houdbaar" voor: "regelingen waarin de werkgever zich door 
premiebetaling geheel van zijn verplichtingen jegens de werknemers heeft 
gekweten en bij beëindiging van de premiebetalingsverphchting geen 
ongedekte aanspraken resteren."16 

Mok en Van Huizen zijn daarentegen van mening dat objectieve schuld
vernieuwing "in elk geval" niet plaats vindt. A a n dit oordeel ligt het 
uitgangspunt ten grondslag dat ingevolge de strekking van de PSW de 
werkgever van meet af aan niet de verplichting tot pensioenbetaling, maar 
slechts die tot premiebetaling heeft gehad. 1 7 Dit uitgangspunt is, bhjkens 
het voorgaande, evenwel onjuist. 
De theorie van objectieve schuldvernieuwing geeft een verklaring voor de 
bevrijding van de werkgever uit de verplichting tot pensioenbetaling. Voor 
het ontstaan van verbintenissen tussen het uitvoeringsorgaan en de 
werknemer is een nadere overeenkomst vereist. Op het terrein van 
pensioenverhoudingen valt een en ander samen in de driepartijenovereen-
komst die in het kader van het uitvoeren van de pensioentoezegging tot 
stand komt. 

16.Stevens, Fiscale aspecten van de V U T , MAB1987, p. 144. 
17.Mok/Van Huizen, Pensioenverzekering, 1984, p. 37. 
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17.5.2. Subjectieve schuldvernieuwing: vervanging werkgever door uitvoerings
orgaan als schuldenaar 

Van subjectieve schuldvernieuwing is sprake indien de schuldeiser afstand 
doet van zijn vorderingsrecht tegenover de schuldenaar, waartegenover 
een derde zich ten opzichte van de schuldeiser verbindt. Toegepast op 
pensioenverhoudingen betekent subjectieve schuldvernieuwing dat het 
uitvoeringsorgaan als schuldenaar in de plaats treedt van de werkgever, 
die van zijn verplichtingen tegenover de werknemer wordt ontslagen. Daar 
subjectieve schuldvernieuwing aldus meebrengt dat de relatie tussen 
werkgever en werknemer, die haar bron vindt in de toezegging, teniet 
zou gaan, achten Mok en Van Huizen deze rechtsfiguur strijdig met 
enerzijds het karakter van de PSW en anderzijds de strekking van de 
overeenkomst tussen de werkgever en het uitvoeringsorgaan. Zowel de 
PSW als de overeenkomst tussen de werkgever en het uitvoeringsorgaan 
zijn er naar het oordeel van de auteurs op gericht dat de rechtsbetrek
king werkgever-werknemer in stand blijft, zulks met het oog op de 
verbintenis tot het betalen van de premies. 1 8 Dit standpunt van Mok en 
Van Huizen hangt samen met hun opvatting dat de werkgever nimmer de 
verplichting tot pensioenbetaling heeft. Naar hun mening heeft de 
werkgever enkel de verplichting tot premiebetaling en deze verbintenis 
kan - inderdaad - niet door schuldvernieuwing teniet gaan. Het uitgangs
punt van de auteurs is echter onjuist. De werkgever kan zich verbinden 
tot pensioenbetaling. Subjectieve schuldvernieuwing is dan mogelijk, in 
deze zin dat zij betrekking heeft op de verbintenis tot pensioenbetaling, 
maar niet op die tot premiebetaling. Met het oog op de premiebetaling 
blijft de rechtsbetrekking tussen werkgever en werknemer in stand. 
Subjectieve schuldvernieuwing is een rechtsfiguur waar drie partijen bij 
zijn betrokken. In pensioenverhoudingen ontstaat zij door een drie-
partijenovereenkomst, waarbij de werkgever als schuldenaar wordt 
vervangen door het uitvoeringsorgaan. Dat er een driepartijenovereen-
komst is vloeit niet alleen voort uit het karakter van de driepartijen-
verhouding in pensioenverhoudingen; de constructie van een derdenbeding 
is in het algemeen minder goed toepasbaar op de rechtsfiguur subjectieve 
schuldvernieuwing.1 9 

18. Mok/Van Huizen, Pensioenverzekering, 1984, p. 37. 
19. Zie voor pensioenverhoudingen Van der Voort, NJB1956, p. 795 en voor de rechtsfiguur 
in het algemeen Asser-Hartkamp, Verbintenissenrecht 1,1989, nr. 628. 
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17.5.3. Schuldoverneming: overneming van de verbintenis tot pensioenbetaling 

Het overnemen van een schuld vindt plaats door een tweezijdige over
eenkomst tussen de schuldenaar en een derde, waarbij de derde de schuld 
van de schuldenaar overneemt. Het verschil met schuldvernieuwing is dat 
daar de identiteit van de oorspronkelijke verbintenis verloren gaat, 
terwijl bij schuldoverneming de identiteit van de verbintenis blijft 
behouden. De overeenkomst inzake schuldoverneming heeft in zichzelf 
slechts interne werking, dat wil zeggen tussen de partijen bij die 
overeenkomst. Vertaald naar pensioenverhoudingen heeft de enkele 
overeenkomst inzake het overnemen van een schuld alleen werking tussen 
de werkgever en het uitvoeringsorgaan. Welke rechtsgevolgen voor de 
werknemer - de schuldeiser - aan de overeenkomst zijn verbonden, hangt 
allereerst af van de inhoud van de overeenkomst inzake schuldoverneming 
en vervolgens van de houding die de werknemer ten aanzien daarvan 
inneemt. E r zijn wat de rechtsgevolgen betreft drie mogelijkheden 
aanwezig. 2 0 

1. Het uitvoeringsorgaan neemt de schuld van de werkgever over zonder 
zich jegens de werknemer tot betaling te verplichten. 

Hierbij is sprake van een overeenkomst inzake schuldoverneming die 
alleen interne werking heeft. De overeenkomst heeft slechts rechtsgevolg 
in de verhouding tussen werkgever en uitvoeringsorgaan. De werknemer 
staat hier buiten. Duidehjk is dat een dergelijke slechts intern werkende 
overeenkomst geen invloed kan hebben op de rechten die de werknemer 
tegenover de werkgever aan de toezegging ontleent. De werkgever blijft 
volledig aansprakelijk voor de pensioenbetaling. Voorts verkrijgt de 
werknemer aldus geen rechtstreekse aanspraken tegenover het uitvoe
ringsorgaan. Daar de uitvoeringsplicht dit wel dient mee te brengen, is de 
slechts intern werkende schuldoverneming wegens strijd met de strekking 
van de PSW niet toegestaan. 

2. Het uitvoeringsorgaan neemt de schuld van de werkgever over en 
verplicht zich jegens de werknemer tot betaling van de schuld. 

Hierbij aanvaardt de werknemer het uitvoeringsorgaan als debiteur, doch 
ontslaat hij de werkgever niet van zijn uit de pensioentoezegging 
voortvloeiende verplichtingen. Het rechtsgevolg is dat het pensioenfonds 
of de verzekeraar als hoofdelijk medeschuldenaar naast de werkgever moet 

20. Zie Asser-Hartkamp, Verbintenissenrecht 1,1988, nr. 602 e.v. 
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worden aangemerkt. De werkgever wordt dus niet van zijn pensioen
betalingsverplichting bevrijdt. Deze variant van het overnemen van een 
schuld wordt wel cumulatieve, versterkende of onvoltooide schuldover-
neming genoemd. De aanvaarding van een derde als debiteur kan in het 
algemeen geschieden op grondslag van een rechtstreekse overeenkomst 
tussen derde en crediteur of door aanvaarding van het derdenbeding dat 
in de overeenkomst van schuldoverneming ligt besloten. In pensioen
verhoudingen zal sprake zijn van een rechtstreekse overeenkomst, als 
onderdeel van de driepartijenovereenkomst die ter uitvoering van de 
pensioentoezegging ontstaat. 

3. Het pensioenfonds neemt de schuld van de werkgever over en nadat 
partijen hem daarvan hebben kennisgegeven, stemt de werknemer toe 
in de overneming. 

Hierbij gaat de verplichting tot pensioenbetaling over op het pensioen
fonds of de verzekeraar; de werkgever wordt van zijn pensioenbetalings
verplichting bevrijd. Deze figuur wordt voltooide schuldoverneming of 
kortweg schuldoverneming genoemd. Het N B W geeft in de art. 6.2.3.10-13 
een regeling van de rechtsfiguur schuldovememing. Het B W regelt haar 
niet. Niettemin is schuldoverneming onder vigeur van het B W mogelijk. 2 1 

De voltooide schuldovememing is in beginsel een tweezijdige overeen
komst tussen de schuldenaar en de derde (werkgever en uitvoerings
orgaan), maar de toestemming van de schuldeiser (de werknemer) kan 
eveneens binnen het kader van een driepartijenovereenkomst worden 
gegeven. Praktisch valt de schuldovememing wat de wijze van totstand
komen betreft dan ook nauwelijks te onderscheiden van subjectieve 
schuldvernieuwing. Een verschil is wel dat bij schuldoverneming een 
kennisgeving van beide partijen is vereist, maar de één kan hierbij als 
vertegenwoordiger voor de ander optreden. 
Volgens Rb. Rotterdam 2 maart 1955, N J 1955, 796 gaat het uitvoeren van 
de pensioentoezegging met schuldovememing gepaard. Naar het oordeel 
van de rechtbank is de werkgever (in casu: de Veiling) die een pensioen 
toezegt: 

"van de daaruit voortspruitende verplichtingen [...] bevrijd door de 
oprichting en financiering van - en de overneming van de pensioen
schuld door - de Stichting, gepaard (gaande, E L ) met toetreding van 

21. Volgens H R 9 april 1958, NJ 1958,331 verzet geen wetsbepaling zich tegen schuldoverneming. 
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eiser tot de Stichting, insluitende ontslag van de Veiling van haar 
verbintenis". 

Ook de S E R oordeelt in zijn advies 87/04 dat het uitvoeren van de 
pensioentoezegging inhoudt dat het uitvoeringsorgaan de pensioenbeta-
lingsverplichting van de werkgever overneemt.2 2 

17.5.4. Conclusie 

De bevrijding van de werkgever uit de verplichting tot pensioenbetaling 
enerzijds en het totstandkomen van aansprakelijkheid ter zake van de 
pensioenbetaling van het uitvoeringsorgaan anderzijds kan op drie 
manieren gestalte krijgen: 
1. door objectieve schuldvernieuwing plus een nadere overeenkomst 

betreffende de pensioenbetaling: de omzetting van pensioenbetaling in 
premiebetaling gevolgd door een overeenkomst tussen werknemer en 
uitvoeringsorgaan inzake de pensioenbetaling; 

2. door subjectieve schuldvernieuwing: het vervangen van de werkgever 
door het uitvoeringsorgaan als debiteur; 

3. door voltooide schuldoverneming: het overnemen van de schuld door 
het uitvoeringsorgaan onder gehjktijdige bevrijding van de werkgever 
uit de verplichting tot pensioenbetaling. 

Elk van deze rechtsfiguren kan een verklaring bieden voor de bevrijding 
enerzijds en het tot stand komen van aansprakelijkheid anderzijds. Een 
verschil tussen aan de ene kant schuldvernieuwing en aan de andere kant 
schuldoverneming is, dat bij de eerste rechtsfiguur de identiteit van de 
oorspronkelijke verbintenis verloren gaat en bij de tweede rechtsfiguur de 
identiteit behouden blijft. Ten aanzien hiervan kan men in pensioen
verhoudingen weer twee kanten op redeneren. Ofwel men oordeelt dat het 
uitvoeringsorgaan een geheel eigen verbintenis op zich heeft willen nemen 
en dat partijen zich aldus van de oorspronkelijke verbintenis los hebben 
willen maken. Dan is er sprake van schuldvernieuwing. Ofwel men oordeelt 
dat het uitvoeringsorgaan de verbintenis op zich heeft willen nemen, zoals 
de werkgever deze heeft toegezegd. Dan is er sprake van schuldover
neming. Beide mogelijkheden kunnen zich voordoen. Welke rechtsfiguur in 
concreto aanwezig is, hangt af van de feitelijke omstandigheden van het 
geval, waaronder begrepen de inhoud van de pensioentoezegging en van de 
overeenkomst tussen de werkgever en het uitvoeringsorgaan. 

22. SER, advies 87/04, p. 47. Zie voorts Nijk, Vb. 1952, p, 308 en Van der Voort, Vb. 1957, 
p.1. 
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Hoofdstuk 18 

C O L L E C T I E V E E N I N D I V I D U E L E P E N S I O E N V E R Z E K E R I N G 

18.1. Collectieve verzekering 

18.1.1. Kenmerk collectieve verzekering 

Van een collectieve verzekering is sprake indien de werkgever in de vorm 
van een raam- of mantelovereenkomst één verzekering sluit ten behoeve 
van alle werknemers of de nader aangeduide groep van werknemers.1 

Voor collectieve verzekeringen is kenmerkend dat voor de hoogte van de 
premies en de uitkeringen voor de groep waarvoor de verzekering is 
bedoeld, een zodanige maatstaf wordt aangelegd dat beiden (premies en 
uitkeringen) collectief, in totaal, met elkaar in evenwicht zijn. Dit brengt 
mee dat het vaststellen van de premies enerzijds en de pensioenaan
spraken anderzijds plaatsvindt volgens uniforme grondslagen, die voor de 
gehele groep gelden. Voor het vaststellen van premies en pensioenaan
spraken wordt bij de collectieve verzekering derhalve geabstraheerd van 
de individuele omstandigheden - gezondheid, leeftijd, sterfte- en invahdi-
teitskans - van ieder hd van de groep afzonderlijk. Het streven is, anders 
gezegd, niet gericht op individuele equivalentie tussen premie, prestatie en 
risico. 
Op de collectieve evenwichtsvergehjking tussen premies en uitkeringen is 
het systeem van doorsneepremies gebaseerd. Dat is een systeem waarbij de 
premies volgens uniforme grondslagen worden berekend, zonder dat de 
hoogte van de premie in directe relatie staat tot de hoogte van de 
uitkering of het risico. Een ander kenmerk van de collectieve verzekering 
is dat de premies en uitkeringsvoorwaarden gedurende de looptijd van de 
verzekering vast liggen en bijgevolg ook gaan gelden voor degenen die 
tijdens de looptijd van de verzekering tot de groep gaan behoren. 2 

Het evenwicht tussen premies en uitkeringen in een collectieve pensioen
verzekering is gebaseerd op een constante leeftijds- en salarisopbouw van 

1. Stigter/Ploeg, Levensverzekering, 1983, p. 14; Dorhout Mees, Het nieuwe verzekerings
recht, 1987, nr. 42. 
2. Stigter/Ploeg, Levensverzekering, 1983, p. 166. 
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het personeel. Een wijziging in de leeftijdsopbouw doorbreekt het 
evenwicht. Daar het vaststellen van een uniforme of doorsneepremie in 
feite betekent dat jongeren meer en ouderen minder premie betalen dan 
voor de financiering van hun individuele aanspraak nodig is, zal een 
wijziging in die zin dat het aantal ouderen relatief toeneemt de finan
ciering van de pensioenaanspraken, althans in eindloonregelingen, in 
moeilijkheden kunnen brengen. Dit is het geval bij een sterke uittreding 
van het aantal jongeren in een onderneming en het kan zich ook voor
doen indien het personeel van een onderneming vergrijst, zoals in het 
geval een personeel-stop geldt dan wel als symptoom van de vergrijzing 
van de Nederlandse bevolking in haar geheel. De hieruit voortvloeiende 
wijzigingen in de personeelsopbouw hebben haar weerslag op het deel-
nemers-/verzekerdenbestand van het pensioenfonds dat c.q. de verzekeraar 
die de pensioenregeling uitvoert. Overeenkomstige financieringsmoeihjk-
heden kunnen optreden indien er een relatieve toename is van het aantal 
hoger gesalarieerde werknemers, met dien verstande dat het premie
percentage kan zijn gedifferentieerd naar loonklassen. 
De omstandigheid dat een collectieve verzekering op een constante 
leeftijds- en salarisopbouw is gebaseerd, maakt dat zij alleen toepasbaar 
is in grotere verbanden: grotere ondernemingen en bedrijfstakken. Voor 
kleine bedrijven is het sluiten van een collectieve verzekering vaak niet 
mogelijk, omdat daar eerder belangrijke verschuivingen in de personeels-
en salarisopbouw zijn te verwachten.3 

18.1.2. Verzekering voor een groep 

De collectieve verzekering is bedoeld voor een groep. Toch wordt niet de 
groep als zodanig verzekerd, maar ieder l id van de groep afzonderlijk. 
Een collectieve verzekering valt derhalve uiteindelijk uiteen in een 
complex van samenhangende uniforme individuele verzekerings
overeenkomsten, waaraan de betrokkenen individuele aanspraken ontlenen. 
De nadruk bij de collectieve verzekering ligt dan ook op de uniformiteit 
- die gestalte krijgt in de raamovereenkomst welke de werkgever sluit -
al is aan die uniformiteit inherent dat de verzekering voor een groep 
bedoeld is. 4 

3. Thieny, Pensioen- en spaarfondsen, 1955, p. 151; Stigter/Ploeg, Levensverzekering, 1983, 
p. 16. 
4. Thierry, Pensioen- en spaarfondsen, 1955, p. 149; Stigter/Ploeg, Levensverzekering, 1983, 
p. 15 en 165. 
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De omstandigheid dat in feite een aantal individuele verzekeringen tot 

stand komt uit zich bijvoorbeeld in de mededelingsplicht. Deze phcht 

dient ten aanzien van iedere werknemer opnieuw te worden nageleefd. 

Evenzo heeft een schending van de mededelingsplicht voor zover het 

feiten aangaande één werknemer betreft, slechts rechtsgevolgen voor de 

verzekering ten aanzien van deze werknemer.5 Het is nochtans niet 

uitgesloten dat in concreto de verzekeringsovereenkomst aldus moet 

worden uitgelegd dat het uitvoeringsorgaan alle nieuwe risico's bij 

voorbaat heeft aanvaard.6 

18.1.3. Solidariteit 

De omstandigheid dat in een collectieve verzekering wordt afgezien van 

individuele omstandigheden brengt mee, dat in de verzekering solida-

riteitselementen besloten hggen. Afhankelijk van de preciese inhoud van 

de verzekering en de afbakening van de groep kan het gaan om de 

hiervoor aangestipte solidariteit van jongeren met ouderen en van lager 

met hoger gesalarieerden, solidariteit van gezonden met zieken, solidari

teit van degenen met een kortere met degenen voor wie een langere 

levensverwachting geldt. De solidariteit van gezonden met zieken biedt 

een mogelijkheid de pensioenopbouw gedurende de arbeidsongeschiktheid 

van werknemers voort te zetten. Ook kan het gaan om solidariteit van 

alleenstaanden met gezinnen, indien voor de uniforme premie een nabe

staandenpensioen is verzekerd. Het sohdariteitselement houdt steeds in dat 

enerzijds de premie door de verzekerden gezamenlijk wordt gedragen en 

anderzijds de omvang van de individuele aanspraken en risicofactoren 

geen invloed hebben op de hoogte van de individueel verschuldigde 

premie. In dat opzicht kan de collectieve pensioenverzekering als een 

vorm van vrijwillige sociale verzekering worden opgevat.7 

De sohdariteitselementen geven de collectieve verzekering een eigen aard, 

die de uit de desbetreffende overeenkomst voortvloeiende rechtsgevolgen 

beïnvloedt en betekenis heeft voor de wijze waarop de uit de over

eenkomst voortkomende verbintenissen dienen te worden uitgelegd (vgl. 

art. 6.5.3.1 N B W ) . Volgens H R 26 februari 1988, nr. 13.313 (n.g.) komt 

5. Rb. 's-Gravenhage 13 mei 1987, NJ 1988,460. 
6. Vgl. voor een zodanige aanvaarding met betrekking tot een kredietveizekering: H R 7 
oktober 1988, NJ 1989,122. 
7. Vgl. hierbij De Jong, De verzekeringsgedachte in de sociale zekerheid, 1986, p. 75. 
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mede aan het "solidariteitsbeginsel in een bedrijfstak" betekenis toe voor 
de uitleg van de verbintenissen van een bedrijfspensioenfonds.8 

18.1.4. Deelnemingsplicht 

De typering van de collectieve pensioenverzekering als een vorm van 
vrijwillige sociale verzekering geeft aan dat de verplichting tot deel
neming in de verzekering niet zonder overleg tussen (organisaties van) 
werkgevers en werknemers bij wet wordt opgelegd. Voor de individuele 
werknemer dient toetreding tot de verzekering - geheel in overeen
stemming met haar collectieve karakter - echter (contractueel) verplicht 
te zijn. Verphchte deelneming is voor de collectieve verzekering essen
tieel. Indien werknemers vrijelijk omtrent deelneming aan de collectieve 
verzekering kunnen beslissen, bestaat het gevaar dat alleen die werk
nemers toetreden voor wie de verhouding tussen premie en uitkering 
individueel beschouwd voordehg is (auto-selectie) en zou de financiering 
van de pensioenaanspraken problematisch kunnen worden. Indien toe
treding niet verplicht is, zou in feite de grondslag aan de collectieve 
verzekering komen te ontvallen. De collectieve verzekering bevat dan ook 
vrijwel steeds de bepaling dat de werkgever gehouden is alle werknemers, 
die tot de groep behoren en gaan behoren, voor de verzekering aan te 
melden. 9 Hiertegenover staat dat het uitvoeringsorgaan een acceptatie-
plicht heeft en niet op individuele omstandigheden mag selecteren, 
behoudens indien de verzekering selectie uitdrukkelijk toelaat. E r kan 
bijvoorbeeld de voorwaarde van medische goedkeuring gelden. De aanmel
ding en acceptatie zijn noodzakelijke rechtshandelingen teneinde de 
verzekering ten aanzien van individuele werknemers perfect te laten 
worden; aldus ook Rb. 's-Gravenhage 13 mei 1987, N J 1988, 460 met 
betrekking tot een collectieve B-polis. 

Soms is de aanmeldings- en acceptatieplicht niet met zoveel woorden 
vastgelegd. Op een dergehjk geval heeft de uitspraak van Hof 's-Herto-
genbosch 18 december 1979, rolno. 306/78/He (n.g.) betrekking. Het hof 
oordeelt dat toelating tot de onderhavige pensioenregeling (van het 
Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie) aanmelding veronderstelt, doch 
deze aanmelding niet verplicht is nu noch de statuten, noch de reglemen
ten een daartoe strekkende bepaling bevatten. De rechtbank had geoor-

8. De conclusie van de A - G bij dit arrest is gepubliceerd in NJ 1988,490. 
9. Tulfer, Pensioenen, 1986, p. 106; Stigter/Ploeg, Levensverzekering, 1983, p. 166. 
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deeld dat de verplichting tot aanmelding en acceptatie voortvloeit uit de 
"op de solidariteitsgedachte gebaseerde structuur" van de pensioenregeling. 
De opvatting van de rechtbank acht ik juist. De aard van de collectieve 
verzekering brengt zowel een aanmeldings- als een acceptatieverphchting 
met zich. In het algemeen zal dit geen problemen opleveren, omdat de 
aanmeldingsplicht duidelijk is omschreven. Een aanmeldingsplicht kan ook 
voortvloeien uit een cao waaraan de werkgever is gebonden. Hierbij kan 
het betalen van de verschuldigde premie - indien voldoende gepreciseerd-
als aanmeldingshandeling worden uitgelegd. E r kan zelfs nog wel een 

stap verder worden gegaan: indien maar premie wordt voldaan en indien 
tevens een acceptatieplicht aanwezig is, dan doet aanmelding eigenlijk 
niet meer ter zake voor het ontstaan van pensioenaanspraken. De 
aanmelding is dan slechts een schakel in het proces om de aanspraken te 
gelegener tijd geldend te maken. 

18.1.5. Differentiatie 

De groep voor welke een collectieve pensioenverzekering is bedoeld kan 
het gehele personeel omvatten. Aan de collectiviteit/uniformiteit van de 
verzekering wordt nochtans geen afbreuk gedaan indien het personeel op 
grond van bepaalde kenmerken weer in kleinere groepen is ingedeeld en 
voor de verschillende groepen afzonderlijke collectieve verzekeringen 
worden gesloten dan wel bepaalde groepen van de verzekering zijn 
uitgesloten. 1 0 Z o kan een indeling plaatsvinden op grond van de aard van 
de functie en kan voor bijvoorbeeld directieleden of personen in een 
bepaalde functiecategorie een andere verzekering tot stand komen dan 
voor het overige personeel. Een indeling op grond van geslacht is op 
grond van art. 1637ij B W en de art. 12a-f Wet gelijke behandeling mannen 
en vrouwen (WGB) verboden, met dien verstande dat in een loongerela
teerde pensioenregeling voor de omvang van de werkgeverspremie en in 
een beschikbare premie-regeling voor de omvang van het pensioen 
rekening mag worden gehouden met voor mannen en vrouwen verschil
lende actuariële berekeningselementen (art. 12c W G B ) . Het komt ook voor 
dat als voorwaarde voor deelneming in de collectieve verzekering de eis 
van medische goedkeuring wordt gesteld. E r wordt dan gedifferentieerd 
naar gezondheidsrisico. Naar leeftijd wordt gedifferentieerd indien 
werknemers boven een bepaalde leeftijd niet of slechts tegen een hogere 
premie tot de verzekering worden toegelaten. 

10. Zie ook Rb. Utrecht 3 juli 1985, RZA1988,111, r.o. 12. 

328 



Het toepassen van risicoselectie is binnen het raam van een collectieve 
verzekering toelaatbaar. Niet de solidariteit, maar de uniformiteit is 
immers kenmerkend voor de collectieve verzekering. Dat een collectieve 
verzekering is gesloten, zegt op zich zelf niets over de wijze waarop de 
collectiviteit is afgebakend. Een te ver doorgevoerde differentiatie kan 
niettemin in strijd komen met het wezen van de collectieve verzekering. 
Wanneer te veel individuele omstandigheden bepalend zijn voor de 
toetreding tot de collectieve verzekering kan een grens worden over
schreden, waardoor er nog slechts naar de vorm een collectieve verze
kering aanwezig is, maar inhoudelijk van een individuele verzekering 
dient te worden gesproken. 

18.2. Individuele verzekering 

In de uniformiteit onderscheidt de collectieve verzekering zich van de 
individuele verzekering. Bij de individuele verzekering is het streven 
gericht op het bewerkstelligen van evenwicht tussen premies en prestaties 
voor elke verzekering afzonderlijk. Dit streven naar een individueel 
evenwicht impliceert niet dat er equivalentie tussen premie en feitehjke 
uitkering aanwezig is, daar immers de tegenover de premie bestaande 
prestatie ook het dekken van een bepaald risico - ofwel het bieden van 
zekerheid - insluit. De omstandigheid dat voor sommige verzekerden het 
risico - bijvoorbeeld overhjden - zich wel en voor anderen niet voordoet, 
doorbreekt de equivalentie tussen premie, prestatie en risico derhalve 
niet. De premieberekening bij de individuele verzekering gaat juist mede 
uit van de omstandigheid dat het risico zich niet voor alle verzekerden 
realiseert. In deze zin kan ook in de individuele verzekering een sohdari-
teitselement worden gezien. Ui t de aard van individuele verzekeringen 
vloeit dan ook niet voort dat er geen groepen verzekerden bijeen worden 
gebracht. Ook de individuele verzekering is er integendeel op gericht 
groepen verzekerden bijeen te brengen, maar dan wel groepen met een 
zelfde risico. 1 1 De individuele verzekering maakt het zo mogelijk risico
selectie toe te passen. Anders dan bij de collectieve verzekering vindt de 
indeling van de groep bij de individuele verzekering plaats aan de hand 
van individuele omstandigheden.1 2 Solidariteit in deze zin dat er een 

11. Vgl. De Jong, De verzekeringsgedachte in de sociale zekerheid, 1986, waar hij stelt dat 
verzekering slechts mogelijk is op basis van solidariteit en bij de gratie van het bestaan van 
collectiviteiten. 
12. Vgl. Stigter/Ploeg, Levensverzekering, 1983, p. 5; De Jong, De verzekeringsgedachte in 
de sociale zekerheid, 1986, p. 70; De Wit, De prijsvorming van verzekeringen, 1987, p. 45. 
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uniforme premie geldt, die onafhankelijk is van de hoogte van het 
individuele risico, ontbreekt bij de individuele verzekering. 

183. Toepassing op type pensioenregeling 

Vaak wordt verondersteld dat het onderscheid tussen een collectieve en 
een individuele verzekering samenvalt met het onderscheid tussen 
pensioenbasis-regelingen (vaste bedragen- en loongerelateerde pensioen
regelingen) enerzijds en beschikbare premie-regelingen anderzijds. Als 
gevolg van de uniforme grondslag die in een collectieve verzekering voor 
het vaststellen van de uitkeringen wordt gehanteerd, leent deze zich 
inderdaad goed voor toepassing bij een pensioenbasis-regeling. Niettemin 
kunnen individuele elementen in de verzekering worden gebracht, zowel 
door bij de toetreding te differentiëren naar individuele omstandigheden, 
als door in de hoogte van de premie rekening te houden met individuele 
omstandigheden. 
Beschikbare premie-regelingen zijn zeer geschikt voor individuele toepas
sing. Niettemin kan ook een beschikbare premie-regeling als een collec
tieve verzekering zijn opgezet, waarbij derhalve het streven is bijdragen 
en uitkeringen collectief met elkaar in evenwicht te brengen. Zowel 
premies als uitkeringen worden dan naar uniforme grondslagen berekend. 
Wanneer een beschikbare premie-regeling als collectieve verzekering wordt 
opgezet, is het noodzakelijk dat de groep werknemers, voor wie de 
verzekering geldt, een voldoende omvang heeft, zodat de wet der gemid
delden in werking treedt. 1 3 

18.4. Toepassing bij pensioenfondsen 

Een pensioentoezegging komt veelal voort uit het collectieve overleg 
tussen (organisaties van) werkgever(s) en werknemers over de arbeids
voorwaarden. In het verlengde hiervan dient het uitvoeren van de 
pensioentoezegging te worden beoordeeld als een collectieve aangelegen
heid. Werkgevers en werknemers beogen met het oprichten van een 
bedrijfs- of ondernemingspensioenfonds een voorziening te treffen voor 
een collectiviteit. 1 4 De wetsgeschiedenis van de PSW getuigt ook van 
deze opvatting. Volgens de memorie van antwoord bij de PSW 1952 brengt 
de "fondsgedachte" bij pensioenfondsen mee dat: "de aanspraken niet te 

13. Thierry, Pensioen- en spaarfondsen, 1955, p. 153. 
14. De Jong, SER-adviezen over pensioenvraagstukken, 1987, p. 29 en SMA1987, p. 226. 
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zeer als individuele verzekeringen moeten worden gezien". 1 5 Bij de 
behandeling van de PSW in de Tweede Kamer verduidehjkt de staats
secretaris van Sociale Zaken de positie van een pensioenfonds als volgt: 

"Men moet dit niet zien als een soort van bundeling van individuele 
polissen, met een individueel recht van iedere arbeider op de gestorte 
premie. Het fonds biedt een samenwerking van alle arbeiders; het doet 
een beroep op de solidariteit en men doet niet juist om het zo voor te 
stellen [...] alsof het gaat om b.v. 1000 arbeiders in het fonds, die dan 
ook 1000 individuele polissen in het fonds vertegenwoordigen. Dat is mij 
te individualistisch gedacht. 
Een pensioenfonds schept [...] niet slechts een zuiver individuele 
verhouding tussen ieder van de deelnemers en het fonds, maar de 
deelnemers vormen een fonds, d.w.z. een collectivum". 1 6 

De collectieve gedachte is bij verplicht gestelde bedrijfspensioenfondsen 
wellicht nog sprekender. D e minister van S Z merkt daarover bij behande
ling van de Wet Bpf in de Tweede Kamer op dat: 

"een bedrijfspensioenverzekering [...] uitgaat van de gedachte van de 
collectieve verzekering, d.w.z, dat de bedrijfsgenoten [...] als collec
tiviteit in een bepaald bedrijf op zich nemen de nodige fondsen bijeen 
te brengen". 1 7 

De memorie van antwoord bij de Wet Bpr merkt hierover op dat: "het 
beleid van de bedrijfspensioenfondsen erop is gericht, om vanuit een 
sociaal uitgangspunt voor de totale groep deelnemers G o n g en oud) een zo 
goed mogelijke pensioenregeling tot stand te brengen". Na te hebben 
aangeduid dat dit voor beroepspensioenfondsen niet anders zal zijn, 
vervolgt de memorie: 

"In dit verband zal de grootte van de bijdragen [...] dan ook niet 
behoeven te worden bepaald door de vraag of zij "individueel wellicht 
beter en goedkoper op de vrije markt terecht zouden kunnen", doch zal 
deze eerder worden bepaald door de mate van solidariteit in de 
betrokken beroepstak".18 

15. TK1950-51,1730, p. 20. 
16. Hand. T K 1951-52, p. 40 en 60. 
17. Hand. T K 1949, p. 1101. 
18. MvA Wet Bpr, T K 1969-70,10 216, nr.5, p. 2. 
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Duidelijk blijkt uit de aangehaalde passages dat voor een pensioenfonds 
collectiviteit en solidariteit (en dus uniformiteit) kenmerkend zijn. Het 
past bij de sociale functie van een fonds dat individuele risicofactoren 
door de in het fonds deelnemende werknemers gezamenlijk worden 
gedragen. Ui t de passages blijkt ook dat bij pensioenfondsen niet alleen 
collectieve verhoudingen aanwezig zijn, maar tevens individuele aanspra
ken bestaan. A l deze elementen zijn pijlers waarop een collectieve 
verzekering is gebaseerd. Het is met het karakter van pensioenfondsen in 
overeenstemming dat de pensioenregelingen die bedrijfs- en ondernemings
pensioenfondsen uitvoeren steeds als een collectieve verzekering wordt 
opgezet. 

185. Toepassing op B-polis en C-polis 

Verzekeraars hebben anders dan pensioenfondsen niet uitsluitend een 
sociale functie. Het bedrijfsbeleid van verzekeraars wordt mede door 
commerciële overwegingen ingegeven. Het karakter van verzekeraars wijst 
dan ook niet dwingend in de richting van collectieve verzekeringen. De 
pensioenverzekeringsovereenkomsten met een verzekeraar kunnen mitsdien 
de vorm hebben van zowel een individuele verzekering als een collectieve 
verzekering. 
Op pensioenterrein is het nochtans gebruikelijk B-pohssen in te kleden 
als een collectieve verzekering. Voor kleinere werkgevers zal het in 
verband met de kans op belangrijke wijzigingen in de personeelsopbouw 
evenwel niet steeds mogelijk zijn de door hen te sluiten B-pohs de vorm 
van een collectieve verzekering te geven. 
De C-pohs biedt bij uitstek de mogelijkheid voor individuele verzekering. 
Dit is inherent aan het "flexibele" kader dat en de vrijheid die de C-polis 
beoogt te bieden. 1 9 Deze vrijheid uit zich in de bevoegdheid van de 
verzekeraar bij het vaststellen van de premie en de uitkering rekening te 
houden met de individuele omstandigheden van de werknemer. Hierdoor 
komen de voor de collectieve verzekering kenmerkende solidariteits-
elementen te ontbreken. Het is intussen niet uitgesloten dat een ver
zekeraar aan een groep werknemers - bijvoorbeeld alle personeelsleden 
van één bedrijf - een C-pohs tegen uniforme voorwaarden aanbiedt, als 
ware het een collectieve verzekering. Hiertoe zal de verzekeraar echter 
alleen overgaan indien de groep voldoende groot is en bovendien voor de 
individuele werknemers het sluiten van een C-polis verphcht is. 

19. T K 1985-86,19 638, nr.3, p. 21. 
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18.6. Samenvatting 

Een collectieve verzekering is aanwezig indien een werkgever ter uit
voering van de pensioentoezegging ten behoeve van alle werknemers of 
de nader aangeduide groep van werknemers één verzekering sluit tegen 
uniforme voorwaarden. Bij de collectieve verzekering is het streven er op 
gericht de premies en uitkeringen voor alle verzekerden gezamenlijk met 
elkaar in evenwicht te brengen. Op dit stelsel van collectieve evenwichts-
vergehjking is het systeem van doorsneepremies gebaseerd. 
Bij een individuele verzekering wordt voor elke verzekerde afzonderlijk 
evenwicht (equivalentie) tussen premie, risico en uitkering nagestreefd. 
Met de oprichting van een bedrijfs- of ondernemingspensioenfonds beogen 
partijen een voorziening voor een collectiviteit te treffen. Het karakter 
van de fondsen brengt mee dat de door hen uitgevoerde pensioenrege
lingen collectieve verzekeringen zijn. De door verzekeraars in de vorm 
van een B-pohs of C-polis uit te voeren regelingen kunnen zowel als een 
collectieve als een individuele verzekering zijn opgezet. Voor de B-polis is 
het nochtans gebruikelijk de vorm van een collectieve verzekering te kiezen. 
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Hoofdstuk 19 

U I T V O E R I N G S O R G A N E N E N T O E Z I C H T 

19.1. Me id ing 

De op een toezegging berustende pensioenregelingen worden uitgevoerd 

door bedrijfs- en ondernemingspensioenfondsen en door verzekeraars. Op 

het functioneren van pensioenfondsen enerzijds en verzekeraars anderzijds 

zijn eigen regels van toepassing. Voor de fondsen geldt het in en bij de 

PSW bepaalde. Voor de verzekeraars geldt de Wet toezicht verzekerings

bedrijf (WTV) . De W T V beïnvloedt evenwel ook het functioneren van 

pensioenfondsen. Volgens art. 10 W T V is het immers verboden het 

verzekeringsbedrijf uit te oefenen zonder vergunning van de Verzeke

ringskamer; maar indien de activiteiten van pensioenfondsen bhjven 

binnen bepaalde, door art. 6 W T V aangegeven, grenzen, is de W T V niet op 

de fondsen van toepassing. Voor het functioneren van pensioenfondsen en 

verzekeraars als rechtspersonen zijn vervolgens de bepalingen in boek 2 

B W van belang. In zoverre er sprake is van buitenlandse uitvoerings

organen, kunnen voorts regels van internationaal recht het functioneren 

van deze organen in Nederland beïnvloeden. Dit laatste geldt met name 

voor het EG-recht. Tenslotte zijn voor het functioneren van de uit

voeringsorganen van belang de bepalingen betreffende het toezicht op 

pensioenfondsen en verzekeraars. Hieronder ga ik in op de betekenis van 

de genoemde wetten en regels voor. 

19J2. D e begrippen pensioenfonds en verzekeraar 

19.2.1. Het begrip bedrijfspensioenfonds 

Een bedrijfspensioenfonds is een in een bedrijfstak werkend fonds, waarin 

hetzij alleen ten bate van werknemers, hetzij mede ten bate van personen 

die in andere hoedanigheid in de bedrijfstak werkzaam zijn, gelden 

worden bijeengebracht, strekkende tot verzekering van pensioen (art. 1, 

eerste hd, onderdeel b, PSW; art. 1, eerste hd, onderdeel b, Wet Bpf). 

Een bedrijfspensioenfonds kan meer dan één bedrijfstak omvatten; ook 

kan de werking van een bedrijfspensioenfonds beperkt zijn tot een deel 
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van een bedrijfstak of een deel van het land (art. 1, vijfde lid, PSW; 
art. 1, derde hd, en art. 2 Wet Bpf). 

19.2.2. Het begrip ondernemingspensioenfonds 

Een ondernemingspensioenfonds is een aan een onderneming verbonden 
fonds, waarin ten bate van de aan de onderneming verbonden personen 
gelden worden bijeengebracht strekkende tot de verzekering van pensioen 
(art. 1, eerste hd, onderdeel c, PSW). Een ondernemingspensioenfonds kan 
ook aan meer dan één onderneming zijn verbonden (art. 1, vierde Hd, 
PSW). Een voorwaarde daarbij is wel dat de verschillende ondernemingen 
een zekere organisatorische of economische eenheid vertonen.1 Wanneer 
een pensioenfonds voor wiUekeurige ondernemingen, die juridisch en 
economisch geheel los van elkaar staan, pensioenregelingen gaat uitvoeren, 
voldoet het fonds niet aan de omschrijving van het begrip ondernemings
pensioenfonds. In zodanig geval zou het fonds zich in feite als een 
verzekeraar gedragen, zodat kan worden gesteld dat het fonds het 
verzekeringsbedrijf uitoefent, waartoe het een vergunning ingevolge de 
Wet toezicht verzekeringsbedrijf behoeft.2 Op grond van het aangegeven 
criterium kan een ondernemingspensioenfonds bijvoorbeeld wel open staan 
voor verschülende in concernverband gelieerde ondernemingen. De 
oprichting van een ondernemingspensioenfonds voor de gezamenhjke 
geprivatiseerde ondernemingen is echter niet toegestaan. Tussen deze 
ondernemingen bestaat geen enkele juridische of feitehjke band. 

19.2.3. Het begrip verzekeraar 

Een verzekeraar is: ieder, die het verzekeringsbedrijf uitoefent (art. 1, 
eerste Hd, onderdeel g, W T V ) . De W T V maakt wat het verzekeringsbedrijf 
betreft een onderscheid in het schadeverzekerings- en het levens
verzekeringsbedrijf (art. 1, eerste hd, onderdeel f). Onder het schade
verzekerings- resp. het levensverzekeringsbedrijf verstaat de W T V 
vervolgens: "het als bedrijf sluiten van overeenkomsten van schade
verzekering (resp. levensverzekering, E L ) voor eigen rekening [...]" (art. 
1, eerste hd, onderdelen d en e). 
Voor beoordeling van de vraag of er sprake is van uitoefening van het 
verzekeringsbedn)/ is maatgevend of aan ieder uit een bepaalde groep 
personen de gelegenheid wordt geboden een verzekering te sluiten, 

1. Vgl. Tulfer, Pensioenen, 1986, p. 148. 
2. Vgl. in deze zin ook ACP, Bericht Nr. 1018,1987. 
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onverschillig of zekere voorwaarden worden gesteld. Blijkens de uitspraak 
van de Kroon in het K B van 28 juni 1980, A B 1980, 477 vormt het 
bedrijfsmatig sluiten van verzekeringen de tegenstelling tot het sluiten 
van enkele op zichzelf staande overeenkomsten. Slechts wanneer er sprake 
is van een pluraliteit van gesloten verzekeringen, wordt derhalve het 
verzekeringsbedrijf uitgeoefend. Voor de toepassing van dit criterium 
dient één collectieve verzekering - overeenkomstig de werkelijkheid - te 
worden aangemerkt als een aantal afzonderlijke, zij het samenhangende, 
individuele verzekeringen. Het sluiten van een enkele collectieve verzeke
ring kan dus reeds worden beschouwd als de uitoefening van het ver
zekeringsbedrijf.3 Het criterium inzake het voor eigen rekening sluiten 
van overeenkomsten heeft ten doel te voorkomen dat de activiteiten van 
tussenpersonen, leiden tot de vaststelling dat het verzekeringsbedrijf 
wordt uitgeoefend.4 

19.2.4. Beperken aantal uitvoeringsorganen? 

Uit de door de Verzekeringskamer verstrekte financiële gegevens pen
sioenfondsen bhjkt dat er in 1986 78 bedrijfspensioenfondsen en 999 
ondernemingspensioenfondsen functioneerden (met resp. ruim 1,5 miljoen 
en 0,6 miljoen actieve deelnemers). De S T A R heeft in het tweede interim
rapport inzake het pensioenvraagstuk met het oog op een eventueel tot 
stand te brengen pensioenphcht voor werknemers gekozen voor een 
pluriforme uitvoeringsorganisatie door bedrijfs- en ondernemingspensioen
fondsen en door verzekeraar, zulks als voortzetting van de historisch 
gegroeide situatie. Een sanering van het aantal uitvoeringsorganen acht de 
S T A R op langere termijn mogehjk, maar dit is volgens de S T A R primair 
een aangelegenheid van overleg tussen de sociale partners.5 De nota naar 
aanleiding van het eindverslag bij de wijziging van de PSW in 1981 
verklaart dat er geen reden is de inzichten van de sociale partners op dit 
punt te doorkruisen. 6 

E r zijn goede argumenten voor een beperking van het aantal uitvoerings
organen: 1. het creëren van grotere verbanden vermindert de kans op een 
pensioenbreuk; 2. de schaalvergroting heeft administratief-organisatorische 
en bestuurlijk-organisatorische voordelen en kan aldus tot een doelmatiger 
organisatie leiden, waardoor kosten kunnen worden bespaard. Overigens 

3. Vgl. Tulfer, TPV1988, p. 99. 
4. Vgl. Van Beek, diss. 1966, p. 194. 
5. STAR, Tweede interimrapport, 1975, p. 1 en 2. 
6. TK1979-80,15 539, nr.9, p. 3. 
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kan kostenbesparing ook worden bereikt door het clusteren van admini

straties. Di t gebeurt in de praktijk al. Z o voert bijvoorbeeld het G A K de 

administratie voor eenentwintig bedrijfspensioenfondsen. Redenen vóór 

handhaving van de huidige pluriforme uitvoeringsorganisatie vormen de 

beleving van een eigen bedrijfstak- of ondernemingscultuur, het vorm

geven van het bedrijfstak- of ondernemingseigene en het dragen van 

eigen verantwoordelijkheid in de bedrijfstak of onderneming. Hierbij sluit 

de huidige diversiteit wat de uitvoeringsorganisatie betreft aan bij de 

diversiteit ter zake van de arbeidsvoorwaarden in het algemeen en van 

pensioenregelingen in het bijzonder. De vormgeving van de pensioen

regelingen is de resultante van het gedecentraliseerde arbeidsvoorwaar

denoverleg op bedrijfstak- en ondernemingsniveau. Gelet op de verbonden

heid tussen pensioenoverleg, arbeidsvoorwaardenoverleg en uitvoeringsor

ganisatie is het laatste niet een terrein dat de overheid met dwingende 

regels behoort te betreden. Hiervoor zijn inderdaad de sociale partners 

verantwoordelijk. Gelet op de onderlinge verbondenheid kan worden 

vastgesteld dat het voorts niet doenlijk is maatregelen ten aanzien van de 

uitvoeringsorganisatie te nemen, indien deze maatregelen niet tevens hun 

weerspiegeling vinden het pensioen- en arbeidsvoorwaardenoverleg. 

Concreet: het beperken van het aantal bedrijfs- en ondernemingspensioen

fondsen is slechts dan realistisch indien tegelijkertijd het pensioen- en 

arbeidsvoorwaardenoverleg meer wordt geconcentreerd. Een belangrijke 

voorwaarde voor het laatste is de concentratie van het aantal werkge

versverenigingen) dat (die) het arbeidsvoorwaardenoverleg voeren. Voor 

de bedrijfspensioenfondsen is het niet ondenkbeeldig dat aldus tot een 

concentratie van het aantal fondsen kan worden gekomen. Sommige van 

dè 78 bedrijfspensioenfondsen zitten ook wel erg dicht bij elkaar. 

Bijvoorbeeld de bedrijfspensioenfondsen voor: A . enerzijds het 

Bakkersbedrijf en anderzijds het Banketbakkersbedrijf; B . enerzijds de 

Schoenindustrie en de Lederwarenindustrie en anderzijds de Beambten in 

de Schoenindustrie en de Lederwarenindustrie; C. enerzijds de Suikerver

werkende Industrie en anderzijds de Suikerwerk- en Chocoladeverwerkende 

Industrie. Een samengaan van deze fondsen is op functionele gronden 

mogehjk. 
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193. Rechtsvorm en functioneren Nederlandse pensioenfondsen 

19.3.1. Algemeen en geschiedenis 

Als pensioenfonds mogen ingevolge art. 4, eerste hd, PSW slechts 
werkzaam zijn: "rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid". Het 
artikel is in deze zin komen te luiden krachtens art. X L V I I Invoeringswet 
boek 2 B W . 7 Vóór de invoering van boek 2 B W kon een pensioenfonds 
zeer uiteenlopende rechtsvormen bezitten. Het fonds kon een vereniging 
of een nv zijn; ook kon het een stichting zijn, zij het een stichting 
waarop de toenmalige Wet op de stichtingen ingevolge art. 28, onderdeel 
f, niet van toepassing was.8 Het fonds kon voorts een rechtspersoon van 
eigen soort zijn. Ingevolge het toenmalige art. 4, vierde hd, PSW verkreeg 
een pensioenfonds namelijk rechtspersoonlijkheid door de ministeriële 
goedkeuring van de statuten en reglementen. Deze goedkeuring van de 
statuten en reglementen was tot de wijziging van de PSW in 1981 vereist. 
Het pensioenfonds dat niet reeds één van de andere vormen van rechts
persoonlijkheid bezat, werd geacht door de goedkeuring van de statuten 
en reglementen een rechtspersoon van eigen aard te zijn geworden. Bij de 
invoering van boek 2 B W wilde de wetgever aan deze "weinig overzich
telijke situatie" betreffende de rechtsvorm van pensioenfondsen een einde 
maken. De wetgever achtte het gewenst dat: "nu een algemene regeling 
van het rechtspersonenrecht tot stand komt, de uitzonderingen daarop ter 
wille van de overzichtelijkheid en rechtszekerheid zo veel mogehjk 
worden beperkt".9 Met het opnemen van het voorschrift dat pensioen
fondsen "volledige rechtsbevoegdheid" moeten bezitten, heeft de wetgever 
bedoeld vast te leggen dat een pensioenfonds in het vervolg één van de 
in boek 2 B W genoemde rechtspersoonsvormen moet kiezen. 1 0 Hiertoe is 
tevens in art. 53, eerste hd, Invoeringswet boek 2 B W bepaald dat een 
pensioenfonds waarop de PSW van toepassing is en dat niet de rechtsvorm 
van een vereniging of een nv/bv heeft, vanaf het inwerkingtreden van 
boek 2 B W een stichting i s . 1 1 

7. Wet van 8 april 1976, Stb. 229. 
8. Wet van 31 mei 1956, Stb. 327. 
9. MvT Invoeringswet hoofdstukken 1 en 6 boek 2 NBW (Wet van 8 april 1976, Stb. 228), 
TK1970-71,11 005, nr.3,p. 32. 
10. MvT bij de wet tot vaststelling van de hoofdstukken 2, 3, 4 en 5 boek 2 NBW (Wet van 
8 april 1976, Stb. 229), T K 1971-72,11416, nr.3, p. 39. 
11. Wet van 8 april 1976, Stb. 229. 
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19.3.2. Volledige rechtsbevoegdheid 

Door te bepalen dat een pensioenfonds "volledige rechtsbevoegdheid" 
moet hebben, zegt art. 4, eerste lid, PSW in feite niets anders dan dat 
het fonds rechtspersoonlijkheid moet bezitten. De uitdrukking rechts
bevoegdheid geeft namelijk aan dat het fonds zelfstandig drager van 
rechten en plichten kan zijn en wat het vermogensrecht betreft met een 
natuurlijke persoon gelijk staat (art. 2:4 B W ) . 1 2 Een pensioenfonds 
behoort ook rechtspersoon te zijn, omdat "alleen aldus sprake is van een 
zelfstandig bestaan en een eigen vermogen".1 3 Ter beveiliging van de 
overeenkomstig de P S W uit te voeren pensioentoezeggingen is de eis van 
rechtspersoonlijkheid onontbeerhjk. 
De eis dat een pensioenfonds rechtspersoon is, ligt ook in de Wet Bpf 
verankerd: bhjkens art. 5, tweede lid, onder V , Wet Bpf kan het deel
nemen in een bedrijfspensioenfonds slechts verplicht worden gesteld 
indien het fonds rechtspersoonlijkheid bezit. 

19.3.3. De diverse rechtsvormen 

Het voorgaande betekent dat Nederlandse pensioenfondsen privaat
rechtelijke rechtspersonen zijn, die de rechtsvorm kunnen hebben van een 
vereniging, een onderlinge waarborgmaatschappij, een nv/bv of een 
stichting. De stichting is volgens de memorie van toelichting bij de wet 
tot wijziging van de PSW in 1981 voor pensioenfondsen de meest aan
gewezen rechtsvorm. 1 4 De stichting is inderdaad de rechtsvorm bij 
uitstek voor de organisatie van maatschappehjke, niet op winst gerichte, 
activiteiten, waarvan bij pensioenfondsen sprake is. De stichtingsvorm is 
ook het meest gebruikelijk voor pensioenfondsen. De bv-vorm komt bij 
directie-pensioenhchamen nochtans frequent voor. De overige rechts
vormen komen incidenteel voor. Z o heeft bijvoorbeeld het Pensioenfonds 
van het G A K de rechtsvorm van een vereniging. 

19.3.4. Het uitkeringenverbod en de stichting-pensioenfonds 

Het doel van een stichting mag niet inhouden het doen van uitkeringen 
aan oprichters of aan hen die deel uitmaken van haar organen noch ook 
aan anderen, tenzij wat deze laatsten betreft de uitkeringen een ideële of 

12. Vgl. Asser-Van der Grinten, De rechtspersoon, 1986, nr. 69. 
13. MvT PSW 1952, TK1949-590,1730, nr.3, p. 7. 
14. MvT T K 1978-79,15 539, nr.3, p. 10. 
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sociale strekking hebben (art. 2:285, derde hd, BW) . Voor de stichting
pensioenfonds bepaalt art. 2:304, tweede hd, B W dat als bedoelde uitke
ringen aan de oprichters van een stichting of degenen die deel uitmaken 
van haar organen, niet worden beschouwd: "de uitkeringen die voort
vloeien uit een recht op pensioen [...]". De werkingssfeer van deze 
bepalingen is beperkt. De term uitkeringen in art. 2:285 B W duidt namelijk 
op onverphchte prestaties. E r onder vallen niet de uitkeringen (van 
pensioen) waartoe het pensioenfonds krachtens de verzekeringsovereen
komst verplicht i s . 1 5 De uitdrukking "krachtens de verzekeringsovereen
komst" moet mijns inziens ruim worden opgevat, in deze zin dat bijvoor
beeld ook niet definitief toegezegde toeslagen buiten de in art. 2:285 B W 
bedoelde "verboden" uitkeringen vallen. Slechts uitkeringen ter verdeling 
van een batig saldo na liquidatie van een pensioenfonds zijn naar mijn 
oordeel niet op de verzekeringsovereenkomst gebaseerd. Maar het doen 
van dergelijke uitkeringen behoort niet tot het doel van de stichting
pensioenfonds en valt om die reden buiten de term uitkeringen in art. 
2:285. De conclusie is dat het tweede üd van art. 2:304 B W een over
bodige bepaling inhoudt en derhalve kan worden geschrapt.1 6 

19.3.5. Aanmelden en overleggen bescheiden 

Op grond van art. 4, tweede hd, PSW is het bestuur van een pensioen
fonds verplicht de oprichting van het fonds binnen drie maanden te 
melden bij de minister van S Z W en bij de Verzekeringskamer. Binnen 
dezelfde termijn zendt het bestuur van een pensioenfonds afschriften van 
de akte van oprichting, van het reglement en van de betalingsovereen
komst als bedoeld in art. 3a PSW aan de Verzekeringskamer. Wijzigingen 
in deze stukken, alsmede een wijziging in de statuten, dienen eveneens 
aan de Verzekeringskamer te worden gezonden (art. 4, vierde lid, PSW). 
In afwijking van het voorgaande zendt het bestuur van een bedrijfs
pensioenfonds waarin het deelnemen is verplicht gesteld, dan wel deze 
verplichtstelling is aangevraagd, bedoelde stukken aan de minister van 
S Z W . Deze zendt vervolgens één exemplaar van de stukken door aan de 
Verzekeringskamer (art. 4, derde hd, PSW). De genoemde voorschriften 
strekken er toe het toezicht op de pensioenfondsen mogehjk te maken. 

15. Asser-Van der Grinten, De rechtspersoon II, 1986, p. 347; Uniken Venema, Pensioen- en 
spaarfondsen in de stichtingsvorm, 1988, p. 348. 
16. Zo ook: Uniken Venema, Pensioen- en spaarfondsen in de stichtingsvorm, 1988, p. 349. 
Wagemans, M A B 1989, p. 23, oordeelt dat een pensioenfonds in de stichtingsvorm in het 
geheel niet aan boek 2 BW is onderworpen. Deze opvatting vindt geen steun in art. 2:304 BW. 
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19.3.6. Inhoud statuten en reglementen 

De inhoud van de statuten van pensioenfondsen moet voldoen aan hetgeen 
daaromtrent in boek 2 B W is bepaald. Voorts dienen de statuten en 
reglementen te beantwoorden aan hetgeen de PSW daaromtrent inhoudt. 
De regels in boek 2 B W betreffen de interne structuur van het pensioen
fonds; het gaat om regels voor het functioneren van het fonds als 
rechtspersoon. Voor stichtingen bepaalt art. 2: 286, vierde hd, B W dat de 
statuten inhouden: 
a. de naam, met het woord stichting als deel daarvan; 
b. het doel; 
c. de wijze van benoeming van bestuursleden; 
d. de plaats waar de stichting haar zetel heeft. 
Op grond van art. 7, eerste lid, PSW moeten in de statuten en regle
menten van de fondsen bepalingen worden opgenomen betreffende: 
a. de bestemming en 
b. het beheer van het fonds; 
c. de soorten deelnemers; 
d. de inkomsten van het fonds; 
e. de belegging van de gelden; 
f. de aanspraken, welke de deelneming geeft, en het systeem van 

financiering; 
g. de wijze waarop bestuursleden worden aangewezen17; 
h. de gevallen, waarvoor de werkgever zich de bevoegdheid tot verminde

ring of beëindiging van zijn bijdrage heeft voorbehouden; 
i . de wijziging van statuten en reglementen, met name wat de wijziging 

van rechten en plichten van de deelnemers betreft; 
j . de liquidatie van het fonds. 
De genoemde onderwerpen hebben voor een deel betrekking op de 
organisatie van de pensioenfondsen (vgl. onderdelen a en b). Voor een 
ander deel betreffen zij de contractuele aanspraken van de deelnemers 
(vgl. onderdelen f en h). Hierdoor verkrijgen de statuten en reglementen 
van pensioenfondsen het eerder beschreven dualistische karakter. 1 8 Ik ben 
hierbij van oordeel dat de bepalingen over de pensioenaanspraken niet in 

17. Het wetsvoorstel Nypels houdende bepalingen inzake de medezeggenschap bij pensioen
fondsen beoogt dit onderdeel aldus te wijzigen, dat ook de wijze waarop leden van een 
deelnemersraad worden aangewezen in de statuten en reglementen dient te worden vastge
legd. Dit voorstel is op 30 mei 1989 door de T K aangenomen; zie Hand. T K 1989, p. 6272 en 
6276 en het nader gewijzigd voorstel van wet, T K 1988-89,19 008, nr.32. 
18. Zie hoofdstuk 16, De deelnemersverhouding. 
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de statuten thuishoren, maar in een afzonderlijk pensioenreglement 

opgenomen behoren te worden. 

Voor de beoordeling van hetgeen de statuten en reglementen over de in 

art. 7 PSW genoemde onderwerpen moeten inhouden, is van belang dat 

art. 4, vijfde lid, PSW voorschrijft dat deze stukken bepalingen moeten 

bevatten die beantwoorden aan de volgende PSW-artikelen: 

- art. 6 inzake de samenstelling van het bestuur; vgl. onderdeel g; 

- art. 8 inzake de ontslagrechten; vgl. onderdeel f; 

- art. 9 t.e.m. 11 inzake het overdragen, herverzekeren en dragen van 

eigen risico; vgl. onderdeel b; 

- art. 1 inzake beleggen in de "eigen" onderneming; vgl. onderdeel e; 

- art. 17 inzake het in kennis stellen van statuten en reglementen aan 

deelnemers c.q. belanghebbenden. 

Voor de inhoud van de statuten en reglementen zijn voorts van belang de 

voorschriften van art. 13 PSW inzake het kapitaaldekkingsstelsel en art. 

14 PSW inzake het sohde beleggen van de pensioengelden (vgl. onderdeel 

e). 

19.4. Rechtsvorm en functioneren Nederlandse verzekeraars 

19.4.1. Algemeen en geschiedenis 

Specifieke regels betreffende de rechtsvorm en het functioneren van 

verzekeraars zijn momenteel neergelegd in de Wet toezicht verzekerings

bedrijf (WTV) . De W T V geeft een geïntegreerde regeling van het toezicht 

op zowel het schadeverzekerings- als het levensverzekeringsbedrijf. Het 

toezicht op het schadeverzekeringsbedrijf was aanvankelijk geregeld in de 

Wet op het schadeverzekeringsbedrijf.19 Deze wet werd per 1 januari 1986 

vervangen door de Wet toezicht schadeverzekeringsbedrijf.20 Het toezicht 

op het levensverzekeringsbedrijf kent een langere geschiedenis; dit was 

sedert 1922 geregeld in de Wet op het levensverzekeringsbedrijf ( W O L ) . 2 1 

De W T V is in 1986 tot stand gekomen bij de Wet tot wijziging van de 

Wet toezicht schadeverzekeringsbedrijf, waarbij gelijktijdig de W O L werd 

afgeschaft.22 In de W T V komt een centrale betekenis toe aan de bepaling 

ingevolge welke een onderneming het verzekeringsbedrijf slechts mag 

19. Wet van 23 september 1954, Stb. 409. 
20. Wet van 18 december 1985, Stb. 705. Hierover Tulfer, V A 1986, p. 5 e.v. 
21. Wet van 22 december 1922, Stb. 716. 
22. Wet van 18 december 1986, Stb. 637; inwerkingtreding per 1 juni 1987 krachtens Besluit 
van 12 mei 1987, Stb. 219. Hierover De Jong, Beursbengel 1987, p. 365,404 en 460. 
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uitoefenen indien zij in het bezit is van een vergunning van de Verzeke
ringskamer (art. 10 W T V ) . 
De directe aanleiding voor de wijzigingen in de toezichtwetgeving ligt in 
regels van het EG-recht. Wat het levensverzekermgsbedrijf betreft gaat 
het hierbij in het bijzonder om de eerste richtlijn tot coördinatie van de 
wettehjke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toegang tot 
het directe levensverzekeringsbedrijf en de uitoefening daarvan (richthjn 
79/267). 2 3 Ik kom hierop nog terug bij bespreking van de buitenlandse 
uitvoeringsorganen. 

19.4.2. Rechtsvorm 

Verzekeraars met zetel in Nederland dienen de rechtsvorm van naamloze 
vennootschap of onderlinge waarborgmaatschappij te bezitten (art. 17, 
eerste hd, W T V ) . 

19.4.3. Functioneren 

Voorschriften met betrekking tot het functioneren van verzekeraars zijn 
te vinden in boek 2 B W en in de W T V . Boek 2 B W betreft het functio
neren van de verzekeraars als rechtspersoon. In de W T V zijn in het 
belang van de verzekerden bepalingen opgenomen die beogen te waar
borgen dat de verzekeraars aan hun verplichtingen kunnen voldoen. 
Daartoe geeft de W T V tevens regels betreffende het toezicht op verze
keraars. Hiermee hangt samen de fundamentele regel dat het verboden is 
het verzekeringsbedrijf uit te oefenen zonder vergunning van de Verze
keringskamer (art. 10, eerste hd, W T V ) . Het vergunningvereiste maakt een 
effectief toezicht mogelijk. Een vergunning wordt voor een branche 
verleend (art. 11, eerste hd, W T V ) . Voor het nakomen van de verplich
tingen zijn vooral twee voor verzekeraars geldende verplichtingen met 
betrekking tot hun financiële toestand van belang: 
1. de verplichting toereikende technische voorzieningen aan te houden 

(art. 37, eerste hd, W T V en het Besluit technische voorzieningen 
verzekeringsbedrijf)2 4; 

2. de verplichting over een solvabiliteitsmarge te beschikken (art. 39, 
eerste hd, W T V en Statenbesluit schade- en levensverzekerings
bedrijf). 2 5 

23. BG-riehtlijn van 5 maart 1979, PB 1979, Nr. L 63. 
24. Besluit van 30 oktober 1987, Stb. 553. 
25. Besluit van 11 juni 1987, Stb. 291. 

343 



195. De afbakening tassen pensioenfondsen en verzekeraars 

19.5.1. Inleiding; ratio afbakening 

Het vraagstuk van de afbakening van de activiteiten tussen pensioen
fondsen en verzekeraars betreft met name de vraag of en in hoeverre de 
fondsen vrijwillige pensioenvoorzieningen mogen uitvoeren. 
De W T V bindt het functioneren van verzekeraars voor zover het hun 
financiële toestand betreft aan strengere normen dan welke de PSW ten 
aanzien van pensioenfondsen bevat. D e pensioenfondsen moeten wel 
beschikken over bezittingen die toereikend zijn ter dekking van de 
pensioenverphehtingen (art. 13 PSW). Dit voorschrift is vergelijkbaar met 
de eis dat verzekeraars over technische voorzieningen beschikken. Voor 
pensioenfondsen geldt echter niet de verplichting over een solvabihteits-
marge te beschikken. Wanneer pensioenfondsen hun diensten nu onbelem
merd op de vrije verzekeringsmarkt zouden kunnen aanbieden, zou 
concurrentievervalsing tussen de fondsen en de verzekeraars het gevolg 
zijn. De in de W T V neergelegde afbakeningsregels beogen enerzijds dit 
concurrentievervalsend effect tegen te gaan en anderzijds pensioenfondsen 
zoveel ruimte te geven dat zij ongehinderd die activiteiten kunnen 
uitvoeren welke passen bij het sociale karakter van de fondsen. 2 6 Hiertoe 
bepaalt art. 6, derde hd, W T V dat de wet niet van toepassing is op 
(onder meer) de bedrijfs- en ondernemingspensioenfondsen, doch slechts 
voor zover de fondsen met name in art. 6, vierde hd, W T V genoemde 
pensioenvoorzieningen uitvoeren. Op grond van art. 6, zesde hd, W T V kan 
de Verzekeringskamer "in bijzondere gevallen" ontheffing van het bepaalde 
in het vierde hd verlenen. 
Het rechtsgevolg van een oversclnijding van de afbakeningsregels is dat 
het desbetreffende pensioenfonds het verzekeringsbedrijf uitoefent zonder 
vergunning van de Verzekeringskamer. Dit is een economisch dehet (art. 
1, onder 4, W E D ) . D e met overschrijding van de afbakeningsregels 
gesloten verzekeringsovereenkomsten zijn volledig rechtsgeldig. Volgens de 
nota naar aanleiding van het eindverslag bij de W T V zal het pensioen
fonds de overeenkomsten echter moeten overdragen aan een verzeke
raar. 2 7 Die overdracht kan praktisch niet of moeilijk zijn te realiseren: 
ten eerste moet een verzekeraar bereid zijn hieraan medewerking te 
verlenen en ten tweede moet de betrokken verzekeringnemer instemmen 

26. Zie Nota E V bij WTV, TK1985-86,19 329, nr.9, p. 10 en Tulfer, TPV1988, p. 99. 
27. T K 1985-86, 19 329, nr.9, p. 12. 
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met de overdracht. In theorie kan de strafbaarheid worden opgeheven 
doordat alsnog een vergunning wordt verkregen. 2 8 Praktisch zal dit op 
onoverkomelijke bezwaren stuiten in verband met de voor verzekeraars 
geldende solvabiliteitseisen en de voorgeschreven rechtsvorm van nv of 
onderlinge waarborgmaatschappij. Slechts in bijzondere gevallen kan de 
strafbaarheid door een ontheffing worden opgeheven. 

19.5.2. Bedrijfspensioenfondsen 

De W T V is niet op bedrijfspensioenfondsen van toepassing voor zover de 
fondsen binnen de bedrijfstak of bedrijfstakken, omschreven in de statu
ten, handelen ter uitvoering van (art. 6, vierde hd, onderdeel a, W T V ) : 
1. een verplichtstelhngsbeschikking als bedoeld in art. 3 Wet Bpf; 
2. een pensioentoezegging als bedoeld in art. 2 PSW; 
3. bepaalde vrijwillige pensioenvoorzieningen; 
4. een regeling inzake de vrijwillige voortzetting van de pensioen

voorziening na het einde van de deelneming. 2 9 

Een bedrijfspensioenfonds is wat zijn werkingsgebied betreft dus telkens 
gebonden aan de omschrijving van de bedrijfstak of bedrijfstakken in zijn 
statuten. De omschrijving van de bedrijfstak of bedrijfstakken in de 
verphchtsteh^gsbeschikking kan enger zijn dan de omschrijving in de 
statuten. Het bedrijfspensioenfonds kan dan ter uitvoering van pensioen
toezeggingen en vrijwillige voorzieningen in een ruimer gebied handelen 
dan ter uitvoering van de verphchtstellmgsbescmkking is toegestaan.30 

Indien evenwel de statuten de bedrijfstak(ken) precies zo omschrijven als 
de verphchtstellingsbeschikking, dan is er voor het fonds geen ruimte 
meer voor het uitvoeren van toezeggingen of vrijwillige voorzieningen ten 
behoeve van werknemers die in een andere bedrijfstak werkzaam zijn. In 
dit laatste geval is het fonds weer wel bevoegd te handelen ter uitvoering 
van een toezegging of een vrijwillige voorziening ten behoeve van de in 
die bedrijfstak(ken) werkende werknemers. Z o kan het fonds een toe
zegging omtrent een excedent pensioen uitvoeren ten behoeve van werk
nemers die krachtens een verphchtstellmgsbeschikking in het fonds 
deelnemen. 

28. De fondsen oefenen immers het verzekeringsbedrijf uit. Anders: Tulfer, TPV1988, p. 99. 
29. De vraag welke vrijwillige pensioenvoorziening een fonds mag uitvoeren werk ik uit in 
hoofdstuk 36 (Flexibiliseren en individualiseren van pensioenregelingen). Zi's voor de moge
lijkheid van vrijwillige voortzetting ook de hoofdstukken 27 en 32 (Einde deelneming in de 
pensioenregeling voor de pensioendatum en Pensioenopbouw tijdens werkloosheid). 
30. Vgl. MvT WTV, TK1985-86,19 392, nr.3, p. 12. 
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Met betrekking tot de onder (1) en (2) genoemde activiteiten gaat het om 
een verphchtstellmgsbeschikking resp. toezegging als bedoeld in de Wet 
Bpf resp. de PSW. Di t impliceert dat de bedrijfspensioenfondsen in dit 
kader slechts kunnen handelen voor zover de verphchtstelling dan wel de 
toezegging één van de pensioensoorten betreft, waarop de Wet Bpf en 
PSW van toepassing zijn. Het partnerpensioen valt daarbuiten, zodat een 
bedrijfspensioenfonds geen verplichte regeling of toezegging omtrent part
nerpensioen mag uitvoeren. Wel bestaat op beperkte schaal de mogelijk
heid een partnerpensioenvoorziening als vrijwilhge voorziening uit te 
voeren. 3 1 

19.5.3. Ondernemingspensioenfondsen 

De W T V is niet op ondernemingspensioenfondsen van toepassing voor 
zover de fondsen handelen ter uitvoering van: 
1. een pensioentoezegging als bedoeld in art. 2 PSW; 
2. bepaalde vrijwilhge pensioenvoorzieningen; 
3. een regeling inzake de vrijwilhge voortzetting van de pensioen

voorziening na het einde van de deelneming. 
Wat het handelen ter uitvoering van een toezegging betreft geldt dezelfde 
beperking ter zake van de pensioensoorten als voor de bedrijfspensioen
fondsen. 

19.6. Buitenlandse uitvoeringsorganen 

19.6.1. Inleiding; samenhang met toezicht 

De internationalisering van het bedrijfsleven gaat uiteraard niet aan het 
(pensioen)verzekeringsbedrijf voorbij. Deze internationalisering doet de 
vraag rijzen of en onder welke voorwaarden buitenlandse pensioenfondsen 
en verzekeraars in Nederland pensioenregelingen mogen uitvoeren. In het 
licht van het streven naar het tot stand brengen van de interne Europese 
markt per 1 januari 1993 heeft de vraag voor binnen de E G gevestigde 
uitvoeringsorganen extra actualiteitswaarde. Het achterliggende belang bij 
de vraag is of de Nederlandse regels betreffende het functioneren van en 
het toezicht op pensioenfondsen en verzekeraars op buitenlandse organen 
kunnen worden toegepast, dan wel de regels van het land van herkomst 
van toepassing zijn. Het laatste duidt men aan als het "home country 

31. Aldus ook: Tulfer, TPV1988, p. 100. 
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control"-principe. Het punt is van belang omdat de toezicht-regels in 
Nederland en in het buitenland kunnen verschillen. De regels in Nederland 
zijn tamelijk liberaal en bevatten eigenlijk enkel algemene financiële 
normen (normatief toezicht), terwijl in bijvoorbeeld Duitsland ook in
houdelijke normen met betrekking tot de verzekeringsovereenkomsten 
gelden (materieel toezicht). Nu zou men kunnen redeneren: indien de 
normen in het buitenland (Duitsland) strenger zijn dan in Nederland, 
waarom zou men dan de Nederlandse regels toepassen? Het belang van de 
verzekerden is toch voldoende gewaarborgd door de buitenlandse regels? 
Deze redenering zal toch problemen opleveren, omdat er tussen de landen 
feitehjke concurrentiebelemmeringen bestaan als gevolg van de omstan
digheid dat de toezicht-regels niet zijn geharmoniseerd.3 2 In het gegeven 
voorbeeld zouden Duitse verzekeraars vrije toegang hebben tot de Neder
landse verzekeringsmarkt. Maar omgekeerd zouden Nederlandse ver
zekeraars pas toegang tot de Duitse markt verkrijgen indien zij aan de 
strengere Duitse normen voldoen. E r is dus geen reciprociteit. In verband 
met zowel het belang van het Nederlandse verzekeringsbedrijf als gezonde 
inter-statelijke concurrentieverhoudingen is het vrij laten van de dienst
verlening door buitenlandse uitvoeringsorganen dan ook een heilloze weg 
zolang de verschillen in toezicht-regels bestaan. 3 3 

Naar regels van internationaal privaatrecht zijn de Nederlandse wetten 
niet van toepassing op buiten Nederland gevestigde uitvoeringsorganen. De 
wetten hebben slechts gelding binnen het Nederlands territoir. Dit ge
geven heeft weer de vraag doen rijzen of de dienstverlening van buiten
landse pensioenfondsen en verzekeraars in Nederland kan worden beperkt 
door het stellen van vestigings- of vergunningvereisten. 

19.6.2. Vrijheid van dienstverlening en art. 59-60 EEG-Verdrag 

Vestigings- en vergunningvereisten roepen met betrekking tot uitvoerings
organen gevestigd in één van de lid-staten van de E G bijzondere vraag
stukken op, die verband houden met de door de art. 59 en 60 E E G -
Verdrag gewaarborgde vrijheid van dienstverlening. D e vrijheid van 
dienstverlening verlangt opheffing van iedere beperking op die vrijheid uit 
hoofde van de omstandigheid dat de dienstverrichter gevestigd is in een 
andere lid-staat dan die waar de dienst wordt verricht. Het Hof van 
Justitie van de E G heeft evenwel erkend dat de bijzondere aard van 

32. Vgl. MvT WTV, TK1985-86,19 329, nr.3, p. 3. Zie ook Borgesius, diss. 1974, p. 51 e.v. 
33. Zie ook Verslag van openbare hoorzittingen over de voltooiing van de interne (EG) 
markt, T K 1987-88,20 596, nr.2, p. 62. 
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sommige diensten het stellen van specifieke eisen aan de dienstverrichting 
kan rechtvaardigen, zonder dat sprake is van schending van het E E G -
Verdrag. 3 4 De hieruit voortvloeiende beperkingen op de vrijheid van 
dienstverlening moeten dan wel A . worden gerechtvaardigd door het al
gemeen belang, B . gelden voor iedere persoon of onderneming die op het 
grondgebied van de betrokken staat werkzaam is en C. objectief nood
zakelijk zijn. De bijzondere kenmerken van het verzekeringsbedrijf maken 
volgens HvJ E G 4 december 1986, Jur. 1986, p. 3791 de toepassing van 
dwingende voorschriften met betrekking tot de financiële toestand, de 
verzekeringsvoorwaarden en het toezicht noodzakelijk, zulks met name ter 
bescherming van de verzekerden. Op grond hiervan oordeelt het Hof van 
Justitie dat er ten aanzien van het verzekeringsbedrijf dwingende redenen 
van algemeen belang bestaan, die een beperking op het vrij verrichten 
van diensten kunnen rechtvaardigen. Wat het verzekeringsbedrijf betreft 
is dus aan de hiervoor onder A . genoemde voorwaarde voldaan. De onder 
C. genoemde noodzakelijkheidsvoorwaarde brengt in dit verband wel mee 
dat een beperking slechts dan gerechtvaardigd is, wanneer de bepalingen 
van de staat van vestiging niet voldoende zijn om het gewenste bescher
mingsniveau te bereiken. Voor zover een EG-richtlijn de regels betref
fende de financiële toestand en de verzekeringsvoorwaarden harmoniseert 
en tevens het toezicht hierop opdraagt aan de staat van vestiging, heeft 
het land waar de dienst wordt verricht niet het recht ook zelf eisen te 
stellen en daarop toezicht uit te oefenen; aldus HvJ E G in de uitspraak 
van 4 december 1986. Tevens bepaalt het Hof dat voor zover harmonise
rende EG-regels ontbreken, het vergunningvereiste een probaat middel is 
om het toezicht doeltreffend te waarborgen. De hiervoor genoemde 
voorwaarde B. brengt mee dat een vergunningvereiste in gehjke mate voor 
Nederlandse uitvoeringsorganen zal moeten gaan gelden. D e vraag of en in 
hoeverre de eis van een vergunning geoorloofd is, dient samenvattend te 
worden beoordeeld tegen de achtergrond van de geldende EG-richtlijnen 
betreffende de uitoefening van het verzekeringsbedrijf. 

Een eis van vestiging is van veel verdere strekking dan de eis van een 
vergunning. Terwijl het vergunningvereiste een beperking op het vrij 
verrichten van diensten vormt, is de eis van vestiging in feite de 
ontkenning van die vrijheid. 3 5 Een vestigingseis acht HvJ E G in het 
arrest van 4 december 1986 aanvaardbaar wanneer deze eis voor de 

34. HvJ E G 18 januari 1979, Jur. 1979, p. 35 en 17 december 1981, Jur. 1981, p. 3305. 
35. Vgl. HvJ E G 4 december 1986, Jur. 1986, p. 3791 (Commissie/Bondsrepubliek Duitsland), 
r.o. 52. 
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uitoefening van een effectief toezicht "onmisbaar" is. Het Hof overweegt 
dat het toezicht kan worden uitgeoefend "op basis van afschriften van 
balansen, rekeningen en andere bedrijfsdocumenten" toegezonden vanuit de 
staat van vestiging. Voor de bescherming van de verzekerden is het 
derhalve niet noodzakelijk dat een pensioenfonds zich vestigt in de staat 
waar de dienst wordt verricht. Het Hof van Justitie concludeert dat de 
vestigingseis niet mag worden gesteld. 3 6 

19.6.3. EG-richtlijnen 

1. Richtlijn 79/267 betreffende uitoefening verzekeringsbedrijf 
De eerste EG-richtlijn betreffende het directe levensverzekeringsbedrijf 
(richtlijn 79/267) coördineert de voorwaarden waaronder de uitoefening 
van het verzekeringsbedrijf kan worden toegestaan. In dat kader geeft de 
richtlijn gedetailleerde regels over de solvabiliteit van verzekerings
ondernemingen. Hierbij draagt de richthjn de controle ter zake van de 
solvabihteit op aan de toezichthoudende autoriteit van de lid-staat waar 
het hoofdkantoor van de verzekeringsonderneming is gevestigd (art. 16 
e.v.). Naar het oordeel van het HvJ E G 4 december 1986, Jur. 1986, p. 
3791 volgt hieruit dat: 

"de Lid-Staat waar de dienst wordt verricht, niet het recht heeft zelf 
controles desbetreffend te verrichten, maar zich dient te verlaten op de 
solvabihteitsverklaring, opgesteld door de toezichthoudende autoriteit". 

Voor de controle op de solvabihteit geldt derhalve het "home country 
control"-principe. De richthjn laat daarentegen het stellen van regels en 
het uitoefenen van controle wat de technische voorzieningen en de 
verzekeringsvoorwaarden betreft over aan het land waar de dienst wordt 
verricht. In zoverre vormt de door het EEG-Verdrag gewaarborgde 
vrijheid van dienstverlening mitsdien geen beletsel voor het stellen van 
een vergunningvereiste. Richthjn 79/267 zelf erkent ook de noodzaak van 
de eis van een vergunning. Volgens art. 6 van de richthjn stelt een lid
staat de toegang tot het verzekeringsbedrijf op zijn grondgebied afhan
kelijk van een door de overheid te verlenen vergunning. 3 7 

36. Zie over het arrest HvJ E G 4 december 1986: Borgesius, V A 1987, p. 109 e.v. en Lasok, 
M L R 1988, p. 707 e.v. 
37. Vgl. HvJ E G 4 december 1986, Jur. 1986, p. 3791, r.o. 44. 
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2. Werkingssfeer richtlijn 79/267 
Het is van belang na te gaan welke verrichtingen onder de werkingssfeer 
van richthjn 79/267 vallen. Slechts in zoverre geldt ten aanzien van de 
solvabiliteit het "home country control"-principe. Voor de verrichtingen 
waarop de richtlijn niet van toepassing is, kan het vergunningvereiste 
dus ook in verband met de controle op de solvabiliteit worden gesteld. 
De richtlijn geldt bhjkens art. 1, eerste lid, voor kort gezegd levens- en 
lijfrenteverzekeringen en aanvullingen daarop gesloten door "levens-
verzekermgsondernemingen". Art . 2, derde hd, van de richthjn bepaalt 
vervolgens echter dat van de werkingssfeer van de richthjn zijn uitge
sloten: 

"de verrichtingen van andere mstellingen dan de in artikel 1 bedoelde 
ondernemingen die ten doel hebben aan al dan niet in loondienst 
werkzame personen, die in het kader van een onderneming of van een 
groep van ondernemingen [...] zijn gegroepeerd, uitkeringen te verstrek
ken bij overhjden, bij leven of bij beëindiging of vermindering van de 
werkzaamheid [...]". 

Deze bepaling heeft tot effect dat richthjn 79/276 niet van toepassing is 
op verrichtingen van pensioenfondsen. 

3. Nadere (voorsteüen voor) richthjnen 
De Commissie van de E G heeft op 23 december 1988 bij de Raad van de 
E G een voorstel ingediend voor een tweede richthjn tot coördinatie van 
bepalingen betreffende het directe levensverzekeringsbedrijf.38 Dit 
voorstel beoogt nadere bepalingen te geven: "ter bevordering van de 
daadwerkehjke uitoefening van het vrij verrichten van diensten". 
Concreet betekent dit dat de controle door een hd-staat over de verrich
tingen van de op zijn grondgebied gevestigde verzekeringsondernemingen 
zich zal gaan uitstrekken over de werkzaamheden die buiten zijn grond
gebied worden verricht (art. 5 van de voorgestelde richthjn). Slechts de 
staat van vestiging zou alsdan nog de eis van een vergunning mogen 
stellen (art. 12 voorstel). 
Deze voorgestelde richthjn is niet van toepassing op (onder meer) 
verbintenissen die worden aangegaan met: 

38. PB1989,Nr.C38. 
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"een persoon op wiens leven de overeenkomst wordt gesloten indien 
deze wordt aangegaan krachtens de dienstbetrekking of de beroeps
activiteit van de persoon". 

De bedoeling hiervan is de met de arbeid verband houdende collectieve 
verzekeringen en individuele pensioenverzekeringen uit te sluiten van de 
bepalingen betreffende de vrijheid van dienstverlening. Bijgevolg geldt de 
in de richthjn voorgestelde vrijheid van dienstverlening slechts voor 
individuele verzekeringen die niet in enige relatie staan tot een bedrijfs-
of beroepsactiviteit. De ratio van de uitsluiting is volgens de preambule 
van het voorstel voor de richthjn dat: "ten gevolge van het veelvoud en 
de ingewikkeldheid van de verschillende stelsels en hun nauwe relaties 
met de stelsels van sociale zekerheid, een grondige studie vereist is". 

Niettemin kondigt de Commissie aan "as soon as possible" een voorstel 
voor een richthjn voor de uitgesloten verzekeringen in te zullen dienen. 3 9 

19.6.4. Buitenlandse verzekeraars 

De regels van richthjn 79/267 zijn voor Nederland vertaald in de Wet 
toezicht verzekeringsbedrijf. Conform de richthjn stelt art. 10 W T V de 
dienstverrichting in Nederland afhankelijk van een door de Verzekerings
kamer te verlenen vergunning. E r moet vervolgens worden onderscheiden 
tussen binnen en buiten de E G gevestigde verzekeraars. 

1. Verzekeraars binnen de E G 
Wat de solvabiliteit betreft kan de binnen de E G gevestigde verzekeraar 
volstaan met het overleggen van een certificaat, afgegeven door de 
toezichthoudende autoriteit van de staat van vestiging, waarin wordt 
verklaard dat de verzekeraar beschikt over een toereikende solvabihteits-
marge (art. 20, eerste hd, W T V ) . De controle op de solvabihteit is aldus 
inderdaad onttrokken aan de Verzekeringskamer. De controle op de 
technische voorzieningen van binnen de E G gevestigde verzekeraars is wel 
aan de Verzekeringskamer onderworpen (art. 42 W T V ) . Richthjn 79/267 
somt voor elk van de E G hd-staten limitatief op welke rechtsvorm een 
verzekeraar dient aan te nemen (art. 8). 

39. Toelichting van de Commissie op het voorstel voor de richtlijn, C O M (88) 729 final, p. 4. 
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2. Verzekeraars buiten de E G 
Voor de buiten de E G gevestigde verzekeraars schrijft de W T V dezelfde 
solvabiliteitseisen voor als voor de Nederlandse verzekeraars gelden en 
dezelfde eisen met betrekking tot de technische voorzieningen als gelden 
voor binnen de E G gevestigde verzekeraars (art. 23, eerste hd, onderdeel 
c, W T V ; art. 42 W T V ) . De buiten de E G gevestigde verzekeraars dienen 
naar het recht van de staat van vestiging rechtspersoon te zijn (art. 23, 
eerste hd, onderdeel a, W T V ) . 

19.6.5. Buitenlandse pensioenfondsen 

1. De eis van rechtsbevoegdheid 
De wetgever heeft met de eis dat pensioenfondsen volledige rechts
bevoegdheid moeten bezitten, beoogd vast te leggen dat pensioenfondsen 
nog slechts één van de in boek 2 B W genoemde rechtspersoonsvormen 
zouden kunnen kiezen. Dit neemt niet weg dat organisaties en instellingen 
die volgens vreemd (buitenlands) recht rechtspersoonlijkheid bezitten, in 
het Nederlandse recht in beginsel als rechtspersoon worden erkend. Dit 
werd reeds door H R 23 maart 1866, W. 2781 beslist. Deze erkenning geldt 
ook indien de buitenlandse organisaties of mstellingen een rechtsvorm 
hebben waaraan het Nederlandse recht geen rechtspersoonlijkheid toe
kent. 4 0 De huidige tekst van art. 4, eerste hd, PSW vormt geen belem
mering voor de keuze van een fonds, dat naar vreemd recht rechtspersoon 
is. E r kan daarom worden aangenomen dat buitenlandse organisaties en 
mstellingen in Nederland als pensioenfonds werkzaam kunnen zijn, mits 
zij voldoen aan de omschrijving van bedrijfs- of ondernemingspensioen
fonds in de PSW. 

2. Boek 2 B W , PSW en W T V van toepassing? 
Voor buitenlandse pensioenfondsen bevat de PSW noch beperkingen ten 
aanzien van de vrijheid van vestiging in Nederland, noch ten aanzien van 
de vrijheid van dienstverlening vanuit het buitenland. Bij eerste be
schouwing hjkt daarom aangenomen te moeten worden dat het buiten
landse pensioenfonds zowel vanuit een vestiging in Nederland, als vanuit 
een vestiging in het buitenland op Nederlands grondgebied werkzaam kan 
zijn. De bepalingen in boek 2 B W en in de PSW kunnen naar de regels 
van internationaal privaatrecht evenwel niet worden toegepast op het 

40. Asser-Van der Grinten, De rechtspersoon, 1986, nr. 59 e.v. 
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pensioenfonds zonder vestiging in Nederland. 4 1 Aldus zou er een leemte 

zijn in de rechtsbescherming die de PSW beoogt te bieden. Bij nadere 

beschouwing blijkt de W T V de leemte echter op te vullen. De W T V is 

namelijk - binnen bepaalde grenzen - niet van toepassing op bedrijfs- en 

ondernemingspensioenfondsen, die krachtens de PSW aan het toezicht van 

de Verzekeringskamer zijn onderworpen (art. 6, derde lid, onderdeel a, 

W T V ) . Welnu: op in het buitenland gevestigde pensioenfondsen is de PSW, 

met inbegrip van het in deze wet geregelde toezicht, niet van toepassing. 

Dergelijke buitenlandse pensioenfondsen kunnen derhalve voor toepassing 

van de W T V geacht worden het verzekeringsbedrijf uit te oefenen en 

vallen aldus onder de werkingssfeer van de W T V . 

3. Pensioenfondsen binnen de E G 

Voor binnen de E G gevestigde pensioenfondsen zal deze laatste vaststel

ling betekenen dat zij, aangenomen dat de fondsen niet één van de in 

richthjn 79/267 genoemde rechtsvormen bezitten, geen certificaat betref

fende de solvabiliteit kunnen overleggen en op grond hiervan geen 

vergunning ingevolge de W T V kunnen krijgen. Wellicht zou de W T V zo 

kunnen worden uitgelegd dat de desbetreffende pensioenfondsen vallen 

onder het regiem dat voor Nederlandse verzekeraars geldt, zodat de 

Verzekeringskamer zelf de solvabiliteit kan controleren, maar dan rekt 

men de tekst van de wet wel erg ver op. Bovendien: of nu het regiem 

voor Nederlandse of voor E G verzekeraars op de pensioenfondsen van 

toepassing wordt geacht, in beide gevallen gelden voor de binnen de E G 

gevestigde pensioenfondsen andere normen dan voor Nederlandse pensioen

fondsen. E r lijkt aldus niet te worden voldaan aan de voorwaarden 

waaronder een uitzondering is toegestaan op de vrijheid van dienstver

lening als bedoeld in de art. 59 en 60 EEG-Verdrag. Met name voorwaarde 

B. betreffende de gehjke behandeling van in Nederland en in een andere 

hd-staten gevestigde verzekeringsbedrijven lijkt te worden geschonden. 

Weliswaar rechtvaardigt de ingewikkeldheid van de pensioenverzekeringen 

en de nauwe relatie daarvan met de stelsels van sociale zekerheid een 

uitzondering op de vrijheid van dienstverlening, ook de eis van een 

vergunning mag daartoe bij de huidige stand van het EG-recht aan 

pensioenfondsen worden gesteld. Maar de uitspraak van HvJ E G 4 

december 1986, Jur. 1986, p. 3791 moet mijns inziens zo worden geïnter

preteerd dat deze eis dan ook voor Nederlandse pensioenfondsen geldt. E n 

41. Vgl. hierbij HR 11 november 1988, RvdW 1988, 195: art. 2:69 en 2:180 BW zijn niet van 
toepassing op een vennootschap naar vreemd (in casu Deens) recht, ook niet indien deze 
rechtspersoon zich "binnen de Nederlandse rechtssfeer heeft begeven". 
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dit laatste is niet het geval. Indien deze interpretatie van het arrest van 
het Hof van Justitie juist is, is de conclusie dat de in de E G gevestigde 
pensioenfondsen vrij zijn in de dienstverlening in Nederland, ongeacht of 
zij al dan niet op Nederlands grondgebied zijn gevestigd. Deze vrijheid 
kan worden beperkt door voor zowel de in Nederland als de in een andere 
lid-staat van de E G gevestigde pensioenfondsen het vergunningvereiste in 
te voeren. Het verdient aanbeveling een dergehjk vereiste in de PSW op 
te nemen. Aldus zou in zekere zin worden teruggekeerd naar de tot de 
wijziging van de P S W in 1981 in art. 4 van deze wet gestelde eis van 
voorafgaande goedkeuring van de statuten en reglementen van de pen
sioenfondsen. 

4. Pensioenfondsen buiten de E G 
Voor buiten de E G gevestigde pensioenfondsen betekent de vaststelling 
dat zij onder de W T V vallen, dat deze fondsen onder dezelfde voorwaar
den als buitenlandse verzekeraars een vergunning kunnen verkrijgen, dus: 
deze fondsen moeten beschikken over een voldoende solvabiliteitsmarge en 
technische voorzieningen en rechtspersoon zijn naar het land van 
vestiging. 

19.7. Toezicht 

19.7.1. Vormen van toezicht 

Het begrip toezicht omvat de veelheid van methoden en technieken 
krachtens welke het functioneren van pensioenfondsen en verzekeraars 
kan worden gecontroleerd. E r bestaan verschulende vormen van toezicht. 

1. Toezicht op contractuele rechtsverhouding. Een geschil betreffende de 
contractuele pensioenaanspraken behoort tot de bevoegdheid van de 
burgerlijke rechter. Eventuele procedures ter zake van deelneming in en 
uitkering uit een pensioenfonds worden geacht betrekkehjk tot een 
arbeidsovereenkomst te zijn (art. 33 PSW). Dit betekent dat een geschil 
tussen de deelnemer en een pensioenfonds gewoonlijk behoort tot de 
bevoegdheid van de kantonrechter (art. 39 Wet R O ) en een zaak aan
hangig wordt gemaakt door middel van indiening van een verzoekschrift 
(art. 125b Rv). Voor procedures tegen verzekeraars is de hoogte van de 
vordering bepalend voor de vraag of de kantonrechter of de rechtbank in 
eerste aanleg bevoegd is (art. 39 en 53 Wet R O ) . 

354 



2. Toezicht op naleving verbod ongelijke behandeling. Ingevolge art. 12b 
Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen (WGB) is het pensioenfondsen 
en verzekeraars verboden met betrekking tot pensioenregelingen onder
scheid te maken tussen mannen en vrouwen. De Commissie gelijke 
behandeling kan op verzoek of uit eigen beweging een oordeel geven over 
de vraag of het discriminatieverbod wordt overtreden (art. 14 W G B ) . 
Burgerhjke rechtsvorderingen hierover betreffen de contractuele rechts
verhouding, zodat daarvoor geldt hetgeen ik hiervoor onder (1) heb 
opgemerkt. Ter zake van dergelijke rechtsvorderingen zijn op grond van 
art. 20a W G B ook groepsacties mogelijk. 

3. Toezicht op verplichte bedrijfspensioenfondsen. De minister van S Z W 
oefent preventief toezicht uit op de inhoud van de statuten en reglemen
ten en de financiële opzet van de bedrijfspensioenfondsen, zowel bij een 
beslissing op een verpUchtstellingsverzoek (art. 5, tweede lid, Wet Bpf) 
als bij wijzigingen van de statuten en reglementen of de financiële opzet 
van de fondsen (art. 3, vijfde lid, Wet Bpf). 

4. Toezicht via boek 2 B W . Als rechtspersoon zijn de uitvoeringsorganen 
onderworpen aan de bepalingen van boek 2 B W . Deze bepalingen betreffen 
het functioneren van de pensioenfondsen als rechtspersoon; het gaat 
hierbij niet om hun functioneren als contractpartij met betrekking tot de 
pensioenaanspraken.4 2 Besluiten van de organen van de pensioenfondsen 
en verzekeraars kunnen door de rechtbank met toepassing van de art. 2:11 
B W worden vernietigd. Een besluit is volgens art. 2:13 B W nietig wanneer 
het afkomstig is van een ander orgaan dan de algemene vergadering en 
het orgaan niet bevoegd was het besluit te nemen. Indien de organen in 
ernstige mate in strijd handelen met de statuten, kunnen zij door de 
rechtbank worden ontbonden (art. 2:17 BW) . De rechtbank kan een 
bestuurder van een stichting-pensioenfonds ontslaan, onder meer indien de 
bestuurder zich in strijd met de wet of de statuten gedraagt of zich aan 
wanbeheer schuldig maakt (art. 2:298 BW). 

5. Toezicht via de PSW en de W T V . De Verzekeringskamer is krachtens de 
PSW belast met het toezicht op de pensioenfondsen en krachtens de W T V 
op de verzekeraars, voor zover het de naleving van die wetten betreft. 
Op deze vorm van toezicht ga ik hieronder nader in. 

42. Zie hoofdstuk 16 (De deelnemersverhouding), met name par. 16.7 en 16.8. 
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19.7.2. Ratio van het toezicht 

Het financiële en sociale belang van continuïteit in verzekeringsdekking 

en de te dien aanzien bij de verzekerden bestaande verwachtingen vormt 

de ratio van het toezicht door de overheid op de pensioenfondsen en de 

verzekeraars.4 3 De duur van een pensioenverzekering beloopt vele jaren. 

Dit maakt het van bijzonder belang dat de verzekerden er op kunnen 

vertrouwen dat de pensioenfondsen en verzekeraars sohde blijven en de 

verplichtingen kunnen nakomen. 4 4 De reden waarom het "onverantwoord" 

is overheidstoezicht achterwege te laten, ligt volgens de memorie van 

toelichting bij de PSW 1952 voornamelijk in de grootte van het aantal 

werknemers, dat bij de pensioenvoorzieningen betrokken is, want: "Hier 

zijn de belangen van vele honderdduizenden werknemers in het geding".4 5 

19.7.3. Aard van het toezicht 

De aard van het toezicht, dat de Verzekeringskamer op de pensioen

fondsen en verzekeraars uitoefent, kan als normatief worden gekwalifi

ceerd. Het normatieve toezichtsysteem kent als uitgangspunt de vrijheid 

en verantwoordelijkheid voor de pensioenfondsen en verzekeraars om 

binnen algemene normen een eigen bedrijfsbeleid te voeren. De tegenstel

ling hiervan is het materiële toezichtsysteem. In een materieel systeem 

geeft de wet niet alleen algemene normen, maar daarenboven feitelijke 

beleidsvoorschriften met betrekking tot zaken als de hoogte van de 

premies, de inhoud van de uitkeringsvoorwaarden, de risico-acceptatie en 

het beleggingenbeleid. Het materiële toezichtsysteem heeft een aantal 

nadelen: het leidt tot een omvangrijke regelgeving, het staat een effi

ciënte allocatie van middelen in de weg, het belemmert produktinnovatie, 

het vermindert prijs- en produktconcurrentie of schakelt deze geheel uit. 

Materieel toezicht leidt, samenvattend, tot verstarring en ontneemt 

uitvoeringsorganen de mogelijkheid zich flexibel aan te passen aan de 

markt. Ook kent het materiële systeem als bezwaar dat de verantwoorde

lijkheid voor het bedrijfsbeleid in zekere mate naar de toezichthouder 

verschuift. Het normatieve toezichtsysteem verdient dan ook de voor

keur. 4 6 Wat het toezicht op verzekeraars betreft zijn materiële elementen 

43. Vgl. Rapport van de werkgroep verzelfstandiging Verzekeringskamer, 1988, p. 4. 
44. Vgl. Notitie Garantieregeling verzekeringsbedrijf, TK1988-89,20 884, nr.4, p. 3. 
45. T K 1949-50,1730, nr.3, p. 5. 
46. Zie: secretaris-generaal van ministerie van Financiën d.d. 13 juni 1988, Stcrt. 1988, 113; 
brief van de minister van Financiën inzake Liberalisatie van financiële dienstverlening in de 
E G d.d. 23 augustus 1988, T K 1987-88, nr.2, p. 12; Notitie Garantieregeling verzekerings-
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evenwel niet geheel afwezig. Als materiële elementen kunnen worden 
genoemd: het vergunningensysteem, de eisen betreffende de technische 
voorzieningen en de bevoegdheden om in te grijpen bij ontoereikendheid 
van de solvabiliteitsmarge (art. 55 e.v. W T V ) of tijdens een noodregeling 
(art. 65 e.v. W T V ) . Deze materiële elementen zijn gericht op bijzondere 
situaties (toegang tot de markt en insolventieproblemen) en raken niet het 
algemene bedrijfsbeleid. Zij doen derhalve geen afbreuk aan het norma
tieve karakter van het toezicht op verzekeraars.4 7 

19.7.4. Inhoud van het toezicht 

1. Pensioenfondsen 
Met betrekking tot de pensioenfondsen heeft de Verzekeringskamer een 
algemene toezichthoudende bevoegdheid ten aanzien van de inhoud van de 
statuten en reglementen en de gang van zaken bij de fondsen. De 
Verzekeringskamer kan opmerkingen hierover ter kennis van het bestuur 
van een pensioenfonds brengen indien (art. 23, eerste lid, onderdelen a en 
b, PSW): 
a. de statuten en reglementen van een fonds: 

- niet beantwoorden aan de art. 6-11,15 en 17 PSW of 
- in strijd zijn met andere wettelijke bepalingen, bijvoorbeeld boek 2 
B W , art. 72 A O W of art. 12a-f Wet gelijke behandeling, dan wel 
- in enig ander opzicht niet deugdelijk zijn om overeenkomstig de PSW 
te dienen tot uitvoering van de pensioentoezegging; 

b. de gang van zaken bij een fonds haar, hetzij in zijn geheel, hetzij op 
bepaalde onderdelen, onbevredigend voorkomt. Deze bevoegdheid is 
overgenomen uit de Wet Bpf, met dien verstande dat daar de mogelijk
heid tot het maken van opmerkingen was beperkt tot bezwaren op 
actuariële of sociaal-economische gronden. Deze beperking is niet in 
de PSW overgenomen, omdat: "de feiten, welke de Verzekeringskamer 
reden tot opmerkingen gaven, buiten de sociale sector in engere zin 
kunnen liggen". 4 8 

E r is niet imperatief voorgeschreven dat de Verzekeringskamer haar 
opmerkingen ter kennis van het fondsbestuur brengt. Aldus is de moge
lijkheid opengelaten dat zich voordoende problemen in rechtstreeks 
overleg met functionarissen of adviseurs van de fondsen tot een oplossing 

bedrijf, TK1988-89,20 884, nr,4, p. 3 en 4. 
47. Rapport van de werkgroep verzelfstandiging Verzekeringskamer, 1988, p. 18. 
48. MvT PSW 1952, T K 1949-50, 1730, nr.3, p. 9. Krachtens art. 39, vierde lid, PSW 1952 is 
de regeling in art. 11 Wet Bpf vervallen. 
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wordt gebracht. De Verzekeringskamer kan de door de Kroon aange
wezen representatieve centrale organisaties van werkgevers en werk
nemers, alsmede andere door de Kroon aangewezen werknemers- en 
werkgeversorganisaties op de hoogte stellen van haar opmerkingen aan het 
fondsbestuur (art. 23, tweede hd, PSW). Het wetsvoorstel Nypels houdende 
bepalingen inzake de medezeggenschap bij pensioenfondsen beoogt de 
Verzekeringskamer tevens de bevoegdheid te geven de (centrale) organi
saties van "andere belanghebbenden" van de opmerkingen op de hoogte te 
stellen. 5 0 

Behalve deze algemene toezichthoudende bevoegdheid heeft de Verzeke
ringskamer ingevolge de PSW enkele specifieke controle-taken ten aanzien 
van pensioenfondsen, namelijk: controleren van jaarverslagen (art. 10, 
derde hd, en art. 11), controleren van balans en winst- en verhesrekening 
van een eigen risico dragend fonds (art. 10, derde hd), beoordelen van 
actuariële en bedrijfstechnische nota en de wijzigingen daarin van een 
eigen risico dragend fonds (art. 10, eerste en tweede hd) en in bepaalde 
gevallen het goedkeuren van beleggingen in de eigen onderneming door 
een ondernemingspensioenfonds (art. 16). 

2. Verzekeraars 
Een algemene toezichthoudende bevoegdheid ten aanzien van verzekeraars 
ontleent de Verzekeringskamer aan het adviesrecht: de Verzekeringskamer 
kan een verzekeraar adviezen geven, indien zij dit nodig acht in het 
belang van verzekeringnemers, verzekerden of gerechtigden op uitkeringen 
(art. 34, eerste hd, W T V ) . Bij de Tweede Kamer is in behandeling een 
wetsvoorstel dat er toe strekt dit adviesrecht te vervangen door een 
aanwijzingsrecht. De verzekeraar zou volgens het voorstel verplicht 
worden een aanwijzing op te volgen. 5 1 Belangrijke specifieke aspecten in 
het toezicht van de Verzekeringskamer op de verzekeraars zijn de 
controle op de aan te houden technische voorzieningen en op de solvabi-
hteitsmarge (art. 37 en 39 W T V ) . 

49. MvA wijziging PSW 1981, T K 1979-80, 15 539, nr.6, p. 13. Vóór de wijziging van de PSW 
in 1981 had de Verzekeringskamer niet de bevoegdheid opmerkingen achterwege te laten. 
50. Aanvulling art. 23, tweede lid, PSW bij zevende NvW, T K 1988-89, 19 008, nr.27. Dit 
voorstel is op 30 mei 1989 door de T K aangenomen, Hand. T K 1989, p. 6272 en 6276. 
51. Art. 34, eerste en tweede lid, nieuw; T K 1988-89,20 884, nr.2. 
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19.7.5. Sancties 

1. Openbaar maken opmerkingen aan pensioenfondsen en advies aan verzekeraars 
Indien het bestuur van een pensioenfonds geen gevolg geeft aan de 
opmerkingen kan de Verzekeringskamer haar opmerkingen in de pers of 
anderszins openbaar maken (art. 23, derde lid, PSW). Alvorens daartoe 
over te gaan geeft de Verzekeringskamer van haar besluit tot openbaar
making kennis aan het bestuur van het pensioenfonds. Het bestuur kan 
binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving tegen het besluit bij 
de Kroon in beroep komen. Krachtens de Tijdelijke wet Kroongeschillen is 
de afd. geschillen van bestuur van de R.v.St. belast met de beslissing op 
het beroep. 5 2 Een afschrift van het beroepschrift zendt het pensioen
fondsbestuur aan de Verzekeringskamer. Na ontvangst van het afschrift 
wordt de openbaarmaking van de opmerkingen hangende het beroep 
geschorst (art. 23, vierde lid, PSW). 
Deze sanctie is ontleend aan de destijds in art. 24 W O L en momenteel in 
art. 34 W T V voorkomende sanctie van bekendmaking van het advies aan 
verzekeraars. Ten aanzien van verzekeraars is de sanctie gebaseerd op de 
gedachte dat van de dreiging met bekendmaking een sterke preventieve 
werking zal uitgaan, omdat publikatie van het advies tot gevolg zal 
hebben dat: "het publiek zich van die maatschappij afwendt en zich elders 
verzekert".5 3 Bij de effectiviteit van de sanctie kunnen evenwel vraag
tekens worden geplaatst. De gedachte dat het pubhek zich van de 
maatschappij zal afwenden wordt volgens Borgesius niet door de praktijk 
ondersteund. 5 4 De vertragende factoren in de procedure - beroep en 
schorsing - maken de sanctie ongeschikt om adequaat op werkelijke 
fouten te reageren. Juist omdat de sanctie "weinig slagvaardig" is, is een 
wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend houdende wijziging van het 
adviesrecht ten aanzien van verzekeraars in een aanwijzingsrecht met 
verplichting een aanwijzing op te volgen. Het niet opvolgen van de 
aanwijzing heeft tot gevolg dat de verzekeraar onder "stille curatele" 
komt te staan (de verzekeraar mag zijn bevoegdheden nog slechts 
uitoefenen na goedkeuring Verzekeringskamer) en de aanwijzing kan 
worden gepubliceerd in de Staatscourant.55 

52. Wet van 18 juni 1987, Stb. 317. 
53. Aldus MvT bij Wet Bpf, T K 1947-48, 785, nr.3, p. 4. Zie ook MvT W O L , T K 1921-22, 60, 
nr.5, p. en MvA WTS, T K 1983-84, 15 612, nr.8, p. 37. Mannoury/Asscher-Vonk, Hoofd
trekken van de sociale verzekering, 1987, p. 169, noemen de publikatie een "desastreuze 
aangelegenheid". 
54. Borgesius, diss. 1974, p. 104. 
55. Art. 34, derde lid, W T V nieuw. Zie hieromtrent MvT, T K 1988-89,20 884, nr.3, p. 5. 
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Voor pensioenfondsen acht Thierry de sanctie van openbaarmaking een 
"zeer effectieve".56 De memorie van toelichting bij de Wet Bpf oordeelt 
daarentegen dat de sanctie voor pensioenfondsen uit concurrentieoogpunt 
minder belangrijk is, omdat de deelnemers veelal niet uit het fonds 
kunnen treden. 5 7 Niettemin mag worden aangenomen dat de opmerkingen 
van de Verzekeringskamer zullen worden opgevolgd. De werkgevers- en 
werknemersvertegenwoordigers in het pensioenfondsbestuur zullen daarop 
wel aansturen. De mogelijkheid dat opmerkingen niet worden opgevolgd 
noemt de memorie van toelichting bij de Wet Bpf dan ook "vrijwel louter 
theoretisch".5 8 

2. Aanstellen bewindvoerder over pensioenfonds 
De Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam kan op verzoek 
van de Verzekeringskamer een bewindvoerder over een pensioenfonds 
aanstellen indien (art. 23a PSW): 
a. het beheer van het fonds blijk geeft van wanbeleid en de belangen van 

de deelnemers en andere gerechtigden een onmiddelhjke voorziening 
vereisen; 

b. het bestuur van het fonds in gebreke blijft de krachtens de PSW 
verlangde gegevens aan de Verzekeringskamer te verschaffen; 

c. het bestuur van het fonds is komen te ontbreken. 
Het wetsvoorstel Nypels houdende bepalingen inzake de medezeggenschap 
bij pensioenfondsen beoogt het aanstellen van een bewindvoerder tevens 
mogelijk te maken in geval het bestuur van een pensioenfonds in ernstige 
mate in gebreke blijft bij de evenwichtige belangenbehartiging van de 
deelnemers en andere gerechtigden.5 9 

3. Nadere sancties ten aanzien van verzekeraars 
Ten aanzien van verzekeraars is de Verzekeringskamer bevoegd een aantal 
bijzondere maatregelen te nemen. Deze houden verband met de controle 
op de technische voorzieningen en de solvabiliteit (art. 54 en art. 55 e.v. 
W T V ) . Voorts is de Verzekeringskamer in bepaalde gevallen bevoegd de 
vergunning in te trekken (art. 58 e.v. W T V ) of de werkzaamheden te 
schorsen (art. 64 W T V ) . Tenslotte heeft de Verzekeringskamer specifieke 

56. Thieny, Pensioen- en spaarfondsen, 1955, p. 368. 
57. TK194748,785, nr.3, p. 4. 
58. T K 1947-48,785, nr.3, p. 4. 
59. Zesde NvW, T K 1987-88, 19 008, nr.24. Dit onderdeel van het wetsvoorstel heeft de T K 
verworpen; Hand. T K 1989, p. 6272. 
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bevoegdheden betreffende toepassing van een noodregeling en tijdens 
faillissement (art. 65 e.v. W T V ) . 

4. Strafsancties 
Voor de volledigheid noem ik tot slot dat de overtreding van een aantal 
bepalingen van de PSW in art. 30 PSW strafbaar is gesteld. De uitoefening 
van het verzekeringsbedrijf zonder vergunning van de Verzekeringskamer 
is een economisch delict (art. 1, onder 4, W E D ) . 

19.8. Beroepsprocedures 

Met betrekking tot het beroep tegen administratieve beslissingen betref
fende het functioneren van pensioenfondsen en verzekeraars bestaan 
verschillende procedures. Hierin bestaat geen uniformiteit, zoals de 
volgende voorbeelden illustreren. 
- Tegen het besluit van de Verzekeringskamer haar opmerkingen aan het 

bestuur van een pensioenfonds openbaar te maken, kan het bestuur 
beroep instellen bij de Kroon (art. 23, vierde hd, PSW). De afd. 
geschillen van bestuur van de R.v.St. is met de beslissing belast (art. 1, 
eerste hd, T W K ) . 

- Tegen het besluit van de Verzekeringskamer haar advies aan een 
verzekeraar bekend te maken, kan de verzekeraar beroep instellen bij 
het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB; art. 87 W T V ) . 

- Tegen bezwaren van de Verzekeringskamer tegen de aanwijzing van een 
actuaris bij een pensioenfonds kunnen het fonds en de actuaris beroep 
instellen bij de minister van S Z W (art. 12, derde hd, PSW). 

- Tegen individuele besluiten van de Verzekeringskamer kan, bij gebreke 
van een specifieke rechtsgang, krachtens de Wet Arob beroep worden 
ingesteld bij de afd. rechtspraak van de R.v.St. Z o is bijvoorbeeld 
Arob-beroep mogehjk ter zake van bezwaren van de Verzekeringskamer 
tegen de actuariële en bedrijfstechnische nota van een eigen risico 
dragend pensioenfonds (art. 10, eerste lid, PSW). Ook tegen individuele 
besluiten van de minister van S Z W staat Arob-beroep open, zoals tegen 
een besluit omtrent ontheffing als bedoeld in art. 29 PSW. 

- Tegen een besluit van de Verzekeringskamer omtrent ontheffing van de 
regels inzake de afbakening van de activiteiten tussen pensioenfondsen 
en verzekeraars (art. 6, zesde lid, W T V ) kan beroep worden ingesteld 
bij het C B B (art. 87 W T V ) . 
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Het verdient aanbeveling het beroepsrecht te stroomlijnen. In de W T V is 
het C B B als enige beroepsinstantie aangewezen voor alle beschikkingen op 
grond van die wet. Het openstellen van beroep op het C B B vloeit voort 
uit de overweging dat het wenselijk is de aard van het onderwerp waarop 
de regeling van de administratieve rechtspraak betrekking heeft, in 
aanmerking te nemen bij de keuze van het beroepsorgaan. Hierop is het 
streven geënt het C B B zoveel mogehjk te belasten met de administratieve 
rechtspraak in geschillen die voortvloeien uit de uitvoering van wettelijke 
regelingen van sociaal-economische aard. 6 0 Blijkens de Richtlijnen voor 
het openstellen van beroep op het C B B geldt de voorkeur voor het C B B 
meer in het bijzonder wanneer de wettehjke regelingen economische 
ordening of sturing dan wel kwahteitsnormen voor produkten behelzen, 
alsmede wanneer de regelingen de uitoefening van beroepen of bedrijven 
betreffen.6 1 Het C B B wordt voor toepassing van de W T V door de wet
gever het geëigende beroepsorgaan geacht, omdat de materie waarop de 
W T V betrekking heeft "in de sfeer van het bedrijfsleven ligt". 6 2 

Een overeenkomstige overweging is toepasselijk op de regehng in de PSW 
en de Wet Bpf. Mede in verband met de afstemming op de W T V zou het 
C B B daarom als beroepsorgaan voor alle administratieve beschikkingen op 
grond van die wetten kunnen gaan fungeren. Het C B B kan als gevolg van 
de hiervoor genoemde beroepsmogehjkheid tegen een besluit van de 
Verzekeringskamer omtrent ontheffing van de afbakeningsregels ook nu al 
geroepen worden een oordeel te geven over de activiteiten van pensioen
fondsen. Het aanwijzen het C B B als enige beroepsinstantie, geeft het 
College dan ook niet een hem vreemde taak. 

60. MvT bij de wet houdende Wijziging van de Wet administratieve rechtspraak bedrijfs
organisatie, TK1984-85,18 798, nr.3, p. 7. 
61. De Richtlijnen zijn gepubliceerd als bijlage bij T K 1984-85,18 798, nr.3. 
62. MvT WTS, T K 1978-79,15 612, nr.3, p. 28. 
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Hoofdstuk 20 

H E T B E H E E R V A N D E P E N S I O E N G E L D E N 
D O O R P E N S I O E N F O N D S E N 

20.1. Inleiding 

De pensioenfondsen moeten de pensioengelden uiteraard bestemmen voor 
het nakomen van de pensioenverplichtingen. Teneinde zoveel mogelijk 
zekerheid te creëren dat de fondsen aan deze verplichtingen kunnen 
voldoen, bevat de PSW enkele specifieke voorschriften met betrekking tot 
het beheer van de voor pensioen bestemde gelden. Dit betreft in de 
eerste plaats de verplichting tot het overdragen of herverzekeren van het 
risico (art. 9 en 10 PSW). In de tweede plaats betreft dit de verplichting 
de voor pensioen bestemde gelden te beleggen (art. 13-16 PSW). 
Voor verzekeraars biedt de verplichting tot het aanhouden van een 
solvabiliteitsmarge de bedoelde zekerheid dat de verplichtingen kunnen 
worden nagekomen (art. 39 W T V ) . De verplichting de voor pensioen 
bestemde gelden te beleggen volgt uit de aard van de verzekerings
overeenkomst in samenhang met de verplichting over technische voor
zieningen te beschikken (art. 37 W T V ) . Ik bespreek in dit hoofdstuk de 
voorschriften voor de pensioenfondsen.1 

20.2. Overdragen of herverzekeren risico dan wel dragen eigen risico 

20.2.1. Inleiding; term risico 

Een pensioenfonds is verplicht de voor pensioen bestemde gelden aan te 
wenden tot het overdragen of het herverzekeren van het risico, dat 
voortkomt uit de door het fonds aangegane verplichtingen. De overdracht 
of herverzekering van het risico dient te geschieden door het sluiten van 
"overeenkomsten van verzekering" met een verzekeraar die in het bezit is 
van een vergunning tot uitoefening van het directe verzekeringsbedrijf als 
bedoeld in art. 10 W T V (art. 9, eerste l id, PSW). Overdracht of her
verzekering hoeft slechts dan niet plaats te vinden indien het pensioen-

1. Zie over de beleggingen door verzekeraars: Van Leeuwen, V A 1989, p. 115 e.v. 
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fonds werkt volgens een actuariële en bedrijfstechnische nota (art. 10, 
eerste lid, PSW). In dat geval mag het pensioenfonds het eigen risico 
dragen, ook genoemd het voeren van "eigen beheer".2 

Het risico is een actuarieel begrip. Met het risico wordt de contante 
waarde van in de toekomst te betalen pensioenen bedoeld. 3 Welk bedrag 
daarmee naar verwachting gemoeid zal zijn, kan worden vastgesteld aan 
de hand van actuariële factoren betreffende onder meer de levens
verwachting en sterftekansen van verzekerden. Het bedrag dat feitelijk 
voor pensioenbetalingen nodig is, kan afwijken van het aldus naar de 
wetten der waarschijnhjkheidsberekening vastgestelde bedrag. In die 
situaties is de kans aanwezig dat het vermogen van een pensioenfonds 
ontoereikend is voor het betalen van de pensioenen. Teneinde voor dit 
soort situaties zoveel mogelijkheid zekerheid te creëren dat op de 
gestelde tijd de nodige gelden voor pensioen aanwezig zijn, is de ver
plichting tot het overdragen of herverzekeren in de wet vastgelegd. 
Verzekeraars zouden deze zekerheid volgens de memorie van antwoord bij 
de PSW 1952 bieden. Die zekerheid zou ten aanzien van elk afzonderhjk 
pensioenfonds nog moeten blijken. 4 

Uit de door de Verzekeringskamer opgestelde financiële gegevens pen
sioenfondsen blijkt dat in 1987 alle 78 bedrijfspensioenfondsen eigen 
risico-dragend waren. Van de 999 ondernemingspensioenfondsen droegen 
543 het eigen risico, terwijl 456 het risico hadden herverzekerd. 

20.2.2. Overdragen of herverzekeren risico; algemeen 

Het overdragen of herverzekeren van het risico dient te geschieden door 
het sluiten van overeenkomsten van verzekering met een verzekeraar. In 
art. 9 PSW 1952 was bepaald dat de overdracht of herverzekering diende 
plaats te vinden door a. het sluiten van verzekeringsovereenkomsten 
ingevolge de Ouderdomswet 1919 of b. het sluiten van "overeenkomsten 
van pensioenverzekering en andere overeenkomsten van levens
verzekering". Bij de wijziging van de PSW in 1981 is mogelijkheid a. 
vervallen. Mogelijkheid b. onderging bij dezelfde wetswijziging een 
tekstverandering en kwam te luiden: het sluiten van "overeenkomsten van 
pensioenverzekering en andere verzekeringsovereenkomsten". Bij de 

2. MvT PSW 1952, TK1949-50,1730, nr.3, p. 8. Zie ook Tulfer, Pensioenen, 1986, p. 175. 
3. Stevens/Van Yperen, Kernpunten van pensioen, 1987, p. 62. 
4. MvA PSW 1952, T K 1950-51,1730, nr.5, p. 21. 
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invoering van de W T V kreeg art. 9 PSW zijn huidige redactie (art. XVII I , 
onderdeel B , wet van 18 december 1986).5 De in art. 9 PSW bedoelde 
overeenkomsten van verzekering zijn ofwel overeenkomsten van schade
verzekering ofwel overeenkomsten van levensverzekering (art. 1, eerste 
hd, onderdelen d en e, W T V ) . Gelet op de branche-indeling van het 
levensverzekeringsbedrijf komen wat de overeenkomsten van levens
verzekering betreft in aanmerking kapitaal-, pensioen- en lijfrente
verzekeringen (art. 3a W T V ) . E r kan worden geconcludeerd dat de 
wijzigingen van art. 9 PSW geen verandering hebben teweeggebracht voor 
de aard van de te sluiten verzekeringsovereenkomsten. 

20.2.3. Herverzekeren risico 

Wanneer het pensioenfonds het risico herverzekert, sluit het verzeke
ringsovereenkomsten met een verzekeraar, waarbij het fonds zijnerzijds 
het risico betreffende de pensioenbetalingen verzekert. Op grond van de 
overeenkomst van herverzekering krijgt het pensioenfonds aanspraken 
tegenover de herverzekeraar; verricht het fonds pensioenbetalingen, dan 
kan hij binnen het raam van de herverzekeringsovereenkomst de uitge
keerde bedragen van de herverzekeraar vorderen. Voor de rechts
verhoudingen tussen het pensioenfonds enerzijds en de werkgever of de 
werknemer anderzijds heeft de herverzekering geen rechtsgevolg. Deze 
rechtsverhoudingen gaan als gevolg van de herverzekering niet teniet. 
Evenmin heeft de herverzekering als zodanig tot gevolg dat rechtsbetrek
kingen ontstaan tussen de herverzekeraar en de werkgever en/of de 
werknemer. De werknemer verkrijgt dus geen vorderingsrecht tegenover 
de herverzekeraar. 

20.2.4. Overdragen risico 

Wanneer een pensioenfonds het risico overdraagt, is er naar het oordeel 
van Tulfer sprake van (voltooide) schuld- of contractoverneming: het 
pensioenfonds draagt zijn verphchtingen tegenover de werknemer bevrij
dend over aan de verzekeraar, die debiteur van de pensioenverplichtingen 
wordt. De werknemer heeft vervolgens nog slechts aanspraken tegenover 
de verzekeraar.6 Volgens M o k en Van Huizen houdt risico-overdracht in 
dat het pensioenfonds zelf niet langer kan worden aangesproken voor de 

5. Stb. 637. 
6. Tulfer, Pensioenen, 1986, p. 37 en 175. 
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pensioenbetalingen en nog slechts als vertegenwoordiger van de verze
keraar optreedt.7 Kennelijk doelen ook zij op de rechtsfiguur schuld- of 
contractoverneming. In deze interpretatie betekent het overdragen van het 
risico dat de pensioenverplichtingen door het pensioenfonds aan de 
verzekeraar worden overdragen. Maar. de juistheid van deze interpretatie 
ligt niet voor de hand. 

Voor die interpretatie biedt de tekst van de wet geen steun. Art . 9 PSW 
spreekt over het "overdragen [...] van het uit de aangegane verphchtingen 
voortspruitende risico". Het overdragen van het risico is kennelijk wat 
anders dan het overdragen van de verphchtingen. Dit blijkt ook uit de 
memorie van toelichting op het tweede hd van art. 9 PSW, voor zover 
luidende: 

"Indien een pensioenfonds, met toepassing van artikel 9, PSW, zijn 
risico's [...] overdraagt aan een verzekeraar, kan zich het geval 
voordoen dat het fonds zijn verphchtingen aan de betrokken verze
keraar overdraagt" (curs. toegevoegd, E L ) . 8 

Volgens de toelichting gaat het overdragen van het risico dus niet 
automatisch samen met het overdragen van verphchtingen. Tegen de 
interpretatie dat met risico-overdracht schuld- of contractoverneming is 
bedoeld, pleit ook de omstandigheid dat het overdragen van het risico 
geschiedt door het sluiten van overeenkomsten van verzekering. Verzeke
ring is iets anders dan de rechtsfiguur schuld- of contractoverneming. 
Tegen die interpretatie pleit voorts het argument dat het op zijn minst 
weinig efficiënt is indien eerst de werkgever ter uitvoering van de 
pensioentoezegging toetreedt tot een pensioenfonds en vervolgens het 
fonds zichzelf - middels het overdragen van de verphchtingen - weg zou 
(moeten) contracteren. In feite zou het pensioenfonds dan als een soort 
van verzekeringsmakelaar fungeren. Dat kan de bedoeling niet zijn. 
Tenslotte pleit tegen die interpretatie het terminologische verschil tussen 
art. 9 PSW enerzijds en art. 53a W T V anderzijds. Art . 53a W T V ziet 
uitdrukkelijk wel op de rechtsfiguur contractoverneming en spreekt over 
"rechten en verphchtingen [...] overdragen".9 

7. Mok/Van Huizen, Pensioenverzekering, 1984, p. 59. In deze zin ook Thieny, Pensioen- en 
spaarfondsen, 1955, p. 106. 
8. MvA PSW 1987, TK1986-87,19 638, nr.6, p. 16. 
9. Zie over deze rechtsfiguur: MvT WTV, T K 1985-86,19 329, nr.3, p. 16. 
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De conclusie is dat het overdragen van het risico niet ziet op de 
rechtsfiguur schuld- of contractoverneming. Onder het overdragen van het 
risico dient niets anders te worden verstaan dan letterlijk het overdragen 
van het uit de aangegane pensioenverplichtingen voortvloeiende risico. Het 
fonds dient er mitsdien zorg voor te dragen dat het risico betreffende de 
pensioenbetalingen gedragen zal worden door een verzekeraar. Dit moet 
gebeuren door het sluiten van overeenkomsten van verzekering. Dat de 
risico-overdracht op deze wijze dient te worden gerealiseerd, maakt 
duidelijk dat het overdragen van het risico in feite niets anders behelst 
dan het opnieuw verzekeren - dus herverzekeren - van het risico. Het 
overdragen van het risico is derhalve dezelfde juridische figuur als het 
herverzekeren van het risico. Significant in dit verband is dat de 
Verzekeringskamer in het overzicht betreffende de financiële gegevens 
van pensioenfondsen de fondsen die het risico hebben overgedragen 
begrijpt onder de herverzekerde fondsen. 1 0 Gehjk in geval van her
verzekering heeft risico-overdracht als zodanig dan ook geen rechtsgevolg 
voor de rechtsverhouding tussen het pensioenfondsen en de werkgever of 
werknemer en evenmin verkrijgt de werknemer uit hoofde van de risico
overdracht pensioenaanspraken tegenover de risico-dragende verzekeraar. 

20.2.5. Ook overdracht verplichtingen? 

Het is nochtans mogehjk dat de werknemer in geval van herverzekering 
of risico-overdracht aanspraken tegenover de (her)verzekeraar verkrijgt. 
Met betrekking tot de pensioenbetahng kan ten eerste de verzekeraar als 
vertegenwoordiger van het pensioenfonds optreden. Een voorbeeld van een 
zodanige vertegenwoordigingsconstructie geeft H R 26 februari 1988, nr. 
13.313 (n.g.). In de betalingsovereenkomst tussen het pensioenfonds en de 
verzekeraar kan een beding ten behoeve de werknemer als derde worden 
gelezen, op grond waarvan hij de verzekeraar rechtstreeks kan aan
spreken. Ook is denkbaar dat de herverzekering of risico-overdracht 
gepaard gaat met de overdracht van rechten en verplichtingen van het 
fonds aan de verzekeraar, in deze zin dat bij afzonderlijke afspraak de 
verplichtingen aan de verzekeraar worden overgedragen. 

10. Tulfer, Pensioenen, 1986,p. 175. 
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20.2.6. Dragen eigen risico 

Een pensioenfonds dat het eigen risico draagt of het "eigen beheer" voert, 
kan de voor pensioen bestemde gelden naar eigen inzicht beheren en 
besteden. Indien een fonds het eigen risico draagt, dient er genoegzame 
zekerheid te bestaan dat de pensioenbetalingen kunnen worden verricht. 
De wetgever heeft het dragen van het eigen risico daarom slechts willen 
toestaan ten aanzien van deskundig opgezette en geleide fondsen. Hiertoe 
bepaalt art. 10, eerste l id, PSW dat het dragen van het eigen risico 
slechts dan is toegestaan wanneer het pensioenfonds werkt volgens een 
actuariële en bedrijfstechnische nota betreffende het te voeren beleid, 
waarbij de financiële opzet en de grondslagen waarop het fonds rust, 
gemotiveerd zijn omschreven. Indien evenwel de Verzekeringskamer tegen 
de nota bezwaar maakt en aan deze bezwaren niet wordt tegemoet 
gekomen, is het dragen van eigen risico niet geoorloofd (art. 10, eerste 
hd, tweede zin, PSW). De Verzekeringskamer kan "ten allen tijde" bezwaar 
maken tegen de nota. 1 1 

Bij de beoordeling van de nota gaat het om de vraag of het pensioenfonds 
een voldoende draagvlak heeft voor het dragen van het eigen risico. De 
eis van een voldoende draagvlak was in de PSW 1952 met zoveel woorden 
in art. 10 vastgelegd, zulks in aanvulling op de eis van het werken 
volgens een actuariële en bedrijfstechnische nota. Bhjkens de toelichting 
op het overeenkomstige art. 5 van het wetsontwerp Personeelfondsenwet 
zou een pensioenfonds, dat alleen ouderdomspensioen uitkeert, ten minste 
50 deelnemers moeten hebben om over een voldoende draagvlak te 
beschikken. Een fonds dat mede nabestaandenpensioen uitkeert zou ten 
minste 125 deelnemers moeten hebben. 1 2 Volgens de memorie van ant
woord bij de PSW is bij de voorbereiding van die wet aan veel hoger 
hggende minimum-aantallen gedacht.1 3 Volgens Thierry lagen deze 
aantallen op 300 resp. 500 deelnemers.1 4 Niettemin zijn er geen aantallen 
in de wet vastgelegd. Een juiste keuze. Z o kan de Verzekeringskamer van 
geval tot geval beshssen of het dragen van eigen risico kan worden 
toegestaan. De aan te leggen maatstaf behoort te zijn of het fonds 
voldoende zekerheid biedt voor het nakomen van de verplichtingen. Die 
zekerheid behoeft bij een minimumaantal deelnemers niet telkens te 
bestaan en kan aan de andere kant ook bij een gering aantal deelnemers 

11. Aldus de MvT bij wijziging van art. 10 PSW in 1972, TK1971-72,11529, nr.3, p. 8. 
12. T K 1939-40,300, nr.3, p. 8. 
13. T K 1950-51,1730, nr.5, p. 21. 
14. Zie Thierry, Pensioen- en spaarfondsen, 1955, p. 109. 
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aanwezig zijn, bijvoorbeeld wanneer het pensioenfonds over extra (vrije) 
reserves beschikt of de werkgever zich garant stelt voor het nakomen van 
de verphchtingen. 1 5 Bepalend is dus de totale financiële opzet van het 
fonds, bhjkende uit eerder genoemde nota. De eis van een draagvlak 
voegt dan ook niets toe aan de eis dat volgens een actuariële en 
bedrijfstechnische nota wordt gewerkt. Bij wijziging van de PSW in 1972 
is de eis van een draagvlak daarom op goede gronden geschrapt. 

203. Belegging pensioengelden 

20.3.1. Solide beleggen 

De noodzaak voor pensioenfondsen de voor pensioen bestemde gelden te 
beleggen vloeit voort uit het kapitaaldekkingsstelsel, dat als systeem voor 
financiering van de pensioenverplichtingen moet worden gehanteerd (art. 
13 PSW). Het criterium voor het beleggingsbeleid van pensioenfondsen is 
neergelegd in art. 14 PSW: belegging van de daartoe beschikbare gelden 
van een pensioenfonds moet op solide wijze geschieden. Een meer 
inhoudelijk criterium valt gelet op de aard van de - lange termijn-
pensioenverphchtingen moeilijk te geven. De vraag of op voldoende sohde 
wijze is belegd moet voor elk pensioenfonds afzonderlijk worden bezien 
tegen de achtergrond van de financiële, bedrijfstechnische en actuariële 
opzet, alsmede de aard van de verphchtingen en de financiële toestand 
van het fonds. 1 6 Het formuleren van materiële normen betreffende het 
beleggingsbeleid van pensioenfondsen is ook minder wenselijk. Materiële 
normen kunnen de ruimte voor pensioenfondsen voor het voeren van een 
eigen flexibel en doelmatig beleggingsbeleid onnodig begrenzen. 1 7 Voor de 
beleggingen door sociale verzekeringsfondsen kan dit anders worden 
beoordeeld. Het gaat bij die beleggingen vooral om gelden die tijdelijk 
niet voor het doen van uitkeringen worden aangewend. Voor het Ouder-
domsfonds (bedoeld in art. 35 A O W ) betreft dit de gelden die in de bij 
wijze van schommelfonds gevormde reserve zijn gestort (art. 34 A O W ) . 
De gelden dienen overeenkomstig de functie van het schommelfonds en 
het aan de A O W ten grondslag liggende omslagstelsel slechts gedurende 
korte tijd te worden belegd. Daartoe strekkende beleggingsvoorschriften 

15. MvA PSW 1952, T K 1950-51, 1730, nr.5, p. 21; Thierry, Pensioen- en spaarfondsen, 1955, 
p. 109; Tulfer, Pensioenen, 1986, p. 177. 
16. MvA wijziging PSW 1972, T K 1971-72,11529, nr.5, p. 3. 
17. Nota n.a.v. B V wijziging PSW 1981, E K 1980-81, 15 539, nr. 26b en Nota beleggings
voorschriften, T K 1980-81,16 963, nr.2, p. 8. 
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heeft de minister van S Z W gegeven in het Besluit beleggingsvoorschriften 
sociale verzekeringsfondsen van 2 augustus 1982, Stcrt. 1982, 150. Het 
Besluit hanteert als uitgangspunt dat de gelden voor maximaal één jaar in 
een beperkt aantal beleggingscategoriën kunnen worden belegd. 

Voor beleggingen door pensioenfondsen geeft het toezicht van de Verze
keringskamer reële inhoud aan het criterium van art. 14 P S W . 1 8 Daarbij 
dient vanzelfsprekend voorop te staan dat het beleggingsbeleid erop is 
gericht dat aan de verplichtingen kan worden voldaan. In dat verband zijn 
de eis van valuta-evenwicht en de eis van matching zeer bepalend. Het 
valuta-evenwicht komt erop neer dat ten opzichte van de in een bepaalde 
munteenheid aangegane verplichtingen sprake dient te zijn van voldoende 
beleggingen in dezelfde munteenheid en strekt er toe het valuta-risico te 
beperken. Matching houdt in dat de looptijden van activa en passiva op 
elkaar afgestemd behoren te zi jn. 1 9 

Naar het oordeel van de Verzekeringskamer dient binnen de norm van 
sohde beleggingen tevens naar een optimaal rendement te worden 
gestreefd.2 0 De fondsen hebben de mspanningsverphchting een zo gunstig 
mogehjk resultaat na te streven. E r kan een zekere spanning optreden 
tussen de vereiste soliditeit en het gewenste optimum. Alsdan dient de 
zekerheid mijns inziens te prevaleren. Maar enig risico is aanvaardbaar. 
De mate van soliditeit zal namelijk op het totaal van de beleggingen 
moeten worden beoordeeld. 

Pensioenfondsen moeten in de statuten en reglementen bepalingen 
opnemen betreffende de belegging van de gelden (art. 7, eerste lid, 
onderdeel a, PSW; art. 5, tweede lid, onder II, onderdeel f, Wet Bpf). Het 
opnemen van het wettelijk criterium van art. 14 PSW volstaat daartoe. 2 1 

20.3.2. Beleggen in de "eigen onderneming" 

1. Gelimiteerde belegging in "eigen onderneming" 
Een ondernemingspensioenfonds kan in bepaalde mate in de "eigen 
onderneming" beleggen en zo met de pensioengelden de onderneming ten 
dele financieren. Onder de "eigen onderneming" moet worden verstaan de 

18. Nota n.a.v. E V wijziging PSW1981, TK1979-80,15 539, nr.9, p. 2. 
19. Zie hierover Goslings, Matching bij pensioen- en levensverzekeringen, 1987, p. 81; Van 
Leeuwen/Van der Zee, Levensverzekering op basis van beleggingen, 1987, p. 92; Van 
Leeuwen, Het Nederlands verzekeringsbedrijf, 1987, p. 5. 
20. Zie Tulfer, Pensioenen, 1986, p. 187. 
21. Tulfer, Pensioenen, 1986, p. 186. 
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onderneming(en) waaraan het pensioenfonds is verbonden. De grenzen 
voor deze beleggingsfaciliteit trekt art. 15 PSW. Schuldvorderingen op de 
werkgever, alsmede belegging in aandelen in diens onderneming zijn 
volgens het artikel toegelaten tot .een bedrag gelijk aan het twintigste 
deel (5 procent) van de bezittingen van het fonds, met dien verstande dat 
een fonds dat over een vrije reserve beschikt bovendien deze vrije 
reserve in de onderneming mag beleggen. Nochtans mag het bedrag van de 
schuldvorderingen en aandelen in totaliteit het tiende deel (10 procent) 
van de bezittingen van het fonds niet overschrijden.2 3 

Eigenlijk is belegging van de voor pensioen bestemde gelden in de "eigen 
onderneming" strijdig met het doel van de PSW; de bedoeling van de 
wettelijke waarborgnormen is immers juist dat het lot van het pensioen
fonds los staat van het lot van de onderneming van de werkgever. Een 
absoluut verbod op het beleggen in de "eigen onderneming" zou de 
bereidheid tot het doen van pensioentoezeggingen aan de andere kant te 
zeer kunnen aantasten.24 De gehmiteerde mogelijkheid tot het beleggen in 
de "eigen onderneming" schept een aanvaardbaar compromis tussen de 
beide aspecten. 

2. Belegging in "eigen onderneming" voldoende sohde? 
Ook voor het beleggen in de "eigen onderneming" geldt de norm van art. 
14 PSW. Het artikel kent geen uitzondering voor de belegging in de 
"eigen onderneming".2 5 Indien en voorzover een belegging in de "eigen 
onderneming" - die binnen de grenzen van art. 15 PSW toelaatbaar is-
niet sohde zou zijn, is de belegging derhalve niet toegestaan. 
De belegging in de "eigen onderneming" is beperkt tot 10 procent van de 
bezittingen van het ondernemingspensioenfonds. Het met deze belegging 
gemoeid zijnde bedrag kan (veel) meer dan 10 procent van de bezittingen 
van de onderneming uitmaken. Zelfs een gehele onderneming zou aldus 
met de voor pensioen bestemde gelden kunnen worden gefinancierd. 
Zolang deze belegging, mede gelet op de overige beleggingen van het 
pensioenfonds voldoende sohde is, is dit aanvaardbaar. 

22. MvT wijziging PSW1972, TK1971-72,11529, nr.3, p. 6. 
23. De PSW 1952 liet toe 10 pet. van de bezittingen van het fonds in de "eigen onder
neming" te beleggen. Bij de wijziging van de PSW in 1972 is deze beleggingsmogelijkheid 
beperkt. Zie ook SER, Advies 1970, nr.3, p. 8. 
24. SER, Advies 1970, nr.3, p. 7; MvT wijziging PSW 1972, T K 1971-72,11259, nr.3, p. 6. 
25. MvA PSW 1952, T K 1950-51,1730, nr.5, p. 22. 
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3. Het begrip "eigen onderneming" 
De "eigen onderneming" is (zijn) de onderneming(en) waaraan het pen
sioenfonds is verbonden. In geval van concentratie van ondernemingen 
kan het zich voordoen dat de belegging in een onderneming weliswaar in 
juridische zin als belegging in een andere onderneming kan worden 
gezien, maar in materiële zin als belegging in de "eigen onderneming" 
moet worden beschouwd. Hiervan kan sprake zijn in concernverhoudingen, 
wanneer bepaalde onderdelen van het concern niet zijn aangesloten bij 
het ondernemingspensioenfonds. De vraag is of de beperkingen van art. 15 
PSW dan toepassing vinden. 

Op zich sluit art. 15 de mogelijkheid van belegging in instellingen die op 
enigerlei wijze tot de werkgever of diens onderneming in een rechts
verhouding staan niet uit. Bepalend voor de werkingssfeer van art. 15 is 
of het ondernemingspensioenfonds aan de desbetreffende instellingen is 
verbonden. Belegging in moeder-, zuster- en dochterondernemingen van 
de "eigen onderneming" kan derhalve niet op grond van art. 15 PSW 
ontoelaatbaar worden geacht. Een dergehjke belegging kan weer wel met 
behulp van het in art. 14 PSW neergelegde criterium betreffende het op 
solide wijze beleggen worden tegengegaan. Indien de Verzekeringskamer 
de belegging in een onderneming, die in materiële zin als "eigen onder
neming" moet worden beschouwd, onvoldoende solide acht, kan zij 
hierover op grond van art. 23 PSW opmerkingen maken. 2 6 

4. Afwijking van art. 15 PSW 
Een uitbreiding aan de mogelijkheid van belegging in de "eigen onder
neming" geeft art. 16 PSW. In twee gevallen staat art. 16 PSW toe dat 
een ondernemingspensioenfonds afwijkt van de in art. 15 PSW neergelegde 
limieten, op voorwaarde dat de aanpassing aan art. 15 volgens een door 
de Verzekeringskamer goedgekeurd aflossingsplan wordt nagestreefd. De 
afwijking is toegestaan voor: 
1. nieuwe financiële verplichtingen die de werkgever op zich heeft 

genomen. Bijvoorbeeld: de werkgever treft een nieuwe pensioenregeling 
voor zijn werknemers, hij breidt de bestaande regeling uit tot nieuwe 
groepen van werknemers of hij zegt een excedent pensioen toe; 

2. financiële verphchtingen van de werkgever die verband houden met 
verhogingen van aanspraken op pensioen over reeds verstreken jaren. 
Hieronder vallen de financieringslasten die voortvloeien uit een 

26. MvA wijziging PSW 1972, T K 1971-72, 11 529, nr.5, p. 9. Zie ook SER, Advies 1970, nr.3, 
p.9. 
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verhoging van de pensioenaanspraken ingevolge een eindloonregeling. 
Aanvankelijk beperkte de tweede mogehjkheid tot afwijking van art. 15 
PSW zich tot het geval er een verhoging van pensioenaanspraken over 
verstreken "dienstjaren" plaatsvond. Bij de wijziging van de PSW in 
1981 is in plaats van dienstjaren de term "jaren" ingevoegd. De term 
jaren brengt tot uitdrukking dat niet alleen de bij dezelfde werkgever 
doorgebrachte jaren in aanmerking mogen worden genomen, maar ook 
elders doorgebrachte jaren. 2 7 De werkgever die een levensjarenregeling 
heeft toegezegd kan mitsdien van de in art. 16 PSW geboden finan
cieringsfaciliteit profiteren. 

Wanneer in bijzondere, niet door art. 16 PSW gedekte, gevallen een 
afwijking van art. 15 PSW is gewenst, kan de minister van S Z W onder 
omstandigheden op grond van art. 29 PSW ontheffing van art. 15 verlenen. 

20.3.3. Belegging in de "eigen bedrijfstak" 

Voor de beleggingen door bedrijfspensioenfondsen in de "eigen bedrijfstak" 
kent de PSW niet een met art. 15 PSW overeenkomende bepaling. Onder 
belegging in de "eigen bedrijfstak" versta ik de belegging in de onder
neming van de werkgevers die onder de werkingssfeer van het bedrijfs
pensioenfonds vallen. Bij gebreke van een specifieke regel dient de 
toelaatbaarheid van belegging in de "eigen bedrijfstak" te worden beoor
deeld aan de hand van het criterium van art. 14 PSW: belegging moet op 
solide wijze geschieden. Deze beoordeling dient plaats te vinden tegen de 
achtergrond van het doel van de PSW. Dit doel brengt mee dat de gelden 
primair onttrokken worden aan de werkgevers. Daar de middelen van een 
bedrijfspensioenfonds door de werkgevers gezamenlijk worden opgebracht, 
kan er bij belegging in de "eigen bedrijfstak" hooguit in zeer beperkte 
mate van het terugvloeien van geld naar de werkgever worden gesproken. 
Ook kan een te grote binding van de voor pensioen bestemde gelden aan 
het lot van één onderneming zich bij de belegging in de "eigen bedrijfs
tak" niet voordoen. De kans dat een gehele bedrijfstak ter ziele gaat is 
minder groot dan de kans dat een enkele onderneming in déconfiture 
geraakt. Een voordeel van belegging in de "eigen bedrijfstak" kan zijn, 
dat de economische ontwikkeling van de bedrijfstak wordt gestimuleerd. 2 8 

Bij deze wijze van beleggen moet er wel voor worden gewaakt dat de 

27. MvT, TK1978-79,15 539, nr.3, p. 17. 
28. Offerhaus, Bedrijfspensioenfondsen, diss. 1953, p. 133 e.v. 
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zuiverheid van de concurrentieverhoudingen in de bedrijfstak evenwel 
geen geweld wordt aangedaan. 
Samenvattend: zolang de belegging maar voldoende solide is, is de 
belegging in de "eigen bedrijfstak" toegestaan, zelfs buiten de grenzen die 
art. 15 PSW voor de belegging in de "eigen onderneming" trekt. 
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Hoofdstuk 21 

B E S T U U R E N Z E G G E N S C H A P S R E C H T E N BIJ P E N S I O E N F O N D S E N 

21.1. D e bestuurssamenstelling 

In het bestuur van een bedrijfspensioenfonds hebben de vertegenwoor
digers van werkgevers- en werknemersvakverenigingen in de betrokken 
bedrijfstak in gehjken getale zitting (art. 6, eerste l id, PSW, art. 5, 
tweede lid, onder IV, Wet Bpf). 1 In het bestuur van een ondernemingspen
sioenfonds bezetten de vertegenwoordigers van de in het fonds deel
nemende werknemers ten minste evenveel zetels als de vertegenwoordigers 
van de werkgever (art. 6, tweede hd, PSW). 
Voor het bestuur van een bedrijfspensioenfonds geldt dus de eis van 
pariteit. Volgens de memorie van toelichting bij de Wet Bpf wijst "de 
practijk" uit dat de samenwerking van werkgevers- en werknemers
vertegenwoordigers in een orgaan in het algemeen het best verzekerd is 
bij een paritaire samenstelling van het bestuur.2 De memorie van ant
woord motiveert dit nader: 

"De paritaire samenstelling van het bestuur waarborgt [...] een onpartij
dig beheer, hetwelk van eminent belang is zowel voor het georgani
seerde bedrijfsleven in het algemeen als voor de direct belanghebbenden 
in het bijzonder".3 

Het oorspronkelijk ontwerp voor de PSW ging voor zowel bedrijfs- als 
ondernemingspensioenfondsen uit van het beginsel der pariteit, want: "De 
practijk heeft de voordelen van dit systeem op sociaal gebied in menig 
opzicht doen ervaren".4 De Commissie voor Sociale Verzekering uit de 
Tweede Kamer kan zich wat de ondernemingspensioenfondsen betreft 
evenwel niet met de dwingende eis van een paritaire bestuurssamenstelling 
verenigen. In de praktijk komt het volgens de Commissie vaak voor dat in 

1. Indien hoofden van ondernemingen, die geen werknemers in dienst hebben, deelnemen in 
een verplichtgesteld bedrijfspensioenfonds kan de minister van SZW voorschrijven dat ook 
zij op billijke wijze in het bestuur vertegenwoordigd moeten zijn (art. 7 Wet Bpf). 
2. TK194748,785, nr.3, p. 3. 
3. MvA Wet Bpf, T K 194849, nr.5, p. 11. 
4. MvT PSW 1952, T K 1949-50,1730, nr.3, p. 7. 
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het bestuur van een ondernemingspensioenfonds meer vertegenwoordigers 
van de werknemers dan van de werkgever zitting hebben. De Commissie 
bepleit in de wet de regel vast te leggen ingevolge welke het aantal 
vertegenwoordigers van de werknemers ten minste gelijk dient te zijn aan 
dat der werkgeversvertegenwoordigers.5 E n aldus is geschiedt.6 De 
memorie van antwoord aan de Eerste Kamer acht het in overeenstemming 
met de "bestaande" toestand, dat: "vertegenwoordigers van de deelnemende 
werknemers in het bestuur van vele ondernemingspensioenfondsen de 
meerderheid vormen".7 

De conclusie is dat in een ondernemingspensioenfonds een afwijking van 
de pariteit is toegestaan ten gunste van het aantal vertegenwoordigers 
van de werknemers. De feitelijke bestuurssamenstelling is in de statuten 
en reglementen van de pensioenfondsen geregeld. Ui t een onderzoek van 
de F F P F onder 35 ondernemingspensioenfondsen blijkt dat 26 van de 
onderzochte fondsen een paritaire bestuurssamenstelling en 9 fondsen een 
meerderheid van werknemersvertegenwoordigers kennen. 8 

212. Gewezen deelnemers in het bestuur? 

21.2.1. Inleiding 

In de besturen van pensioenfondsen hebben vertegenwoordigers van 
gewezen deelnemers geen zelfstandig recht op een bestuurszetel. Dit 
leidde al spoedig na het totstandkomen van de PSW tot vragen. Bij een 
mondeling overleg over de A O W 1956 achten leden van de Tweede Kamer 
het in verband met de aanpassing van de aanvullende pensioenvoorzienin
gen niet zonder belang, dat gepensioneerden niet in het bestuur van de 
pensioenfondsen zijn vertegenwoordigd. Daarbij wijzen deze leden er op 
dat er speciale organisaties bestaan voor de behartiging van de belangen 
van gepensioneerden.9 Telkens bij wijziging van de PSW kwam dit punt 
weer aan de orde. Ook is het punt herhaalde malen ter sprake gekomen in 
verband met de bestuurssamenstelling van het ABP-fonds. Een werkehjke 
discussie over het vertegenwoordigingsrecht van gewezen deelnemers 
ontstond echter pas nadat de Nederlandse Federatie voor Bejaardenbeleid 
in 1985 een rapport uitbracht over de vertegenwoordiging van gepen-

5. W PSW 1952, TK1950-51,1730, nr.4, p. 13 
6. MvA en NvW, T K 1950-51,1730, nr. 5., p. 19 resp. nr.6, p. 23. 
7. E K 1951-52,1730, p. 11. 
8. FFPF, Statutair niet bepaald, 1986, p. 7. 
9. Verslag mondeling overleg, T K 1955-56,4009, nr.10, p. 12. 
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sioneerden in de besturen van pensioenfondsen en vervolgens het hd van 
de Tweede Kamer Nypels het initiatiefwetsvoorstel houdende bepalingen 
over de medezeggenschap bij pensioenfondsen indiende. 1 0 

21.2.2. Vertegenwoordiging gewezen deelnemers onder het huidige recht 

1. Vertegenwoordiging namens werknemers. Geen zelfstandig recht 
In het bestuur van een bedrijfspensioenfonds zijn vertegenwoordigers van 
werknemersvakverenigingen vertegenwoordigd. In het bestuur van een 
ondernemingspensioenfonds hebben vertegenwoordigers van de deelnemende 
werknemers zitting. Aldus geeft de wet (PSW en Wet Bpf) gewezen 
deelnemers geen zelfstandig recht op een bestuurszetel. A a n de andere 
kant lijken noch de PSW noch de Wet Bpf zich er tegen te verzetten dat 
de vertegenwoordigers van de werknemers(vakverenigingen) behoren tot de 
groep gewezen deelnemers. Volgens de memorie van antwoord bij de PSW 
1952 zal echter de norm worden gehanteerd dat de werknemersvertegen
woordigers in het bestuur "uit de deelnemende arbeiders" worden aan
gewezen. E n volgens Hagelen ziet de PSW de werknemers-bestuursleden 
bij een ondernemingspensioenfonds in hun "kwaliteit van werknemer": 

"De Wet verlangt kennehjk niet, dat ook gepensioneerde werknemers 
resp. weduwen en wezen van overleden werknemers, die aanspraken uit 
het fonds genieten, als bestuurshd benoembaar zijn". 1 1 

De heden ten dage gangbare opvatting is evenwel dat gewezen deelnemers 
als vertegenwoordigers in het bestuur van de pensioenfondsen kunnen 
worden aangewezen door de werknemers(vakverenigingen). De S E R wijst 
er in zijn advies uit 1970 over wijziging van de PSW op dat de werk
nemersvertegenwoordigers anderen dan actieve werknemers kunnen zijn, 
namelijk ook onafhankelijke deskundigen.1 2 Bij de mondelinge behandeling 
van de wijziging van de PSW in 1972 in de Tweede Kamer stelt het 
kamerlid Hermsen: 

10. T K 1984-85, 19 008, nr.1 e.v.. Het rapport van de NFB (rapport nr. 10) is als bijlage 1 
aan de MvT bij dit wetsvoorstel gehecht. 
11. Hagelen, Vb. 1953,. p. 234. 
12. SER, Advies 1970, nr. 3, p. 14. De wenselijkheid voor de aanwijzing van deskundigen is 
komen te vervallen doordat bij wijziging van de PSW in 1972 in art. 6, derde lid, PSW is 
vastgelegd dat bestuurders zich, krachtens bestuursbesluit, ter vergadering door een des
kundige kunnen laten bijstaan. 
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"De wet verzet zich niet tegen het bestuurder zijn van een onder
nemingspensioenfonds, terwijl men zelf al gepensioneerd is" . 1 3 

De staatssecretaris van S Z oordeelt bij de mondelinge behandeling van de 
wet houdende bepalingen inzake de financiering van de mijnwerkers
pensioenen: 

"Men kan dit zelf regelen door gepensioneerden namens de represen
tatieve organisaties zitting te laten nemen in het bestuur [...]. Zij 
zouden dan de vertegenwoordigers zijn van de organisaties die zijn 
aangewezen voor het leveren van vertegenwoordigers in de pensioen
fondsbesturen".14 

In antwoord op vragen, gesteld door leden van de Tweede Kamer, geeft 
voorts de staatssecretaris van S Z W als zijn opvatting dat partijen aan de 
bestuurssamenstelling een zodanige mvulling kunnen geven, dat: "gepen
sioneerden deel uitmaken van het fondsbestuur".15 De Verzekeringskamer 
huldigt ditzelfde standpunt.1 6 Ook naar mijn mening verhindert de wet 
niet dat gepensioneerden namens de werknemers(organisaties) in het 
bestuur zijn vertegenwoordigd, hoewel in de praktijk - met name bij een 
ondernemingspensioenfonds - de bestuurders in beginsel zullen worden 
gekozen uit de werknemers. 1 7 De PSW verhindert evenmin dat gepen
sioneerden als vertegenwoordiger van de werkgeversorganisaties) in het 
bestuur worden benoemd. De verantwoordelijkheid voor het opnemen van 
gewezen deelnemers in het bestuur ligt aldus bij degenen die tot aanwij
zing van de bestuursleden bevoegd zijn. 
De aldus te realiseren bestuursdeelname van gewezen deelnemers dient ook 
door de statuten en reglementen van de pensioenfondsen mogelijk te 
worden gemaakt. Bij veel ondernemingspensioenfondsen bevatten de 
statuten en reglementen bepalingen krachtens welke het niet mogehjk is 
dat een gewezen deelnemer namens de werknemers zitting heeft in het 
bestuur dan wel dat een bestuurslid bij het bereiken van de pensioenge
rechtigde leeftijd aanblijft in de hoedanigheid van werknemersvertegen
woordiger. 1 8 Het eerdergenoemde onderzoek van de F F P F kent als 
uitkomst dat de statuten en reglementen van 34 van de 35 onderzochte 

13. Hand. TK1972, p. 4127. 
14. Hand. T K 1977, p. 3687 en 3697. 
15. Aanh. Hand. T K 1984-85,556. Zie ook nog SER, Advies 87/09, p. 20. 
16. Tulfer, Pensioenen, 1986, p. 41. 
17. Zie aidus ook MvT bij wijziging PSW 1972, T K 1971-72,11529, nr.3, p. 6. 
18. Zie SER, Advies 87/09, p. 26. 
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ondernemingspensioenfondsen de bepaling inhouden ingevolge welke de 
werknemersvertegenwoordigers in het bestuur zelf deelnemer moeten zijn. 
Daarentegen kent geen enkele van de 10 onderzochte bedrijfspensioen
fondsen een dergehjke bepaling in de statuten en reglementen.1 9 

2. Ontheffing 
Indien in concrete situaties behoefte bestaat aan een betere vertegen
woordiging van gepensioneerden in het bestuur van een pensioenfonds, 
kan met toepassing van art. 29 PSW ontheffing worden verkregen van art. 
6 PSW. Volgens de nota naar aanleiding van het eindverslag bij wijziging 
van de PSW in 1981 kunnen gepensioneerden met toepassing van de 
ontheffingsmogelijkheid zelfstandig in het bestuur worden opgenomen. 2 0 In 
bijzondere gevallen kan een dergelijke ontheffing wensehjk zijn. Indien 
geen nieuwe deelnemers meer in het pensioenfonds worden toegelaten, kan 
op een gegeven moment de situatie intreden dat er geen actieve deel
nemers meer zijn. Eveneens is de kans aanwezig dat er op een gegeven 
moment geen werkgever meer aanwezig is. Een en ander kan zich ten 
aanzien van een ondernemingspensioenfonds voordoen indien de werkgever 
zijn bedrijfsactiviteiten staakt, bijvoorbeeld na een faillissement, en ten 
aanzien van een bedrijfspensioenfonds indien sprake is van een uitster
vende bedrijfstak. Dit laatste (uitsterven bedrijfstak) heeft zich voor
gedaan in de mijnindustrie. Door sluitingen van mijnen was er in de 
desbetreffende bedrijfstak op een bepaald moment nog slechts een gering 
percentage actieve werknemers, terwijl een werkgeversorganisatie was 
komen te ontbreken. Met ontheffing van art. 29 PSW is het toen mogehjk 
gemaakt dat van de negen bestuursleden in het bedrijfspensioenfonds drie 
werden benoemd door de nog overgebleven ondernemingen en zes door de 
organisaties van werknemers. 2 1 

21.2.3. Argumenten voor zelfstandig vertegenwoordigingsrecht; wetsvoorstel 
Nypels 

De toelichting op het wetsvoorstel Nypels houdende bepalingen over de 
medezeggenschap bij pensioenfondsen noemt vijf argumenten voor een 

19. FFPF, Statutair niet bepaald, 1986, p. 8 en 32. 
20. Nota E V PSW 1981, TK1979-80,15 539, nr.9, p. 3. Zie ook Hagelen, Vb. 1953, p. 235. 
21. Zie de toelichting van de staatssecretaris van SZ bij behandeling van de wet houdende 
bepalingen over de financiering van de mijnwerkerspensioenen, Hand. T K 1977, p. 3687. 
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zelfstandig vertegenwoordigingsrecht van gewezen deelnemers in pensioen
fondsbesturen.2 2 

1. Het is een democratisch recht de gepensioneerden als direct belang
hebbenden te betrekken bij de besluitvorming over hun "spaargelden". 

2. Een eigen vertegenwoordigingsrecht past bij de emancipatie van de 
ouderen en hun organisaties. 

3. Een dergehjk recht is noodzakehjk voor een kwalitatief goede 
besluitvorming, gelet op de gewijzigde getalsverhouding tussen actieve 
deelnemers en gepensioneerden. 

4. E r zijn belangentegenstellingen tussen gepensioneerden enerzijds en 
werkgevers en werknemers anderzijds, bijvoorbeeld met betrekking tot 
de wijze waarop wordt gereageerd op een surplus in het vermogen van 
het fonds. 

5. Het weigeren van een zelfstandig vertegenwoordigingsrecht houdt een 
ontkenning van het recht op vrijheid van vakvereniging in. 

Uitgaande van deze argumenten beoogde het oorspronkelijk ontwerp voor 
het wetsvoorstel art. 6 PSW zodanig te wijzigen dat, met handhaving van 
de pariteit tussen werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers, de 
gewezen deelnemers als derde partij een afdwingbaar recht op deelname 
aan het bestuur van bedrijfs- en ondernemingspensioenfondsen zouden 
krijgen. 2 3 Bij vierde nota van wijzigingen is het wetsvoorstel in deze zin 
aangepast, dat in de pensioenfondsbesturen twee groepen vertegenwoordigd 
zullen zijn: enerzijds de werkgeversvertegenwoordigers en anderzijds de 
vertegenwoordigers van werknemers plus vertegenwoordigers van de 
"gewezen deelnemers en hun pensioengerechtigde nagelaten betrekkin
gen". 2 4 Volgens het gewijzigde wetsvoorstel zal in een bedrijfspensioen
fonds elk van beide groepen door een zelfde aantal bestuursleden ver
tegenwoordigd zijn. In een ondernemingspensioenfonds zullen de vertegen
woordigers van werknemers en gewezen deelnemers plus nagelaten 
betrekkingen ten minste evenveel zetels bezetten als de werkgeversver
tegenwoordigers. Ook de gewijzigde tekst geeft gewezen deelnemers, 
alsmede de rechthebbenden op nabestaandenpensioen, een zelfstandig recht 
op een bestuurszetel, maar nu tezamen met de werknemersvertegenwoor-

22. T K 1984-85, 19 008, nr.3, p. 9. Zie ook NFB, rapport no. 10, 1985 en Van Wersch, TPV 
1988, p. lOe.v. 
23.) T K 1984-85, 19 008, nr.2. Hierbij is ten onrechte niet tevens een wijziging van de 
bepaling in de Wet Bpf over de bestuurssamenstelling opgenomen. 
24. T K 1987-88,19 008, nr.19. 
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digers als tweede partij naast de vertegenwoordigers van de werkgever. 
Het gewijzigde voorstel benadrukt volgens de toelichting bij de nota van 
wijzigingen dat het gaat om: "een zo goed mogehjke, representatieve 
vertegenwoordiging van de totale groep van pensioenfondsverzekerden, 
d.w.z. van de in het fonds deelnemende werknemers en de gewezen 
deelnemers". De introductie van de gewezen deelnemers als derde partij in 
het pensioenfondsbestuur zou een belangentegenstelling tussen verschil
lende groepen van verzekerden, bijvoorbeeld tussen werknemers en 
gepensioneerden, accentueren. E n dat is volgens de toelichting bij de nota 
van wijzigingen "niet de bedoeling". 2 5 

21.2.4. Samenhang arbeidsvoorwaardenoverleg 

Het totstandkomen en instandhouden van pensioenvoorzieningen voor 
werknemers vindt plaats in het kader van het arbeidsvoorwaardenoverleg 
tussen (organisaties van) werkgevers en werknemers. Pensioen is een 
arbeidsvoorwaarde en pensioenkosten zijn arbeidskosten. Het erkennen 
van pensioen als arbeidsvoorwaarde houdt tevens in de erkenning van een 
eigen verantwoordelijkheid van de sociale partners ten aanzien van de 
pensioenvoorzieningen. In het logische verlengde hiervan ligt dat de 
bestuurssamenstelling van de pensioenfondsen een afspiegeling vormt van 
het overleg waarbinnen de pensioenvoorziening materieel tot stand komt. 
Bij bedrijfspensioenfondsen vormt de paritaire bestuurssamenstelling de 
afspiegeling van het arbeidsvoorwaardenoverleg op bedrijfstakniveau. Bij 
ondernemingspensioenfondsen geeft de vertegenwoordiging van de werk
gever en de werknemers uitdrukking aan de verbondenheid tussen de 
onderneming en het pensioenfonds. De huidige regels in de PSW over de 
bestuurssamenstelling berustten derhalve op functionele gronden. De 
staatssecretaris van S Z W verwoordt het aldus, dat de achtergrond van de 
regels is het "handhaven van een basismachtsevenwicht".26 

De voorstellen gewezen deelnemers een eigen vertegenwoordigingsrecht in 
de pensioenfondsbesturen te geven, miskennen de samenhang tussen de 
pensioenvoorziening en het totaal der arbeidsvoorwaarden.2 7 Wat de 
verplichte bedrijfspensioenfondsen betreft, komt hierbij dat deze fondsen 
een ordenende taak hebben. De verphchtstelling van het deelnemen in een 

25. TK1987-88,19 008, nr.19, p. 3. 
26. Aanh. Hand. T K 1984-85,556. In deze zin ook Everink, Namens 1986, p. 442. 
27. Aldus ook: de minister van SZ, verslag mondeling overleg over A O W 1965, T K 1955-56, 
4009, nr.10, p. 12; Thierry, Pensioen- en spaarfondsen, 1955, p. 143; SER, Advies 87/09, p. 
19; De Jong, SER-adviezen over pensioenvraagstukken, 1987, p. 29. 
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bedrijfspensioenfonds geschiedt namelijk mede met het oog op de gelijk
schakeling van arbeidsvoorwaarden in een bedrijfstak teneinde op deze 
wijze ongewenste concurrentie tegen te gaan of te verminderen. De 
voorstellen voor een zelfstandig vertegenwoordigingsrecht van gewezen 
deelnemers gaan aan dit^ specifieke karakter van de verplichte bedrijfs
pensioenfondsen voorbij, 2 8/ ' Op deze principiële gronden acht ik het 
onjuist gewezen deelnemers een zelfstandig recht op een bestuurszetel te 
geven. 2 9 

21.2.5. Aanspraken liggen vast 

Van het vóór een zelfstandig vertegenwoordigingsrecht aangevoerde 
argument dat de belangen van gepensioneerden door de pensioenfondsen 
onvoldoende worden behartigd, is de juistheid niet aangetoond. Dit 
argument lijkt niet te onderkennen dat de aanspraken van gewezen 
deelnemers in beginsel vast liggen. De opbouw van het pensioen vindt 
plaats gedurende de actieve periode en deze fase is voor gewezen 
deelnemers afgesloten. 
In de omstandigheid dat de aanspraken van gewezen deelnemers - zoals 
omschreven in de statuten en reglementen van de pensioenfondsen - vast 
liggen, onderscheidt de positie van de gewezen deelnemers bij pensioen
fondsen zich van de positie van belanghebbenden bij non-profitinstel-
hngen. De belanghebbenden ten opzichte van non-profitinstellingen 
bevinden zich in een afhankelijkheidsrelatie. In het belang van het 
democratisch functioneren van dergehjke instellingen kan het wenselijk 
zijn dat de belanghebbenden een bestuurslid aanwijzen, bijvoorbeeld door 
een "cliëntenraad".30 Pensioenfondsen zijn echter geenszins op één hjn te 
stellen met non-profitinstellingen. De overwegingen die aanleiding geven 
tot het democratiseren van die instellingen gaan voor pensioenfondsen 
niet op . 3 1 Daar de aanspraken van gewezen deelnemers vast liggen, valt 
niet te vrezen dat hun belangen (kunnen) worden geschaad. Wanneer de 
aanspraken van gewezen deelnemers onverhoopt zouden worden aangetast, 
kunnen zij hun gebondenheid daaraan betwisten op de gronden welke ik 
heb uiteengezet in hoofdstuk 24 (Wijzigen pensioenpremie en pensioenaan
spraken). 

28. SER, Advies 87/09, p. 19. 
29. Zo ook SER, Advies 87/09. In zijn brief van 14 juli 1987 onderschrijft de staatssecre
taris van SZW dit advies. 
30. Zie hieromtrent het voorstel voor de Wet democratisch functioneren zorginstellingen en 
de MvT bij dit wetsvoorstel, TK1988-89,20 088, nr.2 en 3. 
31. Anders: Van Wersch, TPV1988, p. 13. 
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21.2.6. Objectiviteit gewezen deelnemers 

Te vrezen valt dat gewezen deelnemers in het bestuur de belangen van 
actieve deelnemers kunnen schaden. Voor de gewezen deelnemers is het 
verband tussen loonruimte en verbetering van de pensioenen van minder 
gewicht dan voor actieve werknemers. In een mondeling overleg over de 
A O W 1956 betoont de minister van S Z zich dan ook "niet geheel gerust 
op de objectiviteit van reeds gepensioneerden ten aanzien van de eigen 
pensioenen".3 2 Tijdens een commissievergadering over de bestuursstructuur 
bij het ABP-fonds merkt de staatssecretaris van B i Z a op dat een ver
tegenwoordiging van gepensioneerden een "zeer enge behartiging van 
eigen belangen" kan meebrengen.3 3 Omdat gepensioneerden buiten de 
bedrijfstak of onderneming staan, zijn zij ook minder goed in staat de 
bedrijfsverhoudingen te beoordelen. 

21.2.7. Een belangentegenstelling? 

De idee dat er ten aanzien van de besteding van een surplus een belan
gentegenstelling tussen actieve en gewezen deelnemers bestaat, is een 

junpMcer ing van de werkelijkheid. Dit idee gaat er van uit dat actieve 
deelnemers uitsluitend oog zullen hebben voor hun belang tot premie
verlaging, terwijl de gewezen deelnemers er bij zijn gebaat wanneer de 
premievrije aanspraken of ingegane pensioenen worden verhoogd. E r mag 
echter van worden uitgegaan dat de werknemersvertegenwoordigers in 
het bestuur er oog voor hebben dat de werkende van vandaag, de 
gepensioneerde van morgen i s . 3 4 Het is dan ook aannemelijk dat de 
werknemersvertegenwoordigers het als hun verantwoordelijkheid be
schouwen de pensioenen waar mogelijk aan te passen aan de loon- of 
prijsontwikkeling. 3 5 Z o bezien kan worden gesteld dat de belangen van de 
gewezen deelnemers reeds door de werknemersvertegenwoordigers in het 
bestuur worden behartigd. De bestuursleden van werknemerszijde ver
tegenwoordigen ook de gewezen deelnemers. 
A a n de andere kant kunnen binnen de werknemersvertegenwoordigers in 
een bestuur belangentegenstellingen aanwezig zijn. Hagelen noemt het 
volgende voorbeeld: "het bestuur moet oordelen over de vraag, of de 

32. TK1955-56,4009, nr.10, p. 12. 
33. T K 1984-85,18112, UCV125. 
34. Aldus de minister van SZ bij een mondeling overleg over de A O W 1956, T K 1955-56, 
4009, nr.10, p. 12. 
35. SER, Advies 87/09, p. 21. 
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pensioengrondslag van een kantoorchef f 5000 dan wel f 8000 salaris zal 
zijn, en daarin moet dan een arbeider-bestuurslid, wiens weekloon f 70,-
bedraagt meespreken". Het is een understatement als Hagelen vervolgens 
opmerkt: "Deze belangen liggen zéér uiteen".3 6 Het evenwicht in het 
bestuur kan in het gedrang komen wanneer de werkgeversgroep eens
gezind is, terwijl de werknemersgroep dit niet is. Maar het zal niet de 
bedoeling zijn representanten van alle verschillende werknemersbelangen 
in het bestuur vertegenwoordigd te laten zijn. Dit punt is van meer 
algemene aard. E r zijn tal van deelnemers en gewezen deelnemers bij een 
pensioenfonds betrokken, die ieder een eigen (deel)belang hebben. 
Bijvoorbeeld arbeidsongeschikten, werklozen en vrouwen hebben eigen 
(deel)belangen. Wanneer vertegenwoordigers van gepensioneerden tot het 
bestuur worden toegelaten is er geen deugdelijk argument meer om 
organisaties van arbeidsongeschikten, werklozenbonden of vrouwengroepen 
buiten de deur te houden. Het hek is dan van de dam. 

21.2.8. Alleen vertegenwoordiging in besturen pensioenfondsen? 

Een soortgehjke opmerking valt te maken over de reikwijdte van de 
voorstellen voor een eigen vertegenwoordigingsrecht van gewezen 
deelnemers. Het valt niet goed in te zien waarom het pleidooi voor dat 
recht zich beperkt tot de besturen van pensioenfondsen. Gaan de argu
menten voor een zelfstandig vertegenwoordigingsrecht niet evenzeer op 
ten aanzien van verzekeraars? Waarom zouden gepensioneerden als direct 
belanghebbenden niet ook een democratisch recht hebben betrokken te 
worden bij de besluitvorming door een verzekeraar? De vertegenwoor
diging van gepensioneerden in de besturen van Nationale Nederlanden en 
A E G O N hgt dan in het verschiet. E n kunnen gepensioneerden dan nog met 
recht worden afgehouden van zeggenschap over het Ouderdomsfonds dat 
de AOW-gelden beheert? Neen: vertegenwoordigers van AOW-belangen-
verenigingen zullen zeggenschap ter zake van dat Ouderdomsfonds 
verkrijgen. 3 7 Dit zou de bestaande juridische en sociaal-economische 
machtsverhoudingen op haar kop zetten en de bestaande overlegstructuur 
ondermijnen. Hoewel een participatie van belanghebbenden niet geheel 
onbekend is - zo zijn belanghebbenden krachtens de statuten van de 
Gemeenschappehjke Medische Dienst ( G M D ) in het bestuur van dit orgaan 
vertegenwoordigd -, kennen instellingen op sociaal-economisch terrein 

36. Hagelen, Vb. 1953, p. 235. 
37. Vgl. de opmerkingen van de staatssecretaris bij de UCV125, TK1984-85,18112. 
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vrijwel steeds een paritaire bestuurssamenstelling, waarbij vertegenwoor
digers van werkgevers- en werknemersorganisaties in gelijke getale zitting 
hebben in het bestuur. Z o is het bestuur van het Ouderdomsfonds 
samengesteld. Zo is ook de Pensioenkamer samengesteld, met dien 
verstande dat de kamer een onafhankelijke voorzitter heeft (art. 8 Wet op 
de Pensioenkamer). Z o zijn de besturen van productschappen en (hoofd)-
bedrijfschappen en van bedrijfsverenigingen samengesteld (art. 73, tweede 
hd, W B O , resp. art. 10, eerste hd, OSV) . Soms komt een tripartite 
bestuurssamenstelling voor, waarbij onafhankelijke deskundigen of 
vertegenwoordigers van de overheid aan het bestuur zijn toegevoegd, 
zoals bij de SVr (art. 35 OSV) . Dit is de manier waarop het sociaal-
economische leven in Nederland functioneert. E r moeten wel zeer klem
mende redenen zijn om de bestaande overlegstructuur te doorbreken. Deze 
redenen zijn niet te vinden. 

21.2.9. Representativiteit 

Tenslotte kan de vraag worden gesteld of er organisaties van gewezen 
deelnemers bestaan, die representatief zijn voor de groep die zij beogen 
te vertegenwoordigen. Op bedrijfstakniveau komen dergelijke organisaties 
niet voor. Op ondernemingsniveau bestaat de Overleggroep van Vereni
gingen van Gepensioneerden van Ondernemingen, de O V G O , doch hierbij 
waren in 1986 slechts 11 verenigingen aangesloten. Dit aantal steekt 
schril af bij het aantal van bijna 1000 ondernemingspensioenfondsen in 
datzelfde jaar. De O V G O is qua aantal georganiseerden dan ook niet als 
een representatieve organisatie te beschouwen. E r bestaan hiernaast 
enkele landehjk opererende ouderenbonden, onder meer die welke zijn 
georganiseerd in het C O S B O , het Centraal Orgaan Samenwerkende 
Ouderenbonden, maar dit zijn geen organisaties waarin alleen gepen
sioneerden zijn vertegenwoordigd. E r kunnen vervolgens bij de kwaliteit 
van de representativiteit van de organisaties vraagtekens worden ge
plaatst. Ui t een in 1986 verschenen onderzoeksrapport bhjkt dat de in het 
C O S B O verenigde ouderenbonden zich vooral profileren door het organi
seren van bingo's en andere recreatieve activiteiten.3 8 Representatieve 
organisaties van slapers bestaan voorts in het geheel niet. E r ontbreekt 
derhalve een voldoende draagvlak voor de vertegenwoordiging van 
gewezen deelnemers in de pensioenfondsbesturen. 

38. Naafs/Duitman/Braam, Tussen bingo en belang, 1986. Zie ook Everink, Namens 1986, p. 443. 
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21.2.10. EG-recht 

Een lid van het Europees Parlement heeft de EG-Commissie de vraag 
voorgelegd of hij bereid is: "bij de Lid-Staten aan te dringen op wijziging 
van de pensioenwetgeving opdat de gepensioneerden zelf actief betrokken 
worden bij het bestuur/beheer van de pensioenfondsen". De Commissie 
antwoordt dat zij dit "niet van plan" i s . 3 9 Ook vanuit E G gezichtspunt is 
er geen bezwaar tegen de afwezigheid van een eigen vertegenwoordigings
recht van gewezen deelnemers in de besturen van pensioenfondsen. 

21.2.11. Alternatieven 

Het voorgaande neemt niet weg dat het geven van zeggenschapsrechten 
aan gewezen deelnemers tegemoet komt aan een democratisch verlangen 
en een bevestiging vormt van de toegenomen emancipatie van vooral 
gepensioneerden. Dit noopt er nochtans niet toe de gewezen deelnemers 
het recht op een bestuurszetel toe te kennen. De medezeggenschap kan 
via de bestaande kanalen voldoende tot gelding komen. De gewezen 
deelnemers kunnen hun rechten uitoefenen door lid te worden of na 
beëindiging van hun deelnemerschap l id te blijven van een werknemers
vakvereniging. Door gebruik te maken van hun stemrecht binnen deze 
vakvereniging kunnen de gewezen deelnemers invloed uitoefenen op de 
standpunten welke de vertegenwoordigers van deze vereniging innemen in 
het arbeidsvoorwaardenoverleg en het daarmee samenhangende pensioen-
overleg. Dit is de wijze waarop de zeggenschap in de sociaal-economische 
verhoudingen in Nederland gestalte krijgt. 
Ook is mogelijk gewezen deelnemers in het bestuur van een pensioenfonds 
aan te wijzen als vertegenwoordigers van de werknemers(vakverenigingen). 
De verantwoordelijkheid voor het opnemen van gewezen deelnemers in de 
besturen ligt dan op de plek waar zij principieel behoort te liggen. Het 
wetsvoorstel Nypels beoogt de statutaire en reglementaire belemmeringen 
voor (de continuering van) het bestuurslidmaatschap van gewezen deel
nemers te verbieden. Daartoe wordt voorgesteld aan art. 7 PSW een 
nieuw vierde hd toe te voegen op grond waarvan het niet zal zijn 
toegestaan: "in de statuten en reglementen van een pensioenfonds 
bepalingen op te nemen die het bestuurslidmaatschap onmogelijk maken op 

39. PB 1988, nr. C 93/33. 
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grond van de hoedanigheid van gewezen deelnemer". In zijn advies over 
de positie van ex-deelnemers bij pensioenfondsen heeft de S E R op 
partijen in het fondsbestuur een "dringend beroep" gedaan dergelijke 
statutaire bepalingen te schrappen. 4 1 Tegen het schrappen van deze 
bepalingen heb ik geen bezwaar, mits voldoende is gewaarborgd dat de 
werknemersvertegenwoordigers in het bestuur op enig (toekomstig) tijdstip 
niet uit slechts gewezen deelnemers bestaan. Op grond van het wetsvoor
stel Nypels zoals op 30 mei 1989 door de Tweede Kamer aangenomen, 
wordt bovendien aan art. 6 PSW een nieuw vierde l id toegevoegd, 
inhoudende dat het bestuur bij het vervullen van zijn taak zorgt dat alle 
belanghebbenden zich op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen 
voelen. 4 2 

A a n de democratische verlangens zou ook tegemoet gekomen kunnen 
worden door het instellen van een deelnemersraad, waarin gewezen 
deelnemers zijn vertegenwoordigd, met adviserende bevoegdheden en door 
het regelen van een klachtprocedure. 

213. Benoemen bestuursleden 

21.3.1. Algemeen 

Op grond van art. 7, eerste hd, onderdeel g, PSW worden in de statuten 
en reglementen van pensioenfondsen bepalingen opgenomen betreffende: 
"de wijze, waarop de bestuursleden worden aangewezen". Volgens de 
regels van het rechtspersonenrecht in boek 2 B W moeten de desbetref
fende bepalingen zijn vastgelegd in de statuten, dus niet in de reglemen
ten (zie voor het pensioenfonds in de rechtsvorm van een stichting art. 
2:286, vierde hd, BW) . 
Omtrent de wijze waarop de aanwijzing van bestuursleden zou moeten 
geschieden, bevat de PSW geen inhoudelijke voorschriften. Di t is juist. De 
omstandigheden kunnen zo verschillen dat een uniform voorschrift 
praktisch onuitvoerbaar i s . 4 3 Dit geldt althans voor ondernemingspensioen
fondsen. De aanwijzing van bestuursleden bij de bedrijfspensioenfondsen 
geschiedt in de praktijk steeds door de werkgevers- en de werknemers-

40. Aan het voorstel toegevoegd bij vijfde NvW, T K 1987-88, 19 008, nr.21. Dit onderdeel 
van het voorstel is op 30 mei 1989 aangenomen door de TK, Hand. T K 1989, p. 6272 en 
6276. 
41. SER, Advies 87/09, p. 26. 
42. Zie nader gewijzigd voorstel van wet, T K 1988-89,19 008, nr.32. 
43. Zie MvA PSW 1952, T K 1950-51, 1730, nr.5, p. 18 en Thierry, Pensioen- en spaarfondsen, 
1955, p. 143. 
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vakverenigingen. Bij ondernemingspensioenfondsen daarentegen bevatten de 
statuten en reglementen uiteenlopende bepalingen betreffende de wijze 
waarop de werknemersvertegenwoordigers in het bestuur worden benoemd. 
Z o komen bepalingen voor op grond waarvan het benoemingsrecht toekomt 
aan de deelnemers, aan de deelnemersraad, aan de ondernemingsraad of 
aan de werkgever. Ook bestaan bepalingen die de werknemersorganisaties 
of de ondernemingsraad het recht geven een voordracht te doen. 4 4 De 
ondernemingsraad is niet uit hoofde van de W O R zelf bevoegd bestuurs
leden van een pensioenfonds te benoemen. Krachtens art. 29 W O R heeft 
de ondernemingsraad het recht ten minste de helft van de bestuursleden 
te benoemen van door de ondernemer ten behoeve van de werknemers 
opgerichte instellingen, doch dit recht heeft de ondernemingsraad niet 
indien bij of krachtens de wet op andere wijze in het bestuur is voorzien. 
Art . 6 PSW bevat zo'n andere voorziening. 
Voor het pensioenfonds dat de rechtsvorm van een onderlinge waar
borgmaatschappij heeft, schrijft art. 2:37 in verband met art. 2:53a B W 
voor dat ten minste de helft van het aantal bestuursleden door de leden 
wordt benoemd. 

21.3.2. Benoemen werknemersvertegenwoordigers 

De vraag kan worden gesteld of het inderdaad geoorloofd is de werk
nemersvertegenwoordigers in het bestuur van een ondernemingspensioen
fonds door de werkgever te doen aanwijzen. Hagelen meent dat dit is 
toegestaan: 

"De PSW legt geen beletselen in de weg aan werkgevers, die er prijs op 
stellen zelf de werknemersvertegenwoordigers in een fondsbestuur aan 
te wijzen". 4 5 

De tekst van de wet verzet zich niet tegen een benoeming door de 
werkgever. De memorie van antwoord bij de PSW maakt er melding van 
dat in een voorontwerp voor de PSW was voorgeschreven dat: 

"de vertegenwoordigers van de werknemers in het fondsbestuur door en 
uit de deelnemende arbeiders - in het algemeen of groepsgewijs - bij 
vrije keuze moeten worden aangewezen".46 

44. FFPF, Statutair niet bepaald, 1986, p. 13 en 17. 
45. Hagelen, Vb. 1953, p. 225. 
46. TK1950-51,1730, nr.5, p. 20. 
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Deze "gedetailleerde regeling" is in de PSW niet opgenomen, maar het is 
volgens de memorie niettemin de bedoehng aan de zoeven genoemde norm 
de hand te houden. 4 7 Tevens stelt de memorie van antwoord dat van 
geval tot geval kan worden beoordeeld of een afwijking van de norm kan 
worden toegelaten. Mede gelet op deze wetsgeschiedenis acht de S T A R de 
aanwijzing van werknemersvertegenwoordigers door de werkgever "als 
regel" ongewenst. De aanwijzing zal naar het oordeel van de S T A R in 
eerste instantie moeten geschieden door de deelnemers zelf. Een aan
wijzing door de ondernemingsraad is volgens de S T A R eveneens een 
mogelijkheid. 4 8 Ook Thierry acht het "niet de bedoeling" dat de werk
gever de werknemers-bestuursleden aanwijst.49 

Mijns inziens staat een aanwijzing door de werkgever in het algemeen op 
gespannen voet met de bedoeling van de wet en met het karakter van 
pensioenvoorzieningen. Een eenzijdige aanwijzing van bestuursleden door 
de werkgever vormt een breuk met het collectieve overleg waarbinnen de 
pensioenvoorzieningen gewoonlijk totstandkomen. Hagelen merkt met 
juistheid op: "Men moet de oorsprong van pensioenregelingen niet 
miskennen en misduiden". 5 0 Hiertegenover kan men stellen dat het de 
werkgever is, die een ondernemingspensioenfonds aan zijn onderneming 
verbindt, zodat het redelijk is dat hij greep houdt op het functioneren 
van het fonds. Dit zou vooral zo kunnen zijn met het oog op de finan
ciële verantwoordelijkheid van de werkgever tegenover het fonds. 5 1 Dit 
werkgeversbelang kan echter ook, en zelfs beter, door middel van 
bepalingen betreffende de feitelijke zeggenschap gestalte krijgen. 

De conclusie is dat uiteindelijk de retorische vraag van Hagelen de 
oplossing geeft voor de kwestie betreffende de benoeming van de werk
nemervertegenwoordigers: 

"Wat is er tenslotte op tegen, dat de werknemers hun eigen bestuurs
mensen aanwijzen en zij alléén?".52 

47. Namelijk bij destijds (tot de wijziging van de PSW in 1981) vereiste preventieve 
goedkeuring van de statuten en reglementen. 
48. Richtlijnen betreffende uitvoering van de PSW, Vb. 1953, p. 225. 
49. Thieny, Pensioen- en spaarfondsen, 1955, p. 143. 
50. Hagelen, Vb. 1953, p. 225 en 226. 
51. Lambert, SERO-bulletin 1987/28, p. 28. 
52. Hagelen, Vb. 1953, p. 225 en 226. 
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21.4. Verdeling zeggenschap 

21.4.1. Algemeen 

In het kader van het onderzoek naar de zeggenschapsverhoudingen bij 
pensioenfondsen is de F F P F bij de ondernemingspensioenfondsen op een 
aantal statutaire bepalingen gestuit, die naar het oordeel van de F F P F in 
strijd zijn met de strekking van de PSW. Voor de beoordeling van de 
statutaire bepalingen hanteert de F F P F het uitgangspunt dat de wettelijke 
regels over de bestuurssamenstelling hun weerspiegeling behoren te 
vinden in de feitelijke zeggenschap. Dit betekent concreet dat de 
zeggenschap gelijkelijk over de werkgevers- en werknemersvertegen
woordigers in het bestuur verdeeld zou moeten zijn. De volgende bepalin
gen zouden volgens de F F P F met genoemd uitgangspunt in strijd z i jn : 5 3 

- bepalingen inhoudende dat de werkgever de werknemersleden in het 
bestuur benoemt; 

- bepalingen ingevolge welke het voorzitterschap is voorbehouden aan de 
werkgeversvertegenwoordigers; 

- bepalingen op grond waarvan het jaarverslag alleen goedkeuring van de 
werkgever behoeft, maar niet van de werknemers; 

- bepalingen die meebrengen dat het beleggingsbeleid is onderworpen aan 
de goedkeuring van de werkgever; 

- bepalingen ingevolge welke de benoeming van functionarissen bij het 
fonds, zoals de directeur of de accountant, geschiedt door de werk
gever; 

- bepalingen die inhouden dat een wijziging van de statuten de goed
keuring van de werkgever behoeft. 

Hoe moet tegen dergehjke bepahngen worden aangekeken? 

21.4.2. Bestuursbevoegdheid 

Blijkens boek 2 B W is het bestuur belast met het besturen van het 
pensioenfonds, zulks behoudens; "beperkingen volgens de statuten" (vgl. 
voor de stichting art. 2:291, tweede hd, BW) . Het geciteerde zinsdeel 
geeft al aan dat de autonome bestuursbevoegdheid niet onbegrensd is. De 
statuten kunnen beperkingen inhouden. Het probleem is hoever deze 
beperkingen, mede in het hcht van de PSW, mogen gaan. Als algemene 
regel geldt dat de beperkingen niet zover mogen gaan dat de bestuurs-

53. FFPF, Statutair niet bepaald, 1986, p. 41 e.v. 
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bevoegdheid aan anderen overgaat of het bestuur in zijn besluitvorming 
geheel ondergeschikt wordt aan een andere instantie. Op grond van deze 
regel moet een instructiebevoegdheid van een ander orgaan met het 
systeem van boek 2 B W in strijd worden geacht. Bij een instructie
bevoegdheid berust de ultimatieve bestuursmacht bij een ander orgaan dan 
het bestuur. Goedkeuringsrechten daarentegen hebben niet deze verstrek
kende gevolgen. Bij goedkeuringsrechten is het initiatief aan het bestuur. 
De feitehjke zeggenschap blijft dan bij het bestuur berusten. Daarom zijn 
goedkeuringsrechten niet strijdig met boek 2 B W . 5 4 Een overeenkomstige 
argumentatie voert tot de conclusie dat een goedkeuringsrecht van de 
werkgever ten aanzien van besluiten van het pensioenfondsbestuur, het 
bestuur zijn bestuursbevoegdheid niet ontneemt. Goedkeuringsrechten zijn 
daarom niet strijdig met de strekking van de PSW. 
Bij ondernemingspensioenfondsen kan enige invloed van de werkgever 
juist gewenst zijn. Die invloed accentueert de verbondenheid tussen 
werkgever en "zijn" ondernemingspensioenfonds. In de gevallen dat de 
werkgever alle of het merendeel van de kosten van de pensioenvoor
ziening draagt, is het gerechtvaardigd dat hij de goede gang van zaken in 
het fonds zoveel mogehjk kan bevorderen. 5 5 Z o dit niet mogelijk zou 
zijn, kan volgens Lambert vanuit een oogpunt van financiële verantwoor
delijkheid voor de werkgever een "onaanvaardbare situatie" ontstaan".56 

Teneinde de werkgever de nodige invloed te geven, is het een geëigend 
middel de werking van bepaalde, in de statuten aangeduide, bestuurs
besluiten afhankelijk te stellen van de goedkeuring door de werkgever. 

21.4.3. Interne besluitvorming 

Voor statutaire bepalingen die de besluitvorming binnen het bestuur zelf 
betreffen moet het voorgaande anders worden beoordeeld. De (ten minste) 
paritaire bestuurssamenstelling behoort zich te weerspiegelen in de 
bepalingen ter zake van de interne besluitvorming door het fondsbestuur. 
Bepahngen die - naar effect - een inbreuk op dit pariteitsbeginsel maken, 
zijn wegens strijd met de strekking van de PSW niet geoorloofd. 5 7 Aldus 
zijn niet toegestaan: 
- bepalingen op grond waarvan de stem van de voorzitter bij het staken 

54. Van der Heijden/Van der Grinten, 1989, nr. 231. 
55. Thierry, Pensioen- en spaarfondsen, 1955, p. 135. 
56. Lambert, SERO-bulletin 1987/28, p. 8. 
57. Tulfer, Pensioenen, 1986, p. 166. 
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van stemmen beslissend is, wanneer als voorzitter steeds een werk
geversvertegenwoordiger fungeert, 

- bepalingen die uitgaan van een gewogen steniming, zodanig dat de 
werkgeversvertegenwoordigers in feite de meerderheid van de stemmen 
hebben, 

- bepalingen krachtens welke besluiten alleen kunnen worden genomen 
indien alle werkgeversvertegenwoordigers voorstemmen. 

Dergehjke bepalingen geven de werkgeversvertegenwoordigers feitelijk een 
grotere zeggenschap dan de werknemersvertegenwoordigers. Dit is niet 
met de PSW in overeenstemming. 

21.5. Deelnemersraden 

Een aantal pensioenfondsen kent behalve het bestuur een orgaan dat 
hoofdzakelijk of uitsluitend bestaat uit vertegenwoordigers van (gewezen) 
deelnemers. Dit orgaan wordt met verschillende namen aangeduid: leden
raad, deelnemersraad, pensioenraad, adviesraad, vergadering van deel
nemers. Ik noem dit orgaan nader de deelnemersraad. Ook de plaats, taak 
en bevoegdheden van de deelnemersraad hebben in de praktijk een 
uiteenlopende invulling gekregen. Sommige pensioenfondsen kennen een 
permanente deelnemersraad. Bij andere fondsen komt de deelnemersraad 
éénmaal per jaar bijeen. De taak van de deelnemersraad bestaat veelal 
uit het goedkeuren van het jaarverslag van het fonds, het goedkeuren van 
wijzigingen van de statuten en reglementen, het benoemen van werk
nemersvertegenwoordigers in het bestuur, terwijl raden ook adviserende 
bevoegdheden kunnen hebben. 5 8 

De PSW vormt geen belemmering voor het instellen van een deelnemers
raad. Het instellen van een deelnemersraad met goedkeurings- en advies
rechten vormt ook geen inbreuk op het basismachtsevenwicht tussen de 
(organisaties van) werkgevers en werknemers in het bestuur van een 
pensioenfonds. Goedkeuringsrechten tasten de bestuursmacht immers niet 
aan. Het bestuur van een pensioenfonds kan derhalve in vrijheid beslissen 
een deelnemersraad met zodanige goedkeuringsbevoegdheden in te stellen. 
Waar gewezen deelnemers betrokken willen blijven bij de besluitvorming 
in een pensioenfonds, kan een deelnemersraad met participatie van 
gewezen deelnemers aldus een zinvolle functie hebben. Wel dient hierbij 
het aspect van de representativiteit in acht te worden genomen. Hieruit 
volgt dat het instellen van een deelnemersraad bij bedrijfspensioenfondsen 

58. Zie hieromtrent SER, Advies 87/09, p. 23. 
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op praktische bezwaren zal stuiten. Ditzelfde geldt wanneer de pensioen
regeling door een verzekeraar wordt uitgevoerd. 5 9 

De principiële argumenten op grond waarvan het niet juist is gewezen / 

deelnemers een zelfstandig vertegenwoordigingsrecht in het pensioen- , 
fondsbestuur te geven, verzetten zich evenzeer tegen het aan een ( 
deelnemersraad toekennen van verdergaande bevoegdheden dan advies- en 
goedkeuringsrechten. Het eerdergenoemde basismachtsevenwicht in het 
pensioenfondsbestuur zou anders worden verstoord. Ook de strekking van 
het beginsel van (ten minste) paritaire bestuurssamenstelling in de PSW 
verzet zich tegen het toekennen van verdergaande bevoegdheden. 

Het wetsvoorstel Nypels betreffende de medezeggenschap bij pensioen
fondsen beoogt de fondsen onder bepaalde voorwaarden te verphchten een 
deelnemersraad in te stellen (middels een nieuw art. 6a P S W ) . 6 0 Een 
verplichting tot het instellen van een deelnemersraad zal volgens het 
wetsvoorstel voor een bedrijfspensioenfonds bestaan indien dit wordt 
verzocht door één of meer verenigingen met een ledental van tenminste 5 
procent van de in het fonds deelnemende werknemers, de gewezen 
deelnemers en hun nagelaten betrekkingen. Een ondernemingspensioenfonds 
zal verphcht zijn een deelnemersraad in te stellen indien tenminste 5 
procent van de tot genoemde groepen behorende personen hierom 
verzoekt. De deelnemersraad krijgt ingevolge het wetsvoorstel adviserende 
bevoegdheden met betrekking tot enkele met name genoemde besluiten van 
het bestuur van het pensioenfonds, analoog aan de regeling in de W O R 
omtrent de adviesrechten van de ondernemingsraad. De deelnemersraad 
krijgt volgens het wetsvoorstel onder meer een adviesrecht ten aanzien 
van het besluit tot wijziging van de statuten en reglementen en ten 
aanzien van het besluit tot het verlenen van toeslagen. 

21.6. Klachtrecht 

De S E R acht het wensehjk de mogelijkheid te onderzoeken voor een 
gestructureerde klachtenbehandeling voor "het geheel van de aanvullende 
pensioenregelingen".61 Het wetsvoorstel Nypels inzake de medezeggenschap 

59. Vgl. SER, Advies 87/09, p. 25. 
60. Tekst van het wetsvoorstel na de aanpassingen aangebracht bij zesde NvW, T K 1987-88, 
19 008, nr.24. Dit onderdeel is op 30 mei 1989 door de T K aangenomen, Hand. T K 1989, p. 
6272 en 6276. 
61. SER, Advies 87/09, p. 27. 
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bij pensioenfondsen beoogt de deelnemersraad als college het recht te 
geven een klacht in te dienen bij de Verzekeringskamer, indien het 
bestuur van een pensioenfonds "de belangen van belanghebbenden" niet op 
"evenwichtige wijze" behartigt (collectief klachtrecht). 6 2 Een door de 
Tweede Kamer-leden Paulis en Alders bij de behandeling van dit wets
voorstel Nypels ingediend amendement beoogt aan individuele "belangheb
benden" het recht te geven een klacht bij de Verzekeringskamer in te 
dienen (individueel klachtrecht). 6 3 Everink stelt voor een klachtprocedure 
in te stellen ter voorkoming van communicatieproblemen tussen pensioen
fondsen en gepensioneerden.6 4 Inderdaad zou een klachtrecht een 
adequate mogelijkheid kunnen zijn de kritische betrokkenheid van zowel 
deelnemers als gewezen deelnemers bij het beleid van pensioenfondsen te 
vergroten. 
Ten aanzien van verzekeraars bestaat de mogelijkheid klachten in te 
dienen bij de Ombudsman Levensverzekering. De mogelijkheid een 
klachtrecht ten aanzien van pensioenfondsen in het leven te roepen, 
behoeft en verdient nader onderzoek. Dit onderzoek zou zich onder meer 
moeten richten op de vraag bij welke instantie klachten kunnen worden 
ingediend (de Verzekeringskamer lijkt als toezichthoudend orgaan niet het 
eerst aangewezen; welhcht een onafhankelijke instantie zoals de Ombuds
man Levensverzekering?), op welke gronden een klacht kan worden 
ingediend (ook rechtsgeschillen?) en welke rechtskracht de beslissing van 
de klachtinstantie zal hebben (is de uitspraak wel of niet bindend?). 

62. Zesde NvW, T K 1987-88, 19 008, nr.24. Dit onderdeel is op 30 mei 1989 door de T K 
aangenomen, Hand. T K 1989, p. 6272 en 6276. 
63. T K 1987-88,19 008, nr.16. Dit amendement is ingetrokken. 
64. Everink, Namens 1986, p. 444. 
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